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28 Mayıs 2022 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31849

KANUN

BANKACILIK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 655 SAYILI KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN
 

             Kanun No. 7407                                                                                                         Kabul Tar�h�: 26/5/2022
MADDE 1- 19/10/2005 tar�hl� ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 63 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası

aşağıdak� şek�lde, �k�nc� fıkrasında yer alan “tasarruf mevduatı ve gerçek k�ş�lere a�t” �bares� “mevduat ve” şekl�nde ve
üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, dördüncü fıkrasına “Kred� kuruluşlarının �flası” �bares�nden sonra
gelmek üzere “veya tasf�yes�” �bares� eklenm�ş, altıncı fıkrasında yer alan “Fon kaynaklarından” �bares� “Fon
tarafından mevduat s�gorta rezerv�nden” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“Kred� kuruluşları nezdler�ndek� resm� kuruluşlar, kred� kuruluşları ve f�nansal kuruluşlara a�t olanlar
har�c�ndek� tüm mevduat ve katılım fonları, Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonu tarafından s�gorta ed�l�r.”

“S�gortaya tab� olacak mevduat ve katılım fonlarının kapsamı ve tutarı, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı, Merkez
Bankası ve Kurulun olumlu görüşü alınmak suret�yle Fon Kurulu tarafından bel�rlen�r. R�sk esaslı s�gorta pr�m�n�n
oranı, yıllık bazda s�gortaya tab� mevduat ve katılım fonunun b�nde y�rm�s�n� aşamaz. R�sk esaslı s�gorta pr�m�n�n
tar�fes�, tahs�l zamanı, şekl�, mevduat s�gorta rezerv�n�n ulaşması hedeflenen m�n�mum sev�yes� �le d�ğer hususlar
Kurulun görüşü alınmak suret�yle Fon Kurulu tarafından bel�rlen�r.”

“Kred� kuruluşları s�gortalı mevduat ve katılım fonunun hesaplanmasına, tak�b�ne, doğrulanmasına ve
ödenmes�ne esas teşk�l edecek her türlü b�lg�y� Fona �letmekle ve buna �l�şk�n s�stemler�n� kurmakla yükümlüdür. Bu
s�stem�n kuruluş, �şley�ş ve denet�m�ne �l�şk�n usul ve esaslar Kurulun görüşü alınarak Fon Kurulu tarafından
bel�rlen�r.”

MADDE 2- 5411 sayılı Kanunun 64 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan “Aşağıda
sayılan tasarruf mevduatı” �bares� “Aşağıda sayılan mevduat” şekl�nde ve fıkranın (a), (b) ve (d) bentler� aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“a) İlg�l� kred� kuruluşunun hâk�m ortakları ya da n�tel�kl� pay sah�pler�ne, bunların kontrolünde bulunan tüzel
k�ş�lere, gerçek k�ş� hâk�m ortakların ana, baba, eş ve velâyet altındak� çocuklarına a�t mevduat ve katılım fonu �le
d�ğer hesaplar.

b) İlg�l� kred� kuruluşunun yönet�m veya müdürler kurulu başkan ve üyeler�, genel müdür ve yardımcıları �le
bunların tek başına veya b�rl�kte kontrol ett�ğ� tüzel k�ş�ler ve ortaklıklar �le ana, baba, eş ve velâyet altındak�
çocuklarına a�t mevduat ve katılım fonu �le d�ğer hesaplar.”

“d) Fon Kurulu tarafından Kurulun görüşü alınmak suret�yle bel�rlenen d�ğer mevduat, katılım fonu ve
hesaplar.”

MADDE 3- 5411 sayılı Kanunun 107 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (a) bend�nde yer alan “s�gortaya tâb�
tasarruf mevduatı” �bares� “s�gortaya tab� mevduat” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 4- 5411 sayılı Kanunun 119 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan “�k�”
�bares� “üç” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 5- 5411 sayılı Kanunun 120 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�ne “da�re başkanlıkları”
�bares�nden sonra gelmek üzere “ve bağlı müdürlükler” �bares� eklenm�ş, fıkranın �k�nc� cümles�nde yer alan “onu”
�bares� “on�k�y�, müdürlükler�n sayısı altıyı” şekl�nde, �k�nc� fıkrasında yer alan “bu Kanunda bel�rt�len faal�yet alanı,
görev” �bares� “bu Kanun ve �lg�l� kanunlarda bel�rt�len görev, faal�yet alanı” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve madden�n
dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- 5411 sayılı Kanunun 121 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Fonun destek personel� bakımından 113 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�ndek� koşul aranmaz.”

MADDE 7- 5411 sayılı Kanunun 127 nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasının üçüncü cümles�nde yer alan “Fon
bu meblağı, �lg�l�ler�nden talep eder” �bares� “Fonun bu meblağı kusurlu bulunan �lg�l�ler�nden talep etme hakkı
saklıdır” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve dördüncü cümles� yürürlükten kaldırılmış, beş�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer
alan “Kanunun 71 �nc� maddes�” �bares� “Kanun” şekl�nde ve fıkranın �k�nc� cümles�nde yer alan “kurum bu meblağı,
�lg�l�ler�nden talep eder” �bares� “kurumun bu meblağı kusurlu bulunan �lg�l�ler�nden talep etme hakkı saklıdır”
şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, fıkranın üçüncü cümles� yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan
“Fonu tems�len görev yapan yönet�m, denet�m kurulu üyeler�, müdürler kurulu üyeler�,” �bares� “Fonu tems�len görev
yapan yönet�m, denet�m kurulu üyeler�, müdürler kurulu üyeler� �le bu Kanun uyarınca görevlend�r�len, atanan veya
aday göster�lerek seç�len” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 8- 5411 sayılı Kanunun 129 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Fon, bu Kanunda bel�rt�len usul ve esaslar çerçeves�nde kend�s�ne tahs�s ed�len kaynaklarını bu Kanun ve

�lg�l� d�ğer kanunlar �le Devlet aleyh�ne açılan uluslararası davaların tak�b�ne �l�şk�n Cumhurbaşkanlığınca ver�len
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görev ve yetk�ler�n�n gerekt�rd�ğ� ölçüde, serbestçe kullanır.”
MADDE 9- 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddes�n�n beş�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan “�kt�sad�

değer� olmayanlar da dah�l olmak üzere d�ğer tüm hak ve varlıkları” �bares� “�kt�sad� değer� olmayanlar da dâh�l olmak
üzere d�ğer tüm hak ve varlıklar �le bunlarla bağlantılı f�nansal k�ralama sözleşmeler� ve bu sözleşmelere konu
varlıkları” şekl�nde ve “mal ve h�zmet alımından doğan geçm�ş dönem borçlarını” �bares� “mal ve h�zmet alımından
doğan geçm�ş dönem borçlarını; t�car� ve �kt�sad� bütünlük �ç�nde yer alan mal, hak ve/veya varlıklar �le �lg�l� olması
veya t�car� ve �kt�sad� bütünlüğün değer�n�n korunması �ç�n gerekl� veya değer�n� artırır mah�yette olması, taraflarca
borç m�ktarının tesp�t�nde mutabakata varılmış olması, varlıkları t�car� ve �kt�sad� bütünlük satışına konu ed�len tarafça
bahs� geçen mutabakattan sonra Fona müracaat ed�lmes� ve �şlemler�n en geç Fon Kurulunun �haley� onay tar�h�ne
kadar tekemmül ett�r�lmes� şartıyla öncel�kl� olarak” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve fıkraya b�r�nc� cümles�nden sonra
gelmek üzere aşağıdak� cümle eklenm�ş, fıkranın mevcut onuncu cümles�nde yer alan “düzenlen�r” �bares� “düzenlen�r
ve Resmî Gazetede �lan ed�l�r” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve fıkraya mevcut onuncu cümles�nden sonra gelmek üzere
aşağıdak� cümle eklenm�ş, fıkranın mevcut onüçüncü cümles�ne “mal�kler�n�n �flasına karar ver�lemez,” �bares�nden
sonra gelmek üzere “f�nansal k�ralama sözleşmeler�n�n fesh� talep ed�lemez, �şbu sözleşmeler kapsamındak� varlıkların
�ades�ne karar ver�lemez,” �bares� eklenm�ş ve madden�n sek�z�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Bu şartlara uygun olmayan müracaatlar Fon tarafından �şleme alınmaz.”
“Sıra cetvel�ne �t�raz süres�, sıra cetvel�n�n Resmî Gazetede yayımlanmasından �t�baren 15 gündür.”

“Gerçek ve tüzel k�ş�ler�n sah�p olduğu varlıkların, bu maddede yer alan hükümler çerçeves�nde t�car� ve
�kt�sad� bütünlük kapsamında satışlarından elde ed�len bedelden; satış masrafları düşüldükten sonra satış tar�h�ne kadar
tahakkuk etm�ş olmak şartıyla sırasıyla, reh�nle tem�nat altına alınmış borçlar, bütünlük kapsamındak� varlıkların
aynından kaynaklanan amme borçları, �şbu madden�n beş�nc� fıkrasında bel�rt�len geçm�ş dönem borçları, k�ş�ler�n
Devlete ve sosyal güvenl�k kuruluşlarına olan 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü
Hakkında Kanun kapsamındak� borçları �le GSM �mt�yaz sözleşmes�nden doğan Haz�ne payı borçları ödend�kten
sonra kalan kısım, k�ş�ler�n d�ğer kamu kurum ve kuruluşları �le üst kurullara olan borçlarına garameten taks�m
ed�lerek öden�r. F�nansal k�ralama kapsamındak� varlıklara a�t ekspert�z raporlarına göre �hale bedel�nden �sabet eden
tutar �le f�nansal k�ralama sözleşmes� kapsamındak� borç tutarından hang�s� düşükse o tutar, f�nansal k�ralayana �hale
bedel�nden sıra cetvel�n�n düzenlenmes� ve kes�nleşmes� beklenmeks�z�n öncel�kl� olarak ödenerek Fonun b�ld�r�m� �le
sözleşmeye konu varlıklar �hale alıcısına devred�l�r. Bu alacaklılara tamamen ödeme yapıldıktan sonrak� bak�ye, d�ğer
alacaklılara garameten öden�r. Bu hükme göre yapılan dağıtım sonrasında bak�ye borç kalması; l�sans, ruhsat, �mt�yaz
sözleşmes�, geç�c� frekans ve kanal kullanımı ve benzer� hakların devr� ve yen� alıcısı tarafından �şlet�lmes� �ç�n
gerekl� olan ve kamu kurum ve kuruluşları �le üst kurullarca yapılması gereken devr�n tesc�l ve nakl� �şlem�ne engel
teşk�l etmez.”

MADDE 10- 5411 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 34- Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce �flas edenler dâh�l tasf�yes� Fon el�yle

yürütülen bankalarda tüm kanun� yükümlülükler�n �fasından sonra tasf�ye bak�yes� kalması hal�nde bu tutarın
h�ssedarlara dağıtımında, �flasına karar ver�len bankaların hâk�m ortakları ve yönet�c�ler�, yönet�m kurulu üyeler�,
denet�m kurulu üyeler�, genel müdür, genel müdür yardımcıları �le yönet�m ve denet�m�ne sah�p olduğu �şt�rakler�,
hâk�m ortağı olan tüzel k�ş�ler, bunların gerçek ve tüzel k�ş� hâk�m ortaklarının hâk�m ortağı olduğu ş�rketler, bu
gerçek k�ş�ler�n kan ve kayın hısımları �le bu k�ş�ler�n h�sseler�n� c�ro, dev�r veya teml�k suret�yle ed�nen üçüncü k�ş�ler
�le ortaklığın sermayes�n�n doğrudan veya dolaylı olarak yüzde onunun altında kalan paylara sah�p olsa dah� yönet�m
kurullarına üye bel�rleme ve kontrol �mt�yazı veren paylara sah�p olanlar, bu bankanın �flasına neden olanlar, m�llî
güvenl�ğe tehd�t oluşturduğu tesp�t ed�len yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütler�ne üyel�ğ� veya �lt�sakı ya da
bunlarla �rt�batı neden�yle cezalandırılmasına karar ver�lenler ve bu nedenle hakkında müsadere kararı ver�lm�ş olanlar
bu dağıtımdan pay alamaz. Bunlara düşen pay Haz�neye öden�r.

B�r�nc� fıkra kapsamında soruşturma veya kovuşturması devam edenlere �sabet edecek tasf�ye payı;
kovuşturmaya yer olmadığına, beraate, ceza ver�lmes�ne yer olmadığına, davanın redd�ne veya düşmes�ne �l�şk�n
kararın kes�nleşmes�ne kadar ödenmeyerek Fon hesaplarında tutulur.”

MADDE 11- 13/12/2004 tar�hl� ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenl�k Tedb�rler�n�n İnfazı Hakkında Kanunun
geç�c� 9 uncu maddes�n�n beş�nc� fıkrasında yer alan “on�k� kez” �bares� “ondokuz kez” şekl�nde ve altıncı fıkrasında
yer alan “31/5/2022” �bares� “31/7/2023” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 12- 13/6/2006 tar�hl� ve 5520 sayılı Kurumlar Verg�s� Kanununun geç�c� 14 üncü maddes�n�n üçüncü
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkralar eklenm�ş ve müteak�p fıkralar teselsül ett�r�lm�şt�r.

“(4) Kurumların 31/3/2022 tar�hl� b�lançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk l�rası
mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmes� kapsamında dönüşüm kuru üzer�nden Türk l�rasına
çev�rmeler� ve bu suretle elde ed�len Türk l�rası varlığı en az üç ay vadel� Türk l�rası mevduat ve katılma hesaplarında
değerlend�rmeler� durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemes�nden kaynaklananlar da dâh�l olmak
üzere vade sonunda elde ed�len fa�z ve kâr payları �le d�ğer kazançlar kurumlar verg�s�nden müstesnadır.
Cumhurbaşkanı �st�snayı 30/6/2022 ve/veya 30/9/2022 tar�hl� b�lançolarda yer alan yabancı paralar �t�barıyla da
uygulatmaya yetk�l�d�r.
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(5) Bu madde kapsamındak� �st�snalar 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yen�lenen hesaplara da uygulanır.”
MADDE 13- 14/3/2007 tar�hl� ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Verg�, Fon ve Payların

Düzenlenmes� Hakkında Kanuna aşağıdak� ek madde eklenm�şt�r.
“EK MADDE 2- (1) 6132 sayılı Kanunun ek 2 nc� ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n ek 2 nc�

maddeler�yle 49 yıllığına Türk�ye Varlık Fonuna devred�len l�sanslarla �lg�l� olarak bu Kanunda tanımlanan kamu
payı, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren anılan süren�n sonuna kadar Türk�ye Varlık Fonu veya Türk�ye
Varlık Fonu tarafından kurulacak ş�rket tarafından gel�r kayded�l�r.”

MADDE 14- 19/8/2016 tar�hl� ve 6741 sayılı Türk�ye Varlık Fonu Yönet�m� Anon�m Ş�rket�n�n Kurulması �le
Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanunun 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü fıkralarında yer
alan “Ş�rket ve Türk�ye Varlık Fonu �le Ş�rket” �bareler�nden sonra gelmek üzere “veya Türk�ye Varlık Fonu” �bareler�
�le “tarafından” �bareler�nden sonra gelmek üzere “hak�m h�ssedar olarak” �bareler� eklenm�ş; dördüncü fıkrası
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve beş�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan “Türk�ye Varlık Fonu ve Ş�rket �le alt
fonlar ve Ş�rket” �bares�nden sonra gelmek üzere “veya Türk�ye Varlık Fonu” �bares� �le “tarafından” �bares�nden
sonra gelmek üzere “hak�m h�ssedar olarak” �bares� eklenm�ş ve bu cümleden sonra gelmek üzere aşağıdak� cümle ve
maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“(4) Ş�rket ve Türk�ye Varlık Fonu �le Ş�rket veya Türk�ye Varlık Fonu tarafından hak�m h�ssedar olarak
kurulacak ş�rketler ve alt fonlar �le bunların bedeller�n� ödemek suret�yle sermayes�n�n veya katılım paylarının
yarısından fazlasına sah�p olduğu ş�rketler ve alt fonlar �le bunların bağlı ortaklıkları h�sse dev�r tar�h�nden �t�baren
kamu �kt�sad� teşebbüsler� de dâh�l, sermayes�n�n yarısından fazlası kamuya a�t olan veya özel kanunla kurulan kamu
kurum, kuruluş ve ortaklıklarına uygulanan mevzuat, uygulama ve kısıtlamalara tab� değ�ld�r.”
“Ş�rket�n, Türk�ye Varlık Fonunun veya bunlar tarafından hak�m h�ssedar olarak kurulan ve kurulacak ş�rketler�n veya
alt fonların; kurucusu olduğu veya bedeller�n� ödemek suret�yle sermayes�n�n ya da katılım paylarının yarısından
fazlasına sah�p olduğu ş�rketler, alt fonlar ve bunların bağlı ortaklıkları hakkında �se bu fıkradak� Kanunlardan 6362
sayılı Kanun �le 4054 sayılı Kanun har�c�ndek�ler uygulanmaz.”

“(7) Bu madden�n b�r�nc�, �k�nc�, üçüncü, dördüncü ve beş�nc� fıkralarında bel�rt�len muaf�yet ve �st�snalar söz
konusu ş�rket veya alt fonlarda Türk�ye Varlık Fonu, Ş�rket veya alt fonlar doğrudan veya dolaylı olarak hak�m�yet�
el�nde bulundurduğu sürece devam eder.”

MADDE 15- 6741 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddey� �hdas eden Kanunla 8 �nc� maddede yapılan değ�ş�kl�kle, Türk�ye Varlık

Fonu tarafından kurulacak ş�rket ve alt fonlara sağlanan muaf�yet ve �st�snalar, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten
önce kurulmuş ş�rket ve alt fonlara da uygulanır.

(2) Bu maddey� �hdas eden Kanunla 8 �nc� maddede yapılan değ�ş�kl�ğe bağlı olarak, bu madden�n yürürlüğe
g�rd�ğ� tar�hten öncek� dönemlere �l�şk�n kamu �dareler� tarafından ger�ye yönel�k olarak herhang� b�r ödeme veya �ade
yapılmaz.”

MADDE 16- 10/11/2016 tar�hl� ve 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n Değ�şt�r�lerek Kabul Ed�lmes�ne Da�r Kanunun 19 uncu maddes�n�n
üçüncü, sek�z�nc�, dokuzuncu fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve
maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“(3) 20/7/2016 tar�hl� ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genel�nde �lan ed�len olağanüstü hal
kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğ�nce kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne
veya Haz�neye devred�len ş�rketler har�ç olmak üzere; b�r�nc� ve �k�nc� fıkra kapsamındak� ş�rketler, soruşturma ve
kovuşturma sonuna kadar, Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonunun gözet�m�nde, Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonunun
atadığı yönet�c�ler tarafından t�car� teamüllere uygun olarak ve bas�retl� tüccar g�b� yönet�l�r. Bu ş�rketler�n yönet�c�ler�
Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonu tarafından atanır ve görevden alınır. Bu ş�rketler�n mal� durumu, ortaklık yapısı,
p�yasa koşulları veya d�ğer sorunları neden�yle ş�rket�n yahut varlıklarının veya 5271 sayılı Kanunun 128 �nc�
maddes�n�n onuncu fıkrasında bel�rt�len malvarlığı değerler�n�n veya hakkında şahıs kayyımlık kararı bulunmasa dah�
anılan ş�rket ve/veya malvarlığı değerler�nde payları bulunup aleyhler�nde mahkemece kaçak kararı ver�len k�ş�ler�n
bu paylarının kısmen veya tamamen satılmasına veya fesh� �le tasf�yes�ne Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonu tarafından
karar ver�leb�l�r. Satış ve tasf�ye �şlemler� �lg�l� ş�rket�n yönet�m/müdürler kurulu veya Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonu
tarafından yer�ne get�r�l�r. Satılan ş�rketler�n kayyımlık kararı, h�sseler�n�n devr�n� müteak�p Fonun taleb� üzer�ne �lg�l�
mahkeme veya hak�ml�klerce kaldırılır. Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar Fon Kurulu tarafından
bel�rlen�r.”

“(8) Kayyımlarının yetk�ler� Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonuna devred�len veya Tasarruf Mevduatı S�gorta
Fonunun kayyım olarak atandığı ş�rketlerde, ş�rket�n ortaklarının ş�rkette sah�p olduğu pay oranında yen� kurulacak
ş�rketlerde pay sah�b� olmaları koşuluyla ş�rket yönet�m organının öner�s� ve Fon Kurulu kararıyla yen� ş�rket
kurulmasına karar ver�leb�l�r. Bu halde ş�rket ortaklarının yen� ş�rket kurulmasına �l�şk�n �z�n ve muvafakat� aranmaz.
Kurulacak ş�rket�n sermayes� kayyımlarının yetk�ler� Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonuna devred�len veya Tasarruf
Mevduatı S�gorta Fonunun kayyım olarak atandığı ş�rket tarafından ayn� veya nakd� olarak karşılanır. Yen� ş�rket
kuruluşuna �l�şk�n hususlar ş�rketler�n yönet�m organlarınca hazırlanır ve Fon Kurulunun onayına sunulur. Fon Kurulu
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kararıyla kuruluş gerçekleş�r ve tesc�le tab� tüm hususlar her türlü verg�, res�m ve harçtan muaf olmak üzere �lg�l�
t�caret s�c�l�nde resen tesc�l ve �lan olunur. Bu fıkra uyarınca gerçekleşt�r�lecek kuruluş �şlemler� �lg�l� mevzuata tab�
olmaksızın uygulanır. Yen� kurulan ş�rkette kayyımlık yetk�s� b�r mahkeme veya hak�m kararına gerek olmaksızın
Fona devred�lm�ş sayılır.

(9) Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonunun kayyımlık görev�n� yürüttüğü ş�rketler�n genel kurullarının yetk�ler�,
13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanunu hükümler�ne tab� olunmaksızın Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonu
tarafından kullanılab�l�r. Bu kapsamda b�r ş�rket�n bölünmes�ne karar ver�lmes� hal�nde Fon, bölünme yolu �le kurulan
bu ş�rkete kayyım atanır.”

“(11) Fonun, yönet�m organı yetk�ler�n� ya da yönet�m organı yetk�ler� �le b�rl�kte ortaklık payları veya menkul
kıymetler �dare yetk�ler�n� ha�z kayyım olarak görevlend�r�ld�ğ� ş�rketlerde ana sözleşmeler�ne bağlı olmaksızın,
kayyım atanmasından öncek� dönem b�lanço ve kâr/zarar hesaplarını tasd�k �le bu dönemlerde görev yapan
yönet�m/müdürler kurullarını �bra etmek anlamına gelmemek kaydıyla, bu madden�n dokuzuncu fıkrası çerçeves�nde,
ş�rketlere kayyım atanan faal�yet dönem�n� �zleyen dönemden başlamak üzere kısmen ya da tamamen kâr dağıtımına
karar ver�leb�l�r. Dağıtımına karar ver�len kâr; m�ll� güvenl�ğe tehd�t oluşturduğu tesp�t ed�len yapı, oluşum veya
gruplara ya da terör örgütler�ne üyel�ğ� veya �lt�sakı ya da bunlarla �rt�batı neden�yle haklarında mahkûm�yet kararı
bulunmayan h�ssedarlara payları oranında öden�r. Soruşturma veya kovuşturması devam edenler�n h�sses�ne �sabet
edecek kâr payı; kovuşturmaya yer olmadığına, beraate, ceza ver�lmes�ne yer olmadığına, davanın redd�ne veya
düşmes�ne �l�şk�n kararın kes�nleşmes�ne kadar ödenmeyerek Fon hesaplarında tutulur. Hakkında soruşturma,
kovuşturma bulunmama veya müsadere kararı ver�lmem�ş olma koşulu, borsada �şlem gören h�sseler bakımından
aranmaz. Kâr dağıtımı kararı �l�şk�l� olduğu faal�yet dönem� mal� ver�ler�n�n ve tablolarının tasd�k� anlamına gelmez.
Dağıtıma �l�şk�n hususlar Fon Kurulu tarafından bel�rlen�r.”

MADDE 17- 6758 sayılı Kanunun 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“(1) 19/10/2005 tar�hl� ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu �le temettü har�ç ortaklık hakları �le yönet�m ve
denet�m� Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonu tarafından devralınan banka/ş�rketler ve bunların varlıkları �le �lg�l� olarak
Fona ver�len yetk�ler, bu Kanun �le Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonuna ver�len kayyımlık görev� �le satış veya tasf�ye
�şlemler�nde, bu ş�rketler�n yahut bunların sah�pler�n�n Fona borçlu olup olmadığına ve varlıkları üzer�nde Fon hacz�
bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kıyasen uygulanır. Yönet�m ve denet�m� veya kayyımlık yetk�s� Fona
devred�len veya Fonun kayyım olarak atandığı banka/ş�rketler� ve ortaklık paylarını soruşturma, kovuşturma veya �flas
ve tasf�ye süres�nce yönetmek ve tems�l etmek üzere atananlar, görevlend�r�lenler veya atananlar tarafından tems�l
yetk�s�n� ha�z olmak üzere görevlend�r�lenler �le 5271 sayılı Kanunun 128 �nc� maddes�n�n onuncu fıkrasına göre
malvarlığı değerler�n�n yönet�m� amacıyla atananlar, görevlend�r�lenler veya atananlar tarafından tems�l yetk�s�n� ha�z
olmak üzere görevlend�r�lenler ve bu kapsamda �cra ed�len �ş ve �şlemler hakkında 8/11/2016 tar�hl� ve 6755 sayılı
Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedb�rler �le Bazı Kurum ve Kuruluşlara Da�r Düzenleme Yapılması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n Değ�şt�r�lerek Kabul Ed�lmes�ne Da�r Kanunun 37 nc� maddes� uygulanır.
Ş�rketler�n tasf�ye �şlemler�n� yürütmek üzere Fon Kurulu tarafından görevlend�r�len tasf�ye kom�syonu, adl� �şlemler
veya davalar bakımından taraf ehl�yet�ne sah�pt�r. Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonunun kayyım olarak atandığı
ş�rketler�n ya da ortaklık paylarının bu madde kapsamında satışından elde ed�lecek tutardan, Fonun satış, dava veya
avukatlık masrafları düşüldükten sonra kalan tutar yargılamanın kes�n hükümle sonuçlandırılmasına kadar b�r hesapta
nemalandırılır. Ş�rket varlıklarının veya malvarlığı değerler�n�n bu madde kapsamında satışından elde ed�lecek tutarlar
�se, 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddes� uyarınca oluşturulan sıra cetvel�ne göre dağıtılır. Sıra cetvel�ne göre
dağıtım yapıldıktan sonrak� bak�ye, bu Kanunun 19 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrasında yer alan �şlemler�n tes�s�
�ç�n ş�rket hesaplarına aktarılır. Ortaklık paylarının satışında, satışa �l�şk�n masraflar �le dava veya avukatlık
masrafları, m�ll� güvenl�ğe tehd�t oluşturduğu tesp�t ed�len yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütler�ne üyel�ğ�
veya �lt�sakı ya da bunlarla �rt�batı bulunmayan h�ssedarların payından düşülmez.

(2) Ş�rket varlıklarının t�car� ve �kt�sad� bütünlük yoluyla satışına karar ver�lmes� hal�nde Fon Kurulu, geçm�ş
dönem borçlarını, bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne a�d�yet�, �lt�sakı veya �rt�batı olmayan k�ş�lerle gerçek mal
veya h�zmet �l�şk�s�ne dayanması ve 5411 sayılı Kanunun 134 üncü maddes�nde bel�rt�len koşulları karşılaması
şartıyla �hale bedel�nden ödemeye veya �hale alıcısına ödett�rmeye yetk�l�d�r.”

MADDE 18- 1/2/2018 tar�hl� ve 7076 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n Değ�şt�r�lerek Kabul Ed�lmes�ne Da�r Kanunun 1 �nc� maddes�n�n
başlığında yer alan “varlıklar” �bares� “malvarlığı değerler�” şekl�nde, b�r�nc� fıkrasında yer alan “varlıkların” �bareler�
“malvarlığı değerler�n�n” şekl�nde, fıkrada yer alan “Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonu tarafından satış ve tasf�ye
ed�lmes� suret�yle yer�ne get�r�l�r” �bares� “Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonu ve/veya ş�rket yönet�m/müdürler
kurulu/malvarlığı değerler� kayyım tems�lc�l�ğ� tarafından Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının onayı �le satış veya tasf�ye
ed�lmes� suret�yle yer�ne get�r�l�r” şekl�nde, fıkranın �k�nc� cümles�nde yer alan “ve” �bareler� “veya” şekl�nde
değ�şt�r�lm�ş, fıkraya �k�nc� cümles�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� cümleler eklenm�ş, mevcut üçüncü cümles�
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
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“Müsadere kararı ver�len ş�rket, ortaklık payları veya malvarlığı değerler�n�n satış veya t�car� ve �kt�sad� bütünlük
satışları 6758 sayılı Kanunun 19 uncu ve 20 nc� maddeler�ndek� esaslar çerçeves�nde yapılır. Tasf�ye kom�syonlarınca
tasf�ye tamamlanır.”
“Tasf�ye bak�yes� Haz�neye �rat kayded�l�r.”

“(2) Ş�rket�n yüzde ell�n�n altındak� ortaklık paylarının müsadere ed�lmes�ne karar ver�lmes� hal�nde,
müsadereye konu bu paylar Fon tarafından satışa çıkarılır. En az �k� kez satışa çıkarılmış olmasına rağmen satışın
gerçekleşmemes� hal�nde ortaklık payları �lg�l� ş�rkete bedel� mukab�l�nde devred�leb�l�r ve payların bedel� ş�rket
tarafından Haz�neye öden�r. Müsadere kararından sonra sermaye artırımına karar ver�lmes� hal�nde bu artırım Haz�ne
ve Mal�ye Bakanlığının onayına tab�d�r.”

MADDE 19- 26/9/2011 tar�hl� ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İl�şk�n Bazı Düzenlemeler
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 15 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının üçüncü cümles�nde yer alan
“paylardan” �bares� “paylarının” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, Anayasa Mahkemes�nce �ptal ed�len “Cumhurbaşkanınca
bel�rlenen usul ve esaslar çerçeves�nde hesaplanan kes�nt� tutarının” �bares� “azam� %5’� oranında Cumhurbaşkanınca
bel�rlenen usul ve esaslar çerçeves�nde hesaplanan kes�nt� tutarının” şekl�nde yen�den düzenlenm�ş ve fıkraya beş�nc�
cümles�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� cümleler eklenm�şt�r.
“Projen�n mevcut şeh�r �ç� raylı s�stem hatlarının devamı olmayıp müstak�l �şlet�leb�l�r durumda olması hal�nde veya
projen�n komb�ne taşımacılığa h�zmet etmes� hal�nde; bu cümley� �hdas eden madden�n yürürlük tar�h�nden önce
h�zmete açılmış olanlar har�ç olmak üzere, mülk�yet devr�ne konu ed�lmeks�z�n raylı s�stem�n �şletmes�n�n Bakanlık
veya bağlı, �lg�l�, �l�şk�l� kuruluşları, bu kuruluşların bağlı ortaklıkları veya �şt�rak� olan ş�rketler el�yle yürütülmes�ne
Cumhurbaşkanınca karar ver�leb�l�r. Bu durumda �lg�l� beled�yen�n genel bütçe verg� gel�rler� tahs�lat toplamı
üzer�nden ayrılacak paylarından kes�nt� yapılmaz.”

MADDE 20- 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n geç�c� 10 uncu maddes�n�n Anayasa Mahkemes�nce
�ptal ed�len b�r�nc� cümles� aşağıdak� şek�lde yen�den düzenlenm�şt�r.

“18/1/2019 tar�h�nden önce �şlet�lmes� devred�lm�ş olan projeler�n ödenmeyen bak�ye tutarları 15 �nc�
madden�n �k�nc� fıkrası kapsamındak� usul ve esaslara göre tahs�l ed�l�r.”

MADDE 21- Bu Kanunun;
a) l �nc� maddes� yayımı tar�h�nden üç ay sonra,
b) D�ğer maddeler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
MADDE 22- Bu Kanun hükümler�n� Cumhurbaşkanı yürütür.

27/5/2022
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