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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmaktadır.
Gereğini arz ederiz.
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KATILMA YAZILARI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 12/04/2022 tarihinde sunulan 2/4389 Esas numaralı
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ ne imza sahibi olarak katılmak ister, bilginize arz ederim.
		

15.04.2022

			

Sena Nur Çelik

		
Antalya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.
Gereğini arz ederim.
		

12/04/2022

			

Muhammet Müfit Aydın

		
Bursa

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifimize katılıyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
		

13.4.2022

			

Jülide İskenderoğlu

		
Çanakkale
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
		

12/04/2022

			

Burhan Çakır

		
Erzincan
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bankacılık Kanunu ile bazı kanunlarda ve 655 sayılı kanun hükmünde Kararnamede Değişiklik
yapılmasına dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
		

13.04.2022

			

Süleyman Karaman

		
Erzincan
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/4389 esas numaralı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.
Gereğini arz ederim.
		

13.04.2022

			

Zehra Taşkesenlioğlu Ban

		
Erzurum
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğini arz ederim.
		

13.04.2022

			 Fatih Süleyman Denizolgun
		
İstanbul
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bankacılık Kanunu ile ilgili verilen Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
		

12.04.2022

			

Bülent Tüfenkci

		
Malatya
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğini arz ederim.
			

Uğur Aydemir

		
Manisa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğini arz ederim.
			

Yelda Erol Gökcan

		
Muğla
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum,
Gereğini arz ederim.
		

13/04/2022

			

Ergün Taşcı

		
Ordu
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğini arz ederim.
			

Mücahit Durmuşoğlu

		
Osmaniye

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğini arz ederim.
			

Recep Uncuoğlu

		
Sakarya
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/4389 esas numaralı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde imzamın olmasını istiyorum. Gereğini
saygılarımla arz ederim.
		

13.04.2022

			

Zemzem Gülender Açanal

		
Şanlıurfa

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.
			

Salih Cora

		
Trabzon
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GENEL GEREKÇE
Teklifle, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 6758 ve 7076 sayılı Kanunlar ile diğer bazı Kanunlar ve
655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmaktadır.
5411 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerle;
- Sigorta kapsamının genişletilmesi ile, sadece gerçek kişilere ait olup ticari işlemlere konu olmayan
mevduat ve katılım fonu tutarlarının değil, resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara
ait olanlar haricindeki tüm ticari mevduat ve katılım fonunun sigorta kapsamına dahil edilmesi, Avrupa
Birliği Mevduat Sigortacılığı kriterlerine uyum sağlanması,
- Hakkında iflas kararı verilmeyen veya iradi tasfiyeye giren kredi kuruluşunun tasfiyesinde de
2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesindeki sıralamanın geçerli olacağı, öte yandan
bankalarda söz konusu teknik alt yapının kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin kuralların Fon Kurulu
tarafından belirlenmesi yönünde değişiklik yapılması,
- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun idari yapılanmasındaki görev dağılımının, artan iş yükünün
etkin ve süreçleri hızlandıracak şekilde yürütülmesini teminen kurulacak yeni daireler vasıtasıyla
değiştirilmesi ve ihtiyaca binaen müdürlük sayısının arttırılması ile destek personelinin istihdamına
yönelik değişiklik yapılması,
- Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ile Devlet aleyhine açılan uluslararası davaların takibine
ilişkin işlemler nedeniyle yapılan giderlerin, gerektiği hallerde Fon bütçesinden karşılanabilmesine
ilişkin düzenleme yapılması,
- Fonun alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin maddelerinde zaman içerisinde ortaya çıkan
ihtiyaçlar kapsamında düzenleme yapılarak ticari ve iktisadi bütünlük satışlarında finansal kiralama
sözleşmelerinin de öncelikli alacaklılar kapsamına alınması, satış bedelinden yapılacak ödemelerin
kriterlerinin belirlenmesi ve 6183 sayılı Kanun ile uyumlu hale getirilmesi,
- İflas eden ve tasfiyesi Fon eliyle yürütülen bankalarda tüm kanuni yükümlülüklerin ifasından
sonra tasfiye bakiyesi kalması halinde bu tutarın bankanın iflasına neden olanlar, hukuki engeli bulunan
ve Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine
üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle cezalandırılmasına karar verilenler ve bu nedenle
hakkında müsadere kararı verilmiş olanlara dağıtılmaması ve bunlara ait olan payların Hazineye
aktarılmasına imkân verecek düzenleme yapılması, soruşturma veya kovuşturması devam edenlere
isabet edecek tasfiye payının Fon hesaplarında tutulması, soruşturma veya kovuşturma sonucuna göre
işlem yapılması,
amaçlanmaktadır.
Teklif ile; 6758 sayılı Kanunla Fona verilen kayyımlık görevi ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların
çözümüne yönelik olarak,
- Fonun kayyım olarak atandığı şirketler ve malvarlığı değerleri ile ilgili olarak şirketlerin etkin
ve hızlı yönetilebilmesi amacıyla mali durumu, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya diğer sorunları
nedeniyle şirketin, şirket varlıklarının veya malvarlığı değerlerinin Fon tarafından kısmen veya tamamen
satışına veya feshi ile tasfiyesine imkan sağlanması, böylelikle sadece mevcut halde sürdürülemez olan
şirketlerin değil yakın zamanda ticari, sektörel veya finansal şartlar nedeniyle varlığını sürdürmek için
yatırım veya sermaye ihtiyacı olan şirketlerin satışı veya tasfiyesiyle, oluşması muhtemel zararların
önlenmesi,
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- Hakkında şahıs kayyımlık kararı bulunmasa dahi şirket ve/veya malvarlığı değerlerinde
payları bulunup aleyhlerinde mahkemece kaçak kararı verilen kişilerin bu paylarının kısmen veya
tamamen satışına veya feshi ile tasfiyesine, ticari ve iktisadi bütünlük satışından elde edilecek tutarın
nemalandırılmasına, dağıtımına ve bakiyenin şirket işlerinde kullanılabilmesine yönelik düzenleme
yapılması,
- Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine
üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında mahkûmiyet kararı bulunmayan
hissedarlara sermaye payları oranında kâr payı ödemesi yapılması, soruşturma veya kovuşturması
devam edenlerin hissesine isabet edecek kâr payının Fon hesaplarında tutulması, soruşturma veya
kovuşturma sonucuna göre işlem yapılması,
amaçlanmaktadır.
Teklif ile; 7076 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerle;
- 6758 sayılı Kanuna uyum sağlanmasını teminen, kayyımlık görevi Fon tarafından yürütülen
şirket, ortaklık payları ve malvarlığı değerlerinin müsaderesine karar verilmesi halinde bu kararın
Hazine ve Maliye Bakanlığının onayı ile satış veya tasfiye edilmesi suretiyle yerine getirilmesine,
- Müsadere kararından önce yapılan satışlarda alacaklıların alacaklarını tahsil etme imkanı varken
müsadere kararından sonra yapılan satışlarda da alacaklıların sıra cetveli kapsamında alacaklarını
tahsil edebilmesine imkan sağlanarak, 6758 sayılı Kanunun 19 ve 20 nci maddelerindeki esaslar
çerçevesinde satışların yapılması, tasfiye komisyonlarınca tasfiyenin tamamlanması ayrıca şirketin
yönetim kontrolünü elinde bulundurmayan ve/veya şirketin yüzde ellinin altındaki ortaklık paylarının
müsaderesinden sonra kamunun bu ortaklıktan satış yoluyla çekilmesine,
ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.
Ayrıca Teklif ile;
- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinde değişiklik yapılarak
31/12/2021 tarihli bilançolarda yer almasa dahi 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı
paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda, bu kapsamda açılacak
mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar istisna kapsamına alınmaktadır.
- 6741 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak bedeli ödenerek hakim hissedar haline gelinen şirketler,
fonlar ve bunların bağlı ortaklıkları da muafiyet kapsamına alınmaktadır.
- 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılması öngörülen değişiklikle; Anayasa
Mahkemesinin 22/12/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, 14/7/2021 tarih ve 2019/32
E., 2021/54 K. sayılı kararına uygun olarak düzenleme yapılmaktadır.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Maddenin mevcut halinde sadece gerçek kişilere ait olup ticari işlemlere konu olmayan
mevduat ve katılım fonu tutarları sigorta kapsamında iken, yapılan değişiklikle ticari mevduatın da
sigorta kapsamına dahil edilmesi öngörülmektedir. Mevduat sigortacılığının kuralları IADI tarafından
yürürlüğe konulan “Etkin Mevduat Sigortacılığı için Temel Prensipler” ile belirlenmekte ve bu
doğrultuda IADI Değerleme Sonuç Raporunda ticari mevduatın sigorta kapsamı içine alınmasına yönelik
tavsiyede bulunulmuştur. Ticari mevduatın sigorta kapsamına dahil edilmesi hususu aynı zamanda
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Avrupa Birliği’nin 2014 tarihli ve mevduat sigortacılığı faaliyetlerinin AB bünyesindeki kurallarını
düzenleyen EU/49 sayılı Mevduat Sigortacılığı Direktifi’nin 5 no’lu “Sigortalanabilir Mevduat” başlıklı
maddesinde de yer alan bir husustur. Ülkemizin AB direktiflerine uyum değerlendirmesinde daha önce
ticari mevduatın kapsam dışında olması sebebiyle ülkemiz “büyük ölçüde uyumlu’’ sayılmış ancak
“tam uyumlu’’ sayılmamış ve bu yöndeki eksikliğin giderilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Ayrıca her
5 yılda bir yapılan FSAP (Finansal Sektör Değerlendirme Programı) değerlendirmelerinde de ticari
mevduatın sigorta kapsamında olmaması kritik edilen ve eleştirilen hususlardan biridir.
IADI’nin 11 no’lu prensibi ile AB’nin EU/49 sayılı direktifinin fonlama ile ilgili 10 no’lu
maddesinde mevduat sigorta rezervi için limit tanımlaması yapılması önerisi bulunduğundan, maddenin
üçüncü fıkrasına “mevduat sigorta rezervinin ulaşması hedeflenen minimum seviye’’ şeklindeki
ilaveyle buna yönelik düzenleme yapılmakta, dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile; hakkında
iflas kararı verilmeyen veya iradi tasfiyeye giren kredi kuruluşunun tasfiyesinde de 2004 sayılı İcra ve
İflas Kanununun 206 ncı maddesindeki sıralamanın geçerli olacağına ilişkin ilave getirilmekte, altıncı
fıkrasına, Fon kaynaklarının çözümleme rezervi ile mevduat sigortası rezervinden oluşması nedeniyle
ödemenin, mevduat sigortası rezervinden yapılmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.
Öte yandan maddeye yeni fıkra ilavesiyle bankalarda söz konusu teknik alt yapının kuruluş, işleyiş
ve denetimine ilişkin kuralların Fon Kurulu tarafından belirlenmesi hakkında düzenleme getirilmektedir.
Madde 2- Maddede sigorta kapsamı dışında tutulacak ticari mevduatlar açıkça sayılmakta, kapsam
dışında kalacak hesapları belirleme yetkisi Fon Kuruluna verilmektedir.
Madde 3- 5411 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde yapılan düzenlemeye uygun olarak 107 nci
maddede de gerekli değişiklikler yapılmaktadır.
Madde 4- Fon başkan yardımcıları sayısının artırılması suretiyle, Fonun idari yapılanmasında
artan iş yükünün etkin ve süreçleri hızlandıracak düzeyde takibinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Madde 5- Fon bünyesinde fiilen yürütülmekte olan ve mevcut daire başkanlıklarının görev
alanında bulunmayan işlemlerle müdürlükler nezdindeki bir kısım işlemlerin, Bankacılık Kanunu
dışında verilen yeni görevler ile bu doğrultuda gelişen ihtiyaçların kurulacak yeni hizmet birimlerince
yürütülmesi öngörülmekte olup bu ihtiyaçlara binaen hizmet birimi sayısı artırılmaktadır.
Madde 6- Fonda ihtiyaç duyulan destek personelinin (kat ve mutfak görevlisi, şoför, güvenlik vb.)
istihdam edilebilmesi amacıyla maddede değişiklik yapılmaktadır.
Madde 7- Maddede, Fon Kurulu üyeleri ve Fon personelinin Bankacılık Kanununda yazılı
görevlerine ilişkin karar, eylem ve işlemleri sebebiyle Fonun yaptığı ödemeyi ilgililerinden talep etmesi
hususunda düzenleme yapılarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 13 üncü maddesi ile 2004
sayılı İcra ve İflas Kanununun 5 inci maddesindeki düzenlemeye benzer şekilde Kurumun yaptığı bu
ödemeleri kusurlu bulunan ilgililerinden talep etme hakkı saklı tutulmaktadır. Ayrıca 5411 sayılı Kanun
uyarınca görevlendirilen, atanan veya aday gösterilerek seçilen kişilerin de madde kapsamına dâhil
edilmesi amaçlanmaktadır.
Madde 8- Bankacılık Kanunu ile Fona verilen görevlerin yanı sıra ilgili diğer kanunlar ve
Devlet aleyhine açılan uluslararası davaların takibine ilişkin Cumhurbaşkanlığınca verilen görevlerin
ifası sırasında yapılan giderlerin de gerektiği hallerde, daha sonra ilgililerinden tahsili koşuluyla Fon
bütçesinden karşılanabilmesi amacıyla ilave düzenleme yapılmaktadır.
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Madde 9- Maddede, Fon tarafından yapılan ticari ve iktisadi bütünlük (TİB) satışlarında mevcut
düzenlemeler ve yargı içtihatları gözetilerek maddede ifade edilen geçmiş dönem borcuna dair
kriterlerin daha açık ve anlaşılır olmasının sağlanması, fınansal kiralama sözleşmelerinin ticari ve
iktisadi bütünlük kapsamına alınması ve ihale bedeline isabet eden tutarın sıra cetveli kesinleşmeden
ödenmesi, sıra cetveline karşı dava açma süresinin düzenlenmesi, ayrıca mer’i düzenlemenin 6183
sayılı Kanunun 21 inci maddesine uyumlu hale getirilmesi amacıyla değişiklik yapılmaktadır.
Madde 10- 5411 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 34 üncü maddenin yürürlüğünden önce iflas
edenler dahil tasfiyesi Fon eliyle yürütülen bankaların tasfiyesinde, söz konusu bankaların TL ve
yabancı para alacakları sözleşme faizi üzerinden tahsil edilirken bu paralar bankaların en yüksek faiz
oranı üzerinden nemalandırılmakta, buna karşın bankaların; yabancı para borçları Yargıtay Hukuk
Dairelerinin istikrar kazanmış kararlarında da yerini bulan “iflasta alacaklılar arasında eşitliğin ön
planda olduğu, tüm alacaklılar için belirli bir satış kuru esas alınarak yabancı paranın iflas tarihi
itibarıyla Türk Lirasına çevrilmesi gerektiği” şeklindeki gerekçeye uygun olarak iflas tarihindeki kur
üzerinden TL olarak sabitlenerek bu borçlara ve bankaların TL borçlarına ödeme tarihine kadar kanuni
faiz işletilmekte, tasfiye süresince alacakların daha yüksek sözleşme faiz oranıyla tahsil edilmesi,
yabancı para olarak tahsil edilen alacaklardan kaynaklanan kur farkı ve işbu tahsilatların yüksek faiz
oranıyla nemalandırılması sebebiyle tasfiye bakiyesi oluşmaktadır. Kamu eliyle yapılan tasfiyenin
uzunluğu ve batık bankaların kamuya olan maliyetleri de dikkate alındığında oluşan bu bakiyenin,
bankanın iflasına neden olanlar, Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya
gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle cezalandırılmasına
karar verilenler ve bu nedenle hakkında müsadere kararı verilmiş olanlara dağıtılmayarak bunlara
düşen payların Hazineye ödenmesine, soruşturma veya kovuşturması devam edenlere isabet edecek
tasfiye payının da, kovuşturmaya yer olmadığına, beraat, ceza verilmesine yer olmadığına, davanın
reddine veya düşmesine ilişkin kararın kesinleşmesine kadar ödenmeyerek Fon hesaplarında blokede
bekletilmesine imkan verecek düzenleme getirilmektedir.
Madde 11- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinin mevcut halinde
kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında mevcut olan yabancı paralarını maddede belirtilen
sürelerde Türk lirasına çevirmeleri durumunda istisna düzenlemeleri yer almaktadır. Maddeyle
31/12/2021 tarihli bilançolarda yer almasa dahi 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı
paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda, bu kapsamda açılacak
mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar istisna kapsamına alınmaktadır.
Ayrıca Cumhurbaşkanına 30/6/2022 tarihli veya 30/9/2022 tarihli bilançolarda bulunan yabancı
paraların Türk lirasına dönüşümünde de istisnanın uygulanabilmesi hususunda yetki verilmektedir.
Eklenen diğer fıkrayla da Türk Lirasına dönüşen bu hesapların 2022 yılı sonuna kadar geçerli olmak
üzere vade sonunda Merkez Bankasının düzenlemelerine uygun olarak yenilenmesi durumunda
istisnanın yenilenen hesaplara da uygulanması amaçlanmaktadır.
Madde 12- 6741 sayılı Kanunun mevcut halinde alt fon ve alt şirketlere yönelik olarak “Şirket
tarafından kurulacak” ifadesi kullanılmaktadır. Alt fon ve şirketlerin Türkiye Varlık Fonu adına tescili
gerektiğinden; birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda yapılan ekleme ile Kanunda yer alan muafiyet
ve istisnalardan Türkiye Varlık Fonu’nun hak sahibi olduğu şirket ve alt fonlara ilişkin açıklama
getirmektedir. Eklemeler ile Kanundaki kurucunun Türkiye Varlık Fonu A.Ş. mi yoksa Türkiye
Varlık Fonu mu olması gerektiğine ilişkin mevcut belirsiz durumun fıkralar özelinde giderilmesi ve
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düzenlemenin diğer maddeler ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 8 inci maddesinin dördüncü
fıkrasında yapılmakta olan düzenleme ile TVF’nin veya kurmuş olduğu alt şirketlerin ve fonların
bedelini ödeyerek satın almış olduğu şirketlerin değer kaybına uğramaması ve şirketlerin özel sektörle
adil bir şekilde devam edebilmesi için kamu sermayeli şirketlere uygulanan mevzuat ve kısıtlamalardan
ari tutulması amaçlanmaktadır. Yapılan değişiklik ile stratejik yatırımların Türkiye Varlık Fonu’nun
sektöre (fınans, teknoloji, liman yatırımları gibi) özgülenmiş şirketleri tarafından yapılmasının önünün
açılması hedeflenmektedir.
6741 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında yapılmakta olan düzenleme ile dördüncü
fıkrada yapılan değişikliğe uygun olarak satın alınan şirketlerin kamu sermayeli şirketlere uygulanan
mevzuata tabi olmamaları ve özel sektörde rekabetlerine devam edilebilmelerinin sağlanması
amaçlanmaktadır.
Diğer taraftan 6741 sayılı Kanunun 8 inci maddesine eklenmekte olan fıkra ile; kurulacak fon
veya şirketin tamamen veya hakimiyeti kaybedecek şekilde elden çıkarılması halinde muafiyetlerin ve
istisnaların devam etmeyeceği hususunun açığa kavuşturulması amaçlanmaktadır.
Madde 13- 6741 sayılı Kanuna geçici madde eklenmek suretiyle; Türkiye Varlık Fonu tarafından
kurulacak şirket ve alt fonlara tanınan muafiyet ve istisnaların, maddenin yürürlüğe gireceği tarihten
önce kurulmuş şirket ve fonlara da uygulanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu şirket ve fonlara sağlanan
muafiyet ve istisnalar sebebiyle kamu idareleri tarafından geçmişe doğru herhangi bir ödeme veya iade
yapılmaması sağlanmaktadır.
Madde 14- Fonun kayyım olarak atandığı şirketler ve malvarlığı değerleri ile ilgili olarak şirketlerin
etkin ve hızlı yönetilebilmesi için şirketlerin mali durumu, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya diğer
sorunları nedeniyle şirketin, şirket varlıklarının veya malvarlığı değerlerinin veya hakkında şahıs
kayyımlık kararı bulunmasa dahi bu şirket ve/veya mal varlığı değerlerinde payları bulunup aleyhlerinde
mahkemece kaçak kararı verilen kişilerin bu paylarının kısmen veya tamamen satışına veya feshi ile
tasfiyesine imkan sağlanması amaçlanmakta, satılan şirketlerle ilgili kayyımlık kararının, hisselerin
devrini müteakip Fonun talebi üzerine ilgili mahkeme veya hakimlik tarafından kaldırılacağına ilişkin
cümle ilave edilmekte, yeni şirket kuruluşuna ilişkin Fon Kuruluna yetki verilmesine, Fonun kayyım
olarak atandığı şirketlerin bölünmesine karar verilmesi halinde Fonun bölünme yoluyla kurulan şirkete
kayyım olarak atanacağına, maddede yazılı koşulların oluşması şartıyla hissedarlara kâr dağıtımına
ilişkin düzenleme yapılmaktadır.
Madde 15- Fonun kayyım olarak atandığı şirketlerin satışından elde edilecek tutardan satışa
hazırlık ve diğer masrafların düşülmesinden sonra kalan tutarın yargılamanın sonuçlanmasına kadar
bir hesapta nemalandırılmasına dair mevcut düzenlemeye “şirket ortaklık payları” ilave edilmektedir.
Yine aynı maddede Fon tarafından şirket varlıklarının veya malvarlığı değerlerinin ticari ve iktisadi
bütünlük satışından elde edilecek tutardan, sıra cetveline göre dağıtımından bakiye kalması halinde,
bu tutarın şirket işlerinde kullanılabilmesini teminen 6758 sayılı Kanunun 19 uncu maddesindeki
düzenleme bu maddeye de taşınmakta, ortaklık paylarının satışında, satışa ilişkin masraflar ile dava
veya avukatlık masraflarının milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara
ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı bulunmayan hissedarların payından
düşülmeyeceğine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(Sıra Sayısı: 327)

‒ 14 ‒
Madde 16- Müsadere kararından önce yapılan satışlarda alacaklıların alacaklarını tahsil etme
imkânı varken müsadere kararından sonra yapılan satışlarda söz konusu varlığın mülkiyeti değiştiğinden
ve alacaklıların alacaklarına kavuşma imkânı ortadan kalktığından, alacaklılar arasındaki eşitsizliğin
giderilmesini teminen 6758 sayılı Kanunun 19 ve 20 nci maddelerine uygun düzenleme yapılmakta,
şirketin yüzde ellinin altındaki ortaklık paylarının müsaderesine karar verilmesi ve müsadereye konu
payların satışına ilişkin olarak fıkra ilave edilmektedir.
Madde 17- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanarak büyükşehir
belediyelerine devredilen metro projeleri için merkezi yönetim bütçesinden harcanan tutarlar,
655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’nin 15 inci maddesi ile 1014 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda belediyelerin
genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan her ay %5 oranında kesilerek
tahsil edilmektedir. Anayasa Mahkemesi’nin 14/7/2021 tarih ve 2019/32 E., 2021/54 K. sayılı kararı
ile 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde
yer alan “... Cumhurbaşkanınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanan kesinti tutarının...”
ibaresi Cumhurbaşkanına verilen yetki sınırı belli olmadığı gerekçesiyle iptal edilmiştir. Madde ile
Anayasa Mahkemesi kararına uyum sağlayacak şekilde Cumhurbaşkanına verilen kesinti oranını
belirleme yetkisinin ölçüt ve sınırlarını belirleyen açık bir yasal düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda belediyelerin şehir içi raylı ulaşım sistem ve metro projeleri borçlarına karşılık olarak
yapılacak kesinti oranı, belediyelerin aylık vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan
%5’i aşmayacak şekilde düzenlenmektedir.
Madde 18- Madde ile, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanarak 18/1/2019
tarihinden önce işletilmesi büyükşehir belediyelerine devredilmiş olan şehir içi raylı ulaşım sistem ve
metro projelerinin ödenmeyen bakiye tutarları için de vergi gelir paylarından kesinti yapılması usulü
benimsenmekte, Anayasa Mahkemesi’nin 14/7/2021 tarih ve 2019/32 E., 2021/54 K. sayılı iptal kararı
ile uyumlu şekilde Cumhurbaşkanına verilen kesinti oranını belirleme yetkisinin ölçüt ve sınırlarını
belirleyen açık bir yasal düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.
Madde 19- Yürürlük maddesidir.
Madde 20- Yürütme maddesidir.
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu

18/04/2022

Esas No: 2/4389
Karar No: 8
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/4389 esas numaralı, “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Komisyonumuzun 15/04/2022 tarihinde
yaptığı 32 nci birleşiminde görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur.
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1. GİRİŞ
Denizli Milletvekili Nilgün ÖK ve 45 Milletvekili tarafından 12/04/2022 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 2/4389 esas numaralı ‘Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve
655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ Başkanlıkça
12/04/2022 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiştir.
Komisyonumuzun 15/04/2022 tarihinde yaptığı 32 nci birleşiminde 2/4389 esas numaralı Kanun
Teklifi, Teklifin ilk imza sahibi Denizli Milletvekili Nilgün ÖK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet
Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret
Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı,
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye Varlık Fonu
(TVF), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye
Belediyeler Birliği, Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB),
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) temsilcilerinin katılımıyla görüşülmüştür.
2. 2/4389 ESAS NUMARALI KANUN TEKLİFİNDE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER
2/4389 esas numaralı Teklifin gerekçesi ve metni incelendiğinde, Teklifte;
- AB mevzuatı ile tam uyumun sağlanması ve mevduat kapsamının genişletilmesi amacıyla, kişilere
ait olup ticari işlemlere konu olmayan mevduat ve katılım fonu tutarlarını kapsayan sigortaya, yapılan
değişiklikle ticari mevduatın da kapsama alınması, sigorta kapsamına alınacak ticari mevduatlardan
hangilerinin sigorta kapsamı dışında tutulacağı diğer tasarruf mevduatlarına benzer şekilde açıkça
belirtilmesi ve kapsam dışında kalacak hesapları belirleme yetkisinin ise TMSF Kuruluna verilmesi,
- TMSF bünyesinde fiilen yürütülmekte olan ve mevcut daire başkanlıklarının görev alanında
bulunmayan işlemlerle müdürlükler nezdindeki bir kısım işlemlerin, Bankacılık Kanunu dışında
verilen yeni görevler ile bu doğrultuda gelişen ihtiyaçların TMSF bünyesinde kurulacak yeni hizmet
birimlerince yürütülmesinin sağlanması amacıyla hizmet birimlerinin sayısının artırılması, TMSF’de
ihtiyaç duyulan destek personelinin (kat ve mutfak görevlisi, şoför, güvenlik vb.) istihdam edilebilmesi
amacıyla personellerde aranan en az lisans düzeyi mezuniyet gereksiniminin bu kadrolar için
aranmaması ve TMSF’nin iki olan başkan yardımcısı sayısı üçe çıkarılması,
- TMSF Kurulu üyeleri ve TMSF personelinin Bankacılık Kanununda yazılı görevlerine ilişkin
karar, eylem ve işlemleri sebebiyle TMSF’nin yaptığı ödemeleri kusurlu bulunan ilgililerinden talep
etme hakkının saklı tutulması ve 5411 sayılı Kanun uyarınca görevlendirilen, atanan veya aday
gösterilerek seçilen kişilerin de madde kapsamına dâhil edilmesi,
- Kanunla TMSF’ye verilen kayyımlık ve ilgili diğer kanunlarla ve Devlet aleyhine açılan
uluslararası davaların takibine ilişkin Cumhurbaşkanlığınca verilen görevlerin yerine getirilmesi
nedeniyle yapılan giderlerin, gerektiği hallerde Fon bütçesinden karşılanabilmesi,
- Ticari ve iktisadi bütünlük satışlarında geçmiş dönem borcuna dair kriterlerin belirginleştirilerek
Yönetmelikte yer alan hükümlerin Kanuna taşınması, fınansal kiralama sözleşmelerinin ticari ve iktisadi
bütünlük kapsamına alınması, ihale bedeline isabet eden tutarın sıra cetveli kesinleşmeden ödenmesi,
sıra cetveline itiraz süresinin cetvelinin Resmi Gazetede yayımlanmasından itibaren 15 gün olması,
- İflas eden ve tasfiyesi Fon eliyle yürütülen bankalardaki tasfiye bakiyesinin bankanın iflasına
neden olanlar, Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör
örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle cezalandırılmasına karar verilenler
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ve bu nedenle hakkında müsadere kararı verilmiş olanlara dağıtılmayarak bunlara düşen payların
Hazineye ödenmesi, soruşturma veya kovuşturması devam edenlere isabet edecek tasfiye payının
da kovuşturmaya yer olmadığına, beraat, ceza verilmesine yer olmadığına, davanın reddine veya
düşmesine ilişkin kararın kesinleşmesine kadar ödenmeyerek Fon hesaplarında blokede bekletilmesi,
- Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarda yer almasa dahi 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer
alan yabancı paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda, bu kapsamda
açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kâr payları ile diğer kazançların istisna kapsamına
alınması, Cumhurbaşkanına 30/6/2022 tarihli veya 30/9/2022 tarihli bilançolarda bulunan yabancı
paraların Türk lirasına dönüşümünde de istisnanın uygulanabilmesi hususunda yetki verilmesi, Türk
lirasına dönüşen bu hesapların 2022 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere vade sonunda Merkez
Bankasının düzenlemelerine uygun olarak yenilenmesi durumunda istisnanın yenilenen hesaplara da
uygulanması,
- Türkiye Varlık Fonu ile Türkiye Varlık Fonu A. Ş. tarafından kurulan şirket ve alt fonlar arasında
ayrım yapılarak Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak şirket ve alt fonlara da çeşitli muafiyet ve
istisnalar sağlanmakta ve bu şirket ve fonlar kamu sermayeli mevzuat ve kısıtlamalardan ari tutulması,
ilgili fon ve alt şirketlerde Türkiye Varlık Fonunun hakimiyetinin sona ermesi durumunda muafiyet ve
istisnaların da sona ermesi,
- Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak şirket ve alt fonlara tanınan muafiyet ve istisnaların,
maddenin yürürlüğe gireceği tarihten önce kurulmuş şirket ve fonlara da uygulanması,
- TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketlerin veya hakkında şahıs kayyımlık kararı bulunmamasına
rağmen bu şirket ve mal varlığı değerlerinde payları bulunup aleyhlerinde kaçak kararı verilmiş
kişilerin mevcut paylarının TMSF tarafından tasarrufta bulunulabilmesi, ilgili şirketlerin satılmasıyla
birlikte kayyımlık kararının TMSF’nin talebi üzerine ilgili mahkeme ve hakimliklerce kaldırılması,
belirli şartlar dahilinde, TMSF’nin kayyım olarak görevlendirildiği şirketlerde kâr payı dağıtımına
karar verebilmesi,
- TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketlerin satışını gerçekleştirmesi durumunda yargılamanın
sonuçlanmasına kadar satış tutarının bir hesapta nemalandırılması ve bu bakiyeye şirket ortaklık
paylarının da dahil edilmesi, Ortaklık paylarının satışında, satışa ilişkin masraflar ile dava veya avukatlık
masraflarının, terör örgütleri veya milli güvenliği tehdit edecek bir yapı ile bir iltisakı bulunmayan
kimselerin hesaplarından düşülmemesi,
- Müsadere kararından sonra yapılan satışlarda da alacaklıların sıra cetveli kapsamında alacaklarını
tahsil edebilmesine imkan sağlanması, tasfiye komisyonlarınca tasfiyenin tamamlanması ayrıca şirketin
yönetim kontrolünü elinde bulundurmayan ve/veya şirketin yüzde ellinin altındaki ortaklık paylarının
müsaderesinden sonra kamunun bu ortaklıktan satış yoluyla çekilebilmesi,
- Belediyelerin şehir içi raylı ulaşım sistemi ve metro projelerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığına ödeyecekleri borçlarına karşılık olarak borcun ifası tamamlanıncaya kadar ilgili belediyenin
genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılacak paylarından her ay azami %5 oranında
Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kesinti yapılabilmesi,
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanarak 18/1/2019 tarihinden önce
işletilmesi büyükşehir belediyelerine devredilmiş olan şehir içi raylı ulaşım sistem ve metro projelerinin
ödenmeyen bakiye tutarları için de ilgili belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı
üzerinden ayrılacak paylarından her ay azami %5 oranında kesinti yapılabilmesine,
yönelik düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir.
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3. KOMİSYONDA KANUN TEKLİFİ ÜZERİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER
Kanun Teklifi üzerinde yapılan görüşmelerde milletvekilleri tarafından;
- Ticari mevduatın bu zamana kadar mevduat sigortası kapsamına alınmamasının önemli bir
eksiklik olduğu ancak yapılacak bu düzenleme ile TMSF’nin ticari mevduata sağlanacak sigorta
kapsamında üstleneceği risk miktarının da açıklanmasının yerinde olacağı, bunun yanı sıra AB’nin
Türkiye’ye yönelik finansal piyasalar alanında önerdiği diğer yasal düzenlemelerin de bir an önce
hayata geçirilmesinin yerinde olacağı,
- TMSF’nin iş yükünün 15 Temmuz sonrası gelişen süreçte oldukça arttığı ancak gün geçtikçe bu
iş yükünün görece azalma eğilimi içinde olduğu, bu nedenle teşkilat yapısında bu denli bir genişlemeye
duyulan gereksinimin nedeninin tam olarak anlaşılamadığı, TMSF’de mevcut destek personelinin
sayısı ile düzenleme kapsamında kaç kişinin istihdam edilmesinin planlandığının da açıklanması
gerektiği, benzer şekilde TMSF’nin teşkilatındaki genişleme ile birlikte Kurum tarafından atamaları
yapılan kayyımlar ve kayyımlık makamlarında da uzmanlaşmaya gidilmesinin yararlı olacağı,
- Bilançolarında kayıtlı olan yabancı paraları Türk lirasına çeviren kurumlara kur korumalı mevduat
uygulaması kapsamında mevduatlarının faiz ve kâr payları ile diğer kazançlarının istisna kapsamına
alınmasının döviz kurlarında istikrarın sağlanmasında yararlı olacağı, bu kapsamdaki mevduatların
kambiyo kârından muaf olmamasının doğru karşılandığı ancak kur korumalı mevduat uygulamasının
ülke hazinesine getireceği yükün tam olarak bilinmediği, yapılan düzenleme ile kur korumalı mevduat
uygulamasında bu kazançların istisna kapsamına alınmasının hazineye gelecek yükü artırabileceği ve
bu durumun bir takım endişelere neden olduğu,
- Türkiye Varlık Fonunun şeffaf bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü ancak sürecin yeni olması
nedeniyle çalışmaların ülke ekonomisine yansımasının henüz çok belirginleşmediği, uzun vadede
TVF’nin kaynak yaratımının ve ekonomiye katkılarının daha belirgin olacağı, bunların yanında
TVF’nin yönetimindeki şirketlerin etkin ve kârlı çalıştırılmasının da önemli olduğu, TVF’nin tüm
aşamalarındaki denetim raporlarının TBMM ile paylaşılmasının ve Fonun yatırım kararlarının
nedenlerinin açıklanmasının TVF’nin şeffaflığının artırılması açısından yerinde olacağı, yapılan
düzenleme ile TVF’nin kuracağı şirket ve alt fonlara sağlanacak muafiyetler ile bu şirketlerin işlem
yürüttüğü piyasalarda serbest rekabet yapısının bozulmamasına da dikkat edilmesi gerektiği,
- TMSF’nin bünyesinde bulunan ve kayyımlar eliyle bir şekilde finansal açıdan tekrar ekonomiye
kazandırılmaya çalışılan şirketlerin piyasa koşullarında kârlı bir şekilde satılmasının olumlu
karşılandığı, ancak TMSF bünyesinde bulunan ve haklarında hukuki sürecin devam ettiği işletmelerin
süreç tamamlanmadan satılmasının altında yatan iktisadi nedenlerin tam olarak anlaşılamadığı, bu
satış işlemlerinin şeffaf bir şekilde Kurum tarafından kamuoyu ile paylaşılmasının ve bu işletmelerin
hukuki süreç sonuçlanana kadar fon tarafından idare edilip kârlılık ve verim seviyelerinin artırılmasının
yerinde olacağı,
- Şehir içi raylı ulaşım sistemlerine ilişkin belediyelerce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yardım
sağlayan belediyelerin bu borçlanmalarında Bakanlığın belediyelere her türlü kolaylığı sağladığı, bu
kolaylıkların yanında belediyelerin de ilgili borçlarını zamanında Bakanlığa ödemesi gerektiği, ancak
şehir içi raylı ulaşım sistemlerine ilişkin belediyelerce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ödenmesi
gereken bu borçların belediyelerin raylı sistemlerdeki hasılat payı üzerinden değil de İller Bankası
payından azami yüzde 5 olarak alınmasının borcun vadesini kısaltacağından belediye gelirlerinde kısa
vadede bir kayba neden olabileceği, bu durumun belediyelerin hizmetlerinde aksamalar oluşturma
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riskini barındırdığı, bu nedenle borçların tahsilinde ya kesinti oranının azaltılmasının ya da tahsilin
belediyelerin hasılat payları üzerinden yapılmasına yönelik bir düzenlemenin belediyelerin hizmet
kalitesini artırmada daha yerinde bir uygulama olacağı,
şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Teklifin ilk imza sahibi Denizli Milletvekili
Nilgün ÖK ve ilgili kamu idarelerinin temsilcileri tarafından yapılan açıklamalarda;
- Mevduat sigortacılığı standartlarının Uluslararası Mevduat Sigortacılığı Birliği tarafından
belirlendiği ve Türkiye’de tüzel kişilerin mevduatlarının mevduat sigortası kapsamında bulunmamasının
Birlik tarafından eleştiri konusu yapıldığı, G-20 ülkeleri için 5 yılda bir yayınlanan Finansal Sektör
Değerleme Raporunda da ticari mevduatların mevduat sigortası kapsamına alınmasının raporun
değerleme kriterlerinden biri olduğu, düzenlemenin yapılmasıyla ilgili raporda ülke puanımıza da
katkı sağlanacağı, bunun yanında gelişmiş ülkelerin neredeyse tamamında ticari mevduatların mevduat
sigortası kapsamında olduğu, Ticari mevduatların sigorta kapsamına alınması ile birlikte Bankalar
tarafından TMSF’ye yıllık yaklaşık 1,3 milyar Türk lirası sigorta primi sağlanacağı,
- TMSF’nin teşkilat yapısında iş yükünde meydana gelen artışa paralel olarak bir genişlemenin
öngörüldüğü, bu genişleme ile birlikte Fon teşkilatında bulunan Başkan yardımcılıkları ile genel
müdürlüklerin sayısının artırılacağı, yine düzenlemede TMSF’ye alınacak destek çalışanlarında
aranan en az lisans düzeyi mezuniyet şartının kaldırılmasının ve zamanla ortaya çıkan destek çalışanı
gereksiniminin giderilmesinin öngörüldüğü, bununla birlikte destek çalışanlarının başka kadrolara
atanmasının önünde kanuni bir engel bulunduğu ve bu çalışanların başka kadrolara atanması olanağının
bulunmadığı, mevcut durumda TMSF’de 35 destek personeli kadrosu bulunduğu ve 5 sürücü 2
muhaberat görevlisi olmak üzere 7 kişinin etkin olarak çalıştığı diğer kadroların ise boş olduğu bu
kadrolara alım yapılmasının öngörüldüğü,
- TMSF Kurul üyeleri ile çalışanlarının Bankacılık Kanunu kapsamında sayılan görevlerine ilişkin
karar, eylem ve işlemleri nedeniyle doğacak zararların Fonun rücu hakkının saklı olarak kalması
kaydıyla koruma altına alınmasının öngörüldüğü, düzenleme ile birlikte Fonun kendi çalışanlarının
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 127 nci maddesi kapsamında koruma altında olduğu ve düzenleme
ile birlikte bu hükmün Fonun dışarıdan atadığı ve kamu çalışanı olmayan Fon çalışanları için de
uygulanır olmasının amaçlandığı,
- Kur korumalı mevduat uygulamasının ülkemizin karşı karşıya kaldığı döviz kurlarındaki
oynaklığı durdurmada etkili bir yöntem olduğunun açık şekilde görüldüğü, getirilen düzenleme ile
kurumların mevduatlarının faiz ve kâr payları ile diğer kazançlarına bir istisna sağlandığı ancak
kambiyo kârına karşı bir istisna getirilmediği ve kârın hala vergi matrahı içerisinde bulunduğu, kur
korumalı mevduat uygulamasının hazineye bir miktar yük getirdiğinin doğru olduğu ancak uygulama
kapsamında hazineye gelen yükün tahmin edilen sınırlar içerisinde olduğu, buna göre uygulama
kapsamında Hazine tarafından 8/4/2022 tarihi itibarıyla destek sağlanan mevduat hesaplarındaki
toplam tutarın 363,4 milyar Türk lirası olduğu ve bu tutarın 1 milyon 15 bin hesaptan, TCMB tarafından
destek sağlanan kur korumalı mevduat hesaplarında ise 387,1 milyar Türk lirası tutarına karşılık geldiği
ve bu tutarın 202.728’i gerçek, 30.640’ı tüzel kişiler olmak üzere toplam 233.268 hesaptan oluştuğu,
yine aynı tarih itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarına Hazine tarafından 13,2 milyar Türk lirası
ve TCMB tarafından 1,6 milyar Türk lirası destek ödemesinin yapıldığı, getirilecek bu düzenlemenin
önceki dönem uygulamalarında ise Hazine’nin 10 milyar 164 milyon Türk lirası büyüklüğünde bir
vergiden vazgeçtiğinin belirlendiği,
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- Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak şirket ve alt fonlara çeşitli daha önceden de muafiyet ve
istisnaların sağlandığı, ancak teklif ile getirilen düzenlemenin kapsadığı şirketlerin TVF’nin yüzde 51 ve/
veya daha üstünde paya sahip olacağı şirketler olduğu, TVF bünyesindeki şirketlerin Rekabet Kanununa
tabi şekilde işlemlerini yürüttüğü ve düzenleme ile şirketlerin daha rekabetçi yapıya kavuşturulmasının
amaçlandığı, TVF bünyesindeki bir takım şirketlerin kârlılık amacının yanında sosyal amaçlarının da
bulunduğu ve bu nedenle ilgili şirketlerin sadece kâr amacıyla çalışma yürütemediği,
- Teklifle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyeleri arasındaki anlaşmalar
kapsamında Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılması gereken ödemeler için Bakanlığa,
Belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılacak paylarla aylık yüzde 5’lik
bir kesinti olanağı sağlandığı, bu düzenleme sayesinde Belediyelerin raylı sistem inşalarında Bakanlığın
olanaklarından yararlanabileceği ve raylı sistem inşaları için Bakanlıktan elde ettikleri kaynaklara faiz
ya da kur farkı işlenmeden borçlarını vadeli şekilde ödeme olanağına kavuşacağı,
ifade edilmiştir.
4. KOMİSYONUN MADDELER HAKKINDA KARARI
Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin ardından Teklifin maddelerinin görüşülmesine geçilmesi
kararlaştırılmıştır.
Teklif metni aşağıdaki değişiklikler yapılmak suretiyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Madde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10
Teklifin çerçeve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu maddeleri; aynen kabul edilmiştir.
Madde 11
Teklifin çerçeve 11 inci maddesi; kanunların yapılmasında uyulması gereken usul ve esaslar
çerçevesinde anlatıma açıklık kazandırılması amacıyla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici
14 üncü maddesine eklenen dördüncü fıkrasında yer alan “30/6/2022 veya” ibaresinin “30/6/2022 ve/
veya” şeklinde değiştirilmesi ve aynı maddeye eklenen beşinci fıkrasında yer alan “istisna” ibaresinin
“istisnalar” şeklinde redaksiyona tabi tutulması suretiyle kabul edilmiştir.
Yeni Madde
10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun ek 2 nci ve 320 sayılı Milli
Piyango Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddeleriyle 49 yıllığına Türkiye Varlık
Fonuna devredilen lisanslara ilişkin olarak ortaya çıkan kamu payının maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren anılan sürenin sonuna kadar Türkiye Varlık Fonu veya Türkiye Varlık Fonu tarafından
kurulacak şirket tarafından gelir kaydedilmesini sağlayan düzenleme teklife yeni çerçeve 12 nci madde
olarak eklenmiştir.
Madde 12
Teklifin çerçeve 12 nci maddesi; 6741 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasına eklenen
cümlede yer alan “yukarıdaki Kanunlardan” ibaresi kanun yazım tekniğine uygun olarak “bu fıkradaki”
şeklinde ve aynı maddeye eklenen yedinci fıkrada yer alan Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketine
atıf yapan “Şirket” ibaresi ile TVF’nin bünyesindeki şirketlere atıf yapan “şirket” ibarelerinin anlam
karışıklığı olmaması amacıyla redaksiyona tabi tutulması suretiyle 13 üncü madde olarak kabul edilmiştir.
Madde 13 ve 14
Teklifin çerçeve 13 ve 14 üncü maddeleri; sırasıyla 14 üncü ve 15 inci maddeler olarak aynen
kabul edilmiştir.
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Madde 15
Teklifin çerçeve 15 inci maddesi; 6758 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin değiştirilen birinci
fıkrasında yer alan ancak Anayasa Mahkemesinin 24/12/2020 tarihli ve E.:2017/21; K.:2020/77
sayılı Kararı ile iptal edilen 6755 sayılı Kanunun 38 inci maddesine yapılan atfın madde metninden
çıkarılması suretiyle 16 ncı madde olarak kabul edilmiştir.
Madde 16
Teklifin çerçeve 16 ncı maddesi; 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Madde 17
Teklifin çerçeve 17 nci maddesi; proje maliyet bedeli yüksek olan ve bu nedenle belediye
gelirleri ile yapımı güçlük arz eden, Bakanlıkça yapılması durumunda da Belediyelere uzun yıllar
borç yükleyen ve işletme gelirleri yatırım giderlerini karşılamayacak nitelikte olan projenin mevcut
şehir içi raylı sistem hatlarının devamı olmayıp müstakil işletilebilir durumda olması veya projenin
kombine taşımacılığa hizmet etmesi halinde; teleferik, füniküler, monoray, metro ve şehir içi raylı
ulaşım sistemlerinin Bakanlıkça yapımının tamamlanmasının ardından Bakanlık veya bağlı, ilgili ve
ilişkili kuruluşları tarafından işlettirilmesini sağlamaya yönelik değiştirilmesi suretiyle 18 nci madde
olarak kabul edilmiştir.
Madde 18
Teklifin çerçeve 18 inci maddesi; 19 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Madde 19 ve 20
Teklifin yürürlüğe ilişkin 19 uncu maddesi ile yürütmeye ilişkin 20 nci maddesi sırasıyla 20 nci ve
21 inci maddeler olarak; aynen kabul edilmiştir.
Teklifin maddelerinin kabul edilmesinin ardından Teklifin tümü oylanmış ve kabul edilmiştir.
Ayrıca; Komisyondan alınan yetki çerçevesinde Teklif metni; kanun dili ve tekniği, anlatıma
açıklık kazandırılması ile kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslar doğrultusunda gözden
geçirilmiş, bu çerçevede metinde redaksiyon mahiyetinde değişiklikler yapılmıştır.
5. GENEL KURULDA TEMSİL
İçtüzüğün 45 inci maddesi uyarınca Teklifin Genel Kuruldaki görüşmelerinde Komisyonumuzu
temsil etmek üzere;
- Ağrı Milletvekili Ekrem ÇELEBİ,
- Ankara Milletvekili Orhan YEGİN,
- Antalya Milletvekili İbrahim AYDIN,
- Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet ERİM,
- Bursa Milletvekili Ahmet KILIÇ,
- Denizli Milletvekili Nilgün ÖK,
- Erzurum Milletvekili İbrahim AYDEMİR,
- Giresun Milletvekili Cemal ÖZTÜRK,
- İstanbul Milletvekili Şirin ÜNAL,
- Konya Milletvekili Mustafa KALAYCI,
- Manisa Milletvekili Uğur AYDEMİR,
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- Trabzon Milletvekili Salih CORA
- Uşak Milletvekili İsmail GÜNEŞ
özel sözcüler olarak seçilmiştir.
Başkan

Başkanvekili

Kâtip

Cevdet Yılmaz

İsmail Faruk Aksu

Şirin Ünal

Bingöl

İstanbul

İstanbul

			

(Bu raporun özel sözcüsü)

Üye

Üye

Üye

Ekrem Çelebi

Bülent Kuşoğlu

Orhan Yegin

Ağrı

Ankara

Ankara

(Bu raporun özel sözcüsü)

(Muhalefet şerhimiz vardır)

(Bu raporun özel sözcüsü)

Üye

Üye

Üye

Cavit Arı

Bekir Kuvvet Erim

Necdet İpekyüz

Antalya

Aydın

Batman

(Muhalefet şerhimiz vardır)

(Bu raporun özel sözcüsü)

(Muhalefet şerhimiz vardır)

Üye

Üye

Üye

İbrahim Aydın

Nilgün Ök

Garo Paylan

Antalya

Denizli

Diyarbakır

(Bu raporun özel sözcüsü)

(Bu raporun özel sözcüsü)

(Muhalefet şerhimiz vardır)

Üye

Üye

Üye

Ahmet Kılıç

İbrahim Aydemir

Muhammet Naci Cinisli

Bursa

Erzurum

Erzurum

(Bu raporun özel sözcüsü)

(Bu raporun özel sözcüsü)

(Muhalefet şerhimiz vardır)

Üye

Üye

Üye

Cemal Öztürk

Emine Gülizar Emecan

Erol Katırcıoğlu

Giresun

İstanbul

İstanbul

(Bu raporun özel sözcüsü)

(Muhalefet şerhimiz vardır)

(Muhalefet şerhimiz vardır)

Üye

Üye

Üye

Mustafa Kalaycı

Abdüllatif Şener

Uğur Aydemir

Konya

Konya

Manisa

(Bu raporun özel sözcüsü)

(Muhalefet şerhimiz vardır)

(Bu raporun özel sözcüsü)

Üye

Üye

Üye

Süleyman Girgin

Salih Cora

İsmail Güneş

Muğla

Trabzon

Uşak

(Muhalefet şerhimiz vardır)

(Bu raporun özel sözcüsü)

(Bu raporun özel sözcüsü)
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KANUNLARDA VE 655 SAYILI KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK
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MADDE 1- 19/10/2005 tarihli ve
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 63 üncü
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde,
ikinci fıkrasında yer alan “tasarruf mevduatı ve
gerçek kişilere ait” ibaresi “mevduat ve” şeklinde
ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
dördüncü fıkrasına “Kredi kuruluşlarının iflası”
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya tasfiyesi”
ibaresi eklenmiş, altıncı fıkrasında yer alan “Fon
kaynaklarından” ibaresi “Fon tarafından mevduat
sigorta rezervinden” şeklinde değiştirilmiş ve
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Kredi kuruluşları nezdlerindeki resmi
kuruluşlar, kredi kuruluşları ve fınansal
kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm mevduat
ve katılım fonları, Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu tarafından sigorta edilir.”
“Sigortaya tâbi olacak mevduat ve katılım
fonlarının kapsamı ve tutarı, Hazine ve Maliye
Bakanlığı, Merkez Bankası ve Kurulun olumlu
görüşü alınmak suretiyle Fon Kurulu tarafından
belirlenir. Risk esaslı sigorta priminin oranı,
yıllık bazda sigortaya tabi mevduat ve katılım
fonunun binde yirmisini aşamaz. Risk esaslı
sigorta priminin tarifesi, tahsil zamanı, şekli,
mevduat sigorta rezervinin ulaşması hedeflenen
minimum seviyesi ile diğer hususlar Kurulun
görüşü alınmak suretiyle Fon Kurulu tarafından
belirlenir.”
“Kredi kuruluşları sigortalı mevduat ve
katılım fonunun hesaplanmasına, takibine,
doğrulanmasına ve ödenmesine esas teşkil
edecek her türlü bilgiyi Fona iletmekle ve buna
ilişkin sistemlerini kurmakla yükümlüdür. Bu
sistemin kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin
usul ve esaslar Kurulun görüşü alınarak Fon
Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 1- 19/10/2005 tarihli ve
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 63 üncü
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde,
ikinci fıkrasında yer alan “tasarruf mevduatı ve
gerçek kişilere ait” ibaresi “mevduat ve” şeklinde
ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
dördüncü fıkrasına “Kredi kuruluşlarının iflası”
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya tasfiyesi”
ibaresi eklenmiş, altıncı fıkrasında yer alan “Fon
kaynaklarından” ibaresi “Fon tarafından mevduat
sigorta rezervinden” şeklinde değiştirilmiş ve
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Kredi kuruluşları nezdlerindeki resmi
kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal
kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm mevduat
ve katılım fonları, Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu tarafından sigorta edilir.”
“Sigortaya tâbi olacak mevduat ve katılım
fonlarının kapsamı ve tutarı, Hazine ve Maliye
Bakanlığı, Merkez Bankası ve Kurulun olumlu
görüşü alınmak suretiyle Fon Kurulu tarafından
belirlenir. Risk esaslı sigorta priminin oranı,
yıllık bazda sigortaya tabi mevduat ve katılım
fonunun binde yirmisini aşamaz. Risk esaslı
sigorta priminin tarifesi, tahsil zamanı, şekli,
mevduat sigorta rezervinin ulaşması hedeflenen
minimum seviyesi ile diğer hususlar Kurulun
görüşü alınmak suretiyle Fon Kurulu tarafından
belirlenir.”
“Kredi kuruluşları sigortalı mevduat ve
katılım fonunun hesaplanmasına, takibine,
doğrulanmasına ve ödenmesine esas teşkil
edecek her türlü bilgiyi Fona iletmekle ve buna
ilişkin sistemlerini kurmakla yükümlüdür. Bu
sistemin kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin
usul ve esaslar Kurulun görüşü alınarak Fon
Kurulu tarafından belirlenir.”
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MADDE 2- 5411 sayılı Kanunun 64 üncü
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde
yer alan “Aşağıda sayılan tasarruf mevduatı”
ibaresi “Aşağıda sayılan mevduat” şeklinde ve
fıkranın (a), (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“a) İlgili kredi kuruluşunun hâkim ortakları ya
da nitelikli pay sahiplerine, bunların kontrolünde
bulunan tüzel kişilere, gerçek kişi hakim ortakların
ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait
mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar,
b) İlgili kredi kuruluşunun yönetim veya
müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür
ve yardımcıları ile bunların tek başına veya
birlikte kontrol ettiği tüzel kişiler ve ortaklıklar
ile ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına
ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar,”
“d) Fon Kurulu tarafından Kurulun görüşü
alınmak suretiyle belirlenen diğer mevduat,
katılım fonu ve hesaplar.”
MADDE 3- 5411 sayılı Kanunun 107 nci
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “sigortaya tâbi tasarruf mevduatı” ibaresi
“sigortaya tâbi mevduat” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4- 5411 sayılı Kanunun 119 uncu
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde
yer alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5- 5411 sayılı Kanunun 120 nci
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine
“daire başkanlıkları” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ve bağlı müdürlükler” ibaresi eklenmiş,
fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “onu” ibaresi
“onikiyi, müdürlüklerin sayısı altıyı” şeklinde,
ikinci fıkrasında yer alan “bu Kanunda belirtilen
faaliyet alanı, görev” ibaresi “bu Kanun ve
ilgili kanunlarda belirtilen görev, faaliyet alanı”
şeklinde değiştirilmiş ve maddenin dördüncü
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6- 5411 sayılı Kanunun 121 inci
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Fonun destek personeli bakımından 113 üncü
maddenin birinci fıkrasının (d) bendindeki koşul
aranmaz.”

MADDE 2- 5411 sayılı Kanunun 64 üncü
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde
yer alan “Aşağıda sayılan tasarruf mevduatı”
ibaresi “Aşağıda sayılan mevduat” şeklinde ve
fıkranın (a), (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“a) İlgili kredi kuruluşunun hâkim ortakları ya
da nitelikli pay sahiplerine, bunların kontrolünde
bulunan tüzel kişilere, gerçek kişi hakim ortakların
ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait
mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar,
b) İlgili kredi kuruluşunun yönetim veya
müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür
ve yardımcıları ile bunların tek başına veya
birlikte kontrol ettiği tüzel kişiler ve ortaklıklar
ile ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına
ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar,”
“d) Fon Kurulu tarafından Kurulun görüşü
alınmak suretiyle belirlenen diğer mevduat,
katılım fonu ve hesaplar.”
MADDE 3- 5411 sayılı Kanunun 107 nci
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “sigortaya tâbi tasarruf mevduatı” ibaresi
“sigortaya tâbi mevduat” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4- 5411 sayılı Kanunun 119 uncu
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde
yer alan “iki” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5- 5411 sayılı Kanunun 120 nci
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine
“daire başkanlıkları” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ve bağlı müdürlükler” ibaresi eklenmiş,
fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “onu” ibaresi
“onikiyi, müdürlüklerin sayısı altıyı” şeklinde,
ikinci fıkrasında yer alan “bu Kanunda belirtilen
faaliyet alanı, görev” ibaresi “bu Kanun ve
ilgili kanunlarda belirtilen görev, faaliyet alanı”
şeklinde değiştirilmiş ve maddenin dördüncü
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6- 5411 sayılı Kanunun 121 inci
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Fonun destek personeli bakımından 113 üncü
maddenin birinci fıkrasının (d) bendindeki koşul
aranmaz.”
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MADDE 7- 5411 sayılı Kanunun 127 nci
maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde
yer alan “Fon bu meblağı, ilgililerinden talep
eder” ibaresi “Fonun bu meblağı kusurlu bulunan
ilgililerinden talep etme hakkı saklıdır” şeklinde
değiştirilmiş ve dördüncü cümlesi yürürlükten
kaldırılmış, beşinci fıkrasının birinci cümlesinde
yer alan “Kanunun 71 inci maddesi” ibaresi
“Kanun” şeklinde ve fıkranın ikinci cümlesinde
yer alan “kurum bu meblağı, ilgililerinden talep
eder” ibaresi “kurumun bu meblağı kusurlu
bulunan ilgililerinden talep etme hakkı saklıdır”
şeklinde değiştirilmiş, fıkranın üçüncü cümlesi
yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrasının birinci
cümlesinde yer alan “Fonu temsilen görev yapan
yönetim, denetim kurulu üyeleri, müdürler kurulu
üyeleri,” ibaresi “Fonu temsilen görev yapan
yönetim, denetim kurulu üyeleri, müdürler kurulu
üyeleri ile bu Kanun uyarınca görevlendirilen,
atanan veya aday gösterilerek seçilen” ibaresi
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8- 5411 sayılı Kanunun 129 uncu
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Fon, bu Kanunda belirtilen usûl ve esaslar
çerçevesinde kendisine tahsis edilen kaynaklarını
bu Kanun ve ilgili diğer kanunlar ile Devlet
aleyhine açılan uluslararası davaların takibine
ilişkin Cumhurbaşkanlığınca verilen görev
ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, serbestçe
kullanır.”
MADDE 9- 5411 sayılı Kanunun 134 üncü
maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinde
yer alan “iktisadi değeri olmayanlar da dahil
olmak üzere diğer tüm hak ve varlıkları” ibaresi
“iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak
üzere diğer tüm hak ve varlıklar ile bunlarla
bağlantılı finansal kiralama sözleşmeleri ve
bu sözleşmelere konu varlıkları” şeklinde ve
“mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem
borçlarını” ibaresi “mal ve hizmet alımından
doğan geçmiş dönem borçlarını; ticari ve iktisadi

MADDE 7- 5411 sayılı Kanunun 127 nci
maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde
yer alan “Fon bu meblağı, ilgililerinden talep
eder” ibaresi “Fonun bu meblağı kusurlu bulunan
ilgililerinden talep etme hakkı saklıdır” şeklinde
değiştirilmiş ve dördüncü cümlesi yürürlükten
kaldırılmış, beşinci fıkrasının birinci cümlesinde
yer alan “Kanunun 71 inci maddesi” ibaresi
“Kanun” şeklinde ve fıkranın ikinci cümlesinde
yer alan “kurum bu meblağı, ilgililerinden talep
eder” ibaresi “kurumun bu meblağı kusurlu
bulunan ilgililerinden talep etme hakkı saklıdır”
şeklinde değiştirilmiş, fıkranın üçüncü cümlesi
yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrasının birinci
cümlesinde yer alan “Fonu temsilen görev yapan
yönetim, denetim kurulu üyeleri, müdürler kurulu
üyeleri,” ibaresi “Fonu temsilen görev yapan
yönetim, denetim kurulu üyeleri, müdürler kurulu
üyeleri ile bu Kanun uyarınca görevlendirilen,
atanan veya aday gösterilerek seçilen” ibaresi
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8- 5411 sayılı Kanunun 129 uncu
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Fon, bu Kanunda belirtilen usûl ve esaslar
çerçevesinde kendisine tahsis edilen kaynaklarını
bu Kanun ve ilgili diğer kanunlar ile Devlet
aleyhine açılan uluslararası davaların takibine
ilişkin Cumhurbaşkanlığınca verilen görev
ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, serbestçe
kullanır.”
MADDE 9- 5411 sayılı Kanunun 134 üncü
maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinde
yer alan “iktisadi değeri olmayanlar da dahil
olmak üzere diğer tüm hak ve varlıkları” ibaresi
“iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak
üzere diğer tüm hak ve varlıklar ile bunlarla
bağlantılı finansal kiralama sözleşmeleri ve
bu sözleşmelere konu varlıkları” şeklinde ve
“mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem
borçlarını” ibaresi “mal ve hizmet alımından
doğan geçmiş dönem borçlarını; ticari ve iktisadi
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bütünlük içinde yer alan mal, hak ve/veya
varlıklar ile ilgili olması veya ticari ve iktisadi
bütünlüğün değerinin korunması için gerekli veya
değerini artırır mahiyette olması, taraflarca borç
miktarının tespitinde mutabakata varılmış olması,
varlıkları ticari ve iktisadi bütünlük satışına konu
edilen tarafça bahsi geçen mutabakattan sonra
Fona müracaat edilmesi ve işlemlerin en geç Fon
Kurulunun ihaleyi onay tarihine kadar tekemmül
ettirilmesi şartıyla öncelikli olarak” şeklinde
değiştirilmiş ve fıkraya birinci cümlesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, fıkranın
mevcut onuncu cümlesinde yer alan “düzenlenir”
ibaresi “ düzenlenir ve Resmi Gazetede ilan
edilir” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya mevcut
onuncu cümlesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki cümle eklenmiş, fıkranın mevcut
onüçüncü cümlesine “ maliklerinin iflasına
karar verilemez,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “finansal kiralama sözleşmelerinin feshi
talep edilemez, işbu sözleşmeler kapsamındaki
varlıkların iadesine karar verilemez,” ibaresi
eklenmiş ve maddenin sekizinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Bu şartlara uygun olmayan müracaatlar Fon
tarafından işleme alınmaz.”
“Sıra cetveline itiraz süresi, sıra cetvelinin Resmi
Gazetede yayımlanmasından itibaren 15 gündür.”
“Gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu
varlıkların, bu maddede yer alan hükümler
çerçevesinde ticari ve iktisadi bütünlük
kapsamında satışlarından elde edilen bedelden;
satış masrafları düşüldükten sonra satış tarihine
kadar tahakkuk etmiş olmak şartıyla sırasıyla,
rehinle teminat altına alınmış borçlar, bütünlük
kapsamındaki varlıkların aynından kaynaklanan
amme borçları, işbu maddenin beşinci fıkrasında
belirtilen geçmiş dönem borçları, kişilerin
Devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan
6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları ile
GSM imtiyaz sözleşmesinden doğan Hazine payı
borçları ödendikten sonra kalan kısım, kişilerin

bütünlük içinde yer alan mal, hak ve/veya
varlıklar ile ilgili olması veya ticari ve iktisadi
bütünlüğün değerinin korunması için gerekli veya
değerini artırır mahiyette olması, taraflarca borç
miktarının tespitinde mutabakata varılmış olması,
varlıkları ticari ve iktisadi bütünlük satışına konu
edilen tarafça bahsi geçen mutabakattan sonra
Fona müracaat edilmesi ve işlemlerin en geç Fon
Kurulunun ihaleyi onay tarihine kadar tekemmül
ettirilmesi şartıyla öncelikli olarak” şeklinde
değiştirilmiş ve fıkraya birinci cümlesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, fıkranın
mevcut onuncu cümlesinde yer alan “düzenlenir”
ibaresi “ düzenlenir ve Resmi Gazetede ilan
edilir” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya mevcut
onuncu cümlesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki cümle eklenmiş, fıkranın mevcut
onüçüncü cümlesine “maliklerinin iflasına
karar verilemez,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “finansal kiralama sözleşmelerinin feshi
talep edilemez, işbu sözleşmeler kapsamındaki
varlıkların iadesine karar verilemez,” ibaresi
eklenmiş ve maddenin sekizinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Bu şartlara uygun olmayan müracaatlar Fon
tarafından işleme alınmaz.”
“Sıra cetveline itiraz süresi, sıra cetvelinin Resmi
Gazetede yayımlanmasından itibaren 15 gündür.”
“Gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu
varlıkların, bu maddede yer alan hükümler
çerçevesinde ticari ve iktisadi bütünlük
kapsamında satışlarından elde edilen bedelden;
satış masrafları düşüldükten sonra satış tarihine
kadar tahakkuk etmiş olmak şartıyla sırasıyla,
rehinle teminat altına alınmış borçlar, bütünlük
kapsamındaki varlıkların aynından kaynaklanan
amme borçları, işbu maddenin beşinci fıkrasında
belirtilen geçmiş dönem borçları, kişilerin Devlete
ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki borçları ile
GSM imtiyaz sözleşmesinden doğan Hazine payı
borçları ödendikten sonra kalan kısım, kişilerin
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diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara
olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenir.
Finansal kiralama kapsamındaki varlıklara ait
ekspertiz raporlarına göre ihale bedelinden
isabet eden tutar ile finansal kiralama sözleşmesi
kapsamındaki borç tutarından hangisi düşükse
o tutar, finansal kiralayana ihale bedelinden
sıra cetvelinin düzenlenmesi ve kesinleşmesi
beklenmeksizin öncelikli olarak ödenerek Fonun
bildirimi ile sözleşmeye konu varlıklar ihale
alıcısına devredilir. Bu alacaklılara tamamen
ödeme yapıldıktan sonraki bakiye, diğer
alacaklılara garameten ödenir. Bu hükme göre
yapılan dağıtım sonrasında bakiye borç kalması;
lisans, ruhsat, imtiyaz sözleşmesi, geçici frekans
ve kanal kullanımı ve benzeri hakların devri ve
yeni alıcısı tarafından işletilmesi için gerekli olan
ve kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullarca
yapılması gereken devrin tescil ve nakli işlemine
engel teşkil etmez.”
MADDE 10- 5411 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 34- Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce iflas edenler
dahil tasfiyesi Fon eliyle yürütülen bankalarda
tüm kanuni yükümlülüklerin ifasından sonra
tasfiye bakiyesi kalması halinde bu tutarın
hissedarlara dağıtımında, iflasına karar verilen
bankaların hakim ortakları ve yöneticileri,
yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri,
genel müdür, genel müdür yardımcıları ile
yönetim ve denetimine sahip olduğu iştirakleri,
hakim ortağı olan tüzel kişiler, bunların gerçek
ve tüzel kişi hakim ortaklarının hakim ortağı
olduğu şirketler, bu gerçek kişilerin kan ve kayın
hısımları ile bu kişilerin hisselerini ciro, devir
veya temlik suretiyle edinen üçüncü kişiler ile
ortaklığın sermayesinin doğrudan veya dolaylı
olarak yüzde onunun altında kalan paylara sahip
olsa dahi yönetim kurullarına üye belirleme ve
kontrol imtiyazı veren paylara sahip olanlar, bu

diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara
olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenir.
Finansal kiralama kapsamındaki varlıklara ait
ekspertiz raporlarına göre ihale bedelinden
isabet eden tutar ile finansal kiralama sözleşmesi
kapsamındaki borç tutarından hangisi düşükse
o tutar, finansal kiralayana ihale bedelinden
sıra cetvelinin düzenlenmesi ve kesinleşmesi
beklenmeksizin öncelikli olarak ödenerek Fonun
bildirimi ile sözleşmeye konu varlıklar ihale
alıcısına devredilir. Bu alacaklılara tamamen
ödeme yapıldıktan sonraki bakiye, diğer
alacaklılara garameten ödenir. Bu hükme göre
yapılan dağıtım sonrasında bakiye borç kalması;
lisans, ruhsat, imtiyaz sözleşmesi, geçici frekans
ve kanal kullanımı ve benzeri hakların devri ve
yeni alıcısı tarafından işletilmesi için gerekli olan
ve kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullarca
yapılması gereken devrin tescil ve nakli işlemine
engel teşkil etmez.”
MADDE 10- 5411 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 34- Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce iflas edenler
dahil tasfiyesi Fon eliyle yürütülen bankalarda
tüm kanuni yükümlülüklerin ifasından sonra
tasfiye bakiyesi kalması halinde bu tutarın
hissedarlara dağıtımında, iflasına karar verilen
bankaların hakim ortakları ve yöneticileri,
yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri,
genel müdür, genel müdür yardımcıları ile
yönetim ve denetimine sahip olduğu iştirakleri,
hakim ortağı olan tüzel kişiler, bunların gerçek
ve tüzel kişi hakim ortaklarının hakim ortağı
olduğu şirketler, bu gerçek kişilerin kan ve kayın
hısımları ile bu kişilerin hisselerini ciro, devir
veya temlik suretiyle edinen üçüncü kişiler ile
ortaklığın sermayesinin doğrudan veya dolaylı
olarak yüzde onunun altında kalan paylara sahip
olsa dahi yönetim kurullarına üye belirleme ve
kontrol imtiyazı veren paylara sahip olanlar, bu
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bankanın iflasına neden olanlar, Milli güvenliğe
tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum
veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği
veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle
cezalandırılmasına karar verilenler ve bu nedenle
hakkında müsadere kararı verilmiş olanlar bu
dağıtımdan pay alamaz. Bunlara düşen pay
Hazineye ödenir.
Birinci fıkra kapsamında soruşturma veya
kovuşturması devam edenlere isabet edecek
tasfiye payı; kovuşturmaya yer olmadığına,
beraat, ceza verilmesine yer olmadığına,
davanın reddine veya düşmesine ilişkin kararın
kesinleşmesine kadar ödenmeyerek Fon
hesaplarında tutulur.”
MADDE 11 - 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü
maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve müteakip
fıkralar teselsül ettirilmiştir.
“(4) Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna
kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına
dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm
kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve
bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az
üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma
hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz
konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden
kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade
sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer
kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.
Cumhurbaşkanı istisnayı 30/6/2022 veya
30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı
paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkilidir.
(5) Bu madde kapsamındaki istisna 2022 yılı
sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara
da uygulanır.”

bankanın iflasına neden olanlar, milli güvenliğe
tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum
veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği
veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle
cezalandırılmasına karar verilenler ve bu nedenle
hakkında müsadere kararı verilmiş olanlar bu
dağıtımdan pay alamaz. Bunlara düşen pay
Hazineye ödenir.
Birinci fıkra kapsamında soruşturma veya
kovuşturması devam edenlere isabet edecek
tasfiye payı; kovuşturmaya yer olmadığına,
beraate, ceza verilmesine yer olmadığına,
davanın reddine veya düşmesine ilişkin kararın
kesinleşmesine kadar ödenmeyerek Fon
hesaplarında tutulur.”
MADDE 11- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü
maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve müteakip
fıkralar teselsül ettirilmiştir.
“(4) Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna
kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına
dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm
kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve
bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az
üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma
hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz
konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden
kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade
sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer
kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.
Cumhurbaşkanı istisnayı 30/6/2022 ve/veya
30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı
paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkilidir.
(5) Bu madde kapsamındaki istisnalar
2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen
hesaplara da uygulanır.”
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MADDE 12- 19/8/2016 tarihli ve 6741
sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim
Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci
maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında
yer alan “Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile
Şirket” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya
Türkiye Varlık Fonu” ibareleri ile “tarafından”
sonra gelmek üzere “hakim hissedar olarak”
ibareleri eklenmiş; dördüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasının birinci
cümlesinde yer alan “Türkiye Varlık Fonu ve
Şirket ile alt fonlar ve Şirket” ibaresinden sonra
gelmek üzere “veya Türkiye Varlık Fonu” ibaresi
ile “tarafından” sonra gelmek üzere “hakim
hissedar olarak” ibaresi eklenmiş ve bu cümleden
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile
Şirket veya Türkiye Varlık Fonu tarafından
hakim hissedar olarak kurulacak şirketler ve alt
fonlar ile bunların bedellerini ödemek suretiyle
sermayesinin veya katılım paylarının yarısından
fazlasına sahip olduğu şirketler ve alt fonlar
ile bunların bağlı ortaklıklarına hisse devir
tarihinden itibaren kamu iktisadi teşebbüsleri de
dâhil, sermayesinin yarısından fazlası kamuya
ait olan veya özel kanunla kurulan kamu kurum,
kuruluş ve ortaklıklarına uygulanan mevzuat,
uygulama ve kısıtlamalara tabi değildir.”

MADDE 12- 14/3/2007 tarihli ve 5602
sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi,
Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanuna
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 2- (1) 6132 sayılı Kanunun
ek 2 nci ve 320 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 2 nci maddeleriyle 49 yıllığına
Türkiye Varlık Fonuna devredilen lisanslarla
ilgili olarak bu Kanunda tanımlanan kamu payı,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
anılan sürenin sonuna kadar Türkiye Varlık Fonu
veya Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak
şirket tarafından gelir kaydedilir.”
MADDE 13- 19/8/2016 tarihli ve 6741
sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim
Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci
maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında
yer alan “Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile
Şirket” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya
Türkiye Varlık Fonu” ibareleri ile “tarafından”
ibarelerinden sonra gelmek üzere “hakim hissedar
olarak” ibareleri eklenmiş; dördüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasının
birinci cümlesinde yer alan “Türkiye Varlık Fonu
ve Şirket ile alt fonlar ve Şirket” ibaresinden sonra
gelmek üzere “veya Türkiye Varlık Fonu” ibaresi
ile “tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere
“hakim hissedar olarak” ibaresi eklenmiş ve bu
cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile
Şirket veya Türkiye Varlık Fonu tarafından
hakim hissedar olarak kurulacak şirketler ve alt
fonlar ile bunların bedellerini ödemek suretiyle
sermayesinin veya katılım paylarının yarısından
fazlasına sahip olduğu şirketler ve alt fonlar ile
bunların bağlı ortaklıkları hisse devir tarihinden
itibaren kamu iktisadi teşebbüsleri de dâhil,
sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan
veya özel kanunla kurulan kamu kurum, kuruluş
ve ortaklıklarına uygulanan mevzuat, uygulama
ve kısıtlamalara tabi değildir.”
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“Şirket’in, Türkiye Varlık Fonu’nun veya bunlar
tarafından hakim hissedar olarak kurulan ve
kurulacak şirketlerin veya alt fonların; kurucusu
olduğu veya bedellerini ödemek suretiyle
sermayesinin ya da katılım paylarının yarısından
fazlasına sahip olduğu şirketler, alt fonlar ve
bunların bağlı ortaklıkları hakkında ise yukarıdaki
Kanunlardan 6362 sayılı Kanun ile 4054
sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
haricindekiler uygulanmaz.”
“(7) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü,
dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen
muafiyet ve istisnalar söz konusu Şirket veya
alt fonlarda Türkiye Varlık Fonu, Şirket veya alt
fonlar doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyeti
elinde bulundurduğu sürece devam eder.”
MADDE 13- 6741 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddeyi ihdas
eden Kanunla 8 inci maddede yapılan değişiklikle,
Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak şirket
ve alt fonlara sağlanan muafiyet ve istisnalar,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
kurulmuş şirket ve alt fonlara uygulanır.
(2) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla 8 inci
maddede yapılan değişikliğe bağlı olarak, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki
dönemlere ilişkin kamu idareleri tarafından
geriye yönelik olarak herhangi bir ödeme veya
iade yapılmaz.”
MADDE 14- 10/11/2016 tarihli ve 6758
sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı
Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul
Edilmesine Dair Kanunun 19 uncu maddesinin
üçüncü, sekizinci, dokuzuncu fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, onuncu fıkrası yürürlükten
kaldırılmış, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan
edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe
konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince

“Şirket’in, Türkiye Varlık Fonu’nun veya bunlar
tarafından hakim hissedar olarak kurulan ve
kurulacak şirketlerin veya alt fonların; kurucusu
olduğu veya bedellerini ödemek suretiyle
sermayesinin ya da katılım paylarının yarısından
fazlasına sahip olduğu şirketler, alt fonlar ve
bunların bağlı ortaklıkları hakkında ise bu
fıkradaki Kanunlardan 6362 sayılı Kanun ile
4054 sayılı Kanun haricindekiler uygulanmaz.”
“(7) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü,
dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen
muafiyet ve istisnalar söz konusu şirket veya alt
fonlarda Türkiye Varlık Fonu, Şirket veya alt
fonlar doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyeti
elinde bulundurduğu sürece devam eder.”
MADDE 14- 6741 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddeyi ihdas
eden Kanunla 8 inci maddede yapılan değişiklikle,
Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak şirket
ve alt fonlara sağlanan muafiyet ve istisnalar,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
kurulmuş şirket ve alt fonlara da uygulanır.
(2) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla 8 inci
maddede yapılan değişikliğe bağlı olarak, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki
dönemlere ilişkin kamu idareleri tarafından
geriye yönelik olarak herhangi bir ödeme veya
iade yapılmaz.”
MADDE 15- 10/11/2016 tarihli ve 6758
sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı
Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul
Edilmesine Dair Kanunun 19 uncu maddesinin
üçüncü, sekizinci, dokuzuncu fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, onuncu fıkrası yürürlükten
kaldırılmış, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan
edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe
konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince
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kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya
Hazineye devredilen şirketler hariç olmak
üzere; birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki
şirketler, soruşturma ve kovuşturma sonuna
kadar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun
gözetiminde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun
atadığı yöneticiler tarafından ticari teamüllere
uygun olarak ve basiretli tüccar gibi yönetilir.
Bu şirketlerin yöneticileri Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu tarafından atanır ve görevden alınır.
Bu şirketlerin mali durumu, ortaklık yapısı,
piyasa koşulları veya diğer sorunları nedeniyle
şirketin yahut varlıklarının veya 5271 sayılı
Kanunun 128 inci maddesinin onuncu fıkrasında
belirtilen malvarlığı değerlerinin veya hakkında
şahıs kayyımlık kararı bulunmasa dahi anılan
şirket ve/veya mal varlığı değerlerinde payları
bulunup aleyhlerinde mahkemece kaçak kararı
verilen kişilerin bu paylarının kısmen veya
tamamen satılmasına veya feshi ile tasfiyesine
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından karar
verilebilir. Satış ve tasfiye işlemleri ilgili şirketin
yönetim/müdürler kurulu veya Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu tarafından yerine getirilir. Satılan
şirketlerin kayyımlık kararı, hisselerinin devrini
müteakip Fonun talebi üzerine ilgili mahkeme
veya hakimliklerce kaldırılır. Bu maddenin
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Fon Kurulu
tarafından belirlenir.”
“(8) Kayyımların yetkileri Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonuna devredilen veya Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atandığı
şirketlerde, şirketin ortaklarının şirkette sahip
olduğu pay oranında yeni kurulacak şirketlerde
pay sahibi olmaları koşuluyla şirket yönetim
organının önerisi ve Fon Kurulu kararıyla yeni
şirket kurulmasına karar verilebilir. Bu halde
şirket ortaklarının yeni şirket kurulmasına
ilişkin izin ve muvafakati aranmaz. Kurulacak
şirketin sermayesi kayyımların yetkileri Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen veya Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atandığı

kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya
Hazineye devredilen şirketler hariç olmak
üzere; birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki
şirketler, soruşturma ve kovuşturma sonuna
kadar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun
gözetiminde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun
atadığı yöneticiler tarafından ticari teamüllere
uygun olarak ve basiretli tüccar gibi yönetilir.
Bu şirketlerin yöneticileri Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu tarafından atanır ve görevden alınır.
Bu şirketlerin mali durumu, ortaklık yapısı,
piyasa koşulları veya diğer sorunları nedeniyle
şirketin yahut varlıklarının veya 5271 sayılı
Kanunun 128 inci maddesinin onuncu fıkrasında
belirtilen malvarlığı değerlerinin veya hakkında
şahıs kayyımlık kararı bulunmasa dahi anılan
şirket ve/veya mal varlığı değerlerinde payları
bulunup aleyhlerinde mahkemece kaçak kararı
verilen kişilerin bu paylarının kısmen veya
tamamen satılmasına veya feshi ile tasfiyesine
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından karar
verilebilir. Satış ve tasfiye işlemleri ilgili şirketin
yönetim/müdürler kurulu veya Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu tarafından yerine getirilir. Satılan
şirketlerin kayyımlık kararı, hisselerinin devrini
müteakip Fonun talebi üzerine ilgili mahkeme
veya hakimliklerce kaldırılır. Bu maddenin
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Fon Kurulu
tarafından belirlenir.”
“(8) Kayyımlarının yetkileri Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen veya
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım
olarak atandığı şirketlerde, şirketin ortaklarının
şirkette sahip olduğu pay oranında yeni kurulacak
şirketlerde pay sahibi olmaları koşuluyla şirket
yönetim organının önerisi ve Fon Kurulu kararıyla
yeni şirket kurulmasına karar verilebilir. Bu halde
şirket ortaklarının yeni şirket kurulmasına ilişkin
izin ve muvafakati aranmaz. Kurulacak şirketin
sermayesi kayyımlarının yetkileri Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen veya
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak
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şirket tarafından ayni veya nakdi olarak karşılanır.
Yeni şirket kuruluşuna ilişkin hususlar şirketlerin
yönetim organlarınca hazırlanır ve Fon Kurulunun
onayına sunulur. Fon Kurulu kararıyla kuruluş
gerçekleşir ve tescile tabi tüm hususlar her türlü
vergi, resim ve harçtan muaf olmak üzere ilgili
ticaret sicilinde resen tescil ve ilan olunur. Bu
fıkra uyarınca gerçekleştirilecek kuruluş işlemleri
ilgili mevzuata tabi olmaksızın uygulanır. Yeni
kurulan şirkette kayyımlık yetkisi bir mahkeme
veya hakim kararına gerek olmaksızın Fona
devredilmiş sayılır.
(9) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun
kayyımlık görevini yürüttüğü şirketlerin genel
kurullarının yetkileri, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine tabi olunmaksızın Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılabilir.
Bu kapsamda bir şirketin bölünmesine karar
verilmesi halinde Fon, bölünme yolu ile kurulan
bu şirkete kayyım atanır.”
“(11) Fonun, yönetim organı yetkilerini ya
da yönetim organı yetkileri ile birlikte ortaklık
payları veya menkul kıymetler idare yetkilerini
haiz kayyım olarak görevlendirildiği şirketlerde
ana sözleşmelerine bağlı olmaksızın, kayyım
atanmasından önceki dönem bilanço ve kâr/zarar
hesaplarını tasdik ile bu dönemlerde görev yapan
yönetim/müdürler kurullarını ibra etmek anlamına
gelmemek kaydıyla, bu maddenin dokuzuncu
fıkrası çerçevesinde, şirketlere kayyım atanan
faaliyet dönemini izleyen dönemden başlamak
üzere kısmen ya da tamamen kâr dağıtımına
karar verilebilir. Dağıtıma karar verilen kâr;
Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit
edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör
örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla
irtibatı nedeniyle haklarında mahkûmiyet kararı
bulunmayan hissedarlara payları oranında ödenir.
Soruşturma veya kovuşturması devam edenlerin
hissesine isabet edecek kâr payı; kovuşturmaya
yer olmadığına, beraat, ceza verilmesine yer
olmadığına, davanın reddine veya düşmesine

atandığı şirket tarafından ayni veya nakdi olarak
karşılanır. Yeni şirket kuruluşuna ilişkin hususlar
şirketlerin yönetim organlarınca hazırlanır ve Fon
Kurulunun onayına sunulur. Fon Kurulu kararıyla
kuruluş gerçekleşir ve tescile tabi tüm hususlar
her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olmak üzere
ilgili ticaret sicilinde resen tescil ve ilan olunur. Bu
fıkra uyarınca gerçekleştirilecek kuruluş işlemleri
ilgili mevzuata tabi olmaksızın uygulanır. Yeni
kurulan şirkette kayyımlık yetkisi bir mahkeme
veya hakim kararına gerek olmaksızın Fona
devredilmiş sayılır.
(9) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun
kayyımlık görevini yürüttüğü şirketlerin genel
kurullarının yetkileri, 13/1/2011 tarihli ve 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi
olunmaksızın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
tarafından kullanılabilir. Bu kapsamda bir şirketin
bölünmesine karar verilmesi halinde Fon, bölünme
yolu ile kurulan bu şirkete kayyım atanır.”
“(11) Fonun, yönetim organı yetkilerini ya
da yönetim organı yetkileri ile birlikte ortaklık
payları veya menkul kıymetler idare yetkilerini
haiz kayyım olarak görevlendirildiği şirketlerde
ana sözleşmelerine bağlı olmaksızın, kayyım
atanmasından önceki dönem bilanço ve kâr/zarar
hesaplarını tasdik ile bu dönemlerde görev yapan
yönetim/müdürler kurullarını ibra etmek anlamına
gelmemek kaydıyla, bu maddenin dokuzuncu
fıkrası çerçevesinde, şirketlere kayyım atanan
faaliyet dönemini izleyen dönemden başlamak
üzere kısmen ya da tamamen kâr dağıtımına
karar verilebilir. Dağıtımına karar verilen
kâr; milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit
edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör
örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla
irtibatı nedeniyle haklarında mahkûmiyet kararı
bulunmayan hissedarlara payları oranında ödenir.
Soruşturma veya kovuşturması devam edenlerin
hissesine isabet edecek kâr payı; kovuşturmaya
yer olmadığına, beraate, ceza verilmesine yer
olmadığına, davanın reddine veya düşmesine
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ilişkin kararın kesinleşmesine kadar ödenmeyerek
Fon hesaplarında tutulur. Hakkında soruşturma,
kovuşturma bulunmama veya müsadere kararı
verilmemiş olma koşulu, borsada işlem gören
hisseler bakımından aranmaz. Kâr dağıtımı kararı
ilişkili olduğu faaliyet dönemi mali verilerinin ve
tablolarının tasdiki anlamına gelmez. Dağıtıma
ilişkin hususlar Fon Kurulu tarafından belirlenir.”
MADDE 15- 6758 sayılı Kanunun 20 nci
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu ile temettü hariç ortaklık
hakları ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu tarafından devralınan banka/
şirketler ve bunların varlıkları ile ilgili olarak
Fona verilen yetkiler, bu Kanun ile Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonuna verilen kayyımlık
görevi ile satış veya tasfiye işlemlerinde, bu
şirketlerin yahut bunların sahiplerinin Fona
borçlu olup olmadığına ve varlıkları üzerinde
Fon haczi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın
kıyasen uygulanır. Yönetim ve denetimi veya
kayyımlık yetkisi Fona devredilen veya Fonun
kayyım olarak atandığı banka/şirketleri ve
ortaklık paylarını soruşturma, kovuşturma
veya iflas ve tasfiye süresince yönetmek ve
temsil etmek üzere atananlar, görevlendirilenler
veya atananlar tarafından temsil yetkisini
haiz olmak üzere görevlendirilenler ile 5271
sayılı Kanunun 128 inci maddesinin onuncu
fıkrasına göre malvarlığı değerlerinin yönetimi
amacıyla atananlar, görevlendirilenler veya
atananlar tarafından temsil yetkisini haiz olmak
üzere görevlendirilenler ve bu kapsamda icra
edilen iş ve işlemler hakkında 8/11/2016 tarihli
ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında
Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum
ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun
37 nci ve 38 inci maddeleri uygulanır. Şirketlerin

ilişkin kararın kesinleşmesine kadar ödenmeyerek
Fon hesaplarında tutulur. Hakkında soruşturma,
kovuşturma bulunmama veya müsadere kararı
verilmemiş olma koşulu, borsada işlem gören
hisseler bakımından aranmaz. Kâr dağıtımı kararı
ilişkili olduğu faaliyet dönemi mali verilerinin ve
tablolarının tasdiki anlamına gelmez. Dağıtıma
ilişkin hususlar Fon Kurulu tarafından belirlenir.”
MADDE 16- 6758 sayılı Kanunun 20 nci
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu ile temettü hariç ortaklık
hakları ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu tarafından devralınan banka/
şirketler ve bunların varlıkları ile ilgili olarak
Fona verilen yetkiler, bu Kanun ile Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonuna verilen kayyımlık
görevi ile satış veya tasfiye işlemlerinde, bu
şirketlerin yahut bunların sahiplerinin Fona
borçlu olup olmadığına ve varlıkları üzerinde
Fon haczi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın
kıyasen uygulanır. Yönetim ve denetimi veya
kayyımlık yetkisi Fona devredilen veya Fonun
kayyım olarak atandığı banka/şirketleri ve
ortaklık paylarını soruşturma, kovuşturma
veya iflas ve tasfiye süresince yönetmek ve
temsil etmek üzere atananlar, görevlendirilenler
veya atananlar tarafından temsil yetkisini haiz
olmak üzere görevlendirilenler ile 5271 sayılı
Kanunun 128 inci maddesinin onuncu fıkrasına
göre malvarlığı değerlerinin yönetimi amacıyla
atananlar, görevlendirilenler veya atananlar
tarafından temsil yetkisini haiz olmak üzere
görevlendirilenler ve bu kapsamda icra edilen iş
ve işlemler hakkında 8/11/2016 tarihli ve 6755
sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması
Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara
Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul
Edilmesine Dair Kanunun 37 nci maddesi
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tasfiye işlemlerini yürütmek üzere Fon Kurulu
tarafından görevlendirilen tasfiye komisyonu,
adli işlemler veya davalar bakımından
taraf ehliyetine sahiptir. Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonunun kayyım olarak atandığı
şirketlerin ya da ortaklık paylarının bu madde
kapsamında satışından elde edilecek tutardan,
Fonun satış, dava veya avukatlık masrafları
düşüldükten sonra kalan tutar yargılamanın
kesin hükümle sonuçlandırılmasına kadar bir
hesapta nemalandırılır. Şirket varlıklarının veya
malvarlığı değerlerinin bu madde kapsamında
satışından elde edilecek tutarlar ise, 5411 sayılı
Kanunun 134 üncü maddesi uyarınca oluşturulan
sıra cetveline göre dağıtılır. Sıra cetveline göre
dağıtım yapıldıktan sonraki bakiye, bu Kanunun
19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
işlemlerin tesisi için şirket hesaplarına aktarılır.
Ortaklık paylarının satışında, satışa ilişkin
masraflar ile dava veya avukatlık masrafları,
Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen
yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine
üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı
bulunmayan hissedarların payından düşülmez.
(2) Şirket varlıklarının ticari ve iktisadi
bütünlük yoluyla satışına karar verilmesi halinde
Fon Kurulu, geçmiş dönem borçlarını, bu borçların
FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya
irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet
ilişkisine dayanması ve 5411 sayılı Kanunun 134
üncü maddesinde belirtilen koşulları karşılaması
şartıyla ihale bedelinden ödemeye veya ihale
alıcısına ödettirmeye yetkilidir.”
MADDE 16- 1/2/2018 tarihli ve 7076
sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı
Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul
Edilmesine Dair Kanunun 1 inci maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “varlıkların” ibareleri
“malvarlığı değerlerinin” şeklinde, fıkrada yer
alan “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından
satış ve tasfiye edilmesi suretiyle yerine getirilir”

uygulanır. Şirketlerin tasfiye işlemlerini yürütmek
üzere Fon Kurulu tarafından görevlendirilen
tasfiye komisyonu, adli işlemler veya davalar
bakımından taraf ehliyetine sahiptir. Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atandığı
şirketlerin ya da ortaklık paylarının bu madde
kapsamında satışından elde edilecek tutardan,
Fonun satış, dava veya avukatlık masrafları
düşüldükten sonra kalan tutar yargılamanın
kesin hükümle sonuçlandırılmasına kadar bir
hesapta nemalandırılır. Şirket varlıklarının veya
malvarlığı değerlerinin bu madde kapsamında
satışından elde edilecek tutarlar ise, 5411 sayılı
Kanunun 134 üncü maddesi uyarınca oluşturulan
sıra cetveline göre dağıtılır. Sıra cetveline göre
dağıtım yapıldıktan sonraki bakiye, bu Kanunun
19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
işlemlerin tesisi için şirket hesaplarına aktarılır.
Ortaklık paylarının satışında, satışa ilişkin
masraflar ile dava veya avukatlık masrafları, milli
güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı,
oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine
üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı
bulunmayan hissedarların payından düşülmez.
(2) Şirket varlıklarının ticari ve iktisadi
bütünlük yoluyla satışına karar verilmesi halinde
Fon Kurulu, geçmiş dönem borçlarını, bu borçların
FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya
irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet
ilişkisine dayanması ve 5411 sayılı Kanunun 134
üncü maddesinde belirtilen koşulları karşılaması
şartıyla ihale bedelinden ödemeye veya ihale
alıcısına ödettirmeye yetkilidir.”
MADDE 17- 1/2/2018 tarihli ve 7076
sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı
Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul
Edilmesine Dair Kanunun 1 inci maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “varlıkların” ibareleri
“malvarlığı değerlerinin” şeklinde, fıkrada yer
alan “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından
satış ve tasfiye edilmesi suretiyle yerine getirilir”
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ibaresi “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve/
veya şirket yönetim/müdürler kurulu/malvarlığı
değerleri kayyım temsilciliği tarafından Hazine
ve Maliye Bakanlığının onayı ile satış veya
tasfiye edilmesi suretiyle yerine getirilir”
şeklinde, fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “ve”
ibaresi “veya” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya
ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
cümleler eklenmiş, mevcut üçüncü cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Müsadere kararı verilen şirket, ortaklık payları
veya malvarlığı değerlerinin satış veya ticari ve
iktisadi bütünlük satışları 6758 sayılı Kanunun
19 uncu ve 20 nci maddelerindeki esaslar
çerçevesinde yapılır. Tasfiye komisyonlarınca
tasfiye tamamlanır.”
“Tasfiye bakiyesi Hazineye irat kaydedilir.”
“(2) Şirketin yüzde ellinin altındaki
ortaklık paylarının müsadere edilmesine karar
verilmesi halinde, müsadereye konu bu paylar
Fon tarafından satışa çıkarılır. En az iki kez
satışa çıkarılmış olmasına rağmen satışın
gerçekleşmemesi halinde ortaklık payları ilgili
şirkete bedeli mukabilinde devredilebilir ve
payların bedeli şirket tarafından Hazineye ödenir.
Müsadere kararından sonra sermaye artırımına
karar verilmesi halinde bu artırım Hazine ve
Maliye Bakanlığının onayına tabidir.”
MADDE 17- 26/9/2011 tarihli ve 655
sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı
Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının
üçüncü cümlesinde yer alan “paylardan” ibaresi
“paylarının” şeklinde değiştirilmiş ve Anayasa
Mahkemesince iptal edilen “Cumhurbaşkanınca
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
hesaplanan kesinti tutarının” ibaresi “azami %5’i
oranında Cumhurbaşkanınca belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde hesaplanan kesinti tutarının”
şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

ibaresi “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve/
veya şirket yönetim/müdürler kurulu/malvarlığı
değerleri kayyım temsilciliği tarafından Hazine
ve Maliye Bakanlığının onayı ile satış veya
tasfiye edilmesi suretiyle yerine getirilir”
şeklinde, fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “ve”
ibareleri “veya” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya
ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
cümleler eklenmiş, mevcut üçüncü cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Müsadere kararı verilen şirket, ortaklık payları veya
malvarlığı değerlerinin satış veya ticari ve iktisadi
bütünlük satışları 6758 sayılı Kanunun 19 uncu ve
20 nci maddelerindeki esaslar çerçevesinde yapılır.
Tasfiye komisyonlarınca tasfiye tamamlanır.”
“Tasfiye bakiyesi Hazineye irat kaydedilir.”
“(2) Şirketin yüzde ellinin altındaki
ortaklık paylarının müsadere edilmesine karar
verilmesi halinde, müsadereye konu bu paylar
Fon tarafından satışa çıkarılır. En az iki kez
satışa çıkarılmış olmasına rağmen satışın
gerçekleşmemesi halinde ortaklık payları ilgili
şirkete bedeli mukabilinde devredilebilir ve
payların bedeli şirket tarafından Hazineye ödenir.
Müsadere kararından sonra sermaye artırımına
karar verilmesi halinde bu artırım Hazine ve
Maliye Bakanlığının onayına tabidir.”
MADDE 18- 26/9/2011 tarihli ve 655
sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı
Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının
üçüncü cümlesinde yer alan “paylardan” ibaresi
“paylarının” şeklinde değiştirilmiş, Anayasa
Mahkemesince iptal edilen “Cumhurbaşkanınca
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
hesaplanan kesinti tutarının” ibaresi “azami %5’i
oranında Cumhurbaşkanınca belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde hesaplanan kesinti tutarının”
şeklinde yeniden düzenlenmiş ve fıkraya beşinci
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
cümleler eklenmiştir.
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MADDE 18- 655 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin geçici 10 uncu maddesinin
Anayasa Mahkemesince iptal edilen birinci
cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“18/1/2019 tarihinden önce işletilmesi
devredilmiş olan projelerin ödenmeyen bakiye
tutarları 15 inci maddenin ikinci fıkrası
kapsamındaki esas ve usullere göre tahsil edilir.”
MADDE 19- Bu Kanunun;
a) l inci maddesi yayımı tarihinden üç ay sonra,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 20- Bu Kanun hükümlerini
Cumhurbaşkanı yürütür.

“Projenin mevcut şehir içi raylı sistem
hatlarının devamı olmayıp müstakil işletilebilir
durumda olması halinde veya projenin kombine
taşımacılığa hizmet etmesi halinde; bu cümleyi
ihdas eden Kanunun yürürlük tarihinden önce
hizmete açılmış olanlar hariç olmak üzere,
mülkiyet devrine konu edilmeksizin raylı sistemin
işletmesinin Bakanlık veya bağlı, ilgili, ilişkili
kuruluşları, bu kuruluşların bağlı ortaklıkları
veya iştiraki olan şirketler eliyle yürütülmesine
Cumhurbaşkanınca karar verilebilir. Bu durumda
ilgili belediyenin genel bütçe vergi gelirleri
tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarından
kesinti yapılmaz.”
MADDE 19- 655 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin geçici 10 uncu maddesinin
Anayasa Mahkemesince iptal edilen birinci
cümlesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“18/1/2019 tarihinden önce işletilmesi
devredilmiş olan projelerin ödenmeyen bakiye
tutarları 15 inci maddenin ikinci fıkrası
kapsamındaki usul ve esaslara göre tahsil edilir.”
MADDE 20- Bu Kanunun;
a) l inci maddesi yayımı tarihinden üç ay sonra,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 21- Bu Kanun hükümlerini
Cumhurbaşkanı yürütür.
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