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FON BANKALARI ĐLE ĐLGĐLĐ UYUŞMAZLIKLARDA
MÜRACAATLAR DOĞRU MUHATABA YÖNLENDĐRĐLMELĐDĐR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve ilgili diğer
mevzuatın, Kanunda gösterilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler de yapmak sureti ile
uygulanmasını sağlamak, uygulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak, tasarrufların güvence
altına alınmasını temin etmek ve Kanunla verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri
kullanmak üzere kurulmuş, idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz bir
kurumdur. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ise yine Bankalar Kanunu uyarınca “bankalardaki
tasarruf mevduatlarını sigorta etmek, 14 üncü madde hükümlerine göre hisseleri ve/veya
yönetim ve denetimi kendisine intikal eden bankaların mali bünyelerini güçlendirmek,
yeniden yapılandırmak, üçüncü kişilere devretmek ve bu Kanun ile kendisine verilen diğer
işleri yapmak” ile görevli ve yetkili olan, ayrı bir kamu tüzel kişiliği, ayrı bir malvarlığı ve
ayrı bir karar organı bulunan bir kurumdur.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı ile yönetim ve denetimi Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen banka hakkında, Kurul kararını takiben Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu Yönetim Kurulunca, Bankalar Kanunu hükümlerine göre ayrıca karar
alınmakta ve sözkonusu banka hakkında hukuki işlemler gerçekleştirilmektedir.
Ancak uygulamada, Kurum ve Fonun farklı tüzel kişiliklerinin bulunduğu hususu dikkate
alınmayarak Fon Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar hakkında Kurum hasım
gösterilmek suretiyle davalar açılmaktadır.
Diğer taraftan, Fon bankaları ile ilgili uyuşmazlıklar nedeniyle bir çok gerçek veya tüzel kişi
tarafından, Kurum muhatap gösterilerek noter kanalıyla ihtarnameler keşide edilmekte,
Kurum aleyhine davalar ikame edilmekte, icra takiplerine girişilmekte ve gerek 2004 sayılı
Đcra ve Đflas Kanununa, gerekse 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında
Kanuna dayanılarak haciz ihbarnameleri tebliğ ettirilmektedir. Oysa, Kurul ve Fon Yönetim
Kurulunca alınan kararlar neticesinde, ilgili bankanın yalnızca yönetim ve denetimi ile
hisselerinin mülkiyeti el değiştirmekte ve bankanın tüzel kişiliği aynen devam etmektedir.
Dolayısıyla bu işlemlerde muhatabın, Kurum değil doğrudan ilgili banka tüzel kişiliği olması
gerekmektedir.

Aksi yöndeki uygulamalarda ise, Kurumumuzun uyuşmazlığa taraf olmaması nedeniyle,
ilgililerin haklarını elde etmeleri süreci uzayacağı gibi, çeşitli dava ve takip masraflarına
katlanmaları da hukuki bir zorunluluk olarak ortaya çıkacaktır. Nihayet, söz konusu davalara,
takiplere ve haciz ihbarnamelerine cevap verilmesi, Kurum nezdinde gereksiz zaman ve
emek kaybına sebebiyet vermekte ve bu işlemlerin takibi için kamusal kaynaklar
kullanılmaktadır.
Hukuki ihtilaflarının çözümü için
bilgilendirilmelerinde yarar görülmüştür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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