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BASIN AÇIKLAMASI
T.ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MEVDUAT SAHĐPLERĐNE YÖNELĐK AÇIKLAMA
Bilindiği üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (Kurul) 3/7/2003 tarih ve
1085 sayılı kararı ile; yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremeyen, alınması istenen
tedbirleri almayan, faaliyetine devamı mevduat sahiplerinin hakları ve mali sistemin güven ve
istikrarı bakımından tehlike arz eden Türkiye Đmar Bankası T.A.Ş.’nin bankacılık işlemleri
yapma ve mevduat kabul etme izni 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 14 üncü maddesinin (3)
numaralı fıkrası uyarınca kaldırılmış ve Bankalar Kanununun 16 ncı maddesinin (1) numaralı
fıkrası hükmü gereği anılan Bankanın yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu’na (Fon) intikal etmiştir.
Bu çerçevede, söz konusu Banka mevduat sahiplerinin haklarına ilişkin olarak oluşabilecek
belirsizliklerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür:
Tam Mevduat Güvencesinin Kapsamı
·
Türkiye’de faaliyet gösteren ve mevduat kabulüne yetkili bulunan tüm bankaların, yurt
içi şubelerinde gerçek kişiler tarafından açılmış olan Türk Lirası cinsinden tasarruf mevduatı
ile tasarruf mevduatı niteliğini haiz altın depo ve döviz tevdiat hesaplarının tamamı sigorta
kapsamında olduğundan, T. Đmar Bankası T.A.Ş. nezdindeki tasarruf mevduatının tamamı
hesap sahiplerine ödenecektir.
Mevduatlar ne zaman ödenmeye başlanacak?
·
Bu amaçla ilk önce Banka mevduat hesapları için mutabakat çalışması yapılacaktır. Bu
çalışmanın 2 hafta içinde tamamlanması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Dileyen
mevduat sahiplerine en kısa sürede ödemeler yapılacaktır.
Mevduat ödemelerinin nerede ve kim tarafından yapılacak?
·
Đlgili bankanın şubelerinde yapılacak duyurularda mudilere ödenecek tutarlar, ödemenin
yapılacağı yer ve ödeme günü ilan edilecektir.
Vadesi henüz gelmemiş olan hesaba ne kadar faiz ödenecek?
·

Bankanın Fona alınış tarihi itibariyle tüm hesaplar dondurulacaktır. Bu çerçevede:

o En son gerçekleşmiş vade tarihi ile Fona alınma arasındaki süre için bankanın bankacılık
işlemleri yapma ve mevduat kabul izninin kaldırıldığı tarih itibariyle mevduat toplamları en
yüksek 5 bankaca uygulanan faiz oranlarının ortalaması üzerinden hesaplanacak faiz tutarı
geçerli olacaktır.
Offshore hesaplar
·
Đmar Bank Off-Shore Ltd., Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde anılan ülke mevzuatı
çerçevesinde kurulmuştur. Söz konusu Off-Shore Bankada,
T.Đmar Bankası T.A.Ş.’nin
doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir ortaklık payı bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Türkiye’de
faaliyet gösteren ve mevduat kabulüne yetkili bulunan bankaların yurtiçi şubelerinde gerçek
kişiler tarafından açılmış olan tasarruf mevduatını sigorta eden Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu, off-shore bankalarda mevduatı olanlara sigorta kapsamında bir ödeme yapması
mümkün bulunmamaktadır.
Bankalardaki tüm tasarruf mevduatı sigorta kapsamında olduğundan, tasarruf sahiplerinin
endişelenmelerini, kendilerine ve çevrelerine zarar verebilecek işlem ve hareketlerde
bulunmalarını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır. Bu çerçevede, kamuoyunun
gelişmeler konusunda bilgilendirilmesine devam edilecektir. Ayrıca, Kurumumuz
(312)4556768 nolu telefonundan ve internet sitemizden (www.bddk.org.tr) gerekli bilgilere
ulaşabilirsiniz.
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