Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan;
29.01.2004

T.Đmar Bankası T.A.Ş. Mudilerine
BASIN AÇIKLAMASI
4969 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası ile 5021 sayılı
Kanuna istinaden alınan 2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde,
T.Đmar Bankası

T.A.Ş.

nezdindeki

tasarruf

mevduatı

niteliğini

haiz

hesap

sahiplerinden 01.09.2003 tarihine kadar Pamukbank T.A.Ş. ve T.Đmar Bankası T.A.Ş.
‘ne başvuruda bulunmuş ve tüm işlemleri tamamlanmış, başvuru bilgileri ile sistem
bilgileri kesin bir şekilde eşleştirilmiş olan mudilere T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri
aracılığıyla ödemeler 17 Ocak 2004 Cumartesi günü başlamıştır.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu arasında
akdedilen protokol uyarınca 364.335 adet mudinin bilgileri ile 2 katriyon 642 trilyon
TL.sı peşin ödeme olmak üzere toplam yaklaşık 7 katrilyon 525 trilyon TL’lık ödeme
bilgileri ve kaynağı ödeme bankasına aktarılmıştır.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubelerinde devam eden ödemeler kapsamında
bugün itibariyle 317.804 mudiye 2 katrilyon 283 trilyon TL. peşin ödeme yapılmıştır.
Devam eden ödemelerle ilgili olarak, mudileri bilgilendirmek, muhtemel
aksaklıkları önlemek ve mudi sorunlarını çözmek amacıyla, Tasfiye Dairesi
Başkanlığı nezdinde oluşturulan T.Đmar Bankası T.A.Ş. Đrtibat Masası çalışmalarına
devam etmekte olup, oluşan sorunlar giderilerek ödeme bankasına gerekli talimatlar
verilmekte, yapılan işlem sonucu hakkında ayrıca mümkün olduğu oranda mudi
bilgilendirilmektedir.
Belgelerini gönderen mudilerimizin teyit amaçlı olarak mükerrer arama
yapmaları, mudinin birden fazla yakının arama yapması, aynı konuda birden fazla fax
veya mektup gönderilmesi Tasfiye Dairesi Başkanlığı çalışmalarını zorlaştırmaktadır.
Belgelerini Tasfiye Dairesi Başkanlığı’na gönderen mudilerimizin işlemleri
sonuçlandırılarak, mudimize de ayrıca bilgi verilmektedir. Anılan nedenle bu
kapsamdaki mudilerimizin telefon ile ayrıca aramasına gerek bulunmamakta olup,
mudilerimizin daha rahat iletişim kurabilmebilmeleri amacıyla sorunlarını mail ile
imarmasasi@bddk.org.tr göndermeleri mümkündür.

5021 sayılı Kanuna istinaden alınan 2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
çerçevesinde; Banka kayıtlarında tasarruf mevduatı olarak izlenen ve aşağıda
tanımlanan hesaplar Kanunun 15 ve 16 ncı maddeleri uyarınca sigorta kapsamındaki
tasarruf mevduatı olarak kabul edilmez ve bu hesaplara ilişkin Fon tarafından
herhangi bir ödeme yapılmaz.
1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Bankanın bankacılık
işlemleri yapma ve mevduat kabul etme iznini kaldırdığı tarihten geriye doğru bir ay
içinde (3/6/2003 tarihi dahil), kıyı bankalarındaki hesapları Fon'ca sağlanan mevduat
güvencesi kapsamına almak amacına matuf olarak Bankanın yurt içi kayıtlarına
muhabir bankaca karşılığı nakden veya Bankanın dışındaki bir başka banka
aracılığıyla ödenmeksizin aktarıldığı tespit edilen hesaplar,
2. Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Bankanın bankacılık işlemleri yapma ve
mevduat kabul etme izninin kaldırıldığı tarihten sonra açıldığı tespit edilen hesaplar,
3. (1) numaralı bentte belirtilen tarihte veya bu tarihten sonra Banka tarafından
karşılığında Devlet iç borç senedi bulunmamasına rağmen ikinci piyasada Devlet iç
borç senedi satışı adı altında toplanan tutarları Fon'ca sağlanan mevduat güvencesi
kapsamına almak amacına matuf olarak tasarruf mevduatına aktarıldığı tespit edilen
hesaplar,
4. (1), (2) ve (3) numaralı bentlerde belirtilen haller dışında kalan, ancak
muvazaalı olduğu Fon tarafından tespit edilen hesaplar.

Kamuoyuna duyurulur.

T. Đmar Bankası T.A.Ş. Đrtibat Masası :
Telefonlar
:
0 212 340 17 02
0 212 340 17 04
0 212 340 17 05
0 212 340 17 85
0 212 340 22 08
E-mail : imarmasasi@bddk.org.tr

Adres
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Tasfiye Dairesi Başkanlığı
Büyükdere Caddesi, No: 143
34394 Esentepe / ĐSTANBUL

:

