TMSF YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN
BDDK KARARLARI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 1005

Karar Tarihi: 05.03.2003

Kurul Başkanlığının 05.03.2003 tarihli yazıları ekinde gönderilen Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu Yönetim Kurulunun 04.03.2003 tarihli ve 107 sayılı Kararının
incelenmesi sonucunda;
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi uyarınca
Tasfiye Dairesi ile İştirakler Dairesi Başkanlıklarının görevlerinin ekte yer aldığı
şekilde yeniden belirlenmesine,
karar verilmiştir.
EK
Tasfiye Dairesi Başkanlığı
Tasfiye Dairesi Başkanlığı;
a) Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bankaların
mevduat sahiplerinin, sigorta kapsamında bulunan mevduatını miktar ve şahıs
itibarıyla belirleyerek ödenmesini sağlamak üzere Finansman Dairesi Başkanlığına
bildirmek ve bu konuda karşılaşılan sorunları çözmek,
b) Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinleri kaldırılan bankalarla
ilgili olarak, Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulunca alınması gereken
kararlara ilişkin önerileri hazırlamak, Yönetim Kurulunun bu konuda aldığı kararları
ilgili daire başkanlıklarına iletmek,
c) Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bankalar
hakkında iflas sürecinin seyrini Hukuk Dairesi Başkanlığı ile birlikte izlemek,
d) Tasfiye halindeki ve müflis iştirakler ile Türk Ticaret Kanununun 324 üncü maddesi
uyarınca şirket genel kurulunda tasfiyesine veya feshine karar verilen veya iflası için
mahkemeye müracaat edilen iştiraklerin faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek,
e) Kanunun 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca iflas dairesi ve alacaklılar
toplantısı ile iflas idaresi görev ve yetkilerini kullanmak,

f) İflasına karar verilen bankaların ve iştiraklerin iflas idarelerinde görev yapacak
kişileri Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulu Kararına istinaden gerekli
işlemleri yapmak,
g) Oluşturulacak banka iflas idarelerine, müflis bankaların taşınabilir malları ile
evrakının korunması, tasnifi ve inceleme çalışmaları ile kayıt düzeninin kurulması ve
tasfiyenin süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için yardımcı olmak,
h) İflas masalarının aktifindeki paralarla tahsil ettiği paraların muhafaza ve
nemalandırılması ile ilgili esasları tespit etmek,
ı) Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince şahsen iflasları istenilen banka
yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür
yardımcıları ve imzaları bankayı ilzam eden memurlar ile banka ortaklarından
haklarında mahkemece şahsen iflasına karar verilenlerle ilgili gerekli tasfiye
işlemlerini yapmak,
j) Fon dışındaki alacaklılar tarafından yapılan takip sonucu iflas eden bankalardan
olan Fon alacağının, iflas masasına imtiyazlı alacak olarak kaydedilmesini sağlamak,
k) Tasfiye halindeki ve Türk Ticaret Kanununun 324 üncü maddesi kapsamında
izlenen iştiraklerin Genel Kurul toplantılarından önce, faaliyet raporları, bilanço,
kar/zarar tablolarını inceleyerek Fonu temsilen toplantıya katılacak temsilciyi ve
gündem konuları hakkında temsilciye verilecek talimatları belirlemek; yönetim,
denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin görevden alınması, ibra edilmemesi, aleyhlerine
dava açılmasının talep edilmesi, bilanço ve kar/zarar hesaplarının onaylanmaması,
bilanço müzakerelerinin ertelenmesinin talep edilmesi hususlarını Yönetim Kurulunun
onayına sunmak, gerektiğinde genel kurulların toplantıya çağrılması ve gündeme
madde eklenmesi hususunda çalışma yapmak, genel kurul toplantılarında alınan
kararları takip etmek ve gerektiğinde iptal davası açılmasını talep etmek, tespit edilen
sorunların idari ve hukuki yollardan çözümü için girişimde bulunmak,
l) İflas eden iştiraklerin İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yapılacak olan
alacaklılar toplantılarına Fon alacağını temsilen katılacak olan temsilciyi ve yetkilerini
belirlemek, Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve Yönetim Kurulu Kararına
istinaden gereken işlemleri yapmak,
m) Müflis bankaların tasfiye aşamaları konusunda ilgili makamlara sunulacak
raporları hazırlamak,
n) Tedricen tasfiye edilmekte olan bankalarla ilgili işlemleri sonuçlandırmak,
o) Tasfiye halindeki ve Türk Ticaret Kanununun 324 üncü maddesi kapsamında
izlenen iştiraklerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası ve diğer mercilerle ilgili işlemleri yürütmek,
p) Görev alanına giren hususlarla ilgili olarak Kanuna dayanılarak çıkartılacak
yönetmelik, tebliğ, yönerge ve diğer ilgili mevzuatı hazırlamak ve Yönetim Kurulunun
onayına sunmak,

r) Daireye ait çalışma düzenini, görev bölümünü, dosyalarını, kayıt ve arşivleme
yöntemlerini belirlemek,
s) Fon Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
ile görevlidir.
İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İştirakler Dairesi Başkanlığı;
a) Her ne suretle olursa olsun Fon tarafından sahip olunan iştirakleri devretmek,
birleştirmek, bölmek yeniden yapılandırmak, iştiraklerin tasfiyesine karar vermek ve
gerekli gördüğü her türlü işlemi yapmak üzere; “uygulama esas ve usullerini”
hazırlamak Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve Yönetim Kurulunca alınacak
kararları uygulamak,
b) İştirakler ile ilgili her türlü inceleme, araştırma ve hisse değerlemesi çalışmaları
yapmak veya yaptırmak,
c) Fon menfaatinin gerektirdiği hallerle sınırlı olmak üzere yeni şirketlere iştirak
edilmesi veya mevcut iştiraklerdeki sermaye payının arttırılması/ azaltılması amacına
yönelik çalışma yapmak, sermaye artırımına iştirak veya sermaye azaltılması
konusunda Yönetim Kuruluna öneri götürmek ve Yönetim Kurulunca alınacak
kararları uygulamak,
d) İştiraklerin Genel Kurul toplantılarından önce, faaliyet raporları, bilanço, kar/zarar
tablolarını inceleyerek Fonu temsilen toplantıya katılacak temsilciyi ve gündem
konuları hakkında temsilciye verilecek talimatları belirlemek; yönetim ve denetim
kurulu üyelerinin görevden alınması ibra edilmemesi, aleyhlerine dava açılmasının
talep edilmesi, bilanço ve kar/zarar hesaplarının onaylanmaması, bilanço
müzakerelerinin ertelenmesinin talep edilmesi, özel denetçi atanmasının talep
edilmesi hususlarını Yönetim Kurulunun onayına sunmak, gerektiğinde genel
kurulların toplantıya çağrılması ve gündeme madde eklenmesi hususunda çalışma
yapmak, genel kurul toplantılarında alınan kararları takip etmek ve gerektiğinde iptal
davası açılmasını Hukuk Dairesi Başkanlığı’ndan talep etmek, tespit edilen sorunların
idari ve hukuki yollardan çözümü için girişimde bulunmak,
e) İştiraklerin yönetim denetim ve tasfiye kurullarında Fon adına görev alacak olanları
belirleyerek Yönetim Kurulu Kararına istinaden atamalarını gerçekleştirmek ve
çalışmalarını izlemek,
f) İştiraklerin faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek,
g) Tasfiye halindeki ve müflis iştirakler ile Türk Ticaret Kanununun 324 üncü maddesi
uyarınca şirket genel kurulunda tasfiyesine veya feshine karar verilen veya iflası için
mahkemeye müracaat edilen iştiraklerle ilgili her türlü bilgi, belge, iş ve işlemi
Tasfiye Dairesi Başkanlığı'na devretmek,

h) Temettülerin dağıtımını takip etmek ve Fona ait temettüleri zamanında tahsil
etmek,
ı) İştiraklerin arasında koordinasyonu tesis etmek ve sorunların çözümlerini
sağlayacak önlemleri almak,
j) Gerektiğinde iştiraklerin iç denetimini yapmak üzere çalışma yürütmek, iştirakler ile
ilgili faaliyetlerin yürütülmesi aşamasında doğabilecek hukuki uyuşmazlıkların
çözümünü sağlamak için Hukuk Dairesi Başkanlığı ile ortak çalışma yürütmek,
faaliyet konuları ile ilgili olarak Hukuk Dairesi Başkanlığından veya Birinci Tahsilat ve
İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlıklarında görevli Avukat veya Hukuk Müşavirlerinden
görüş almak,
k) İştiraklerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası ve diğer mercilerle ilgili işlemleri yürütmek,
l) Kanunun 14 üncü maddesinin (6) numaralı fıkrasına istinaden kurulacak banka ve
şirketlere ilişkin hazırlık çalışmalarını yürütmek,
m) Daireye ait çalışma düzenini, görev bölümünü, dosyalama, kayıt ve arşivleme
yöntemlerini belirlemek, işlemlerin bilgisayar ortamında yürütülmesi için gerekli
çalışmaları yapmak,
n) Görev alanına giren konularda diğer Daire Başkanlıkları ile koordinasyonlu
çalışmak,
o) Görev alanına giren hususlarla ilgili olarak yönetmelik, tebliğ, yönerge ve diğer ilgili
mevzuatı hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
p) Faaliyet konuları ile ilgili olarak Fon tarafından dava açılması gereken hallerde,
iddianın ispatına yarayacak her türlü bilgi ve belgeyi Hukuk Dairesi Başkanlığı’na
göndererek dava açılmasını talep etmek, aleyhte açılan davalara ilişkin olarak
savunma dosyalarının hazırlanmasında Hukuk Dairesi Başkanlığı’na yardımcı olmak,
r) İştiraklerle ilgili diğer her türlü işlemleri yapmak,
s) Fon Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
ile görevlidir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 1035

Karar Tarihi: 29.04.2003

Kurul Başkanlığının 29.04.2003 tarihli yazıları ekinde gönderilen Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu Yönetim Kurulunun 29.04.2003 tarihli ve 262 sayılı Kararı ve
eklerinin incelenmesi sonucunda;
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliğinin 9 ve 61 inci maddeleri
uyarınca;
1- Merkez teşkilatı ana hizmet birimlerinden Hukuk Dairesi Başkanlığının iptal
edilerek, İstanbul’da bulunan merkeze bağlı ana hizmet birimleri arasına aynı isimle
eklenmesine ve görevlerinin Ek-1’de yer aldığı şekilde yeniden belirlenmesine,
2- Hukuk Dairesi Başkanlığının yeniden yapılandırılmasına paralel olarak
Birinci ve İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlıkları ile Grup Başkanlığının görevlerinde Ek2, Ek-3 ve Ek-4’deki şekilde değişiklik yapılmasına,
3- Alacak dosyalarının devralınması, devralınan alacak dosyalarının takip
usulünün belirlenmesi ve takip usulü belirlenen dosyaların tahsilat ekiplerine
dağıtılması hususlarının Ek-5’te yer aldığı şekilde yeniden belirlenmesine,
4- Fon Daire Başkanlıklarında istihdam edilen avukatların ilgili daireler
tarafından belirlenecek takvime göre Hukuk Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam
edilmelerine,
5- Bu Kararın uygulanma tarihinin(*) Fon Başkanı tarafından belirlenmesine,
karar verilmiştir.
Ek-1
Hukuk dairesi başkanlığı
Hukuk Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Fonun taraf olduğu her türlü uyuşmazlığın adli ve idari yargı mercii ve icraiflas daireleri ile diğer idari mercilerde takibini, savunulmasını, Fonun ilgili mevzuat
kurallarına göre bu mercilerde temsil edilmesini sağlamak,

(*)

Bu Kararla yapılan değişikliğin uygulanma tarihi; 26.05.2003 tarihli ve 1874 sayılı Başkanlık
Makamı oluruyla 02.06.2003 olarak belirlenmiştir.

b) Henüz yargı mercilerine intikal etmemiş uyuşmazlıkların, bir hakkın tanınması
ya da bir menfaatten vazgeçilmesi yoluyla sulhen çözümünün sağlanması amacıyla
ilgili Dairenin görüşü ile birlikte Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,
c) Takibinde ya da üst dereceli yargı mercilerine intikalinde yarar görülmeyen
dava ve icra takiplerinden vazgeçilmesi veya ihtilafın sulhen çözümü konusunda ilgili
Dairenin görüşü ile birlikte Yönetim Kuruluna öneri sunmak,
d) Yönetim Kurulunca açılmasına karar verilen davaları açmak, diğer
dairelerden dava açılmak üzere gönderilen dosyalarla ilgili olarak inceleme yapmak
ve dava açılmasına karar verilmesi halinde davayı açmak, ilgililer hakkında alınması
istenilen her türlü muhafaza tedbirini almak, ilgililerden mal beyannamesi istemek,
ilgili Dairece bildirilen Kanunun 14 ve 17 nci maddeleri uyarınca Kurulca belirlenecek
esas ve usuller dahilinde muhafaza tedbiri uygulanması veya uygulanmaması, dava
açılması veya açılmış bulunan hukuk davalarının yapılan anlaşma süresince
durdurulmasını mahkemeden istemek, hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal
eden bankaların leh ve aleyhine açılan her türlü dava, icra ve iflas takiplerinden
Yönetim Kurulunca uygun görülenlerle ilgili işlemleri ve takibini ilgili Daire ile
koordineli olarak yürütmek,
e) Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan, sigorta
kapsamındaki mevduatı Fon tarafından ödenen bankanın iflasının istenmesi ile ilgili
davaların açılması için gerekli işlemleri Tasfiye Dairesi Başkanlığı ile birlikte
yürütmek,
f) Tasfiye Dairesine gerekli hukuki desteği sağlamak, Fona borçlu olanların iflası
halinde 2004 sayılı Kanunun 221 inci maddesindeki iflas bürosuna Fon temsilcisinin
katılımını sağlamak, anılan Kanunun 223 üncü maddesine göre iflas idaresinin
üyelerinden bir veya ikisinin, göstereceği iki kat aday arasından icra tetkik mercii
tarafından seçilmesini talep etmek,
g) Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi gereğince aynı
maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şekilde kullanılan kaynaklar ve uğranılan
zararın verilen süre içinde iade veya tazmin edilmemesi halinde Varlık Yönetim
Dairesi Başkanlığına bilgi verilerek gereği için bütün bilgi ve belgelerle birlikte Birinci
Tahsilat Dairesi Başkanlığına bildirmek,
h) Fonun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri
zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasını
sağlamak, diğer birimlerle işbirliği yapmak, sonuçlanan davalar hakkında ilgili
birimlere bilgi vermek,
ı) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona ait olan bir bankanın hisselerinin
üçüncü kişilere devir veya intikal etmesi halinde banka tarafından bankanın eski
ortakları, yöneticileri ve denetçileri hakkında açılmış olan dava ve takipleri kanuni
halef sıfatıyla kaldığı yerden devam ettirmek ve dava sonucunda alınan ilamı Birinci
Tahsilat Dairesi Başkanlığına bildirmek,

j) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona ait olan bir bankanın ortakları,
yöneticileri ve denetçileri hakkında açılmış olan dava ve takiplerin safahatı ve
sonuçları hakkında Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığına bilgi vermek,
k) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden, Kanunun 15 inci
maddesi kapsamına giren işlemlerle sınırlı olmak üzere, Devletin güvenliği ve temel
dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak haller ile meslek sırrı, aile hayatının
gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki
yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa her türlü bilgiyi
uygun süre ve ortamda (yazı, mikrofilm, mikrofiş, manyetik ortam v.b. suretle ya da
on-line gibi), sürekli veya münferit olarak almak, defter ve belgeleri istemek,
l) Görev alanına giren hususlarla ilgili olarak Kanuna dayanılarak çıkartılacak
yönetmelik, tebliğ, yönerge ve diğer ilgili mevzuatı hazırlamak ve Yönetim Kurulunun
onayına sunmak,
m) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından çıkartılacak
yönetmelik, tebliğ, yönerge ve diğer ilgili mevzuatla ilgili olarak Daire Başkanlıklarına
ve Yönetim Kuruluna hukuki mütalaa vermek,
n) Hukuk Dairesi Başkanlığı, İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığının bakmakla
görevli ve yetkili oldukları alacaklarla ilgili olarak aşağıdaki görevleri yerine getirir;
1- Bankalardan devralınan alacaklardan aciz belgesine bağlanmış olanlar ile her
türlü alacakların takip ve tahsilatı sırasında aciz belgesine bağlananlar hakkında
periyodik olarak İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı tarafından verilecek bilgi ve
belgelere göre gerektiğinde (gerekli) takip ve tahsilat işlemlerini yapmak, neticesi
hakkında ilgili daireye periyodik olarak bilgi vermek,
2- Fona intikal eden bankaların takipteki alacak dosyaları ile ilgili bilgi almak,
izlemek, değerlendirmek ve bu dosyalardan devralınacak olanları İkinci Tahsilat
Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak tespit etmek,
o) Fona intikal eden Bankalardan alınan alacakların tahsiline ve satışına ilişkin
usul ve esasları belirleyen ilgili Daireye hukuki görüş ve mütalaa vermek,
ö) Fon kaynakları ile her türlü Fon alacaklarının takip ve tahsili hakkında ilgili
Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak Yönetim Kuruluna aylık raporlar sunmak,
p) Fonun taraf olduğu adli ve idari takip ve davaların manyetik ortamda takibi
amacıyla mevcut bilgi işlem yazılımına güncel ve doğru verilerin girilmesini sağlamak
ve ilgili Dairelerin kullanımına sunmak,
r) Fon alacakları ile ilgili olarak takip ve dava dosyalarında yapılan tahsilatların,
Fon hesabına transferinin temini ile ilgili Dairelere bilgi vermek,
s) Fon bünyesi dışındaki sözleşmeli avukatların çalışma usul ve esaslarının
tespiti, tevzii edilen dosyalarla ilgili olarak rapor alınması ile dava ve takiplerin Fonun
belirlediği usul ve esaslar dahilinde yürütülmesini sağlamak,

t) Daireye ait çalışma düzenini, görev bölümünü, dosyalarını, kayıt ve arşivleme
yöntemlerini belirlemek,
u) Fon Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Ek-2
Birinci tahsilat dairesi başkanlığı
Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Fon kaynakları ile her türlü alacaklarının ve hisseleri kısmen veya tamamen
Fona intikal eden bankaların; yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak
tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarından, bu ortakların yönetim ve
denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya başkalarıyla birlikte elinde
bulundurdukları şirketlerden ve iştiraklerinden, yönetim ve denetim kurulu üyeleri,
genel müdür ve yardımcıları, kredi komitesi başkan ve üyeleri ile imzaları bankayı
ilzam eden memurları ve bunların eş ve çocuklarından olan alacakları ile hisseleri
Fona intikal eden diğer bankaların bunlardan olan alacaklarından Fon tarafından
devralınanlar ile Kanunun 15 inci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen
kişilere ait olup Fon tarafından devralınan alacakların takip ve tahsilinde 6183 sayılı
Kanun hükümlerini uygulamak,
b) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bir bankanın yönetim ve
denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran
ortaklarının veya yöneticilerinin, yönetim kurulu, kredi komiteleri, şubeler, diğer yetkili
ve görevliler aracılığıyla veya sair suretlerle banka kaynaklarını ve varlıklarını
doğrudan veya üçüncü kişilere rehnetmek, teminat göstermek, ekonomik gücü
olmayan kişilere kredi vermek, karşılığında kredi temin etmek amacıyla kredi
kullandırmak, yurt içi veya yurt dışı banka ve malî kuruluşlar nezdinde depo veya sair
adlarla hesap açtırmak veya bu hesapları teminat göstermek ve sair şekillerde
kullanmak suretiyle veya başkaca dolanlı işlemlerle edindikleri veya bu suretle
üçüncü kişilere edindirdikleri para, mal, her türlü hak ve alacakların temininde
kullanılan banka kaynakları ve varlıkları nedeniyle doğan alacaklar hakkında 6183
sayılı Kanun hükümlerini uygulamak,
c) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların; yönetim ve
denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran
ortaklarından, bu ortakların yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek
başına veya başkalarıyla birlikte elinde bulundurdukları şirketlerden ve iştiraklerinden,
yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, kredi komitesi
başkan ve üyeleri ile imzaları bankayı ilzam eden memurları ve bunların eş ve
çocuklarından olan alacaklar ile hisseleri Fona intikal eden diğer bankaların
bunlardan olan alacaklarından Fon tarafından devralınanlar ve Kanunun 15 inci
maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilere ait olup Fon tarafından
devralınanlar dahil her türlü alacakları ile ilgili olarak borçlu aleyhine 2004 sayılı
Kanun hükümlerine göre başlatılmış bulunan takipler ile alacağın tahsiline yönelik
davalara devam edilmesine karar verilmesi halinde Hukuk Dairesine takip edilmek

üzere bilgi vermek veya bunlardan sarfınazar edilmesi durumunda devraldığı
alacağın kaldığı yerden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsilini
gerçekleştirmek,
d) İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığınca takip edilmekte iken 6183 sayılı Kanun
hükümlerine göre takip ve tahsil edilmesine Yönetim Kurulu tarafından karar verilen
alacak dosyalarını İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığından devralarak bu alacaklarla
ilgili olarak 6183 sayılı Kanun hükümlerini uygulamak,
e) 6183 sayılı Kanun uyarınca takibine karar verdiği alacaklara ilişkin her türlü
teminatın paraya çevrilmesinde de dilerse anılan Kanun hükümlerini uygulamak,
f) Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi gereğince aynı
maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şekilde kullanılan kaynaklar veya uğranılan
zarar, verilen süre içinde iade ve tazmin edilmediği takdirde, bu tür alacaklar
hakkında 6183 sayılı Kanun hükümlerini uygulamak,
g) Hisseleri kısmen veya tamamen kendisine intikal eden bankalardan
devralacağı alacakların takibine, alacağın devralındığı gün itibariyle banka defter,
kayıt ve belgelerine göre anapara, her türlü faiz, komisyon ve sair giderlerin
toplamından oluşan birikmiş alacak tutarı üzerinden başlamak,
h) Kanunun 15 inci maddesinin 7 nci fıkrasının (b) bendi uygulaması ile ilgili
olarak Bankalar Yeminli Murakıpları ve diğer kamu kurumlarınca düzenlenen yazı ve
raporlar ve sair ihbar ve şikayetler üzerine gerekli işlemleri yapmak,
ı) 6183 sayılı Kanun uygulamasında anılan Kanunun Maliye Bakanlığına, tahsil
dairesine ve diğer makam, mercii ve komisyonlara verdiği yetkileri kullanmak,
j) Devralınan dava veya iflas takibine konu etmekle görevli ve yetkili olunan
alacaklar da dahil olmak üzere Kanunda yazılı her türlü alacaklar ile ilgili olarak
iskonto da dahil her türlü tasarrufta bulunmak, sulh olmak, satmak, alacağına
mahsuben menkul ve gayrimenkul mallar ile her türlü hak ve alacakları hiçbir
sınırlamaya tâbi olmaksızın devralmak ve alacağın yeniden itfa planına bağlanması
da dahil olmak üzere borçlularla anlaşma yapmak ve borçlularla yaptığı anlaşmalar
kapsamında Kanunun 14 ve 17 nci maddeleri uyarınca Kurulca belirlenecek esas ve
usuller dahilinde muhafaza tedbiri uygulamak veya uygulamamak, dava açılması
veya açılmış bulunan hukuk davalarının yapılan anlaşma süresince durdurulmasını
mahkemeden istemek üzere Hukuk Dairesine bildirmek,
Alacakların takip ve tahsilat işlemleri sonucunda edinilen varlıkları,
Gayrimenkuller, İştirakler ve Varlık Yönetim Daire Başkanlıklarından ilgili olana intikal
ettirmek,
k) Fona borçlu olanların iflası halinde 2004 sayılı Kanunun 221 inci
maddesindeki iflas bürosuna Fon temsilcisinin katılımını sağlamak, anılan Kanunun
223 üncü maddesine göre iflas idaresinin üyelerinden biri veya ikisini, göstereceği iki
kat aday arasından icra tetkik mercii tarafından seçilmesini talep etmek,

l) Fona borçlu olanlar ile tüzel kişi borçluların kanunî temsilcileri hakkında 5682
sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesine istinaden yurt dışına çıkış yasağı
koydurmak,
m) 1- Fon alacağının tahsili bakımından yarar görmesi ve bankanın yönetim ve
denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak, tek başına veya birlikte elinde bulunduran
ortakların, banka kaynaklarını bankanın emin şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek
biçimde doğrudan veya dolaylı olarak kendi lehlerine kullandıkları veya bankayı bu
suretle zarara uğrattıklarının tespiti halinde;
a) Hisseleri kısmen veya tamamen kendisine intikal eden bir bankanın yönetim
ve denetimine sahip olduğu iştiraklerinin,
b) Hisseleri kısmen veya tamamen kendisine ait olan bir bankanın yönetim ve
denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran
tüzel kişi ortaklarının,
c) Hisseleri kısmen veya tamamen kendisine ait olan bir bankanın gerçek ve
tüzel kişi ortaklarının yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına
veya birlikte elinde bulundurdukları şirketlerin,
temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimini devralmak veya yönetim,
müdürler veya denetim kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını, hisselerinin
imtiyazlı olup olmadığına bakılmaksızın, görevden almak veya üye sayısını artırmak
suretiyle bu kurullarda görev alacak üyeleri belirleyerek Yönetim Kurulunun onayına
sunmak ve çalışmalarını izlemek,
2- a) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bir bankanın yönetim ve
denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran
ortaklarının veya yöneticilerinin, yönetim kurulu, kredi komiteleri, şubeler, diğer yetkili
ve görevliler aracılığıyla veya sair suretlerle banka kaynaklarını ve varlıklarını
doğrudan veya üçüncü kişilere rehnetmek, teminat göstermek, ekonomik gücü
olmayan kişilere kredi vermek, karşılığında kredi temin etmek amacıyla kredi
kullandırmak, yurt içi veya yurt dışı banka ve malî kuruluşlar nezdinde depo veya sair
adlarla hesap açtırmak veya bu hesapları teminat göstermek ve sair şekillerde
kullanmak suretiyle veya başkaca dolanlı işlemlerle edindikleri veya bu suretle
üçüncü kişilere edindirdikleri para, mal, her türlü hak ve alacakların temininde
kullanılan banka kaynakları ve varlıkları nedeniyle doğan Fon alacaklarının 6183
sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsilini sağlamaya,
b) Yukarıda anılan para, mal, her türlü hak ve alacaklara ihtiyati haciz koymaya,
muhafaza altına almaya ve bunlardan değeri Fon tarafından belirlenemeyenleri 213
sayılı Vergi Usul Kanununun 72 nci maddesine göre kurulan takdir komisyonlarının
Fon tarafından belirlenecek kurum ve kuruluşlarca hazırlanacak raporları da dikkate
alarak tespit edeceği değer üzerinden, alacağına ve/veya bu bankaların Fon
tarafından devralınan zararlarına mahsuben devralmaya,
c) Bu alacaklara zararın ve/veya alacağın doğmasına sebebiyet veren haksız
işlemin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen
oranda gecikme zammı uygulamaya,

d) Alacağına ve/veya bankaların Fon tarafından devralınan zararlarına
mahsuben devralınmasına karar verilen menkul ve gayrimenkul mallar ile hakları
mahkeme kararına gerek olmaksızın Fon adına ilgili sicile tescil ettirmeye,
3) Yapılan işlemlerden tescile tabi olanları tescil ve gerektiğinde ilan ettirmeye,
yetkilidir.
Fon, bu fıkrada kendisine tanınan yetkileri herhangi bir sözleşme yapmaya ve
başkaca bir işleme gerek olmaksızın Fonun karar alması ile kullanmaya yetkili olup,
Fon bu yetkilerini, banka hisselerinin kısmen veya tamamen üçüncü kişilere satış,
devir veya intikalinden sonra da kullanabilir.
n) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden, Kanunun 15 inci
maddesi kapsamına giren işlemlerle sınırlı olmak üzere, Devletin güvenliği ve temel
dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak haller ile meslek sırrı, aile hayatının
gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki
yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa her türlü bilgiyi
uygun süre ve ortamda (yazı, mikrofilm, mikrofiş, manyetik ortam v.b. suretle ya da
on-line gibi), sürekli veya münferit olarak almak, defter ve belgeleri istemek,
o) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona ait olan bir bankanın hisselerinin
üçüncü kişilere devir ve intikali halinde banka tarafından, bankanın eski ortakları,
yöneticileri ve denetçileri hakkında açılmış olan dava ve takipleri kanuni halef sıfatıyle
kaldığı yerden devam ettirmek üzere Hukuk Dairesine bildirmek,
p) Fonun alacaklı olduğu gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli bilgi ve
belgeleri toplamak ve araştırmaları yapmak,
r) Fon alacağının 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsili sırasında kullanılması
gereken makbuz, tutanak, fiş ve diğer kağıtların şeklini ve ihtiva edeceği hususları
belirlemek,
s) Kanunda gösterilen para cezalarının süresi içinde ödenmemesi halinde,
bunların vergi dairesince tahsilini sağlamak,
t) Faaliyet konuları ile ilgili olarak; Fon tarafından dava açılması gereken
hallerde, iddianın ispatına yarayacak her türlü bilgi ve belgeyi toplayarak dava
açılmasını sağlamak ve aleyhte açılan davalara ilişkin olarak savunma dosyalarını
hazırlamak ve Hukuk Dairesine göndermek,
u) Fona intikal eden bankalardan devralınacak alacak dosyalarını belirlemek ve
bunların takip ve tahsilinde uygulanacak politikaları hazırlamak,
v) Fona intikal eden bankalardan devralınan dosyalarla ilgili her türlü işlemi
yürütmek ve Hukuk Dairesine bildirmek,

y) Fonun bankalardan olan alacakları ile bankalardan devralınan zarar
miktarlarını İkinci Tahsilat, Finansman ve Varlık Yönetim Dairesi Başkanlıkları ile
birlikte tespit etmek,
z) Fon kaynakları ile her türlü Fon alacaklarının takip ve tahsili hakkında Hukuk
Dairesi ile koordineli olarak Yönetim Kuruluna aylık raporlar sunmak,
aa) Grup başkanlıkları ve tahsilat ekipleri arasında uygulama birliğini sağlamak
üzere gerekli tedbirleri almak,
ab) Yönetim kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde tefevvüz,
teferruğ ve temellük işlemlerini yapmak,
ad) İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığının görev alanıyla ilgili konular da dahil
olmak üzere görev alanıyla ilgili olarak Kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmelik,
tebliğ, yönerge ve sair mevzuatı, ilgili Dairelerin görüşlerini de almak suretiyle
hazırlayarak Yönetim Kurulunun, tahsilat çalışmalarına ilişkin olarak ise uygulama
talimatları ve iç genelgeler hazırlayarak ilgili Makamların onayına sunmak,
ae) Fona borçlu olanlar hakkında, İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı tarafından
takip ve tahsil edilenler de dahil olmak üzere istihbarat ve mali tahlil raporları
düzenlemek,
af) İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı da dahil olmak üzere, mali raporları ve
tahsilat ekiplerinin performans ölçüm raporlarını hazırlamak ve bunları konsolide
etmek,
ag) Bu maddenin (ae) ve (af) bentleri uyarınca yapacağı görevlere ilişkin olarak
İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığından istenilecek bilgi ve belgeler ile bu bilgi ve
belgelerin evrak akış prosedürünü İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığının görüşünü de
almak suretiyle tespit etmek ,
ah) İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı da dahil olmak üzere, bilgi işlem
sistemlerinde gerekli değişiklikler ve/veya geliştirmelerle ilgili düzenlemeleri yapmak,
bilgi işlem projelerinin yürütülmesini koordine etmek ve bilgi işlem sistemlerindeki
yetkilendirmeleri belirlemek ve uygulamak,
ai) İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı da dahil olmak üzere, bilgi işlem donanım
ve altyapı ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçların karşılanmasında ilgili birimlerle
koordinasyonu sağlamak,
aj) İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı da dahil olmak üzere, alacak dosyalarının
arşivlenmesi ve Takip ve Tahsilat Ekiplerinin arşivdeki dosyalardan sistematik olarak
faydalanmalarına ilişkin usul ve esasları tespit etmek,
ak) İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığının görev alanıyla da ilgili olmak üzere Fon
muhasebe sisteminin kullanımında Finansman Dairesi tarafından belirlenen
çerçevede görevleri yerine getirmek,

al) Yaptığı işlemlerle ilgili olarak adli veya idari yargı mercilerinde açılan her türlü
davayı takip edilmek üzere Hukuk Dairesi Başkanlığına bildirmek;
an) Fon başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Ek-3
İkinci tahsilat dairesi başkanlığı
İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların; yönetim ve
denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran
ortaklarından, bu ortakların yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek
başına veya başkalarıyla birlikte elinde bulundurdukları şirketlerden ve iştiraklerinden,
yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, kredi komitesi
başkan ve üyeleri ile imzaları bankayı ilzam eden memurları ve bunların eş ve
çocukları dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerden olan alacaklar ile hisseleri Fona
intikal eden diğer bankaların bu gerçek ve tüzel kişilerden olan alacakları ile ilgili
olarak 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre başlatılmış bulunan takipler ile alacağın
tahsiline yönelik davalara devam edilmesi için Hukuk Dairesi Başkanlığına bilgi ve
belge vermek,
b) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların bu hisselerinin
üçüncü kişilere satışı, tasfiyesi veya diğer bankalarla birleştirilmesi nedeniyle Fon
tarafından gayrinakdi kredilere verilen garanti ile ilgili yükümlülükleri yönetmek ve
tasfiye etmek,
c) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların leh ve aleyhine
açılan her türlü dava, icra ve iflas takiplerinden Yönetim Kurulunca uygun görülenlerle
ilgili işlemlerin yürütülmesi ve takibi için Hukuk Dairesi Başkanlığına bilgi ve belge
vermek,
d) 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmesine Yönetim
Kurulu tarafından karar verilen alacak dosyalarını ve bunlarla ilgili bütün belgeleri
Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığına devretmek,
e) Hisseleri kısmen veya tamamen kendisine intikal eden bankalardan
devralacağı alacakların takibine ilişkin olarak, alacağın devralındığı gün itibariyle
banka defter, kayıt ve belgelerine göre anapara, her türlü faiz, komisyon ve sair
giderlerin toplamından oluşan birikmiş alacak tutarını belirleyerek takibi için Hukuk
Dairesi Başkanlığına bildirmek,
f) Devralınan ve dava veya iflas takibine konu etmekle görevli ve yetkili olduğu
alacakları da dahil olmak üzere Kanunda yazılı her türlü alacakları ile ilgili olarak
iskonto da dahil olmak üzere her türlü tasarrufta bulunmak, sulh olmak, satmak,
alacağına mahsuben menkul ve gayrimenkul mallar ile her türlü hak ve alacakları
hiçbir sınırlamaya tâbi olmaksızın devralmak ve alacağın yeniden itfa planına
bağlanması da dahil olmak üzere Hukuk Dairesi Başkanlığının görüşünü alarak

borçlularla anlaşma yapmak ve borçlularla yaptığı anlaşmalar kapsamında Kanunun
14 ve 17 nci maddeleri uyarınca Kurulca belirlenecek esas ve usuller dahilinde
muhafaza tedbiri uygulamak veya uygulamamak, dava açmak veya açmamak veya
açılmış bulunan hukuk davalarının yapılan anlaşma süresince durdurulmasının talep
edilmesini mahkemeden istenmek üzere Hukuk Dairesi Başkanlığına bildirmek,
Alacakların takip ve tahsilat işlemleri sonucunda edinilen varlıkları,
Gayrimenkuller, İştirakler ve Varlık Yönetim Dairesi Başkanlıklarından ilgili olana
intikal ettirmek,
g) Fon yönetim kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde tefevvüz,
teferruğ ve temellük işlemlerini yapmak,
h) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden, Kanunun 15 inci
maddesi kapsamına giren işlemlerle sınırlı olmak üzere, Devletin güvenliği ve temel
dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak haller ile meslek sırrı, aile hayatının
gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki
yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa her türlü bilgiyi
uygun süre ve ortamda (yazı, mikrofilm, mikrofiş, manyetik ortam v.b. suretle ya da
on-line gibi), sürekli veya münferit olarak almak, defter ve belgeleri istemek,
ı) Fonun alacaklı olduğu gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli bilgi ve belgeleri
toplamak ve araştırmaları yapmak, elde edilen bilgi ve belgeleri Hukuk Dairesi
Başkanlığıyla paylaşmak,
j) Faaliyet konuları ile ilgili olarak; Fon tarafından dava açılması gereken
hallerde, iddianın ispatına yarayacak her türlü bilgi ve belgeyi toplayarak dava
açılmasını ve aleyhte açılan davalara ilişkin olarak savunma dosyalarının
hazırlanmasını sağlamak için Hukuk Dairesi Başkanlığına iletmek,
k) Fona intikal eden bankaların takipteki alacak dosyaları ile ilgili olarak Hukuk
Dairesi ile koordineli olarak bilgi almak, izlemek, değerlendirmek, bunları Hukuk
Dairesi ile paylaşmak ve bu dosyalardan devralınacakları tespit etmek,
l) Fona intikal eden bankalardan devralınan ve dava veya iflas takibine konu
etmekle görevli ve yetkili olduğu alacak dosyalarıyla ilgili icra takibi ve davalar hariç
her türlü işlemi yürütmek,
m) Fona intikal eden bankalardan devralınan alacakların tahsilatı ve satışına
ilişkin politikaları, usul ve esasları hazırlayarak Hukuk Dairesi Başkanlığının görüşü
ile birlikte Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve buna göre uygulanmasını
yürütmek,
n) Fonun bankalardan olan alacakları ile bankalardan devralınan zarar
miktarlarını Birinci Tahsilat, Finansman ve Varlık Yönetim Dairesi Başkanlıkları ile
birlikte tespit etmek,
o) Fon tarafından devralınan alacaklar ile Fonun diğer alacaklarının takip ve
tahsili hakkında Hukuk Dairesi Başkanlığı ile birlikte Yönetim Kuruluna aylık raporlar
sunmak,

ö) Grup başkanlıkları ve tahsilat ekipleri arasında uygulama birliğini sağlamak
üzere gerekli tedbirleri almak,
p) Bankalardan devralınan alacaklardan aciz belgesine bağlanmış olanlar ile her
türlü alacakların takip ve tahsilatı sırasında aciz belgesine bağlananlar hakkında
edinilen bilgi ve belgeleri periyodik olarak gerekli takip ve tahsilat işlemlerini yapmak
üzere Hukuk Dairesi Başkanlığına iletmek,
r) Yaptığı işlemlerle ilgili olarak adli veya idari yargı mercilerinde açılan her türlü
davayı takip edilmek üzere Hukuk Dairesi Başkanlığına bildirmek,
s) Fon Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Ek-4
Grup başkanlığının görevleri
Grup Başkanlıkları işlem alanına giren hususlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen
görevleri yürütür.
A- Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığınca Takip Edilecek İşlemlerde;
a) Fon kaynakları ile her türlü alacaklarının ve hisseleri kısmen veya tamamen
Fona intikal eden bankaların; yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak
tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarından, bu ortakların yönetim ve
denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya başkalarıyla birlikte elinde
bulundurdukları şirketlerden ve iştiraklerinden, yönetim ve denetim kurulu üyeleri,
genel müdür ve yardımcıları, kredi komitesi başkan ve üyeleri ile imzaları bankayı
ilzam eden memurları ve bunların eş ve çocuklarından olan alacakları ile hisseleri
Fona intikal eden diğer bankaların bunlardan olan alacaklarından Fon tarafından
devralınanlar ile Kanunun 15 inci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen
kişilere ait olup Fon tarafından devralınan alacakların takip ve tahsilinde 6183 sayılı
Kanun hükümlerini uygulamak,
b) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bir bankanın yönetim ve
denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran
ortaklarının veya yöneticilerinin, yönetim kurulu, kredi komiteleri, şubeler, diğer yetkili
ve görevliler aracılığıyla veya sair suretlerle banka kaynaklarını ve varlıklarını
doğrudan veya üçüncü kişilere rehnetmek, teminat göstermek, ekonomik gücü
olmayan kişilere kredi vermek, karşılığında kredi temin etmek amacıyla kredi
kullandırmak, yurt içi veya yurt dışı banka ve malî kuruluşlar nezdinde depo veya sair
adlarla hesap açtırmak veya bu hesapları teminat göstermek ve sair şekillerde
kullanmak suretiyle veya başkaca dolanlı işlemlerle edindikleri veya bu suretle
üçüncü kişilere edindirdikleri para, mal, her türlü hak ve alacakların temininde
kullanılan banka kaynakları ve varlıkları nedeniyle doğan alacaklar hakkında 6183
sayılı Kanun hükümlerini uygulamak,

c) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların; yönetim ve
denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran
ortaklarından, bu ortakların yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek
başına veya başkalarıyla birlikte elinde bulundurdukları şirketlerden ve iştiraklerinden,
yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, kredi komitesi
başkan ve üyeleri ile imzaları bankayı ilzam eden memurları ve bunların eş ve
çocuklarından olan alacaklar ile hisseleri Fona intikal eden diğer bankaların
bunlardan olan alacaklarından Fon tarafından devralınanlar ile Kanunun 15 inci
maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilere ait olup Fon tarafından
devralınanlar dahil her türlü alacakları ile ilgili olarak borçlu aleyhine 2004 sayılı
Kanun hükümlerine göre başlatılmış bulunan takipler ile alacağın tahsiline yönelik
davalara devam etmek veya bunlardan sarfınazar edilmesi durumunda devraldığı
alacağın kaldığı yerden 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsilini
gerçekleştirmek,
d) Borçlunun 6183 sayılı Kanunun 27, 28, 29 ve 30 uncu maddelerinde yazılı
tasarruf ve muamelelerinin varlığı halinde bu işlemlerin iptali için gerekli delilleri
toplayarak iptal davası açılmasını sağlamak ve sonucunu izlemek,
e) Hakkında haciz veya ihtiyati haciz kararı alınan borçlunun menkul ve
gayrimenkul malları ile alacak ve haklarına haciz uygulamak,
f) Ödeme emri tebliğ edilen ve süresi içinde mal bildiriminde bulunmayan
borçluların hapsen tazyikini ilgili mahkemeden talep etmek,
g) Haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar ile gemilerin idaresi, işletilmesi,
menfaat ve hasılatının toplanması için gerekli tedbirleri almak,
h) 6183 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine göre ortaklığın feshini istemek,
ı) Limited şirketlerden tahsil imkanı bulunmayan alacakların, sermaye hisseleri
oranında doğrudan doğruya limited şirket ortaklarından takip ve tahsilini sağlamak,
j) Tüzel kişilerle, küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği
olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya
tahsil edilemeyeceği anlaşılan alacakların, kanuni temsilcilerin ve teşekkülü idare
edenler ile yabancı şahıs veya kurumların Türkiye’deki mümessillerinin şahsi mal
varlıklarından takip ve tahsilini sağlamak,
k) 6183 sayılı Kanunun 110 ila 114 üncü maddelerinde yazılı bulunan suçları
işleyenleri Cumhuriyet Savcılığına bildirmek,
l) 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin vermiş olduğu yetkileri kullanmak
suretiyle tecil ve taksitlendirme taleplerini incelemeye tabi tutmak,
m) 6183 sayılı Kanunun tahsil dairesine verdiği diğer görev ve yetkileri
kullanmak.
B- İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığınca Takip Edilecek İşlemlerde;

a) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların; yönetim ve
denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran
ortaklarından, bu ortakların yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek
başına veya başkalarıyla birlikte elinde bulundurdukları şirketlerden ve iştiraklerinden,
yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, kredi komitesi
başkan ve üyeleri ile imzaları bankayı ilzam eden memurları ve bunların eş ve
çocukları dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerden olan alacaklar ile hisseleri Fona
intikal eden diğer bankaların bu gerçek ve tüzel kişilerden olan alacakları ile ilgili
olarak 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre başlatılmış bulunan takipler ile alacağın
tahsiline yönelik davalara devam edilmek üzere gereği için Hukuk Dairesi
Başkanlığına bilgi vermek,
b) Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların bu hisselerinin
üçüncü kişilere satışı, tasfiyesi veya diğer bankalarla birleştirilmesi nedeniyle Fon
tarafından gayrinakdi kredilere verilen garanti ile ilgili yükümlülükleri yönetmek ve
tasfiye etmek,
C- Hukuk Dairesi Başkanlığınca Takip Edilecek İşlemlerde;
Hukuk Dairesi Başkanının önerisi üzerine, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Yönetim Kurulunun uygun göreceği işleri yürütmek.
D- Ortak Hükümler;
Hukuk Dairesi Başkanlığı ile Birinci ve İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlıklarınca
takip edilecek işlemlerde,
a) Fona intikal eden alacak dosyalarını niteliklerine göre tasnif ederek tahsilat
ekiplerine dağıtmak, her bir alacak dosyasının takibine yönelik olarak yapılacak
işlemler ve işlem adımları ile bunların tahmini sürelerini içeren bir eylem planı
hazırlamak,
b) Faaliyet konuları ile ilgili olarak Fon tarafından dava açılması gereken
hallerde, iddianın ispatına yarayacak her türlü bilgi ve belgeyi toplayarak dava
açılmasını sağlamak ve aleyhte açılan davalara ilişkin olarak savunma dosyalarını
hazırlamak ve dava ile ilgili her türlü işlemleri yapmak,
c) Fonun alacaklı olduğu gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli bilgi ve
belgeleri toplamak ve araştırmaları yapmak ve bu bilgi ve belgeleri ilgili mercilere
aktarmak,
d) Borçlular ve tüzel kişi borçluların kanuni temsilcileri hakkında yurtdışı çıkış
yasağı uygulanmasını ilgili mercilerden talep etmek,
e) Alacağın tahsili için 2004 sayılı Kanun hükümleri dairesinde borçlunun iflasını
istemek,
f) Borçluya ait menkul ve gayrimenkul mallar ile alacak ve hakları araştırmak,
borçlunun mal edinme ve mal artışlarını izlemek,

g) Bankalardan devralınan alacaklardan aciz belgesine bağlanmış olanlar ile her
türlü alacakların takip ve tahsilatı sırasında aciz belgesine bağlananlar hakkında
periyodik olarak gerekli takip ve tahsilat işlemlerini yapmak,
h) Tahsilat ekiplerinin çalışmalarını günlük olarak izlemek ve kontrol etmek,
ı) Alacakların takip ve tahsili hakkında ilgili Daire Başkanlığına rapor sunmak,
j) İlgili merciler tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Ek-5
Alacak dosyalarının devralınması
Hisseleri kısmen veya tamamen Fona intikal eden bankaların; yönetim ve
denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran
ortaklarından, bu ortakların yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak tek
başına veya başkalarıyla birlikte elinde bulundurdukları şirketlerden ve iştiraklerinden,
yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, kredi komitesi
başkan ve üyeleri ile imzaları bankayı ilzam eden memurları ve bunların eş ve
çocuklarından olan alacakları ile hisseleri Fona intikal eden diğer bankaların
bunlardan olan alacaklar ile Kanunun 15 inci maddesinin yedinci fıkrasının (b)
bendinde belirtilen kişilere ait alacaklar Hukuk Dairesi Başkanlığı ve Birinci Tahsilat
Dairesi Başkanlığınca, bunların dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere ait alacaklara
ilişkin kredi, takip ve dava dosyaları, İkinci Tahsilat Dairesi Başkanlığınca belirlenen
uzman görevliler ve Hukuk Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilecek
avukatlardan oluşturulacak ekipler tarafından devralınır.
Dosyaları devralacak ekiplerin oluşturulmasında, Kurul Başkanı, gerektiğinde
Kurumun, Fonun ve Fona intikal eden bankaların birimlerinde çalışan murakıp,
müfettiş, avukat, Fon denetmeni, Fon denetmen yardımcısı ve diğer personelini de
bu ekiplerde görevlendirebilir.
Dosyaları devralacak ekipler, dosyalarda bulunan kredi sözleşmesi, kredi kararı,
teminatlar ve her türlü kefalete ilişkin belgeler, protokoller, ödeme belgeleri,
muacceliyet ihbarnamesi, tebligata ilişkin belgeler, takibat, icra ve dava safhasına
ilişkin belgeler ile diğer belgeleri banka yetkilileri ve varsa takibatla görevlendirilen
avukatın da imzaladığı bir tutanakla tespit ederler.
Devralınan alacak dosyalarının takip usulünün belirlenmesi
Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığınca devralınan kredi, takip ve dava
dosyalarının 6183 sayılı Kanun ve 2004 sayılı Kanundan hangisine göre takip
edileceği Hukuk Dairesi Başkanı, Birinci Tahsilat Dairesi Başkanı, ilgili daire başkan
yardımcıları ve grup başkanları tarafından oluşturulacak bir dosya değerlendirme
komisyonu tarafından belirlenir. Komisyon kararı, Fon Yönetim Kurulunun onayına
sunulur ve Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Takip usulü belirlenen dosyaların tahsilat ekiplerine dağıtılması
Dosya Değerlendirme Komisyonu tarafından takip usulü belirlenen dosyalar
gereği yapılmak üzere Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı tarafından tahsilat ekiplerine
ve Hukuk Dairesi tarafından ilgili avukatına dağıtılır. Ekiplere dağıtılan dosyalarla ilgili
olarak ekip başkanı tarafından bir eylem planı hazırlanır ve hazırlanan eylem planı
grup başkanı tarafından ilgili Daire Başkan Yardımcısının onayına sunulur.

