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Kanun Hükmünde Kararname 
ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin işlemleri Hakkında 35 saydı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve bu 
Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname 

Karar Sayısı: KHK/40 

ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu kararnameye bazı 
maddelerin eklenmesi; 13 Ocak 1982 tarih ve 2578 sayılı Kanunun verdiği yetkiye da
yanılarak Bakanlar Kurulunca 6/7/1982 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1 — 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin 
2 ve 4 numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki 8 ve 9 
numaralı fıkralar eklenmiştir. 

«2. Tasfiye Kurulu, Başbakanlıkça uzman kişiler arasından belirlenecek iki 
ve görevli mahkemece seçilecek bir hukukçu üyeden oluşur. Başbakanlık ve görevli 
mahkemece yeter sayıda yedek üye seçilir. Yedek üyeler fiilen görev yaptıkları sürece 
asıl üyelerin yetki, görev ve haklarına sahip olurlar.» 

«4. Tasfiye Kurulu, icra ve İflas Kanununda yazılı iflas idaresi ve alacaklılar 
toplantısı ile iflas dairesi görev ve yetkilerine sahiptir. Ancak, sulh olma işlemleri, bir 
davanın açılıp açılmaması konusundaki kararlar, icra ve İflas Kanununun 210 uncu 
maddesinin 2 nci fıkrasına göre alınacak tedbirler, pazarlıkla satış kararları ve pay 
cetveli düzenlenmesi işlemleri mahkemenin onayına tabidir. Tasfiye Kurullarının, bağlı 
oldukları görevli mahkemenin yargı çevresi dışında kalan yerlerdeki işlemleri o yer 
icra ve iflas dairesince istinabe suretiyle yapılır.» 

«8. Görevli mahkeme, tasfiye kurulu başkan veya üyelerinden birine belirli dava, 
icra takibi vesair işlemlerde tasfiye kurulunu temsil yetkisi verebilir.» 
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«9. Görevli mahkeme, tasfiye kurulunun talebi üzerine dava ve icra takibi irin, 
Hazine avukatları ile kamu kurum ve kuruluşlarının avukatları arasından Başbakan-
lıkça belirlenecek bir avukatın görevlendirilmesine karar verebilir. Bu işlerle göıev-
lendirilme, sözü geçen avukatların asli görevlerini yürütmelerine engel teşkil etmez. 
Bunların bu fıkra hükmü gereğince bakacakları dava ve icra takipleri nedeniyle lehle-
rine hükmolunup tahsil olunan vekalet ücretleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nunun 146 ncı maddesindeki limit dikkate, alınmaksızın ayrıca kendilerine ödenir.» 

MADDE 2 — 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin 
1 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki 5 numa-
ralı fıkra eklenmiştir. 

«1. Gerekli görülecek araştırma ve incelemelerin yapılması ve diğer işlerin gö-
rülmesi için mahkeme ve tasfiye kurulları nezdinde Bakanlıklar ve Kamu iktisadi Te-
şebbüslerince yeter sayıda personel görevlendirilir.» 

«5. Görevli mahkemenin mahkeme başkanı tarafından ismen belirlenecek per
soneline de, 3 üncü fıkraya göre Bakanlar Kurulu Kararı ile uzmanlar dışındaki per-
sonele verilen miktarda ek ücret ödenir.» 

MADDE 3 — 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesine 
39 sayılı Kararname ile eklenen 3 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«3. Acele hallerde davadan önce Bakanlar Kurulunca, bankerlerin ve bu Ka-
nun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin 4 ve 5 inci fıkralarında belirtilen ilgi-
lilerin sözü edilen fıkralarda beyana tabi mallan ile diğer hak ve menfaatleri üzerin-
deki tasarruf hakkının sınırlandırılmasına, bunların mallarının, defterlerinin ve kayıt-
larının muhafaza altına alınmasına ve yurt dışına çıkmalarının yasaklanmasına karar 
verilebileceği gibi Bakanlar Kurulu Kararı ile Maliye Bakanlığı da bu tedbirleri al-
maya yetkili kılınabilir. Daha önce alınmış bu tür idari tedbirler nedeniyle kamu ku-
rum ve kuruluşları ile görevliler hakkında hukuki ve cezai sorumluluk iddiası ile dava 
açılamaz.» 

MADDE 4 — 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin 
38 Sayılı Kararname ile değişik 1 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
maddeye aşağıdaki 6, 7 ve 8 numaralı fıkralar eklenmiştir. 

«1. Her ne sebeple olursa olsun bankerlerden alacaklı olan kişiler, 7 nci mad-
dedeki ilan tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde, alacaklarının tutarını, teminatlarını, 
vadelerini, faiz oranlarını, sair menfaatlerini, ödemelerini ve kalan miktarlarını (takip 
ve dava konusu edilmiş olanlar dahil) İcra ve iflas Kanununun 219 uncu maddesinin 
2 nci bendi hükmüne göre tasfiye kuruluna bildireceklerdir. Bildirme işlemi vekalet-
namesi muhtarlıkça onaylı vekil vasıtasıyla da yerine getirilebilir. Alacak bildirme 
işlerinde vekilin avukat olması gerekmez. Yukarıda sözü edilen bir aylık süre gerek
tiğinde görevli mahkemece 15 günü geçmemek üzere uzatılabilir. Sürenin uzatıldığı da 
ilgili tasfiye kurulu tarafından ilân edilir. Bir bankerin diğer bankerdeki alacağının 
yazımı süreye tabi değildir. Şu kadar ki yaz'in süresinden sonra yazdırılan bu alacak-
lar, yazımdan evvel kararlaştırılmış paylaşmaya iştirak edemezler. Tasfiye masası bu 
alacakları kabul ederse kabul keyfiyeti ile sırası Resmi Gazete'de ilan edilir. İcra ve 
İflas Kanununun 235 inci maddesi hükmü bu durumda da uygulanır.» 

«6. Bankerlere ve 3 üncü fıkrada gösterilen diğer kişilere borçlu olanların 
tasfiye masasına girecek borçları hakkında 11 Ocak 1982 tarihinden itibaren zamana-
şımı işlemez.» 

«7. 3 üncü fıkra gereğince görevli mahkemece alınacak tedbirler sıra cetveli 
düzenlemesinde haciz hükmünde sayılır.» 

«8. Bankerlerin borçlu oldukları çeklerle, bankerlere ve 3 üncü fıkrada gös
terilen diğer kişilere borçlu olanların tasfiye masasına alacak olarak girecek borçları-

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2 



7 Temmuz 1982 — Sayı: 17747 RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 

na ait çeklerde Türk Ticaret Kanununun 692 nci maddesinin 5 inci bendindeki keşide 
yerine ilişkin şart ile 708 inci maddedeki ibraz zorunluluğu aranmaz ve 711 inci mad
dedeki çekten cayma hükmü uygulanmaz.» 

MADDE 5 — 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin 
2 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«2. Bütün alacaklıların taleplerini geri aldıkları veya tüm borçlar ödendiği ya
hut bankerlerin sıra cetvelinin ilanından itibaren 15 gün içinde sunacakları azami bir 
yıl süreli tasfiye planı uygun görüldüğü ve 15 günlük bu süre içinde tam ve sağlam 
teminat sağlandığı takdirde, mahkeme bankerin bankerlik faaliyeti dışındaki çalış
malarına devam edebilmesi için tasfiyenin kaldırılmasına karar verebilir.» 

MADDE 6 — 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 inci maddesinin 
38 sayılı Kararname ile değişik 1 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Görevli mahkemece verilecek kararlar kesindir. Ancak, tasfiyenin açılması, 
kaldırılması, kapanması ve tasfiye talebinin reddi kararları ile sıra cetveline itiraz, 
istihkak, ihalenin feshi ve iptal davaları üzerine verilecek kararlardan 100.000,— TL. 
m aşan bir meblağa ilişkin olanlarına karşı tefhim veya tebliğlerinden itibaren 10 
gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. Tasfiye talebi reddedilmiş olan alacaklılar, 
karan temyiz etmedikleri takdirde dosya mahkemece temyiz incelemesi için Yargı
tay'a re'sen gönderilir.» 

MADDE 7 — 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesine 
aşağıdaki 4, 5 ve 6 numaralı fıkralar eklenmiştir. 

«4. Tasfiye masasına giren mallar başka yerde bulunduğu takdirde satış isti-
nabe suretiyle o yer icra dairesi tarafından yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre 
yapılır. Artırma ve ihaleye dair anlaşmazlıklar, istinabe olunan icra dairesinin bağlı 
bulunduğu tetkik merciinde çözümlenir. Tetkik merciince bu Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 10 uncu maddesinin 3 ncü fıkrası ile 12 nci madde hükümleri uygula-
nır.» 

«5. Bakanlıklar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu kurumları, tasfiye 
kurulları tarafından satışa çıkartılan taşınır ve taşınmaz malların ihalesine teminat 
aranmaksızın katılabilir.» 

«6. Ankara, istanbul ve İzmir'de bulunup ta satışı gereken taşınır ve taşınmaz 
malların değerlerinin tesbiti, Başbakanlıkça belirlenecek kurum ve kuruluşlarca bil-
dirilecek kişiler arasından tasfiye kurulları veya istinabe olunan icra dairesince seçi-
lecek bilirkişiler tarafından yapılır. Bu iller dışında kalan yerlerdeki malların değer-
lerini tesbit edecek bilirkişiler, Başbakanlık'ça belirlenecek kurum ve kuruluşların gö
revlileri arasından o yer tasfiye kurulları veya İstinabe olunan icra dairesince seçilir. 
Ancak, Başbakanlık'ça görevlendirilecek kurum ve kuruluş elemanlarının uzmanlığı 
dışında kalan hususlarda bilirkişi seçimi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hüküm
lerine göre yapılır.» 

MADDE 8 — 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 sayılı Kararname 
ile değişik 16 ıncı maddesine aşağıdaki 3 ve 4 numaralı fıkralar eklenmiştir. 

«3. Tüzel kişi bankerlik kuruluşunun ortak, yönetici ve denetçilerinin tüzel 
kişilikten ayrı olarak yaptıkları bankerlik faaliyeti nedeniyle tasfiyesine karar veril
diği takdirde, bu kişilerin tasfiye masalarından arta kalan değerler, tüzel kişi ban
kerliğin tasfiye masasına girer. Ayrıca bankerlik faaliyetinde bulunan gerçek kişi 
banker yöneticileri hakkında da aynı kural uygulanır.» 

«4. Tasfiyesine karar verilen gerçek kişi bankerlerin yöneticilerinden ve tü
zel kişi bankerlerin yönetici, denetçi, müdür ve ortaklarından alacaklı olan kişiler ta
rafından yukarıda sözü geçen kişiler aleyhine 14 Ocak 1982 tarihinden önce dava açıl-
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mış veya icra takibi yapılmış olan hallerde ve alacağın 14 Ocak 1982 tarihinden önce 
doğduğunun bir belge ile tevsik edilmiş olması hallerinde bu borçlar ile aynı kişilerin 
kira ve nafaka borçları, infak ve iaşe için yapılan makul masraflarla ilgili borçları 
ve işletme giderlerinden doğan borçları alacaklılarının yapacağı icra takibi sonunda 
öncelikle ödenir. Tasfiye kurulları sözü edilen borçlarla ilgili olarak açılmış olan dava 
ve icra takiplerine her safhada katılabilirler, ilgililer tarafından tasfiye kurullarının 
dava veya takibe katılması için gerekli ihbarın yapılmamış olduğu hallerde, tasfiye 
kurulları dava ve takiplere ıttıla tarihinden itibaren 10 gün içinde yasal yollara baş
vurabilirler.» 

MADDE 9 — 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesinin 37 
sayılı Kararname ile değişik 1 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca tasfiyeye tabi tu-
tulan gerçek veya tüzel kişiler adına, söz konusu faaliyetleri ile ilgili olarak vergi 
mükellefi veya sorumlusu sıfatıyla, tasfiye dönemi içinde herhangi bir suretle tesbit 
edilen veya edilecek matrahlarla tasfiyenin başlangıcından önce tesbit veya tarh edil-
mekle birlikte henüz kesinleşmemiş olan matrahlar üzerinden salınacak vergi, resim 
ve harçlara vergi cezaları ile gecikme zammı uygulanmaz. Vergi kanunlarına aykırı 
hareketlerinden ötürü mahkemelerce kendilerine veya kanuni temsilcilerine ceza hük-
molunmaz. Bu vergi, resim ve harçlar hakkında icra ve iflas Kanununun 206 ncı mad-
desinin 5 inci sırası hükmü uygulanmaz; Ancak, 6 ncı sıradaki alacaklıların ana para-
ları ile tasfiyenin açılma karan tarihine kadar olan faizlerinin tam olarak ödenmesin-
den sonra geriye bir değer kalırsa, bu değer vergi, resim ve harç yükümlülüklerinin 
karşılanmasına tahsis olunur. Bu ödemeler yapıldıktan sonra kalan meblağ da, ala-
caklıların tasfiye kararından itibaren aylık % 2 üzerinden hesaplanacak temerrüt faiz-
lerinin ödenmesine tahsis edilir. Sıra cetvelinin ilânından itibaren üç ay içinde tüm 
borçların ödenmesi halinde temerrüt faizi uygulanmaz.» 

MADDE 10 — 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 sayılı Kararname 
ile değişik 20 nci maddesine aşağıdaki 5 numaralı fıkra eklenmiştir. 

«5. Bu fondan mahkemelere yapılan tahsislerden, tasfiye kurullarının dava 
ve icra takipleri nedeniyle yapacakları harcamalar ile 13 üncü madde uyarınca görev-
lendirilecek bilirkişilere ödenecek ücretler ve benzeri giderler, ilgili bankerlerin tasfiye 
masalarına Hazine adına sonuncu sıradan alacak kaydedilir. Menkul Kıymetler Ku-
rulu tarafından Ek 30 uncu maddeye göre yapılacak harcamalar da ilgili bankerin 
tasfiye masasına aynı şekil ve sıradan alacak kaydedilir.» 

MADDE 11 — 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Vergi, Resim ve Harç Muafiyeti 
MADDE 21. Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yapılacak tasfiyenin 

açılması talepleri, 9 uncu maddeye göre yapılacak bildirimler, sıra cetveline itiraz da
valan, alacaklılara yapılacak ödemeler ve tasfiye kurulları ile Menkul Kıymetler Ku-
rulları tarafından yapılacak bütün işlemler, açılacak her türlü dava ve takipler, noter 
ve tapu daireleri ile diğer kurum ve kuruluşlarda (Gümrük İdareleri hariç) yaptırılacak 
her türlü işlemler, tasfiye masasına giren malların satışları bankerin tasfiye masasına 
terettüp edenlerle sınırlı olmak üzere her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.» 

MADDE 12 — 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 inci maddesinin 
1 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki 4 numaralı 
fıkra eklenmiştir. 

«1. Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri, 14 Ocak 1982 tarihi itiba
riyle banker sayılanlardan alacaklı olanların, tasfiye açılma kararı veya Bakanlar 
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Kurulunun muhafaza altına alma kararı tarihine kadar doğmuş olan alacakları hak-
kında uygulanır.» 

«4. Koordinasyon Komitesinin •başkanı, üyeleri ve diğer görevlilerine bu gö-
revleri nedeniyle ödenecek ek ücretler Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. Bu 
ücretler 20 nci maddeye göre tesis olunan fondan Ankara'da görevli mahkemeye ya-
pılan tahsislerden, aynı maddenin 3 numaralı fıkrasındaki esaslar çerçevesinde öde-
nir.» 

MADDE 13 — 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki maddeler 
eklenmiştir. 

«Banker Sayılacak Diğer Kuruluşlar 
EK MADDE : 6. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine göre 

banker sayılan gerçek ve tüzel kişilerin ve tüzel kişi bankerlerin kurucu ortaklarının 
ortağı oldukları diğer kuruluşlar, kendi adlarına veya ortağı bulundukları banker 
kuruluşları adına faiz karşılığı para topladıkları takdirde, bu kişi ve kuruluşlar da 
banker sayılır ve haklarında bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır. 
Bu suretle banker sayılanlar hakkındaki tasfiye istemlerinin reddine ilişkin mahkeme 
kararlarının kesinleşmiş olması bunlar hakkında yeniden tasfiye istenilmesine engel 
teşkil etmez.» 

«Menkul Kıymetler Kurulu 
EK MADDE : 7 
1. Tasfiyesine karar verilmiş olan bankerler için Maliye Bakanlığınca gerek 

görülen hallerde, tasfiye kurullarından ayrı olarak ilgili mahkeme nezdinde Bakanlar 
Kurulu Kararı ile «Menkul Kıymetler Kurulu» teşkil edilebilir. 

2. Bu kurulun başkan ve üyeleri Bakanlar Kurulu Kararı ile atanır. Bu ka
rarda üye sayısı da belirtilir. 

3. Kurulun çalışma usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenir. 
4. Menkul kıymetler kurulu teşkiline gerek görülmeyen hallerde bu kurula 

ait görevler tasfiye kurullarınca yerine getirilir.» 
«Menkul Kıymetler Kurulu'nun Görev ve Yetkileri 
EK MADDE : 8 
Menkul Kıymetler Kurulu; 
1. Bankerlerin pazarladıkları mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait ku

ponları ellerinde bulunduranlar ile bunları çıkaran banka ve şirketler arasındaki iliş
kileri düzenlemek, 

2. Kanun Hükmünde Kararnamede kendisine verilen görevleri ifa etmek 
üzere bankerlerin nakitleri, pazarladıkları mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait 
kuponları ve tüm işlemlere ilişkin defter, belge ve kayıtları ilgililerden ve ilgili adlî 
ve idarî mercilerden devralmak, 

3. Kayıtlarla tevsik edilmek şartı ile saklanmak üzere bankere tevdi edilmiş 
olan mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait kuponları sahiplerine geri vermek 
ve bu maksatla gerekli işlemleri re'sen yapmak, 

4. Bedelini ödemiş, fakat kendisine karşılığında mevduat sertifikası, tahvil 
ve bunlara ait kuponların verilmemiş olduğu hususu kayıtlarla tevsik edilmiş olanlara 
bedelin yatırılma tarih ve sırası esas alınarak, varsa bankerin stokundan menkul 
kıymet vermek, 

5. Bakanlar Kurulunca alınan muhafaza tedbiri kararından önce mevduat 
sertifikası, tahvil ve bunlara ait kuponları elinden alınmak suretiyle bankerle olan 
ilişkisi kesilerek kendisine çek, kasa fişi veya benzeri belgelerin verildiği kayıtlarla 
tesbit edilen alacaklılara varsa kasa mevcudundan ödeme yapmak, aksi halde bun-
ları imkan nisbetinde bankerin stokunda bulunan kısa vadeli sertifikalarla değiştir
mek, 
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6. Tasfiye tarihinden itibaren vadesi 1 yılı aşan banka mevduat sertifikalan 
ile tahvilleri elinde bulunduranların talepleri üzerine imkân ve şartlar dikkate alı-
narak, bu sertifikaları ve tahvilleri bankerin stokunda bulunan daha kısa vadeli 
sertifikalarla ve diğer tahvillerle değiştirmek, 

7. Stoktaki mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait kuponlardan vadesi 
gelenleri tahsil edilmek üzere tasfiye kuruluna devretmek, 

8. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin 4 numaralı fık
rası uyarınca görevlendirilecek bankaların personelinden yararlanmak, 

9. Bankerlerden, mevduat sertifikası, tahvil ve kupon ilişkisi dolayısıyla ala
caklı olanların müracaatları halinde, ana paradan kalan bakiye alacakları ile tas
fiyenin açılması tarihine kadar ödenmemiş olan faiz alacaklarının hesaplarım tesbit 
edip liste halinde ilgili tasfiye kuruluna bildirmek, 

10. İşin devamı süresince gereğine göre, ancak her halükârda işin hitamın-
da bankerlere ve kendi yaptığı işlemlere ait defter ve kayıtlarla bakiye nakit ve 
bütün mal, hak ve kıymetleri ilgili tasfiye kuruluna devir ve teslim etmek, 

ile görevli ve yetkilidir.» 
«Menkul Kıymetler Kuruluna Müracaat 
EK MADDE : 9 
Ana parayı güvence altına almak için bankerler tarafından verilmiş olan ku-

ponların, 12 nci maddenin 1 inci fıkrası hükmünden yararlanarak vergi tevkif atı 
yapılmaksızın ilgili bankalarca ödenmesini sağlamak üzere, bunları ellerinde bulun
duranlar, Menkul Kıymetler Kuruluna müracaat ederek, alacakları belgeye istinaden 
ilgili bankaya başvururlar.» 

«Menkul Kıymetler Kurulu Görevlilerinin Ücret ve Sorumlulukları 

EK MADDE : 10 
1. Menkul Kıymetler Kurulu başkan ve üyeleri ile uzman ve diğer çalıştırı-

lacak personele bu görevleri dolayısıyla Bakanlar Kurulu tarafından tesbit edilecek 
ücretler anılan Kurul başkanı tarafından 20 nci maddedeki fondan yapılacak tah
sislerden aynı maddedeki esaslara göre ödenir. 

2. Kurul başkam ve üyeleri ile uzman ve diğer çalışanlar Ceza Kanunu uy
gulamasında Devlet memuru sayılırlar.» 

«Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi ve ücretin ödenmesi 
EK MADDE : 11 
Tasfiyeye tabi tutulan bankerlerin yanlarında çalışan personelin hizmet söz

leşmeleri, tasfiyenin açılması kararı tarihinde sona ermiş sayılır. Bunların tasfiye
nin açılması kararı tarihinden geriye doğru alamadıkları son bir aylık ücret alacak
ları (her şahıs için brüt yüzellibin lirayı geçmemek üzere) bankerin kasa mevcu-
dundan veya yapılacak tahsilattan menkul kıymetler kurulu veya bu kurulun teş-
kil edilmediği hallerde tasfiye kurulu tarafından öncelikle ödenir.» 

«Vergi Tevkifatı 

EK MADDE : 12 
1. Menkul kıymetler kurulu ana parayı güvence altına almak için bankerler ta

rafından verilmiş olan kuponların veya ana para ve faiz kuponlarının vergi tevkifatı 
yapılmaksızın ödenmesini sağlamak maksadıyla vergi sorumlusuna talimat vermeye 
yetkilidir. Menkul kıymetler kurulu, ana parayı güvence altına almak için bankerler 
tarafından verilmiş olan tahvillerin faizlerinin gerektiğinde itfa süresi sonuna kadar 
vengi tevkifatı yapılmaksızın ödenmesini sağlamak maksadıyla vergi sorumlusuna tali
mat vermeye yetkilidir. Bu durumlarda vergi sorumlusu tevkifi gereken vergiyi en geç 
bir ay içinde tasfiye masasına Hazine alacağı olarak kaydettirir. 
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2. Menkul kıymetler kurulu, mevduat sertifikalarının, tahvillerin ve bunlara 
ait kuponların bankalar, veya şirketlerce değiştirilmesi dolayısıyla verilmiş yeni men-
kul kıymetlerin üzerinden ödenecek olan faizlere ilişkin vergi alacağını tasfiye masa-
sına kaydettirmek üzere vergi sorumlusuna talimat vermeye yetkilidir.» 

«Menkul Kıymetlerin Toplam Değerinin Ana Paranın Üzerinde Olması Hali 

EK MADDE : 13 
Banka mevduat sertifikalarından veya tahvillerden faiz kuponları üzerinde bulu-

nan veya faiz ödeme kaydı olan menkul kıymetlerin, toplam değeri ana paranın üze-
rinde olan hallerde bu değerleri çıkaran ilgili bankaya veya şirketlere veya bunlara ara-
cılık eden bankalara sadece ana paranın ödenip anılan faiz karşılıklarının tasfiye ma-
sasına ödenmesi talimatını vermeye menkul kıymetler kurulu yetkilidir.» 

«Yeni Çıkarılan Mevduat Sertifikalarının Süreleri 

EK MADDE : 14 
Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara 

ait kuponların bankalarca mevduat sertifikaları ile değiştirilmesi halinde yeni mevduat 
sertifikalarının süreleri iki yıldan uzun olmamak şartıyla serbestçe tayin edilir.» 

«Sınaî ve Ticarî Teşebbüslerin Tasfiyesi 

EK MADDE : 15 

1. Tasfiyesine karar verilen bankerlere ait sınaî ve ticarî nitelikteki teşebbüs
lerin bulunduğu haliyle tasfiyesi veya işlerinin tamamlanmasından sonra tasfiyesi 
Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit edilecek esaslar çerçevesinde yapılır. 

2. Bu suretle tasfiye edilecek sınaî ve ticarî kuruluşlardan elde edilecek net 
bakiye tasfiye kurulu emrine tahsis edilir.» 

«Bankerler Adına Yapılan İşlemlerde Yükümlülük 

EK MADDE : 16 

1. Tüzel kişi bankerlerin ortakları, yöneticileri, denetçileri, müdürleri ve çalış-
tırdıkları kişilerin tüzel kişilik adına yaptıkları borçlanma işlemleri, ana sözleşmede 
borçlanma için kabul edilmiş olan temsil şartına bakılmaksızın tüzel kişiliği bağlar. 

2. Gerçek kişi bankerlerin yönetici ve çalıştırdığı kişilerin temsil yetkisi olma-
dan banker adına yaptıkları borçlanma işlemleri de aynı şekilde bankeri yükümlülük 
altına sokar.» 

«Bankerlerin, Yöneticilerinin ve Diğer Personelin Yükümlülükleri 

EK MADDE : 17 
Kendilerine ayrıca izin verilmedikçe tasfiyesine karar verilmiş olan banker

lerle, bunların yönetim kurulu üyeleri, yönetici, müdür ve gerekli görülen personeli, 
tasfiye kurulu ve menkul kıymetler kurulunun emri altında bulunmakla yükümlü olup, 
gerektiğinde kolluk kuvvetleriyle getirilirler. Kurullar emri altında tuttukları kişiler-
den Maliye Bakanlığının iznini alarak çalıştırdıklarına Maliye Bakanlığınca tesbit edi-
lecek ücretleri öderler.» 

«Maliye Bakanlığının Yetkisi 

EK MADDE : 18 
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına açıklık getirilmek üzere, 

Maliye Bakanlığı tebliğler çıkarmaya yetkilidir.» 
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«Yazıma Tabi Olmayan Alacaklar 
EK MADDE : 19 
1. Banka mevduat sertifikası, tahvil ve bunlara ait kuponlara bağlı olan ala

caklar menkul kıymetler kurulu ile tasfiye kuruluna yazdırılmaz. 
2. Tasfiye kurulundan ayrı olarak menkul kıymetler kurulu teşkil edilen hal

lerde bu kurul, aksi halde görevli tasfiye kurulu, banka mevduat sertifikası, tahvil ve 
bunlara alt kupona bağlı alacağı olanların anapara alacakları ile tasfiyenin açılması 
tarihine kadar ödenmemiş faiz alacaklarını mevcut kayıtlardan testbit ederek isim 
veya referans numaralarına göre düzenleyecekleri listeyi Resmî Gazete'de ilân eder-
ler. Bu ilânda, ilgili banker ve alacaklılar tarafından ilândan itibaren 15 gün içerisinde 
itiraz edilebileceği, itiraz dilekçesine bütün belgelerin kendileri veya temsilcileri tara
fından onaylanmış fotokopilerinin eklenmesinin gerektiği ve itiraz edilecek kurulun 
adı ve yeri belirtilir. 

3. İtirazı reddedilen ilgililer, kararın kendilerine tebliği tarihinden itibaren 
15 gün içinde görevli mahkemede dava açabilirler.» 

Yürürlük 
MADDE 14 — Bu Kanun Hükmünde Kararname, 2 nci ve 11 inci maddeler ile 

35 sayılı Kararnamenin 4 üncü maddesine eklenen 5 numaralı fıkra ve 22 nci mad-
desine eklenen 4 numaralı fıkra hükümleri 1 Şubat 1982 tarihinden, 13 üncü madde 
ile Kararnameye eklenen 6 ve 11 numaralı ek maddeler 14 Ocak 1982 tarihinden ve 
Ek 19 uncu madde de 28 Haziran 1982 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 15 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
7/7/1982 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. ULUSU 

Başbakan 

Z. BAYKARA 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 

Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ 

Devlet Bakanı 

0. H. BAYÜLKEN 

Dışişleri Bakanı V, 

K. CANTÜRK 

Ticaret Bakanı 

T. ÖZAL 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 

C. MENTEŞ 

Adalet Bakanı 

K. ERDEM 

Maliye Bakanı 

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY 

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı 

Prof. Dr. İ. ÖZTRAK 

Devlet Bakanı 

Ü. H. BAYÜLKEN 

Millî Savunma Bakanı 

H. SAĞLAM 

Milli Eğitim Bakanı 

Prof. Dr. A. BOZER 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

M. ÖZGÜNEŞ 

Devlet Bakanı 

S. ÇETİNER 
İçişleri Bakanı 

Dr. T. ÖNALP 

Bayındırlık Bakanı 

Prof. Dr. M. AYSAN 

Ulaştırma Bakanı 

Prof. Dr. S. ÖZBEK 

Tarım ve Orman Bakanı 

Prof. Dr. T. ESENER 

Çalışma Bakanı 

M. TURGUT F. İLKEL 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

İ. EVLİYAOĞLU 

Kültür ve Turizm Bakanı 

Dr. Ş. TÜTEN 
İmar ve İskân Bakanı 

M. R. GÜNEY 

Köy işleri ve Koop. Bakanı 

S. SİDE 

Sosyal Güvenlik Bakanı 

V. ÖZGÜL 

Gençlik ve Spor Bakanı 
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Kanun Hükmünde Kararname 

 
KHK40 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri  

              Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin  

              Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye  
              Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde  

              Kararname               1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


