
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

 

Kanun Numarası : 4969 

Kabul Tarihi : 31/7/2003 

Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih  : 12/8/2003 Sayı : 25197 

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 

 

Madde 1 – (10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

Madde 2 – (27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 3 – (4.7.2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 4-5 - (14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 6 - (2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel 

Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 7 – (27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 8-9 – (13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 10-11 – (28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 12 – (4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

Madde 13 - (25.6.2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 



Madde 14 - 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanâtkarlar ve Diğer Bağımsız 

Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun, 24.7.2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunla 

değişik 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi 4956 sayılı Kanunun yayımı 

tarihinden, aynı maddeye eklenen üçüncü fıkrası 15.8.2003 tarihinden, 4956 sayılı Kanunun 

47 nci maddesi ile yeniden düzenlenen geçici 14 üncü maddesi 4956 sayılı Kanunun yayımı 

tarihinden, aynı madde ile eklenen geçici 21 ve 22 nci maddeleri 1.1.2005 tarihinden itibaren 

uygulanır. 

 

Madde 15 - (11.1.1954 tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk 

Anonim Ortaklığı Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

Geçici Madde 1 - Maliye Bakanı, mülkiyeti Hazineye ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, 5 

inci Bölge, Dikmen Mahallesinde bulunan 3 pafta, 16743 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz 

malı, üzerindeki muhdesatı ile birlikte 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanun, 8.9.1983 tarihli 

ve 2886 sayılı Kanun, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanun ve 21.2.1967 tarihli ve 832 sayılı 

Kanunun vize ve tescile ilişkin hükümlerine tâbi olmaksızın, mevcut haliyle ya da kat 

mülkiyeti veya kat irtifakı kurdurmak ya da 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanuna tâbi 

olmaksızın yeni veya ilave inşaatlar yaptırmak suretiyle, tespit edeceği veya ettireceği rayiç 

bedel üzerinden peşin veya taksitle, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün iştiraki olan 

Emek İnşaat ve İşletme Anonim Şirketi aracılığıyla satmaya, satış işlemleri ile ilgili olarak 

kamu kurum ve kuruluşları nezdinde Hazine adına her türlü işlemi yaptırmaya, satış bedelinin 

% 2'sini geçmemek üzere hizmet karşılığı olarak anılan şirkete yapılacak ödemeye esas oranı 

belirlemeye, satış işlemleri ile ilgili her türlü gider, masraf ve hizmet bedeli karşılığını Maliye 

Bakanlığı bütçesinden bu şirkete ödemeye yetkilidir. Satış bedellerinin tahsil edilen 

kısımlarından ilgili belediyeye % 2, büyükşehir belediyesine ise % 1 oranında pay verilir. 

Bu taşınmaz mal ile ilgili olarak imar mevzuatındaki kısıtlamalar ile plân ve parselasyon 

işlemlerindeki askı, ilân ve itirazlara dair sürelere ilişkin hükümlere tâbi olmaksızın, her 

ölçekteki imar plânını yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve resen onaylamaya ve her türlü 

ruhsatı vermeye Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkilidir. Plân hazırlama ve onaylama işlemleri 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının uygun görülen birimince, ruhsat ve plân uygulama işlemleri 

ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı il teşkilatınca yerine getirilir. Kesinleşen plânlar ilgili 

belediyelere tebliğ edilir. Bu plânların uygulanması zorunludur.1 

Bu maddenin birinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 

Maliye Bakanlığı, ikinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ise 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkilidir.  

 

                                                 
1 Anayasa Mahkemesi’nin 22/7/2008 tarihli ve E.: 2008/39, K.: 2008/134 sayılı Kararı ile; bu fıkranın 

“ … imar mevzuatındaki kısıtlamalar ile plân ve parselasyon işlemlerindeki askı, ilân ve itirazlara 

dair sürelere ilişkin hükümlere tâbi olmaksızın, …” bölümü, imar planları yönünden iptal edilmiştir. 



Geçici Madde 2 – 1) (Değişik: 16/12/2003 – 5021 md.)18.6.1999 tarihli ve 4389 

sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası veya (5) numaralı 

fıkrasının (a) bendinin (aa) alt bendi uyarınca bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul 

etme izni kaldırılan bankalarda bulunan tasarruf mevduatı sigortası kapsamındaki tasarruf 

mevduatı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından ödenir. Mevduat tutarlarına bağlı olarak 

defaten veya taksitler halinde ödeme, taksitler halinde ödemede faiz uygulanması durumunda 

esas alınacak faiz oranları, ödemelerle ilgili olarak mudiler ve hak sahiplerinden alınacak 

taahhütnamelerde yer alacak hususlar ile ödemelere ilişkin diğer hususlar, Hazine 

Müsteşarlığı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun müşterek önerisi üzerine Bakanlar 

Kurulu tarafından belirlenir. 

Ancak, (...)2 muvazaalı olduğu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tespit edilen 

hesaplar için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca herhangi bir ödeme yapılmaz. 

2) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile 4389 sayılı Bankalar 

Kanunu uyarınca banka tarafından yetkili mercilere beyan edilen sigortaya tâbi tasarruf 

mevduatı tutarı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tespit edilen tasarruf mevduatı 

tutarı arasında bir fark bulunması halinde, bu fark nispetinde bankanın yönetim kurulu ve 

kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları, imzaları bankayı 

ilzam eden memurları ve şube müdürleri ile yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı 

olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklarının, kendilerine, eşlerine ve 

çocuklarına ait bankalar ve banka dışı mali kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler 

nezdindeki, kiralık kasa mevcutları da dahil olmak üzere, hak ve alacakların dondurulmasına, 

her türlü mal, hak ve alacakların üzerindeki tasarruf yetkisinin tamamen veya kısmen 

kaldırılmasına, mal, kıymetli evrak, nakit ve diğer değerlerin zaptına, bunların bir tevdi 

mahalline yatırılmasına ve hak ve alacakların üzerine diğer tedbirlerin konulmasına, Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonunun talebi üzerine ilgili bankanın merkezinin bulunduğu yerdeki sulh 

ceza hâkimi, yargılama sırasında ise mahkeme tarafından karar verilebilir. Ayrıca, yukarıda 

belirtilen farkın 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 ve 15 inci maddelerinde yer alan 

hükümler dahilinde takip ve tahsiline Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından karar 

verilebilir. 

Bu fıkra hükmü, yukarıdaki bentte sayılan kişiler adına hareket eden veya onlar 

hesabına kendi adına para, mal veya hak edinen kişiler hakkında da uygulanır. 

                                                 
2 Anayasa Mahkemesi’nin 4/5/2005 tarihli ve E.: 2004/4, K.: 2005/25 sayılı Kararı ile bu arada yer 

alan “...Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul 

etme iznini kaldırdığı tarihten geriye doğru bir ay içinde, kıyı bankalarındaki hesapları Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonunca sağlanan mevduat güvencesi kapsamına almak amacına matuf olarak, 

bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bankaların yurt içi kayıtlarına, 

muhabir bankaca karşılığı nakden veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni 

kaldırılan banka dışındaki bir başka banka aracılığıyla ödenmeksizin aktarıldığı tespit edilen hesaplar 

ile...” ibaresi iptal edilmiştir. 



Tedbire ilişkin talepler hâkim veya mahkeme tarafından, evrak üzerinde yapılacak 

inceleme sonucu derhal ve nihayet yirmi dört saat içinde sonuçlandırılır. Gecikmesinde 

sakınca görülen hallerde Cumhuriyet başsavcılıkları da hak ve alacakların dondurulmasına 

karar verebilir. Cumhuriyet başsavcılıkları bu kararı en geç yirmi dört saat içinde sulh ceza 

hâkimine bildirir. Hâkim en geç yirmi dört saat içinde bu kararın onaylanıp onaylanmamasına 

karar verir. Hâkim tarafından onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır. 

Sulh ceza hâkimince verilen tedbir, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun, bankanın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat 

kabul etme izninin kaldırıldığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde suç duyurusunda 

bulunmaması halinde sona erer. Bu süre içerisinde suç duyurusunda bulunulması halinde 

tedbir, takipsizlik kararının veya açılacak dava sonucunda verilecek hükmün kesinleşmesine 

kadar devam eder. Mahkeme, bu Kanun hükümlerine göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

tarafından ödenen ve/veya ödenecek miktarın, sorumlular tarafından Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonuna ödenmesine karar verir. Bu halde, tedbir hükmolunan meblağın tahsiline 

kadar devam eder ve hükmolunan meblağ sorumluların bu fıkra uyarınca tedbire konu edilen 

para, mal, hak ve alacakları ile diğer mal varlığından tahsil olunur.  

3) Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bir banka 

nezdinde tasarruf mevduatı hesabı bulunmamasına rağmen sahte olarak düzenlediği belgeler 

veya sahte olduğunu bildiği belgeleri ibraz ederek veya ettirerek, kendisine veya bir başkasına 

ödeme yapılmasını talep eden kişilere, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, 

dört seneden sekiz seneye kadar ağır hapis cezası verilir. 

Kendilerine veya gösterdikleri yahut hak sahibi kıldıkları kişilere ödeme yapıldıktan 

sonra bu fıkradaki yazılı fiilleri işledikleri ortaya çıkan kişilere, bu fıkrada yazılı cezanın yanı 

sıra ödenen tutarın on katı kadar ağır para cezası verilir. Bu kişiler hakkında ikinci fıkra 

hükümleri uygulanır. 

4) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen fiiller nedeniyle, bu 

Kanun hükümlerine göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından ödeme yapılmasına veya 

yapılacak olmasına sebebiyet veren kişiler ile bunların eş ve çocuklarına ait mal, hak ve 

alacaklar hakkında da bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır. 

 

Geçici Madde 3 – 1.11.1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve 

Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca, 2003 yılı sonuna kadar 

toplam yüzelli kişiyi geçmemek üzere ilave sözleşmeli personel istihdam edilebilir.  

2003 yılı sonuna kadar, 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 

geçici 19 uncu maddesinde yer alan “%5” pay oranı “%4,5” olarak uygulanır. 



Madde 16 - Bu Kanunun;3 

a) 13 üncü maddesi 5.7.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

b) 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri ile geçici 1 ve geçici 3 üncü maddeleri 

22.7.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

c) 4 üncü maddesi 24.7.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer.(3) 

 

Madde 17 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

 

31/7/2003 TARİHLİ VE 4969 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER 

1- 16/12/2003 tarihli ve 5021 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 

Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul 

Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı 

İşlemler Hakkında Kanunun hükmüdür:  

 

Geçici Madde 1 - a) 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı 

fıkrası uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 3.7.2003 tarihli ve 1085 sayılı 

Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan Türkiye İmar 

Bankası T.A.Ş. tarafından kabul edilen ticari kuruluşlar mevduatı ile diğer kuruluşlar 

mevduatının sigortaya tâbi tasarruf mevduatı için uygulanan faiz hesaplama yöntemi 

kullanılmak suretiyle belirlenecek 3.7.2003 tarihli tutarları Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 4969 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (1) 

numaralı fıkrası uyarınca mevduatların ödenmesinde izlenecek usul ve esaslara göre Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu aracılığıyla ödenir. Bu amaçla Hazine Müsteşarlığınca, Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonuna özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilir. 

                                                 
3 (1) Anayasa Mahkemesi’nin 9/7/2009 tarihli ve E.: 2007/31, K.: 2009/109 sayılı Kararı ile bu 

maddenin, bu Kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddelerinin 22.07.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 

tarihinde yürürlüğe gireceğini öngören hükmünün; 

1- 1 inci maddeye ilişkin kısmının, maddenin; 

a- (a), (c) ve (d) bentleri yönünden iptali, 

2- 3 üncü maddesiyle 4/7/2001 tarihli, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 14/A 

maddesinin birinci fıkrasına ilişkin kısmının; 

a- (a) ve (b) bentleri yönünden iptali, 

b- (c) bendinin “Emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunan, haklarında toptan ödeme hükümleri 

uygulanan veya emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra vazifelerine son verilen personele, bu 

nedenlere bağlı olarak harcırah ödenmez;” bölümü yönünden iptali, 

c- (d) bendinin birinci cümlesi yönünden iptali, 

3- 3. maddesiyle 4/7/2001 tarihli, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 14/A maddesinin 

“Diğer mevzuatın bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.” biçimindeki ikinci fıkrasına ilişkin kısmının; 

a- Maddenin birinci fıkrasının, (a) ve (b) bentleri ile (c) bendinin “Emekliliğini isteyen veya emekliye 

sevk olunan, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanan veya emekli iken yeniden hizmete 

alındıktan sonra vazifelerine son verilen personele, bu nedenlere bağlı olarak harcırah ödenmez;…” 

bölümü ve (d) bendinin birinci cümlesi yönünden iptali, 

hüküm altına alınmıştır. 



Ancak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca bankacılık işlemleri yapma ve 

mevduat kabul etme izni kaldırılan Türkiye İmar Bankası T.A.Ş.'nin doğrudan ve dolaylı 

olarak banka sermayesinde payı olan her türlü ortakları ile bunların ana, baba, eş ve çocukları 

ile bankanın yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri, genel müdür ve 

yardımcıları, imzaları bankayı ilzam eden memurları ile şube müdürleri veya bunlar adına 

hareket eden kişiler veya bu fıkrada belirtilen kişilerin ayrı ayrı veya birlikte doğrudan veya 

dolaylı olarak yönetim ve denetimine sahip oldukları kuruluşlara ait ticari kuruluşlar ve diğer 

kuruluşlar mevduatı, Türkiye İmar Bankası T.A.Ş.'nin personelinin kurmuş olduğu munzam 

veya yardımlaşma sandık ve vakıflarına ait mevduat ile muvazaalı olduğu Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonu tarafından tespit edilen hesaplar için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca 

herhangi bir ödeme yapılmaz. 

b) (a) fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler hakkında, 4969 sayılı Kanunun geçici 2 nci 

maddesinin (2) numaralı fıkrası hükümleri uygulanır. 

Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. nezdinde ticari kuruluşlar ve diğer kuruluşlar mevduatı 

bulunmamasına rağmen, sahte olarak düzenlediği veya sahte olduğunu bildiği belgeleri ibraz 

ederek veya ettirerek, kendisine veya bir başkasına ödeme yapılmasını talep eden kişiler hakkında 

4969 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükümleri uygulanır. 

c) Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlardan doğan cezaî ve hukukî sorumluluklar saklıdır. 

d) Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. nezdinde bulunan tasarruf, ticari kuruluşlar ve diğer 

kuruluşlar mevduatı ile ilgili olarak hak sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin düzenlenecek 

belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.  

e) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve 

Türkiye İmar Bankası T.A.Ş.'ce, Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. hesaplarında yapılan ve 

yapılacak incelemeler sonucunda; 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 4969 sayılı Kanunun geçici 

2 nci maddesi uyarınca Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. mudilerine yapılan ödemelerde ve/veya bu 

madde uyarınca hak sahiplerine yapılan ödemelerde, mudi veya hak sahibinin beyanının aksine 

bir durumun ve/veya ilgiliye fazladan veya haksız bir ödeme yapıldığının tespiti halinde, 

ödenen meblağ, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ilgilisinden tahsil edilir. Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonu tarafından mudi veya hak sahibi adına bir bankada hesap açılmış olması halinde, 

açılan ve bloke edilen hesap, mudi veya hak sahibinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu adına 

doğmuş veya doğabilecek borcunun teminatı olarak başka bir işleme gerek olmaksızın, vade 

sonuna kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu adına rehnedilmiş sayılır.  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna herhangi bir sebeple borçlu olanların 4969 sayılı 

Kanunun geçici 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası ve bu maddenin (a) fıkrası 

kapsamındaki alacakları, öncelikle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna olan borçlarına mahsup 

edilir. Bu hüküm, ödeme tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak 

yazılı bildirime istinaden diğer amme alacakları için de uygulanır. 



4969 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası ve bu maddenin (a) 

fıkrası çerçevesinde Bakanlar Kurulunca mudilere ve hak sahiplerine vadeli ödeme 

yapılmasına karar verilmesi halinde, mudiler ve hak sahipleri adına açılacak hesapların rehin, 

haciz, temlik ve benzeri hukukî ilişkilere konu edilseler dahi vadelerinden önce hesap 

sahipleri veya hak iddia eden üçüncü kişilere ödenmesi talep edilemez. 

4969 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası ile bu maddenin (b) 

fıkrasında belirtilen hallerin tespiti halinde ilgili kişilere herhangi bir ödeme yapılmaz. 

f) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen fiiller nedeniyle, bu 

Kanun hükümlerine göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından ödeme yapılmasına veya 

yapılacak olmasına sebebiyet veren kişiler ile bunların eş ve çocuklarına ait mal, hak ve 

alacaklar hakkında da (b) fıkrası hükümleri uygulanır. 
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