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GİRİŞ 

 

ürkiye 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ciddi bir eksen kayması yaşadı. Gezi 

Olayları ile başlayan otoriterleşme süreci, 15 Temmuz ile en yüksek seviyesine ulaştı. 

Demokratik bir toplum düzeninin vazgeçilmez unsurları işlemez hale getirildi, yasama 

işlevsizleştirildi, ülke kararnamelerle yönetilmeye başlandı, zaten iktidarın güdümünde olan 

yargı tamamen bağımsızlığını kaybetti, siyasi söylemlerin çerçevesini belirlediği bir yargı 

düzeni oluşturuldu, halkın bilgi alma özgürlüğü tamamen ortadan kaldırıldı, geleneksel 

medyanın neredeyse tamamı iktidar kontrolüne geçti, sosyal medya ise sürekli baskılanarak 

susturulmaya çalışıldı. 

 

uhalefet partilerinin önemli bir kısmı, iktidarın şemsiyesi altında konforlu bir siyaset 

yürütmeyi tercih ederken, karşı söylemler geliştiren bazı siyasi partiler ise değişik 

yöntemlerle etkisizliğe mahkum edildi. Barolar Birliği gibi daha önce hükümetin 

icraatlarını eleştiren ülkenin en etkili sivil toplum kuruluşları, ani karar değişiklikleriyle 

hükümetin yanında yer almaya ve hükümetin hukuk dışı eylem ve işlemlerini meşrulaştırma 

çabası içine girdiler. 15 Temmuz sonrası iktidar tarafından irtikap edilen hukuksuzlukların 

sayılması ve mahiyetlerinin izahı ne yazık ki ciltler dolusu bir külliyatın konusu olabilir ve bir 

kişi değil ancak ehil bir heyet tarafından kayda geçirilebilir. 

 

sya Katılım Bankası A.Ş. ya da daha yaygın bilinen ismiyle BankAsya (bundan sonra 

“BankAsya” ifadesi kullanılacaktır), Gülen Hareketi'nin kontrolünde olan şirketler ve 

çoğunluğu Gülen Hareketi'ne yakınlığı ile bilinen iş adamları tarafından kurulmuş bir 

banka idi. Açılışına zamanın Başbakanı Tansu Çiller, o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı olan şimdiki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 

ve Fethullah Gülen katılmıştı. 

 

ktidara geldiği 2000’li yılların başından itibaren Ak Parti, Gülen Hareketi ile hep iyi ilişkiler 

içerisinde olmuş, birbirlerini destekleyerek paralel bir ivme ile siyasal ve sosyal alanda başat 

konuma yükselmişlerdi. Bu iki yapı, birçok alanda kesişim kümeleri barındırmakta ve bu 

geçişkenlik nedeniyle de suni bir uyum görüntüsü ortaya çıkmakta idi. Ancak 2010 yılından 

başlayarak ilişkiler bozulmaya başladı. Hükümete yönelik bir dizi girişim, Gülen Hareketinin 

bürokrasideki gücünü kullanarak hükümete cephe aldığı şeklinde yorumlandı. Taraflar 

arasındaki gerilim sonrasında artarak devam etti ve 15 Temmuz darbe girişimi ile Gülen 

hareketine vurulan büyük bir darbe ile son buldu. 

 

ankAsya'ya el konulması, bu çatışmanın en önemli kilometre taşlarından biridir. Bu 

çatışma ile aşağıda ayrıntılı inceleneceği üzere, hükümet tarafından neredeyse tamamı 

hukuka aykırı bir dizi eylem ve işlem ile kapatılarak tasfiyesine başlanılan 

BankAsya’nın, ileride akademik tezlere ve kitaplara konu olacak hikayesinin sadece hukuki 

yönü incelenmeye çalışılmıştır.  

 

İlgililerin istifade etmesi dileğiyle. 

T 

M 

A 

İ 
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1- KRONOLOJİK OLARAK SÜREÇ 

 

1. 28 Mart 2014: Borsa İstanbul'da BankAsya'nın işlem sırası olağandışı fiyat-miktar 

hareketleri nedeniyle durduruldu. Konuyla ilgili yapılan bir haber şu şekildedir: “Borsa 

İstanbul, BankAsya'nın işlem sırasının, payın piyasasında meydana gelen olağandışı 

fiyat-miktar hareketleri nedeniyle Borsa İstanbul Otomatik Seans Durdurma Sistemi 

tarafından 09:51'e kadar durdurulduğunu açıkladı. Hisse son olarak yüzde 4.37 primle 

1.67 liradan işlem görüyordu.”1 

 

2. 07 Ağustos 2014: BankAsya hisselerindeki sert düşüşün ardından Gelir İdaresi, 

BankAsya'yı vergi tahsilatı yapan bankalar listesinden çıkardı; SGK, BankAsya ile 

hizmet protokollerinin sonlandırıldığını açıkladı.2 

 

3. 08 Ağustos 2014: BankAsya, Qatar Islamic Bank ile yapılan münhasırlık anlaşmasının 

feshedildiğini açıkladı.3 

 

4. 12 Ağustos 2014: BIST100 Endeksi'nde “ASYAB” kodu ile işlem gören BankAsya'nın 

paylarının işlem sırasının geçici kapatılma nedenlerine ilişkin Borsa İstanbul'dan 

açıklama yapıldı. Açıklamada, “25 Mart 2014 tarihinden itibaren şirketin ortaklık yapısı 

ile ilgili olarak basın ve yayın organlarında çelişkili haberlerin yer alması, bu haberlerin 

pay senedinin fiyatında ciddi ve süreklilik arz eden dalgalanmalara yol açmış olması, 

Şirketin ortaklık yapısının ve yönetiminin değişimi ile ilgili olarak yürütülen sürecin açık 

ve net olarak kamuoyuna duyurulmasının sağlanmasına imkan tanınması, Gelir İdaresi 

Başkanlığı tarafından ASYAB ile vergi tahsilatına ilişkin olarak yapılmış olan 

protokollerin 8 Eylül 2014 tarihinden itibaren feshedildiğinin açıklanması, sebeplerinden 

ötürü, Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören 'ASYAB' payları geçici olarak işleme 

kapatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.4 

 

5. 13 Ağustos 2014: BankAsya'nın gümrük vergilerinin tahsilatına dair protokolü Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı tarafından sonlandırıldı.5 

 

6. 14 Ağustos 2014: Borsa İstanbul, BankAsya'nın tüm endekslerden çıkartılacağını 

açıkladı.6 

 

7. 15 Ağustos 2014: Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Osman Akyüz, “Borsa 

İstanbul'da işlem sırası kapanan BankAsya'yla ilgili sürecin bankacılık sektöründe 

sistematik bir risk yaratmayacağını” söyledi.7 

 

 
1 https://www.t24.com.tr/haber/bank-asya-borsada-durduruldu,254569 

2 http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bank-asyaya-once-maliye-simdi-de-sgk-soku-26960624 

3 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/375813 

4 https://www.borsaistanbul.com/duyurular/2014/08/13/borsa-istanbuldan-basin-duyurusu 

5 https://t24.com.tr/haber/bank-asya-artik-gumruk-vergilerini-de-tahsil-edemeyecek,267538 

6 https://www.bloomberght.com/haberler/haber/1609291-bist-bank-asya-tum-endekslerden-cikarilacak 

7 https://t24.com.tr/haber/bank-asya-belirsizligi-birkac-gun-icinde-bitecek,267724 

https://www.ensonhaber.com/bank-asya.htm
https://www.t24.com.tr/haber/bank-asya-borsada-durduruldu,254569
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bank-asyaya-once-maliye-simdi-de-sgk-soku-26960624
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/375813
https://www.borsaistanbul.com/duyurular/2014/08/13/borsa-istanbuldan-basin-duyurusu
https://t24.com.tr/haber/bank-asya-artik-gumruk-vergilerini-de-tahsil-edemeyecek,267538
https://www.bloomberght.com/haberler/haber/1609291-bist-bank-asya-tum-endekslerden-cikarilacak
https://t24.com.tr/haber/bank-asya-belirsizligi-birkac-gun-icinde-bitecek,267724
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8. 20 Ağustos 2014: Hisseleri işleme kapatılan BankAsya'nın 140 milyon TL değerinde 

sukuk (Kira sertifikaları) ihracı SPK tarafından engellendi.8 

 

9. 21 Ağustos 2014: Ziraat Bankası; “Asya Katılım Bankası'nın imtiyazlı hisselerinin satın 

alınmasına ilişkin resmi sürecin başlatılmasının bankamız öncelikleri ile uyumlu 

olmadığı sonucuna varıldı” açıklamasını yaptı.9 

 

10. 26 Ağustos 2014: BankAsya ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 

(BDDK) tarafından, “Banka Hakkında Kanunun 67. maddesine İstinaden Alınabilecek 

Önlemler” konulu rapor düzenlendi.10 

 

11. 26 Ağustos 2014: BDDK, BankAsya'nın, Bankacılık Kanunu'nun “kısıtlayıcı önlemler” 

içeren 70. maddesi kapsamına alınmasına karar verdi.11 

 

12. 06 Eylül 2014: BankAsya, manipülatif haber yapan ajans, gazete, televizyon ve internet 

sitelerine gerekli tepkiyi vermeyen, görevlerini ihmal eden düzenleyici kurumlar; BDDK 

ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yetkililerine Ankara’da ve İstanbul’da 2’şer dava 

açtı.12 

 

13. 03 Şubat 2015: BDDK, BankAsya’nın yönetim kurulunu belirleyen imtiyazlı payın yüzde 

63’lük bölümünün TMSF tarafından kullanılmasına karar verdi. Kararda, “imtiyazlı paya 

sahip bazı ortakların, kurucularda aranan nitelikleri taşıdıklarını gösterir bilgi ve 

belgelerin verilen süreye rağmen BDDK’ya intikal ettirilmediği gerekçesiyle 5411 sayılı 

yasanın 18. maddesinin beşinci fıkrasına göre temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF 

tarafından kullanılmasına karar vermiştir.” denilmiştir.13 

 

14. 04 Şubat 2015: TMSF, BankAsya'nın mevcut Yönetim Kurulu'nu değiştirerek, yeni 

Yönetim Kurulu ve Genel Müdür ataması yaptı. Yapılan değişikliğin ardından da 

BankAsya'nın Ümraniye'de bulunan Genel Müdürlük binasında, yeni Yönetim Kurulu 

Üyeleri Aydın Gündoğdu, Mehmet Ali Gökçe ve Bedri Sayın basın mensuplarına 

açıklamalarda bulunarak, “Bankamız kamuoyunun desteğiyle dünden daha güçlü” mesajı 

verdiler.14 

 

15. 04 Mart 2015: BDDK, BankAsya’da Kaynak Holding’in kontrol gücüne sahip olduğu 

Sürat Basım ile Forum İnşaat’a ait pay defterine kayıtlı A grubu nitelikli hisselerin temettü 

dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verdi.15 

 

 
8 http://bigpara.hurriyet.com.tr/haberler/piyasa-haberleri/bank-asyaya-bir-sok-da-spkdan_ID951812/ 

9 https://www.cnnturk.com/haber/ekonomi/genel/ziraat-bankasi-bank-asya-ile-gorusmeleri-sonlandirdi 

10 http://finans.mynet.com/haber/detay/foto-analiz/bank-asya-hakkinda-bilmeniz-gerekenler/99089/#7180964 

11 http://finans.mynet.com/haber/detay/foto-analiz/bank-asya-hakkinda-bilmeniz-gerekenler/99089/#7180964 

12 https://t24.com.tr/haber/bank-asyadan-bddk-ve-spk-yetkililerine-dava-acti,270007 

13 https://eskisite.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Duyurular/Basin_Aciklamalari/13815bank_aciklamasi.pdf 

14 https://www.bloomberght.com/haberler/haber/1716763-tmsf-bank-asya-yonetimine-atama-yapti 

15 http://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul/bddk-surat-basim-ve-forum-insaat-a-ait-a-grubu-paylarin-

ortaklik-haklarini-tmsf-kullanacak-10652554 

http://bigpara.hurriyet.com.tr/haberler/piyasa-haberleri/bank-asyaya-bir-sok-da-spkdan_ID951812/
https://www.cnnturk.com/haber/ekonomi/genel/ziraat-bankasi-bank-asya-ile-gorusmeleri-sonlandirdi
http://finans.mynet.com/haber/detay/foto-analiz/bank-asya-hakkinda-bilmeniz-gerekenler/99089/#7180964
http://finans.mynet.com/haber/detay/foto-analiz/bank-asya-hakkinda-bilmeniz-gerekenler/99089/#7180964
https://t24.com.tr/haber/bank-asyadan-bddk-ve-spk-yetkililerine-dava-acti,270007
https://eskisite.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Duyurular/Basin_Aciklamalari/13815bank_aciklamasi.pdf
https://www.bloomberght.com/haberler/haber/1716763-tmsf-bank-asya-yonetimine-atama-yapti
http://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul/bddk-surat-basim-ve-forum-insaat-a-ait-a-grubu-paylarin-ortaklik-haklarini-tmsf-kullanacak-10652554
http://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul/bddk-surat-basim-ve-forum-insaat-a-ait-a-grubu-paylarin-ortaklik-haklarini-tmsf-kullanacak-10652554


ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.'NE  

EL KONULMASI SÜRECİNE DAİR HUKUKİ RAPOR 
 

 4/35 

16. 29 Mayıs 2015: BDDK, 6318 sayılı kararı ile BankAsya’nın 5411 sayılı Bankacılık 

Yasası’nın 71’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince TMSF’ye 

devredilmesine karar verdi. BDDK tarafından yapılan açıklama şu şekildedir: 

“5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) kapsamında Asya Katılım Bankası 

A.Ş. (Banka) ile ilgili olarak yapılan denetimler neticesinde, Banka’nın mali 

bünyesi, ortaklık ve yönetim yapısı ile faaliyetlerinde yaşanan sorunların 

katılım fonu sahiplerinin hakları ve mali sistemin güven ve istikrarı 

bakımından tehlike arzettiğinin ortaya çıkması nedeniyle, Banka’nın temettü 

hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin, zararın mevcut ortakların 

sermayesinden indirilmesi kaydıyla, kısmen veya tamamen devri, satışı veya 

birleştirilmesi amacıyla Kanunun 71’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendi hükmü gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesine 

karar verilmiştir.”16 

 

17. 29 Mayıs 2015: TMSF, BankAsya'nın faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar 

verdi. Konu ile ilgili TMSF'den yapılan açıklamada şu şekildedir: 

“29.05.2015 tarihinde temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi 

Fona devredilen Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin faaliyetlerinin 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu’nun 107’nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında geçici 

olarak durdu.”17 

 

18. 22 Temmuz 2016: BDDK’nın 22.07.2016 tarihli kararı gereğince; 5411 sayılı Bankacılık 

Kanununun 107'inci maddesinin son fıkrası çerçevesinde faaliyet izni kaldırılan 

BankAsya’nın, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 16.11.2017 tarih ve 2017/41 E. 

sayılı kararı ile 16.11.2017 günü saat 15:28 de iflasına karar verilmiştir. TMSF fon 

kurulunun 17.11.2017 tarih ve 2017/289 K. nolu kararı ile 5411 sayılı kanunun 106. 

Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak İİK 219. Maddesi uyarınca tasfiyenin adi şekilde 

yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 

İflas sayılı dosyası ile iflas süreci başlatılmıştır.18 

 

 

2-  EL KOYMANIN ARKA PLANI VE KONJONKTÜR 

 

19. Ak Parti iktidara geldiği 2000’li yılların başından itibaren Gülen Hareketi ile hep iyi 

ilişkiler içerisinde olmuş, birbirlerini destekleyerek paralel bir ivme ile siyasal ve sosyal 

alanda başat konuma yükselmişlerdi. Bu iki yapı birçok alanda kesişim kümeleri 

barındırmakta ve bu geçişkenlik nedeniyle de suni bir uyum görüntüsü ortaya çıkmakta 

idi. Ancak 2010 yılından başlayarak ilişkiler bozulmaya başladı. Hükümete yönelik bir 

dizi girişim, Gülen Hareketinin bürokrasideki gücünü kullanarak hükümete cephe aldığı 

şeklinde yorumlanmaya başlandı.19 

 
16 http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bank-asya-ya-bddk-el-koydu-29146450 

17 https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/tmsf-bank-asyanin-faaliyetlerini-durdurdu/610106 

18 https://www.tmsf.org.tr/tr/Tmsf/Cozumleme/banka.dikkatine 

19 https://tr.wikipedia.org/wiki/AK_Parti-G%C3%BClen_Hareketi_%C3%A7at%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1 

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/tmsf
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bank-asya-ya-bddk-el-koydu-29146450
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/tmsf-bank-asyanin-faaliyetlerini-durdurdu/610106
https://www.tmsf.org.tr/tr/Tmsf/Cozumleme/banka.dikkatine
https://tr.wikipedia.org/wiki/AK_Parti-Gülen_Hareketi_çatışması
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20. 7 Şubat Mit Krizi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 Şubat ayında MİT Müsteşarı 

Hakan Fidan’ı PKK ile yapılan görüşmeler nedeniyle ifadeye davet etti. Hükümet bu 

girişimi Gülen hareketinin yargıdaki gücünü kullanarak ve hükümeti yıpratmaya matuf 

bir girişim olarak okudu. Bunun üzerine çıkan ve üstü örtülmeye çalışılan kriz sırasında 

Hakan Fidan görüşmeye gitmedi. Ardından hızla çıkarılan bir kanunla, MİT 

müsteşarlarının ifadeye çağrılmaları Başbakanlık iznine bağlandı. 

 

21. Dershanelerin Kapatılması: Ak Parti Hükûmeti’nin, dershanelerle ilgili yeni bir kanun 

tasarısı hazırladığı haberleri üzerine Gülen Hareketinin gazetesi Zaman; AKP 

hükümetinin girişimine karşı sert bir kampanya başlattı. Gazete 14 Kasım'da “Eğitime 

büyük darbe”, 15 Kasım'da “Böyle bir yasa darbe döneminde bile uygulanmadı”, 16 

Kasım'da “Önce dershaneleri doğuran sebepler kaldırılmalı” manşetleriyle çıktı. Gerilim 

devam ederken, 28 Kasım 2013 tarihinde Taraf gazetesinde Mehmet Baransu imzalı 

“Gülen’i bitirme kararı 2004’te MGK’da alındı” haberi yayınlandı. Bu yayında 2004 

Ağustos ayında MGK toplantısında Gülen Hareketi'ne karşı alınan kararların altında 

Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de imzaları görülüyordu. 

Erdoğan'ın başdanışmanı Yalçın Akdoğan “2004 MGK kararı yok hükmündedir” dese de 

bu ifadeler Gülen Hareketi çizgisindeki medya organlarını ikna etmedi. Diğer taraftan 

Erdoğan, yeni açıklamalarla bir taraftan dershanelerle ilgili kararlılıklarının sürdüğünü 

belirtirken, diğer taraftan da 2004 MGK belgesini açıklamanın “vatan hainliği” olduğunu 

ileri sürdü. 

 

22. 17 Aralık 2013 Tarihli Yolsuzluk Operasyonu: 17 Aralık 2013'te aralarında iş 

adamı Rıza Sarraf, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, Fatih Belediye Başkanı 

Mustafa Demir, iş adamı Ali Ağaoğlu ve 3 bakanın oğlunun (İçişleri Bakanı Muammer 

Güler'in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan Çağlayan, Çevre 

ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Bayraktar) da aralarında 

bulunduğu 80'den fazla kişi gözaltına alındı ve bunların 24'ü tutuklandı. Polis operasyonu 

sırasında Halk Bankası Genel Müdürü'nün evinde ayakkabı kutuları içine saklanmış 4.5 

milyon doların çıkması ve Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'in yatak odasından para 

sayma makinelerinin çıktığı haberleri sonraki günlerde kamuoyunda çokça yer aldı. 

 

23. Yapılamayan 25 Aralık 2013 Tarihli Yolsuzluk Operasyonu: HSYK'nın açıklaması ile 

aynı gün, 25 Aralık'ta, Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş kara para aklama ve 

yolsuzluklarla ilgili ikinci bir operasyon için düğmeye bastı. 30 şüpheli için gözaltı kararı 

yazdı, ancak Emniyet Müdürlüğü savcının talimatını uygulamadı. Bunun üzerine görevini 

yapmasının engellendiği şeklinde bir basın açıklaması yaptı. Hükûmet kanadı ise savcı 

Muammer Akkaş'ın ikinci dalgayı gerçekleştirmek isterken hukuk dışı işlemler yaptığı ve 

bu nedenle dosyanın İstanbul Başsavcısı Turan Çolakkadı tarafından elinden alındığını 

ileri sürdü. Muammer Akkaş'ın elinden alınan dosya beş başka savcıya verildi. 

 

24. HSYK gerilimi: Başbakan Erdoğan, bir sonraki gün yaptığı konuşmada Muammer Akkaş 

için “adliyenin önünde bildiri dağıtan savcı adliyenin yüz karasıdır” derken, HSYK'nın 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Rıza_Sarraf
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ali_Ağaoğlu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Muammer_Güler
https://tr.wikipedia.org/wiki/Muammer_Güler
https://tr.wikipedia.org/wiki/Zafer_Çağlayan
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“Adli Kolluk Yönetmeliği” konusunda açıklama yapmasına dair “HSYK suç işledi. 

Yetkim olsa HSYK'yı ben yargılarım. Kim yargılayacak peki, millet yargılayacak.” dedi. 

Hemen ertesi gün Danıştay, “Adli Kolluk Yönetmeliği”nin yürütmesini oy çokluğu ile 

durdurdu. Erdoğan, bu gelişme üzerine de “gereği yapılır, yapıldığı zaman görürsünüz” 

dedi. 

 

25. Başbakan Erdoğan 29 Aralık 2013 tarihinde, “HSYK'nın yapısını değiştiren referandum 

sırasında hata yaptıklarını” söyledi ve AKP tarafından HSYK'yı Adalet Bakanlığı’nın 

denetlemesini gündeme getiren yeni bir yasa teklifi sunuldu. Meclise gelen yasa teklifi 

birkaç yumruklu kavgaya neden olduktan sonra 14 Şubat 2014'te meclisten geçerek 

yasalaştı ve HSYK’nın yapısı değiştirildi. Taraflar arasındaki çatışma irili ufaklı onlarca 

hadise ile artarak devam etti, nihayetinde 15 Temmuz karanlık darbe girişimi ile Gülen 

Hareketine ağır darbe vurularak son buldu. 

 

26. Bu çatışmada BankAsya: Bu kısa çatışma özetinden bahsetmemizin nedeni, Gülen 

Hareketine yakınlığı ile bilinen BankAsya’ya el konulmasının böyle bir çatışma 

ortamında, bu çatışmanın bir merhalesi olarak görülüyor olmasındandır. 

 

27. Gerçekte de BankAsya, Gülen Hareketine yakınlığı ile bilinen şirket ve şahısların 

sermayeleri ile kurulmuş bir bankaydı. O günlerde, siyasetçiler ve iktidar yanlısı 

gazeteciler, Gülen Hareketine karşı girişilen mücadelede Hareketin parasal kaynaklarının 

yok edilmesinin önemini sıklıkla vurguluyorlardı.  

 

28. Hareketin parasal kaynaklarını yok etmek için de hareketin kontrolünde olan gelir getirici 

faaliyetlerin izale edilmesi gerekiyordu, dershanelerin kapatılması da bu bağlamda 

alınmış bir karardı, zira dershanelerin kapatılması kararı alınmış olmasına rağmen, 

Harekete mensup olmayan eğitimciler “etüd merkezi” adı altında aynı faaliyetlerine 

devam ettiler aradan birkaç yıl geçtikten sonra da tekrar dershane ismiyle faaliyet 

göstermeye başladılar.  

 

29. Buradan da açıkça anlaşılmaktadır ki, bu karar sadece hareketin kontrolündeki 

dershanelerin kapatılmasını hedefleyen bir hükümet tasarrufudur. Gene ekonomik 

göstergeleri, el konulan BankAsya’dan daha kötü olmasına rağmen sadece BankAsya’ya 

el konulmasının gerekçesinin de aynı olduğu tartışmasızıdır. 

 

30. Bu süreçte BankAsya üzerine bir yandan bürokratik mekanizmalarla gidilirken, bir 

yandan da bizzat Tayyip Erdoğan tarafından BankAsya’yı doğrudan hedef alan söylemler 

geliştiriyordu. 31 Temmuz 2014 Tayyip Erdoğan’ın, BankAsya'ya yönelik; “Şu anda 

BankAsya iyi bir konumda değil. Ve mal varlıklarını satmak suretiyle likiditelerini artırma 

gayreti içindeler”20 dedikten sonra BankAsya'nın hisselerinde yüzde 4’e varan kayıplar 

yaşandı.  

 

 
20 https://t24.com.tr/haber/erdogan-iyi-konumda-degil-aldatma-var-dedikten-sonra-bank-asya-hisselerinde-

kayip,266134 

https://t24.com.tr/haber/erdogan-iyi-konumda-degil-aldatma-var-dedikten-sonra-bank-asya-hisselerinde-kayip,266134
https://t24.com.tr/haber/erdogan-iyi-konumda-degil-aldatma-var-dedikten-sonra-bank-asya-hisselerinde-kayip,266134
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31. Oysa BankAsya'nın gayrimenkul satışları, BDDK tarafından verilmiş talimatlar 

doğrultusunda yapılmaktaydı. Bir yandan BDDK tarafından bu talimat verilirken bir 

yandan bu durum siyasi malzeme olarak kullanılıyor ve bankanın giderek erimesine 

zemin hazırlanılıyordu. 

 

32. 15 Eylül 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Borsa İstanbul'da işleme açılan 

BankAsya'nın durumuna ilişkin olarak, “BankAsya tahtası açıldı, dip yapma süreci var. 

Burada bir gerçeği görmek lazım. Böyle taşıma su ile değirmeni döndüremezsiniz. 

Bankacılığın kendine has kuralları var. Ona göre top oynamak zorundasınız. İstediği 

zaman vatandaş parasını çekebilmeli. Eğer vatandaş parasını çekemez hale gelirse, 

sermaye rasyosunda ciddi bir kapanma var demektir. BDDK'nın atması gereken adımlar 

var. Hangi maddeyi uygular bilemem ama benim de ülkemin birliği, dirliği için bir yere 

kadar işi takip edip gerekli bilgiyi almam lazım, takipteyiz. BDDK karar vermeli ve buna 

göre adım atmalı. Aksi takdirde bunun sorumlusu BDDK olur”21  diye konuşuyordu. 

Böylece hem Bankayı yıpratmaya devam ediyor hem de yavaş hareket eden bürokratlara 

gözdağı veriyordu. 

 

33. Tayyip Erdoğan 18.09.2014 tarihinde TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyinde yaptığı 

konuşmada, şunları kaydetti: “Dün bir açıklama duyuyorum çok enteresan ve örnek, o da 

manidar. İşte 2000'li yıllarda malum 26 bankanın battığını söylüyor beyfendi, şimdi diyor 

bir bankanın batırılması için çalışılıyor. Bir bankanın batırılması için çalışılmıyor. O 

banka şu anda batmış zaten. Fakat bu, taşıma suyla ayakta durmaya çalışıyor.”22 diyerek 

bir kez daha bankayı hedefe oturtmuştu.  

 

34. Sadece Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilen örnekleri paylaştığımız bu siyasi 

söylemler diğer etkili Ak Partililerce de sıklıkla dile getirildiği gibi BankAsya aleyhine 

Bankacılık Kanunu hükümlerinin aksine yapılan açıklamalar için ne Savcılık Makamları 

ne de düzenleyici kurumlar harekete geçti. 

 

35. Bu siyasi söylemlerin vurgulu bir şekilde dile getirildiği dönemde BDDK, Bankacılık 

Kanunu m. 67 kapsamında, yapılması gereken çalışmaları bildirip, bankayı henüz 

gözleme almıştı. Ama bu aşamada yürütmenin başı bankanın battığını söylüyordu. En üst 

seviyeden siyasi baskılar ve hedef göstermeler neticesinde Bankadan yüklü miktarda 

mevduat çekilmeye başlanmış, yürütme gücünü elinde bulunduran hükümet tarafından 

kamu kurumlarıyla olan protokolleri iptal edilmiş ve Banka, BDDK başta olmak üzere 

SPK ve diğer piyasa aktörlerinin hukuka aykırı yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmıştır.  

 

36. Tüm bunlardan da anlaşılacağı üzere el koymanın arka planında bankanın ekonomik 

göstergelerinin yetersizliği değil, Gülen Hareketiyle mücadelenin bir aşaması olduğu 

gerçeği açıkça ortaya çıkmaktadır. 

 

 

 
21 http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bank-asya-hisseleri-ikinci-seansta-yarim-saat-isleme-kapatildi-27227509 

22 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/120737/erdogan-o-banka-batmis-zaten.html 

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bank-asya-hisseleri-ikinci-seansta-yarim-saat-isleme-kapatildi-27227509
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/120737/erdogan-o-banka-batmis-zaten.html
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3-  UYGULANAN HUKUK 

 

37. BankAsya’ya el koyma sürecinde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri, Borsa 

İstanbul’daki kısıtlama kararlarına dair ise Sermaye Piyasası Kanunu 

uygulanmıştır. 

 

  A- BDDK TARAFINDAN VERİLEN KARARLAR AÇISINDAN 

 

38. BankAsya’ya ilk BDDK müdahalesi 5411 sayılı Bankacılık Kanunu m. 18 gereğince23 

yapılmış ve bu kararla BDDK, BankAsya’nın yönetimini belirleyen imtiyazlı 

payların %63’lük kısmının temettü hariç yönetimini devralmıştı. 

 

39. BDDK tarafından yapılan basın açıklamasında; “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurulu'nun 03.02.2015 tarihli ve 6187 sayılı Kararı ile; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 

(Kanun) kapsamında Asya Katılım Bankası A.Ş. (Banka) ile ilgili olarak Kurum 

tarafından yapılan denetimler neticesinde, imtiyazlı paya sahip bazı ortakların 

kurucularda aranan nitelikleri taşıdıklarını gösterir bilgi ve belgelerin verilen süreye 

rağmen Kuruma intikal ettirilmediği, dolayısıyla söz konusu imtiyazlı pay sahipleri 

açısından Kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısının 

Banka tarafından sunulamadığı, bu itibarla imtiyazlı pay sahiplerinin kurucularda 

aranan nitelikleri taşıdığına ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma ibrazına ve Kurum 

tarafından yapılacak değerlendirmeler sonuçlanıncaya kadar, Kanunun 18. maddesi 

beşinci fıkrası hükmü uyarınca, mezkur ortakların paylarına ilişkin temettü dışındaki 

ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar 

verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denilmiştir.24 

 

40. BDDK’nın 4 Mart 2015 tarihinde de ikinci müdahalesi geldi. BDDK, Kaynak Holding'in 

kontrol gücüne sahip olduğu Sürat Basım ile Forum İnşaat'a ait BankAsya pay defterine 

kayıtlı A grubu nitelikli hisselerin temettü dışındaki ortaklık haklarının, 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu m. 18/7 doğrultusunda TMSF tarafından kullanılmasına karar verdi. 

 

41. BDDK’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği açıklamasında; “Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 27 Şubat 2015 tarih ve 6207 sayılı Kararı uyarınca; 

Asya Katılım Bankası AŞ'de (Banka) A grubu nitelikli paya sahip Sürat Basım Yayın 

Reklamcılık ve Eğitim Araçları Sanayi Ticaret AŞ ile Forum İnşaat Dekorasyon Turizm 

Sanayi Ticaret AŞ'de kontrol gücünü elinde bulunduran Kaynak Holding AŞ'nin 

hisselerinin tümünün Hollanda'da mukim bir özel limited şirket olarak 16 Ocak 2015 

tarihinde kurulan INL Partners B.V. şirketine devir işleminin 29 Kasım 2012 tarihli ve 

5054 sayılı Kurul Kararına aykırı şekilde izin alınmaksızın yapılması nedeniyle, 5411 

sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 18. maddesinin yedinci fıkrası hükmüne istinaden 

Kaynak Holding AŞ'nin kontrol gücüne sahip olduğu Sürat Basım Yayın Reklamcılık ve 

 
23 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5411.pdf 

24 https://eskisite.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Duyurular/Basin_Aciklamalari/13815bank_aciklamasi.pdf 

https://www.takvim.com.tr/haberleri/bank-asya
https://www.takvim.com.tr/haberleri/tmsf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5411.pdf
https://eskisite.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Duyurular/Basin_Aciklamalari/13815bank_aciklamasi.pdf
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Eğitim Araçları Sanayi Ticaret AŞ ile Forum İnşaat Dekorasyon Turizm Sanayi Ticaret 

AŞ'ye ait Banka pay defterine kayıtlı A grubu hisselerin temettü dışındaki ortaklık 

haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildiği bildirildi.” denilmiştir.25 

 

42. BDDK tarafından yapılan üçüncü müdahale sonucu BankAsya, 29 Mayıs 2015 tarihinde 

BDDK’nın 6318 sayılı kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu m. 71/1-b hükmü 

gereğince TMSF’ye devredildi. 

 

43. BDDK tarafından yapılan açıklamada; “5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) 

kapsamında Asya Katılım Bankası A.Ş. (Banka) ile ilgili olarak yapılan denetimler 

neticesinde, Banka’nın mali bünyesi, ortaklık ve yönetim yapısı ile faaliyetlerinde 

yaşanan sorunların katılım fonu sahiplerinin hakları ve mali sistemin güven ve istikrarı 

bakımından tehlike arzettiğinin ortaya çıkması nedeniyle, Banka’nın temettü hariç 

ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin, zararın mevcut ortakların sermayesinden 

indirilmesi kaydıyla, kısmen veya tamamen devri, satışı veya birleştirilmesi amacıyla 

Kanunun 71’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesine karar verilmiştir.” denildi.26 

 

44. BDDK’nın 22.07.2016 tarihli kararı gereğince; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu m. 

107/son çerçevesinde BankAsya’nın faaliyet izni kaldırıldı. BDDK tarafından Kamuyu 

Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, “BDDK'nın 22 Temmuz 2016 

tarihli Kararı gereğince; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 107'inci maddesinin son 

fıkrası çerçevesinde, BankAsya'nın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdiği” 

bildirildi. 

 

  B-  TMSF TARAFINDAN VERİLEN KARARLAR AÇISINDAN 

 

45. BDDK’nın, Bankanın tamamını TMSF’ye devrinden sonra aynı tarihte yani 29 Mayıs 

2015’te TMSF, 5411 sayılı Kanun m. 107 kapsamında BankAsya'nın faaliyetlerini geçici 

olarak durdurulmasına karar verdi. Konu ile ilgili TMSF’den yapılan açıklamada; 

“29.05.2015 tarihinde temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi 

Fona devredilen Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin faaliyetlerinin 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu’nun 107’nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında geçici 

olarak durdu” denilmiştir. 

 

46. TMSF’nin talebi doğrultusunda İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 16.11.2017 

tarih ve 2017/41 E. sayılı kararı ile 16.11.2017 günü saat 15:28 de BankAsya’nın iflasına 

karar vermiştir. TMSF’den yapılan açıklamada; 

“Müflis Bankanın iflas tasfiye işlemlerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 

106’ncı maddesinin “…iflâs kararı alınması halinde Fon, bu Kanunun 

uygulanması ile sınırlı olmak üzere 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 166’ncı, 

218’inci, 219’uncu, 223’üncü, 234’üncü, 236’ncı, 249’uncu, 251’inci ve 

 
25 https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bddkdan-bank-asya-karari/69931 

26 https://www.dunya.com/gundem/bank-asya-tmsf039ye-devredildi-haberi-281372 

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bddkdan-bank-asya-karari/69931
https://www.dunya.com/gundem/bank-asya-tmsf039ye-devredildi-haberi-281372
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254’üncü maddelerindeki yetki ve görevler hariç olmak üzere iflâs dairesi, 

alacaklılar toplantısı ve iflâs idaresi görev ve yetkilerine sahip olarak bankayı 

tasfiye eder…” hükmü gereğince İstanbul 1.İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas 

sayılı dosyası üzerinden başlanmış olup iflas tasfiyesi Bankacılık Kanununun 

106’ncı maddesi ile İcra ve İflas Kanunu hükümleri kapsamında yapılacaktır.” 

denilmiştir. 

 

  C- SPK VE BORSA İSTANBUL TARAFINDAN VERİLEN KARARLAR 

AÇISINDAN 

 

47. 28 Mart 2014 tarihinde Borsa İstanbul'da BankAsya'nın işlem sırası olağandışı fiyat-

miktar hareketleri nedeniyle durduruldu. Borsa İstanbul; “BankAsya'nın işlem sırasının, 

payın piyasasında meydana gelen olağandışı fiyat-miktar hareketleri nedeniyle Borsa 

İstanbul Otomatik Seans Durdurma Sistemi tarafından 09:51'e kadar durdurulduğunu” 

açıkladı.  

 

48. 12 Ağustos 2014 tarihinde Borsa İstanbul, BIST100 Endeksi'nde “ASYAB” kodu ile 

işlem gören BankAsya'nın paylarının işlem sırasının geçici kapatılmasına karar verdi. 

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada; “25 Mart 2014 tarihinden itibaren şirketin 

ortaklık yapısı ile ilgili olarak basın ve yayın organlarında çelişkili haberlerin yer alması, 

bu haberlerin pay senedinin fiyatında ciddi ve süreklilik arz eden dalgalanmalara yol 

açmış olması, Şirketin ortaklık yapısının ve yönetiminin değişimi ile ilgili olarak 

yürütülen sürecin açık ve net olarak kamuoyuna duyurulmasının sağlanmasına imkan 

tanınması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ASYAB ile vergi tahsilatına ilişkin olarak 

yapılmış olan protokollerin 8 Eylül 2014 tarihinden itibaren feshedildiğinin açıklanması, 

sebeplerinden ötürü, Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören 'ASYAB' payları geçici 

olarak işleme kapatılmıştır.” ifadelerine yer verildi. 

 

49. Hisseleri işleme kapatılan BankAsya'nın 140 milyon TL değerinde sukuk (Kira 

sertifikaları) ihracına SPK tarafından alınan 20 Ağustos 2014 tarihli karar ile izin 

verilmedi. SPK tarafından yapılan açıklamada; “Asya Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 

ihraç edilmesi planlanan 140.000.000 TL nominal değerli kira sertifikalarına ilişkin 

tertip ihraç belgelerinin onaylanması talebinin Borsa Yönetim Kurulunun 14.08.2014 

tarihli toplantısında, paylarının işlem sırası 07.08.2014 tarihinde ikinci seans öncesi 

kapatılmış bulunan Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin ortaklık yapısı ve yönetiminin değişimi 

ile ilgili belirsizlikler nedeniyle paylarının işlem sırasının kapalılık halinin ortaklık 

yapısındaki belirsizlik giderilene kadar devam etmesine karar verildiği dikkate alınarak, 

bu aşamada değerlendirmeye alınmamasına karar verilmiştir.” denildi. 

 

50. Borsa İstanbul; BankAsya’nın, kapsamında bulunduğu BIST 100, BIST 100 Ağırlık 

Sınırlamalı, BIST 100 AOF, BIST 50, BIST 30, BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı, BIST 30 

AOF, BIST 10 Banka, BIST Tüm, BIST Ulusal, BIST Kurumsal Yönetim, BIST Mali ve 

BIST Banka endekslerinden çıkarılacağını ilan etti. Yapılan açıklamada şöyle denildi: 

“Borsa Yönetim Kurulu'nca, 07/08/2014 tarihinde ikinci seans öncesi kapatılmış bulunan 

https://www.ensonhaber.com/bank-asya.htm
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Asya Katılım Bankası paylarının işlem sırasının kapalılık halinin ortaklık yapısındaki 

belirsizlik giderilene kadar devam etmesine karar verildiğinden, BIST Pay Endeksleri 

Temel Kuralları'nın, işlem sırası kesintisiz 5 iş gününden fazla süre için kapatılan 

payların BIST Pay Endekslerinden çıkarılmasına ilişkin 7.1 maddesi gereğince, 

15/08/2014 tarihinden itibaren; Asya Katılım Bankası payları, kapsamında bulunduğu 

BIST 100, BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı, BIST 100 AOF, BIST 50, BIST 30, BIST 30 Ağırlık 

Sınırlamalı, BIST 30 AOF, BIST 10 Banka, BIST Tüm, BIST Ulusal, BIST Kurumsal 

Yönetim, BIST Mali ve BIST Banka endekslerinden çıkarılacaktır” 

 

51. Borsa İstanbul, BankAsya paylarını “Gözaltı Pazarı”na aldı. Borsa İstanbul'un Kamuyu 

Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, şirketin payları genelge 

gereği 30 Eylül 2014 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Gözaltı Pazarı'nda yeniden işleme 

açılacak. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Asya Katılım Bankası (ASYAB.E, Şirket) 

paylarının işlem sırası, Borsamızın 21 Temmuz 2004 tarihli 206 sayılı Gözaltı Pazarı 

Genelgesi'nin III. maddesi (b) bendi gereği geçici olarak işleme kapatılmıştır. Bahse konu 

Genelge gereği Şirket'in payları 30 Eylül 2014 tarihinden itibaren Borsamız Gözaltı 

Pazarı'nda yeniden işleme açılacaktır.” 

 

52. Borsa İstanbul tarafından verilen kararlar Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine 

İlişkin Esaslar Yönetmeliği’nin 25. maddesine dayanılarak verilmiştir.27 SPK’nın sukuk 

ihracına onay vermeme kararı, SPK’nın yayınlamış olduğu 28670 sayılı Kira Sertifikaları 

tebliğinin 10. maddesine göre, BankAsya hisselerinin gözaltı pazarına alınması kararı ise 

Gözaltı Pazarı Genelgesi'nin III. maddesi (b) bendine göre verilmiştir.28 

 

 

4- UYGULANAN HUKUKUN YEREL HUKUKA VE ULUSLARARASI 

HUKUKA UYGUNLUĞU 

 

 A- YEREL HUKUKA UYGUNLUĞU 

 

53. BankAsya’ya ilk BDDK müdahalesi 5411 sayılı Kanun m. 18 gereğince yapılmış ve bu 

kararla BDDK, Bankanın yönetimini belirleyen imtiyazlı payların %63’lük kısmının 

temettü hariç yönetimini devralmıştır.  

 

54. Hukuki değerlendirme: “BDDK tarafından, ortakların kuruculardaki nitelikleri taşıyıp 

taşımadığını, bu duruma dair olağan dışı bir durum (ortaklarla ilgili kamuoyuna yansıyan 

bir bilgi yahut ortakların kurucu niteliklerini kaybettiklerine dair bir şikayet vs.) söz 

konusu olmamasına rağmen denetlemesi gibi bir teamül var mıdır” sorusuyla başlamak 

gerekir. 5411 Sayılı Kanun m. 18, BDDK’nın bu hususu denetleme hakkı olduğunu 

düzenlemesine rağmen bunun periyodik bir zamana bağlamadığı gibi buna dair özel usul 

de benimsememiştir. Sair mevzuatta da buna dair bir içerik bulunmamaktadır. Bu yönde 

bir kurum teamülü var mıdır, başka bankalar da böyle bir denetlemeye tabi tutulmuş 

 
27 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141019-5.htm 

28 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130607-14.htm 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141019-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130607-14.htm
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mudur? Buna dair de bir bilgi mevcut değildir. Buradan anlaşılması gereken BDDK 

lüzumu halinde bu mekanizmayı çalıştırabilir ki, bu da BankAsya örneğinde olduğu gibi 

keyfiliklere kapı aralamaktadır. 

 

55. BDDK’nın denetlemek istediği belgeler hangi belgelerdir ve dayanağı nedir? BDDK’nın, 

ortakların kurucularda bulunması gereken nitelikleri taşıyıp taşımadığına dair belgelerin 

ne olduğu, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin 

Yönetmelik’in 4. maddesinde sıralanmıştır.29 Buna göre istenilen belgeler; 

 

• Yönetmelikteki örneğine uygun şekilde düzenlenip noter huzurunda imzalanacak 

beyanname, 

• Bankanın gerçek veya tüzel kişi kurucu ortakları ile tüzel kişi kurucu ortaklarında 

doğrudan veya dolaylı olarak nitelikli paya sahip gerçek veya tüzel kişi ortaklarının 

müflis olmadıklarına ilişkin Asliye Ticaret Mahkemelerinden, konkordato ilan 

etmiş olmadıklarına ilişkin İcra Mahkemelerinden alınacak belge, 

• Bankanın tüzel kişi kurucu ortakları ile tüzel kişi kurucu ortaklarında doğrudan 

veya dolaylı nitelikli paya sahip tüzel kişi ortaklarının uzlaşma yoluyla yeniden 

yapılandırma başvurularının tasdik edilmemiş ve haklarında iflasın ertelenmesi 

kararı verilmemiş olduğuna dair Asliye Ticaret Mahkemelerinden alınacak belge, 

• Bankanın gerçek kişi kurucuları ile tüzel kişi kurucu ortaklarında doğrudan veya 

dolaylı olarak nitelikli paya sahip gerçek kişilerce, arşiv kaydını da içeren, son altı 

ay içinde alınmış adli sicil belgesi, 

• Müseccel vergi ve prim borcu bulunmadığına ilişkin ilgili vergi daireleri ve sosyal 

güvenlik kurumlarından alınacak belgeler, 

• Vergi dairelerince onaylı son 5 yıla ilişkin gelir veya kurumlar vergisi 

beyannameleri ile ekleri, 

• Sahip olunan gayri menkullere ilişkin belediyelerin onaylı emlak vergisi 

beyannameleri, 

• Kurumca gerekli görülmesi halinde bu gayri menkullerin tapu sicil kayıtları,  

• Ve diğer hazırlanması gerçekten uzun zaman alacak olan 20 kalem belgeden 

oluşmaktadır.  

 

56. BDDK’nın BankAsya ile ilgili ilk resmi işlemi olan 26.08.2014 tarihindeki Alınması 

Gereken Önlemler Raporu ile birlikte bu belgelerin istendiğini varsaysak bile imtiyazlı 

hisselerin %63’inin yönetimine el konulduğu tarih olan 03.02.2015 tarihine kadar geçen 

5 ayda bu belgelerin hazırlanması mümkün değildir. 

 

57. Bankanın 183 imtiyazlı ortağı bulunmasına rağmen tüzel kişi ortaklardaki gerçek 

kişilerinde bu belgeleri hazırlama yükümlülüğü altında olduğu düşünülürse basında yer 

alan bilgilere göre 1100 Kişinin –bazıları oldukça meşakkatli süreçler gerektiren bu 20 

kalem belgeyi– bu sürede hazırlayıp sunması, hayatın olağan akışına aykırıdır. Banka 

tarafından bu konuda defaatle ek süre istenmesine rağmen bu süre talepleri kabul 

 
29 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/11/20061101-21.htm 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/11/20061101-21.htm
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edilmemiş ve mevcut duruma göre işlem tesis edilmiştir. Kaldı ki, ortaklardan hükümete 

yakınlığı ile bilinen Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve 

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun'un toplamda 5.58 gibi yüksek bir 

imtiyazlı pay sahibi olmalarına rağmen BDDK’nın talep ettiği belgeleri sunmayacaklarını 

açıkça kamuoyuna duyurmuşlardır. 30  Bu durumda belgelerin tamamının sunulması 

imkanı fiilen ortadan kalkmıştır. 

 

58. Bu konuda açık kaynaklarda çok çelişkili rakamlar olsa da Hükümete yakın basın 

kuruluşlarındaki verilere göre el koyma esnasında, Bankanın imtiyazlı ortaklarının  yüzde 

58’lik kısmının BDDK’nın talep ettiği belgeleri sunduğu anlaşılmaktadır, BDDK’nın 

5411 sayılı kanunun 18. maddesine göre belgelerini sunmayan ortakların temettü hariç 

yönetim haklarını devralması gerekmektedir yani bu durumda belgelerini sunmayan  

yüzde 42’lik pay sahiplerinin yönetimini devralması gerekirken  yüzde 63’lük bir kısmın 

yönetimini devralmıştır. Bu açıkça hukuka aykırıdır. 

 

59. Kanunun açık hükmü ve BDDK’nın yaptığı basın açıklamasında da açıkça belirttiği üzere, 

BDDK'nın bu müdahalesi geçici olması gerekmektedir, yani belgeler tamamlanınca 

TMSF’nın yönetimden çekilmesi gerekmektedir. Daha sonraki aşamalarda ortakların 

yüzde 92’lik bir oranının belgeleri tamamlanmış olmasına rağmen BDDK bu doğrultuda 

işlem tesis etmemiş, tam tersine, aşağıda ayrıntılı değineceğimiz üzere yeni bir kararla 

Forum İnşaat ve Sürat Yayıncılık hisselerinin yönetimini de devralmıştır. Sonuç olarak 

BDDK, BankAsya’ya talep ettiği belgelerin temin edilmesiyle mütekabil bir süre 

tanımamış, ek süre taleplerini gerekçesiz reddetmiş, belgelerini tamamlayan 

ortaklardan daha fazla bir payın yönetimini devralmış, bilahare belgelerini 

tamamlayan hissedarların yönetim haklarını iade etmeyerek, tesis edilen kararla 

açıkça hukuka aykırı davranmıştır. 

 

60. BDDK, 4 Mart 2015 tarihinde Kaynak Holding'in kontrol gücüne sahip olduğu 

Sürat Basım Yayın A.Ş. ile Forum İnşaat A.Ş.’ye ait BankAsya pay defterine kayıtlı 

A grubu nitelikli hisselerin temettü dışındaki ortaklık haklarının 5411 Sayılı Kanun 

m. 18/7 doğrultusunda, TMSF tarafından kullanılmasına karar verdi. 

 

61. Hukuki değerlendirme: Bu konuda 5411 sayılı Bankacılık Kanunu m. 18 son derece 

açıktır. %10'un üzerinde doğrudan ya da dolaylı pay devirlerinin yapılabilmesi için izin 

şartı getirilmiştir. Her ne kadar Kaynak Holding tarafından Forum İnşaat ve Sürat Basım 

hisselerinin ayrı ayrı %10'un altında olduğu savunması getirilmiş olsa da kanunda açıkça 

“Bir kişinin, bir bankada doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla sermayenin yüzde 

onunu ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi” hükmü yer almış ve bu hükme 

göre pay devirlerinin ayrı ayrı olması hali düzenlenmemiştir, yani her halükarda %10'u 

geçen pay devirleri izne tabi tutulmuştur. Ancak bu düzenleme yapılan devrin 

geçerliliğine halel getirmez. 18. maddenin 8. fıkrasında izin alınmadan yapılan bir devirin 

olması durumunda bu payların temettü hariç yönetim hakkının fon tarafından 

 
30 https://www.yenisafak.com/ekonomi/bilseydim-bank-asyaya-ortak-olmazdim-2074246 

https://www.takvim.com.tr/haberleri/kaynak-holding
https://www.takvim.com.tr/haberleri/bank-asya
https://www.takvim.com.tr/haberleri/tmsf
https://www.yenisafak.com/ekonomi/bilseydim-bank-asyaya-ortak-olmazdim-2074246
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kullanılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu açıdan bakıldığında BDDK'nın Forum İnşaat ve 

Sürat Basım şirketlerinin hisselerinin yönetimine el koyması kararı doğru görünse de 

yapılan devirin sıhhatine mani değildir, INL Partners B.V. Şirketi bankaya yapılan 

operasyonun geneli ile ilgili haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunabilecektir. 

 

62. Her ne kadar 18. Maddenin 4. fıkrasında “Ortak sayısının beşten aşağı düşmesine yol 

açan işlemler ile izin alınmadan yapılan pay devirleri pay defterine kaydolunmaz. Bu 

hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.” denilse de bu durum 

madde hükmünden de açıkça anlaşılacağı üzere ortak sayısının 5'in altına düşmesi 

durumunda ya da mülkiyet hakkının doğrudan devir edilmesi ile pay defterinde hisse 

sahibinin değişecek olması durumunda söz konusudur. Oysa mevcut durumda pay 

defterinde bir değişiklik yapılması durumu söz konusu değildir. Zira, her ne kadar Sürat 

Basım ve Forum İnşaatın hakim hissedarları değişmiş olsa da BankAsya nezdindeki 

hissedarlıklarında herhangi bir değişme söz konusu değildir. Dolayısı ile pay defterine 

işlenmesi gereken bir devir kaydı da gerekli değildir. 

 

63. 29 Mayıs 2015 tarihinde, BDDK’nın 6318 sayılı kararı ve 5411 sayılı Bankacılık 

Kanunu m. 71/1-b hükmü gereğince BankAsya TMSF’ye devredildi. 

 

64. Hukuki değerlendirme: 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu “Faaliyet izninin kaldırılması 

veya fona devir” başlıklı 71. maddesinin 1. fıkrasının b bendi “Faaliyetine devamının 

mevduat ve katılım fonu sahiplerinin hakları ve malî sistemin güven ve istikrarı 

bakımından tehlike arz ettiğinin ortaya çıkması” hükmünü içermektedir. Madde metninin 

tamamı ise aşağıdadır: 

 

“71- Denetlemeler sonucunda bir bankayla ilgili olarak; 

a) Bu Kanunun 70 inci maddesi kapsamında alınması istenen tedbirlerin Kurul 

tarafından verilen süre içerisinde ya da her hâlükârda en geç̧ on iki ay içinde 

kısmen ya da tamamen alınmaması ya da bu tedbirleri kısmen veya tamamen 

almış̧ olmasına rağmen, malî bünyesinin güçlendirilmesine imkân bulunmadığı 

veya bu tedbirler alınmış̧ olsa dahi malî bünyesinin güçlendirilemeyeceğinin 

tespit edilmesi, 

b) Faaliyetine devamının mevduat ve katılım fonu sahiplerinin hakları ve malî 

sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike arz ettiğinin ortaya çıkması, 

c) Yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremediğinin tespit edilmesi, 

d) Yükümlülüklerinin toplam değerinin varlıklarının toplam değerini aşması, 

e) Hâkim ortaklarının veya yöneticilerinin, banka kaynaklarını, bankanın emin 

bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde doğrudan veya dolaylı veya 

dolanlı olarak kendi lehlerine kullanması veya dolanlı olarak kaynak 

kullandırması ve bankayı bu suretle zarara uğratması, 

Hallerinden bir veya birkaçının varlığı durumunda Kurul, en az beş̧ üyesinin 

aynı yöndeki oyuyla alınan kararla bankanın faaliyet iznini kaldırmaya ya da 

kredi kuruluşunun temettü̈ hariç̧ ortaklık hakları ile yönetim ve denetimini, 
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zararın mevcut ortakların sermayesinden indirilmesi kaydıyla kısmen veya 

tamamen devri, satışı veya birleştirilmesi amacıyla Fona devretmeye yetkilidir. 

Faaliyet izni kaldırılan kredi kuruluşları bu Kanunda yer alan hükümlere göre, 

kalkınma ve yatırım bankaları ise genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Bu madde kapsamında alınan Kurul kararları Resmî Gazete’de yayımlanır. 

Yayım tarihi ilgililer bakımından tebliğ tarihi olarak kabul edilir.” 

 

65. Yukarıdaki madde incelendiğinde görülecektir ki; maddenin b bendi hariç tüm hükümler 

maddi kriterlere bağlanmış sadece b bendi muğlak, soyut ve keyfi davranmaya olanak 

sağlayan bir içeriğe sahiptir. 

 

66. 71. Maddenin 1. fıkrasının a bendi kısaca alınan tedbirlere rağmen bankanın mali 

durumunun iyileşmemesi halini düzenlemektedir. BDDK’nın bu bende dayanması 

olanaksızdır, çünkü onca aleyhe kampanya, maddi olanaklarını verimsizleştirme ve 

hukuksuz şekilde yönetime el koyma gibi parametrelere rağmen TMSF yönetimindeki 

banka 2015 yılının ilk çeyreğinde sadece rutin bankacılık faaliyetlerinden yaklaşık 15 

milyon TL kar etmiştir. Bu, eğer bankacılık faaliyetleri durdurulup tamamen fona 

devredilme olmasaydı, yıl sonunda 60 milyon TL kar edileceği anlamına gelmektedir. 

Yani tüm bunlara rağmen bir kötüye gidiş söz konusu değildir. 

 

67. C bendi yükümlülüklerin vadesinde yerine getirilmediği hükmünü içermektedir. BDDK 

buna da dayanmamaktadır, zira kendileri tarafından belirlenen yükümlülüklerin hepsi 

zamanında yapılmıştır, kaldı ki sürecin önemli bir kısmı da TMSF yönetiminde geçmiştir. 

 

68. D bendinde tanımlanan, “yükümlülüklerin toplam değerinin varlıkların toplam değerini 

aşması” hali de söz konusu değildir. Banka her aşamada bu durumdan çok uzak olmuş ve 

mali durumu sistemdeki birçok bankadan güçlüdür. 

 

69. E bendi, hakim ortakların veya yöneticilerin banka kaynaklarında suiistimal etmesi 

hükmünü içermektedir. BDDK bu konuda da herhangi bir tespitte bulunmamıştır. Geriye 

yukarıda da bahsettiğimiz gibi soyut ve keyfi kararlar almaya olanak sağlayan b bendi 

kalmaktadır. BDDK da bu bende dayanarak bankanın faaliyet iznini kaldırarak fona 

devretme kararı almıştır. 

 

70. 2005 yılında yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 71. maddesinin gerekçesine 

bakıldığında da b bendinin gerekçelendirilmediğini, kanun koyucunun ana amacının 

tamamen a bendinde belirtilen, alınan tedbirlere rağmen bankada bir iyileştirilmenin 

sağlanamaması noktasında yoğunlaştığı açıkça anlaşılacaktır. Madde gerekçesi aşağıdaki 

gibidir.31 

 

“Madde 71.- Bu maddede, 69 ve/veya 70 inci maddede yer alan önlemleri almayan 

ya da almasına rağmen sorunları giderilemeyen veya bu tedbirlerin alınması 

halinde dahi sonuç̧ alınamayacağı belirlenen bankalar hakkında alınması 

 
31 https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d22/c091/tbmm22091124ss0972.pdf 

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d22/c091/tbmm22091124ss0972.pdf
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öngörülen tedbirler düzenlenmektedir. 69 ve 70 inci maddelerin uygulanmasına 

rağmen bankanın durumunda bir düzelme ve iyileşme kat edilememesi durumunda, 

bankanın faaliyetlerinin sınırlandırılması ya da geçici olarak durdurulması, faiz 

oranı ve vadelere sınırlama ve kısıtlamalar getirilmesi, yönetim kurulunun ve 

yöneticilerinin tamamen ya da kısmen görevden alınması, doğan zararın öz 

kaynaktan indirilmesi ve bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar 

Kanunundan farklı olarak sigortaya tabi mevduat veya katılım fonu tutarını 

aşmamak ve yeterli teminatı hâkim ortakların hisse senetlerinden veya diğer mal 

varlıklarından karşılanmak üzere uzun vadeli kredi sağlaması ile bankanın başka 

bir bankayla birleştirilmesi gibi bankanın yönetim ve teşkilat yapısının 

değiştirilmesine yönelik aslî kısıtlayıcı tedbirler öngörülmektedir.” 

 

71. BDDK, tamamen fona devir kararına dayanak olarak muhtelif zamanlarda düzenlenmiş 

raporlardaki verileri dikkate almakta ve bu yüzden verdikleri kararın haklılığını 

savunmaktadır. Bu raporlar özetle, Banka'nın mali durumunun kötü olduğu ve 

düzelmesinin mümkün olmadığını iddia etmektedir. Eğer BDDK'nın hazırlattığı bu 

raporlar doğru ise tamamen fona devir kararının, 71. maddenin (a) bendine göre yani “Bu 

Kanunun 70 inci maddesi kapsamında alınması istenen tedbirlerin Kurul tarafından 

verilen süre içerisinde ya da her hâlükârda en geç̧ on iki ay içinde kısmen ya da 

tamamen alınmaması ya da bu tedbirleri kısmen veya tamamen almış̧ olmasına rağmen, 

malî bünyesinin güçlendirilmesine imkân bulunmadığı veya bu tedbirler alınmış̧ olsa 

dahi malî bünyesinin güçlendirilemeyeceğinin tespit edilmesi” hükmüne göre alınması 

gerekirken, bunun yerine (b) bendinin tercih edilmesi el koyma kararının bankanın gerçek 

ekonomik verileriyle örtüşmediğini, bahsi geçen raporların gerçek rakamları içermediğini 

net bir şekilde ortaya koymaktadır. 

 

72. 71. maddenin 1 fıkrasının b bendine göre fona devir kararı alan BDDK bankanın hangi 

faaliyetlerinin devamının mevduat ve katılım fonu sahiplerinin hakları ve malî sistemin 

güven ve istikrarı bakımından tehlike arz ettiğini ortaya koymuş olması gerekmektedir. B 

bendine göre karar alırken gerekçelerinin ne olduğunu kamuoyuyla paylaşması gerekir. 

 

73. BDDK’nın 29.05.2015 tarih 6318 sayılı ve 30.05.2015 tarihinde 29371 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan kararına baktığımızda da bu gerekçeleri görme imkanı bulamıyoruz. 

Karar metni aşağıdaki gibidir.32 

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29/05/2015 tarih ve 6318 

sayılı Kararı ile; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) kapsamında Asya 

Katılım Bankası A.Ş. (Banka) ile ilgili olarak yapılan denetlemeler neticesinde, 

Bankanın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin, zararın 

mevcut ortakların sermayesinden indirilmesi kaydıyla, kısmen veya tamamen 

devri, satışı veya birleştirilmesi amacıyla Kanunun 71 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 

devredilmesine karar verilmiştir.” 

 

 
32 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150530-18.htm 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150530-18.htm
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74. Yukarıda ayrıntılı olarak anlatıldığı üzere bankanın aleyhine atılan onca adıma rağmen, 

mali kaynakları yeterli, yönetici ve ortakları tarafından suiistimal edildiğine dair herhangi 

bir tespit bulunmayan, öz kaynakları yükümlülüklerinden fazla, karlılığı hala devam eden, 

bir banka ile ilgili olarak BDDK’nın 71. maddenin 1. fıkrasının b bendine göre bankanın 

“Faaliyetine devamının mevduat ve katılım fonu sahiplerinin hakları ve malî sistemin 

güven ve istikrarı bakımından tehlike arz ettiği”nin iddia edilmesi, bu iddianın herhangi 

bir şekilde gerekçelendirilmemesi ve bu iddia ile bankanın fona devrine karar verilmesi 

açıkça hukuka aykırıdır. 

 

 B- KARARIN ULUSLARARASI HUKUK VE YARGI KARARLARINA 

UYGUNLUĞU 

 

  1) AİHS VE AİHM KARARLARI AÇISINDAN 

 

75. Mülkiyet hakkı, modern anayasalarda ve çok sayıda uluslararası insan hakları 

metinlerinde temel bir insan hakkı olarak tanımlanmıştır. Anayasaları bir kenara 

bırakırsak, örneğin Evrensel İnsan Hakları Bildirisi (EİHB) m. 17, Amerikan İnsan 

Hakları Sözleşmesi (Ame.İHS) m. 21 ile Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı (AİHHŞ) 

m. 14; mülkiyet hakkına yer veren insan hakları belgeleri arasındadır. Bunların yanı sıra, 

Türkiye'nin tarafı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1 No'lu Ek Protokolün 1. 

Maddesinde33  mülkiyetin korunması başlığı ile mülkiyet hakkı temel bir insan hakkı 

olarak düzenlenmiştir. 

 

76. Madde metnine göre; “(1) Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına 

saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve 

yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal 

ve mülkünden yoksun bırakılabilir. (2) Yukarıdaki hükümler, devletlerin, mülkiyetin kamu 

yararına uygun olarak kullanılmasını düzenlemek veya vergilerin ya da başka katkıların 

veya para cezalarının ödenmesini sağlamak için gerekli gördükleri yasaları uygulama 

konusunda sahip oldukları hakka halel getirmez.” 

 

77. Mülkiyet hakkının kullanımı sınırsız değildir, diğer bazı temel haklarda olduğu gibi 

yasayla belirlenen bazı özel koşulların varlığı halinde devlet tarafından sınırlandırılabilir. 

1982 Anayasasının “II. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması” başlıklı 13. maddesine 

göre; “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili 

maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu 

sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik 

Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.”34 

 

78. AİHS 8-11 maddeleri arasında güvence altına alınan temel haklarda da sözleşme bu 

yaklaşımı benimsemiştir. 

 

 
33 https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf 

34 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf
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79. AİHS’in Mülkiyet hakkının korunmasına ilişkin yaklaşımına göre sözleşmeci Devlet 

tarafından bir müdahalede bulunulmuş olduğu organlarca kabul edilirse, söz konusu 

müdahalenin meşru olup olmadığı incelenir. Bu inceleme üç aşamadan oluşmaktadır: (a) 

Birinci aşama, söz konusu müdahalenin kanunla öngörülüp görülmediği; (b) ikinci aşama, 

yapılan müdahalenin sınırlama ölçütlerine ya da bir başka deyişle meşru amaçlara uygun 

olup olmadığı ve (c) üçüncü aşama, müdahalenin/sınırlamanın “demokratik bir toplumda 

gerekli” olup olmadığıdır. 

 

80. Müdahalenin kanunla yapılmış olması gerekliliği, öncelikle, müdahalenin mutlaka iç 

hukukta bir temeli olması gerektiğini ifade eder. Bu unsur sınırlamanın tekniği ve 

koşuluna ilişkindir. Sınırlama mutlaka ve zorunlulukla yasaya uygun olarak yapılmalıdır. 

Müdahale, “hukukun/yasanın öngördüğü” biçimde olmalıdır. Bununla belirtilen “yasallık” 

ya da “yasaya dayalılık” ilkesidir. İkinci olarak, söz konusu iç hukuk temeli, ilgili kişi 

bakımından ulaşılabilir ve etkileri bakımından öngörülebilir olmalıdır. Üstelik “kanunla 

öngörülmüş olma” unsuru yargıç yapımı hukuku, yani içtihadi hukuku da 

kapsamaktadır.35 

 

81. Bir müdahalenin Sözleşmeye uygunluğunun incelenmesindeki ikinci aşama, söz konusu 

müdahalenin sınırlama ölçütlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını açığa çıkarma 

işlevi görür. “Sınırlama ölçütü” denildiğinde, hak ya da özgürlüğün kullanım alanının, 

yetkili makamlar tarafından daraltılmasında yahut doğrudan kullanımının 

yasaklanmasında dayanak teşkil eden gerekçeler veya meşru amaçlar ifade edilmek 

istenmektedir. Hak ve özgürlüklerin kullanılmasına bu “kayıtlamalar” getirilirken, 

temelde, bireysel yarar ile toplumun çıkarları bir biçimde dengelenmeye ve 

bağdaştırılmaya çalışılır. Sınırlama rejimindeki son aşama sınırlamanın nereye kadar 

yapılabileceğini ifade eden “sınırlamanın sınırı” incelemesidir. AİHS Madde 8-11'e göre 

sınırlamanın sınırı “demokratik bir toplumda gerekli olan”dır. AİHS (md.8- 11)'de yer 

alan hakların sınırlanmasının meşruluğunun incelenmesinde en önemli nokta, devletin 

müdahalesinin “demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığıdır. Bu ilke, aynı zamanda 

müdahalede güdülen meşru amaçla yapılan müdahalenin “ölçülü” olması veya 

başvurucunun hakları ile kamu yararı ve diğer değerler arasında bir denge kurulması 

anlamına gelmektedir . “Demokratik bir toplumda gerekli olmayan” veyahut diğer bir 

deyişle “ölçüsüz” sınırlamalar Sözleşmeye aykırı olur. 

 

82. Ulusal yetkili makamlara tanınan takdir yetkisinin ölçülülük ilkesine uygun olarak 

kullanılıp kullanılmadığı Sözleşme organlarınca denetlenir . “Ölçülülük ilkesine” uygun 

tasarruf yapılıp yapılmadığı AİHM'in denetimine tabi olduğu belirlenmiştir. “Ölçülülük 

ilkesi bağlamında, mülkiyetten yoksun bırakılma sonucunu doğuran müdahale için, 

başvurulan “araç” ile güdülen “meşru amaç” arasında “makul” ve “dengeli” bir orantılı 

ilişkinin olup olmadığı sorgulanır. AİHM kamunun genel yararının talepleri/istekleri ile 

bireyin temel haklarının korunması gerekleri arasında adil bir denge kurulup 

kurulmadığını veya başvurucuya ölçüsüz ve aşırı bir külfet yüklenip yüklenmediğini 

 
35 https://www.anayasa.gov.tr/media/3548/06_mulkiyet_hakki.pdf 

https://www.anayasa.gov.tr/media/3548/06_mulkiyet_hakki.pdf
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incelemek zorundadır. Mahkeme, mülkiyet hakkı müdahaleye maruz kalan başvurucunun, 

“olağan dışı ve aşırı/unusual and excessive” bir külfet altına sokulması halinde, adil 

dengenin bozulacağını tespit etmiştir.36 

 

83. Mülkiyet hakkına yapılan bir müdahalenin adil denge kurduğunun veya ölçülü bir 

müdahale teşkil ettiğinin kabulü idari makamların hatalı veya tutarsız işlemlerinden ötürü 

başvurucu aleyhine bir sonucun çıkmamasını da gerektirmektedir ki buna doktrinde 

“idari makamların tutarlı tasarrufta bulunma yükümlülüğü” denilmektedir. 

 

84. İdari makamların tutarlılığına önem verilen kararların başında Beyeler 37  kararı 

gelmektedir. Bu başvuruda, mülkiyet hakkının ihlali olduğu sonucuna ulaşılmasında idari 

makamların yıllarca sahip oldukları ön alım hakkını kullanmayıp sonra birden bire 

kullandıklarını ikna edici şekilde açıklayamamış olmaları rol oynamıştır. Olaydaki 

verilere göre idari makamlar, ön alım haklarını kullanmalarını gerektiren durumdan 

haberdardı. Yıllar sonra başvurucunun hakkına yapılan müdahale, büyük ölçüde 

kendilerinin yaratmış bulunduğu belirsizlik ortamından kaynaklanan sebepsiz 

zenginleşme sonucunu doğurmaktadır. 

 

85. Paralel olarak Pialopoulos 38  kararında Mahkeme, imar yasağı ve çeşitli defalar bir 

koyulup bir kaldırılan kamulaştırma şerhlerinden ötürü mülklerinden bir türlü verimli 

şekilde yararlanamayan başvurucuların şikayetini haklı görürken, problemin yetkili idari 

makamların tutumundan kaynaklandığını not etmiştir. 

 

86. Zwierzynski 39  kararında Mahkeme, kamu makamlarının uygun ve tutarlı şekilde 

tasarrufta bulunmaları gerektiğinin altını çizmiştir. Üstelik AİHM bir adım daha atarak 

kamu düzeninin bekçisi olarak Devletin genel yararı ilgilendiren meselelerde bir örnek 

oluşturması ve kamu yararını korumakla görevli organlarının bu örneği takip etmesini 

sağlama ahlaki yükümlülüğü olduğunu da hükme bağlamıştır. 

 

87. Bu noktada, ulusal makamların “hatalardan veya yanılgılarından (mistakes and errors)” 

başvurucunun faydalanması gerektiğini düşünen Mahkemenin, Gashi 40  kararında 

benimsediği ifadeyi bir motto olarak zikredebiliriz: “kamusal bir makam tarafından 

yapılan herhangi bir hatanın riski Devletin üzerindedir.” 

 

88. İdarenin, ticari sahadaki tasarrufları da müdahalenin ölçülü olup olmadığı hususunda 

dikkate alınmaktadır. Stretch41 kararını da burada zikretmek yerinde olur. Bu davada ihlal 

sonucuna varılmasında, Mahkemenin, 1 No’lu Ek Protokolün mülkiyet hakkını 

düzenleyen 1. Maddesinin uygulanabilirliğini, şikayetçinin 22 yıllık sürede üzerine düşen 

bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olması ve o güne kadar İdarenin başvurucu 

 
36 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/97649 

37 Beyeler v. Italy, GC, 2000 

38 Pialopoulos and others v. Greece, 2009 

39 Zwierzynski v. Poland, 2001 

40 Gashi v. Croatia, 2007 

41 Stretch v. the United Kingdom, 2003 

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/97649
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aleyhine hiçbir çekincesi olmaması karşısında, idarenin ancak son aşamada yetki aşımı 

iddiasıyla tasarrufta bulunmasını bağlamında değerlendirmiştir. İdari makamların her 

zaman dikkate alabileceği bir konuya 22 yıl boyunca itiraz edilmezken son kertede bu 

bahaneyle başvurucu hakkında işlem yapılmasında, AİHM ihlal sonucuna varmıştır. 

 

89. Megadat.Com SRL 42  kararında, internet servis sağlama ruhsatı iptal edilen şirketin 

mülkiyet hakkının ihlal edildiği sonucuna varırken AİHM, yetkili kamu makamlarının 

tasarruflarını özel ve ayrıntılı olarak analiz etmiş ve başvurucuda ruhsatın uzatılacağına 

dair bir izlenim yarattıklarını tespit etmiştir. Mahkemeye göre bu durum, idarenin 

zamanında, uygun şekilde ve tutarlılıkla tasarrufta bulunma yükümlülüğünün bir ihlalidir. 

Adı geçen şirket internet servis sağlama ruhsatına sahip olup o dönemde en büyük pazar 

payını işgal etmektedir. Ancak Moldova iletişim makamları adı geçen şirketin ruhsatını, 

şirketin müşterilerini aldattığı ve vergi kaçırmaya teşebbüs ettiği vb. gerekçelerle iptal 

etmişlerdir. Moldova’nın en büyük internet servis sağlayıcısı şirketin ruhsatının iptal 

edilmesine gerekçe olarak, “bu şirketin vergi kaçırmak amacıyla çeşitli faaliyetlerde 

bulunduğu yönündeki” Hükümet iddiası, AİHM tarafından somut olay koşullarında 

geçerli görülmemiştir. 

 

90. AİHS ve AİHM’in yukarıda ayrıntılı anlatılan yaklaşımları ve örnek içtihatlara 

bakıldığında BankAsya'ya el konulması sürecinde 1 No’lu Ek Protokolün 1. maddesi 

açısından çok sayıda ihlal olduğu görülecektir. 

 

91. Öncelikle, yukarıda ayrıntılı aktarıldığı üzere, banka ortaklarının kurucularda olması 

gereken vasıfları taşıyıp taşımadığının denetimi gerekçesi ile Bankaların İzne Tabi 

İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik’in 4. maddesinde sıralanmış 20 

belgenin verilen kısa sürede tamamlanmasının istenmesi bu mümkün olmayınca da ek 

süre verilmeksizin, belgeleri tamamlanan hissedarlardan daha fazla bir hissenin 

yönetimine el koymak, devamında Sürat Basım Yayım A.Ş ve Forum İnşaat A.Ş. 

Hisselerinin Hollanda'da mukim INL Partners B.V. şirketine izinsiz devrolduğu iddiasıyla 

el konulması, bilahare hiç bir gerekçe gösterilmeksizin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 

71. maddesinin metnini karara aktarmak suretiyle alınan ve yukarıda detaylı incelendiği 

üzere hiç bir gerekçe gösterilmeyen BDDK’nın 29.05.2015 tarih 6318 sayılı kararı ile 

bankanın bankacılık faaliyetlerinin durdurulup tamamen fona devredilmesi kararı, kamu 

yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel 

ilkelerine aykırı olduğu için AİHS'nin 1 No’lu Ek Protokolünün 1 maddesinde 

düzenlenen mülkiyet hakkının korunması güvencesine açıkça aykırıdır. 

 

92. Ayrıca AİHM yargılamalarında benimsenmiş kriterlere göre idarenin mülkiyet hakkına 

müdahalesi için yasallık ilkesi müdahalenin yasayla düzenlenmiş olmasıyla sınırlı 

değildir aynı zamanda etkileri bakımından öngörülebilir olmayı, ölçülü olmayı ve 

demokratik toplum düzenin gereklerine uygun olmayı da gerektirmektedir. BankAsya ile 

ilgili verilen kararların tamamı bu kriterlerden mahrumdur. Her ne kadar belirli şartların 

 
42 Megadat.Com SRL v. Moldova, 2008 
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varlığı halinde idare tarafından mülkiyete müdahale edilebileceğine dair bir yasa 

hükmüne göre işlem tesis edilmiş olsa dahi, diğer kriterler açısından bir uygunluk söz 

konusu değildir. BDDK tarafından her aşamada verilen kararlar kesinlikle öngörülebilir 

değildir, hiçbir özel neden olmaksızın ortakların vasıflarının denetlenmesi, buna 

dayanılarak yönetime önce geçici sonrasında tamamen el konulması normal hukuk 

düzeninde ve bankacılık sisteminde öngörülebilir değildir. 

 

93. Gene verilen karar kesinlikle ölçülü ve dengeli değildir. Ortakların kurucu vasıflarını 

taşıyıp taşımadığının denetlenmesi neticesinde ortakların bir kısmının gerekli belgeyi 

süresinde tamamlayamamış olması ve 5411 sayılı yasanın 71. maddesinin b bendine göre 

bankanın “Faaliyetine devamının mevduat ve katılım fonu sahiplerinin hakları ve malî 

sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike arz etmesi”nin neden kaynaklandığına dair 

hiç bir gerekçe ortaya koymaksızın önce geçici olarak, sonrada tamamen fona devretme 

şeklindeki idari işlemler kesinlikle ölçülü değildir.  

 

94. Bunun yerine gerekli belgelerin tamamlanması için ek süre verilebilir - ki tamamen fona 

devir işleminden önce belgelerini teslim etmeyeceğini açıkça ifade eden iki ortak dışında 

belgeler tamamlanmıştır, bu durumda BDDK sadece onların paylarının yönetimini 

üstlenmelidir - belgeler tamamlanınca da yönetim yetkisi tekrardan banka hissedarlarına 

iade edilebilirdi. Bankanın ekonomik göstergeleri fazlasıyla yeterli olması ve fona 

tamamen devir öncesinde yani 2015 yılı ilk çeyreğinde 15 milyon TL kar açıklamasına 

rağmen velev ki ekonomik açıdan kötü bulunan bankanın ıslahı için daha önceki 

uygulamaları doğrultusunda bankaya fon aktarıp verimli hale getirdikten sonra satabilirdi 

fakat idare bunları yapmak yerine açıkça kötü niyetle hareket edip bankanın tasfiyesi 

yönünde karar almışlardır. Mahkeme, birçok kararında mülkiyet hakkı müdahaleye maruz 

kalan başvurucunun, “olağan dışı ve aşırı/unusual and excessive” bir külfet altına 

sokulması halinde adil dengenin bozulacağına hükmetmiştir. BankAsya'ya el konulması 

kararının da bu mahiyette olduğu tartışmasızdır. 

 

95. Son olarak mülkiyet hakkına müdahale demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun 

olmalıdır. BankAsya’ya el konulması süreci baştan sona bu kriterin de ihlali şeklinde 

cereyan etmiştir. İdare sözde bağımsız kurullara talimat vererek hatta zaman zaman 

kamuoyu önünde tehdit-vari ifadelerle baskı altına alarak istekleri doğrultusunda hareket 

etmelerini sağlamıştır. Tayyip Erdoğan 15 Eylül 2014 tarihinde yaptığı bir konuşmada; 

“BDDK'nın atması gereken adımlar var. Hangi maddeyi uygular bilemem ama benim de 

ülkemin birliği, dirliği için bir yere kadar işi takip edip gerekli bilgiyi almam lazım, 

takipteyiz. BDDK karar vermeli ve buna göre adım atmalı. Aksi takdirde bunun 

sorumlusu BDDK olur” ifadelerini kullanmıştır.  

 

96. Ayrıca kontrolündeki medya aracılığıyla banka hakkında sürekli karalama kampanyası 

başlatmış, kendisi de yukarıda örneklerini aktardığımız çok sayıda siyasi söylemlerle 

bankanın yıpranmasını sağlamıştır. Gene yukarda ayrıntılı anlattığımız üzere bankanın 

kamu kurumlarıyla olan protokolleri iptal edilmiş, kamu kurumları veya iştirakleri 

bankadaki paralarını çekmiştir. Banka yönetiminin banka imkanlarını iyileştirmeye matuf 



ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.'NE  

EL KONULMASI SÜRECİNE DAİR HUKUKİ RAPOR 
 

 22/35 

adımları da idare etkisindeki denetim kurumlarınca engellenmiştir. Bütün bunlardan da 

anlaşılacağı üzere bankaya el konulması sürecindeki adımların demokratik toplum düzeni 

ile bağdaşması mümkün değildir. 

 

97. AİHM kararlarında benimsenen temel ilkelerden birisi “idari makamların tutarlı 

tasarrufta bulunma yükümlülüğü” dür. Mahkeme; Beyeler kararında idarenin “... yıllarca 

sahip oldukları ön alım hakkını kullanmayıp sonra birdenbire kullandıklarını ikna edici 

şekilde açıklayamamış olmalarını” hak ihlali saymış ve gerekçesinde yapılan tasarrufu 

“... büyük ölçüde kendilerinin yaratmış bulunduğu belirsizlik ortamından kaynaklanan 

sebepsiz zenginleşme” olarak tanımlamıştır. Yukarıda tafsilatlı anlatıldığı üzere 

BankAsya'ya el konulması sürecinde ortaya çıktığı iddia edilen (aslında ekonomik 

yeterliliği olmasına rağmen) olumsuz ekonomik tablonun tamamen idarenin 

tasarruflarından kaynaklandığını görmekteyiz. Gene kurulduğu günden itibaren 

denetimlerinde olan bankanın 1 yıl öncesinde rekor kar açıklamasına rağmen aniden ve 

buna dair bir gerekçe ortaya konmaksızın, yani ortakların kuruculuk vasfını kaybettiğine 

dair aldıkları bir duyum, ihbar veya kamuoyuna yansıyan bir bilgi olmaksızın, denetime 

tabi tutulması da bu AİHM kararında belirtilen ve sebebi hukukla izah edilemeyen bir 

durum ortaya çıkarmaktadır. 

 

98. AİHM, Pialopoulos and Others kararında, imar yasağı ve çeşitli defalar bir koyulup bir 

kaldırılan kamulaştırma şerhlerinden ötürü mülklerinden bir türlü verimli şekilde 

yararlanamayan başvurucuların şikayetini haklı görürken, problemin yetkili idari 

makamların tutumundan kaynaklandığını not etmiştir. BankAsya'ya el konulması 

sürecinde BDDK bankaya yapılması gereken işlemleri bildirdikten 5 ay sonra banka 

yönetimine el koymuştur. Bu zaman zarfında hem ortaklardan istenilen belgelerin temin 

edilmesi hem de BDDK'nın istediği iyileştirmelerin neticelenmesi mümkün değildir. 

Nitekim Bankanın TMSF yönetimindeki 2015 ilk çeyreğinde kar açıklaması bankanın 

alınan tedbirlerden sonra hızla karlılığını artıracağı açık olmasına rağmen, bankacılık 

faaliyetlerinin durdurulup tasfiye kararı alınması nedeniyle mülkiyet hakkına yapılan 

müdahale idarenin tasarrufları neticesinde ortaya çıkmıştır.  

 

99. Zwierzynski kararında Mahkeme, kamu makamlarının uygun ve tutarlı şekilde tasarrufta 

bulunmaları gerektiğinin altını çizmiştir. Üstelik AİHM bir adım daha atarak kamu 

düzeninin bekçisi olarak Devletin genel yararı ilgilendiren meselelerde bir örnek 

oluşturması ve kamu yararını korumakla görevli organlarının bu örneği takip etmesini 

sağlama ahlaki yükümlülüğü olduğunu da hükme bağlamıştır.  

 

100. Fakat BDDK'nın bu konuda ciddi bir uygulama geçmişi bulunmasına rağmen kararlarında 

bir istikrardan bahsetmek mümkün değildir. BankAsya'ya el konulması da bu 

kararlarından biridir. BDDK hem yönetimi geçici olarak devralması kararına hem de 

tamamen fona devir kararında hiçbir gerekçe ortaya koymaksızın açıkça keyfi davranarak 

ortakların mülkiyet hakkını ihlal etmiştir. 
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101. AİHM, Megadat.Com SRL kararında, internet servis sağlama ruhsatı iptal edilen şirketin 

mülkiyet hakkının ihlal edildiği sonucuna varırken, yetkili kamu makamlarının 

tasarruflarını özel ve ayrıntılı olarak analiz etmiş ve başvurucuda ruhsatın uzatılacağına 

dair bir izlenim yarattıklarını tespit etmiştir. Mahkemeye göre bu durum, idarenin 

zamanında, uygun şekilde ve tutarlılıkla tasarrufta bulunma yükümlülüğünün bir ihlalidir. 

Adı geçen şirket internet servis sağlama ruhsatına sahip olup o dönemde en büyük pazar 

payını işgal etmektedir . Ancak Moldova iletişim makamları adı geçen şirketin ruhsatını, 

şirketin müşterilerini aldattığı ve vergi kaçırmaya teşebbüs ettiği vb. gerekçelerle iptal 

etmişlerdir ama bu iddia AİHM'ce somut olay koşullarında geçerli görülmemiştir. 

 

102. BankAsya'ya el konulması sürecinde de bankanın satılması için yönetim önce Qatar 

Islamic Bank ile görüşmelere başlanmış ancak bu görüşmeler hükümetin müdahaleleri 

neticesinde sonuçlandırılamamış, sonrasında Ziraat Bankasına devri gündeme gelmiş 

ancak bu devir de gene hükümet tarafından oyalama süreci olarak tasarlandığından 

neticesiz kalmıştır. AİHM'in Megadat.Com SRL kararında belirttiği “ruhsatının iptal 

edilmeyeceği izlenimi vermek” durumu BankAsya sürecinde Ziraat Bankasına devir 

aşamasında cereyan etmiştir. Hükümet Ziraat Bankasına devir vaadiyle Qatar Islamic 

Bank ile olan süreci bitirmiştir.  

 

103. Bilahare Ziraat Bankasına devir işlemlerini de sonuçsuz bırakıp bankaya el koymak 

suretiyle ortakların mülkiyet haklarını açıkça ihlal etmiştir. Ayrıca bu kararda mahkeme 

Moldava'nın, şirketin müşterilerini aldattığı ve vergi kaçırmaya teşebbüs ettiği vb. 

İddialarına itibar etmeyerek ihlal kararı vermiştir. BankAsya'ya el konulmasında da 5411 

sayılı yasanın 71. 1/b maddesine dayanılmış ama bu maddede belirtilen “katılım fonu 

sahiplerinin hakları ve malî sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike arz etmek” 

durumlarının neler olduğuna dair tek bir done ortaya konulmamıştır. Bu nedenle davanın 

AİHM önünde görülmesi durumunda bu gerekçelere itibar edileceği düşünülemez. 

 

104. Sonuç olarak AİHS 1 Nolu Ek Protokolün 1. Maddesinde düzenlenen mülkiyetin 

hakkı açısından AİHS ve AİHM'nin örnek kararlar ışığında incelediğimiz yaklaşımı 

gözetildiğinde BankAsya'ya el konulmasının açıkça hak ihlali olduğu anlaşılmaktadır. 

 

105. AİHS'de düzenlenen diğer haklar açısından BankAsya'ya el konulması süreci 

incelendiğinde AİHS'de güvence altına alınan hakların ihlali açısından sadece mülkiyet 

hakkı ihlali ile sınırlı kalınmadığı gerçeği ile karşı karşıya kalınacaktır.  

 

106. Başta AİHS 6. maddede düzenlenen adil yargılanma hakkının ihlali olmak üzere, 8. 

maddede ki; özel ve aile hayatına saygı, 9. maddede ki; düşünce din ve vicdan özgürlüğü, 

13. Maddede ki; etkili başvuru hakkı, 14. Maddede ki; ayrımcılık yasağı, 17. maddede ki; 

Hakların kötüye kullanma yasağı, 12 Nolu Ek Protokolün 1. maddesinde belirtilen; 

ayrımcılığın genel olarak yasaklanması hükümlerine de açıkça aykırılık içermektedir.  

 

107. Sözleşmenin bu hükümlerine aykırılıkların mülkiyet hakkının ihlali başlığında olduğu 

gibi detaylı ve AİHM kararları ışığında incelenmesi böylesi bir rapor için oldukça 



ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.'NE  

EL KONULMASI SÜRECİNE DAİR HUKUKİ RAPOR 
 

 24/35 

kapsamlı bir incelemeyi ve hukuki bir mütalaadan çok bir kitap çalışmasının hacmine 

sığabileceği için şimdilik bunları sıralamakla yetineceğiz. 

 

  2) İCSİD YARGILAMALARI AÇISINDAN 

 

108. BankAsya'ya el konulması kararının AİHS kriterlerine uygunluğunun yanında, hiç 

şüphesiz, Türkiye'nin taraf olduğu 1965 tarihli Washington sözleşmesi açısından da 

irdelenmesi gerekiyor. Türkiye’nin 1987 yılında imzalayıp, 1988 yılında kabul 

kanununun resmi gazetede yayınlanmasıyla yürürlüğe giren, Yatırım Uyuşmazlıklarının 

Çözümüne Dair Uluslararası Merkez (International Centre for Settlement of Investment 

Disputes-ICSID) 43  kurulmasına dair sözleşme bu uyuşmazlık açısından önem arz 

etmektedir. Tamamen yerli sermaye ile kurulmuş olan Banka'ya el koyma kararının 

uluslararası yatırım uyuşmazlıklarının tahkim kuruluşu ile ilgisi nedir sorusu akla 

gelebilir. 

 

109. Bu haklı sorunun cevabı şudur; her ne kadar banka yerli sermaye ile kurulmuş olsa da 

yukarıda detaylı anlatıldığı üzere banka hissedarlarından Forum İnşaat ve Sürat Basım 

şirketlerinin hakim hissedarı olan Kaynak Holding'in tüm hisselerinin Hollanda da 

kurulan INL Partners B.V. adlı şirkete devri ile BankAsya hisselerinin bir kısmı dolaylı 

olarak merkezi Hollanda da bulunan bu şirkete geçmiş olmaktadır. Bu devir işleminden 

sonra BankAsya’ya el konulması kararı uluslararası bir yatırım uyuşmazlığına 

dönüşmekte ve ICSID tahkim merkezinin yargılama sınırları içerisine girmektedir. 

 

110. Burada irdelenmesi gereken önemli sorulardan birisi hangi uyuşmazlıkların ICSID'e 

götürülebileceği mevcut uyuşmazlığın bu kapsamda olup olmadığıdır. Merkez’in 

yargılama yetkisi (jurisdictional capacity), bir yatırımla doğrudan doğruya ilgili âkit bir 

devletle diğer âkit bir devletin uyruğu arasında çıkan ve tarafların Merkez'e arzını yazılı 

olarak kabul ettikleri hukukî nitelikteki uyuşmazlıklara şamildir. (Sözleşme, m. 25). Şu 

halde bir uyuşmazlığın Merkez’de tahkim yoluyla çözülebilmesi için öncelikle aşağıdaki 

koşulların bulunması gerekir: a) uyuşmazlığın bir tarafını âkit bir devletin vatandaşı 

oluştururken (yatırımcı taraf), diğer tarafını başka bir âkit devletin (ev sahibi taraf) 

oluşturması, b) uyuşmazlığın doğrudan doğruya yatırımla ilgili ve/veya yatırımdan 

kaynaklanan hukuki bir uyuşmazlık olması, c) tarafların uyuşmazlığın Merkez’e 

sunulması (başka deyişle Merkez’de çözülmesi) hususunda önceden yazılı onay (consent) 

vermiş̧ olmaları.44 

 

111. Bu noktada belirtmek gerekir ki, Sözleşmeyi onaylaması, âkit devlet bakımından tarafı 

olduğu bir uyuşmazlığı Merkez’e sunma konusunda rızası olduğu anlamına gelmez. Her 

somut uyuşmazlık ayrı ve bağımsız rıza gerektirir. Bununla birlikte, devletlerin diğer 

devletlerle akdettikleri ikili yatırım anlaşmalarında yer alan, çıkacak uyuşmazlıkların 

 
43 

tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc071/kanuntbmmc071/kanuntbmmc07103460.p

df 

44 https://www.academia.edu/37189430/ICSID_Tahkimi.pdf 

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc071/kanuntbmmc071/kanuntbmmc07103460.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc071/kanuntbmmc071/kanuntbmmc07103460.pdf
https://www.academia.edu/37189430/ICSID_Tahkimi.pdf
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ICSID’de çözüleceğine ilişkin klozların Sözleşme m. 25 hükmüne uygun bir onay/rıza 

sayılacağı, ikili yatırım anlaşmalarına konulan bu mealdeki kayıtların ilgili devleti 

bağladığı ve çıkacak uyuşmazlığın ICSID’e götürülmesine peşinen rıza göstermek 

mahiyetinde olduğu konusu tartışmasızdır. 

 

112. Bilindiği gibi, tüzel kişilerin tabiiyetini belirlemede kuruluş̧ yeri ya da idare merkezi esas 

alınır. Buna göre, sermayesi yabancı kişi veya kuruluşlar tarafından temin edilen ancak 

kuruluş̧ yeri yatırımın yapıldığı ülkede bulunan şirketler, kurulduğu ülke tabiiyetinde 

olacaktır. Bu kapsamda uyuşmazlığın yabancı yatırımcı sıfatını taşıyan INL Partners B.V. 

şirketi Hollanda da mukim olduğundan bu uyuşmazlıkta Hollanda vatandaşı kabul 

edilecektir. Bu aşamada irdelenmesi gereken mesele, Türkiye ve Hollanda; 1965 tarihli 

Washington Sözleşmesi’nin tarafı mı ve bu uyuşmazlığın ICSID'e götürülmesi konusunda 

açık rızaları var mı? Her iki ülkenin de 1965 tarihli Washington Sözleşmesi’ne taraf 

olduğu bilinmektedir, o halde sorunun ikinci kısmı yani ICSID konusunda açık rızaları 

var mı kısmı irdelenmelidir. INL Partners B.V. başvurucu taraf olacağından rızasının 

varlığında şüphe yoktur, bu durumda Türkiye’nin rızasına bakmak gerekmektedir. 

Türkiye rızasını iki şekilde ortaya koyabilir; ya yapılan bir başvurunun kendisine 

bildirilmesinden sonra yargılamanın yapılmasına yazılı muvafakat ederek yahut iki devlet 

arasında imzalanmış ikili yatırım anlaşmasında çıkacak uyuşmazlıkların ICSID'de 

görülmesine dair rızasının bulunduğuna dair bir sözleşme hükmünü kabul ederek. 

 

113. Türkiye’nin böyle bir başvuru olması halinde yazılı muvafakat vermeyeceğini tahmin 

etmek zor değil ancak Hollanda ve Türkiye arasında 27 Mart 1986 da imzalanan Türkiye 

Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında, Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin 

Anlaşma m. 8/2’de hüküm altına alınan “Bir Akit Taraf ile, diğer Akit Tarafın bir yatırımcı 

arasında bir yatırım anlaşmazlığı halinde, anlaşmazlığa taraf olanlar, bu anlaşmazlığı 

öncelikle iyi niyetle girişilecek istişare ve müzakerelerle çözümlemeye çalışacaklardır. Bu 

istişare ve müzakerelerin başarılı olmaması halinde anlaşmazlık, sözkonusu yatırımcı ile 

Akit Tarafın üzerinde karşılıklı olarak anlaşacakları ancak bağlayıcı olmayan bir üçüncü 

taraf usulleri ile çözümlenebilir. Eğer anlaşmazlık yukarıdaki yöntemler ile 

halledilemezse, ilgili yatırımcı anlaşmazlığı, tahkim yoluyla halledilmesi için 

anlaşmazlığın ortaya çıkışından itibaren 1 yıl geçtikten sonra herhangi bir zamanda, 

Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarını Çözüm Merkezi'ne getirebilir.”45 hükmü gereği 

Türkiye’nin rızasının var olduğu kabul edileceğinden INL Partners B.V. tarafından 

BankAsya’ya el konulmasıyla ilgili meydana gelen hak ihlalleri, ICSID nezdinde dava 

konusu edilebilecektir. 

 

114. Sorulması gereken bir başka soru ise ICSID'in bu yargılamayı hangi hukuk kurallarına 

göre yapacağıdır. Esasa uygulanacak hukukun tespiti usûle ilişkin bir mesele olup, bu 

tespit Heyet tarafından yapılır. Sözleşmeye göre, hakemin bu tespiti yaparken bakacağı 

birinci kaynak taraf iradeleri, ikincisi ise Sözleşme’nin öngördüğü maddî hukuk düzenidir. 

Heyet, uyuşmazlığı taraflarca üzerinde anlaşmaya varılan hukuk kuralları çerçevesinde 

 
45 https://ticaret.gov.tr/data/5b8aa16513b87616347e6bb1/Hollanda.pdf 

https://ticaret.gov.tr/data/5b8aa16513b87616347e6bb1/Hollanda.pdf
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karara bağlar. Taraflar arasında buna dair bir anlaşma yoksa, Heyet uyuşmazlığa taraf olan 

devletin hukukunu ve uluslararası hukukun uygulanabilir kurallarını uygular (Sözleşme, 

m. 42/1). 

 

115. Haklı olarak uyuşmazlığın ev sahibi ülkenin hukukuna tabi kılınmasının yatırımcının 

haklarını zedeleyebileceği, ev sahibi ülkenin, kendi menfaatleri doğrultusunda ya da 

kamu yararını gerekçe göstererek lehine kural ihdas edebileceği ileri sürülebilir. Sözleşme 

bu sakıncayı gidermek için, ev sahibi ülke hukukunun uygulanmasına, milletlerarası 

hukuk kuralları ile birlikte uygulama şartı getirerek, bir ölçüde kısıtlamıştır. Diğer yandan, 

düzenlemede geçen “milletlerarası hukukun uygulanabilir kuralları” deyiminin 

içeriğinin tespit edilmesinde, Uluslararası Adalet Divanı Statüsü m. 38/1’den 

yararlanılabilir. Bunlar “ahde vefa”, “sebepsiz zenginleşmenin giderilmesi”, “ispat 

yükünün müddeide olması”, “hakkın kötüye kullanılmaması”, “verilen zararın tazmini” 

gibi medenî hukuk sistemlerinde kabul edilmiş̧ genel hukuk prensipleridir. 

 

116. Yukarıda ayrıntılı incelediğimiz BDDK kararları; ICSID tarafından ikinci bir kaynak 

olarak dikkate alınacak olan ve medeni hukuk sistemlerinin tamamında kabul edilmiş 

olan “milletlerarası hukukun uygulanabilir kuralları” bağlamında değerlendirildiğinde, 

ICSID tarafından yapılacak muhtemel bir yargılamada BankAsya'ya el konulması 

kararının ICSID tarafından hukuka aykırı bulunacağı kuvvetle muhtemeldir. 

 

 

5- ANAYASA MAHKEMESİNİN BANKASYA KARARI VE BU KARARIN 

HUKUKA UYGUNLUĞU 

 

117. BankAsya'nın B Grubu (Borsada işlem gören hisseler) hissedarlarından Kenan Işık'ın 

başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi 17/07/2019 tarihli kararı ile BankAsya'ya el 

konulmasından dolayı başvurucunun Anayasanın 35. Maddesi ve AİHS'nin 1 Nolu Ek 

Protokolün 1. Maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edilmediği 

yönünde karar vermiştir. 46  Bu kararı, AYM'nin gerekçe olarak belirttiği vakıalar ve 

AYM'nin karar verirken dikkate alması gereken Anayasanın 13. maddesinde belirtilen 

ilkelere uygun olup olmadığı açısından değerlendireceğiz. 

 

118. Anayasa Mahkemesinin gerekçe olarak gösterdiği raporlar: Anayasa Mahkemesinin, 

mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine dair verdiği kararda hemen dikkati çeken husus 

mahkemenin tamamen idare savunmalarına dayanarak hüküm tesis ettiği, davacı tezlerini 

dikkate almadığıdır. Kararda uzun uzun BDDK tarafından alınan ve el koymaya gerekçe 

yapılan raporlardan alıntılar yapılmış, özetle bankanın finansal göstergelerinin kötü 

olduğu ve düzelme imkanı bulunmadığı noktasına odaklanmıştır, bu nedenle de tesis 

edilen işlemin hukuka uygun olduğu savunulmuştur. 

 

119. AYM kararının bina edildiği raporlar ve bankaya el koyma süreci detaylı incelendiğinde, 

AYM kararı açısından iki temel yanılgı ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bunlardan ilki 

 
46 https://www.anayasa.gov.tr/media/6208/2017-26291.pdf 

https://www.anayasa.gov.tr/media/6208/2017-26291.pdf
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Bankanın finansal tablolarında özellikle likit azalmasında ortaya çıkan kötüleşme bizzat 

idarenin kasıtlı hareketleri neticesinde ortaya çıkmıştır, ikinci husus ise dayanak 

raporlarda mevcut durumun da çarpıtılarak sunulmuş olmasıdır. Bunları kısaca 

özetleyecek olursak; 

 

120. Yukarıda ayrıntılı olarak incelendiği üzere bizzat idarenin başı olan Tayyip Erdoğan 

tarafından defalarca bankanın hedef gösterilmesi, hukuka aykırı beyanlarla Bankanın 

itibarının sarsılması, BDDK ve ilgili diğer özerk ve bağımsız olması gereken kurumların 

baskı altına alınması neticesinde oluşturulan atmosferde başta idarenin talimatları 

doğrultusunda kamu şirketleri olmak üzere hükümetle ters düşmemek isteyen özel 

şirketler bankadan hızla paralarını çekmişlerdir ve bu durum banka da likit sorunu 

oluşmasına neden olmuştur. 

 

121. Bu süreçte, 3 ay gibi kısa bir zamanda Banka’dan alacakları kâr paylarını dahi almadan 

Banka’da bulunan tüm mevduatını çeken şirketlere örnek verecek olursak; 

 

 

 

 

122. Bunun dışında, yukarıda tafsilatlı anlatıldığı üzere, Bankanın kamu kuruluşlarıyla olan 

tahsilat protokolleri iptal edilmiş, banka yönetiminin bulduğu dış kaynakların transferi 

SPK tarafından engellenmiş, mesnetsiz müdahalelerle Borsadaki hisselerinin işlem 

görmesi engellenmiş, Bankanın satışına dair yapılan görüşmeler gene idarenin 

müdahaleleriyle engellenmiştir. Bu nedenle bankada süre giden bir kötüleşme meydana 

gelmiştir. Fakat tüm bunlara rağmen Banka'nın öz kaynakları el koymaya gerekçe yapılan 
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5411 sayılı kanunun 71. maddesinde bahsedildiği gibi, müşterilerini ve finansal sistemi 

tehlikeye düşürecek boyutta değildir. 

 

123. AYM kararında alıntılanarak dayanak yapılan bir rapora göre ise; “Bankanın mevduat 

bankaları ile katılım bankaları arasında en yüksek TDO’ya (Takibe Dönüşüm Oranı) 

sahip banka olduğu, TDO’su Aralık 2014 dönemi itibarıyla %18,4 ile BankAsya hariç̧ 

emsal grup 2 (%2,4) ve sektör (%2,9) rasyosunun oldukça üzerinde seyrettiği, Bankaya 

ilişkin söz konusu rasyonun 27/3/2015 tarihli günlük geçici verilere göre %20,8 

düzeyinde gerçekleştiği, Bankanın 2014 yılında sektörde XBank'tan (1.160 milyon TL) 

sonra en fazla takipteki alacağını aktifinden silen ikinci banka konumunda olduğu, 2014 

yılında aktiften silinen 942 milyon TL tutarındaki alacağın Aralık 2013 dönemi takipteki 

alacak bakiyesine oranının %81 olduğu, söz konusu oranın bankacılık sektörü için %19 

olduğu, aktiften silinen krediler de dahil edildiğinde 2014 yıl sonu itibarıyla Bankanın 

TDO’sunun %25,9’a (emsal grup %2,8 ve sektör %3,3) yükseldiği ve emsal grup ile 

sektörden yüksek oranda negatif yönde ayrıştığı anlaşılmıştır.”  

 

124. Sunulan bu raporda da çarpıtılmış bilgiler içermektedir, şöyle ki; öncelikle Bankanın 

TDO'sunu yükselmesi BDDK'nın 26/8/2014 tarihinde 5411 sayılı kanunun 67. maddesine 

İstinaden Alınabilecek Önlemler başlıklı rapor gereği, yapılması istenilen işlemlerden 

kaynaklanmaktadır. Bu rapora göre BDDK Banka yönetiminden sorunlu kredilerinin 

tamamını takibe almasını istemiştir. Böylece ciddi bir kredi kütlesi aktiflerden silinmiş ve 

takibe alınan krediler konumuna dönüşmüştür bu nedenle de raporda bahsi geçen 

rakamlar oluşmuştur. Yani daha önce bahsettiğimiz gibi olumsuz bir tablo olarak sunulan 

bu durumun oluşması idarenin müdahaleleri neticesinde ortaya çıkmıştır. 

 

125. Bahsi geçen rapora göre BDDK'nın isteği doğrultusunda takibe geçilen kredilerden ötürü 

BankAsya TDO'su en yüksek ikinci banka konumuna yükselmiştir. Eğer bu durum 

bankaya el konulmasını netice verecek kadar negatif bir durum ise bu konuda birinci 

sırada bulunan banka hakkında neden işlem yapılmamıştır. 

 

126. AYM kararında göz ardı edilen bir önemli husus ise şudur; 26/8/2014 tarihinde “Banka 

Hakkında Kanun'un 67. maddesine İstinaden Alınabilecek Önlemler” konulu rapor 

düzenlenmiştir. Raporda yer alan tespitlerin BDDK tarafından değerlendirilmesi 

sonucunda 28/8/2014 tarihinde Bankanın 5411 sayılı Kanun'un “Kısıtlayıcı Önlemler” 

kenar başlıklı 70. maddesi kapsamına alınmasına karar verilmiş̧, buna göre Bankadan bazı 

isteklerde bulunulmuştur. 

 

127. Fakat bu tür süreçlerde 5411 sayılı Bankacılık kanunu bir sistematik benimsemiştir, buna 

göre Banka önce 67. madde kapsamına alınır, bu maddede öngörülen tedbirlerin netice 

vermeyeceği anlaşılır ise daha sonra sırasıyla 68. maddede öngörülen tedbirler ve 69. 

maddede belirtilen önlemler alınır hala bir iyileşme sağlanamazsa Banka 70. madde 

kapsamına alınır. 
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128. Fakat BDDK yukarıdaki tabloda açıkça belirtilen işlem seyrine uymaksızın, 26.08.2014 

tarihinde Bankayı 67. madde kapsamına alıp, bu madde kapsamında alınan tedbirlerin 

neticesini beklemeden hemen 2 gün sonra 68. ve 69. maddede öngörülen tedbirleri de 

başvurmadan 28.08.2014 tarihinde 70. madde kapsamına alarak banka ile ilgili olumsuz 

bir tablo olduğu algısını oluşturmuş ve bankanın kötüye gidişini hızlandırmayı 

amaçlamıştır. 

 

129. Birçok yargı kararında temel bir hukuk ilkesi olarak dikkate alınan “Kimse kendi 

kusuruna dayanarak hak iddia edemez” ilkesi gereği idare kendi kusuru, hatta kasti 

eylemleriyle ortaya çıkan kötüleşmeyi bahane ederek, bankaya el koymak şeklinde bir 

idari işlem tesis edemez. Anayasa Mahkemesinin, 18.10.2012 günlü ve E.2011/3, 

K.2012/153 ile E.2011/4, K.2012/154 sayılı kararlarında, bu duruma işaret edilerek; 

“Hukukun genel ilkeleri gereğince de kimse kendi kusuruna dayanarak bir hak iddiasında 

bulunamaz ve hukuk devletinde bir hakkın kötüye kullanılması koruma göremez.” 

denilmiştir.  

 

130. Her ne kadar el koyma kararını BDDK vermiş olsa da “idarenin bütünlüğü ilkesi” 

gereği idareyi oluşturan örgütler, birbirinden bağımsız değerlendirilemez, nitekim 

Anayasanın 123. maddesinde yer alan “idare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür” 

hükmü ile bu açıkça teyit edilmektedir. Dolayısı ile el koyma öncesi BDDK dışındaki, 
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SPK, Borsa İstanbul gibi kurumlar ile hükümet yetkililerinin eylem ve işlemleri bir bütün 

olarak değerlendirilmelidir. AYM bu ilkeleri nazara alarak, başvurucunun sıraladığı, kasti 

veya kusurlu olarak gerçekleştirilen bu eylem ve işlemler neticesinde ortaya çıkan, bazı 

verilerdeki kötüleşmenin bankaya el konulmasının hukuki dayanağı olamayacağına 

hükmetmesi gerekirdi. 

 

131. Bunun yanında AYM kararda esas alınan raporlarda da açıkça çarpıtmalar yapıldığını da 

dikkate almamıştır. Örneğin AYM kararında esas alınan raporlardan doğrudan alıntı 

yapılarak karara aktarılan bir bölüme göre; “Bankanın 22/8/2014 tarihinde Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankasında (TCMB) serbest olarak tuttuğu 192.454.000 TL 

tutarındaki zorunlu karşılığı çektiği, 25/8/2014 tarihi itibarıyla ihtiyaç̧ anında 

kullanabileceği likit değerlerinin 723.591.000 TL, TCMB'den onay alarak 

kullanabileceği zorunlu karşılık yabancı para hesabının toplam 725.886.000 TL olduğu” 

belirtilmiştir. 

 

132. Fakat bu durum gerçekle örtüşmemektedir zira; 1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 40/II 

maddesine istinaden hazırlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ47 uyarınca bir 

bankanın topladığı mevduatların yaklaşık ortalama %11 gibi bir oranını olağanüstü 

mevduat çekişlerinde kullanmak üzere ihtiyaten TCMB nezdinde tutması gerekmektedir. 

Kararda da açıkça kabul edildiği üzere, söz konusu yasal yükümlülük kapsamında, 

Banka’nın TCMB nezdinde ani mevduat çekilişleri halinde kullanılmak üzere 1.416.687 

TL tutarında mevcudunun olduğu Banka’ya TMSF tarafından atanan yönetim tarafından 

hazırlanan 31.12.2014 tarihli mali tablolarda beyan edilmiştir. 

 

133. Gene TMSF tarafından atanan yönetim tarafından Banka’da ani bir mevduat çekilişi 

olması durumunda kullanılabilecek nakit mevcudu aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. 

 

Banka Kasaları 214.225.000 

TCMB’de Tutulan 1.416.867.000 

Diğer Bankalarda Tutulan 764.662.000 

Hazine Tahvili (Sukuk) 759.766.000 

Toplam 3.155.520.000 

 

134. Aynı mali tabloya göre Banka’da 31.12.2014 tarihi itibariyle 8.886.953.000 TL mevduat 

bulunurken, 3.155.520.000 TL nakit mevcudu bulunmaktadır. Yani Banka’dan ani bir 

mevduat çekilişi olsa bile söz konusu çekilişlerin %35’ini anında karşılayacak düzeyde 

nakit mevcuduna sahiptir. Bu da Merkez bankasının öngördüğü %11'lik karşılığın 3 

katından bile fazladır. Buna rağmen AYM'nin açıkça çarpıtılmış bu rakamlara itibar 

ederek hüküm tesis etmesi hukuka aykırıdır. 

 

 
47 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190820-7.htm 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190820-7.htm
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135. Devamla AYM gene aynı rapordan alıntı yaparak şu ifadeyi karara derc etmiştir; “Katılım 

fonu çıkışı kaynaklı likidite sıkışıklığı nedeniyle 15-28 Ağustos 2014 dönemi TL zorunlu 

karşılık tutarının eksik tutulmasının kuvvetle muhtemel olduğu ve söz konusu trendin 

devam etmesi halinde Bankanın yükümlülüklerini vadesinde yerine getirememesi 

riskinin doğmasının kuvvetle muhtemel olacağı açıklanmıştır.” Bu ifadeden de açıkça 

anlaşılacağı üzere Banka'nın yükümlülüklerini yerine getirmediğine dair somut bir veri 

olmamasına rağmen gerçeğe aykırı tahminler ve beklentilere göre işlem tesis edildiği 

anlaşılmaktadır. 

 

136. AYM kararına aktarılan bir başka rapordan yapılan alıntıya göre; “Bir bağımsız denetim 

firması tarafından 31/12/2014 tarihi itibarıyla Bağımsız Denetim Raporu hazırlanmıştır. 

Raporun “Görüş Vermekten Kaçınmanın Dayanakları” başlıklı kısmında özetle; 

Bankanın daha önce yakın takibe almış̧ olduğu 336.240.000 TL tutarındaki dövize 

endeksli kredi alacağına ilişkin olarak 24/12/2014 tarihinde yeniden ödeme planı 

imzaladığı, yapılan bu yeniden ödeme planında söz konusu dövize endeksli krediye ilişkin 

olarak 2015 yılı içinde aylık ödemeler mevcut olmakla birlikte 336.240.000 

TL’nin %96’sına tekabül eden 323.241.577 TL tutarındaki geri ödemenin tarihinin 

21/12/2015 olarak belirlendiği, söz konusu müşterinin geçmiş̧ dönem ödeme performansı 

da dikkate alındığında alacağın toplam tutarının vadesinde tahsil edilebilirliği 

konusunda bir görüş̧ oluşturabilmesinin mümkün olmadığı ifade edilmiştir.”  

 

137. Benzer yaklaşım burada da devam etmiş, takibe alınmış kredilerin %96'sının henüz 

ödenmemiş olduğu dile getirilerek, geri ödeme tarihi olarak belirlendiği 21.12.2015 

tarihinde ödenme ihtimalinin bulunmadığı dile getirilmiştir. Fakat aynı rapordaki verilere 

göre, bu krediler yeniden yapılandırıldığı 24.12.2014 tarihi ile dayanak raporun yazıldığı 

31.12.2014 tarihleri arasında yani 7 gün içerisinde yapılandırılan kredilerin %4'ü gibi bir 

kısmının ödendiği, bu ödeme performansının devamı halinde 25 haftada yani öngörülen 

sürenin yarısı gibi kısa bir sürede ödemelerin tamamlanmış olabileceği hiç dikkate 

alınmamıştır. 

 

138. AYM kararında dikkate alınmayan bir başka husus ise, yukarıda tafsilatlı anlatıldığı üzere, 

bankaya 26.08.2014 tarihinde 5411 sayılı kanunun “Önlem alınmasını gerektiren haller” 

başlıklı 67. madde kapsamına alındıktan 2 gün sonra, “Düzeltici önlemler” başlıklı 68. 

madde ve “İyileştirici önlemler” başlıklı 69. maddeyi atlayarak, direk “Kısıtlayıcı 

önlemler” başlıklı 70. madde kapsamına alınması örneğinde de görüldüğü gibi bankaya 

67. madde kapsamında düzenlenen alınması gereken önlemler raporunda tavsiye edilen, 

iyileştirmelerin yapılması için gerekli süre tanınmamıştır. 26.08.2014 tarihinde bu rapor 

hazırlanmış 03.02.2015 tarihinde banka yönetimine el konulmuştur. 5 ay gibi kısa bir 

sürede banka yönetiminin tavsiye edilen işlemleri hayata geçirmesi ve iyileştirmenin 

sağlanması mümkün değildir. Kent Bank davasında Danıştay İdari Dava Daireler Genel 

Kurulu bankaya verilen talimatların yerine getirilmesi için yeterli sürenin verilmemesi 
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nedeniyle, Aralık 2003 tarihli kararıyla (No. 2003/897)48 temyiz edilen kararı bozmuş ̧ve 

BDDK'nın el koyma kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir. 

 

139. Genel Kurul, TMSF’ye 9 Temmuz 2001 tarihinde devri öncesinde Kentbank’ın öz 

sermayesini iki katına çıkarmak ve 15 Mart 2001 tarihli talimatlara uygun olarak 

durumunu güçlendirmek için önceden girişimlere başladığını gözlemlemiştir. Genel 

Kurul, BDDK’nın sermaye artırımının hesaplara geçmesinden sonra pozisyonunu 

yeniden gözden geçireceğini bildirdiğinin altını çizerek, bankanın o andan itibaren eylem 

planını hayata geçirebilmek için belli bir süre hakkından yararlanması gerektiğini 

değerlendirmiştir. Netice itibariyle Genel Kurul, TMSF’nin devir işleminin aceleye 

getirildiği hükmüne vararak, 4389 sayılı Kanunun 14. maddesinde öngörülen tedbirlerle 

gözetilmesi gereken amacın meşruiyetine gölge düştüğü sonucuna varmıştır. 

 

140. AİHM de bu yaklaşımı benimsemektedir, nitekim Süzer ve Eksen Holding A.Ş 49  v. 

Turkey kararında; “...ayrıca yetkililerin, bu son kararları hayata geçirmek için en uygun 

araçları seçmek için makul bir süreye ihtiyaç̧ duyabileceklerini de normal 

karşılamaktadır. … Bununla birlikte, bugüne kadar hiçbir irade ortaya koymayan ve bu 

amaçla herhangi bir girişimde bulunmayan idarenin bu alternatif çözüm yolunu 

uygulamaya koymak için hiçbir inisiyatif almamasının açıklanabilecek bir tarafı 

bulunmamaktadır” denilmektedir. 

 

141. Yani idarenin makul bir süre verip, bu süre sonunda bir iyileşme olmasını beklemek hatta 

desteklemek alternatifini hiç gündeme almaksızın doğrudan TMSF'ye devir yönünde 

karar alması kabul edilebilir bulunmamaktadır. Gene aynı kararda AİHM; “Söz konusu 

idare, hukukî veya fiilî imkânsızlıklar nedeniyle olsun, her hâlükârda kararı uygulamak 

için elinde gelen her gayreti gösterdiğini ve engellerin aşılmaz olduğunu ispatlamak 

zorundadır; idare, bunun ardından ilgiliye en uygun alternatif çözümü önererek (çoğu 

durumda alternatif olarak zararı tamamıyla tazmin (restitutio in integrum) yoluna 

gidilebilmektedir) söz konusu karara uyma iradesinde olduğunu açıkça ortaya 

koymalıdır.” denilmektedir. Fakat BankAsya'ya el konulması sürecinde BDDK'nın, iç 

hukukta en üst içtihat mercii olan İDDK ve AİHM'in benimsemiş olduğu ve muhatabın 

kendisi olduğu makul süre verme ve alternatif çözümler üretme seçeneklerini görmezden 

gelerek açıkça hukuka aykırı davranmıştır. 

 

142. AYM kararının Anayasa 13. maddedeki kriterlere uygunluğu: Anayasa'nın 13. maddesi 

şöyledir: “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili 

maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu 

sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik 

Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” AYM kararında, 

mülkiyet hakkının ihlali açısından, başvurunun reddine karar verilirken, idarenin eylem 

ve işlemlerinin Anayasa 13. maddedeki ilkelere uygun olduğu savunulmuştur. Bu ilkeler 

madde metninde anlaşılacağı üzere, kanunilik, meşru amaç ve ölçülülüktür. 

 
48 https://www.kararara.com/danistay/iddk/danistay6445.htm 

49 http://inhak.adalet.gov.tr/ara/karar/suzerveeksenholding.pdf 

https://www.kararara.com/danistay/iddk/danistay6445.htm
http://inhak.adalet.gov.tr/ara/karar/suzerveeksenholding.pdf
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143. AYM kararında Kanunilik ilkesinin ihlal edilmediğini, zira alınan kararların, 5411 

sayılı kanunun ilgili maddelerine dayandırıldığını savunmuştur. Mülkiyet hakkına 

yönelik müdahalelerde ilk incelenmesi gereken ölçüt hukuka dayalı olma ölçütüdür. Bu 

ölçütün sağlanmadığı tespit edildiğinde diğer ölçütler bakımından inceleme 

yapılmaksızın mülkiyet hakkının ihlal edildiği sonucuna varılacaktır. 50  Kanunilik 

ilkesinden anlaşılması gereken, sadece idare tarafından alınan kararların bir kanun 

hükmüne dayandırılıyor olması değil, aynı zamanda eylem ve işlemlerin kanun 

hükümlerinin emrettiği doğrultuda hayata geçirilmesi de demektir. BDDK'nın bankaya el 

koyma sürecinde kanunun benimsemiş olduğu sistematiği uygulamayarak, 67. madde 

yönünde karar verdikten 2 gün sonra 68. ve 69. maddelerdeki tedbirlere hiç başvurmadan 

doğrudan 70. maddedeki kısıtlayıcı önlemleri uygulamaya geçmesi BDDK'nın BankAsya 

sürecindeki kanunilik ilkesinin ihlallerine en çarpıcı örnektir. Bu açıdan bakıldığında 

yukarıda da değişik örnekleriyle tafsilatlı anlatıldığı üzere BankAsya'ya el konulması 

sürecinde BDDK'nın kanunilik ilkesini açıkça ihlal ettiği tartışmasızdır. 

 

144. AYM kararında Meşru amaç ilkesinin de ihlal edilmediğini, meşru amacın en geniş 

manada kamu yararı olduğunu, Anayasanın 13. maddesine göre kamu yararı 

doğrultusunda temel hakların sınırlandırılabileceğini, BDDK'nın, BankAsya'nın mevduat 

ve katılım fonu sahiplerinin hakları ve mali sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike 

arz ettiğinin tespit edildiği gerekçesiyle yönetiminin ve kontrolünün TMSF'ye 

devredilerek bankacılık faaliyetinin kaldırılmasına karar verdiğini savunmaktadır. 

Yukarıda da ayrıntılı izah ettiğimiz üzere bu yaklaşım da gerçeği yansıtmamaktadır. El 

koymanın arka planı ve konjonktür başlıklı bölümde ayrıntılı anlattığımız üzere, 

BDDK'nın bu kararı kamu yararı gözetilmeksizin, siyasi bir mücadelenin parçası olarak, 

Anayasa ve AİHS tarafından güvence altına alınmış mülkiyet hakkının ihlali ve kamu 

zararına sebebiyet verecek şekilde alınmış bir karardır, dolayısıyla meşru amaç kriteri de 

açıkça ihlal edilmiştir. 

 

145. AYM kararında BDDK kararlarının Ölçülülük ilkesine uygun olduğu dile 

getirilmektedir. Ölçülülük ilkesi elverişlilik, gereklilik ve orantılılık olmak üzere üç 

alt ilkeden oluşmaktadır. Elverişlilik öngörülen müdahalenin ulaşılmak istenen amacı 

gerçekleştirmeye elverişli olmasını, gereklilik ulaşılmak istenen amaç̧ bakımından 

müdahalenin zorunlu olmasını yani aynı amaca daha hafif bir müdahale ile ulaşılmasının 

mümkün olmamasını, orantılılık ise bireyin hakkına yapılan müdahale ile ulaşılmak 

istenen amaç̧ arasında makul bir dengenin gözetilmesi gerekliliğini ifade etmektedir.51 

 

146. Müdahalenin elverişliliği ile idare tarafından verilen kararın ulaşılmak istenen amacı 

gerçekleştirmeye elverişli olması ifade edilmektedir. AYM kararında bir çok yerde 

alıntıladığı ve kararına dayanak yaptığı ancak yanlış ve çarpıtılmış bilgilerle kamuoyunun 

 
50 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2014/13966 

51 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/Basvurular/tr/pdf/2015-3930.pdf Ayrıca bknz: AYM, E.2011/111, 

K.2012/56, 11/4/2012; E.2014/176, K.2015/53, 27/5/2015; E.2016/13, K.2016/127, 22/6/2016, Mehmet 

Akdoğan ve diğerleri, B. No: 2013/817, 19/12/2013 

https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2014/13966
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/Basvurular/tr/pdf/2015-3930.pdf
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ve yargı mercilerinin manipüle edilmesine matuf hazırlandığını örnekleriyle anlattığımız 

raporlardan örnekler verdikten sonra; “...Müdahalenin dayanağı olan 5411 sayılı Kanun 

hükümlerine göre öncelikle önleyici tedbirlerin uygulanması, buna uyulmadığının 

tespiti hâlinde bankanın yönetiminin ve kontrolünün devri, nihayet Bankanın mali 

yapısının düzeltilememesi durumunda ise tasfiyesi süreci öngörülmektedir. Somut 

olayda da bu idari süreçlerin sırasıyla uygulandığı görülmektedir. Buna göre 

başvurucu müdahalenin gerekli olmadığını ortaya koyamamıştır.” demek suretiyle 

müdahalenin elverişli olduğu savunulmuştur. 

 

147. BDDK'nın devir öncesi müdahalelerinin “görünür” amacı, Banka'da ki kötü gidişi 

durdurup, ekonomik göstergelerinin iyileşmesini sağlamaktır. Fakat BDDK'nın 

müdahaleleri, bırakın iyileşmeyi tam tersine Bankanın daha da kötüleşmesine neden 

olmuştur. Mesela Bankanın 67. madde kapsamına alındıktan sonra öngörülen tedbirlerin 

neticelerini beklemek gerekirken hemen 2 gün sonra Bankanın 70 madde kapsamına 

alınması elverişli bir müdahale olarak değerlendirilemez. Bununla birlikte, Bankaya 

yapılan bunca hukuka aykırı müdahaleye rağmen 2015 yılı ilk çeyreğinde kar açıklayan, 

yukarıda ayrıntılı incelendiği üzere öz kaynakları her türlü riski karşılamaya yeterli, 5411 

sayılı bankacılık kanunun 71. maddesinde sıralanan seçeneklerinden açık olarak 

somutlaştırılabilecek a, c, d, e bentlerine dayanılmayıp, soyut ve sübjektif olan ve nitekim 

BDDK kararında da hiç bir gerekçe ortaya konulamayan (b) bendi hükümlerine göre karar 

alınması elverişli müdahale olarak kabul edilemez. 

 

148. Eğer BDDK, kendi kararına ve AYM kararına dayanak olan raporlardaki veriler yüzünden 

fona devir kararı aldıysa 71. maddenin (a) bendine göre yani “Bu Kanunun 70 inci 

maddesi kapsamında alınması istenen tedbirlerin Kurul tarafından verilen süre 

içerisinde ya da her hâlükârda en geç on iki ay içinde kısmen ya da tamamen 

alınmaması ya da bu tedbirleri kısmen veya tamamen almış̧ olmasına rağmen, malî 

bünyesinin güçlendirilmesine imkân bulunmadığı veya bu tedbirler alınmış̧ olsa dahi 

malî bünyesinin güçlendirilemeyeceğinin tespit edilmesi” hükmüne göre bu kararı 

alması gerekirken, fakat bunun yerine (b) bendinin tercih edilmesi el koyma kararının 

bankanın gerçek ekonomik verileriyle örtüşmediği ve kanununda öngörülen elverişlilik 

ilkesiyle bağdaşmadığını net bir şekilde ortaya koymaktadır. 

 

149. AYM kararında gene BDDK tarafından hazırlanan raporlara atıfta bulunarak 

Müdahalenin gerekliliğini savunmuştur. El konulduğu aşamada dahi her türlü rasyosu 

belirlenen kriterlerin üzerinde olan bankanın gerekçesiz soyut bir hükme dayanarak 

tamamen fona devri kararı açıkça gereklilik kriterine aykırıdır. 

 

150. Müdahalenin orantılılığı açısından yapılan değerlendirmede; başvurucunun tasfiye 

halindeki banka hissedarı sıfatıyla “...Bu bağlamda genel hükümlere göre alacaklı 

sıfatıyla sıra cetvelinde yer almak için talepte bulunması yönünde kanuni veya fiilî bir 

engel olduğu başvurucu tarafından ortaya konulamamıştır. Buna göre başvurucunun 

tasfiye bakiyesi yönünden talepte bulunabileceği de anlaşılmaktadır” denilmekte ve 

“Bankanın mali durumundaki bozulmanın devam etmesi, bunun da mevduat ve katılım 
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fonu sahiplerinin hakları ve mali sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike arz etmesi 

halinin ortaya çıkmasına yol açması ve bankanın yönetiminin ve kontrolünün TMSF'ye 

devredilerek tasfiyesi suretiyle başvurucunun mülkiyet hakkına yapılan müdahale ile elde 

edilmek istenen kamu yararı karşılaştırıldığında gözetilmesi gereken adil dengenin 

bozulmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Başvurucunun mülkiyet hakkına yapılan müdahale 

kamu yararı amacı ile karşılaştırıldığında ölçülüdür.” görüşleri savunulmaktadır. 

 

151. AYM başvurucunun tasfiye bakiyesinden payına düşen miktarı alabileceği yönündeki 

değerlendirmesi asla kabul edilemez, zira bu bakış banka hissedarı başvurucunun banka 

üzerindeki mülkiyet hakkının sadece banka kasasındaki paradan ibaret görüldüğü 

anlamına gelir ki, bu cari ekonomik kaidelerle telifi imkansız bir yaklaşımdır. 

Başvurucunun bankaya el konulmasıyla birlikte ihlal edilen mülkiyet hakkı kalemleri 

bankanın kasasında kalan parayla sınırlı değildir, bankanın marka değeri, bankacılık 

lisansı gibi ekonomik değerlerin yanında, bu hukuka aykırı müdahale olmasaydı doğacak 

olan müstakbel kazançlarda mülkiyet hakkı kapsamındadır ve bu müdahale ile başvurucu 

bu haklarından mahrum kalmıştır. Yukarıda ayrıntılı incelendiği üzere bankanın gerçek 

ekonomik göstergeleri gözetildiğinde, bankaya yapılan müdahaleler ve özellikle fona 

devir kararının kamu yararına bir karar olduğunun kabulünün mümkün olmadığı gerçeği 

karşısında yapılan müdahalelinin orantılı olmadığı kabul edilmelidir. 

 

152. Bu nedenlerle AYM kararının Anayasanın 13. maddesinde belirtilen kriterler 

açısından da hukuka uygun olmadığı anlaşılmaktadır. 

 

 6- SONUÇ 

 

153. Sonuç olarak BankAsya'ya el konulması süreci ayrıntılı olarak incelendiğinde, 

Banka'nın, siyasi irade tarafından, Gülen Hareketiyle girişilen mücadelenin 

aşamalarından biri olarak görüldüğü, bu kapsamda Banka'ya el konulması 

sürecinin, tamamen siyasi kararlar doğrultusunda şekillendiği, önce Banka'nın 

ekonomik değerlerinin kötüleştirilmesine yönelik adımlar atıldığı, sonrasında 

tasarlanmış bir süreç ile banka yönetiminin geçici olarak devralındığı, bu devirden 

sonra Banka'nın ekonomik verilerinin kötü olduğuna dair yanlış ve çarpıtılmış 

bilgiler içeren raporlar hazırlandığı ve bu raporlara dayanılarak, Banka'ya 

tamamen el konularak TMSF'ye devredildiği görülmektedir. Yukarıda ayrıntılı 

incelendiği üzere Banka'ya el konulması sürecinde idare tarafından yapılan eylem 

ve işlemlerin tamamına yakını hukuka aykırıdır. BankAsya'ya el konulması kararı 

AİHM ve ICSID yargılamalarına konu edildiği takdirde kuvvetle muhtemel 

Türkiye aleyhine neticelenecek yargılama süreçleri yaşanacaktır. BankAsya'ya el 

konulması ile ilgili iç hukukun son merhalesi olan Anayasa Mahkemesi tarafından 

verilen Kenan IŞIK kararı da tüm bu değerlendirmeler ışığında açıkça hukuki 

dayanaktan yoksun, hala devam etmekte olan siyasetin yargı üzerindeki etkisi 

altında alınmış bir karar olduğu izlenimini vermektedir. 

 

*** 


