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Yolsuzluk ve Rüşvet Soruşturması’nın 17 Aralık 2013 tarihinde yapılan operasyonlarla 
kamuoyuna yansımasıyla başlayan süreçte, bazı kamu işletmelerinin Bank Asya’dan vadeli 
mevduatlarını planlı şekilde çektiği konusunda haberler basında yer almıştır.   

Kamu işletmelerinin vadesinden önce mevduatlarını çekmesiyle Banka’nın ödeme 
güçlüğüne düşürülmesinin amaçlandığı ve yönetimine BDDK tarafından el konmasının 
planlandığı aynı haberlerde ileri sürülmüştür.  

Diğer taraftan, yazılı ve görsel basında, Bank Asya yetkililerinin “rüşvet ve yolsuzluk 
soruşturması başlamadan önce operasyondan haberdar olduğu ve bankanın tüm mevduatını 
dövize yatırdığı”, “Bankanın bu krizde 2 milyar dolar kazanç elde ettiği” iddiaları yer almıştır. 
İçişleri Bakanı Efkan Ala da, finansal kuruluş ismi vermemekle birlikte, bir televizyon 
programında, “Operasyon öncesi dolarları kim aldı? Bu soru şüpheden değil elimde belgeler 
var” diyerek önemli bir iddiayı gündeme taşımıştır. Bu iddialara muhatap olan Bank Asya, 
Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada kendisine yöneltilen bu iddiaları 
yalanlamıştır.  

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “İtibarın Korunması” başlıklı 74. maddesinde, “… 
bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa 
kasten sebep olunamayacağı, bu yolla asılsız haber yayınlanamayacağı” açıkça belirtilmiştir. 

Bu çerçevede; 

1 –16 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, Bank Asya’da vadeli ve vadesiz 
mevduatları bulunan, “11 Eylül 2013 tarih 28762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Kamu 
Haznedarlığı Genel Tebliği kapsamına girmeyen” sermayesinde kamu payı olan şirketler 
hangileridir? Bu şirketlerin bahsi geçen bankadaki (şirket ayrımında) vadeli, vadesiz ve 
toplam mevduatları ne kadardır?  



2 – Bu şirketler içinde 16 Aralık 2013-31 Aralık 2013 tarihleri arasında Bank Asya’daki 
vadeli mevduatlarını vadesinden önce çeken şirketler var mıdır? Bu işlemler nedeniyle ne 
kadar getiriden vazgeçmişlerdir?    

3 – Bank Asya’nın operasyondan önceden haberdar olup piyasadan dolar aldığı 
iddialarıyla ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır? Bankacılık Kanunu’nun “İtibarın 
Korunması” ile ilgili açık hükmü çerçevesinde, bu iddiaları ortaya atanlar hakkında da yasal 
işlem başlatılmış mıdır? 


