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BASIN AÇIKLAMASI

Kamuoyu tarafından da yakından takip edildiği üzere, Bankacılık sektörünün yeniden
yapılandırılarak sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ve böylelikle bankaların başlıca
görevlerinden biri olan reel sektöre finansman sağlama işlevini yürütebilmesi için gereken
ortamın oluşturulması, uygulanmakta olan ekonomik programın temel amaçlarından birisidir.
Esasen, tasarruf sahiplerinin haklarını korumak ve kredi sisteminin etkin bir şekilde
çalışmasını sağlamak Kurumumuzun asli görevidir. Bu noktadan hareketle, Türk Bankacılık
Sistemi ciddi bir yeniden yapılandırma süreci içerisinde bulunmaktadır ve Kurumumuz
tarafından bankaların sağlıklı ve sağlam bir yapıya kavuşturulmasına yönelik bir dizi tedbirler
yürürlüğe konulmuş ve kararlılıkla uygulanmaya devam edilmektedir.

Bu kapsamda mali bünyelerinde çeşitli sorunlar bulunan bankalar ile bunların ortaklarına
banka mali bünyelerinin iyileştirilmesi yönünde çeşitli tedbirlerin alınmasına dair talimatlar
verilmiştir. Söz konusu talimatları yerine getirmeyen veya mali bünyesi had safhada
bozulmuş olan bankalar hakkında alınacak tedbirler Bankalar Kanununun amir hükümlerinde
açıkça belirtilmiştir.

Bu çerçevede; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30.11.2001 gün ve 538 sayılı
kararı ile; Bankalar Kanununun amir hükümleri çerçevesinde verilen talimatlara rağmen
gerekli tedbirleri almayan, kaynaklarını bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye
düşürecek şekilde hissedarlarının oluşturduğu sermaye grubuna aktaran, zararı özkaynaklarını
aşarak yabancı kaynaklara sirayet eden, mali bünyesindeki zafiyet sonucu faaliyetlerini
sürdürmesi mevduat sahiplerinin haklarını ve mali sistemin güven ve istikrarını tehlikeye
düşüren Toprakbank A.Ş.nin yönetim ve denetimi 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14
üncü maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarına istinaden Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonuna devredilmiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, yönetim ve denetimi kendisine devredilen bankanın
zararının sermayesine tekabül eden kısmını ödeyerek, bu bankanın hisse senetlerinin
mülkiyetine, 4389 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin 5 numaralı fıkrasının (a) bendinin (ab)
alt bendine dayanarak sahip olmuştur. Buna göre; Toprakbank A.Ş. bugünden itibaren

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun sahipliği altında, her türlü bankacılık hizmetlerini
sürdürmeye ve yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edecektir. Diğer taraftan,
Toprak Grubuna bağlı sınaî ve ticari işletmelerin de faaliyetlerine devam etmesi için
gerekli tedbirler alınacaktır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Toprakbank A.Ş. ile iş ilişkisi bulunanların,
mudilerin ve diğer alacaklıların endişe etmelerini gerektirecek bir durum söz konusu değildir.
Dolayısıyla, vatandaşlarımızın mevduatlarını çekmelerine, vadesinden önce bozdurmalarına
gerek bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

