Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası
Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi
Hakkında Kanun
(25 Kasım 2000 tarih ve 24241 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır)
Kanun No : 4603
Kabul Tarihi: 15 Kasım 2000
MADDE 1.-1. Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası,
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim
Şirketinin (bankalar) çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine
göre çalışmalarını ve özelleştirmeye hazırlanmalarını sağlayacak şekilde
yeniden yapılandırılmaları ile hisse satışlarına ilişkin düzenlemelerin ve
hisselerin tamamına kadarının özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzel
kişilere satışının gerçekleştirilmesidir.
2. Bankalar, anonim şirket statüsündedirler. Bu Kanunda yer alan hükümler
dışında 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile genel hükümlere tabidirler.
3. Bankaların çalışma konuları ve amaçları, merkezleri, sermaye miktarları,
hisseleri, genel kurulları, yönetim ve denetim organları, hesapları ve karlarının
dağıtımı ile faaliyetlerine, devir, birleşme, fesih ve tasfiyelerine ilişkin diğer
esaslar, ana sözleşmelerinde gösterilir.
4. Bankaların yıllık faaliyetleri 4389 sayılı Bankalar Kanununun 13 üncü
maddesinin 2 numaralı fıkrasında belirtilen bağımsız denetim kuruluşlarınca
incelenerek rapora bağlanır. Bu raporlar bankaların genel kurullarına sunulur.
5. 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin
Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname,
3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 237 sayılı Taşıt Kanunu
ile bunların ek ve değişikliklerine ilişkin hükümler ile 4046 sayılı Özelleştirme
Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 13 üncü maddesi ve
6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 277 nci maddesi bankalar hakkında
uygulanmaz.
MADDE 2.-1. Bankaların (bağlı ortaklık ve iştiraklerindeki payları dahil) etkin,
verimli ve özerk bir şekilde çalışmalarının sağlanması amacıyla yeniden
yapılandırılmalarına ilişkin usul ve esaslar, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile
Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci
maddesinin (b) fıkrası uyarınca ve mevcut yönetim düzenlemeleri dikkate
alınarak, Bakanlar Kurulunca belirlenir.

2. Yeniden yapılandırma işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben bankaların
hisse
satış
işlemleri
4046
sayılı
Özelleştirme
Uygulamalarının
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.
Yeniden yapılandırma ve hisse satış işlemleri bu Kanunun yürürlüğe
girmesinden itibaren üç yıl içinde tamamlanır. Bakanlar Kurulu bu süreyi bir
defaya mahsus olmak üzere yarısı kadar uzatabilir.
3. Bankaların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut personeli hakkında
aylık, özlük ve emeklilikleri yönünden tabi oldukları mevzuatın uygulanmasına
devam olunur. Bunlardan uygun görülenler istekleri halinde, emeklilik statüleri
devam etmek üzere özel hukuk hükümlerine göre çalıştırılabilir. 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ilgileri devam eden personelin
özel hukuk hükümlerine göre çalışacakları süreler kazanılmış hak aylıklarında
değerlendirilir ve emeklilik işlemlerinde söz konusu Kanunun ek 48 inci
maddesinin (b) fıkrası ile ek 68 inci maddesi hükümleri uygulanır. Bu kadro ve
pozisyonlar emeklilik, istifa, ölüm ve sair nedenlerle boşaldıkları takdirde hiçbir
işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Özel hukuk hükümlerine göre
çalıştırılacak personelin kadro sayısı ve unvanları ile ücret ve sair mali hakları
bankaların genel kurullarınca tespit olunur. Yeniden yapılandırma sürecinde
bankalarca özel hukuk hükümlerine göre yeni istihdam edilecek personele
ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir.
MADDE 3.-1. Bankaların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Hazineden olan
birikmiş görev zararı alacakları yeniden yapılandırma programında belirtilen
esas ve süreler dahilinde itfa olunur. Çeşitli kanun ve kararnamelerle
bankalara verilmiş olan görevler program dönemi sonunda yürürlükten kalkar.
Devlet yeniden yapılandırma döneminde bankalara bedelini önceden
ödemeden görev veremez.
2. Bankaların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan
personeline en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt
tutarının %180'ini geçmemek üzere görev ve unvanlarına göre yönetim
kurullarınca belirlenecek miktarda bankacılık tazminatı ödenir. Bu personele
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bankalarca kendi iç mevzuatına
göre yol parası, geçici görevlendirme ve ikamet gideri olarak yapılmış olan
ödemeler bu Kanuna göre yapılmış sayılır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihe kadar yapılmış olan bu tür ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir
vergiye tabi tutulmaz ve bundan sonra her ne ad altında olursa olsun, bu
mahiyette ödeme yapılmaz.
3. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası teşkilatı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihte hiçbir hukuki merasime tabi olmaksızın anonim şirket olarak ticaret
siciline re'sen tescil olunur. Bankanın mevcut sağlık yardım sandığı da bu
Kanunla tüzel kişilik kazanır. Sandığın organları, kaynakları ile çalışma usul
ve esaslarını düzenleyen ana statüsü Banka yönetim kurulunun onayı ile
yürürlüğe girer.
4. Bu Kanun çerçevesinde yapılacak işlemler ve bu işlemlere ilişkin olarak
düzenlenecek kağıtlar, her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Ticaret

siciline tescil ve Sermaye Piyasası Kurulu kayıt işlemlerinden ücret alınmaz.
Bankalar hakkında 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 29
uncu maddesi, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 3 üncü
maddesi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 81 inci maddesi
hükümleri uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 1.- 1. Bankaların ana sözleşmeleri bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılacak ilk genel kurullarının onayı ile
yürürlüğe girer. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevleri genel kurullarca
yenileri seçilinceye kadar devam eder. Bankaların tüm diğer personeli bu
Kanunla bulundukları kadro ve pozisyonlara atanmış sayılır.
2. Bankaların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte çalışan personelinden 5434
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa göre emeklilik hakkını
kazanmış olanlara Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay, bu hakkı
2002 yılı sonuna kadar kazanacak olanlara da kazandıkları tarihten itibaren üç
ay içinde emeklilik başvurusunda bulunmaları halinde emekli ikramiyeleri %30
fazlasıyla ödenir. Ancak, bu kapsamda emekli olan personel, emekli oldukları
tarihten itibaren üç yıl içinde bu bankalarda yeniden istihdam edilemez.
3. Bankaların mevcut personeli, yeniden yapılandırma süresince istekleri
halinde 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına nakledilir. Bu halde söz konusu Kanuna göre yapılması gereken
ödemeler ilgili bankalarca karşılanır.
MADDE 4.- Bu Kanun, bankalar hakkında sermayelerindeki kamu payı
%50'nin altına düşünceye kadar uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
MADDE 5.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

