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İ. TÜRKMEN
Dışişleri Bakanı

A. B. KAFAOĞLU

H. SAĞLAM

Maliye Bakanı

Milli

Eğitim Bakanı

Dr. T, ÖNALP
Bayındırlık Bakanı

K. CANTÜRK
Ticaret Bakanı

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı

Gümrük ve Tekel Bakanı

Prof. Dr. S. ÖZBEK

Prof. Dr. T. ESENER

M . TURGUT

Tarım ve Orman Bakam

Çalışma Bakanı

I. EVLİYAOGLU
Kültür ve Turlun Bakanı

Prof. Dr. A. SAMSUNLU

M . R. GÜNEY

V. ÖZGÜL

İmar ve İskân Bakanı

Köy İşleri ve Koop Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof, Dr. C. T, SADIKLAR

Prof. Dr M . AYSAN
Ulaştırma Bakanı

F İLKEL
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı

S. ŞİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Kurulusu Hakkında
Kanon Hükmünde Kararname
Karar Sayın : KHK/122
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketinin yeniden düzenlenmesi: 17/6/1032
tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca
10/10/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Kanun Hükmündeki Kararnamenin amacı, 11/4/1983 tarih
ve 60 Sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine tabi olarak ve sözkonusu Kanun Hük
münde Kararname Hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Türk Halk
Bankası Anonim Şirketi adı altında teşkil olunan İktisadi Devlet Teşekkülünün
hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, bağlı ortak
lıklar ve iştirakleri ve bunlar arasındaki İlişkileri ve ilgili diğer hususları düzen
lemektir.
Hukuki Bünye
Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Halk Bankası Ano
nim Şirketi adında, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu ser
mayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü kurulmuştur.
Banka, bu Kanun Hükmünde Kararname ve 60 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
Bankanın merkezi Ankara'dadır.
Bankanın sermayesi 30 milyar liradır.
Bu sermayenin 24.208.500,— lirası, 6782 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesinden önce çıkarılan ve muteber olan 100,— Türk lirası değerinde nama
yazılı 242.085 adet, 3.042.500,— lirası beheri 500,— Türk lirası değerinde nama yazılı
6.085 adet, 972.749.000,— lirası beheri 1.000.— Türk liralık nama yazılı 972.749 adet
ve 29.000.000.000,— lirası beheri 10.000 Türk lirası değerinde nama yazılı 2.900.000
adet hisse senedinden teşekkül eder. Değişik miktarda hisseleri ihtiva etmek üzere
çıkarılacak hisse senetlerinden herbirinin ihtiva edeceği hisse miktarı Yönetim
Kurulunca belirlenir.
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Sermayenin;
% 91'i A grubu olup Hazine'ye,
% 9'u B grubu olup, Hazine'ye, Kamu Kuruluşlarına, mesleki kuruluşlara,
özel ve tüzel kişilere,
ayrılmıştır.
Banka ayrıca ana sözleşme düzenlemez.
Bankanın ilgili olduğu Bakanlık Ticaret Bakanlığı'dır.
Bankanın Amaç ve Faaliyet Konuları
Madde 3 — Çağdaş bankacılığın gerektirdiği bir çalışma düzeni içinde Ülke
nin tasarruf birikimine katkıda bulunmak, toplanan tasarrufları ekonominin gerek duyduğu alanlarda değerlendirerek esnaf, sanatkâr, küçük ve orta ölçekli sa
nayi ve diğer sanayi kuruluşlarını kredilendirmek. ekonomik gereklere uygun ve
rimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda ulusal ekonomi ile uyum içinde sermaye
birikimine ve daha fazla yatırım yapılmasına imkân açmak ve aynı zamanda kü
çük ve orta ölçekli sanayi sektörünün Kalkınma Bankası görevini de yürütmek üzede kurulan Bankanın faaliyet konulan;
1) Esnaf, sanatkâr, küçük ve orta ölçekli sanayiin ve diğer sanayi kuru
luşlarının, bunların kurdukları şirket, kooperatif ve mesleki teşekküllerin işletme
ve yatırımlarında İhtiyaç duydukları kredileri sağlamak, orta ve uzun vadeli proje
kredileri vermek, küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve büyük sanayie
geçişini teminen danışmanlık hizmeti yapmak, proje ve teknik bilgi akışı ile des
teklemek,
2) Diğer her türlü kredi ve bankacılık hizmetlerini yapmak,
3) Bankanın faaliyet konularında, kanun, kararname veya sözleşmeler ile
temin ve tahsis edilen fonları amaçları doğrultusunda kullanmak,
4) Esnaf, sanatkâr, küçük ve orta ölçekli sanayici ve sanayiciler, ilgili koo
peratifler, mesleki teşekküller veya diğer gerçek ve tüzel kişilerin iştiraki suretiy
le; bu kesimin ihtiyacı olan girdilerin ve makine - tesisatın üretim ve temini amacıyla ortaklıklara katılmak, kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek ve bu gibi ortaklıkların kurulmasına yardımcı olmak,
5) Yurt içinde ve dışında gereken yerlerde şube, büro ve temsilcilikler aç
mak,
6) Esnaf, sanatkâr, küçük ve orta ölçekli sanayiin ve bunların kurdukları
mesleki teşekkül ve kooperatiflerin çalışmalarının geliştirilmesi ile ilgili eğitim faa
liyetlerinde bulunmak,
7) Esnaf, sanatkâr, küçük ve orta ölçekli sanayiin ve diğer sanayi kuruluşlan mallanılın pazarlaşmasına ve tanıtılmasına, fuarlara katılmak suretiyle yar
dımcı olmak,
8) Yurt dışında çalışanların yeni istihdam sahaları yaratıcı üretime dönük
yurtiçi yatırımlarını teşvik etmek ve desteklemek,
9) Sigorta acenteliği yapmak,
10) Bankanın faaliyet konusunda ihtisas kredisi kullandıran diğer bankaların, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından alacakları reeskont kredilerinde
aracı banka görevi yapmak,
11) Kanun ve kararnamelerle verilecek diğer görevleri, yürütmektedir.
Türkiye Halk Bankası bu amaç ve faaliyetlerini Genel Müdürlük ve taşra
teşkilatı eliyle yürütür.
Kısaltmalar
Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen,
1) «Kuruluş Kanunu» deyimi, bu Kanun Hükmünde Karamame'yi,
2) «60 Sayılı KHK» deyimi, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi
Kuruluşları hakkında 11/4/1983 tarih ve 60 Sayılı Kanun Hükmünde Karamame'yi,
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3)

«Tüzük» deyimi, 60 Sayılı KHK'nin 64'üncü maddesinde

öngörülen tü

züğü,
4) «Koordinasyon Kurulu» deyimi, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon
Kurulu'nu,
5) «Bakanlık» deyimi, Ticaret Bakanlığı'nı.
6) «Banka» deyimi, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'ni, (Halk Bank)
7) «Bağlı Ortaklık» ve «İştirak» deyimleri 60 Sayılı KHK'deki tanımları
ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Bankanın Organları
Krediler Yüksek Kurulu
Madde 5 — Her yıl Banka kaynaklarından açılacak kredilere ayrılacak plas
manlar ile Bankanın ihtisas kredi programı, Krediler Yüksek Kurulu'nca belir
lenir.
Krediler Yüksek Kurulu, Ticaret Bakanının Başkanlığında, Maliye Bakanı,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile bu Bakanlıkların Müsteşarları, Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarı, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, Hazine Genel Sekreteri, Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Meslek Kuruluşu (Türkiye Esnaf ve Küçük Sanatkârları Konfederasyonu) Temsilcisi, Bankanın Genel Müdürü ile Yönetim
Kurulu Üyelerinden oluşur.
Kurul, her yıl Haziran ayında toplanarak kredi programını görüşür. Kurul,
Başkan'ın veya Banka Yönetim Kurulu'nun isteği ile her zaman toplantıya davet
edilebilir.
Kurulun sekreterliğini Banka yapar.
Yönetim Kurulu
Madde 6 — Yönetim Kurulu üyelerinden üçü Ticaret Bakanınca biri Maliye
Bakanınca önerilir ve Başbakan, Maliye Bakanı ve Ticaret Bakanının imzalarını
taşıyan ortak kararname ile atanırlar.
Ticaret Bakanınca önerilecek üyelerden ikisinin-, maliye, iktisat ve bankacılık
dalında eğitim görmüş olmaları ve bankacılık alanında en az 10 yıl çalışmış bulun
maları şarttır.
1) Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri, görev süresi, Yönetim Kurulu
nun genel nitelik ve şartları, çalışma esasları hakkında 60 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname hükümleri uygulanır.
2) Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri, 60 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamede belirtilenlere ilaveten;
A — Genel Müdürlük tarafından sunulacak faaliyet raporlarını ve bu ara
da Bankanın o devreye ait mali vaziyetini gösteren mizan, cetvel, Banka ile ilgili
olarak düzenlenen diğer rapor, belge ve istatistik gibi verileri inceleyerek gerek
tiğinde Genel Müdürlüğe gerekli direktifleri vermek.
B — Yurt içinde ve dışında şube, büro, muhabirlik gibi işyerleri açma ve ka
pamaya karar vermek ve bunların faaliyet sınırları ile yetki ve çalışma esaslarını
tespit etmek.
C — Bankanın işleri icabı gayrimenkul satınalmak. gayrimenkuller üzerin
de aynî haklar tesisi, kaldırılması veya değiştirilmesi mahiyetindeki tasarruflar
hakkında karar vermek.
D — Dava açmak, Banka leh ve aleyhindeki davaları Banka için menfaat
mülâhaza edildiği takdirde sulh ve tahkim yoluyla halletmek, davadan vazgeçmek,
davayı takip veya temyiz etmemek hususlarında karar almak.
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E — Bankanın borçlanması için vaki olacak teklifleri inceleyerek borçlanma
şartlarım ve limitini tespit edip Genel Müdürlüğe yetki vermek.
F — Tahsili mümkün olmayan alacakların silinmesine karar vermek, faizden
vazgeçmek.
G — Bankanın alım, satım ve ihale işlerinin tabi olacağı genel prensipleri ve
çeşitli kademelerce kullanılabilecek yetki limitlerini tespit etmek.
H — Gerekli görülen fuar ve sergilere iştirak etme konularında karar vermek.
I — Banka tüzel kişiliği adına imza atmaya yetkili olanları Genel Müdürlüğün teklifi üzerine tespit ve bu yetki derecesini tayin etmek.
Kredi Komitesi
Madde 7 — Kredi Komitesi, 70 Sayılı Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamede gösterilen görevleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından üye
ler arasından seçilecek iki üye ile Genel Müdür veya vekilinden oluşur.
Herhangi bir toplantıya katılamayacak kredi komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere iki yedek üye seçilir.
Kredi Komitesinin başkanı Genel Müdürdür.
Kredi Komitesinin oy birliği ile verdiği kararlar doğrudan doğruya, çoğun
lukla verdiği kararlar Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.
Kredi Komitesinin İşlerini Yönetim Kurulu denetler.
Genel Müdür
Madde 8 — Banka Genel Müdürü'nün atanması, nitelik ve şartları, görev ve
yetkileri hakkında 60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.
Genel Müdür, gerekli gördüğü takdirde, görev ve yetkilerini Tüzük hüküm
leri çerçevesinde kısmen daha alt kademelere devredebilir.
Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen yetkileri, gerek
tiğinde Genel Müdür Yardımcılarına, Merkez Birimlerine ve Taşra Teşkilatına ge
nel hükümler ve bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre devredebilir.
Yetki Verme
Madde 9 — Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Tüzük hükümleri çer
çevesinde, görev ve yetkilerine giren konularda Genel Müdür, Genel Müdür Yar
dımcıları, Merkez Birimleri ve Taşra Teşkilatını yetkili kılabilir. Yetki verme, Ban
kanın en üst düzeyde yetkili ve sorumlu karar organı olan Yönetim Kurulunun so
rumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Genel Müdür Yardımcıları
Madde 10 — Bankanın en çok 6 Genel Müdür Yardımcısı bulunur.
Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdürce belirlenir.
Genel Müdür Yardımcılarının atanmaları, nitelik ve şartları konusunda 60
Sayılı KHK hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Teşkilat
Genel Müdürlük Birimleri ve Taşra Teşkilatı
Madde 11 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 60 Sayılı KHK hükümleri
dairesinde Bankanın yapacağı görevleri yürütmek üzere gerekli Genel Müdürlük
birimleri ve taşra teşkilatı Yönetim Kurulu Kararıyla kurulur.
Ancak. Genel Müdürlük birimlerinin kurulmasına ilişkin Yönetim Kurulu
kararı. Koordinasyon Kurulu'nun tasvibiyle yürürlüğe konulur.
Bankanın taşra teşkilatı; bölge müdürlükleri, yurt içi ve dışındaki şube, tem
silcilikler ve bürolardan oluşur.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Bağlı Ortaklık ve iştirakler
Bağlı Ortaklıklar ve iştiraklere ilişkin Hükümler
Madde 12 — Bağlı ortaklık ve iştiraklerin kurulması, nitelikleri, yönetimi, or
ganları hakkında 60 Sayılı K H K hükümleri uygulanır, iştiraklerin yönetim kurulu
üyeleri ve denetçilerinde, teşekkül kuruluş yönetim kurulu üyeleri için gerekli ni
telik ve şartlar aranır. Denetçilerde ihtisas şartı aranmayabilir.
Banka veya Bağlı Ortaklıkları temsilen Bağlı Ortaklıklar veya İştiraklerde
Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alacakların hisse senedi tevdi yükümlülüğü
temsil ettiği Kuruluş tarafından yerine getirilir.
Bağlı Ortaklık ve iştiraklerin Faaliyet Konuları
Madde 13 — Banka bu Kanun Hükmünde Kararnamede yeralan amaç ve
faaliyet alanları dışında bağlı ortaklık kuramaz ve iştirakde bulunamaz.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim
Madde 14 — Plân, program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması, yatırım ve finansman programları, küçük tamamlama, idame ve yenileme yatırım
ları, fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesapları ve faaliyet
raporları, k â r dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında 60 Sayılı K H K hükümleri
uygulanır.
Bankanın hesap dönemi takvim yılıdır.
Bilanço ve netice hesaplarının yayımlanmasına ilişkin 60 sayılı K H K hüküm
lerine ilaveten Bankanın bilanço ve netice hesapları, Yönetim Kurulunun onayını
takiben önceden gazetelerde yayımlanabilir.
Devlet Malı Sayılma
Madde 15 — Banka ve bağlı ortaklıklara ait hertürlü taşınır ve taşınmaz mal
ları, paralan ile her türlü hak ve alacakları Devlet Malı hükmündedir.
Kamu Kurum ve Kuruluştan Adına Yapılan Ödemeler
Madde 16 — Bankaca, kamu kurum ve kuruluşları adına Banka kaynaklarından yapılan ödemeler, yürürlükteki en yüksek vadeli mevduat faiz oranı üzerinden
tahakkuk ettirilecek faizle birlikte ilgili kamu kurum ve kuruluşundan aynen tahsil
edilir.
Personele İlişkin Hükümler
Madde 17 — Banka personeli 60 Sayılı K H K ile sözkonusu KHK'ye uygun ola
rak çıkarılacak iktisadi Devlet Tesekküleri personel rejimi esaslarını düzenleyen kanuna tabidir.
Bankanın Esnaf Kefalet Kooperatifleri ile İlişkileri
Madde 18 — 1) Bankanın kredilerinden yararlanan esnaf, sanatkâr ve kü
çük sanayiciler tarafından kurulan kefalet kooperatifleri ile üst kuruluşları ve di
ğer mesleki kuruluşlar Bankanın denetimine tabidirler.
Bankaca yapılacak teftiş sonucunda kooperatiflerin veya kuruluşların para
ve para hükmünde evrak ve senetleri ve sair mallan aleyhine, bilanço, zabıtname,
rapor ve diğer her nevi evrak ve defterleri ve vesikaları üzerinde suç işlediği tes
pit edilen her kademedeki yöneticileri bu suçlarından dolayı Devlet Memurları gibi
ceza görürler.
2) Bankanın esnaf ve sanatkârlara kooperatifler kefaletiyle açtığı kredilerle
ilgili istihbarat hakkı saklıdır.
3) Banka, kendisine intikal eden kredi taleplerini kısmen veya tamamen
karşılama veyahutta reddetme konusunda serbesttir.
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4) Takipteki alacakları, bloke sermayesinin % 40'ına varan kooperatiflerde
Bankaca yapılan plasman tahsisleri süreli veya süresiz olarak durdurulur.
Sermayesinin % 50'sini yitiren kefalet kooperatiflerinde, yönetimin değiştirilmesi ve sorumluluklarının aranması için Banka, kooperatif denetçilerinden genel
kurulun toplantıya çağrılmasını ister, Genel Kurulun toplanamaması ve gerekli ted
birlerin alınmaması veya alınan tedbirlerin olumlu sonuç vermemesi hallerinde
Banka, durumu bir raporla ilgili olduğu Bakanlığa bildirerek kooperatifin tasfiyesini
talep eder.
5) Bu Kooperatiflerin ortaklarına verdikleri kefaletten dolayı alacakları mas
raf karşılıkları, istihbarat ücretleri vesair her ne nam ile olursa olsun alacakları
paraların azami haddi ana paranın yıllık % 3'ünü geçemez.
Gayrimenkul İpoteği Alabilme
Madde 19 — Banka, faaliyet konularına ilişkin olarak açtığı kredilere kar
şılık gayrimenkul ipoteği rehni alabilir.
Menkul Rehni Tesisi
Madde 20 — 1) Bankaca esnaf, sanatkâr, küçük ve orta ölçekli sanayi ku
ruluşlarına veya bunların kurmuş oldukları mesleki teşekküllere kredi ile satılarak teslim edilen veya kiralanan makina alat, edevat ve teçhizat ile. bedelleri Ban
kaca ikraz edilen kredilerle satın alınan veya Bankadan alınan kredilere karşılık
gösterilen makina, alat, edevat ve teçhizat, borçlunun elinde bulunsa dahi, Ban
kaya rehinlidir.
Bu rehin hakkı, borçlunun meslek veya sanatım icra ettiği yerdeki noterlik
dairesince tutulacak özel bir sicil defterine kaydolunur. Mezkur mallar ayrıca özel
bir sicilde kayıtlı ise durum o sicili tutan yetkili mercilere de bildirilerek siciline iş
letilir. Banka rehinli malların sigorta ettirilmesini de isteyebilir.
2) Bu madde uyarınca Bankaya rehnedilen malların borçlu tarafından işletilip kullanılması sonucu elde edilecek mamuller üzerinde de temerrüt halinde, Ban
kanın kanuni rehin hakkı vardır.
Üçüncü şahıslar, mamullerin, ancak Bankanın alacağını karşılayanlardan
fazlasını haczettirebilirler.
3) Menkul rehinle temin olunan Banka alacaklarının tamamının veya her
hangi bir taksidinin vadesinde ödenmemesi halinde, Banka tarafından borçluya bor
cun 15 gün içinde ödenmesi isteğini taşıyan bir ihtarname tebliğ olunur. Bu ihtarnamenin tebliği üzerine borçlu 3 gün içinde borcu ödediği veya borcun vadesi gel
mediği hususunda merhunun bulunduğu yer İcra Tetkik Mercii Hâkimliğine itiraz
edebilir. Hâkim, basit muhakeme usulü ile duruşma yaparak itirazı en geç 1 hafta
içinde karara bağlar.
Hâkimin vereceği karar kesindir.
İhtarname süresi içinde veya itiraz halinde itirazın reddini müteakip 15 gün
içinde borç ödenmezse Banka, merhunu 15 gün süre ile açık arttırmaya çıkarır, bu
süre içinde alıcı çıkmadığı veya verilen bedel borcu tamamen karşılamadığı tak
dirde, açık artırma süresi 15 gün daha uzatılır. Bu süre içinde verdiği bedel mu
kabilinde alıcısına muvakkat satışı yapılarak durum borçluya bir ihtarname ile
bildirilir. Borçlu bu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 7 gün içinde de borcu ödeme
diği takdirde kesin ihalenin icrası için dosya İcra Tetkik Mercii Hâkimliğine ve
rilir. Hâkim basit muhakeme usulü ile duruşma yaparak en geç 3 gün içinde iha
lenin kesinleşmesine karar verdiği takdirde, merhun alıcıya teslim olunur. Hâkimin
verdiği karar kesindir.
4) Borçlu gerekli ihtimamı göstermeyerek merhunun değerinin düşmesine
sebebiyet verdiği takdirde mahalli Sulh Hâkiminin vereceği mühlet içinde ek temi-
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nat vermez veya evvelki hali iade etmezse mahkemece Bankaya teminat noksanına
tekabül edecek bir miktarın ödenmesine hükmolunur.
5) Merhun malları Bankanın muvaffakatı dışında veya habersiz başka yere
nakleden, satan, alacaklıyı ızrar kastıyla tahrip veya imha eden borçlu, alacaklı
Bankanın müracaatı üzerine altı aydan üç seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
6) Bu madde uyarınca yapılacak rehin mukavelesi ile buna ilişkin yargılama, takip ve itiraz işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
7) Bu maddeyle Bankaya tanınan hak ve yetkiler, yapacağı aynı işler için,
Esnaf Kefalet Kooperatiflerine de tanınmıştır.
Kredi İşlemlerinin Vergi ve Harç Muafiyeti
Madde 21 — Türkiye Halk Bankasının;
1) Esnaf, sanatkar ve küçük sanayicilerle, kefalet kooperatiflerine, esnaf
dernek ve birliklerine, bu teşekküllere kayıtlı üye ve ortaklarına gerek kayıtlı
bulunduğu teşekkülün tavassut ve kefaletiyle, gerekse doğrudan doğruya açacağı
her çeşit kredilerle, ismi zikredilen teşekküller mensuplarının kendi aralarında ih
das edecekleri karşılıklı yardımlaşma fonlarından alacakları paralar,
2) Bu kredi işlemleriyle ilgili senetler, makbuzlar, taahhütname, mukave
lename, kefaletname ve temliknameler, teminat ve kefalet mektupları, mektup ve
telgraflar, dekontlar, münakale, tediye, irsal, teslim, tahsil emirleri ve hernevi
kağıtlar, kayıtlar, defterler, hesap hülasaları, kredi lehtarlarından Bankaca alı
nacak beyanname, bilanço ve işletme hesabı hülasaları,
3) Menkul rehni ve gayrimenkul ipoteği işlemleri,
4) Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin Banka emrine tanzim edeceği senetler,
reeskont senetleri,
5) Bu kredilerden doğacak borçlar hakkında icra, mahkeme ve resmi daire
ler nezdinde yapılacak takip ve tahsilata dair her nev'i talep, tebliğ ve kararlar,
6) İpoteğin paraya çevrilmesi ve gayrimenkulun Banka üzerinde kalması
ile ilgili muameleler,
7) Bu krediler dolayısıyla Bankaca alman paralar, faiz, komisyon, hertürlü
masraf karşılıkları dahil.
Damga vergisinden, noter ve tapu harçlarından ve hertürlü
harçlardan
muaftır.
ALTINCI KISIM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 — Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketinin bu kanuna
intibakını sağlamak için yapılacak işlemler hertürlü vergi, resim ve harçlardan
muaftır.
Geçici Madde 2 — Halen mevcut (A), (B) ve (C) grubu hisseleri yeni (A)
ve (B) grubu hisselerine dönüştürülür.
Bu dönüştürme sonunda Hazineye geçecek yeni (B) grubu hisse senetleri
kamu kuruluşlarına mesleki kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere devredilebilir.
Geçici Madde 3 — Bankanın ihtiyacı olan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel
Müdürlük kadrolarını ihdas etmeye ve mevcut kadrolardan gerekli görülenleri ip
tal etmeye 1 yıl süreyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu şekilde ihdas edilen kad
rolarda görevlendirilenlerin özlük haklan, 60 sayılı K H K ' n i n öngördüğü Personel
Kanunu çıkıncaya kadar, yürürlükten kaldırılmış olan 440 Sayılı Kanun çerçeve
sinde benzeri İktisadi Devlet Teşekküllerindeki uygulamaya göre yürütülür.
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Kaldırılan Hükümler
Madde 22 — Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıklarının kuruluşuna İlişkin
8/6/1983 tarih ve 2284 sayılı Kanun, bütün ek ve tadilleri ile birlikte ve 507 sayılı
Kanunun Esnaf Kredi Komitesi ile ilgili 110. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 23 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 24 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı
S. ULUSU
Başbakan
Z. BAYKARA

Prof. Dr. I. ÖZTRAK

M. ÖZGÜNEŞ

Prof. Dr. M . N. ÖZDAŞ

Devlet Bak. Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

S. R. PASIN

K. AKDOĞAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

I. TÜRKMEN
Dışişleri Bakanı

A. B. KAFAOĞLU

H. SAĞLAM

Dr. T. ÖNALP

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık Bakanı

K. CANTÜRK

Ü. H. BAYÜLKEN
Millî Savunma Bakanı

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T. SADIKLAR

Ticaret Bakanı

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı

Gümrük vs Tekel Bakanı

S. ÇETİNER
İçişleri Bakanı

Prof. Dr. M . AYSAN
Ulaştırma Bakanı

Prof. Dr. S. ÖZBEK

Prof. Dr. T. ESENER

Tarım ve Orman Bakanı

Çalışma Bakanı

I. EVLİYAOĞLU

Prof. Dr. A . SAMSUNLU

M. R. GÜNEY

V. ÖZGÜL

Kültür ve Turizm Bakanı

İmar ve İskan Bakanı

Koy İşleri ve Koop. Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

M . TURGUT

F. İLKEL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı

S. ŞİDE
Sosyal Güvenlik Bakanı

Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası A.Ş. Kuruluşu Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
Karar Sayısı: KHK/123

Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün yeniden dü
zenlenmesi; 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak
10/10/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı. 11/4/1983 tarih ve
60 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak ve sözkonusu Kanun Hükmün
de Kararname hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Türkiye Cum
huriyeti Turizm Bankası Anonim Şirketi adı ile kurulan İktisadi Devlet Teşekkülü
nün hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, mües
sese, bağlı ortaklıklar ve iştirakleri ve bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer
hususları düzenlemektir.

