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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.  

	 Mehmet	Muş	 Mehmet	Naci	Bostancı

 İstanbul Ankara

 Grup Başkanvekili Grup Başkanı

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/773 esas numaralı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifine imzamı 
koyuyorum.  

Gereğini arz ederim.  02.10.2018
	 	 	 Abdullah	Nejat	Koçer
   Gaziantep 
 

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/773)

ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu

TALİ Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu

GENEL GEREKÇE
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. (TKB), 11/11/1975 tarihli ve 13 sayılı Devlet Sanayi ve İşçi 

Yatırım Bankası Kuruluşuna Dair Kanun Hükmünde Kararname ile “Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım 
Bankası (DESİYAB) Anonim Şirketi” adı altında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu 
olarak kurulmuş, kuruluş işlem ve faaliyetleri 4/11/1983 tarihli ve 165 sayılı Devlet Sanayi ve İşçi 
Yatırım Bankası A.Ş.’nin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenmiş, 
22/6/1988 tarihli ve 329 sayılı Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş.’nin Kuruluşu Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 
unvanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiş ve Bankanın sanayi sektörü yanında diğer 
sektörlere de finansman desteği sağlaması imkânı getirilmiştir.

Bu bağlamda Yüksek Planlama Kurulunun 20/1/1989 tarihli ve 89-T-2 sayılı Kararı ile T.C. Turizm 
Bankası A.Ş. tüm aktif ve pasifleriyle Bankaya devredilmiş ve hizmet verilen alanlara turizm sektörü 
de ilave edilmiştir.

Bankanın kuruluşuna ilişkin kanun hükmünde kararnameler 14/10/1999 tarihli ve 4456 sayılı 
Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanunla yeniden düzenlenmiş ve 
mezkûr Kanun 17/10/1999 tarihli ve 23849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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4456 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne, ülkemiz ve dünyadaki bankacılık 
sisteminde ve anlayışında meydana gelen gelişmeler ile Bankanın stratejik hedeflerindeki değişiklikler 
doğrultusunda mevcut Kanunun ihtiyaca tam olarak cevap veremediği göz önüne alınarak, Bankanın 
gelişmiş ülkelerin önde gelen kalkınma ve yatırım bankaları ile muadil etkinlikte hizmet sunabilmesi 
için bu yasal düzenlemenin yapılması gerekliliği doğmuştur.

Bankanın, gelişmiş ülkelerdeki kamu sermayeli etkin kalkınma ve yatırım bankalarının işlevleri 
örnek alınmak suretiyle; altyapı, çevre, enerji, konut, araştırma ve geliştirme yatırımları, sektörel 
verimlilik ve rekabeti artıracak yatırımlar, küçük ve orta boy işletmelere ilişkin finansman uygulamaları, 
bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesine katkı sağlayacak yatırımlar, kalkınma programlarında 
belirtilen öncelikli sektörlerde yapılacak yatırımlar, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin yatırımlar ile 
benzer alanlarda doğrudan veya diğer bankalar aracılığı ile kredi sağlayarak, fonlar kurarak, garanti ve 
risk paylaşım programları geliştirerek veya diğer kalkınma ve yatırım bankacılığı araçlarını kullanarak 
finansman sağlayabilecek bir yapıya kavuşturulması, çağdaş kalkınma ve yatırım bankacılığının bir 
gereği olarak ortaya çıkmaktadır.

Ülkemizin ekonomisinde uzun vadeli yol haritasını belirleyen Kalkınma Planında; yatırımlara 
uzun vadeli finansman sağlayan kalkınma bankacılığının geliştirilmesine yer verilerek bu durum ülke 
ekonomisinde önem arz eden bir politikaya dönüştürülmüştür. Bu kapsamda, Kalkınma Planında 
belirlenen alanlar başta olmak üzere, üretimde nitelikli kapasite oluşturulması, rekabet gücünün 
artırılması, ölçek ekonomilerine ulaşılması, sermayenin tabana yayılması amacıyla yatırım projelerine 
uzun vadeli finansman, sermaye ve teknik yardım sağlayabilen, gerekli finansal araçlarla güçlendirilmiş, 
başarılı ulusal kalkınma bankaları düzeyinde bir kamu kalkınma bankası olabilmesini teminen yeniden 
yapılandırılması amacıyla yasal düzenleme hazırlanmıştır.

2002-2010 döneminde yüksek büyüme hızları ile birlikte 10.000 Amerikan Dolarının üzerine çıkan 
kişi başına GSYH, son beş yıllık süre bu düzeyde gerçekleşmiştir. GSYH’nın artırılabilmesi için imalat 
sanayinde üretim artışını hızlandırmak ve ürün çeşitlemesini sağlamak temel faktörlerden biridir. Başta 
tasarruf oranının yükseltilmesi olmak üzere yurt içi kaynakların artırılması, kaynakların daha üretken 
alanlara yönlendirilmesi ve özel sektör imalat sanayii yatırımlarının artırılması, imalat sanayiinin 
GSYH içindeki payının yükseltilmesi ve işgücü verimliliğinin artırılması büyümenin sürdürülebilirliği 
ve ekonominin küresel rekabetteki konumunun güçlendirilmesi açısından önem arz etmektedir.

Başta imalat sanayi olmak üzere turizm, yenilenebilir enerji ve diğer sektörlerin gelişmesinde 
başarılı faaliyetler yürüten Türkiye Kalkınma Bankası’nın, imalat sanayinde yapısal dönüşümün 
gerçekleştirilmesinde, bankacılık faaliyetleri kapsamında önemli bir kamu ajanı olarak görev alabilmesi 
hedeflenmektedir.

Ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda, çağdaş kalkınma ve yatırım bankacılığı araçlarını 
kullanarak, rekabetçi ve dinamik bir sektörde etkin ve verimli bankacılık faaliyeti yapılabilmesi, 
5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile uyum sağlanması ve mevduat kabul eden kamu bankalarındaki 
iyileştirmelerin Bankada da sağlanması ve uluslararası bankacılığın gereklerine göre çalışılabilmesi 
için gerekli yasal altyapının oluşturulmasını teminen, Kanunun amacı genel çerçeveyi belirlemek 
olduğundan, ayrıntılı hususların ana sözleşme ile düzenlenmesi ve Bankanın teşkilat yapısı, çalışma usul 
ve esasları, personel politikası ve istihdam şekli ile tabi olunan istisna ve muafiyetlerinin belirlenerek 
yeniden yapılandırılması amaçlanmıştır.
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MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Amaç maddesidir.
Madde 2- Bankanın özerk bir yapıya kavuşturulması ve etkin bankacılık için gerekli altyapıyı 

hazırlamak amacıyla; kamu sermayeli T.C. Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankasının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası 
Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun ek ve değişiklikleri ile 
getirilen hükümlere paralel olarak, Bankanın merkezi, amacı, kaynakları, sermaye yapısı, organları, 
hesapları ve faaliyet konuları ile kârın dağıtımına ilişkin hususların esas sözleşmede yer alacağı hüküm 
altına alınmıştır.

Bu Kanunun yürürlüğe girmesiyle, herhangi bir boşluk oluşmaması amacıyla, hiçbir işleme gerek 
kalmaksızın faaliyetlerine devam edebileceği hükmü ilave edilmiştir.

Madde 3- Bankanın, kaynağı tahsis edilmek suretiyle kanunla ya da Cumhurbaşkanı tarafından 
görevlendirilebileceği, buna ilişkin usul ve esaslar ile kaynağın Cumhurbaşkanınca belirleneceği 
hükmü eklenmiştir.

Madde 4- Bankanın özerk bir yapıya kavuşturulması ve etkin bankacılık için gerekli altyapıyı 
hazırlamak amacıyla; kamu sermayeli T.C. Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankasının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası 
Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun ek ve değişiklikleri ile 
getirilen hükümlere paralel olarak, Banka personelinin İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edileceği 
ve personel istihdamına ilişkin hususlarda Yönetim Kuruluna yetki veren düzenleme yapılmıştır. 
Personelin aylık ücret ve diğer mali haklarının belirlenmesine ilişkin yetkiyi Banka Genel Kuruluna 
veren ve çalışanlarla Banka arasında çıkacak ihtilaflarda yetkili mahkemenin belirlenmesine ilişkin 
hükümler eklenmiştir.

Madde 5- Ülkemizde özel sermaye yatırımlarının artırılması ve orta-uzun vadede ülke kalkınmasına 
olumlu katkılar sağlayacak yüksek teknoloji yatırımları için alternatif finansman imkânları sağlanması 
gerekliliği değerlendirilerek, Bankanın bünyesinde, tüzel kişiliği haiz Türkiye Kalkınma Fonu 
kurulmasına ilişkin hüküm eklenmiştir.

Türkiye Kalkınma Fonunun ve bünyesindeki alt fonların çalışma usul ve esasları, organları, işleyiş 
kuralları, raporlama esasları, fonun denetimi ve uygulamaya ilişkin diğer hususların Türkiye Kalkınma 
Fonu iç tüzüğü ile belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Türkiye Kalkınma Fonu ve bünyesindeki alt 
fonlar aracılığıyla sağlanan finansmanın yönetiminden Türkiye Kalkınma Bankası sorumlu tutulmuştur. 
Ayrıca, Türkiye Kalkınma Bankasının fona ilişkin yapacağı masraflar Banka masraflarından 
ayrıştırılarak, bu masraflarının fon kaynaklarından karşılanacağı ilgili madde ile düzenlenmektedir.

Madde 6- Türkiye Kalkınma Fonunun istisna olduğu ve muaf tutulacağı konulara ilişkin hükümler 
eklenmiştir.

Bu kapsamda,
Türkiye Kalkınma Fonunun ulusal ve uluslararası piyasalarda faaliyet göstermesi ve dinamik, 

teknoloji odaklı, katma değeri yüksek işletmeleri destekleyen Türkiye’de öncü bir fon olması 
hedeflenmektedir. Türkiye Kalkınma Fonunun esnek bir yapısının olması ve piyasalardaki değişikliklere 
hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmesi gerekmektedir. Ayrıca, fon kaynaklarının sadece ulusal değil 
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uluslararası kurumlar tarafından da sağlanması planlanmaktadır bu amaçla kurulacak fonun uluslararası 
mecralarca kabul görmüş bir yapıya sahip olması gereklilik arz etmektedir. Bu nedenle, Türkiye 
Kalkınma Fonu ve fona bağlı alt fonların yapısı ve işleyişi ile Bankanın fonun yönetimiyle ilgili 
faaliyetleri 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe 
konulan ikincil mevzuatlar kapsamından çıkarılmıştır. Bu kapsamda SPK’ya ödenecek Kurul ücretleri 
ilave bir maliyet artışına yol açacak olup kârın düşüşüne; dolayısıyla kamu gelirlerinin azalmasına yol 
açacaktır. Zira fonun gelirleri genel bütçeye gelir olarak kaydedilecektir. Bu itibarla, Türkiye Kalkınma 
Fonu’nun 6362 sayılı Kanun çerçevesinde Kurul ücreti ödemeyeceği hususu düzenlenmiştir.

Türkiye Kalkınma Fonunun ve bünyesindeki alt fonların, kuruluş ve tescil işlemleri ile esas 
sözleşmesinin tescil ve ilan işlemleri de dâhil olmak üzere faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri 
işlemlerle ilgili düzenlenen tüm kâğıtlar damga vergisi, tüm iş ve işlemleri her türlü harç, her ne nam 
adı altında olursa olsun nakden veya hesaben banka ve sigorta muameleleri vergisi mükelleflerine 
ödedikleri tutarlar ile her ne nam adı altında olursa olsun nakden veya hesaben lehe aldıkları paralar 
banka ve sigorta muameleleri vergisi, her türlü kredi kullanımları işlemleri kaynak kullanımını 
destekleme fonu da benzer şekilde maliyeti arttırıcı etki göstereceği için, bu maliyetlerden de istisna 
sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Ayrıca, mezkûr fonun yatırımcılar tarafından cazip bulunmasını ve fonun bir ortağı olarak 
kamunun da gelirlerinin artmasını teminen gelir vergisi ve kurumlar vergisinden de istisna sağlanması 
hüküm altına alınmıştır.

Fonun tüzel kişiliği bulunduğu ve varlıklarını kendi temsilcileri ile yöneteceği-takip edeceği için 
Bankanın, Türkiye Kalkınma Fonunda sahip olduğu paylar nedeniyle 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 
ve ilgili mevzuatta yer alan Konsolide Denetim ve Konsolide Finansal Raporlama ile ilgili hükümlere 
tabi olması ikilik ve karmaşa doğurabilecektir. Bu nedenle bahsedilen mevzuata istisna getirilmesine 
yönelik düzenleme yapılmıştır.

Türkiye Kalkınma Fonu tarafından iştirak edilen şirketler ve fonların, kamu iktisadi teşebbüsleri 
de dâhil, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan veya özel kanunla kurulan kamu kurum, 
kuruluş ve ortaklıklarına uygulanan mevzuat, uygulama ve kısıtlamalara tabi tutulması fonun diğer 
ortakları açısından fona katılmada negatif etki yaratabileceğinden fonun kaynaklarında azalışa sebep 
olabilir. Dolayısıyla, fonun piyasa şartlarına göre rekabetçi olarak faaliyet gösterebilmesini teminen 
anılan hususlarda istisna getirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Madde 7- Bankanın kalkınma amaçları doğrultusunda uygun şartlarla temin ettiği kaynakları, 
kâr maksimizasyonu hedefi gözetmeden uygun koşullarda yatırımcıya aktarması hedeflendiğinden, 
4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanunun istisna, hak 
ve muafiyetleri düzenleyen maddesi, zaman içerisinde değişen veya mevcut Kanundan sonra yürürlüğe 
giren mevzuat hükümleri, uygulamada karşılaşılan problemler, mevduat kabul eden kamu sermayeli 
bankaların hali hazırdaki istisna ve muafiyetleri ile Bankanın halen yürütmekte olduğu ve yeniden 
yapılandırma sonrasında Bankanın üstlenmesi öngörülen kamusal nitelikteki yeni görevleri de dikkate 
alınarak yeniden düzenlenmiş, bu itibarla tabi olmayacağı kanun, kanun hükmünde kararname ve 
benzeri mevzuat belirtilmiştir.

Madde 8- Madde ile, 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu 
Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmaktadır. Diğer mevzuatlarla 4456 sayılı kanuna atfen yapılan 
düzenlemelerin bu kanuna yapılmış sayılacağına dair bir hüküm de eklenmiştir.
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Geçici Madde 1- Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip mevcut yönetim kurulu ile Banka 
personelinin durumuna ilişkin uygulamaları belirlemek üzere bu geçici madde eklenmiştir.

Bu madde ile; Bankanın genişleyen faaliyetleri ve hizmet alanlarının gerektirdiği nitelikte 
ve sayıda insan gücünün bulunmasına imkân veren ve nitelikli personelin de Bankada çalışmaya 
devam etmelerini özendiren bir yapının oluşturulması, bu bağlamda ülkemizde geçmiş dönemlerde 
gerçekleştirilen uygulamalar da dikkate alınarak, personel yapısına ilişkin uygulamaların yeniden 
düzenlenmesi hedeflenmiştir.

Bankada belli bir tarihten sonra 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmayan personel 
çalışmaması, mevcut personelden dileyenlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bir 
kamu kurumuna atanması ve bu atama işlemi gerçekleşinceye kadar Bankanın ihtiyaç duyduğu uygun 
işlerde görevlendirilmesi hüküm altına alınmıştır.

Bankada çalışmayı kabul eden emekli sandığı kanununa tabi personelin, talep etmeleri halinde 
anılan Kanuna tabiyetlerine devam etme imkânı tanınmıştır.

Bankanın yeniden yapılandırılması amacıyla gerekli olan geçiş sürecinde hizmetin devamının 
aksamaması için, mevcut Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin görevlerinin Genel Kurulca yenileri 
seçilinceye kadar devam etmesi hüküm altına alınmıştır.

Geçici Madde 2- Banka personelinden emeklilik hakkını kazanmış olanların emekliliğini teşvik 
etmeye yönelik ilave emekli ikramiyesi verilmesi hüküm altına alınmıştır.

Madde 9- Yürürlük maddesidir.
Madde 10- Yürütme maddesidir.
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

	 Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi
	 Plan	ve	Bütçe	Komisyonu	 5/10/2018
	 Esas	No:	2/773
	 Karar	No:	1

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/773 esas numaralı ‘Türkiye	 Kalkınma	 Bankası	 Anonim	 Şirketi	 Hakkında	 Kanun	 Teklifi’, 
Komisyonumuzun 3/10/2018 tarihinde yaptığı 1  inci birleşiminde görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

 Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur.
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1. GİRİŞ

2/773 esas numaralı ‘Türkiye	Kalkınma	Bankası	Anonim	Şirketi	Hakkında	Kanun	Teklifi’,	28/9/2018 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş ve Başkanlıkça 2/10/2018 tarihinde esas 
komisyon olarak Komisyonumuza, tali komisyon olarak Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonuna havale edilmiştir.

Komisyonumuzun 3/10/2018 tarihinde yaptığı 1 inci birleşiminde 2/773 esas numaralı Kanun 
Teklifi, Teklif sahibi İstanbul Milletvekili ve AK PARTİ Grup Başkanvekili Mehmet MUŞ ile Hazine 
ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 
Sayıştay Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, 
Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve 
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu temsilcilerinin katılımıyla görüşülmüştür.

2. 2/773 ESAS NUMARALI KANUN TEKLİFİNDE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

2/773	esas	numaralı	Teklifin	gerekçesi	ve	metni	incelendiğinde,	Teklifte;

- Kalkınma Bankasının, gelişmiş ülkelerdeki kamu sermayesine sahip etkin kalkınma ve yatırım 
bankalarının işlevleri örnek alınmak suretiyle kalkınma planlarında öncelik verilen amaçlar başta olmak 
üzere; altyapı, çevre, enerji, araştırma ve geliştirme yatırımları, sektörel verimlilik ve rekabeti artıracak 
yatırımlar, küçük ve orta ölçekli işletmelere ilişkin finansman uygulamaları, bölgesel gelişmişlik 
farklılıklarının giderilmesine katkı sağlayacak yatırımlar ile benzer alanlara doğrudan veya diğer 
bankalar aracılığı ile kredi sağlayarak, fonlar kurarak, garanti ve risk paylaşım programları geliştirerek 
veya diğer kalkınma ve yatırım bankacılığı araçlarını kullanarak finansman sağlayabilecek bir yapıya 
kavuşturulmasına,

- Bankanın, kanun ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, kalkınma planı, programı ve stratejik 
planlar doğrultusunda kaynağı tahsis edilmek suretiyle görevlendirilebilmesine, görevlendirme 
kapsamında ihtiyaç duyulan kaynağın hangi kurum veya kuruluş bütçesinden karşılanacağının 
Cumhurbaşkanınca belirlenmesine,

- Banka personelinin; 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası 
Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun ilgili hükümlerine benzer 
şekilde bundan böyle 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre iş sözleşmesi ile istihdam edilmesine, 

- Personel istihdamına ilişkin hususlarda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, personelin mali ve 
sosyal haklarının ise Banka Genel Kurulunca ya da Genel Kurulun yetkilerini devretmesi durumunda 
Yönetim Kurulunca karara bağlanmasına,

- Banka bünyesinde, tüzel kişiliği haiz Türkiye Kalkınma Fonunun kurulmasına, Fonun ve 
bünyesindeki alt fonların; çalışma usul ve esasları, organları, işleyiş kuralları, raporlama esasları ve 
denetiminin Türkiye Kalkınma Fonu İç Tüzüğü ile yapılmasına, Fon ve bünyesindeki alt fonlar 
aracılığıyla sağlanan finansmanın yönetiminden, Türkiye Kalkınma Bankasının sorumlu olmasına, fona 
ilişkin yapılacak masrafların Banka masraflarından ayrıştırılarak fon kaynaklarından karşılanmasına,

- Türkiye Kalkınma Fonu ve fona bağlı alt fonların yapısı ve işleyişi ile Bankanın Fonun yönetimiyle 
ilgili faaliyetlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan 
ikincil mevzuatlar kapsamının dışında olmasına, ayrıca Fonun ve bünyesindeki alt fonların, kuruluş ve 
tescil işlemleri ile faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili düzenlenen tüm kâğıtların 
damga vergisinden, tüm iş ve işlemlerin her türlü harçtan, banka ve sigorta muameleleri vergisi 
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mükelleflerine ödedikleri tutarlar ile lehe aldıkları paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden, 
her türlü kredi kullanımlarının kaynak kullanımını destekleme fonundan ve fonun gelir ve kurumlar 
vergisinden istisna tutulmasına,

- Bankanın, Türkiye Kalkınma Fonunda sahip olacağı paylar hakkında 5411 sayılı Bankacılık 
Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan Konsolide Denetim ve Konsolide Finansal Raporlama ile ilgili 
hükümlere tabi olmasının; Fonun tüzel kişiliği bulunmasından ötürü uygulamada karmaşa doğurabilecek 
olması sebebiyle ilgili mevzuattan istisna tutulmasına,

- Fon tarafından iştirak edilen şirketler ve fonların, kamu iktisadi teşebbüsleri de dâhil, sermayesinin 
yarısından fazlası kamuya ait olan veya özel kanunla kurulan kamu kurum, kuruluş ve ortaklıkları için 
düzenlenen kısıtlamalara tabi olmamasına,

- Teklifin kanunlaşması halinde Bankada personele istihdamla ilgili seçimlik haklar tanınmasına, 
bu kapsamda; 

Ø İş Kanunu hükümlerine tabi çalışmak istemeyen personelin bir kamu kurumunda göreve 
başlatılıncaya kadar, 

Ø İş Kanununa göre çalışmak isteyen personelin ise bir pozisyona atanıp ücret ve mali hakları 
belirleninceye kadar, 

bankanın ihtiyaç duyduğu uygun işlerde görevlendirilmesine,

- Mevcut Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin görevlerinin Genel Kurulca yenileri seçilinceye 
kadar devam etmesine,

- Banka personelinden emeklilik hakkını kazanmış olanlardan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 180 gün içinde emeklilik başvurusunda bulunacakların emekli ikramiyelerinin Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; (yaş haddinden emekliliğine bir yıldan daha az süre kalanlar hariç 
olmak üzere) 

Ø Yaş haddinden emekliliğine en fazla üç yıl kalanlar için %30, 

Ø Yaş haddinden emekliliğine üç yıldan fazla beş yıldan az kalanlar için %40, 

Ø Yaş haddinden emekliliğine beş yıl ve daha fazla kalanlar için %50, 

oranında fazla ödenmesine, emeklilik başvurularının bir kayda bağlanamaması ve geri 
alınamamasına, 

yönelik düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir.

3. KOMİSYONUMUZDA KANUN TEKLİFİ ÜZERİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER

Kanun Teklifi üzerinde yapılan görüşmelerde milletvekilleri tarafından;

- 16 Nisan 2017 tarihli Anayasa değişikliği neticesinde mevzuatta kapsamlı değişiklikler yapıldığı 
ancak TBMM İçtüzüğünün henüz değiştirilmediği, İçtüzük değişikliği yapılmadan bu teklifin gündeme 
getirilmesinin, Komisyon ve Genel Kurul görüşmelerinde tereddütlere yol açabileceği,

- Kalkınma Bankasına başta Sermaye Piyasası Kanunundan olmak üzere tanınacak istisna ve 
muafiyetlerin, yatırımcıyı ülkemize çekmek adına olumlu olduğu, ancak düzenlemenin kaynağı net 
olmayan ve yapısı ikincil düzenlemelere bırakılan bir banka ve fon oluşumuna neden olabileceği, bu 
durumun piyasadaki diğer kalkınma bankalarını olumsuz etkilemenin yanında haksız rekabete de sebep 
olabileceği,
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- Kalkınma Bankasının, bankacılık hukukunda yer alan karşılık ve teminat ayırma zorunluluğundan 
istisna olmasının, vereceği krediler ve diğer alacaklarının anapara ve faizlerinin vaktinde ve beklenen 
miktarda geri dönüşünün alınamadığı durumlarda kendi bilançosu ve mali sistem açısından zarar 
doğurabileceği, bu hususun detaylıca irdelenmesi gerektiği,

- Enflasyon oranlarında meydana gelen ve önümüzdeki dönemde de muhtemelen devam edecek 
artışın, Kalkınma Bankasının yeniden yapılandırılmasını da içeren 2019-2021 dönemini kapsayan Yeni 
Ekonomik Programdaki hedeflerin tutturulmasını engelleyebileceği, yatırım ve kalkınma tercihlerinin 
gözden geçirilmesinin gerektiği bu durumda Bankanın yeni yapısıyla başarıya ulaşmasının mümkün 
görünmediği,

- Teklifin gerekçesinde Bankanın çevre, enerji, araştırma ve geliştirme yatırımları, sektörel verimlilik 
ve rekabeti artıracak yatırımlar, küçük ve orta ölçekli işletmelere ilişkin finansman uygulamaları, 
bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesine katkı sağlayacak yatırımların yanı sıra, altyapı ve 
konut yatırımlarına finansman sağlayacağının belirtildiği, ülkemizde şehirleşmenin mevcut durumu ve 
konut arz fazlası dikkate alındığında bu durumun kaynak israfına neden olabileceği,

- Bankanın mevcut ve oluşturulması muhtemel merkezi yapısı yerine bölgesel bir yapılanmanın 
tercih edilerek bölgesel kalkınma bankaları oluşturulmasının bölgeler arası kalkınmışlık farklarının 
kapanması ve bölgesel ihtiyaçların giderilmesi noktasında daha başarılı olacağı,

- Kâr ortaklığı veya kiralama esaslı kredi işlemlerinin yatırım bankacılığının enstrümanları olduğu, 
kalkınma bankalarının bu alanda faaliyet göstermediği, bu bakımdan bankanın faaliyet alanının yeniden 
ele alınması gerektiği, 

- Kurulması planlanan Türkiye Kalkınma Fonunun iştirak edeceği yatırımların ve diğer fonların 
Sayıştay denetiminden istisna edilmesinin Anayasanın 165 inci maddesine aykırılık teşkil edeceği,

- Banka yapısının henüz net olmayan ikincil bir mevzuatla belirlenmesi ve muhtemel bir Banka 
merkezi değişikliğinin halen görev yapmakta olan personelin mağduriyetine sebep olabileceği, ayrıca 
Bankada özel yarışma sınavı ile göreve gelen personel için farklı bir düzenleme yapılması gerektiği,

- Bankada görev yapmakta olan personelin diğer kurumlara gönderilebilmesinin önünü açan 
düzenlemenin, Banka bünyesindeki yetişmiş insan kaynağının kaybedilmesiyle sonuçlanabileceği, 
emekliliğe hak kazanmış personelin emekli olması halinde verilecek teşviklerin personelin görevini 
layıkıyla yerine getirmesine engel olabileceği,

şeklindeki	görüş,	eleştiri	ve	önerilerin	ardından	teklif	sahibi	tarafından	yapılan	açıklamalarda;

- Kalkınma Bankasının yeniden yapılandırılması ile ilgili hususun Cumhurbaşkanlığının 3 Ağustos 2018 
tarihinde yayımladığı 100 Günlük İcraat Programında yer aldığı ve söz konusu teklifin görüşmelerinin 
bu hedef doğrultusunda önceliklendirildiği,

- Bankanın %99,08 oranında hissesinin Hazineye ait olduğu ve yapılması muhtemel sermaye 
artışının Hazine tarafından yapılacağı, banka bünyesinde kurulacak olan fonun bankanın bir alt kuruluşu 
olmasından hareketle fonun ihtiyaç duyacağı kaynağın da Hazine tarafından karşılanacağı,

- Kalkınma Bankasına tanınan istisna ve muafiyetlerin benzerlerinin Ziraat Bankası, Eximbank, 
Halkbank, Vakıfbank ve Emlak Bankasına da tanındığı, kamu bankalarına tanınan bu ayrıcalıkların 
ülkemizin yatırım ve kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde Kalkınma Bankası açısından da 
önemli olduğu,
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- Uluslararası piyasada yer alan fonlara iştirak edebilmek ve yatırımcı çekebilmek amacıyla 
Bankanın Sermaye Piyasası Kanunundan muaf tutulduğu, ancak Bankanın yurtiçi faaliyetlerini 
yürütürken sermaye piyasası araçlarını kullanmak istemesi durumunda SPK mevzuatına tabi olacağı,

- Bankaya sağlanan istisna ve muafiyetler ile kâr maksimizasyonundan ziyade Bankanın ulusal 
ve uluslararası piyasalarda rekabetçi bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiği, yapılan düzenleme 
ile oluşturulması planlanan Banka yapısında nihai amacın Türkiye’nin üretim gücünün arttırılmasının 
olduğu, 

- Kalkınma Bankası ve Kalkınma Fonunun Sayıştay denetimine tabi olduğu, fonun muhtelif 
alanlarda yapacağı yatırımlarda, iştirak ettiği yatırımcı şirketlerin kamu hukuku alanında yapılan 
denetim yerine piyasa koşullarına ve özel hukuk hükümlerine göre denetlenmesinin yatırımlar açısından 
daha uygun olacağının değerlendirildiği, bu kapsamda hazırlanacak olan raporlar üzerinden Sayıştayın 
denetim yapmasında bir engel bulunmadığı, 

- Bankanın hâlihazırda yaklaşık %50’si yenilenebilir enerji olmak üzere muhtelif alanlarda 
yatırımlarının bulunduğu, sadece konut veya altyapı şeklinde bir ifadenin teklif metninde olmadığı, 
yatırım alanlarını örneklendirmek adına sektör bazında bahsi geçen alanlara da genel gerekçede yer 
verildiği,

- Bankanın kuruluşunun ve merkezinin, bölgesel kalkınma anlamında fazla bir önemi olmadığı, 
ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda desteklenen projelerin önceliklendirilmesinde bölgesel 
gelişmişlik farkları gözetilerek dengeli kalkınma sağlanabileceği, 

- Karşılık ve teminat ayırma yetkisinin Banka Yönetim Kuruluna verildiği, ayrıca Banka tarafından 
özel karşılık ayrılabileceği, bankanın piyasada yer alan diğer bankalardan farklı yapısı sebebiyle uzun 
vadeli kredilerde alacaklarının takibe düşmesi durumunda banka rasyolarının olumsuz etkilenmemesi 
adına istisna getirildiği, 

- Bankanın, Türkiye Kalkınma Fonunun yönetimini kendi içinde oluşturduğu profesyonel bir 
ekiple sağlayacağı ve Kalkınma Fonu Yönetim Kurulunun, Yatırım Komitesi ve Danışma Kurulu ile 
destekleneceği, bu anlamda Fon yönetiminde belirsizlik yaşanmayacağı,

- Banka personelinin İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edileceği ve personel istihdamına ilişkin 
hususlarda yönetim kuruluna yetki verilerek Bankanın personel anlamında daha dinamik bir yapıya 
kavuşturulacağı, bu yapının benzer diğer Bankalarda da aynı olduğu, 

ifade edilmiştir.

4. KOMİSYONUN MADDELER HAKKINDA KARARI

Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin ardından Teklifin maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 
Teklif metni aşağıdaki değişiklikler yapılmak suretiyle kabul edilmiştir.

Madde 1

Teklifin 1 inci maddesi; yeniden yapılandırılan Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin 
yeni görev tanımı, yurt içi, yurt dışı ve uluslararası ortak yatırım faaliyetlerinin desteklenmesini de 
kapsayacak şekilde genişletildiğinden, Bankanın adının “Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası” olarak 
değiştirilmesi, Teklif metnindeki ilgili ibarelerinin Bankanın yeni adıyla uyumlu hale getirilmesi ve bu 
çerçevede Kanun Teklifinin adının da “Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında 
Kanun Teklifi” olarak değiştirilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 
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Madde 2

Teklifin 2 nci maddesi; yürürlükten kaldırılan 4456 sayılı Kanun ile kurulu bulunan Türkiye 
Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin faaliyetlerine yeniden kuruluş işlemlerini de kapsayacak şekilde 
hiçbir hukuki işleme gerek kalmaksızın devam edebilmesi ve yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 
herhangi bir hukuki boşluğun oluşmamasını teminen bir hükmün maddeye ikinci fıkra olarak eklenmesi 
suretiyle kabul edilmiştir. 

Madde 3 ve 4

Teklifin 3 ve 4 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Madde 5

Teklifin 5 inci maddesi; Türkiye Kalkınma Fonunun ve bu Fon bünyesindeki alt fonların kuruluşu, 
yapısı, çalışma usul ve esasları, işleyişi, yönetimi ve denetimine ilişkin hususların Türkiye Kalkınma 
Fonu İç Tüzüğü ile belirlenmesini öngören hükümde yer alan “denetim” ibaresine açıklık kazandırılması 
amacıyla ikinci fıkrasında yer alan “fonun denetimi” ibaresinin “fonun iç denetimi” şeklinde 
değiştirilmesi suretiyle kabul edilmiştir.

Madde 6

Teklifin 6 ncı maddesi; 

- Türkiye Kalkınma Fonu ve bu Fonun bünyesinde oluşturulacak alt fonların kuruluşunda esas 
sözleşme yerine İç Tüzüğün tescil ve ilan işlemleri yapıldığından, ikinci fıkrasında yer alan “esas 
sözleşmesinin” ibaresinin “İç Tüzüğünün” şeklinde değiştirilmesi,

- Türkiye Kalkınma Fonu tarafından iştirak edilen şirketler ve fonların denetiminin, ilgili mevzuatı 
uyarınca düzenlenen ve münhasıran Sayıştaya sunulan bağımsız denetim raporları esas alınarak Sayıştay 
tarafından hazırlanan raporun Türkiye Büyük Millet Meclisine sunularak yapılmasını teminen beşinci 
fıkrasının değiştirilmesi,

suretiyle kabul edilmiştir.

Madde 7 ve 8

Teklifin 7 ve 8 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Geçici Madde 1

Teklifin geçici 1 inci maddesi; Banka personelinin işçi statüsüne geçirilmesinden sonra 5510 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca sigortalı olma talebinde bulunanlar için 
yapılacak sigorta primleri ve sosyal güvenliğe ilişkin diğer hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde 
geçerli olan 30 günlük sürenin uygulamada yeterli olmaması nedeniyle 90 gün olarak  şeklinde 
değiştirilmesi suretiyle kabul edilmiştir.

Geçici Madde 2

Teklifin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Madde 9, 10

Teklifin 9 ve 10 uncu maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Ayrıca; Teklif metni kanun dili ve tekniği ile kanunların hazırlanmasında uyulan usul ve esaslar 
doğrultusunda gözden geçirilmiş, bu çerçevede metinde redaksiyon mahiyetinde değişiklikler yapılmıştır.
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5. ÖZEL SÖZCÜLER

İçtüzüğün 45 inci maddesi uyarınca Teklifin Genel Kuruldaki görüşmelerinde Komisyonumuzu 
temsil etmek üzere;

- Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet ERİM,

- Denizli Milletvekili Nilgün ÖK,

- Düzce Milletvekili Ayşe KEŞİR, 

- Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat KOÇER, 

- İzmir Milletvekili Yaşar KIRKPINAR,

- Kocaeli Milletvekili Sami ÇAKIR,

- Uşak Milletvekili İsmail GÜNEŞ,

özel sözcüler olarak seçilmiştir.

 Başkan Başkanvekili Sözcü

	 Süreyya	Sadi	Bilgiç	 İsmail	Faruk	Aksu	 Abdullah	Nejat	Koçer

 Isparta İstanbul Gaziantep

  (Şerh vardır) (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye Üye

	 Ekrem	Çelebi	 Bülent	Kuşoğlu	 Durmuş	Yılmaz

 Ağrı Ankara Ankara

  (Muhalefet şerhi vardır) (Şerh vardır)

 Üye Üye Üye

	 Cavit	Arı	 İbrahim	Aydın	 Bekir	Kuvvet	Erim

 Antalya Antalya Aydın

 (Şerh vardır)  (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye Üye

	 İsmail	Tatlıoğlu	 Nilgün	Ök	 Garo	Paylan

 Bursa Denizli Diyarbakır

 (Şerh vardır) (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhi vardır)

 Üye Üye Üye

	 Ayşe	Keşir	 İbrahim	Aydemir	 Emine	Gülizar	Emecan

 Düzce Erzurum İstanbul

 (Bu raporun özel sözcüsü)  (Şerh vardır)

 Üye Üye Üye

	 Erol	Katırcıoğlu	 Yaşar	Kırkpınar	 Kamil	Okyay	Sındır

 İstanbul İzmir İzmir

 (Şerh vardır) (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhi vardır)
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 Üye Üye Üye
	 Mustafa	Baki	Ersoy	 Sami	Çakır	 Mustafa	Kalaycı
 Kayseri Kocaeli Konya
 (Şerh vardır) (Bu raporun özel sözcüsü) (Şerh vardır) 
 Üye Üye Üye
	 Abdullatif	Şener	 Uğur	Aydemir	 Süleyman	Girgin	
 Konya Manisa Muğla 
 (Muhalefet şerhimiz vardır)  (Şerh vardır)
 Üye Üye Üye
	 Hüseyin	Kaçmaz	 Salih	Cora	 İsmail	Güneş
 Şırnak Trabzon Uşak
 (Şerh vardır)  (Bu raporun özel sözcüsü)
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MUHALEFET ŞERHİ
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	 Bülent	Kuşoğlu	 Abdullatif	Şener	 Kamil	Okyay	Sındır

 Ankara	 Konya	 İzmir

	 Süleyman	Girgin	 Emine	Gülizar	Emecan	 Cavit	Arı

 Muğla	 İstanbul	 Antalya
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	 Hüseyin	Kaçmaz	 Erol	Katırcıoğlu	 Garo	Paylan

 Şırnak	 İstanbul	 Diyarbakır
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	 Mustafa	Baki	Ersoy	 Mustafa	Kalaycı	 İsmail	Faruk	Aksu

 Kayseri	 Konya	 İstanbul
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	 Durmuş	Yılmaz	 İsmail	Tatlıoğlu
	 Ankara	 Bursa

                                                                                                           04/10/2018
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM 
BANKASI   ANONİM   ŞİRKETİ   HAKKINDA 

KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Türkiye 
Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin 
(Banka), çağdaş kalkınma ve yatırım bankacılığı 
araçlarını kullanarak, ülkemizin kalkınma 
hedefleri doğrultusunda, sürdürülebilir büyümeye 
yönelik yatırımların ve projelerin desteklenmesi, 
sermaye ve fon kaynaklarının etkin kullanımının 
sağlanması, yurt içi, yurt dışı ve uluslararası ortak 
yatırımların finanse edilmesi ile kâr ortaklığı 
veya kiralama esaslı kredi işlemleri dâhil, tüm 
kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerinin 
rekabetçi, dinamik ve etkin bir şekilde yerine 
getirebilmesini sağlamaktır. 

MADDE 2- (1) Bankanın merkezi, amacı, 
kaynakları, sermaye yapısı, organları, hesapları, 
faaliyet konuları ile kârının dağıtımına ilişkin 
hususlar esas sözleşmesinde belirlenir. 

(2) Bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan 
14/10/1999 tarihli ve 4456 sayılı Türkiye 
Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu 
Hakkında Kanun ile kurulan Türkiye Kalkınma 
Bankası Anonim Şirketi, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Türkiye Kalkınma ve Yatırım 
Bankası Anonim Şirketi unvanıyla kalkınma ve 
yatırım bankası olarak hiçbir hukuki muameleye 
tabi olmaksızın faaliyetlerine devam eder.

MADDE 3- (1) Banka; kanun ya da 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, kalkınma 
planı, programı ve stratejik planlar doğrultusunda 
kaynağı  tahsis edilmek suretiyle  görevlen-
dirilebilir. Bu görevlendirmelere ilişkin usul ve 
esaslar ile görevlendirme kapsamında ihtiyaç 
duyulan kaynağın hangi kurum veya kuruluş 
bütçesinden karşılanacağı Cumhurbaşkanınca 
belirlenir.

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GRUP 
BAŞKANI ANKARA MİLLETVEKİLİ 
MEHMET NACİ BOSTANCI İLE GRUP 
BAŞKANVEKİLİ  İSTANBUL  MİLLETVEKİLİ 

MEHMET MUŞ’UN TEKLİFİ

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI 
ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN 

TEKLİFİ

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Türkiye 
Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin (Banka), 
çağdaş kalkınma ve yatırım bankacılığı araçlarını 
kullanarak, ülkemizin kalkınma hedefleri 
doğrultusunda, sürdürülebilir büyümeye yönelik 
yatırımların ve projelerin desteklenmesi, 
sermaye ve fon kaynaklarının etkin kullanımının 
sağlanması, yurtiçi, yurtdışı ve uluslararası ortak 
yatırımların finanse edilmesi ile kâr ortaklığı 
veya kiralama esaslı kredi işlemleri dahil, tüm 
kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerinin 
rekabetçi, dinamik ve etkin bir şekilde yerine 
getirebilmesini sağlamaktır.

MADDE 2- (1) Türkiye Kalkınma Bankası 
Anonim Şirketinin merkezi, amacı, kaynakları, 
sermaye yapısı, organları, hesapları, faaliyet 
konuları ile kârının dağıtımına ilişkin hususlar 
esas sözleşmesinde belirlenir. Türkiye Kalkınma 
Bankası Anonim Şirketi bu Kanunun yürürlüğe 
girmesi ile kalkınma ve yatırım bankası olarak 
hiçbir hukuki muameleye tabi olmaksızın 
faaliyetlerine devam eder.

MADDE 3- (l) Banka; kanun ya da 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, kalkınma 
planı, programı ve stratejik planlar doğrultusunda 
kaynağı tahsis  edilmek  suretiyle görevlen-
dirilebilir. Bu görevlendirmelere ilişkin usul ve 
esaslar ile görevlendirme kapsamında ihtiyaç 
duyulan kaynağın hangi kurum veya kuruluş 
bütçesinden karşılanacağı Cumhurbaşkanınca 
belirlenir.
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MADDE 4- (1) Türkiye Kalkınma Bankası 
Anonim Şirketi personeli 22/5/2003 tarihli 
ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre iş 
sözleşmesi ile istihdam edilir.

(2) Bankada 4857 sayılı Kanuna tabi olarak 
çalışanlarla Banka arasında çıkan ihtilaflarda iş 
mahkemeleri görevlidir.

(3) Personelin aylık ücret ve diğer mali 
hakları Banka Genel Kurulunca tespit olunur. 
Genel Kurul bu yetkilerini Yönetim Kuruluna 
devredebilir. Personel istihdamına ilişkin diğer 
hususlarda karar almaya Yönetim Kurulu 
yetkilidir.

MADDE 5- (1) Tüzel kişiliği haiz Türkiye 
Kalkınma Fonu, Banka tarafından hazırlanan 
Türkiye Kalkınma Fonu iç tüzüğünün ticaret 
siciline tescil olmasıyla süresiz olarak kurulur.

(2) Türkiye Kalkınma Fonu’nun ve bu fonun 
bünyesindeki alt fonların kuruluşu, yapısı, çalışma 
usul ve esasları, işleyişi, yönetimi, yapacağı 
işlemler, raporlama esasları, fonun denetimi 
ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Türkiye 
Kalkınma Fonu iç tüzüğü ile belirlenir. Türkiye 
Kalkınma Fonu’nun idari, mali ve operasyonel iş 
ve işlemleri Banka tarafından gerçekleştirilir.

MADDE 6- (1) Türkiye Kalkınma Fonunun 
ve fona bağlı alt fonların yapısı ve işleyişi ile 
Bankanın fonun yönetimiyle ilgili faaliyetleri 
6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu ile bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan 
ikincil mevzuata tabi değildir. Sermaye piyasası 
aracı ihraçlarında her bir ihraca özgü olarak 
Bankanın gerek duyması halinde 6362 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta 
öngörülen yöntemler izlenebilir. Türkiye 
Kalkınma Fonunun yapacağı iş ve işlemlerle 
ilgili olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 
çerçevesinde Kurul ücreti ile herhangi bir ad 
altında ücret veya masraf ödenmez.

MADDE 4- (1) Banka personeli 22/5/2003 
tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre 
iş sözleşmesi ile istihdam edilir.

(2) Bankada 4857 sayılı Kanuna tabi olarak 
çalışanlarla Banka arasında çıkan ihtilaflarda iş 
mahkemeleri görevlidir.

(3) Personelin aylık ücret ve diğer mali 
hakları Banka Genel Kurulunca tespit olunur. 
Genel Kurul bu yetkilerini Yönetim Kuruluna 
devredebilir. Personel istihdamına ilişkin diğer 
hususlarda karar almaya Yönetim Kurulu 
yetkilidir.

MADDE 5- (1) Tüzel kişiliği haiz Türkiye 
Kalkınma Fonu, Banka tarafından hazırlanan 
Türkiye Kalkınma Fonu İç Tüzüğünün ticaret 
siciline tescil olmasıyla süresiz olarak kurulur. 

(2) Türkiye Kalkınma Fonunun ve bu Fonun 
bünyesindeki alt fonların kuruluşu, yapısı, çalışma 
usul ve esasları, işleyişi, yönetimi, yapacağı 
işlemler, raporlama esasları, fonun iç denetimi 
ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Türkiye 
Kalkınma Fonu İç Tüzüğü ile belirlenir. Türkiye 
Kalkınma Fonunun idari, mali ve operasyonel iş 
ve işlemleri Banka tarafından gerçekleştirilir. 

MADDE 6- (1) Türkiye Kalkınma Fonunun 
ve Fona bağlı alt fonların yapısı ve işleyişi ile 
Bankanın Fonun yönetimiyle ilgili faaliyetleri 
6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu ile bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan 
ikincil mevzuata tabi değildir. Sermaye piyasası 
aracı ihraçlarında her bir ihraca özgü olarak 
Bankanın gerek duyması halinde 6362 sayılı 
Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen yöntemler 
izlenebilir. Türkiye Kalkınma Fonunun yapacağı 
iş ve işlemlerle ilgili olarak 6362 sayılı Kanun 
çerçevesinde Kurul ücreti ile herhangi bir ad 
altında ücret veya masraf ödenmez.
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(2) Türkiye Kalkınma Fonu ve bu fonun 
bünyesinde oluşturulacak alt fonların kuruluş ve 
tescil işlemleri ile esas sözleşmesinin tescil ve 
ilan işlemleri de dâhil olmak üzere faaliyetleri 
kapsamında gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili 
düzenlenen tüm kâğıtlar damga vergisinden, tüm 
iş ve işlemleri her türlü harçtan, her ne nam adı 
altında olursa olsun nakden veya hesaben banka 
ve sigorta muameleleri vergisi mükelleflerine 
ödedikleri tutarlar ile her ne nam adı altında 
olursa olsun nakden veya hesaben lehe aldıkları 
paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden, 
her türlü kredi kullanımları işlemleri kaynak 
kullanımını destekleme fonundan istisnadır.

(3) Türkiye Kalkınma Fonu ile bu fonun 
altında kurulacak alt fonlar gelir ve kurumlar 
vergisinden muaftır. Bu muafiyet, bunların 
kazanç ve iratları üzerinden 31/12/1960 tarihli 
ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 
tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 
uyarınca yapılacak vergi kesintilerini de kapsar.

(4) Banka, Türkiye Kalkınma Fonunda 
sahip olduğu paylar nedeniyle 5411 sayılı 
Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan 
Konsolide Denetim ve Konsolide Finansal 
Raporlama ile ilgili hükümlere tabi değildir.

(5) Türkiye Kalkınma Fonu tarafından 
iştirak edilen şirketler ve fonlar, kamu iktisadi 
teşebbüsleri de dâhil, sermayesinin yarısından 
fazlası kamuya ait olan veya özel kanunla kurulan 
kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarına uygulanan 
mevzuat, uygulama ve kısıtlamalara tabi değildir.

MADDE 7- (1) Türkiye Kalkınma Bankası 
Anonim Şirketi ve iştirakleri; 10/2/1954 tarihli 
ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa, 2/1/1961 
tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline 
Dair Kanuna, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı 

(2) Türkiye Kalkınma Fonu ve bu Fonun 
bünyesinde oluşturulacak alt fonların kuruluş 
ve tescil işlemleri ile İç Tüzüğünün tescil ve 
ilan işlemleri de dâhil olmak üzere faaliyetleri 
kapsamında gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili 
düzenlenen tüm kâğıtlar damga vergisinden, tüm 
iş ve işlemleri her türlü harçtan, her ne nam adı 
altında olursa olsun nakden veya hesaben banka 
ve sigorta muameleleri vergisi mükelleflerine 
ödedikleri tutarlar ile her ne nam adı altında olursa 
olsun nakden veya hesaben lehe aldıkları paralar 
banka ve sigorta muameleleri vergisinden, her 
türlü kredi kullanım işlemleri kaynak kullanımını 
destekleme fonundan istisnadır. 

(3) Türkiye Kalkınma Fonu ile bu Fonun 
bünyesinde oluşturulacak alt fonlar gelir ve 
kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, 
bunların kazanç ve iratları üzerinden 31/12/1960 
tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 
13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini de 
kapsar. 

(4) Banka, Türkiye Kalkınma Fonunda sahip 
olduğu paylar nedeniyle 19/10/2005 tarihli ve 
5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta 
yer alan Konsolide Denetim ve Konsolide 
Finansal Raporlama ile ilgili hükümlere tabi 
değildir.

(5) Türkiye Kalkınma Fonu tarafından 
iştirak edilen şirketler ve fonların denetimi, ilgili 
mevzuatı uyarınca düzenlenen ve münhasıran 
Sayıştaya sunulan bağımsız denetim raporları 
esas alınarak Sayıştay tarafından hazırlanan 
raporun Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulması suretiyle yapılır.

MADDE 7- (1) Banka ve iştirakleri; 
10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah 
Kanununa, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın 
İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanuna, 5/1/1961 
tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa, 18/11/1960 
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Taşıt Kanununa, 18/11/1960 tarihli ve 132 
sayılı Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı 
Düzenlemeler Hakkında Kanuna, 12/4/1990 
tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı Teşvik ve Muafiyetleri Kanununa, 
8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununa, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı 
Kamu Konutları Kanununa, yapım ihaleleri 
hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununa, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye, 22/1/1990 tarihli ve 
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel 
Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Hükmünde Kararnameye, 18/5/1994 tarihli ve 
527 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 
ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararnameye ve 12 nci 
maddesi hariç 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve 
Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi değildir.

(2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı 
Bankacılık Kanununun 53 üncü maddesi birinci 
fıkrası Banka hakkında uygulanmaz. Bu madde 
uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulu tarafından belirlenen kredilerin 
sınıflanması, izlenmesi, takibe alınması, karşılık 
oranları ve teminatlara ilişkin usul ve esaslar 
Banka Yönetim Kurulunca belirlenir. Banka 
tarafından ayrılan özel karşılıklar 5411 sayılı 
Bankacılık Kanununun 53 üncü maddesinin 
ikinci fıkrası hükmünden yararlanır.

tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü 
ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna, 
12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı Teşvik ve Muafiyetleri 
Kanununa, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununa, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı 
Kamu Konutları Kanununa,  yapım ihaleleri 
hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununa, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye, 22/1/1990 tarihli ve 
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel 
Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Hükmünde Kararnameye, 18/5/1994 tarihli ve 
527 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 
ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararnameye ve 12 nci 
maddesi hariç 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve 
Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi değildir. 

(2) 5411 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi 
birinci fıkrası Banka hakkında uygulanmaz. 
Bu madde uyarınca Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu tarafından belirlenen kredilerin 
sınıflanması, izlenmesi, takibe alınması, karşılık 
oranları ve teminatlara ilişkin usul ve esaslar 
Banka Yönetim Kurulunca belirlenir. Banka 
tarafından ayrılan özel karşılıklar 5411 sayılı 
Kanunun 53 üncü maddesinin ikinci fıkrası 
hükmünden yararlanır.
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(3) Bankanın kullandırdığı kredi işlemleri 
ile ilgili senetler, makbuzlar, taahhütname, 
mukavelename, kefaletname ve temliknameler, 
teminat ve kefalet mektupları, mektup ve 
telgraflar, dekontlar, münakale, tediye, irsal, 
teslim, tahsil emirleri ve her nevi kağıtlar, kayıtlar, 
defterler, hesap hülasaları, kredi lehtarlarından 
Bankaca alınacak beyanname, bilanço ve işletme 
hesabı hülasaları, menkul rehni ve gayrimenkul 
ipoteği işlemleri, bu şirketlerin Banka emrine 
tanzim edeceği senetler, reeskont senetleri, 
damga vergisinden, noter ve tapu harçlarından 
istisnadır.

(4) Bankanın her türlü ihtiyatî tedbir, 
ihtiyatî haciz ve icranın geri bırakılması 
taleplerinde teminat şartı aranmaz.

(5) Bankanın amaçları doğrultusunda 
taşınmaz mal alım satımı ile açtığı kredilerin 
teminatını teşkil eden taşınır ve taşınmaz malların 
icrada, iflasta veya haricen satışında Banka 
üzerinde kalması halinde, satış devir ve intikal 
ile ilgili her türlü işlemler, girdiği ihalelerle 
ilgili işlemler, tahvil ihracı dahil yurtdışından 
temin ettiği krediler ve bu kredilere ait işlemler, 
açılan kredilere mahsuben yapılan tahsilatlar, 
mahkemeler ve icra daireleri nezdinde açacağı 
dava, takip ve talepler; teminattan, damga, 
veraset ve intikal, banka ve sigorta muameleleri 
vergilerinden ve tüm harçlardan istisnadır.

MADDE 8- (1) 14/10/1999 tarihli ve 4456 
sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim 
Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun yürürlükten 
kaldırılmıştır. Diğer mevzuatla 4456 sayılı 
Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Türkiye Kalkınma 
Bankası Anonim Şirketinde, 1/1/2021 tarihinden 
itibaren 4857 sayılı Kanun hükümlerine tabi 
olmayan personel çalıştırılmaz.

(3) Bankanın kullandırdığı kredi işlemleri 
ile ilgili senetler, makbuzlar, taahhütname, 
mukavelename, kefaletname ve temliknameler, 
teminat ve kefalet mektupları, mektup ve 
telgraflar, dekontlar, münakale, tediye, irsal, 
teslim, tahsil emirleri ve her nevi kâğıtlar, kayıtlar, 
defterler, hesap hülasaları, kredi lehtarlarından 
Bankaca alınacak beyanname, bilanço ve işletme 
hesabı hülasaları, menkul rehni ve gayrimenkul 
ipoteği işlemleri, bu şirketlerin Banka emrine 
tanzim edeceği senetler, reeskont senetleri, damga 
vergisinden, noter ve tapu harçlarından istisnadır.

(4) Bankanın her türlü ihtiyatî tedbir, ihtiyatî 
haciz ve icranın geri bırakılması taleplerinde 
teminat şartı aranmaz.

(5) Bankanın amaçları doğrultusunda 
taşınmaz mal alım satımı ile açtığı kredilerin 
teminatını teşkil eden taşınır ve taşınmaz malların 
icrada, iflasta veya haricen satışında Banka 
üzerinde kalması halinde, satış devir ve intikal 
ile ilgili her türlü işlemler, girdiği ihalelerle 
ilgili işlemler, tahvil ihracı dâhil yurt dışından 
temin ettiği krediler ve bu kredilere ait işlemler, 
açılan kredilere mahsuben yapılan tahsilatlar, 
mahkemeler ve icra daireleri nezdinde açacağı 
dava, takip ve talepler; teminattan, damga, 
veraset ve intikal, banka ve sigorta muameleleri 
vergilerinden ve tüm harçlardan istisnadır.

MADDE 8- (1) 4456 sayılı Kanun 
yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mevzuatta 4456 
sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış 
sayılır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bankada, 
1/1/2021 tarihinden itibaren 4857 sayılı Kanun 
hükümlerine tabi olmayan personel çalıştırılmaz. 
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(2) Bankanın yeniden yapılanma sürecinde, 
4857 sayılı Kanuna tabi çalışmak istemeyen 
personel bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren yapılacak ilk Genel Kurul tarihini takip 
eden 90 (doksan) gün içinde Bankaya bildirimde 
bulunur. Bu personel, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığınca bir kamu kurumunda 
göreve başlatılıncaya kadar Bankanın ihtiyaç 
duyduğu uygun işlerde görevlendirilir. Bu 
personel, Banka Yönetim Kurulu kararlarına 
istinaden 30/9/2020 tarihine kadar Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilir. 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 
bildirilen personelin Bankada herhangi bir 
statüde tekrar istihdamı mümkün değildir. 
Bankaca isimleri bildirilen personelin atama 
teklifleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığınca 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı 
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 
22 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve 
beşinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslar ile 
e-Uygulama sisteminde yer alan talepler esas 
alınarak kura usulü ile gerçekleştirilir. Söz konusu 
taleplerin yeterli olmaması halinde Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca resen aynı 
usulle atama teklifi yapılır. Ancak, 4046 sayılı 
Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Özelleştirme 
Fonundan karşılanması öngörülen ödemeler 
ile kuraya ilişkin masraflar Banka tarafından 
karşılanır. Personelin nakledileceği kadro ve 
pozisyonlar; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına 
atama tekliflerinin yapıldığı tarih itibarıyla diğer 
kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka 
bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize 
edilmiş sayılır. Atama işlemi yapılan personele 
ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler 
en geç onbeş gün içinde Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilir. Bu 
fıkra kapsamında ortaya çıkabilecek tereddütleri 

(2) Bankanın yeniden yapılanma sürecinde, 
4857 sayılı Kanuna tabi çalışmak istemeyen 
personel bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren yapılacak ilk Genel Kurul tarihini takip 
eden doksan gün içinde Bankaya bildirimde 
bulunur. Bu personel, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığınca bir kamu kurumunda 
göreve başlatılıncaya kadar Bankanın ihtiyaç 
duyduğu uygun işlerde görevlendirilir. Bu 
personel, Banka Yönetim Kurulu kararlarına 
istinaden 30/9/2020 tarihine kadar Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilir. 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 
bildirilen personelin Bankada herhangi bir 
statüde tekrar istihdamı mümkün değildir. 
Bankaca isimleri bildirilen personelin atama 
teklifleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığınca 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı 
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 
22 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve 
beşinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslar ile 
e-Uygulama sisteminde yer alan talepler esas 
alınarak kura usulü ile gerçekleştirilir. Söz konusu 
taleplerin yeterli olmaması halinde Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca resen aynı 
usulle atama teklifi yapılır. Ancak, 4046 sayılı 
Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Özelleştirme 
Fonundan karşılanması öngörülen ödemeler 
ile kuraya ilişkin masraflar Banka tarafından 
karşılanır. Personelin nakledileceği kadro ve 
pozisyonlar; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına 
atama tekliflerinin yapıldığı tarih itibarıyla diğer 
kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka 
bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize 
edilmiş sayılır. Atama işlemi yapılan personele 
ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler 
en geç on beş gün içinde Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilir. Bu 
fıkra kapsamında ortaya çıkabilecek tereddütleri 
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gidermeye, gerekli bilgi ve belgeleri istemeye, 
araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı 
yönlendirmeye ilgisine göre Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Banka yetkilidir. 
Mülga 4456 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi 
kapsamında istihdam edilen personelden bu 
madde uyarınca nakledileceklere kıdem ve ihbar 
tazminatı ödenmez ve kıdem tazminatına esas 
hizmet süreleri emekli ikramiyesi veya iş sonu 
tazminatının hesabında sayılır.

(3) 4857 sayılı Kanuna tabi çalışmak 
istemeyen personelin, bu maddenin ikinci 
fıkrasındaki düzenleme doğrultusunda Bankada 
çalışmaya devam ettirildikleri sürece mevcut 
statüleri ve unvanlarına ilişkin sosyal ve özlük 
haklarıyla istihdamlarına devam olunur. Bu 
kapsamdaki personel ile Devlet memurları için 
uygulanan yıllık artış oranları emsal alınmak 
suretiyle sözleşme yapılır. 4046 sayılı Kanunun 
22 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları 
hükümlerinin uygulanmasında, personelin 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 
bildirim yapıldığı tarihteki görev ve pozisyonu 
için o yılın 15 Ocak tarihindeki ücret ve diğer 
mali hakları esas alınır.

(4) Bankanın bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihteki mevcut personelinden 4857 
sayılı Kanun hükümlerine göre Bankada çalışmak 
isteyenler bu Kanunun 4 üncü maddesi gereğince 
bir pozisyona atanıncaya ve ücret ve mali hakları 
belirleninceye kadar, Bankanın ihtiyaç duyduğu 
uygun işlerde görevlendirilir ve mevcut statü, 
ücret ve mali haklarıyla istihdamlarına devam 
olunur. Bunlardan;

a) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyarınca 
haklarında 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 
hükümleri uygulananlar hakkında, işçi statüsüne 

gidermeye, gerekli bilgi ve belgeleri istemeye, 
araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı 
yönlendirmeye ilgisine göre Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Banka yetkilidir. 
Mülga 4456 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi 
kapsamında istihdam edilen personelden bu 
madde uyarınca nakledileceklere kıdem ve ihbar 
tazminatı ödenmez ve kıdem tazminatına esas 
hizmet süreleri emekli ikramiyesi veya iş sonu 
tazminatının hesabında sayılır.

(3) 4857 sayılı Kanuna tabi çalışmak 
istemeyen personelin, bu maddenin ikinci 
fıkrasındaki düzenleme doğrultusunda Bankada 
çalışmaya devam ettirildikleri sürece mevcut 
statüleri ve unvanlarına ilişkin sosyal ve özlük 
haklarıyla istihdamlarına devam olunur. Bu 
kapsamdaki personel ile Devlet memurları için 
uygulanan yıllık artış oranları emsal alınmak 
suretiyle sözleşme yapılır. 4046 sayılı Kanunun 
22 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları 
hükümlerinin uygulanmasında, personelin 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 
bildirim yapıldığı tarihteki görev ve pozisyonu 
için o yılın 15 Ocak tarihindeki ücret ve diğer 
mali hakları esas alınır.

(4) Bankanın bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihteki mevcut personelinden 4857 sayılı Kanun 
hükümlerine göre Bankada çalışmak isteyenler; 
bu Kanunun 4 üncü maddesi gereğince bir 
pozisyona atanıncaya ve ücret ve mali hakları 
belirleninceye kadar Bankanın ihtiyaç duyduğu 
uygun işlerde görevlendirilir ve mevcut statü, 
ücret ve mali haklarıyla istihdamlarına devam 
olunur. Bunlardan;

a) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyarınca 
haklarında 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 
hükümleri uygulananlar hakkında, işçi statüsüne 
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geçirildikleri tarihten itibaren doksan gün 
içinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olma 
talebinde bulunmayanların 5434 sayılı Kanun 
ile ilgileri devam ettirilir. Bu şekilde 5434 sayılı 
Kanunla ilgileri devam ettirilenlerin emeklilik 
hak ve yükümlülüklerinin tespitinde, önceden 
emeklilik hak ve yükümlülüklerine esas alınmakta 
olan kadro, görev veya pozisyonları dikkate 
alınmaya devam olunur. Ayrıca, bu şekilde ilgi 
devamında geçen süreleri kıdem aylıklarının 
hesabında dikkate alınır ve bunların emeklilik 
keseneğine esas aylık derece ve kademeleri de 
genel hükümler çerçevesinde yükseltilmeye ve 
ilerletilmeye devam olunur. Bunlara Bankada 
geçen çalışma süreleri için kıdem tazminatı 
ödenmez ve bu süreler emekli ikramiyesinin 
hesabında dikkate alınır.

b) İşçi statüsüne geçirildikleri tarihten 
itibaren 30 (otuz) gün içinde 5510 sayılı Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine 
göre sigortalı olma talebinde bulunanların sigorta 
primleri ile sosyal güvenliğe ilişkin diğer hak 
ve yükümlülükleri 5510 sayılı Kanunun ilgili 
hükümlerine göre belirlenir.

c) 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra göreve başlayan ve aynı 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(c) bendi kapsamında sigortalı sayılmak 
suretiyle sigorta primine esas kazançları aynı 
Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenenler, 
taleplerine bakılmaksızın 5510 sayılı Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamında sigortalı sayılır.

ç) Bu fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamına 
girenlerden iş sözleşmesi 25/8/1971 tarihli ve 1475 
sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında 
sona erenlere ödenecek kıdem tazminatına esas 
hizmet süresinin tespitinde; emekli ikramiyesine 
esas hizmet süreleri de dikkate alınır. Ancak, 

geçirildikleri tarihten itibaren doksan gün 
içinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olma 
talebinde bulunmayanların 5434 sayılı Kanun 
ile ilgileri devam ettirilir. Bu şekilde 5434 sayılı 
Kanunla ilgileri devam ettirilenlerin emeklilik 
hak ve yükümlülüklerinin tespitinde, önceden 
emeklilik hak ve yükümlülüklerine esas alınmakta 
olan kadro, görev veya pozisyonları dikkate 
alınmaya devam olunur. Ayrıca, bu şekilde ilgi 
devamında geçen süreleri kıdem aylıklarının 
hesabında dikkate alınır ve bunların emeklilik 
keseneğine esas aylık derece ve kademeleri de 
genel hükümler çerçevesinde yükseltilmeye ve 
ilerletilmeye devam olunur. Bunlara Bankada 
geçen çalışma süreleri için kıdem tazminatı 
ödenmez ve bu süreler emekli ikramiyesinin 
hesabında dikkate alınır. 

b) İşçi statüsüne geçirildikleri tarihten 
itibaren doksan gün içinde 5510 sayılı Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine 
göre sigortalı olma talebinde bulunanların sigorta 
primleri ile sosyal güvenliğe ilişkin diğer hak 
ve yükümlülükleri 5510 sayılı Kanunun ilgili 
hükümlerine göre belirlenir.

c) 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra göreve başlayan ve aynı 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(c) bendi kapsamında sigortalı sayılmak 
suretiyle sigorta primine esas kazançları aynı 
Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenenler, 
taleplerine bakılmaksızın 5510 sayılı Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamında sigortalı sayılır.

ç) Bu fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamına 
girenlerden iş sözleşmesi 25/8/1971 tarihli ve 1475 
sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında 
sona erenlere ödenecek kıdem tazminatına esas 
hizmet süresinin tespitinde emekli ikramiyesine 
esas hizmet süreleri de dikkate alınır. Ancak, 
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Kabul Ettiği Metin)

bunlara emekli ikramiyesine esas hizmet 
süreleri için ödenecek kıdem tazminatı, ilgilinin 
işçi statüsüne geçirilmeden önceki statüsünün 
sona erdiği tarihteki emeklilik keseneğine esas 
aylık unsurları üzerinden ve iş sözleşmesinin 
sona erdiği tarihteki katsayılar dikkate alınarak 
hesaplanacak tutarı geçemez.

(5) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki 
mevcut Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 
görevleri Genel Kurulca yenileri seçilinceye 
kadar devam eder.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Banka 
personelinden emeklilik hakkını kazanmış 
olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 180 (yüzseksen) gün içinde emeklilik 
başvurusunda bulunanların emekli ikramiyeleri, 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;

a) Yaş haddinden emekliliğine bir yıldan 
daha az süre kalanlar hariç olmak üzere, yaş 
haddinden emekliliğine en fazla üç yıl kalanlar 
için % 30,

b) Yaş haddinden emekliliğine üç yıldan 
fazla beş yıldan az kalanlar için % 40,

c) Yaş haddinden emekliliğine beş yıl ve 
daha fazla kalanlar için % 50,

oranında fazla ödenir.
(2) Bu madde uyarınca yapılan emeklilik 

başvuruları herhangi bir kayda bağlanamaz ve 
geri alınamaz. Bu kapsamda emekli olan personel 
Bankada istihdam edilemez.

MADDE 9- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 10- (1) Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.
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