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13.6.1945 Tarihli ve 4759 Sayılı iller Bankası Kanununun 3 üncü Maddesinin Deği
şik (A) Fıkrası ile 7 nci Maddesinin (B) Fıkrasının ve 14 üncü Maddesinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 19.10.1983 Sayı : 18196)
Kanun No?
2921

Kabul Tarihi
14 . 10 . 1983

MADE 1. — 4759 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 14.7.1965 tarihli 655 sayılı Kanun ile değişik (A)
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
A) îl özel idareleri ve belediyelerin; her türlü taşınır ve taşınmaz mallarının satış bedelleri, geri alınan
paralar, Devlet tarafından belli işlere sarf edilmek üzere tahsisen yapılan yardımlar, îmar ve İskân Bakanlığı
emrinde toplanan fonlardan yapılan bağış ve yardımlar, her türlü avanslar ve borçlanmalar, giderlere katılma
karşılıktan, geçen yıllardan devreden nakit mevcutları, yatırımlar için ayrılan paralardan artan miktarlar,
kanunlarda veya tüzüklerde tahsisi mahiyette kullanılacağı belirtilen paralar hariç tutulmak üzere, yıllık ge
lirleri tahsilatı ile bu idarelere genel bütçe vergi gelirlerinden verilen payların % 5'i;
MADDE 2. — 4759 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (B) ve (C) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir.
B) 13.7.1972 tarihli 1609 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu idare ve kurumların istemleri
üzerine harita, plan, proje, keşif ve etütleri yapmak veya yaptırmak, idare ve kurumların vücuda getirecek
leri tesis ve yapılardan mahallince yaptırılmasına imkân olmayan veya Banka tarafından toplu olarak yapıl
masında fayda bulunanları, yatırım programları içinde meydana getirmek, idare ve kurumların istemleri aran
maksızın bunların banka yatırım programında yer alan işlerinden hibe veya fon yardımlarının katkısıyla ger
çekleştirecek olanları banka eliyle yapmak veya yaptırmak;
C) Bankadan alman kredilerle yapılan işlerden 13.7.1972 tarihli 1609 sayılı Kanunla yapım ve denet
lemeleri Bayındırlık Bakanlığına verilenler dışında kalanların isteme ve imkâna göre fennî nezaret ve denet
lenmesini üzerine almak;
MADDE 3, — 4759 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
YÖNETİM KURULU
Madde 14. — İller Bankası Yönetim Kurulu bir başkan ve dört üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu üyelerinden üçü İmar ve tskân Bakam, biri Maliye Bakam tarafından önerilir ve Başba
kan, Maliye Bakanı ve İmar ve İskân Bakanının imzalarını taşıyan ortak kararname ile atanırlar.
Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır.
Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacakların Devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip ve yük
seköğrenim yapmış olmaları, Maliye Bakanınca önerilecek üyenin maliye ve iktisat konularında; İmar ve
İskân Bakanı tarafından önerilecek iki üyenin İller Bankasının bu Kanunla tespit edilen görevleri konusuna
giren teknik işlerde, bankacılıkta veya idarecilikte, bilgi ve uzmanlık sahibi olmaları şarttır; İmar ve İskân Ba
kanınca önerilecek bir üyeden ise meslekî uzmanlık şarta aranmayabilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev suresi Uç yıldır. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilirler ve atan
dıkları usule göre görevlerinden alınabilirler. Süre dolmadan üyeliğin boşalması veya üyelik için aranan nite
liklerin yitirilmesi halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere atama yapılır.
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Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tamsayısının salt çoğun
luğu ile alır.
MADDE 4. — 4759 sayılı Kanuna, aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1^ — Bu Kanun Hükmünde Kararname gereğince yönetim kurulu üyeliklerine, bu Ka
nun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde atamalar yapılır.
Yönetim Kurulu üyelerinin ek göstergeleri, müdürler kurulu üyeleri için evvelce tespit edilmiş olan mik
tardan düşük olamaz.
GEÇİCİ MADDE 2. — 4759 saydı Kanunda geçen «İdare Meclisi» tabiri, «Yönetim Kurulu» şeklinde
değiştirilmiştir;
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Cilt
19
20
21

Danışma Meclisa
Birleşim
Sayfa
126
147
161

241
552
405:408

I - Gerekçeli 540 S. Sayılı basmayazı Danışma Meclisinin 161 inci Birleşimine, 687 S. Sayılı basmaya zı Millî Güvenlik Konseyinin 173 uncu Birleşim tutanağına bağlıdır,
II - Bu Kanunu; Danışma Meclisi Bayındırlık, Ulaştırma, îmar ve iskân, Turizm ve Tanıtma, Millî Gü
venlik Konseyi ihtisas komisyonları görüşmüştür.
III - Esas No.: Danışma Meclisi 1/736, Millî Güvenlik Konseyi 1/604.

