
GENEL GEREK<;E

1945 yIlmda il dzel idareleri, belediyeler ye koy idarelerinin ye bunlara baglI
idarelerin hizmetlerini ve yatmmlarml desteklemek amaCl ile ve bunlarm ortaklIgl ile kurulan
tner B?-nkasl bir yandan kredi miiessesesi olarak faaliyet gosterirken diger taraftan da
yub.nda belirtilen idareler ad!Jla ve onlarm talepleri iizerine yatmm faaliyetlerinde
bulunmaktaydl. Bu dururn, Bankanm asIi faaliyetinin tarn olarak anla~Ilamamasma sebe9
olmu~tur. Diger taraftan 5411 saYllI BankacllIk Kanununa tabi olmasma ragmen, bu kanun
hiikiimlerini meycut yasasl ile yerine getiremediginden hukuki ydnden bir tabm sorunlarla
kar~l kar~lya kalml~tlf.

Aynca iller Bankasmm degi~en d:.inya ye Tiirkiye ~artlarma uymasl, daha verirnli ye
etkin bir hizmet iiretimini saglayabilmesi icrin yeniden yapllanma ihtiyacmm 2001-2005
Ylllarml kapsayan Sekizinci Be~ YIllIk Kalkmrna Plam'nda giindeme gelmesiyle birlikte,
Banka yeniden yapllanma a~amasma girmi~tir. Bu dogrultuda Banka il dzel idareleri ve
belediyelerin yaplm i~leriyle ilgili faaliyetlerden biiyiik olcriide crekilmi~, il ozel idaresi ye
belediyelerin her tiirIii kredi ta~eplerine ceyap verecek bir yapllanma ye uygulama siireciner-- ...
glfrru~tlf.

bey let Planlama Te~kilatl ile birlikte hazlflanrru~ olan Stratejik Plan"da Bankanm
Misyonu;"Yerel yonetimlere, kentsel ihtiyacrlarmm kar~Ilanabilmesi amaclyla uluslararasl
standanlarda pDje iiretrnek ve geli~tirmek. kredi saglamak, dam~manlIk yaprnak ve teknik
destek vermek yoluyla siirdfuiilebilir bir ~ehirle~meye katkIda bulunmak."
Vizyonu ise; "Modem kentlerin geIi~tirilmesi siirecine katllan, hizmet kalitesi kamtlanml~

uluslararasl bir yatlflfn bankasl olmak."~eklinde belirlenmi~tir~

Yukarlda belirtilen hususlar dogrultusunda iller Bankasmm cragda~ bankacIlL~
ilkelerine gore faaliyette bulunrnasl, konusunda uzrnanla~ml~ bir kalkmma ve yatlnm
bankasma donii~tiiri.ilmesi zorunlulugu dogmu~tur. Bu <rer<reyede Bankanm 5411 sayIll
BankacIlIk Kanununa uygun olarak faaliyet aIanlarl. organizasyonu, personel poIitikasl ve
istihdam ~eklinin yeniden diizenlenerek amIan yasa ya uyumlu hale get irilmes i hedef1enmi~t:.r.

Meyclit yaplda sermayedarlarm aynr zamanda kredi mii~terisi olmasl, Bankamn
.r--'asyonel karar almasml ve bankacIlIk kurallan dogrultusunda faaliyet gostermesine engel

te~kil ettiginden, serrnaye yaplsmm degi~tirilmesi zorunlulugu ortaya crIkrru~tIT.Bankaya ait
serrnaye katkI paylarmm genelde il azel idarelere ye belediyekre genel biit<reden yaplian

katkIbrdan olu~masl ye dolaYlslyIa Hazine kaynaklarmdan aktanldlgl gaz oniine almdlgmda.
Bankanm daha rasyonel ye 5411 BankacIlIk K:munu hUkiimlerine uygun olarak faaliyet
gosterebilrnesi i<rinhisse paylannm bedelsiz olarak Hazineye deyri bngdrulrnu~tur.

Ac;lklanan nedenlerle: fller Ban..1<:as1 Gene 1 y[uduriiigUnun; turn i~ve i~lernlerinde aze I
hukuk hiikurnlerine tabi olarak, irnkanlan al<;Usilnde yerel yonetimlerin her tiirlii kredi
ihtiyac;larml kar$Ilayan ye bankaclltk i~lernlerine araclh....~ eden, bunIar iC;in projeler Ureten.
dam~manll,k hizmeti veren ve benzer kamu bankaIarmda oldugu gibi bir anonim ~irket
~ek!inde yapllanan, BankacIlLk Kanununa gore orgiltlenen. c;agda~ bankacIllk esaslarma gare
faaliyet gosteren ve yukanda belirtilen gorey alanlarmda uzrnan1a~ml~ ka:kmma ye yatlnm
bankasma donii~mesi amac;lanml~tlf.



~IADDE GEREK<;ELERi

Ama~

wlADDE 1- (1) numarah fIkra ile 5411 saYlh Bankaclllk Kanununun blkmma ve
yatmm bankaIan it;in ongorlilen ilkelere uygun olarak il ozel idaresi. belediyeler ve bagl1
kurulu~lan iIe bunIarm Uye olduk~n mahalli idare birliklerinin kredi ihtiya<;:larml bankaclhk
ilke ve kurallan dogrultusunda kaqllayan, mahalli mi.i~terek hizmetle:-:ne ili~kin pr0je!e:
geli~tirip :dam~manIlk hizmeti veren, bu Kanun iIe dUzenIenen hususIar dl~mda ozel hukuk
hlikUmIerirle tabi, tuzel ki~ilige sahip ve merkezi Ankara'da buIunan, t;agda~ blkmma ve
yatrrun bankaclhgl esaslarma gore <;ah~acak, ... iIe ilgiIi, Anonim ~irket ~eklinde faaIiyet
g6sterecek iller Bankasl Anonim ~irketi'nirl kurulmasl hlikUm aItma aImml~t1f.

(2) numarah fIkra ile iller Bankasl Anonim ~irketirlirl klsa admm iLBANK olmaSl
ongortilmU~tlir.

Sermaye
r--

MADDE 2- (l)numaral1 fIkra iIe Bankanm sermavesinin her biri 1,- Yeni TUrk Lirasl

itibari degerde 3.000.000.000 adet nama yaz1l1 hisseye aynIml~ olan 3.000.000.000- Yeni
TUrk Lirasmdan ve tamaml Hazineye ait olup Genel Kuru I kararlyla artmIabilecegi
dUzenIenmi~tir.

2) numarah fIkra ile 6762 say1l1 TUrk Ticaret Kanunu'nun 277"nci maddesirlde
belirtilen bir anonim ~irketin kuruIu~unda en az be~ kurucunun bulunmasl ~artmm sermayenin
tamammm hazineye ait olmasl nedeniyIe bu Kanunda aranmayacagl kararla~tlfllml~t1f.

Bankanm organlan

MADDE 3- (1) numarall fIkra iIe Genel KuruIun Banka hissedarlarmdan olu~aeagl ve
bu bnun hUkUmIeri sakl1 olma1: Uzere, TUrk Tiearet Kanunu hUktimIerine gore gore'l
yapacagl,

(2) numarah f1kra iIe Yonetim Kurulunun Genei KuruIa kar~l sorumlu karar orgam
oldugu ve yedi Uyeden olu~acagl. Genel MUdUrtin aym zamanda Yonetim Kurulunun Uyesi
olacagl. Yonetim Kurulunun kalan alt! Uyesinirl ise Gene! Kurul tarafmdan se<;:iIeceg;. yemin
toreni sonrasmdaki ilk topIanttda Yonetim Y..uruIunun araIarmdan biI Uyeyi Yonetim KuruIu
Ba~kanl olarak ve Genel MUdUrdl~mdaki bir Uyeyi ise Ba~kan Vekili olarl...1.cse<;:ecegi.

(3) numarah fIkra ile Yonetim Kuruiu Uyeli~ine sec;ilebilmek l<;:m Bankacllrk
Yasasmda be!irtilen ~artlan ta~lmanm zorunIu o!dugu.

(4) numarah f1kra iIe Yonetim Kurulu Uyelerinin :sorev sUresinin U<;:yll oldugu. sUresi
som erenlerin tekrar se<;:ilebileeegi ve sUresi dolmadan Uyeligin bo~almasl halinde Uyelige
sec;ilmeie TUrk Tic:uet KJnunu hlikumIerinin uygulanacagl.•

(5) numarah f1kra ile Banka Genel MUdUrli:1UnBankaclltk Kanununda belirtilen

~artlan ta~lmaSl gerektigi ve ortak kararname ile :J.tanaeagl. Genel \;lUdUr ve Yonetim Kurulu
BJ~k:J.nhZmmaym ki~. tarafmdan iera edilemeyecegi.
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husus Ian dtizenleIllr,.i~tir.

MADDE 4- Iller Bankasmm da 5411 say1l1 Bankaclhk Kanununa gore faaliyette
bulunan diger kamu bankalarmdaki uygulamalara paralel olarak anonim ~irket ~eklinde
yeniden yapllanmasl gere~tiginden buna uygun olarak Banka personelinin;

(1) numarall fIkra ile 657 sayIll Devlet MemurIan Kanunu ve diger kanunlarm
sozle~meli personel hakkmdaki hUktimle::-inetabi olmayan sozlqmeli st:J.ttideph~masl,

(2) numaral1 fIkra ile hizmete almma, nitelikleri, ataruna, ilerleme, ytikselme,
gorevden almma, gorev ve yetki1eri, disiplin esaslan, ytiktimltillikleri, unvan ve sayIlarmm
DevIet Personel Ba~kanhgmm gorti~li tizerine B:rkanlar Kurulunca 91karllacak yonetmelikle
belirlenmesi,

(3) numaral1 fLlcra ile Banka personelinin mali ve sosyal haklarl ile sozle~me
esaslarmm Yonetirn Kurulu tarafmdan belirlenmesi ancak, odemelerin tist smrrmm YUksek
Planlama Kurulunca Bartka i9in belirIenecek list smm a~mamaSl,

(4) numarah fIkra ile bankada yeni i~e ba~layacak personelin sosyal gtivenlik
yontinden tabi olacagl mevzuatm belirlenmesi,

hususlarl dtizenlenmi~tir.

<;e~itli Hlikiirnler

l'flADDE 5- (1) numarah fIkra ile Banka bu Kanunda yer alan hususlar dl~mda 5411
saYll1Bankacl!1k Kanunu hUktimlerine tcbi olacagl,

(2) numarah fIkra ile olu~abilecek zararlarm onlenmesi lyill bankaya bedeli
odenmeden bir gorev verilemeyecegi,

(3) numarall fIkra ile Kanunun amaCl genel c;en;:eveyi belirlemek oldugundan
sektordeki diger kamu bankalarmda oldugu gibi bankanm c;ah~ma konulan, organlan,
hisseIeri, hesaplarl, gelirleri, kir. kontrolltik ve sigorta hizmet geiirlerinin dagltlml ile bu
Kanunda Bankanm i~leyi~i ile ilgili htiktim bulunmayan diger hususlarm ana sozle~me ile
di.izenlenecegi,

(4) numaral1 ftkra ile BarLl(:mm mi.i~teri?rofili 'le bunlarm mali 'le hukuki yapdan 'le
tabi olduklan yasabr dikko.te o.lmarak 5411 saylll Bankacll1k Kanununun kar~ll1klar 'le diger
:Coruyucuhi.iki.imlerininBanka hak..lcmdauygubnmayacagl,

(5) numaro.h fdaa ile Ban..lcanm etkin 'le ve::imii ~all~masl l~m kurumbr vc gider
vergisinden muaf olacagl

hi.iktim o.ltma almml~t!r.

Yliri.irllikten kaldlnlan hlikiir.ller

MADDE· 6 - Bll Kanun de -1759 ~aytll Iller BankaSl Kanunu ylirtirlUkcen
kaldlnlml~t!r.
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GEC;ici MADDE 1 - (1) numanh f1kra ile, Banka sermayesini olu~turan il ozel
idaresi ye belediyelerin sermaye katk1 paylarmm genellikle gene I btit~eden anllan idarelere
6denen paydar:., dolaYlslxla Hazine kaynaklarmdan aktarlldlgl dikkate almdlgmda, Banka
hisselerinin ba~ka bir i~leme gerek kJlmakslZm ye bedelsiz olarak Hazineye devredilmi~
saYllmasl ye deyir i~lemlerinde Bankacllik Kanununun 18"inci maddesinin 3"ilncti flkrasmda
belirtilen deyir alman hisselerin nominal bede!inin % l"i tutarmda deyir paymm fona
yatrrrlmasl hususunun uygulanmamasl hilkilm altma almrru~tlr.

Odenmi$ sermaye

GEC;ici MADDE 2- (1) numaral1 f1kra ile Bankanm itibari ye odenmi~ sermayesi
arasmdaki farkm kar~llanmasmda, sermayenin hazinece kar~llanacagl dikkate almarak
BankacIlik Kanunun amir hilkmil olan sermayenin nakden odenmesine ili~kin hilktimlerin
uygulanmamasl kararla~tmlml~tlr.

Ana sozle~me ye kurul iiyeleri

t;Ec;ici MADDE 3 - (1) numarah fIkra ile Bankanm ana sozle~mesinin kanunun
ytirilrlilge girdigi tarihten itibaren ily ay i9inde yapllacak ilk genel kurulunun onaYl ile
ytirilrlilge girmesi,

(2) numaralI fIkra ile genel kurulda Bankanm yeni yaplsl dogrultusunda yonetim ve
denetim kurulu liyelerinin seyilmesine bdar, mevcut yonetim 'le denetim kurulu liyelerinin
gorevlerinin devam etmesi,

ongarillmU~tUr.

Tescil

GE<;ici ;\tIADDE 4 - (1) numaralI f1kra ile Bu Kanun ger~evesinde yaprlacak
i~lemler ile bu i~lemlere ili~kin kagltlarm her tUrIil yergi. resim 'le har9tan istisna tutulmasl 'le
'.icaret siciline tescilden Ucret almmamasl suretiyle mall: tasarrufun yam srra i~lemleri.,"1de
hlzlandmlmas 1ama<;lanml~t lr.

!,Ieycut personel

GEctci yIADDE 5 - (I) numaral1 f1kra ile Bankanm bu Kanunun vUrUr!U§:e2:irdi§:.i~ '" - - -
tarihte mevcut personeli hakkmda aylik, 6zlUk ye emeklilikleri yonUnden tabi olduklan
me'lzuatm uygulanmasma devam olunacagl, bunlardan uygun gorUlenlerin istek1eri halinde
emeklilik statUleri de'lam etmek Uzere azel hukuk hUkUmlerine gore <;ah~tlrllabilecegi, 5434
say1l1TUrkiye Cumhuriyeti Emekli Sandlgl Kanunu ile ilgileri devam eden personelin ozel
hukuk hUkUmlerine gore <;::1l1~acaklan sUrelerin bzanllml~ hak ayliklarmda
Jegerlendirilecegi. emeklilik i~lemlerinde ambn Kanuriun ek 4S"inci maddesinin (b) fIkras 1
ile ek 68"inci maddesi hUkUmlerinin uyguIanacagL bu ~ekilde <;al1~anlarm kadrolarmm
emeklili.'<, :stifa. alUm 'le sair nedenler!e bo~almasl halinde hi<;bir i~leme gerek blmakslzm

iptal edilmi~ saytlacagl,
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(2) nurnaral1 ftkra ile Bankada 31.12.2006 tarihinden sonra ozel hukuk htikUmlerine

tabi olmayan personel ~al1~tlnlamayacagl, Yonetirn Kurulunca gerek ozel hukuk hiiktimlerine
gore yalt~tlftlrnak Uzere kendisine sozle~rne teklif edilen ancak, ozel hukuk hiikUrnlerine gore
~al1~maYlkabul etmeyen gerekse ozel hukuk hlikUmlerine gore 9alt~masl uygun gortilrneyip
sozle~rpe irnzalanmayan ~personelin ba~ka kamu kurum ye kurulu~larma nakledilmek Uzere
Deylet Personel Ba~kanltgma bildirilecegi.

(3) numaral1 fIkra ile Deylet Personel Ba~kanl1grnm kendisine bildirilen personel
listelermi en ger; 45 gUn i~inde (ozelle~tirme kapsam ye/yeya prograrrundaki kurulu~lar harir;)
tespit edecegi kamu kurum ye kurulu~larmdaki bo~ kadrolara atanmak Uzere ilgili kurum ye
kurulu~lara gonderecegi, ilgili kurum ye kurulu~un bildirimin Ula~tlgl tarihten ba~layarak en
ge~ be~ i~ gUni.i ir;inde bu personelin 1tamalarrnl yaparak atarnalara ili~kin bilgileri Maliye
Bakanl1g1 ile Deylet Personel Ba~kanl1gma bildirecegi, atama tarihi itibariyle personelin
Bankayla ili~iginin kesilmi~ sayllacagl, personelin atandlgl kurumda fiilen goreye ba~layacagl
tarihe kadar ger;en stirede her ttirli.i mali ye sosyal haklarrnm Bankaca kar~llanmaya deyam
olunacagl, bu fIkrada hliktim bulunmayan hallerde 24.11.1994 tarihli ye 4046 saYll1 Kanunun
22'nci maddesi hliki.imlerinin uygulanacagl, .

(4) numaral1 fIkra ile atamaSl yaptlan personel hakkmda Banka tarafmdan yapllacak
teblig i~lemini takiben 657 saYllt Deylet Memurlan Kanununun 62 ye 63"Unci.i maddelerinin
uygulanmasmdan atamaYl yapacak kamu kurum ye kurulu~unun sorumlu olacagl,

(5) numaralt ftkra ile Bankada i~r;i pozisyonunda ~alt~anlar hakkmda, yeni bir
dtizenleme yapllmcaya kadar meycut stati.ilerinde plt~tlfllmaya de yam olunacagl,

hususlarl karar altrna alrnID1~trr.

Hak ye miikellefiyetler

GEC;ici MADDE 6 - (1) numaralt ftkra ile 4749 saytll Kanuna tabi Iller Bankasl'nm
tUrn hak 'le mUkellefiyetlerinin bu Kanunun ylirtirli.ige girmesi ile iller Bankasl Anonim
$irketi'ne intikal etmesi 'le diger mevzuat ile Iller Ban.kasl Genel Mi.idtirli.igUneyaptlml~ olan
tUrn auflarm Iller Ban.kasl Anonim $irketiOne yaptlrnl~ saytlmasl ongortilrnti~ttir.

(2) nurnaralt fIkra ile Iller Bankasl Genel MUdi.irlUgLnUn i.ir;tincU ki~ilere kar~l
ylikUmlUlUkleri 'le cunlardan olan hak 'le menfJatlerine zarar gelmemesi ir;in, 4759 SJ.Yll1
Kanun uyarrnca Iller Ban.kasl tarafmdan ihale edilen veya halen Bankanm kontrolli.igUnde
ylirUti.ilmekte olan. belediye ye il dzel idare!erine :lit yaplm. mal altrn. hizrner 'le dam~manltk
:~leri sonur;lanmcaya bdar 4759 saytll tIler Bankasl Kanunu ve diger ilgili mevzuatm
uygulanmasl geregi hUkme baglanrnl~tlf.

Yiiri.irli.ik

MADDE 7 - YUrtirli.ikmaddesidir.

Yiiri.itme

MADDE 8 - YtirUtme maddesidir.
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