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MADDE 1. — 13 . V I . 1945 tarihli ve 4759 sayılı İller Bankası Kanununun
ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Bankanın sermayesi üç yüz milyon liradır. Bu sermayenin yüz yirmi milyonu
il özel idareleri, yüz yirmi milyonu belediyeler ve altmış milyonu da köyler tara
fından sağlanır.
Bankanın sermayesi, yukardald nispetlerle aynı idarelerce sağlanmak üzere
icra Vekilleri Heyeti karariyle bir misline kadar artırılabilir. Bankanın başka
kaynaklardan elde edeceği gelirler de bu sermayeye eklenir. Belli bir tahsis yeri
gösterilmeksizin veya sermayeye katılmak üzere yapılmış olan bağışlar sermaye
haddi doluncaya kadar birinci fıkradaki nispetlere göre sermaye hesabına ve bu
had dolduktan sonra ihtiyat akçesi hesabına geçirilir.
MADDE 2. — Aynı Kanunun 1 . I I I . 1950 tarihli ve 5576 sayılı Kanunla tadil
edilen 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Banka itibari sermayesinin tamamına kadar Amortisman ve Kredi Sandığının
mütalâası ve Maliye Vekâletinin muvafakati ve İcra Vekilleri Heyetinin tasvibi
ile istikraz aktedebilir ve tahvil çıkarabilir. Maliye Vekâletinin önceden muvafa
kati alınmak ve yukardaki had dâhilinde kalmak şartiyle girişilecek taahhüt
ler mukabilinde bono ihraç edebilir. Bu suretle çıkarılacak bonolara Maliye Ve
kâleti kefalete yetkilidir.
MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer .
MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur.
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