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Nurettin Ali Beyin Riyasetlerile aktohınarak 
ruznamede mevcut belediye kanunu lâyihası 
henüz tevzi edildiğinden tetkikma imkân hasıl 
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celse tatil edildi. 
Reis Vekili 

Nurettin Ali 

Kâtip 
Tokat 

S. Tevfîk 

Kâtip 
Yozgat 
Avni 

2 — SUALLER 
1 — Yozgat Meb'usu Ahmet Hamdi Beyin 

Yarın gazetesinin 10 mart tarih ve 85 numaralı 
nüshasında intişar eden ( 700) bin liralık 

veraset vergisi hakkında Maliye Vekâletinden 
şifahî suali 

3 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Gedikli küçük zabit menbalarma dair 
kanunun tadil edilen dördüncü maddesinin 
(B) fıkrasına bir cümle ilâvesi hakkında kanun 
lâyihası <Millî Müdafaa Encümenine) 

Tezkereler 
2 — îstiklâl harbi malûl zabitan ve efra

dına verilecek para mükâfatına dair tanzim 
edilen 15 inci defterin gönderildiği hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (Bütçe Encümenine) 

3 — Mahalli tahsili olmıyan borçların terkini 
hakkındaki cetvelin gönderildiğine dair Başve
kâlet tezkeresi ( Bütçe Encümenine ) 

4 — Riyo-de-Janeyro Elçisi Ali Beyin maa
şının tesviye sureti hakkında bir karar ittihazına 
dair Başvekâlet tezkeresi ( Bütçe Encümenine) 

Mazbatalar 
5 — Emniyeti Umumiye Umum Müdürlüğü 

1929 senesi bütçesinde 25 000 liralık müna
kale icrasına dair 1/588, Hariciye Vekâleti 
1929 senesi bütçesinde 45 000 liranın müna
kalesine dair 1/590 ve Umum Jandarma Kuman

danlığı 1929 senesi bütçesinde 100 000 liralık 
münakale icrasına dair 1/594 numaralı kanun 
lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatası ( Ruz
nameye ) 

6 — Heyeti Mahsusaca nisbeti askeriyeleri
nin kat'ına karar verilmiş olan zabitandan Alî 
Karar Heyetince haklarındaki Heyeti Mahsusa 
kararlarının ref'ine karar verilmiş olanlara te
kaüt maaşının hangi tarihten itibaren tahsisi 
lâzım geleceğinin tefsiri hakkında 3/350 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Milli Müdafaa, 
Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları (Ruz-
nameye). 

7 — Maaş kanununun bazı maddelerinin 
tefsirine dair 3/248 numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Dahiliye Encümeni Riyaseti tezkere-
sile Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 
(Ruznameye). 

8 — Memurin kanununun 70 inci maddesi
nin tefsirine dair 3/88 numaralı Divanı Muha
sebat Riyaseti tezkeresi ve Memurin Kanunu 
Muvakkat, Maliye ve Bütçe Encümenleri maz
bataları (Ruznameye). 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15,15 

Reis — Kâzını Paşa 
Kâtipler — Süreyya Tevfik B. ( TOKAT ) , Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ ) 

Reis — Celseyi açıyorum. 
TAHLİFLER 

i — Elâziz Meb'usluğuna intihap edilen Ahmet 
Beyin tahlifi. 

Reis — Efendim; Elâziz Meb'usu Ahmet Be

yin tahlifi icra kılınacaktır. [Elâziz Meb'usu Ah
met Beyin tahlifi yapıldı.] 

5 - MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Gazete primleri hakkında 1/566 numaralı 
kanun lâyihasile Giresun Meb'usu Hakkı Tarik Be

yin, Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkındaki 
kanunun mer'iyeti tarihinde intişar eden Türkçe 
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matbuata prim verilmesine dair 2/104 numaralı 
kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Efendim; gazete primleri hakkındaki 
kanun lâyihasının müzakeresine geçiyoruz. Söz 
istiyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelerin müza
keresine geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gazete primleri hakkında kanun 
BÎRÎNCÎ MADDE — Yeni Türk harflerinin 

kabul ve tatbiki hakkındaki kanunun mer'iyete 
girdiği tarihten beri filen çıkmakta bulunan gün
delik siyasî gazetelerin sahiplerine merbut cetve
le göre üç sene müddetle prim verilir. 

CETVEL 
1929 1930 1931 

II 

B-

Rotatif makinesinde 
basılan gazeteler 
Düz makinede bası
lanlardan: 
63X95 büyüklü
ğünde olanlar 
57X82 büyüklü
ğünde olanlar 
31,5X47,5 büyük
lüğünde olanlar 

7500 5725 3750 

2500 1875 1250 
2000 1500 1000 
1000 750 500 

Not: Gazetelerin en aşağı dört sayıfa ol
ması şarttır. İki sayıfa olarak çıkanlara prim 
yüzde otuz noksanıle verilir. 

Reis — Birinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

Kılıcoğlu Hakkı B. (Kocaeli) — Efendim, bil
hassa yeni yazının kabulünden sonra muhterem 
Hükümetimizin gazetecilere yardımı şükran ile ya-
dedilecek bir harekettir. Fakat bu meyanda vilâ
yetlerde haftada bir kere çıkan gazeteler de unu
tulmamalıdır. Bunlar da ayni surette çalışıyorlar. 
Fakat muhitleri haftada bir defa çıkmağa müsa
ittir. Zaten bu gazetelerin sermayeleri de, hemen 
hiç mesabesindedir. Bunları; bir gazeteci olmak 
itibarile mevzubahs etmiyorum. Benim gazetem 
bir inkılâp gazetesidir. Para için çalışmiyor, men
faat için hiç çalışmamıştır. Kendi gazetem için 
söylemiyorum, fakat diğer gazeteler için bir şey 
vazedilir ise çok eyi olur ve çok eyi bir tesir 
yapar. Binaenaleyh bunların da ihmal edilmeme
sini arzederim. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (izmir) — 
Efendim, geçen sene Meclisi Âlinin kabul ettiği 
tarife kanununda kâğıt vergisi üzerinde bazı 
kanunlarla temin edilmiş olan muafiyetlerin, bü
tün bütün kalkmış olduğunu görmüş bulunuyo
ruz. O vakit arzu edildi ki bilhassa harf inkilâbı 
ile fazla zarara girmiş olan ve Türkçe çıkan ga-

[1] 86 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

zetelerin giriftar olduğu zararların bir kısmı, 
gümrük tarife kanununda kâğıtlar üzerinde bir 
takım tenzilât yapılmak suretile bertaraf edilmiş 
olsun, halbuki yine arzu ediyorduk ki mümkün 
olduğu kadar muafiyetler ve istisnaiyetler ka
nunlarımızda yer almasın. O vakit Meclisi Âlinin 
bu zararı bihakkın nazarı dikkata alarak yapmak 
istediği bazı tenzilât ve tadilâtın, yerine masruf 
olmamak ihtimalini de yine bu kürsüden arka
daşlara karşı müdafaa etmiştim ve demiştim ki ; 
gazete kâğıdı olarak bir kâğıt ayırmak sarahati 
olmadığı gibi girmiş olan gazete kâğıtlarının ver
giden, gümrük resminden muafiyeti veya güm
rük resmini daha az almak suretile muafiyeti; bi
zi bu harf inkilâbı dolayisile zarar görmemiş olan 
müesseselere dahi yardıma sevkeder. Binaenaleyh 
şümullü bir yardım yapmaktan ve geniş bir mu
afiyete geçmekten ise sadece bu harf inkilâbı mü-
nasebetile Türkçe çıkan gazete sahiplerinin girif
tar oldukları zararı tazmin ettirici bir prim ka
nunu Meclise getirilsin ve o vakit Meclisi Âli bunu 
tasvip etmişti. Bu. tarif e kanunundaki kâğıt res
mi üzerinde hiç bir tenzilât yapılmadı ve gaze
teler öyle bir vaziyete geldiler ki bundan evvel 
vermekte oldukları resimden bir az daha fazla 
resim vermek mecburiyetinde kaldılar. Binaen
aleyh buraya gelmiş olan kanunun daha evvel 
hututu Meclisi Âlide geçen müzakerelerle esasen 
tahdit edilmiş oluyor. Esasen bir para verilecekti, 
bu zararı karşılamak için iktiza eden yol kezalik 
bulunmuştu. Yani kâğıtlar üzerinden alınan güm
rük resminden bir kısmını terketmekle kendile
rine bir menf eat temin edilecekti. Bundan anlaşılıyor 
du ki çok kâğıt sarf eden müesseseler bundan istifade 
edeceklerdi. Haftada bir kere veya ayda bir ke
re çıkan bir gazetenin kâğıt resminden vermiş 
olduğu vergiyi afetmek demek kaleme alınmıya-
cak kadar bir rakamı, bu satırlar arasına koy
mak demektir. Bundan başka tutulması çok müş
kül olan bir hesap karşısında kalacağız demek
tir. Madem ki harf inkılâbından mütevellit bir 
zarardır ve bu zararın, bir nevi gümrük resmin
den tenzilât yapmak suretile temini ciheti daha 
evvel temin edilmiş bunlunmaktadır. Tabiatile 
zarurî olarak en çok kâğıt istihlâk eden matba
aların yükünü hafifletmek ciheti kabul edilmiş 
bulunuyordu, işte Meclisi Âlide geçen bu müza
kerenin tevlit ettiği kanaati satırlar üzerine koy
duk ve bizzarure yevmî gündelik gazeteler dedik. 
harf inkilâbı külfetini matbuata tahmil gördük ki 
hakikaten; bu yükü hafifletmek lâzım geliyor. Mat
buat, gazeteler hidematı umumiyeden birisini ifa 
eden bir müessesedir ve bunu bilhassa yevmî mat
buat yapmaktadır. Ohalde zararları en çok olan, 
yevmî gazete çıkaran müesseselerdir. Gümrük ka
nunumuza, tarife kanunumuza, her hangi bir mu
afiyeti koymamak içindir ki bu kanunu buraya 
getirmek lüzumuna kani olmuştuk. Kanunu Mec
lisi Âlinin verdiği direktif dahilinde hazırladık, 
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buraya getirdik, onun için, yevmî gazetelere in
hisar ettirmek zarureti vardır. 

Kesit B, (Gaziantep) •— Bendenizin bu müta-
leanızdan anladığıma nazaran gazetelerden güm
rük tarifesi mucibince alman gümrük resmi ik
ramiye olarak gazetecilere iade edilecektir. Aca
ba bu gazeteler, yevmiye ne kadar nüsha çıkarı
yor ve sarfiyatı nedir ve zararları ne kadardır l 
Bunu zati âliniz tetkik buyurdunuz mu ve cetve
li zati âlinizde var mil yani zarar ediyorlar mı? 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (İzmir) — 
Efendim; gazete idarehaneleri Devlete ait mü-
essesat olsaydı belki hesabını getirmek imkânı ha
sıl olurdu. Yalnız harf inkilâbının matbuat üze
rinde bilhassa yevmî çıkan gazeteler üzerinde bü
yük bir zarar" ika etmiş olduğunu hepimiz biliyo
ruz ve zannediyorum ki bunu hepimiz teslim et
mekte tereddüt etmeyiz. Hiç değilse harflerini 
tebdil etmişlerdir. Bir müddet için okuyucularını 
kaybetmiş bulunuyorlar. Bu gün eğer gazetecile
rimizden bazıları bu muafiyetten istiğna peyda 
edecek bir vaziyete geçmişlerse oda yapmış oldu
ğumuz harf kanununun daha velût olduğuna delâ
let eder, yoksa daha evvel her hangi bir zararın 
vaki olmadığına delâlet etmez. Eğer böyle olsa 
idi, kanun başka türlü çıkardı. Şu kadar nüsha
dan daha fazlası için şunu vereceğiz bu sisteme 
geçmek için gördük ki bu hususta istihdam ede
ceğimiz adamların ücreti maaşı ve sairesi velha-
sıl bu memleketin bütçesine koyacağı yük, bu 
yüzden kazanacağımız beş on paradan çok fazla
dır. 

Onun için bu suretle üç sene için muvak
katen bir yardımda bulunduk. Üç sene son
ra ihtimal bu müesseseler içinde zaraları deyaın 
edenler bulunacaktır. Diyoruz ki bir zarardan kâ
ra intikal etmiş dahi olsalar bu muavenet, 
vaktile olan bir zararı karşılamak için yapılmış
tır ve her sene tedricen az-alacaktır. Senenin bi
rincisi bu sene, ikincisi gelecek senedir. Üçüncü 
sene için verilecek pek cüz'i bir şey kalıyor. Bu da, 
verildikten sonra ister kâr vaziyetinde kalsın. 
ister zarar vaziyetinde bulunsun. Bu müesseseleri 
yine serbest- rekabetin altında bırakmak zarureti 
vardır ve öyle yapıyoruz. 

Âğaoğlu Ahmet B. (Kars) — Efendim, müsaa
denizle bir sual soracağım. Bu muavenet Hüküme
te kaça mal oluyor? 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (îzmir) — 
Vereceğimiz paraların yekûnu mevcut müessese
lere nazaran 80 bin. lira kadardır. Bu para, ted
ricen azalmak üzere verilecektir. 

Halit B. (Kars) — Bazı gazeteler haftada bir 
iki gün çıkmıyor, bunlar da yevmî addedilecek 
midir ? 

- Saraçoğlu Şükrü B. (îzmir) — Evet efendim. 
Haftada bir gün çıkmıyan gazetelerin gündelik 
addedilmesi tabiidir. Yani haftanın her hangi bir 

. günü tatil addedilmiş de o gazete o gün çıkmı-

yorsa bittabi bu, o gazetenin, yevmî olmadığına 
delâlet etmez. O da yevmî bir gazetedir. 

Şemsed&in B. (Sivas) — Efendim, büyük inki-
lâp dolayisile gazetelere prim vermek muvafık 
görülebilir. Gazeteci arkadaşlardan bir temenni
de bulunacağım. Malûmu âlirdzdir ki medenî her 
memlekette gazeteler, içtimaî, siyasî, idarî ve ik
tisadî sahalarda memleketin nazımı fikrisidir. Te
menni ederiz ki bizim gazetelerimiz de bil vazife
yi ifa etsinler. Gerçi bir çok gazetelerimizin bu 
hususu ifa ettiklerini kemali şükranla görüyoruz. 
Bilhassa ahlâkı umumiyeyi ve bilhassa içtimaî sa
hayı tenvir etmek hususunda sahifelerini 
hikâyelerden ziyade içtimaî ve fikrî makale
lere hasrederlerse şimdiye kadar yaptıkları hizmet
ten daha büyük hizmet ifa etmiş olurlar. 
( Alkışlar ) 

Bunu kendilerinden bu yüksek kürsüden te
menni etmek istiyorum. 

Celâl Sahir B. (Zonguldak) — Efendim; Kı-
lıcoğlu Hakkı Beyefendi; yevmî gazeteler hakkın
da yapılan bu muavenetlerin haftada bir gün 
intişar etmek mecburiyetinde kalan gazetelere 
de teşmilini rica ve teklif ettiler. Maliye Vekili 
Beyefendinin verdikleri cevaplarında yevmî ga
zetelerin harf değiştirmek filân gibi bir çok feda
kârlıklara katlandıkları ve diğerlerinin öyle bir 
şeyde bulunmadıklarını, binaenaleyh onlara teş
mili lâzım gelmediğini söylediler. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (îzmir) — 
öyle bir şey söylemedim. 

Celâl Sahir B. ( Devamla ) — Onlara prim ve-
rilınesinin muvafık görülmediğini söylediniz, yev
mî gazetelerin şimdiye kadar bir çok fedakârlık 
yaptıklarını beyan buyurdunuz, bendeniz zanne
diyorum ki vilâyetlerde çıkmakta olan ^gazeteler 
de kendilerine göre fedakârlık yapmışlardır. Ben 
meb'usu olduğum intihap daireside iki gazetenin 
çıktığını biliyorum. Bir gazetenin haftada bir 
defa çıkması, bunların gazete mahiyetini ihlâl 
etmez.-Bunlarda tıpkı îstanbulda, îzmirda, Anka-
rada intişar eden yevmî gazeteler gibidir. Mahi
yet ve hüviyet itibarile mecmua ve risale sınıfına 
ayrılamazlar. Ancak muhitin ihtiyacı haftada bir 
kere çıkmakla kabili tatmin olduğu için bundan 
fazla çıkarmıyorlar. Yani kendilerinin kusuru ol-
mıyan bir halden dolayi onları bu hususta mazur 
tutmak tabiidir. Biz vilâyetlerde çıkan bu gaze
telerden çok faide ve hizmet bekliyoruz. Çünkü 
onların kendi küçük hizmetleri mukabilinde vü
cuda getirecekleri bir çok faydalar da vardır. 
Bunlara yardım temin etmek çok faydalı olur 
zannediyorum. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (îzmir) — 
Efendim; fikirlerimi eyi ifade edememiş olaca
ğım ki ; arkadaşlarım benim söylediklerimi yan
lış anlamışlar. 

Demek istemedim ki, vilâyat dahilinde haftada 
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bir defa, ayda bir defa, 15 günde bir defa çıkan 
gazeteler harflerini değiştirmek mecburiyetinde 
kalmamışlar, demedim ki, onlar fedakârlıkta bulun
mamışlar. Şunu arzetmek isterim ki ; bu mesele
ye Meclisi Âli bir kaç defadır temas etmiş ve her 
temasında Meclisi Âlinin reyi aşağı yukarı ta-
hassul etmiş bir vaziyette bulunuyordu. 

İşte oradan alınan direktif dahilinde bu ka
nun buraya getirilmiş oldu. O da şu idi: Kâğıt 
muafiyeti buradan geçecekti, kâğıt muafiyeti 
üzerinde eğer Meclisi Âli bir tenzilât kabul ede
rek tarifeyi geçirmiş bulunsa idi, vilâyetlerde, 
on beş günde bir, yirmi günde bir, ayda bir, çı
kan gazetelerin bu muafiyetten istifadeleri he
men hiç denecek derecede az olacaktı. Binaena
leyh hurufattan mütevellit fazla masraf yapma
mış olan müesseselerin de istifade etmeleri ihti
mali vardır. Mebdei hareket gümrük resminden 
muafiyet olduğuna göre bunu bu muafiyetten is
tifade edeceklere vermek lâzım geliyordu. Onun 
için yevmi gazetelere inhisar etmesi lâzım geldi. 
Haftada bir, on beş günde bir, ayda bir çıkan ga
zetelerin gümrük olarak verdikleri resimlerin bir 
miktarını affetmek noktai nazarına göre, hesap 
edilirse, vereceğimiz para zahmete deymiyecek ka
dar az bir şey olacaktır. Elyevm vermek niyetin
de oluduğumuz prim, İstanbul matbuatının güm
rüklere bir sene zarfında verdiği resmin nısfın
dan ya bir az fazla, ya bir az noksan olacaktır. 
Binaenaleyh bu nisbet dahilinde vilâyet gazetele
rine de yardım edeceksek, bu rakam haturu ha
yale gelmiyecek kadar küçük olacaktır ve bu kü
çük rakamın hesabının tutulması da büyük bir 
külfet verecektir. Bu noktalardandır ki sadece 
yevmî gazetelere teşmil ettim. 

Akçoraoğlu Yusuf B. (İstanbul) — Arkadaş
lar; benim söylemek istediğim şeyin çoğunu Şem-
seddin Bey kardaşım söyledi. Yalnız ben bir şey 
daha ilâve etmek istiyorum. Gazeteler kendi ya
ğı ile kendileri kavruldukça tamamen hürdürler. 
Fakat biz bugün bu kanunu kabul etmekle mille
tin parasından bir kısmını onlara yardım olarak 
vereceğiz. Binaenaleyh milletin parasını elbette 
hayırlı bir işe vereceğiz. Gazetelerin kendileri 
bir hayıdır. Okumak yazmak öğretiyorlar, merak 
ettiriyorlar ve bazı malûmat ta veriyorlar. Bu su
retle dediğim şeyi de ilâve etmek şartile bunlara 
yardım etmek vazifemizdir. Burada daha asıl 
mevzua geçmeden münakaşayı mucip olan nokta 
hakkında da arzı malûmat etmek isterim. Filha
kika Vekil Beyefendinin verdikleri malûmat doğ
rudur. Esasen direktif buradan verilmiştir. He
sapta müşkülât vardır., ilaahirihi.. Fakat asıl mese
le hesapta müşkülât vardır, direktif eskiden veril
mişti diye bugünkü bizim kanaatimizi tadil ede
mez. Bugün eğer bütün gazetelere muavenet et
mek lüzumuna kail isek o maddenin bir az daha 
tadil ve tevsii icap eder. Bendeniz zannederim ki 
vilâyetlerin ahalisi istanbul gazetelerinin gitme

diği yerlerde daha ziyade vilâyet gazetelerini o-
kumağa muhtaçtırlar. Vilâyetlerede küçük gaze
teler çıkıyor ve görülüyor ki bunların bazıları 
müfittirler. (Konya gazeteleri gibi) Bu gazetele
rin, böyle müfit olanlarının niçin bu yardımdan 
mahrum kalmalarını tecviz edelim. Eğer mesele
nin şeklî suretini bir tarafa bırakırda haddi za
tında meseleyi tetkik edersek zannederim ki; bu 
hayırlı teşebbüste hepsine bir hissei intifa ayırmak 
hepsinden hayırlı bir teşebbüs, muvafıkı maslahat ve 
adalet olur. Şimdi gelelim ikinci meseleye: Ma
dem ki Devlet bütçesinden para veriyoruz, o hal
de gazeteci arkadaşlarımızdan ricadan ziyade bir 
teınenniyatım var» Yazdıkları şeyler umumun 
menfaatine azamî nafi olabilsin, bendeniz İstan
bul gazetelrile bazı memleketlerde çıkan gazete
leri mukayese ediyorum. Bizim gazeteler nıezahî 
ve nasıl diyeyim daha ziyade hissiyatı gıdıklayıeı 
leylere mütemayildir. (Handeler) Vakıa bu sa
lımı belki temin eder. Fakat memleketin menafii 
mlardan ziyade ciddi şeylerledir. Vakıa ilk sayfa-
' arında bazı iktisadî mesail hakkında da makaleler 
•^örüyoruz, fakat heyeti umumiyesi zannederim ki; 
Şemseddin Beyin ricasını is'af ettirecek şekildedir. 
oonra bilhassa harflerin değişmesi münasebetile 
muavenet edelim diyoruz. Benim gördüğüm İstan
bul gazetelerinin iç sayfaları yarım çıkıyor. Yarı-
ıı boştur. Büyük bir kız resmile kaplanmıştır. 0-
jun için herkes okur. Maamafih bunlara yardım 
3tmeğe lüzum yoktur, demiyorum. . Bütün bu es
baptan dolayi arkadaşlarımızdan rica ve hatta bir 
dereceye kadar milletin parasını verdiğimiz için o 
münasebetle talep ederiz ki sahipleri gazetelerini. 
jir az daha diğer memleketler gibi umumî menfaati 
'uısusî menfaata galip gelecek tarzda çıkarmak lût-
funda bulunsunlar. Ricam budur. 

Beis — Efendim başka söz istiyen yoktur. Bi
linci madde hakkında bir takrir vardır, okuna
cak. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Birinci maddenin tadili için encümene iadesi

ni teklif ederiz. 
Sivas Kocaeli 

İbrahim Alâeddin Kilıcoğlu Hakkı 
Eeis — Takriri nazarı dikkata alanlar lütfen 

3İ kaldırsın... Almıyanlar... Takrir nazarı dikka
ta alınmıştır. Encümene gidecektir. Birinci mad
de encümenden geldikten sonra diğer maddelerin 
müzakeresini yaparız. 

2 — 1/411 numaralı belediye kanunu lâyihası 
ile Kırklareli Meb'usu Doktor Fuat Bey ve rüfe-
kasının, oyun ve eğlence mahalleri tesis ve idare 
etmek hakkının Himayei Etfal Cemiyetine veril
mesi hakkında 2/40 numaralı kanun teklifi ve mü
sakkafat vergisi kanununun4 üncü maddesinin 4 
üncü fıkrasının tefsirine dair 3/270 numaralı Baş-
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Vekâlet tezUeresile İstanbul Meb'usu Süreyya Pa
şanın, belediye kanunu lâyihasının tadili hakkın
daki teklifi ve Dahiliye ve Belediye kanunu lâyi
hası Muvakkat Encümenleri mazbataları [1] 

Reis — Ruznamemizde belediye kanunu lâyi
hası vardır. Kanunun müstaceliyetle müzakeresi 
teklif olunmuştur. Evvelâ bunu reyinize arzedece-
ğinı. 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Efendim; müs
taceliyet aleyhinde söyliyeceğim. 

Reis — Müstaceliyet aleyhinde söz söylenmez. 
reye konur. Ya kabul edilir, yahut edilmez. 

Ağaoğlu Ahmet B. — Usul hakkında söyli
yeceğim. 

Reis •— Usul hakkında söyliyebilirsiniz, buyu
runuz. 

Ağaoğlu Ahmet B. — Muhterem efendiler; 
takdim olunan kanun son derece mühim bir ka
nundur. memleketin faaliyeti umumiyesine ait 
bir kanundur. Köylerimizin, şehirlerimizin ima
rına ait bir kanundur. Burada zannediyorum ki 
istieal etmek doğru bir şey olamaz. Bunu uzun u-
zadıya müzakere ve tetkik etmeliyiz. Bir kere, iki 
kere, üç kere tetkik etmeliyiz ve mütemadiyen tet
kikten sonra, bütün mütalealar serdedildikten son
ra ve iki kere üzerinde durulduktan sonra memle
ketin esasına ait olan bu kanun öyle çıkmalıdır. 
Yoksa bir müzakerede çıkarsa zannederim bir az 
istical edilmiş olur ve diğer çıkardığımız kanunlar 
gibi yine bir müddet sonra tadile ihtiyaç hasıl 
olur. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Efendim; Kanunun mühim olduğunda şüphesiz 
ittifakımız vardır. Kanun mühimdir ve ayni za
manda maddeleri çok bir kanundur. Kanun bu 
sene tatbik olunmak mecburiyetindedir. Sebebi: 
gelecek sene büyük intihabımız vardır ve malûmu 
âlinizdir k i ; büyük intihap belediye meclislerin
den geçer. Şayet kanun iki müzakereye tabi olur
da vakit geçecek olursa Meclisi Âliniz çok yakın 
zamanda büyük iktisadî ve malî kanunlarla meş
gul olacak ve tabiidir ki bununla iştigale vakit 
bulamıyacaktır. Bu sebepledir ki müstaceliyetini 
rica ediyorum. 

Reis — Müstaceliyet teklifini reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Eyi anla
şılmadı efendim. Kanunun müstaceliyetle müza
keresini kabul edenler ayağa kalksın... Etmiyen
ler... Kanun lâyihasının müstaceliyetle müzakeresi 
kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Muhterem efendiler; 
Büyük Millet Meclisine arzolunan belediye 

kanunu lâyihası Dahiliye Encümenile Belediye 

Muvakkat Encümeninde mevzuun icap ettiridiği 
ehemmiyetle tetkik ve münakaşa edilerek tadil, 
ıslâh ve ikmal edildikten sonra müşterek bir eser 
halinde yüksek huzurunuza takdim olunuyor. 

Şehirlerimizin ıslâh ve imar ihtiyaçlarına ce
vap verecek nizam ve idare prensiplerini ihtiva 
ettiğine kani olduğumuz bu lâyiha hiç şüphe yok 
ki en mükemmel ve mütekâmil şeklini Büyük Mec
liste alacaktır. 

Şehirlerimizin en iptidaî ve en zarurî ihtiyaç-
lerının bile tatmin edilememesinden mütevellit 
müşküller milletin her meselesi gibi isabetli rey 
ve kararınız sayesinde hal çarelerini bulmuş ola
caktır. 

Bugün belediye denilince hatırımıza halle 
muhtaç ve müntazır bir çok ihtiyaçlarile, salâhi
yet ve vasıta yoksulluğundan müşteki ve muvaf-
fakiyetsizlikten muztarip heyetlerile bakımsız ve 
tutumsuz kasabalar geliyor. Bundan millî vicdan 
mütemadiyen muztarip oluyor. 

Bu ınalûm, fakat acı hakikati tekrardan du
yulan iztirap ta dertlerini anlamış, devasını bul
muş olanların ümit ve heyecanları da vardır. 
Millî meselelerde alâka ve endişenin umumileş-
mesi yakın muvaffakiyetlerin hem mahreki hem 
de mübeşşiridir. Demokraside her türlü icraat ve 
faaliyetin mesnedi halkın reyi, duygusu, arzusu
dur. Millî hakimiyet teessüs ettiği günden beri 
Türkiye demokrasisi de âmme vicdanının şehirle
rimiz hakkındaki temayülüne ittibala şehirleri
mizin imar ve ıslâhile meşgul olmuştur. 

Fakat şehirlerimizin her memleketin eski şe
hirleri gibi kuruluşlarına ait büyük ve ıslâhı müş
kül kusurları vardır. Bunlar eski zamanların şe
hir ve şehircilik telâkkisinin . mimarî tekniğinin 
mahsulleridir. Her eski şehir bu kusurlarla ve bu 
müşküllerle mahmuldür. Bu noksanları ve güç
lükleri muayyen bir plân ve müsbet program da
hilinde zamanla halletmekten başka amelî bir ça
re bulunamamıştır. Bundan başka efendiler, me
deniyet cihanında şehircilik ilmî ve san'atı doğ
duğu ve şehirler hususî itinalara mazhar olduğu 
zaman, bizim şehirlerimiz millî hayat ve faaliye
tin her sahası gibi sultanlar istipdat ve anarşisi
nin ihmaline uğradı. Sonra da bir çokları yakın 
zamanlarda halâ hatıranızı yakan istilânın sene
ler süren ateş ve demir kasırgalarına tutuldu. 
İstilâdan kurtulanlar işgal felâketine uğrayanla
rı kurtarmak için bizzarur ihmal edildi. 

Eğer bugün şehirlerimizdeki evlerimizin bir 
kısmı ahşaptan ve kerpiçtense, sokaklarımızın 
bir çoğu kaldırımsız ve ışıksızsa, sularımız bol ve 
temiz değilse, şehir hizmetleri tamamile görüle-
miyorsa, medenî, içtimaî, sıhhî teşkilât ve mües
seselerimiz yoksa ve yahut tasavvur ve temenni 
ettiğimiz miktar ve seviyesini bulamamışlarsa e-
min olmalıyız ki bunların büyük bir kısmı istip
dat ve istilânın millî servet ve refahta açtığı rah-

[1] 85 numaralı matbua zaptın sonuna mer- nelerdendir 
buttur. I Nitekim efendiler, istipdat ve istilâ refedilip 
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te millet mukadderatına hakim olur olmaz Tür
kün yaradılışındaki medenî ve içtimaî yüksek 
kabiliyet derhal inkişaf etti. Bu kabiliyet millî 
her sahada olduğu gibi az zamanda şehirlerimiz
de de eserlerini göstermeğe başladı. Dün yıkılma
mış tek damı kalmıyan harabelerde bu gün 
temiz, medenî, sıhhî mamureler kuruluyor. Diğer 
şehirlerimizde de ıslâh ve imar faaliyetleri ve e-
serleri görülmektedir. Şehirlerimizin "medenileş
mesi ve sıhhileşmesi her hemşehrinin gönlünü 
tatmin edilmiyen. bir ihtiyaç, tatbik edilemiyen 
bir ideal gibi üzmektedir, îdeal ile vasıta arasında 
nisbetsizlik büyüdükçe üzüntü de artar. Bu izti-
rap yalnız bizde değil az çok her memlekette var
dır. insanların medenî ve içtimaî seviyeleri yük
seldikçe ihtiyaçları da artar. Vaktile müsait za
man ve imkân bulup ta şehre ve şehirciliğe ait 
umumî meselelerini halleden belediyeler bile bu 
gün yeni içtimaî hadiselerin, yeni içtimaî ve si
yasî mülâhaza ve kânaatların doğurduğu yep ye
ni meselelerle karşılaşmaktadır. Herkes bulundu
ğu şehirde kendi ihtiyacının tatmin edildiğini, 
mefkuresinin tahakkuk ettirildiğini görmek ister. 

Bizim şehirlerimiz ve belediyelerimiz ise bü
tün bu meselelerle birden ve birden bire karşılaş
tı. îşte efendiler, şehirlerimizin kuruluşlarına ait 
bünyevî kusurları, hadiselerin açtığı ağır rahne
ler, medenî ve içtimaî ihtiyaçların artması, vesa
it ve varidatın mahdut kalması ve hatta azalması 
teşkilât ve idaresindeki noksan şehirlerimizin bu 
günkü vaziyetini intaç eden amillerdir. Bu vazi
yetin islâhı amillerin her birini ayrı ayrı mütalea 
ederek' müsbet ve muayyen bir metot ve program 
dahilinde her birini halletmekle kabildir. 

Vakıa şehirlerin terakki ve inkişafı coğrafî 
ve iktisadî vaziyetlerine halkının tabiat ve miza
cına, millî muhita, umumî terakki ve refaha ve 
daha bir çok unsurlara tabidir ve her şehrin inki
şafı kendi hayat şartlarına tabidir. Fakat şehir
lerin ve belediyelerin bu kadar tenevvü arasın
da müşterek vasıflan haiz ayni mahiyette ve ay
ni tarzı halle tabi umumî ihtiyaçları vardır. Bu 
umumî ve müşterek ihtiyaçları tasnif ve tespit 
etmek bu ihtiyaçları tatminle mükellef uzuvları 
tesis salâhiyet ve vazifelerini tayin etmek ve bu 
vazife ve hizmetleri görebilecek menba ve vası
taları temin etmek Devletin belli başlı vazifelerin-
dendir. Bu vazifede ihtiyaca muvafık ve kabili 
tatbik kanunlar yapmak ve kanunların tatbikini 
murakabe etmekle ifa olunabilir. 

Vakıa şehirlerin etrafı yüksek surlarla, derin 
hendeklerle çevrildiği, biri birlerile düşman mu
amelesi yaptığı ve bir şehirden diğer şehre git
mek için günlerce seyahat lâzım geldiği milliyet 
hissi ve istiklâl fikirleri ve vatandaşlık muhabbet 
ve tesanüdü şehirlerin dar duvarları içerisine sı
kıştığı zamanlar belki Devletin bu vazifesine mü
dahale ve murakabesine o kadar lüzum hissedil-
miyebilirdi. Fakat şehirlerin duvarları yıkıldık

tan, milliyet hisleri ve istiklâl fikirleri Devlet sı
nırlarına dayandıktan sonra şehirler ve hemşeh
riler arasında tesanüt bağları muhkemleşti. Mü
tekabil his ve ihtiyaçlar arttı. Belediye işlerinin 
tanzim ve murakabesi sırf mahallî olmak vasfını 
kaybetti. Her şehir milletin her ferdini ve heye
ti umumiyesini alâkadar ve Devleti vazifedar e-
den umumî ve millî diğer tabirle Devlet meselesi 
mahiyetini aldı. Devletin nüfuz ve kudreti, mille
tin bütün mukadderatına hâkim olacak şümulü 
iktisap edince millî hayat ve faaliyetin mühim sa
haları olan belediyelerin bu kudretin murakabesi 
altına girmesi ve şehirlerin de Devletin vesayet ve 
muavenetinden istifade etmesi zarurî oldu. Bun
dan başka medeniyet ve terakki şehirlerin mahsu
lüdür. Bir milletin irfan, san'at ve ticaret menbaı 
şehirlerdir. Devlet bahusus demokrasi vatandaşla-, 
n n medeniyet, terakki, saadet ve refah kabiliyetle
rine azamî imkân hazırlamakla mükelleftir. Bu 
mükellefiyet demokrasinin zaruret ve vazifesidir. 
Bu zaruret ve bu vazife bizim millî seciyemiz, va
tanî bünyemize ve siyasî ve içtimaî prensiplerimi
ze tamamile mutabıktır. Doksan üçün belediye ka
nunları büsbütün başka esaslar dahilinde yapıl
mıştır. Ahkâmı bu vazife ve zaruretlere cevap vere~ 
iniyor. Belediyelerin bugünkü ihtiyaçla ve zihni
yetle mütenasip muntazam mesaisine ve Devletin 
bu mesaiyi tanzimine adeta engel oluyor. O kanun 
şehirler için bir merhale idi. Türkler o merhaleyi 
çoktan geçmiştir. Bir kanun terakkiye mani ve ya 
aut muzır olmağa başladığı anlaşıldığı gün tebdi
line tevessül olunur. Huzuru âlinizde bulunan bu 
kanun lâyihası bu mülâhazalarla ve arzettiğim, e-
saslar dairesinde tanzim olunmuştur. İstihdaf etti
ği gaye şehirlerimizin terakki ve İslahına mani 
olan ahkâmı kaldırmak bugünkü ihtiyaç ve zihni
yete göre belediyeleri birer şehir koloni haline koy
mak hemşehrilerin belediye işlerindeki karar, icra 
ve murakabe» salâhiyetlerini arttırmak, ihtiyaçları 
tasnifle mecburî vazife telâkki edilenleri muayyen 
ve müsbet bir programa bağlayan amelî ve teknik 
bir tarzda icra ettirmek bütçe ve hesaba ait mu
ameleleri sıkı bir tarzda malî kaidelere bağlamak 
Devletin murakabesini tespit ederek belediye işle
rini anarşiden kurtarmaktır. 

Muhterem efendiler; Belediye işleri arzettiğim 
mülâhazalar dahilinde tanzim ve murakabe edilir. 
Heyetlerine salâhiyet ve vasıta verilir. Türk şe
hirlerinin Türkün yüksek medeniyet ve idealleri 
hizasına çıkabilmesine zaman unsurundan maada 
ciddî hiç bir mani kalmaz. Efendiler! Lâyihada 
bilhassa vazife ve salâhiyetlerin tayin ve tespitine 
ehemmiyet verilmiştir. İlgasını teklif ettiğimiz ka
nunda kararda icra, icra ile murakabe biri birine 
nıütedahildir. Sail ve mes 'ul belli değildir. Halbu
ki Cumhuriyette âmme müesseselerinde mes'uliyet 
deruhte eden her vatndaşın mes'ul olması hareket 
ve hesabının nihayet burada millet vekillerinin hu
zurunda hesap vermeğe mecbur bir makama bağlı 
olması esastır. O kanunda bütçe ve hesap işleri de 
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sağlam esaslara bağlanmış değildir. Demokrasi her 
şeyden evvel hesaplarının muntazam ' ve dürüst 
olmasını âmirdir. Bunun da en emin yolu dürüst 
olmak varidat ve sarfiyatı muntazam bir bütçeye 
bağlayarak tahsilat ve sarfiyatı kanun ve malî ka
idelere göre yapmaktır. 

Muhterem efendiler! Belediyelerimizin teşkilâ
tı esasiyesi demek olan bu ana kanun büyük inkı
lâbımızın bir eüz'ü ve eseridir. Cüz'üdür; çünkü 
kanunlarımız Cumhuriyet prensiplerine göre islâh 
edilirken en mühim bir kanun olan belediye kanu
nu ehli ile bırakılmazdı. Eseridir; çünkü Cumhuri
yet olmasaydi bu lâyiha olmazdı. Hükümetimiz her 
işte olduğu gibi bu lâyihayi da Türk istiklâl ve in
kılâbının büyük lideri Gaziden aldığı ilham ve o-
nun çizdiği direktifle hazırlanmıştır. 

Muhterem efendiler! Bu lâyihanın açık vasıf
larından ve inkılâpçı hükümlerinden biri de türk 
kadınının Türk erkeğile zaten müsavi olan şerefli 
hakkını belediye işlerinde de tamamile tayin etme
sidir. 

Türk tarihini her sahasında ve her safhasında 
erkeğile yan yana her fedakârlığı yapan millet ve 
vatan işlerinde büyük ferağatla her mahrumiyete, 
her eefaya ve her acıya katlanan milletin, vatanın 
felâket ve saadetlerine ayni hisle iştirak eden bü
yük kalpli ve yüksek faziletli Türk kadını müşte
rek eseri olan bu Cumhuriyette elbette ve elbette, 
kendi evinin işlerinde olduğu gibi belediye işlerin
de de temiz ve ciddî mevkiini alacaktır. (Bravo ses
leri, Alkışlar) Istipdat ve cehalet devirlerinden ar
ta kalan kötü ve sakat zihniyetlerin sakil ve sakim 
mülâhazaların Cumhuriyet ve inkılâbın temiz ve 
faziletli muhitinde yeri yoktur (Alkışlar). Kadın
larımızın yakin senelerde teşriî meclislerde de fa-
ziletkâr mevkilerini ihraz edeceklerine şüphe yok
tur (Alkışlar). 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz söy-
liyecek arkadaşların sözlerinden sonra' o maddeler 
konuşulurken ileri sürülecek fikirlere karşı icap 
eden izahat ve malûmatı ayrıca arzederim. (Al
kışlar) 

Ağaoğhi Ahmet B. (Kars) — Muhterem arka
daşlar; müzakerenize vazedilen bu kanun lâyiha
sı çok mühimdir. Memleketin esas teşkilâtına ait 
heyeti umumiyesini alâkadar eden bir kanundur. 

Kemali memnuniyetle kayderiyorum ki bu 
kanunun ehemmiyet ve kıymeti muhterem Dahi
liye Vekilimiz ve Dahiliye Encümeni azaları, muh
terem arkadaşlarım da takdir etmişlerdir ve bu ka
nunun tedvini esnasında gösterdikleri ciddi
yet ve itina şayanı tebriktir. Kanun hakikaten 
dikkatle tetkik edilmiştir ve Türk belediyeciliği 
tarihinde hiç şüphe yoktur ki bir merhale teş
kil edecektir. Muhterem Dahiliye Vekili bu 
kanunun ne gibi bir haleti ruhiye ile tetkik ve 
tanzim edilmiş olduğuna rehber olmak üzere es
babı mucibesi arasında şu cümleyi kaydediyor
lar. Buyuruyorlar k i : (Hassaten Hakimiyeti Mil

liye prensiplerinin icap ettirdiği terbiyei siyasiye-
nin inkişafına çok hadim olmak itibarile belediye 
müesseseleri, çok mühim, kıymetli, faideli mües
seselerdir.) 

Bu fikiri telkin eden zihniyeti buradan hür
metle karşılar ve selâmlarım! Demek belediye 
teşkilâtı, yalnız ifa ettikleri vazife dolayisile de
ğil, ayni zamanda da içtimaî ve siyasî bir terbiye 
mektebi olmak üzere telâkki edilmiştir ve bu te
lâkki çok doğrudur. Medenî milletlerin yetiştir
diği ricalin tercüme! hallerini tetkik buyurursa
nız göreceksiniz ki bunların kısmı âzami hatta 
onda dokuzu belediyelerden yetişmiş insanlardır. 
Başka memleketleri değil yalnız Fransayı söyle
yeyim İd meselâ sabık Reisicumhur (Miliran), 
sabık Başvekil (Vivyani), (Klemanso), hatta (Bri-
yan) bunların hepsi belediyelerden yetişmiş in
sanlardır. Keza bugün dahi sabık bir Reisicum
hur, doğmuş olduğu şehrin Belediye Reisidir. 
Demek ki belediyeler Devlet adamı yetiştirmek
te büyük ve mühim bir müessesedir ve filhakika 
serbest müzakereye, serbest murakabeye, serbest 
mübadelei efkâra tehammül ve cemaati içinde 
ciddiyet, azim, sebat gibi hassalarının tenmiyesi 
için bu gibi içtimaî müesseselerin mevcudiyeti el
zemdir. Bizim gibi mukadderatı milliyelerini hür 
ve serbest müesseselere raptetmiş olan muhitle
rin kâffesi bu gibi müesseselere azamî kıymet ve 
ehemmiyet vermişlerdir. Çünkü hür ve serbest 
müesseselerin ruhu, muhteviyatı, manevî kıymeti 
işte bu gibi ikinci derecedeki içtimaî teşekküllerde 
hazırlanır, maatteessüf içtimaî teşekküllerde çok 
fakir olan memleketimiz için hiç şüphe yoktur ki 
kurulan belediyelerin terbiyetkâr ve fazilet nok-
tai nazarından mühim bir kıymeti vardır, ve ke
mali minnet ve şükranla yine tekrar ediyorum 
ki Dahiliye Vekili Beyefendi Hazretleri bu cihe
ti tamamen takdir ve onu kendi esbabı mucibele-
rinde kaydetmişlerdir. Belediyeleri rical yetiştir
mek için bir mektep diye telkin buyurmuşlardır 
ki bu, doğrudur. Fakat maatteessüf Şükrü Bey
efendinin, Dahiliye Vekâletinin esbabı mucibesini 
tetkik ederken gördüm ki, orada iki şahsiyet mü
cadele etmiştir. Birisi şimdi kaydettiğim büyük 
endişe ile mütehassıs Cumhuriyeti müeyyit fikir
lerden mülhem Şükrü Kaya Bey vatandaş; diğe
ri de Dahiliye Vekili, Hükümet ricali Şükrü Ka
ya Bey; birincisi hakikaten Cumhuriyetin ihdas 
ettiği müesseseleri yaşatmak ve onlara mesnet 
bulmak endişesile mütehassis; bu endişe kendile
rinde o kadar galipdir ki demin burada irat bu
yurdukları nutukta çok müteessir ve müteheyyiç 
bulunduklarını hepimiz müşahede ettik, Cumhu
riyetin inkişafı ve bu inkişafı temin edecek vesa
itin temini hususunda çok mütehassis ve endi-
şenakdirler. Fakat öteki taraftan bir Dahiliye 
Vekili, bir Hükümet adamı çıkıyor ve bir Hükü
met adamı zihniyetile her şeye nazaret etmek is
tiyor, bir taraftan belediyelerin serbest inkişaf et-



I : 3 7 2 0 - 3 - 1 9 3 0 C : 1 
meleri lüzum ve hissiyatını duymakla beraber di
ğer taraftan Hükûmetçilik noktai nazarından bu
na meydan verilmemesi endişesi doğuyor ve bu 
iki endişe çarpışmıştır. Bu biri birine zıt iki hale
ti ruhiyeyi bu projede göreceksiniz iki endişe çar
pışmıştır. Nihayet iki endişenin: arasında eskisi 
gibi bir idarei maslahat usulü çıkmıştır. îşte ben
denizin de bütün tenkitlerim bu idarei maslahat 
sahasına münhasır olacaktır, itiraf ederim, yine 
tekrar ediyorum çok büyük bir ilhamla bu kanun 
yapılmış, fakat Hükûmetçilik prensipi bu kanunun 
mükemmel ve Cumhuriyet esasına tamamen mu
vafık olarak gelmesine mani olmuştur. îşte şimdi 
bu noktayi izah edeceğim, fakat buna geçmeden 
evvel belediye mefhumunu nasıl telâkki ettiğimi 
arzetmeme müsaade buyurunuz. Bendenizce bir 
belediye ahalisinin nüfusundan sarfınazar (Ko
mün), dedikleri şey; müşterek maddî ve manevî 
menafi, müşterek hatıralar ve müşterek an'aneler 
etrafında toplanmış olan insanların yekûnuna be
lediye denir. ister bu belediye nüfusunun adedi 
beş olsun, on olsun ister Paris gibi beş milyon, 
Londra gibi yedi milyon olsun, farkı yoktur, bir 
ırmağın etrafında toplanmış olan on tane ev biri 
birine menafii müştereke, müşterek mukadderat, 
müşterek hatıralar, mezaristan iştiraki, babadan 
kalma an'aneler iştiraki, şeref iştiraki ve bütün 
maddî ve manevî iştirakler, onları bir yere topla
mıştır. işte bu bir beldedir ve o bir ( Komün ) 
dür. işte bu komünde bulunan insanlar yüz bin 
olsun, ister on tane olsun. Efendiler bu noktai na
zardan komün şehre takaddüm etmiştir, köy şeh
re takaddüm etmiştir, tarihen köyün kıdemi var
dır, Köylerden büyüye büyüye şehirler husule 
gelmiştir. Şehirlerden de Devlet husule gelmiştir. 
Demek istiyorum ki komünü Devlet yapmaz. Fa
kat fevkalâde * zamanlarda meselâ muhaceret vaki 
olur. Hariçten memlekete bir çok adamlar gelir. 
O vakit Devlet bu adamları yerleştirir. Köy teşkil 
eder, fakat köy teşkil ederken, muhtelif yerlerden 
gelmiş olan insanları bir yere toplıyamaz. Toplarsa 
köy teşekkül edemez. Bu insanlar mutlak dağı
lırlar. Binaenaleyh o köye mutlak ayni yerden gel
miş, ayni zihniyeti taşıyan, ayni san'atla meşgul 
olan adamları toplamak lâzımdır ki, bunlar müş-^ 
terek menafi ve gaye etrafında toplanıp bir uzvi-; 
yeti içtimaiye teşkil edebilsinler. Demek ki şehir, I 
komün, köy kaimi binefsihi zatülhareke, kendi ken
dine mevcut bir uzviyeti içtimaiyedir. Ben de Da
hiliye Vekili Beyefendi ile hemfikirim ki köylerin;: 
şehirlerin daireleri tevsi ederek Devlet halini al- j 
diktan sonra Devlet bu köylere, bu şehirlere, bu| 
mevcudiyeti uzviyeye karşı lakayt kalamaz. Hiç 
şüphe yoktur ki Devlet bütün bunların hepsini i 
temsil ediyor. Binaenaleyh onun hakkında lakayt 
kalamaz. Şöyle veya böyle onunla alâkadar olur. 
Bu alâkadarlığın hududu nedir? efendim en mü
him mesele budur. Bu tayin edilirse Devlet ile 
köyün arasındaki alâka ve münasebet kendi ken

dine taayyün etmiş olur. Bu hususta efendiler şim
diye kadar eski sistem hâkim olmuştur. Birisi muh-
tariyetçi, ademi merkeziyetçi ingiliz sistemi; diğe
ri merkeziyetçi nazaretçi, müdahaleci Fransız sis
temi. Bu iki sistemin arasındaki fark güneş gibi 
aşikârdır. Fransızlarda son zamanda bu yolda ne 
kadar yanlış hareket ettiklerini anlayarak eski 
usulü terkettiler ve bugün ingiliz usulüne doğru 
büyük hatvelerle yürümektedirler. Komünlerini, 
şehirlerini, belediyelerini o numune üzerine teş
kil etmektedirler, ingilizlerin muvaffakiyeti esasim 
yesi şundadır k i ; ingilizler köyün mahiyeti asli
yesine hürmet ettiler. Komünün, şimdi tarif etti
ğim gibi zatülhareke, uzviyeti müteharrike olduğu 
esasına hürmet ettiler ve muvaffakiyetleri bun
dadır ve biliyorsunuz ki efendiler; ingiliz beledi
yesi, ingiliz komün teşkilâtı gerek memleketin 
maddî refahı ve gerek Beyefendinin endişesi olan 
rical yetiştirmekteki fazilet itibarile o kadar bü
yüktür ki bugün bütün insanlar, ingiliz terbiyei 
insaniyesinin meftunudurlar ve ezcümle yine in
giliz köyünün, şehrinin mamuriyeti yanında Fran
sız şehir ve köyleri ikinci derecede kalır. Bunun 
yagâne sebebi de arzettiğim gibi belediyeyi bir 
uzviyeti içtimaiye telâkki edip kendi başına bıra
karak, kendi faaliyetile kendi inkişafını temin esa
sına ve mahiyeti tahliyesine hürmettir. Biz maatte
essüf ötedenberi belediyecilikte Fransız sistemini ka
bul ettik. Birinci Napolyonun getirmşi olduğu (Na-
polyon usulünü) eski Devlet kabul etti. Bilâhare ü-
çüncü Nâpolyon geldiği zaman efkârı umumiyenin 
tazyikile bir dalavere yaptı. Tevsii mezuniyet, tef
riki vezaif cümlei mutantanası ile bize geçti. Tevsii 
mezuniyet neden ibarettir Beyler? Dahiliye Vekili 
haiz olduğu müdahale hakkının salâhiyetinin bir 
kısmını valiye veya kaymakama veriyor. Bununla 
güya (Dekoİsantrasion) yapmış. Bu kelimeyi icat 
ettiler. Nasıl ki bizde tevsii mezuniyet; Osmanlı 
lisanına has olan mutantan, fakat neticede hiçbir 
şey ifade etmiyen bir şeydir. Madem ki müdahale 
lâzımdır. Madem ki nazaret lâzımdır. Dahiliye Ve
kilinin nazareti, müdahalesi daha müreccah de
ğilim dir? Çünkü Dahiliye Vekili uzakta mahallî 
dedi kodularla, eşhas mücadelelerile alâkadar de
ğildir. Sonra Dahiliye Vekili vaziyeti itibarile 
7^üksek meselelerle meşguldür. Böyle ufak tefek 
şeylerin içine giripte filân adamı tutması, mevkü 
itibarile doğru değildir. 

Halbuki tevsii meznuniyet sayesinde güya 
belediyelere serbesti verilmiş. Dahiliye Vekâle
tinin salâhiyetinden bir kısmını alan valiler filen 
belediyeleri boğmağa başlarlar. Hiç olmazsa Da
hiliye Vekâleti gibi yüksek ve geniş gören bir 
makam, bu salahiyeti kullanırken daha tedbirli 
davranırdı. Dahiliye Vekili Beyefendi ve arka
daşlarımız Dahiliye Encümeni azalan bu ciheti de 
pek alâ müdriktiler. Bu ciheti de pek alâ biliyor
lardı. Kendilerinin kısmı azamı sabık valiler, 
sabık belediye reisleri, ve sabık mutasarrıflardır. 
Sabıkta belediyelerle alâkalarını pek alâ biliyor-
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lar. Fakat bu gün memleket endişesi, bu muhte
rem arkadaşlarıma hakikati göstermek gibi yük
sek bir ilham telkin etmiştir. Meselâ Efendiler; 
Dahiliye Vekili Beyefendinin, Dahiliye Vekâleti 
tarafından verilen bir esbabı mucibede eski bele
diye teşkilâtının ademi muvaffakiyeti şu suretle 
izah ediliyor. Bir yerinde deniliyorki: "İt iraf 
etmek lâzımdır ki son senelerde bazı mühim mad
delerin tadil edilmiş olmasına rağmen bilhassa 
belediye makinesinin işlemesi ve murakabe edilmesi 
itibarile kendilerinden beklenen yüksek idarî faali
yet ve millî kabiliyet göstermeğe gayri müsait ve 
teşekkül itibarile tamamen gayri ilmî ve garip bir 
teşekkül olmaktan henüz kurtulamamışlardır..,, 
Daha aşağıda İstanbul belediyesi hakkın
daki kanundan bahsederken o kanunu şu suretle 
tavzih buyuruyorlar: İstanbula ait kanun için 
de; sureti tatbikiyesine ait niza.mnamelerile bir
likte muhafazakâr, merkeziyetçi zihniyetinden ken
dini kurtaramadığından muvaffak olamamışlardır 
diyor. 

Demekki, Dahiliye Vekili Beyefendi ve Dahiliye 
Encümeni arkadaşlarım eski belediye teşkilâtının 
ademi muvaffakiyetini iki şeye atfediyorlar. Birisi 
merkeziyetçilik, diğeri de Hükümeti merkeziye 
tarafından müdahale ve murakabe olduğu esbabı 
mucibe yazılıdır. Zikrettiğim fıkraları aynen 
esbabı mucibeden çıkartmışımdır; tecrübedide 
arkadaşlarımızın ve daha tecrübedide Devlet 
umurile meşgul olan Dahiliye Vekili Beyefendinin 
de itiraflarile sabittir ki merkeziyetçilik ve müda
hale, belediyelerimizin şimdiye kadar maruz kal
dıkları en büyük illettir. Hakikatin bu kadar 
açık görünüp söylenmesi karşısında kanunu okur
ken hürmetkar bir vaziyet aldnn ve dedim ki; bu 
kadar ilmî ve fennî bir teşrihten sonra ne Dahi
liye Vekili Beyefendi, nede arkadaşlarım artık o 
merkeziyetçiliğe yol vermezler. 

Belediyeler zatülhareke mümtaz bir uzviyeti 
içtimaiye telâkki edilerek artık kendi kendilerine 
bırakılır. Onlar da salâhiyetleri dahilinde vazife
lerini müstakil olarak ifa ederler. Fakat maatte
essüf burada kaydettiğim ikinci zihniyet yokmu; 
o, çıkmış işleri bozmuş... 

Efendiler; demin Dahiliye Vekili Be
yefendi bize; kadınlarımıza belediye intiha
bına iştirak salâhiyetinin verildiğini tebşir bu
yurdular. Ben bunun kanundan da anlamıştım. 
buyurdular. Ben bunu kanundan da anlamıştım. 
Ben, ötedenberi kadnlarımızın serbest hür, ve 
müterakki Türk anası olmaları taraftarıyım. Bu 
kanunla bu maksadın da hasıl olduğunu görmekle 
bahtiyarım. Kendilerini büyük bir hürmetle se
lâmlar ve tebrik ederim. Kadınlarımızın bu mües
seselere iştirakinden, alelûmum müesseselere 
iştiraklerinden yine erkekler önünde terbiyetkâr 
birer uzuv olacaklarına hiç şüphe etmiyorum. 
(Alkışlar) Efendiler, belediyenin istinat ettiği 
esas, temsil noktai nazarından meclisin istinat 

ettiği esastan daha vasi olacaktır. Çünkü mecliste 
yalnız erkekler müntehiptir. Belediyelerde ise 
hem erkekler, hem de kadınlar tarafından intiha
bat yapılacaktır. Demek temsil salâhiyetleri daha 
vasi olacaktır. Binaenaleyh kendilerini bir defa 
daha selâmlarını. 

Cumhuriyetin mefhumu bunu iktiza ederdi. 
Bir gün gelecek kadınlar da meb'us intihabatına 
iştirak edecekler. 

Fakat reyiam usulünü kabul ile bütün 
memleketi intihabata iştirak ettirmek ve 
bunların intihap etmiş olduğu meclisin reisinin 
tasdiki hakkını valiye ve yahut Dahiliye Vekâ
letine bırakmak ne demektir? 

Efendiler; buyurdukları hürriyet, serbesti, 
buyurdukları hür müzakere, hür murakabe nerede 
kalır? bu neye benzer bilirmisiniz ? intihap etmiş 
olduğumuz Reisi; Hükümet tasdik ederse işlerini 
artık siz murakabe edebilir misiniz ? sonra Hükü
met reisliğe istediği adamı getirecek, sana 
murakabe yaptırmıyacak bir adamı getirecek. Bu 
şüphe yok ki ezelî bir dert ve ezelî bir mücadeledir. 
Reis valiye veya Dahiliye Vekiline hoş görünmi-
yorsa haydi, defol oradan, der. Çünkü kendisinde 
meclisi koğmak salâhiyeti de vardır. Demek böyle 
bir taraftan gayet güzel bir manzara; reyiam, ka
dınların iştiraki, filân gibi salâhiyetler... diğer ta
raftan Meclis Reisini Vali koğabilir, veya tasdik 
etmiyebilir. Aksi takdirde meclise mutlaka valiler 
istediği adamı getirecek, o zaman murakabe nerede 
kalır? Farzediniz belediye meclisi ile reis arasında 
bir ihtilâf çıkmış. Dahiliye Vekili reisi iltizam et
miş., o zaman meclisi koğar, dağıtır. Nerede o sa
lâhiyetler, nerede bu hareket! Ne idi o reyiam, 
terbiyetkâr, faziletkâr, terbiyei siyasiye filan... 
(Handeler) sonra daha bir çok maddelerle beledi
yenin işlerine müdahaleye vasıta olmak üzere de 
bazen valiyi bazen de Şurayi Devleti salâhiyettar 
kılıyoruz 

Efendiler; demin de arzettim: Devlet hiç bir 
teşekkülü nezaretsiz bırakamaz. Elbette Devletin 
bütün teşekküller üzerinde nezaret salâhiyeti 
vardır. Fakat bu salâhiyetin de bir hududu var
dır. Oda, o teşekkülün mahiyetini ihlâl etmemek
tir. Teşekkülün mahiyeti ihlâl edildimi, hudut 
tecavüz edilmiştir. Belediyeler hakikaten bütün 
tebaa ve vatandaşlar için mer'i olan kavanini umu-
miyenin haricine çıkarlarsa, Dahiliye Vekâleti 
tarafından hududa irca edilirler. 

Bu kadar nezaret her memlekette vardır. Fa, 
kat bunun haricine çıkılarak, reis filan adam 
olacaktır, benim işime gelmiyen reis olamaz, azle
deceğim, Şurayi Devlete göndereceğim, dedimi,, 
o belediyenin mahiyeti asliyesi bozulmuş olur. O 
belediye o günden itibaren akamete, işsizliğe 
mahkûm olur. Belediyelerimiz şimdiye kadar ni
çin böyle atıl, batıl kalmıştır. Hepsi bu müdaha
leler yüzünden, binaenaleyh kısmı azamı çok mü
kemmel olan bu kanunda, Dahiliye Vekâleti ve 
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arkadaşlarımız Cumhuriyet perver ve vatanper
ver esaslardan mülhem olarak belediye teşkilâtını 
ilmî esaslar üzerine vazetmişler. Fakat öteki ta
raftan sağ ellerile verdiklerini sol ellerile almış
lardır. Bu kanunun 52 inci 62, 67, 72, 75, 87, 89 
92 inci maddenin üçühfcü fıkrası 94, 96, 97 inci 
maddeleri muhtar belediye mefhumundan tama
men aykırı olduğundan ve belediyelerin hürriye
tini ihlâl ettiğinden bu maddeler müzakere edil
diği vakit sırasile arzı mütalea edeceğim. 

Emin B. (Eskişehir) — Efendim; bendenizin 
kanunun heyeti umumiyesi hakkında niaruzatım 
yoktur. Yalnız bir kaç noktayı arkadaşlarımın 
nazarı dikkatlerine arzedeceğim. Belediye kanun-
lerında bendenizin kestiremediğim nokta şudur: 
Tek başına bir insan daha pahalı yaşar. 

Toplu insanların daha ucuz yaşaması lâzımge-
lirken görüyorumki, nerede mükemmel bir beledi
ye teşkilâtı varsa orada, etin okkası otuz kuruş 
fazlaya satılır. Bendeniz belediyeciliği idarî; içti
maî, ilmî kısımlardan başka bir de çok1 mühim ola
rak hayatı ucuzlatıcı bir müessese olarak tasavvur 

""ediyorum. Bizde bu fikir hâkim olmamıştır. îdarî, 
içtimaî cihetleri bendenizin ihtisasımın haricinde
dir. Fakat arkadaşlar, hayat en zenkin milletleri 
çok ince hesapla yaşatacak bir dereceye kelmiş-
tir. dünyanın en zengin milletleri inkıraza sürükle
niyoruz diye bağırırken biz böyle eskiden kalmış 
manzarası güzel şekillerle iktifa etmiyelim. Bilhas
sa hayatı ucuzlatıcı maddelerle yalnız Zatı Âlileri
niz ve Hükümet hep birden alâkadar olalım ve bu
nu bir az eyi yola çevirelim. Bendeniz'1-,' bu yolda 
noksanlık görüyorum. Hakikaten Vekil Beyefendi 
bir senedenberi çok çalıştı, fakat yine bu mülâha
zanın hâkim olmadığını görüyorum. Bir yere gidi
niz etin okkası 28 dir, başka yerde 30 dur,32 dir. 
Okkada mütemadiyen fiyat tahavvül eder. Belediye 
demek, birleşmek demektir. Hayati altından kalkı-
lamıyacak bir hale getirmek demek değildir. Bunu 
bu noktadan tetkik etmek lâzımdır. Bu mühim ve 
esaslı kanun meclisten çıkarken bu noktaya nazarı 
dikkatinizi celp ederim. Hepimiz birden alâkadar 
olalı%. 

Reis — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz istiyen var mit 

Hayrettin B. ( Bahkesir ) — Efendim; kanu
nun ilmî, nazarî cihetleri hakkında muhterem ar
kadaşlarım etrafile izahatta bulundular. Ben de 
bir müddet belediye işlerinde bulunduğum için 
sırf kanaate ve tecrübeye müstenit olan bazı müta-
leatımı arzedeceğim. Şehirlerin, kasabaların, bel
delerin imar ve ümranına ve hassaten siyasî ve 
içtimaî kabiliyetlerinin tenmiye, tekemmül ve in
kişafına yardım eden yegâne bir kanun varsa, o da 
şüphesiz belediye kanunundur. Fakat itiraf etmek 
lâzımdırki bir çok ihtiyaçlar arasında en ziyade 
ihmal edilmiş, üzerinden seneler geçtiği halde asla 
işlenmemiş bir kanunumuzdur. Memleket her hu
susta yeni ve seri adımlarla istikbale doğru hamle 
ederken, umumî şehir ve belde hayatımızdaki bu 

adımları tanzim ve teshil etmek için yeni mevzua
ta şiddetle ihtiyacımız vardı. Bu mevzuata ne ka
dar acil ve şedit bir lüzum varsa, maalesef o nisbet-
te de geri kalmıştır. Bu, üzerinde uzun müddet iş
lenmemesinden ileri geliyordu. 

Bu da tabiî ve zarurî idi. Bugün mevzuu müza
kere olan yeni belediye kanunumuz, memleketle
rimizin medenî seviyesinin birer mikyas ve miyarı 
olacaktır. Memleketlerimizin medenî ve içtimaî se
viye kabiliyeti ancak bu kanunla ölçülecektir. Ye
ni belediye kanunu heyeti umumiyesi itiba-
rile hakkalinsaf mütalea olunursa, bin dürlü mah
rumiyet, bin dürlü medenî, beledî, içtimaî ihtiyaç
lar içinde puyan olan şehirlerimizin, baştan başa 
harabî içinde bulunan beldelerimizin bünyesi üze
rinde esaslı bir ümran inkilâbı yapabilecek kiymet 
ve mahiyette olduğu anlaşılabilir. 

Yalnız, halkın umumî ve yüksek alâkası inzi
mam etmek şartile ki bu cihet kanunda da nazarı 
itibara alınmıştır. Çünkü, mensup olduğu şehrin, 
beldenin, kasabanın, ümran ve imarile ve üzerine 
terettüp eden umumî vazifelerile alâkadar olmiyan 
bir memleket halkı, tıpkı evinin tertip ve tanzimin
de ihmalkâr bulunan ailelere benzerler. Bir ailenin 
evine merbutiyeti evinin tanzim ve tertibinde gös
tereceği kabiliyetle, ihtimamla ölçülür. Evine ve 
aile ocağına merbut olmiyan insanlarda hatta vatan 
muhabbeti bile aramak beyhudedir. Çünkü, vatan 
muhabbeti ana kucağından başlar. Bu muhabbet 
ana kucağından sırasile evine mahallesine daha son
ra »doğduğu, büyüdüğü şehre ve nihayet vatanın 
icrayi umumiyesine şamil olur. Binaenaleyh doğ
duğu, büyüdüğü ve yahut yaşadığı muhite merbut 
olmiyan ve yaşadığı muhitin saadetile tarakki ve 
itilâsile alâkadar olmiyan insanlarda vatanperver
lik mevzubahs olamaz. 

Halbuki Türk milleti vatanperver, Türk milleti 
yalnız yaşadığı ve büyüdüğü muhitte değil, muhi
tinden taştığı zamanlarda dahi gittiği yerlere zibü 
ümran verecek, bu gün için dahi âlemi medeniyet 
için medarı imtisak olacak lâyemut eserler ihdas 
etmiştir. Bu itibarla yeni belediye kanunumuz 
heyeti umumiyesi itibarile Türk vatanına olan mu
kaddes rabıtası ile kabili nisbet bir ümran müey
yidesi addolunabilir. Halâ elimizde bulunan ihti
yar belediye kanunu ise, genç Cumhuriyetin bele
diyelerine bir meyil ve inkişaf vermiyordu. Her 
gün yeni ihtiyaçlarla karşılaşan ve daima seri ve 
dinç adımlarla istikbale doğru koşmak istiyen genç 
Cumhuriyetin belediyeleri artık bu fer ve takati 
kesilmiş ihtiyar emektarı sediri istirahata terkede-
rek yollarına serbest devam edeceklerdir. Kanun 
memleket muhabbeti ile, memleket aşkı ile, mem
lekete hizmet emelile kalpleri çarpan yüksek isti
natları, bilhassa kadın, erkek münevver dimağları 
hizmet sahasına geçirmek için geniş bir kanal ih
zar etmek dolayisile ayrıca ve müstesna bir kıy
met ve ehemmiyeti haizdir. Kanunda şahsım iti
barile kânaatıma tevafuk etmiyen noktalar da var
dır. Bunları bittabi maddelerin müzakeresi esna-
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sında sırası geldikçe mevzubahs edeceğim. Umumi
yet itibarile kanun memlekete çok yüksek faideler 
temin edecek mahiyet ve kabiliyettedir. Kanun 
Meclisi Âlice kabul buyrulduktan sonra belediye
lerimizin hüsnü tatbik etmesini temenni ederim. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Muhterem efendiler: Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında lütfen hepimizi tenvir buyuran ve hak-î 
kında çok iltifatkâr sözler sarfeden Ağaoğlu Ah
met Beyefendiye hassaten teşekkür ederim. Ağa
oğlu Ahmet Beyefendi istibdat devrinin çok zul
münü görmüş ve bilhassa meşrutiyette demokra-i 
sinin hakimiyeti için çok çalışmış siyasî bir şah-i 
siyet oldukları için tabiidir ki demokrasi bahsinJ 
de ve bilhassa lideralizm meselesindeki sözleri 
bizim için çok kıymettardır. Şahsım hakkındaki 
büyük takdirlerine teşekkür etmekle beraber bu 
kanunun tanziminde şahsiyetimi çift görmelerin-
deki zühulü tashih etmek isterim. Bendeniz evvel 
emirde Meclisi Âliyi teşkil eden bütün âza gibi 
bilhassa ve bilhassa demokratım (Bravo sesleri) 
ve Cumhuriyet Halk Fırkası âzasmdanım ve hepi-^ 
ııiz gibi ideal itibarile memleketin selâmeti nok-
tai nazarından Cumhuriyetçiyim. Demokrasinin 
Devlet idaresinde emrettiği esaslar - ki dürüst ol
mak ve bilhassa kanunlara itaat etmek ve kanun-: 
lan tatbik ettirmektir - ara sıra uhdeme mes'uli-j 
yetler teveccüh eden işlerde kanunun bilâkaydü-
şart ve seyyanen tatbikini demokrasinin ve memle-; 
ketin selâmeti icabı addederim. Memleketin enj 
büyük bir işi olan belediye kanununun tanzimin-j 
de de bana rehber olan yalnız tek bir prensiptir: 
Cumhuriyetçilik; Hükümette bulunmak kanaat ve 
şahsiyetimi değiştirmemiş kanaatlerimin tatbikina 
imkân vermiştir. Ağaoğlu Ahmet Beyefendinin ka
nunun esbabı mucibe lâyihasında gördüğü tezat 
ve yahut tehalüf münhasıran zahirî ve tamamile 
şekilden ibarettir. Evel emirde şunu arzetmek iste
rim ki; demokrasi halkın reyile halkın işlerini gör
mek demektir. Demokrasi, Devleti takviye eden 
bir kuvvettir. Yoksa anarşiyi ve za'fı doğuran bir 
sistem ve bir rejim değildir. Demokrasinin gaye 
ve hedefi vatandaşların azamî medeniyet kabiliyeti 
lerine imkân hazırlamak, Devletin istiklâlini ve 
haysiyetini korumak ve kurtarmaktır. Köy teşki
lâtı, köy ve Devlet münasebetleri Ahmet Beyefen
dinin dedikleri gibi cereyan etmiştir. Yalnız ko
mün kaidelerinin şehirlere tatbikinde bazı ufak 
tefek tahavvüller olmuştur. Müsaade buyurursanız 
bunu da bendeniz arzedeyim. Tarihleri tetkik ede
biliriz. Vaktile kadim Yunanistanda Devlet mefhu-
mile şehir yani Site mefhumu birdi. Korent, Atina 
sitesi ayni zamanda bir Devlet, Atina Devleti hat
ta Imperatorluk olduğu vakit bile siteden ibaret 
kalmıştır. İspartada dahi böyle idi. O devrin si
telerinin idaresi Devlet idaresine tetabuk etmiş
tir. 

Onun içindir k i ; hattâ bu gün bile tarihlerde 
eski Yunan İmparatorluğunu idare eden adamlara 

Atina hemşehrisi denir. Roma dahi böyle idi. Bina
enaleyh o devirde Devlet zihniyeti Devlet mefhu
mu, site zihniyeti mefhumile tamamen mutabıktı. 
Devleti siteden ayırmakta hakikaten mana yoktu. 
Kurunu vustada Devlet mefhumu büsbütün değiş
ti. Devlet kudret ve nüfuzunu gaybetti. Devlet ve 
idaresi o zaman bizde de olduğu gibi derebeylerin 
eline geçti. Her camia kendi kendini idareye baş
ladı. Şehirler iki kısma ayrıldı, bir kısmı doğrudan 
doğruya derebeylerinin hükmü ve mülkü altına 
girdi. Diğer bir kısmı da hürriyetlerini satın alarak 
serbest kaldılar, işte bu serbest şehirler kendilerini 
derebeylerinin zulmundan ve tahakkümünden ve 
komşu şehirlerin tasallutundan kurtarmak için 
muhtar ve hatta müstakil teşkilâtla idare ettiler. 
Bunlar meyanında bilâhara Devlet olanlar vardır. 
Bilâhara Devlet otoritesi o Devleti teşkil eden bü
tün sahayı şamil oldu ve bütün millî faaliyet sa
halarını kuvvet ve kudreti altına aldı. Şehirler ara
sındaki münasebet arttı, vatandaşlık hissi, hemşeh
rilik gayreti şehrin hudutlarını geçti. Tesanüt ihti
yacı hisleri mütekabil tebaiyet zarureti millet efra
dını bir birine bağladı ve tabiatile bunların nazımı 
harekâtı Devlet oldu. Devlet gerek dahilde intizamı 
temin etmek için ve gerek hariçten vaki olacak ta
sallutlara karşı koyabilmek için memleketin bütün 
menbaı üzerinde murakabesini arttırdı ve hâlâ da 
arttırmaktadır ve bu hâl bu günkü beynelmilel şe
raite nazaran gayet tabiî ve zarurî görünmektedir. 
Vaziyet bu hale geldikten sonra Devletin bahusus 
ve bahusus Türkiye Cumhuriyetinin belediye işle
rini olduğu gibi ihmal etmesi, yani murakabesi 
altına almaması imkânı nasıl tasavvur, edilir ? Bele
diyeleri kontrolsuz birakmak şehirlerimizi bu gün-
kinden daha fena bir hâle götürmek demektir. Bu
na TürkiyeCümhuriyeti razı olamaz ve razı olsa va
zifesini ihmâl etmiş olur. 

Efendiler; bu gün mer'i olan 93 kanunlarının 
kaldırılmasına saik olan sebeplerden biri ve belki 
en mühimmi de bilhassa Devletin belediye işlerinde 
olan murakabe hakkı olmamasıdır.Halbuki Cumhu
riyet rejiminde Devlette ve amme müesseselerinde 
en küçük bir mes'uliyet alan bir vatandaşın ef'âl 
ve amali burada Millet' Meclisi huzurunda lııes'ul 
Olabilecek bir makama merbut olmak lâzımdır. 

Belediyelerin idaresinden ve hesabından bu 
gün sizlere hesap verecek mes'ul bir makam yok
tur. Milletin bütün mukadderatına hâkim olan 
Millet Meclisinin salâhiyetini oralara teşmil zaru
ridir. 

Efendiler, Devletin murakabesi demek, ma
halli işlerdeki heyetlerin salâhiyetinin tahdidi 
demek değildir. Mahallî işlerdeki halkın salâhi
yeti umumî belediye intihabında seyyanen rey 
sahibi olmakla, belediye meclisini intihaplar, mec
lisin encümenlerini ve reisini intihabile ve bilhassa 
bütçesini tanzim, murakabe ve teftişle temin olu
nabilir. Kanun lâyihası bunları azamî surette 
temin etmiştir. 

Efendiler, doksan üç kanunlarında bütçe 
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hakkında bazı ahkâm vardır. Fakat Hamit dev
rinde hiç bir vakit bütçe tatbik edilmiş değildi. 
Filhakika otuz beş sene koskoca bir imparator
luğu bütçesiz idare ederek batıran bir devirde 
bütçe hakkında daha fazla bir itina aramak hak
sızlık olur. Efendiler belediye hayatlarında amelî 
mes'uliyet deruhde eden arkadaşlar pek alâ bilir-
lerki belediye bütçeleri uçan kâğıtlar üzerinde 
kurşun kalemi ile yazılırdı. Ben İzmir Belediye 
Reisi olduğum zaman dört yüz bin liralık bir 
bütçeyi * bana perişan bir kâğıt üzerinde kurşun 
kalemle tashih edilmiş olarak getirdiler. Bunu bu 
halde bırakmak bütçe yapmamak, hesaba kitaba 
bakmamak, Cumhuriyet prensibine bilhassa mu
halif olan bir ihmal ve bir anarişidir. 

Arkadaşlar, biz milletin çetinden vergi diye 
alınan tek bir paramın hem hesabını vermeğe 
hem de sormıya mecburuz. (Bravo sesleri) Efen
diler, gerek Dahiliye Vekâletinden ve gerek encü
menlerde kanunun tanzimine saik olan gayeye 
Cumhuriyet ve demokrasi prensipleri dairesinde 
şehirlerimizin imar ve iskânlarına imkân hazırla
maktır. Lâyihanın hiç bir hükmünde Cumhuriyet 
ve bilhassa halkçılık ruhunu ineiteeek hiç bir 
pürüz yoktur. Reislerin tasdike iktiran etmesi 
lüzumunu Ahmet Beyfendi tenkit buyurdular. 

Efendiler; reislerin tasdik edilmiş olması lâ
zımdır ve Cumhuriyet prensibine asla muhalif 
değildir. 

Belediye reisinin icra vazifeleri arasında Dev
let işi olarak yapmakta olduğu ve yapacağı bir 
çok işler de vardır. Evvelâ bu itibarla tasdiki lâ
zım ve zaruridir. Saniyen Devletin tasdiki reisin 
otoritesini arttırır. Reisi o işlerinden mes'ul et
mek ve nihayet mes'uliyeti derece derece ta Mil
let Meclisinin mes'ul edebileceği bir makama ka
dar getirmek demokrasinin esaslanndandır. E-
fendiler; kanunun maksat ve gayesi memlekette 
anarşiyi bertaraf ederek belediye işlerini munta
zam ve muayyen bir plân dahilinde ve bir metot 
içerisinde Devletin yüksek murakabesi ve yüksek 
nazareti altında tanzim etmektir. Lâyihanın hu
lâsası, vasi salâhiyet sıkı kontroldür. 

Eğer efendiler kanunumuzda Ahmet Beyefen
dinin dedikleri gibi idarei maslahatçılık varsa bu 
doğrudan doğruya Cumhuriyet prensiplerinin ve 
Devlet otoritesinin muhafazasına ve bilhassa bele
diyelerimizin imar ve Islâhına matuftur. Ahmet 
Beyefendi; Fransadan misal getirdiler. Fakat da
ima mütalealarmda İngiltere belediye usulü ida
resini bize esas diye gösterdiler. Fransa usulü 
idaresi (Komünleri) ve belediyeleri hakikaten baş
ka esaslara müstenittir. İngiltereninki de başkadır. 
Dünyada iki damla su biri birine tamamile benze
mediği gibi çok muhtelif unsurlardan teşekkül c-
den milletler de yekdiğerine benzemez ve ihtiyaç
ları da ayni olmaz. Bir şehrin imar ve İslahı kendi
ne mahsus bir takım amillere tabidir ve her şehir 
bittabi kendi hayatını yaşar. Medeniyet şehirlere 

umumî ve müşterek vasıfları haiz bir takım ihti-
1 yaçlar vermiştir. O ihtiyaçları tasnif etmek ve icap 
| edenleri belediyelere mecburî bir vazife halinde 
tahmil etmek Devletin vazifesidir. Bir çok Devlet
ler kanunlarını buna göre tanzim* etmişlerdir ve 
bir çok Devletler de belediye bütçelerinin tetkik 
salâhiyetini almışlardır. Bazıları İtalyada olduğu 

! gibi doğrudan doğruya belediye reislerini intihap 
ederler. Bir çokları da Almanyada olduğu gibi 
reislerin memuriyetlerini tasdik ederler. Bu say-

| dığım Devletler arasında hakikî demokrat olanlar 
'da vardır. Îngilterede vakıa belediye, yani komün 
işleri muhtardır. Fakat Devlet bunlara para mua
venetinde bulunarak kontrol salâhiyetini satın a-
lır. Demek ki Îngilterede de kontrol vardır. Yal
nız orada satın alır. Biz burada kanunla alıyoruz, 

I fakat bundan ibarettir. 
Binaenaleyh Ahmet Beyefendiden çok rica 'ede

rim, kanunu istedikleri kadar ve kanaatleri daire-
' sinde istedikleri kadar tenkit buyursunlar ve tas-
i hih ettirsinler, fakat kanunu yapanların ve kanu^ 
j nu tanzim edenlerin ve kanunu ıslah edenlerin 
samimiyetlerine dil uzatmasınlar. Emin Beyefendi 
arkadaşımız lâyihanın hayat pahalılığını teshil ede
cek ahkâmı haiz olmadığını söylediler. Kanunda 
belediyenin vazifeleri sayılırken bilhassa belediye
lere bunu temin edecek salâhiyetler verilmiştir. Za
ten daha evvelki maruzatımda yeni siyasî ve içti
maî mülâhaza ve kanaatlerin doğurduğu meselele
rin başında mesken ucuzluğunun hayat ucuzluğu
nun geldiğinden bahsetmiştim. Bundan sonra hem
şehrilerin müştereken muhtaç oldukları temizlik 
ve sıhhat müesseseleri gelir. Hattâ efendiler; bazı 
memleketlerde belediye sosyalistliği çok ileri git
miş, haller, berberler, furunculuk ve daha birçok 
sanatlar belediyeler tarafından inhisar altına alın
mıştır. Bizim belediyelerimizin halihazırda bunu 
yapmalarına imkân yoktur. Fakat vazifeleri sayı
lırken belli başlı vazifeleri arasında bunlar da na-
zarıitibare alınmıştır. İnhisarı tazammun etmemek 
şartile sırf hemşehrilerin yaşayışını kolaylaştıra
cak birçok işlere girişebilmeleri esası kabul edil
miştir. Binaenaleyh arzuları kanunumuzda derpiş 
edilmiştir. N 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars ) — Reis Paşa, söz 
isterim. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla ) — 
Hayrı Beyefendinin kanun hakkındaki mütalea-
lanna çok ehemmiyet ve kıymet verdim. Teşek
kür ederim, kendileri uzun müddet belediye işle
rini görmüş ve tatmış bir arkadaşımızdır. Kanun
da kanaatlerine tevafuk etmiyen bazı noktalar 
olduğunu söylediler. Tabiî maddelere geçildiği 
zaman onlar hakkındaki mütalealannı da söyliye-
eeklerdir ve o zaman kendilerinin mütalealanna 
icap eden maruzatta bulunurum. 

Ağaoğlu Ahmet B. ( Kars ) — Muhterem efen
dilerim. Sabır ve tahammülünüzü sui istimal etmi-
yeceğim; bir kaç kelime ile maksadımı ifade ede
ceğim. Vekil Beyfendi irat buyurdukları kelâmda; 
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ben güya eski belediye kanununun aynen kalma
sını arzu ve o fikri müdafaa etmişim gibi kendile
ri de bana karşı belediyelerin ıslâhı lüzumunu 
müdafaa ettiler. Bendeniz öyle bir müdafaada 
bulunmadım. Be*n eski belediye kanununun, eski be
lediye teşkilâtının aynen kalmasını iltizam etme
dim. Bilâkis belediyelerin ıslâha muhtaç olduğunu 
ve yalnız getirilen kanun lâyihasının bir kaç mad
desinin kanunun ruhunu bozduğunu arzettim. 
Bunda musırrım. Diğer kısımlar, çok yüksektir. 
Çok. mükemmeldir. Üzerinde çok düşünülmüştür.. 
Fennidir, ilimdir. Fakat arzettiğim noksanlar 
vardır. O noksanlar üzerinde de ayni kat'iyetle 
ısrar ediyorum. Sonra bir fikirlerini anlamadım. 
Yazdıkları esbabı mucibede kendileri ikrar bu
yuruyorlar ki eski belediyelerin ademi muvaffa
kiyeti Hükümetlerin belediyelere fazla müdaha
lesinden mütevellittir. Kendiniz bunu itiraf bu
yuruyorsunuz. Ben de merkeziyetçilikten müte
vellittir diyorum. Madamki bundan mütevellittir, 
bu mükemmel kanuna o illeti sokmayınız demekle 
kabahat işlemedim. ( Handeler ) 

Sonra buyuruyorlar k i : bu milleti temsil eden 
Büyük Meclise hesap vermek lâzımdır. îşte bura
da belediyecilik hakkındaki fikirlerimiz çarpışı
yor, belediye, zatülhareke, kendi eyiliğini düşji-
nen, Devletin kendine çizmiş olduğu daire içinde 
müstakil bir varlıktır. Bu varlığın faaliyetinin 
hududu da, mes'uliyeti de malûmdur. Beyfendi, 
bunu eyice kabul etmeliyiz ki her belediye teşki
lâtı bir meclistir. O meclisin icraî, teşriî kuvvetleri 
vardır. Teşriî kuvveti Meclistir. îcraî kuvveti 
onun idaresidir. O idare meclisine karşı mes'ul-
dür. Nasıl ki Hükümeti icraiye, bize karşı mes
uldür, başkasına karşı mes'ul değildir, ve olamaz
da; olduğu takdirde vaziyet berbat olur. îki üç 
taraflı mes'uliyet olamaz. Siz yanlız buraya karşı 
mes'ulsınız. Idarei belediye de, belediye meclisine 
karşı mes'uldür. Buyuruyorsunuz ki benden he
sap istersiniz. Reyiam üzerine bütün milletin 
arasının iştirakile intihap edilmiş olan bir heyetin 
idaresinden ben sizi nasıl mes'ul edebilirim, ne 
hakkım vardır? ve hatta burada meselâ îzmir 
belediyesinden dolayı sizi muahaze etmek istemiş 
olsam bu beyhude sarfedilmiş bir hak olur. îzmir 
veya İstanbul Belediyesi muhtar birer uzviyettir. 
O uzviyet, kendi evinin işini kendi dairesinde 
idare etmek salâhiyetini haizdir. Bu salâhiyeti 
heyeti idaresi sui istimal etmiş ise, meclisi vardır. 
Kontrol edecektir aynen bizde olduğu gibi bu 
meclisle Hükümeti icraiyenin arasındaki alâka ve; 
münasebet ne ise oradaki belediye meclisi ile he-' 
yeti idarenin arasındaki alâka ve münasebette 
odur. yalnız umumî kanunlara belediye faaliye
time ait olamıyan kanunlara riayet etmek umu-' 
mun borcudur. j 

işte Hükümet o umumî kanunlara tecavüz edil-; 
diği zaman müdahale eder. Bunu ben de kabul edi-l 

yorum, Herkeste kabul eder. Sui istimallerden do

layı heyeti idareler, meclislerine karşı mes'ul-
durlar. Eğer başka bir makama karşı da mes'ul o« 
lurlarsa mes'uMyet dağılır, ve neticede kimse mes
ul olmaz çünkü hesap soran olmaz. Madamki hesap 
soran iki taraftır, herkes hesap sormak vazifesini 
bir birinin üzerine atar ve neticede bir şey olmaz, 
netekim olmuyor. Bendeniz Şükrü Kaya Beyefen
diyi yalnız bu gün değil uzun müddetten beri dos
tum olarak arkadaşım olarak, Maltada esaret arka
daşım olarak tanırım, onun samimiyetinden, şere
finden şüphe etmek benim aklıma gelmez. Bunu 
bana atfettiğinden dolayı kendisine bir az küsğü-
nüm. Samimiyetinden şüphe etmeme imkân yoktur. 
Fakat samimiyet başka zihniyet başkadır. Meselâ 
ben muallimim, bende muallimlik zihniyeti vardır. 
Benim samimiyetim ile o zihniyetim arasında bir 
alâka yoktur. Meselâ muallim çok söz söyler, bu su
retle muallimlik zihniyeti kendisini gösterir. O zih
niyetten öldürsen vaz geçemez. Samimiyetle o zih
niyet arasında hiç bir alâka ve münasebet yoktur. 

Ben Dahiliye Vekili sıfatile memleketin menafi
mi. nazarı dikkate almamış ,onu ihlâl etmiştir der
sem niçin ihlâl etsin bunun manası da olmaz.Bilâkis 
her hangi bir Dahiliye Vekili en ziyade muvaffak 
olmak arzusunu besler; bu beşerî bir histir, herkes 
bunu ister. Binaenaleyh ben sizin samimiyetinizden 
şüphe etmem. Sizde bir Hükûmetçilik zihniyeti var
dır ve bunun üzerinde ısrmr ediyorum. (Handeler) 
Bu böyledir. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Efendiler,; müsaade buyurursanız tekrar edeyim, 
bendeniz Ahmet Beyefendiye böyle bir şey atfetme
dim, benim samimiyetimden şüphe etmiyeceklerini 
bilirim. Böyle söylese idim hakikaten küsmeğe de 
haklan olurdu, kendilerinde hocalık ve meb'usluk 
şahsiyetlerini ayırmakla beraber bende de bir Cum
huriyetçilik bir de Devletçilik diye iki şahsiyet 
görmek istemelerine üzüldüm. Ahmet Beyefendi 
istipdada karşı çok uğraşmış ve meşrutiyette de 
demokrasiyi hâkim kılmak için çalışmış kuvvetli 
bir siyasidir. Kendilerinde o cidalin hatıraları 
çok yer etmiş, daima o rejimde imiş gibi düşü-
niyorlar. Halbuki biz demokrasiyi ve "Cumhuriyet 
prensiplerini Hükümete tatbik etmekteyiz. 

Bizde görmek istediği iki şahsiyet zihniyeti bu
radan doğmuş olabilir. Bendeniz her zaman ve 
her yerde söylediğim ve iddia ettiğim gibi millî 
cumhuriyetçiyim, yani kuvvetli Devlet taraftarı
yım ve Devletçiyim. Devletin kuvveti ve idaresi 
demek milletin heyeti umumiyesinin kuvveti ve 
idaresi demektir. Benim ve bütün fırka arkadaşla
rımızın gayesi Devleti hakim ve na/iz kılmaktır, 
tabiidir ki meşrutiyet zamanında Devlet dediğimiz 
zaman başında mintarafillâh mülke varis, yani 
musallat olmuş bir sultan vardı. Tabiidir ki mil
let ve Hükümet daima o sultandan hakkını kopar
makla uğraşırdı, bugün Devletin mukadderatı mil
letin iradesine tabidir. Ahmet Beyefendinin endi
şelerine mahal yoktur. Ahmet Byfendi arkadaşı-
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mm Devlet ve belediyeler hakkındaki fikirleri tat
bik olunursa Devlet şehirlerden mürekkep bir kon
federasyon olur. Böyle bir birlik ve konfederasyon 
Acemlere karşı muharebe ederken Yunan şehirleri 
tarafından vücuda getirilmişti. Fakat acemlerle 
muharebeden sonra onlar da darma dağınık oldu. 
Bilâhara Almanyada ve Felemenkte böyle şehir 
konfederasyonları oldu fakat az zamanda parça
landı, dağıldı. Böyle şehirlerden, mürekkep konfe
derasyonlardan hayatı devam etmiş bir Devlet yok
tur. : 

Bizim, belediye kanununda istihdaf ettiğimiz 
şehirleri Devlet yapmak değil şehirleri Devlet şeh
ri yapmaktır. Her şehir Devletindir ve Devletin 
onun üzerinde murakabesi olacaktır. Bütün şehir
ler arasındaki müsbet ve menfi tesanütler artmış
tır. Bugün Ipsalada çıkan ,bir kızamuktan Baya-
zıttaki halk müteessir olur. Binaenaleyh biz İpsa
la Belediyesine sen muhtarsın umuru sıhhiyene 
istersen bak istersen bakma, hastalık istediği ka
dar büyüsün diyemeyiz. Devlet behemehal müda
hale eder ve etmelidir. Yalnız Devletin müdahale 
ve murakabe hakkı kanunda sarih olmalı ve za
ruretlere münhasır kalmamalıdır. Lâyihanın ga
yesi de bundan ibarettir. Zannediyorum ki maru
zatım Ahmet Beyefendinin endişelerini teskin ede
cek ve noktai nazarlarını bize takrip edecektir. 
Çünkü aksi takdirde madem ki Türkiyede altı yüz 
kadar belediye vardır. Türkiye Cumhuriyeti içeri
sinde altı yüz Devlet kurmak lâzım gelecektir. Bu
na buzamanm şartlarının ve bizim demokrasimizin 
ve hatta millî bünyemizin tahammülü yoktur ve 
bu hiç bir yerde de yoktur ve buna Ahmet Beye
fendi de müsaade buyurmazlar. Devlet kendisine 
kanunla verilecek hudut dairesinde belediye teş
kilâtını tanzim ve belediye heyetlerinin muamelâ
tını ve bütçesini murakabe edecektir. Belediye ka
nunu lâyihası bu esaslar dahilinde tanzim edilmiş
tir. Ahmet Beyefendi emin olsunlar, demokrasiye 
dokunan hiç bir noktası yoktur (Müzakere kâfi 
sesleri). 

Reis — Efendim, kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında başka söz isteyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Belediye vkanunu 

Birinci fasıl . 
Belediyelerin idaresi 

Belediye 
MADDE 1 — Belediye beldenin ve belde sa

kinlerinin mahallî mahiyette müşterek ve mede
nî ihtiyaçlarını tanzim ve tesviye ile mükellef 
hükmî bir şahsiyettir. 

Reis — Mad«yi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Belediye teşkilâtı mecburî olan yerler 

MADDE 2 Nüfusu ne miktar olursa olsun 

kaza ve vilâyet merkezlerinde ve nüfusu iki bin
den fazla olan yerlerde belediye teşkilâtı mec
buridir. 

Reis — Maddeyirkabut edenler... Etmiyenler.,. 
Kabul edilmiştir. 

Belediye idaresinin mevdu olduğu makam 
ve heyetler 

MADDE 3 — Belediye idaresi, belediye mec
lisi ile belediye encümeni ve belediye reisi ve mu
avinlerine, belediye şubeleri mevcut ise şube mü
dürlerine ve şube heyetlerine mevdudur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. t. 

Efendim, dördüncü madde hakkında Süreyya 
Paşanın bir takriri vardır. Usulen bu takririn o-
kunması ve takririn sahibinin de kendi noktai 
nazarını izah etmesi lâzımdır. Kendisi burada 
voktur. Takriri okuyalım, eğer tekabbül eden o-
lursa o zat mütaleasmı dermeyan eder. Takriri 
tekabbül eden olmazsa o vakit maddeyi müzake
re ederiz. Takriri okuyoruz: 

B. M; M. YÜKSEK REİSLİĞİNE 
Belediye kanununa ait tadilnamenin heyeti 

muhteremei umumiyece müzakere ve tetkikini rica 
ederim. Bilhassa dördüncü maddede şehirlerimi
zin mesahai sathiyesinin küçültülmesi teklif edil
miştir. Çünkü şehirlerimizin mesahai sathiyesi bü
yüktür. 

Misal olarak: 
Ankara: 150 kilometre murabbaı yani 150 mil

yon metre murabbaıdır. İçinde 70,000 nüfus vardır. 
İstanbul: 200 kilometre murabbaı yani 200 

milyon metre murabbaıdır. İçinde 700,000 nüfus 
vardır. : 

Halbuki Paris 97, Berlin 104, Viyana 150 kilo
metre murabbaıdır. İçinde üçer milyon nüfus var
dır. 

Şehirleri imar eden evvelâ kesafeti nüfustur. 
Ankarada: Kilometre murabbaına 400 nüfus 

isabet ediyor. 
Istanbulda: Kilometre murabbaına 3,000 nüfus 

isabet ediyor. 
Halbuki Pariste: Kilometre murabbaına 30,000 

nüfus isabet ediyor. 
Binaenaleyh; şehirlerimizin mesahai sathiyesini 

küçültmek lâzımdır. 
Yine meselâ: 
Ankarayı: 10 kilometre murabbaı yaparsak 

kilometre murabbaına 5,000 nüfus isabet ede
cektir. 

Istanbulu: 30 kilometre murabbaı yaparsak ki
lometre murabbaına 15,000 nüfus isabet edecektir. 

Böylece şehirlerimiz küçük olursa imar edile
bilecektir. Rakamlara istinat eden fen bunu icap 
ettiriyor. Karar heyeti muhteremei umumiyeye 
aittir. 

İstanbul Meb 'usu 
Süreyya 
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Rei s—Efend im; bu takrir hakkında mütalea 

beyan edecek var mı? 
Tahsin B. ( Aydın) — Şehirlerin, ahalisinin 

verebileceği rüsum ve tekâlifi belediye ile kabili 
imar olmadığı aşikârdır. Fakat zannederim ki bu 
mesele o kadar kolay ve kabili icra değildir. Bu 
gün -'istanbul ve Ankara şehirlerinden bahsedelim, 
buralarda bir takım emri vakiler hasıl olmuştur. 
Bu şehirler vaktile tesis edilirken evvelâ bir plân 
yapılması ve sonra o plâna göre inşaata başlanıl
ması lâzımdı. Fakat bu şimdiye kadar düşünül
memiş, bilhassa Ankarada sekiz seneden beri asla 
derşip edilmemiştir/Memleket birden bire teves
sü etmiş ve böyle bir vak'a hasıl olmuştur. Bu 
geniş mesaha içinde bulunan evlerin, yollarını, 
lâğımlarını, parkelerini ve sairesini yapmak vakıa 
mümkün değildir. Fakat memleket ahalisinden 
alman rüsum ve tekâlifi yalnız bir kaç mahalle 
hasredipte diğerlerini bırakmağa mahal ve imkân 
varmıdır? bu kabil değildir. Meselâ on iki kilo
metre mesafe dahiline hasrettik. Ankara şehrini 
Bu mahallâtta oturan halktan ziyade düşündük, 
fakat bu mahallâtta oturan ahaliden başka etraf
ta sakin halkın mekülâtından, meşrubatından, 
okturvasından, şundan bundan tekâlif alınacaktır. 
Diğerleri hariç kalacaktır. Mümkün müdür? ye-
terki bu gün hiç olmazsa bu memleketin Ankara 
şehri olmak üzere ittihaz edilmiş olan mahallât 
ve kabul edilmiş olan vüs'at dairesine hasredilip 
bundan sonra olsun bu memleketin tevegsüüne 
imkân bırakmazsak oda kâfidir. 

Istanbula gelelim: Pendikten kâğıthaneye ka
dar bir şehir. Binaenaleyh memleketimizde sakin 
on dört milyon nüfus yalnız Istanbula nakletsek 
ancak bunu doldurabilir. Fakat bu vaziyet evvelden 
yapılmıştır. Bütün Istanbulun istihlâkâtmın rü
sum ve tekâlifi istanbul belediyesine verilir, sonra 
oradan mekülât vesaire Adalara bilmem nereye 
dağılır, şimdi o kısım ahalisini harice bırakıpta 
Erenköyü ve saireyi şehirden addetmiyelim, bu 
doğru değildir. Çünkü ayni adamlar Istanbuldaki 
havayici orada taksim ediyorlar ve tekâlif veriyor
lar bu olmuş bir şeydir. Onun için bunun sonra
dan yapılmasına imkân yoktur. Kabili icra bir 
şey olsa idi eyi idi, fakat kabili icra da değildir. 
Bunun için mümkün olduğu kadar belediyelerin, 
şehremanetlerinin varidatlarını arttırmak, onların 
başına akıllı adamlar koymak israftan tevakki 
içiiı kabil ölant yapabilecek adamlar getirmek 
lâzımdır. 

Meselâ Istanbulun tramvay caddesi yanı başına 
bir gübre arabası giremiyorki süprüntüleri alsın... 
Bir havuz yaparsın, îstanbulda bir hal yapmak için 
müsaade alırsın, kimsenin gitmediği yerde meselâ 

t Kadıköyünde bir hal yaparsın, bu sebeple manasız 
mantıksız yapılan işlerin önünü alırsak istanbul 
az çok bu günkü ihtiyacatını tesviye eder. Sonra 
inşaallah harpten kurtulan bu memleket teali eder. 
O memleketin iman da mümkün olur. Fakat bu gün 

Istanbulu mahdut bir şehir addetmek kabil değil
dir. Bu abesten ibaret bir şeydir. Binaenaleyh bu 
takririn nazarı dikkate alınmasını teklif ederim. 

Reis — Efendim mesele yanlış anlaşılmış.... 
Abdullah B. (Trabzon) — Efendim; takrirde 

zîkrolunan bir kaç şehrin vaziyetini nazarı dikkate 
alacak olursak hakikaten takririn ehemmiyeti hak
kında söylenecek söz yoktur ve hakikaten mühim 
bir şeydir. Bu Hükümetçe de nazarı dikkate alın
mak lâzım gelir, madde aynen kaldığına göre aceba 
büyük şehirler ki imarı mümkün olmıyan diye id
dia olunuyor. Bu vaziyette kalırsa bu kanun muci
bince imar edilecek mi, edilmiyecek mi ve bunun 
için Hükümetin noktai nazarı nedir, anlıyalım, on
dan sonra takriri tekabbül edecek arkadaşlarımız 

i bulunur. Bu müdafaaya lâyık bir şeydir, bir defa 
Hükümetin fikrini dinliydim ve ondan sonra tak
riri tekabbül edecek bulunur. 

| Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. — Efendim; 
| Hükümet noktai nazarını kanunda beyan etmiştir. 
i Yalnız şehirlerin sınırlan hakkında beyefendinin 
suallerine malûmat arzedeyim. 

I Şehirlerin bu gün hududu kendi eski mamure 
i hududunu taşımış banlio denilen kısımlara kadar 
sirayet etmiştir. Bu itibarla belediyeler hudutları
nın şehir hudutlarının haricindeki banlioları da 
kendi idareleri altına almağa mecbur kalmışlardır. 
Yani diğer memleketlerde görülen gidiş bizim be
lediyelerimizin ihtiyaçlarının aynidir. Meselâ vak-

j.tile Berlin üç belediyeden müteşekkil iken bu gün 
heyeti umumiyesi toplanarak büyük bir teşekkül 

Sapmışlardır. Sonra Paris te vaktile etrafı sur
larla mahdut iken şimdi banlio yani surların hari-

' cinde teşekkül eden mesireler ve sayfiyeleri dahi 
kendi hududu içerisine almak mecburiyetinde kal
mıştır. Hakikaten belediye işini tevsi etmek zaru
retini görmüştür. Çünkü vaktile farzedelim kab
ristan belediye hududu dahilinde idi. Fakat bugün 
belediye kanunu kabristanı harice çıkarmaktadır. 
Belediye bu kabristanı yapacaktır. Fakat nasıl gide
cek ve nasıl yapacaktır. Hulâsa belediyelerin bu 
günkü gidişi hemşehrinin hayatları için zarurî o-
lan aksama kadar tevessüüdür. Belediyelerin kuv
vetini de bu teşkil eder. Eğer her bir sokakla, her 
bir kanalla bir belediye yapmak mecburiyeti olsa 
idi; Venedikte her bir mahal için bir belediye yap
mak lâzım gelirdi. Bilâkis kuvveti birlik yapar. 
Bir memleketin heyeti umumiyesi bir olarak dü
şünüldüğü zaman idare olunabilir, istanbul, Üskü
dar ve Galatayı ayrı düşünmek zaten az olan kuv
veti dağıtarak hiçbir şey yapmamak demektir. 
Hükümetin noktai nazarı kanunda gösterildiği 
üzere belediyelerin vahdetini temin edecek şekilde 
kendilerine kuvvet ve salâhiyet vermektir. Maa-

' mafih takririn, belediyelerin şubelere ayrılması 
i için tazammun ettiği cihet kanunun 7 inci madde-
! sinde vardır. Bendeniz Abdullah Beyefendinin 
! suallerine cevap veriyorum. 

- 3 2 -



İ : 37 20-3 
Abdullah B. (Trabzon) — Zatı Âliniz tahdide 

taraftar mısınız efendim? 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. — Zatıâliniz 

Hükümetin noktai nazarı nedir buyurdunuz. Ben
deniz de Hükümetin noktai nazarını arzediyorum. 
Bugünkü belediyelerin hudutları nasıl tespit olu
nacaktır ve hudutların genişlediği ve daraldığı 
vakit v.s. hakkında madde vardır. Yahut bendeniz 
affedersiniz suali anlıyamadım. 

Abdullah B. (Trabzon) — Reis Paşa Hazret
leri, söz söylemek için müsaade buyrulur mu? 

Reis — Bu takrir istanbul, Ankara gibi dağıl
mış şehirler hakkındadır. Eğer bu mevzu üzerine 
söz söylemek istiyorsanız.... 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Usul hakkında 
söyliyeceğim. Bu takrir, tadil mahiyetindedir. Sa
hibi izah eder. Heyeti Umumiye kararını verir. 
Ve yahut encümen deruhte eder. Başkası deruhte 
ederek tekabbül edemez. 

Reis — Takrir okundu, arkadaşlar muttaji ol
dular efendim. Bu noktai nazarı müdafaa etmek 
isteyen olabilir. Madamki bunun hakkında müta-
lea beyan edecek yok ve takrir sahibi de burada 
bulunmıyor, dördüncü maddeyi okuyacağız. 

Belediye sınırlarının tahdidi 
MADDE 4 —- Bu kanunun hükümleri başlar 

başlamaz şimdiye kadar sının tahdit edilmemiş 
olan beldelerin sının aşağıda tarif edildiği şekil
de çizilir: 

A : ötedenberi beldeye ait sayılan bütün tar
la, bağ, bahçe, çayır, mer'a, zeytinlik, palamut
luk, baltalık, otlak gibi yerler sınır içinde kalır. 

B : Bir belednin sınırını derelerden, tepelerden, 
yollardan veya diğer değişmiyen işaretli yerler
den geçirmek kabil değilse büyük taşlar dikilerek 
gösterilir. 

C : Belde ahalisinden bazı kimselerin başka 
bir köy veya belde arazisi içinde kalan emlâk ve 
arazisi, sahiplerinin bulunduğu beldenin değil bu 
emlâk ve arazinin bulunduğu belde veya köy sı
nırı içinde gösterilir. 

D : ötedenberi müştereken intifa edilen ça
yır, yayla ve korulardan mer'a ve menba ve tepe
lerden teamülü veçhile alâkadarların istifade hak
ları bakidir. Bu suretle belediye sınırı dahilinde 
kalıp başkalarının hakkı intifaları bulunan bu ka
bil yerler hakkında sınır kâğıdına şerh verilir. 

E : Yukardaki tarifelere göre çizilen sınırın 
geçtiği yerlerin isimleri bu kâğıda yazılmakla be
raber sınırın nerelerden geçtiğini gösterir bir ha
rita tanzim ettirilir. 

F : Komşu köyler ve beldeler ile nizalı olan 
yerler sınır kâğıdında ve haritasında ayrıca gös
terilir. 

G : Sınır nizaları, meclis mukarraratının teb
liği tarihinden itibaren 31 gün zarfında alâkadar 
tarafın ihtiyar ve belediye meclislerinin müracaat
ları dinlenmek şartile beldenin sınırını kat 'î ve 
nihaî surette tasdika salâhiyettar olan makam ta-
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rafından halledilir. 

H : Sınır kâğıdı ile haritaları, beşinci madde 
ahkâmı icra edilmek üzere belediyelerce dörder 
nüsha olarak tanzim ve salâhiyettar mercilere irsal 
olunup tasdik edildikten ve iktisabı kat'iyet eyle
dikten sonra bir nüshası belediyeye tevdi, ikinci 
nüshası tasdika salâhiyettar makamca muhafaza, 
üçüncü nüshası Dahiliye Vekâlelindeki dosyası 
mey anına vaz^.ve dördüncü nüshası mahallî tapu 
dairesine teslim edilir. 

Reis — Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim ? 

Tahir B. (Giresun) — Efendim; dördüncü 
madde belediyelerin sınırlarını tayin hakkında 
olduğuna göre bunun (A) fıkrasında, (B) fıkra
sında ve yahut (C) fıkrasında belediye hudutla
rı içerisinde kalacak olan arazi bahçe ve orman 
hepsi belediye hududu içerisinde sayılır, denili
yor. Sayılsın ama belediye bu gibi yerlerde ima-
rat teşkilâtı yapmak ihtiyacında kalırsa bu yer
ler belediyenin vergi ve resimlerine tabi olacak 
mı? Sonra belediye hakkında bir resim masrafı 
almak lâzım geldiği halde o masraf, o vergiler 
o arazi dahilinde kalan şeylere de teşmil edilecek 
mi? 

Ahmet Hamdi B. (Yozgat) — Tabii, tabii. 
Tahir B. (Devamla) — Nasıl olur efendim, a-

raziden ma'dut olan yerler belediye hududu da
hilinde kaldığı vakit böyle olması zannederim 
doğru olmaz. 

Mazbata muharriri Abdülmuttalip B. (Malat
ya) — Efendim, bu madde 926 senesinde yapılan 
kanunun esasları dahilinde yazılmış bir maddedir. 
Bu madde belediye hudutlarının nasıl çizildiğini 
göstermektedir. Binaenaleyh bir çok belediyeler de 
ayni esaslar dahilinde hudutlarını çizmiş oluyor
lar. Burada bu madde o esası aynen muhafaza edi
yor. Belediye hududu dahiline giren yerler ki -
Tahir Beyefendi saydı - resme tabidir veya değil
dir diye bir şey söyliyemem, çünkü kanundaki ah
kâm ne ise ona tabidir. Bunu belediye vergi ve 
resimleri kanunu halletmiştir. 

Bugün müzakere ettiğimiz kanun ise belediye 
vergi ve resimlerine dair hiç bir şeyi ihtiva etme
mektedir. Bu madde sadece belediye hududunun 
nasıl çizileceğini gösteriyor. 

Süleyman S u n B. (Yozgat) — Sual soraca
ğım efendim. Bu madde 927 senesinde çıkan ka
nundaki belediye hududunu tahdit eden madde
nin aynı mıdır, yoksa tadil görmüş müdür? 

Abdülmuttalip B. (Malatya) — Bir iki fıkrası 
tadil görmüştür. 

Tahir B. (Giresun) — Şu halde efendim, bu
yurduğunuza göre belediye hudutları içinde kal
mış olan bu gibi arazi, otlaklar ve korular için 
belediyelerin şehirler dahiline ait olan vergileri 
teşmil edilmemiştir. Bundan böyle de teşmil edil-
miyeceğini burada zikreder misiniz. 

M. M. Abdülmuttalip B. — Efendim, arzettim ki 

• - 3 3 
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maddenin vergi ile alâkası yoktur.Belediye vergi ve 
resimleri kanunu bütün bunları tayin etmiştir. Bu 
kanun belediyelerin miktarını tezyit etmiyor, bilâ
kis iki bin nüfustan aşağı olan yerleri belediyelik
ten çıkarıyor. Eğer üç seneden beri o arazi beledi
yenin o resmine tabi ise tabiidir ki yine tabi olarak 
kalacaktır . 

Tahir B. (Giresun) — İki bin nüfuslu olan 
beldelerde arzettiğim bu hal mevcuttur. Yani 
resim yoktur. 

Abdülmuttalip B. -— Efendim, arzettiğim gibi 
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ona belediye vergi ve resimleri kanunu cevap ve
rir. Bununla alâkası yoktur. 

Reis — Efendim; madde hakkında başka müta-
lea var mı efendim? (Hayır sesleri). 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Efendim bugün vakit gecikti; müzakeremiz 
hitam bulmuştur. Meclis cumartesi günü saat on 
beşte in'ikat edecektir. 

Kapanma Saati : 17,35 

* Ĉft. *̂ wL' ^ ^ 7 " ° " 

T. B. M. M. Matbaası 



SİRA No 8 6 
Gazete primleri hakkıada 5('7 numaralı kanun lâyıhasile Giresun 
Mebusu HakKi Tarık Beyin, türk harflerinin kabul ve tatbiki 
hakkındaki kanunun meriyeti tarihnde intişar eden Türkçe 
matbuata prim verilmesine nair 4̂ numaralı kanun teklifi 

ve Bütçe Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 1 \ 
Sayı 6-163 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Gazete pirirnleri hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 1-1-930 

tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
takdim kılınmıştır. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı Mucibe 
Mülga gümrük tarifesi mucibince adi matbaa kâğıtlarının yüz kilosundan 225 kuruş 

alınmakta iken 1 teşrinievvel 1929 tarihinden itibaren mevkii tatdika vazolunan gümrük 
tarife kanununda bu miktar 375 kuruşa çıkarılmıştır. Gümrük resminin miktarındaki bu 
tereffü ve yeni harflerin kabul ve tatbiki dolayısile öteden beri gündelik grzete çıkaranların 
vaziyetleri müşkülâta uğramış ve bunlara bazı teshilât ve müsaadatta bulunulması muvafık 
görülmüştür. Bu Müsaadenin derecesi takip edilen malî prensiplere aykırı düşmiyecek, zaruret 
ve ihtiyaç miktarını geçmiyeceK bir mahiyet verilmesi de göz önünde tutularak tespit edilmiştir. 

Aynı zamanda, bu müsaadeden istifade hakkı, yani harfler kanununun meriyete girdiği 
tarihte filen intişar eden gündelik Türkçe gazetelere hasrolunduğu gibi, müddet de üç sene 
olarak tahdit edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe 
Tarife kanununun müzakeresine gerek tarafı acizanemden arz, gerek Maliye Vekili Beyfendi 

tarafından beyan olunan sebeplerle türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkındaki kanunun 
meriyetinde çıkan Türkçe matbuata prim verilmesine dair hazırladığımız kanun teklifini takdim 
ediyorum. Bu içtima esnasında müstaceliyetle ve tercihan müzakeresine müsaadeleri müsterhamdır. 

Giresun 
fi. Tarık 
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T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Karar M' 51 
Esas M 2/104 1 7 - III - ç)30 

1/566 
Bütçe Encümeni mazbatası 

YÜKSEK REİSLİĞE 

Gazete sahiplerine prim verilmesine dair olup encümenimize havale edilen kanun lâyihası ile 
( türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkındaki kanunun meriyeti tarihinde intişar eden Türkçe 
matbuata prim verilmesine) dair Giresun Meb'usu Hakkı Tarık Beyin kanunî teklifi birleştirilerek 
Maliye Vekili Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Yeni türk harflerinin kabul ve tatbiki kanununun meriyete girdiği tarihten beri çıkmakta 
olan gazete sahiplerinin, harfleri değiştirmek mecburiyet ve külfeti ve yeni tarife kanununun 
adi matbaa kâğıdı gümrük resmini arttırrmş olması neticesile müşkülleşmiş olan vaziyetlerini 
korumak için kendilerine yardım yapılması hakkında verilen izahat kâfi görülmüş ve kanun esas 
itibarile kabul edilmiştir. 

Primin miktar ve tevzi şekli hususunda yapılan tetkikler ve salahiyetli makam ve zatlerden 
alınan malûmat üzerine encümeniniz Hükümetin teklifi veçhile gazetelerin rotatif ve düz 
makinede basıldıklarına göre iki sınıfa ayrılmasını muvafık bulmakla beraber düz makinede 
basılanların da hacim ve tiplerine nazaran üç dereceye tefrik ve asgarî sayıfa adedi tesbitini 
lüzumlu görmüştür. 

Primlerin gümrük resminden mahsup olunmak üzere bono suretile tesviyesi muamele ve 
mahsup itibarile müşkül ve mahzurlu görülerek nakten itası muvafık bulunmuş ve üçüncü 
madde ona göre yazılmıştır. 

Gazete sahiplerinin vaziyetindeki müşkülâtın bir sene zarfında tamamile zail olamıyacağı 
düşünülerek primin üç sene müddetle verilmesi teklifi encümenimizce kabul edilmiş ve yalnız 
gazete sürümünün gitgide artması tabii olmasına nazaran müteakip senelerde verilecek 
primlerin azaltılması muvafık görülmüştür. 

1929 senesi primi için Maliye bütçesinde ( gazete primleri ) namile açılacak fasla ilâve 
edilen ( 59,000 ) liradan ibaret fevkalâde tahsisata karşılık olarak Maliye Vekâletince 
Armestronk Vikers den alınmış olan tazminat bakiyesi gösterilmiştir. 

Primlerin;* yeni türk harflerinin kabul ve tatbiki kanunun meriyete girdiği tarihten beri 
hafta ve bayram tatilleri ile makine arızası gibi muvakkat tevekkuflar müstesna olmak üzere 
fasılasız surette çıkmış ve çıkacak olanlara hasrı muvafık ve kapanan gazetelerin primlerinin 
kesilmesi tabii görülerek dördüncü madde yazılmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

B. En. Rs. Rs. V. M. Muharriri Kâ. Burdur 
İstanbul Bursa Gaziantep Giresun Gazetelere gümrük resmi olarak 

Fuat Muhlis Remzi Kâzım prim itası, muafiyeti tesis mahiye-
Diyarbekir Erzurum t İsparta Sivas tindedir. Tekâlif mevzuunda hiç bir 

Rüştü ti. Aziz Mükerrem Rasim vakit muafiyet tesisi mütaleasında 
değilim 

Vahit 
Niğde Elaziz Yozgat 
Faik H. Tahsin Yevmiye çıkardıkları miktar ile satışları resmen malûm ve 

zarar ettikleri sabit olduktan sonra bir defaya mahsus ve 
bir seneye münhasır kalmak üzere verilmesi reyindeyim 

5. Sırrı 





Hükümetin teklifi 

Oazete primleri hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — Türk harflerinin kabul ve 

tatbiki hakkındaki kanunun meriyete girdiği 
tarihte ve elyevm filen intişar etmekte olan 
gündelik türkçe gazetelerin sarfiyatlarına göre 
rotatif makinada basılanlarına her sene azamî 
( 5 000 ) liraya kadar ve düz makinada 
basılanlarına da azamî ( 1 500 ) liraya kadar 
prim verilir . 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince 
tayin edilecek prim mukabilinde gazete sahip
lerine hazine bonosu verilir. Bu bonolar, 
gümrük idarelerine tevdi edilerek eshabı na
mına o miktarda birer kredi açılır . Gazete 
sahipten tarafından ithal olunscak matbaa 
kâğıtlarının senesi içinde tahakkuk edecek 
gümrük ve muamele vergileri bu kredilerden 
mahsup edilir. 

MADDE 3 — Bu kanun üç sene müddetle 
muteber olup karşılığı her senenin bütçesine 
konulur. 

MADDE 4 — 1929 senesine ait kısım 
için 1929 senesi Maliye bütçesinde (Gazeteler 
primi) namile açılacak 229 uncu fasla fevka
lâde tahsisat olarak ( 60 000 ) lira ilâve 
olunmuştur. 

MADDE 5 — Bu kanunun meriyeti zama
nında kapanacak gazetelerin primleri kapama 
tarihinden itibaren kesilir. 

MADDE 6 — Bu kanunun tatbikatı hak
kında Maliye Vekâletince bir talimatname 
tanzim olunur . 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir . 
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Giresun Meb'usu Hakkı Tarık 
Beyin teklifi 
Kanuu teklifi 

1 — Türk harflerinin kabul ve tatbiki 
hakkındaki kanunun mer'iyet tarihinde intişar 
etmekte olan gündelik türkçe gazetelere, inti
şarda bulundukları müddetçe bir prim 
verilir. 

2 — Prim miktarının tespitinde esas bu 
gazetelerin kâğıt sarfiyatının beher kilosu için 
tarife kanununun 331 inci maddesi (A fıkra
sında yazılı resimler bu resmin tabi olduğu 
muamele vergisinin yekûnudur. 

3 — Rotatif tabı makinesi ile basılan 
gazetelerin prime esas olacak kâğıt sarfiyatı 
günde beheri altmışar gramlık on bin nüsha 
olmak üzere tespit edilmiştir. Diğer makineler
de basılanların primleri hacımlarına , basış 
adetlerine ve basıldıkları yerlere göre tayin 
olunur. Fakat hiç bir zaman bu maddenin ilk 
fıkrasının tazammun ve tahdit ettiği miktarı 
geçemez. 

4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir 

5 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye ve Hariciye Vekilleri memurdur . 



Bütçe Encümeninin tadili 

Gazete primleri hakkında kanun lâyihası 
BİRİNCİ MADDE — Yeni Türk harflerinin 

kabul ve tatbiki hakkındaki kanunun meriyete 
girdiği tarihten beri filen çıkmakta bulunan 
gündelik siyassî gazetelerin sahiplerine merbut 
cetvele göre üç sene müddetle prim verilir. 

İKİNCİ MADDE — 1929 senesi primi 
karşılığı olan (59 000) lira Maliye bütçesinde 
( Gazeteler primi ) namile açılacak 229 uncu 
fasla fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — 1930 ve 1931 
primleri seneleri bütçelerine konularak o 
senelerin ikinci altı ayları zarfında verilir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Primin verilmesi 
gazetelerin fasılasız çıkmalarına bağlıdır. Ka
panan gazetelerin primleri kesilir. 

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

ALTINCI MADDE — Bu kanunun hükmü
nü icraya Maliye Vekili memurdur. 
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MADDE 8 — Bu kanunun ahkâmını icraya 

Maliye Vekili memurdur. 1-1-1930 

Baş. V. 
İsmet 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Ad. V. 
M. Esat 
Ha. V. 

Dr. T. Rüştü 

M. M. V. 
M. Abdülhalık 

Ma. V. 
Ş. Saraçoğlu 

imzada bulunmadı 

Mf. V. Naf. V. İk. V. S. İ. M. V. 
C. Hüsnü Recep Şakır Dr. Refik 



CETVEL 

1929 1930 1931 
I -

II-

A-

B-
C-

Rotatif makinesinde 
basılan gazeteler 
Düz makinede bası
lanlardan : 

• 63X95 büyüklü
ğünde olanlar 

•57X82 » » 
• 31,5X47,5 » » 

7500 

2500 
2000^. 
ıooo" 

5725 

1875 
1500 

750 

3750 

1250 
1000 

500 
Not : Gazetelerin en aşağı dört sayıfa ol

ması şarttır/ İki sayıfa olarak çıkanlara prim 
yüzde otuz noksanile verilir. 
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1/411 numaralı belediye kanunu lâyihasile Kırklareli Meb'usu Dr. 
Fuat Bey ve rüfekasımn, Oyun ve eylence mahalleri tesis ve idare 
etmek hakkının Himayei Etfal Cemiyetine verilmesi hakkında 2/40 
numaralı kanun teklifi ve müsakkafat vergisi kanununun 4 üncü mad-» 
(leşinin <(4»üncü fıkrasının tefsirine dair 3/270 numaralı Başvekâlet 
tezkeresile İstanbul Meb-usu Süreyya Paşanın, belediye kanunu lâyi
hasının tadili hakkındaki teklifi ve Dahiiiye ve Belediye kanuıîu 

lâyihası muvakkat Eencümenleri mazbataları. 

T.G. 
Başvekâlet 

Muamelat Müdürlüğü 
Şube l • ^_ 
$ayı 6 1212 20 - III - 929 

B M. M. Yüksek Reisliğine 
Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 6 / III / 929 tarihli içtimaında. 

Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan belediye kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim 
olunmuştur. _ 

Muktezasımn ifa ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasım rica ederim, efendim. 
Başvekil 

İsmet 

[BE LAYİHASI ESBABI MUCİ 
Muhtelif içtimaî esbap ve hassatan iktisadî mü-

eşseşatin neticesi olarak ferdî mevcudiyet ve saiy-
lerin toplanma ihtiyacından doğan beldeler me
denî tekâmülün geçirdiği devreleregöre iptidaî 
şekillerden gittikçe mütekâmil şekillere doğru in
kişaf ve her yerde memleketin medenî varlığının 
enyüksek derecesine yükselerek hükümetler tesisine 
takdim etmiş ve onlara mesnet olmuştur. Belde 
sakinlerinin müşterek, ve mahallî mahiyeti haiz 
olan medeni ve içtimaî ihtiyaçlarının tesviyesi 
için teşekkül edenbelediyeler tarihin kaydedebildi
ği zamanlardan beri bin bir tahavvül içinde ve 
fakat serbest kaldıkları vakit daimî bir tekâmüle 
doğru giderek muhitin en müterakki bir idare şek
lini tatbik edebilmişlerdir. 

Hassaten büyük beldelerin tarihi, millî ben
liklerin istibdat idarelerine karşı millet serbestisi
ni ve muhtariyetini müdafaa ve istihsal için baş 

ladığı mücadelelerin izleri, hadiseleri şiddetli te
zahüratla doludur. Müstebit hükümdarlara, dere 
beylerine belde dahilindeki imtiyazlı sınıfa, hulâ
sa keyfî ve istibdadî mahiyetteki müdahalelere kar
şı teveccüh eden bu milllî mücadeleler hamleleri 
tedricen birleşerek ve tevessü ederek son asırların 
büyük millî inkilâplarmı yaratmıştır. 

Millet murakabe ve idaresine tabi hükümet şe
killerinin mevcut olduğu memleketlerde millî ve 
umumî mahiyetteki hususatm millî teşkilâta tev
dii ve mahallî mahiyetteki işlerin de, yine millî 
hükümetin kuvvetli teftiş ve murakabesine tabi 
olmak şartile, mahalî teşekküllerin hududu dahi
lindeki halk tarafından müntahap umumî meclis
lerin murakabesi altındaki mahallî idarelere kabi
liyetlerinin müsait olduğu derecede tevdii belediye 
ve hükümet teşkilâtının hudutlarını tespit için 
elde umumî ve muvafık bir düstur Türkiye beledi-
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yeleri diğer mütemeddin memleketlerde beldelerin 
geçirdiği tekâmül yolunda epice ilerlemiş olmakla 
bereber itiraf etmek lâzım gelirse son senelerde 
bazı mühim maddelerinin tadil edilmiş olmasına 
rağmen bilhassa belediye makinesinin işlemesi ve 
murakabe edilmesi itibarile kendilerinden bekle
nilen yüksek idarî faaliyet ve millî kabiliyeti gös
termeğe gayri müsait ve teşekkül itibarile tama
men gayri ilmî ve garip bir teşekkül olmaktan he
nüz kurtulamamışlardır. 

Taşra belediyelerine, son tadilâta rağmen, şim
diye kadar devam eden esaslı şeklini vermiş olan 
23 eylül 1293 tarihli vilâyet belediye kanunu 
belediye şekillerinin en mühim uzvu ve faaliyet 
ve intizamının amili olan umumî belediye meclisleri 
ni (Cemiyeti belediye) filen belediyenin idare 
mes'uliy etini üzerine almış olan belediye meclisle-
rile meclisi idarelerin halitasından teşekkül etti-
ğından belde halkının belediye idaresini müessir 
bir murakabe altında bulundurmasına imkân bı
rakılmamış bahusus son zamanlarda meclisi idare
lerin âza miktarı da azaldığından on iki azadan 
müteşekkil belediye meclisi heyeti cemiyeti beledi
yeden nafiz bir murakabeden tamamen azade ve 
binaenaleyh bu nevi keyfî ve muhafazakârlığa çok 
müsait vaziyete girmişlerdir. Cumhuriyet prensiple 
rini kabul ve tatbik etmekte olan memleketlerde 
müntahap idarelerin hakimiyeti milliyeyi ifade 
eden müntahaplar tarafından umumî belediye 
meclisleri (Cemiyeti belediye) vasıtasile muraka
besi esasının tatbikıdırki cumhuriyet esaslarile 
ahenktar bir manzume teşkil etmesi lazım gelen 
belediyelerin hayatında feyizkâr tesiri yapmak
tadır. 
İstanbul belediye teşkilâı da vilâye belediyelerinin 
az ok vaziyetinde iken 17 kânunuevvel 328 tarihli 
kanunla bir dereceye kadar İslah edilmiş ise de su
reti tatbikiyesine dair olan nizamnamelerile bir
likte yine muhafazakâr vaziyeti merkeziyetçi zih
niyeti ifade etmekten kurtulamamıştır. 

Bu kanun lâyihasında atideki esaslar kanunun 
çerçevesini teşkil eder: 

1 - Türkiye belediyesi tesisi, hemşehrilik hu
kuku, salahiyet ve vezaif, intihabat, teşekkül, ma
fevk idarî makam tarafından murakabe menabii 
varidat itibarile bir müsavat irae ederler. 
Hükümet idare merkezi olan beldelerle siyasî es

baba binaen hususî kanunlarla şehremaneti haline 
ifrağ edilen beldelerin belediyesi şehremanetleri-
nin masuniyeti ve birinci derecede valinin mura

kabesine tabi olmıyarak doğrudan doğruya Da
hiliye Vekâletine merbutiyeti gibi birkaç istisna
dan sarfınazar edilirse diğer belediyelerin heman 
aynı mahiyettedirler. 

2 - Belediyeler için Devlet kanunlarının ahkâ
mına muarız olmamak şartile, mahallî temayül ve 
ihtiyaçların ifade ve emrettiği her türlü imar ve 
terekki kararlarını vermek ve tatbik etmek husu
sunda, Cumhuriyet fertleri gibi, hukuku tabiiye-
den olan serbestii sayüamel hakkı sarahaten tanın
mıştır. 

İngiltere ve Japonya istisna edilirse belediye
cilikte ilerlemiş diğer, mütemeddin memleketler
de ezcümle Almanya ve Fransa ve Avusturya is
viçre, italya, ispanya, Romanya gibi belediye ka
nunları ıslah edilmiş olan memleketlerde belediye
lerin hukuku esasiyesinden madut olan bu esas ka
bul edilmiştir. 

Vakıa belediye kanunlarında belediyelerin sa
lâhiyetleri vasi mikyasta, tasrih ve tadat edilen ve 
icraatı sıkı bir murakabe altına alınmıyan ingil
tere gibi yerlerde belediyesi daha az muhtariyete 
malik addedilmek lâzım gelmezse de hassaten Al
manya belediyelerinde kanun dairesindeki serbes
tii sayüamel hattının verdiği mes'ut neticeler bu 
şeklin tercihan kabulü için kâfidir. 

Şimdiye kadar kavaiıini mevzuamızda Türkiye 
belediyeleri için böyle bir serbestii sayüamel hak
kı sarahaten tanınmamış ise de 23 eylül 1293 ta
rihli vilâyet belediye kanununun üçüncü mad
desinde, belediye vazaifini tadat eyledikten son
ra maddenin nihayetine "ve bu gibi mevadı na-
fiaya dikkat ve itina etmekten ibarettir. „ denile
rek zımnen, belediyelerin sahai icraatı serbest 
bırakılmış olduğundan Türkiye belediyeleri 
için bu kanun lâyihasında kabul edilen esas mev
cut bir hakkı ifadedir. 

3 - Belediye işlerinde Devlet kanununun tama-
mii tatbikini temin ve belediyelerin kanuna muha
lif icraatı sür'atle men ve tevkif edebilecek kuv
vetli bir Hükümet murakabesi esasları ve müm
kün tafsilâtla şeraiti vazedilmiştir. 

Hükümetle belediyeler arasındaki münasebat 
az çok her memlekette Hükümetin efrat ve mües
seseler ve belediyeler üzerindeki vilâyeti ammesine, 
istinat eder ve alelitlak hukuk ve menafii umumi-
yeyi muhafaza ve müdafaa, vazifesinden münbais-
tir. 

içtimaî ve siyasî zaptı raptm icap ettiği dere
celerde tezahür eden ve bu murakabe hakkı az 
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çok umumî kanunların tatbiki meselesi olmakla 
beraber bunun hususî kanunlarla hudutların^ tes
pit ve tatbik tavazzuh ve şeraitinin tayin ve tafsil 
edilmesi fertlerle, müesseselerle Hükümet teşkilâ
tı arasında bilumum ihtilâf ata meydan vermemek 
itibarile çok faydalıdır. 

Belediye meclis ve encümenlerinin kararlan 
ve belediye reisinin icraî ve idarî mahiyetteki 
emirleri mafevk bir idari makamın kanunî bir 
lüzum ve zauret mevcut olduğu ahvalde müda
halesine tabidir.- Bu idarî müdahalelerin derece 
derece mafevk kakamlar nezdinde istinaf ve tem
yiz edilerek tashihi için imkân birakilmamıştır. 

Birer şahsiyeti hükmiye olarak tanıtmak itiba
rile idarî olduğu kadar birer şahsiyeti hukukiye 
olarak da tanınmış olan belediyeler için idarî, 
salâhiyet mesailinin elyevm cari olduğu gibi mut
lak olarak mahfuz bırakılmıştır. 

Hükümetin nafiz ve kavi murakabe ve müda
halesi için bu şerait altında umum için faydalı
dır. Belediye Reislerinin intihabı son belediye 
kanununda yapılan tadilâtla belediyelere verilmiş 
mutlak bir hak iken mahza Hükümetin belediye
ler üzerindeki murakabesinin takviyesi için bazı 
takibata tabi tutulmuştur. Kanunî vazifesinin 
Hükümetin tarirî tebligatına rağmen, ifadan 
istinkâf hâlinde belediye reisinin işten el çektiri
lerek Meclisi îdarei vilâyet karan ve Dahiliye Ve
kâletinin tasdikile vazifesine nihayet verilmesi 
Hükümet murakabesine azamî bir tesir vermiş 
olacaktır. 

4 — Halkın nafiz murakabesi belediye işle
rinde selah, salâmeti ve doğruluğu ve hemşehri
leri alâkadar eden belediyeye ait intizam sıhhat 
ve' imar işlerinde sürati ev mahallî ihtiyaçlara 
tevafuku temin eder. Belediye intihabatmın her 
türlü müdahaleden azade olması ve belediye mec
lislerinin belediye reisi ve idaresi üzerinde tam 

bir .murakabe hakkına malikiyeti bazı ahvalde 
belediyelerin icraat kabiliyetini tenkis etmekle 
beraber faydası her yerde mücerrep ve hassaten 
halkta hakimiyeti milliye prensiplerinin icabet-
tiği tçrbiyei siyasiyenin inkişafına çok hadim 
olmak itibarile çok faydalı bir düsturdur. Kanun 
lâyihası bu esaslara istinat eden mühim maddeleri 
ihtiva etmektedir. 

5 — Belediyelerin mecburî ve ihtiyarî vazife-

dilerine geniş bir sahai faaliyet imkânı bırakıl
mıştır. 

Beldeler dahilinde belde ihtiyacatına teallûk 
eden elektrikle veya-hava gazı, tenvirat, her nevi 
tramvay, su tesisatı gibi umuru nafıa işleri'bele
diyelerin tabiaten malik oldukları hukuku imti-
yaziyedendir. Heman bütün Avrupa belediyeleri 
için tanınmış olan bu hak her nevi sui tefehhü-
matı ortadan kaldırmak için sarih maddelerle tes
pit olunmuştur. 

Birinci Fasıl 

leri muayyen maddelerle tadat edilmekle beraber 
salâhiyetlerine ve imtiyazlarına dair kısımda ken-

Belediyelerin birer şahsiyeti hükmiye olarak 
ifadesi, belde hayatından doğan belediyelerin 
mahallî ihtiyaçları, temayülleri, inkişaf cereyan
larını, beldenin haklarını vazifelerini temsil etmek 
itibarile doğrudur. Tatbikatta belediyelerin vazi
yeti hukukiyesini tayin varidata yardım edecektir. 

Faslın ikinci maddesi beldeler için asgarî nü
fusa şartını vazetmektedir. Beldeler tahmil edilen 
mecburî vazifelerin ifası için her halde belde nü
fusunun 2000 den aşağı olması elzem görülmek
tedir. Maamafih nüfusu bu miktirdan aşağı olan 
kaza merkezlerindeki elyevm (328) adetten iba
rettir. 

Ve vilâyet merkezlerinde idarî bir zaruret ola
rak bilâ kayıt belediye idaresinin teşkili mecburi
yet altına alınmıştır. Belediye hudutlarının 
tespiti ve bundan sonra hadis olacak ihtilâfatın 
adilâne bir surette halli, belde aksamının ayn bir 
belediye teşkil etmesi, belediyeyeTnücavir köylerin 
beldeye ilhakı, büyük beldeler dahilinde, belediye 
şubeleri teşkili, bir köy veya bir kaç mücavir kö
yün bir belediye vücuda getirmesi için sarî usul
lerin tatbiki temin edilmiştr. 

îkinci Fasıl 

Belediyelerin mecburî ve ihtiyarî vazifeleri 
kanunda birer birer tafsil ve tadat edilmiş
tir ki küçük belediyeler için kanunen bu, rehber
liğe şiddetle ihtiyaç vardır. 

Belediye vezaifi meyanında öyleleri vardır ki 
varidatın kifayetsizliği yüzünden bir kısım küçük 
belediyelerin bu vazifeleri ifasına imkân yok iken 
varidatı yüksek olan belediyeler için kabili ifa 
büyük küçük belediyeler için kabili ifa olan vazi
fesi 15 inci maddenin 1-54 üncü fıkralarile bilâ 
kaydüşart mecburî vazifesi meyanında gösteril
miş, fukaraya mepcanî veya ucuz ilâç verecek 
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eczane, ücretli ücretsiz muayenehane ve dispanser 
vücuda getirmek ve işletmek vazifelcrile senelik 
varidatı elli bini mütecaviz olan belediyeler için 
ve ücretli ücretsiz muayenehane ve dispanser 
vücuda getirmek belediye hastanesi mahallî ihti
yaçla münasip istatyomlar tesis etmek ve işletmek 
vazifeleri varidatı iki yüz binden yukarı beledi
yeler için yetimhane, eczane emzirme evleri, bi-
marhane vücuda getirmek ve işletmek vazifeleri 
senelik varidatı, yüz bin liradan yukarı olan bele
diyeler için mecburî vazife olarak tespit edil
miştir. 

19 uncu madde belediyelerin haklarını ve 
salâhiyetlerini ve imtiyazlarını tafsil etmektedir. 

Belediye idarelerinin, kanunun kendilerine 
tahmil ettiği vazife ve hizmetleri ifa etmek şartile 
belde sakinlerinin müşterek ve medenî ihtiyaçla
rını tesviye edecek her türlü teşebbüsatı icra ve 
tesisat vücuda getirebilecekleri ve kanunların 
eşhası hükmiyeye verdiği serbestii sayüamel ve 
serbestii tasarrufat hakkında istifade edecekleri 
tasrih edilmek suretile belediyelerimizin gittikçe 
inkişaf edecek olan her türlü medenî ihtiyaçlarını 
tesviye hususunda belediyelerimize çok vasi bir 
serbestii icraat salâhiyeti tanınmış oluyor. 

Bu maddenin dördüncü fıkrasile belde sının 
dahilinde kalan sahipsiz arazi ile şehir,. göl, ve 
deniz aksamının kavanin ve usulü mcvzuasına gö
re tasarruf ve kanunu medenimizin 636 ve 641inci 
maddeleri mucibince devletin mülkü addolunan 
yerlerden belediye hududu dahilinde bulunanların 
tasarrufu belediyelere devr ve terkedilmiştir. 

Belediyelerin binihaye ümran ihtiyacı içinde 
zaten gayri kâfi menabii varidatla pek müşkül 
vaziyetlerde kalan belediyelerimiz- için bu fıkra 
boş arsaların ve sahil aksamının imarını teshil 
etmiş olacaktır. 

Maddenin onuncu fıkrası belediyece alınacak, 
verilecek menkul, gayri menkul emvalin muba
yaası furuhtu, mübadelesi, müzayede, münakaşa 
ve ihalesi ve usulü muhasebesi devletçe müttahaz 
esasata tevfikan Dahiliye Vekâletince tespit edile
cek talimatnameye tabi tutulmuştur ki belediye
lerin teşekkülleri vazifeleri itibarile icra ettikleri 
hususat ve imar faaliyetinin istilzam ettiği sür'at 
ve hassatan iktisadî mahiyetindeki belediye mües-
sesatının ve idaresindeki istisnaiyet itibarile müza
yede ve münakaşa ve ihale ve usulü muhasebe 
hususlarında Devletçe müttehaz esasat nazarı 
dikkate alınarak ve mümkün mertebe onlara tevfik 

olunarak hazırlanacak talimatnamelerle bu husu
s i y e t l e istisnaî vaziyetlerin icap ettiği teshilâtm 
iraesi mümkün olacaktır. 

Üçüncü Fasıl 

şimdiye kadar belediye meclisi unvanı altında 
icraî bir sıfatla çalışan bu meclis kanunla ortadan 
kaldırılarak yerine salahiyeti mahdut bir encü
men ikame edilmiş olduğundan bu kanun lâyiha
sında belediye meclisi umumisi (cemiyeti beledi
ye) makamına kaim olarak belediye meclisi tabiri 
istimal edilmiştir. 

Üçüncü fasıl belediye meclisinin (meclisi 
umumii beledi) âzası miktarını beldelerin nüfu
suna göre nisbî bir tezayütle tespit etmektedir. 

Almanyada belediye kanununda belediye mec
lisinin âzası miktarı ^asgarî 12 olarak kabul edil
miş ve nüfusu, 

2,500 ile 5,000 arasındaki beldeler için 18 ve, 
5,001 ile 10,000 arasındaki beldeler için 24 ve, 
10,001 ile 20,000 arasındaki beldeler için 30 ve, 
20.001 ile 30,000 arasındaki beldeler için 36 ve, 
30,001 ile 50,000 arasındaki beldeler için 42 ve, 
50,001 ile 70,000 arasındaki beldeler için 48 ve, 
70,001 ile 90,000 arasındaki beldeler için 54 ve, 
90,001 ile 120,000 arasındaki beldeler için 90 ve, 

120,000 den yukarı her elli bin nüfus için altı âza 
ilâve olunması esası kabul edilmiştir. Fransız ka
nununda ise beş yüz nüfuslu belde ve komonların 
asgarî on meclis âzası. 

500 ile 1,500 arasında 12, 
1,500 ile 2,500 arasında 16, 
2,500 ile 3,500 arasında 21, 
3,500 ile 10,000 arasında 23, 

10,000 ile 30,000 arasında 27, 
40,000 ile 50,000 arasında 32, '%..,., 
50,000 ile 60,000 arasında 34, 

100,000 ile ve daha yukarısı için 36. 
7 âza olacağı gösterilmektedir. Kanun lâyihasının 
yirmi birinci maddesine göre Belediye meclisleri
nin asgarî on iki âzası olacaktır. / 

Kadın, erkek, nüfus 3,000 le 5,000 arasında 
olan beldelerin Belediye meclislerine 2,000 den 
yukarı her 500 nüfus için zamimeten bir âza yani 
cem'an 14âza ve nüfusu 5,0001e 10,000 arasında o-
lan beldelerin 5,000 den yukarı her 10,000 nüfus 
için zamimeten 1 âza yani cem'an 16âza ve nürusu 
10,000 le 25,000 arasında olan beldelerde 10,000 
den yukarı her 3,000 nüfus için zamimeten bir 



âza yani 24 âza ve nüfusu 25,000:1e 50,000 arasında 
olan beldelerde 25,000 den yukarı her 500 nüfus 
için zamimeten bir âza yani ceman 29 âza ve nü
fusu 50,000 ile 100,000 arasında olan beldelerin 
50,000 den yukarı her 10,000 nüfus için zamimeten 
bir âza yani âza ve nüfusu 100,000 den yukarı olan 
beldelerin 100,000 den yukarı her 25,000 nüfus 
için bir âza intihap edilecektir. Kabul edilen bu 
nisbet her beldenin nüfusile mütenasip miktarda 
meclis azasının malikiyetini temin edeceği gibi nü
fusun tezayüdile âza miktarının lüzumundan fazla 
tezyidine de meydan vermiyecektir. Belediye inti
haplarında rey sahibi olmak ve Belediye meelisine 
intihap olunabilmek için muztazi şerait 24 madde
de tadat edilmiştir. Meb'usan intihabına iştirak 
için asgarî yaş teşkilâtı esasiye kanununda 18 ol
duğu için Belediye intihabatında müntehiplerin 
asgarî 18 olarak kabul edilmiş ve Belediye meclisi 
azasının asgarî 2 teşrinievvel 1336 tarihli ve 34 nu
maralı kanundaki esas dahilinde 25 olarak kabul 
ve yine ayni kanun esas ittihaz edilerek müntehap 
olabilmek medenî haklarını kullanmaktan mah
keme karârile menedilmemiş olmak ve üç Seneden 
fazla hapis veya ağır cezalarla mahkûm olmamış 
bulunmak kayitleri ipka olunmuştur. Belediye 
meclisine âza intihap .edilebilmek için muktazi şe
raite gelince, 2 teşrinievvel 336 tarihli ve 34 numa
ralı kanuna göre Türkçe tekellüm edebilmek kaydi 
(Türkçe okur yazar olmak) suretinde İslah edil
miştir. Belediye teşkilâtı için asgarî nüfus 2,000 
kabul edildiğine göre miktarı kâfi okur yazar aza
nın bulunabilmesi her zaman mümkün olabilecek
tir. Belediye meclisi âzalığına veya Belediye meclisi 
tarafından beldenin ümranına ve sıhhî işlerile umu
ru hayriyesine müteallik tevcih edilen bir vazifeyi 
sıhhî esbap veya seyahat suretile beldeden müfari-
kate mecburiyet veya son sekiz sene zarfında iki 
senelik meclis âzalığı veya fahrî belediye vazifesi 
deruhte etmiş olmak gibi bir mazeret plmaksızm 
imtina edenlerin Belediye meclisi karârile 4 sene 
için yeniden âza intihap olunmak hakkından mah
rumiyeti esası 28 inci madde ile vazedilmiş oldu
ğundan bu gibilerin intihap edilmiyeceği 24 üneü 
maddenin 6 inci fıkrasında tasrih edilmiştir. 

Alman Belediye kanununda belediye hemşeh
rileri içinde belediye vazifesini bilâmazeret kabul 
etmiyenler için âza intihap edilmek hakkından 6 
sene için mahrumiyet esasr kabul edilmiş ve şim
diye kadar geçen pek uzun bir tatbikat devresinde 
bu maddejçün mevcudiyetinden belediyeler çok is

tifade etmişlerdir. Filvaki hemşehrilerin belediye 
hidematmdan istifade etmeleri verdikleri belediye 
vergileri ve rüsumata mukabil bir hak olarak 
kabul edilse bile hemşehrilik sıfatile intihabata 
iştirak olunabilmek hakları mukabilinde de bazı 
hemşehrilik vazifelerinin tahmili icap etmektedir. 
Belediye meclislerimizin faaliyetini tezyit ve tak
viyeye ve beldelerimizin çok muhtaç olduğu 
umuru hayriye ve imariyelere hemşehrilerin el bir-
liğile çalışmasını temine çok yardım edecek olan 
bu müeyyidei kanuniyeye bir çok beldelerde ihti
yaç mevcut olduğundan bu maddei kanuniyenin 
hüsnü suretle tatbiki faydalı neticeler verecektir. 
Hcmşerilerden her hangi birinin bu maddei kanu
niye yüzünden her hangi bir haksızlığa maruz 
kalmaması için ayni maddei kanuniyede lâzım ge
len teminat ihmal edilmemiş ve intihap işlerinde 
olduğu gibi bu meselede de hemşerilerin sulh ha
kimi huzurunda hakkını müdafaa etmesine imkân 
bırakılmıştır. Belediye reisi veya azasının beledi
ye umuru üzerinde her hangi bir suretle imalinü-
fuz ederek menafii şahsiye temin edememesi için 
29 uncu maddede mühim tekayyüdat vazedilmiş
tir. Belediye intihabatı hakkındaki ahkâm şimdi
ye kadar tatbik olunan eşkâle yakın olmakla bera
ber intihabatın intizam, selâmet ve sür'atini temin 
edecek ahkâm vazedilmiş ve bahusus intihabatın 
mebde ve müntehası tespit olunmuştur. Belediye 
intihabatında sahte isim ve sıfat takmak veya in
tihap hakkından mahrum olduğunu saklıyarak 
kendisini intihap defterlerine yazdıranlar ve mün-
tehipleri tehdit edenler, rey sandıklarını, açan ve
ya intihap ilân varakalarını veya intihap işlerirü 
men ve intihap encümeni heyetinden intihabı if
sat ve bitaraflığı ihlâl edenler hakkında fiillerinin 
derecesine göre müessir ahkâmı cezaiye vazedilmiş 
ve belediye intihap işlerinde nüfuzu memuriyetini 
suiistimal eden Hükümet memurlarının Türk ceza 
kanunile cezalandırılacağı tasrih olunmuştur. Be
lediye intihabatında kanunun tarif atına mugayir 
hareket vukuu anlaşıldığı takdirde Şurayi Devlet 
karârile intihabatın feshedileceği elli ikinci mad
de ile tasrih edilmiş ve fesh kararının* Şurayi Dev
lete tahsisi suretile intihabat işlerinde her hangi 
idarî bir nüfuz ve müdahaleye meydan bırakılma
mıştır. Belediye meclislerinin ne gibi şerait altılı
da davet edilecekleri, toplanacakları müzakere 
edecekleri ve karar verecekleri ve fesholunacakları 
icap eden tafsilâtile ve tatbikatile tereddüde ma
hal bırakmıyacak surette elli iki madde ile birer 
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birer tavzih ve tasrih edilmiştir. 

Belediye meclislerinin reisi tabiisi belediye re
isleri olarak kabul edilmekle beraber senelik rapo
run kıraati ve müzakeresi esnasında meclise di
ğer birinin riyaseti için kuyut vazedilmiş ve bele
diye meclisi tarafından belediye idaresine ait umu
mî evrak ve kuyudat ve defatir ve hesabatın teftiş 
edileceği ve icabında belediye reisile encümen aza
sının ve belediye devair rüsasının meclise davet 
edilerek izahat vermeye mecbur tutulması için lâ
zım gelen ahkâm vezolunmuştur. Varidatı 100,000 
lirayı tecavüz eden belediyelerin meclislerinin 
kendi âzası meyanından veya hariçten daimî bir 
hesap müfettişi tayin edeceği tasrih edilmek sure-
tile çok mühim olan teftiş işinin müstakil bi me
mur tarafından ifası temin edilmiştir. Kanun lâ
yihasında belediye meclislerinin müzakeratının 
aleniyeti esası kabul edilmiş ve kararların neşri 
ilânı için de ahkâmı mahsusa vazolunmuştur. 
Belediye meclislerinin müzakeratının alenî olması 
hemşehrilerin belediye işlerile daha ziyade alâka
dar olması ve belde halkının mümessilleri huzu
runda belde idare adamlarının alenen hesap ver
meğe mecbur tutularak halk murakabesinin mad
dî olduğu kadar manevî bir tesir yapmasını-temin 
etmiş olacaktır 

Bir senede üçer ay fasıla ile ve onbeşer gün 
olmak üzere en az dört defa muntazamen içtima 
edecek olan belediye meclislerinde müzakeratın 
aleniyeti ve meclislerin daha büyük mürakaba 
hakkına malik olması münakasatın şiddetli olma-
sına sebebiyet verebileceğinden meclis reisinin 
müzakeratın muntazaman cereyanını temin ede
cek bazı inzibatî salahiyetlere malik olması 
Avrupadaki emsalile nazarı dikkata alınarak fay
dalı görülmüştür. Bu inzibatî salahiyetin netieei 
tabiiyesi olarak meclis reisinin, meclis salonunda 
bir cürüm vukuunda zabitai adliye sıfatile tahki-
kati iptidaiye icrası salahiyeti tasrih olunmuştur. 
70 inci madde belediye meclislerinin hangi işler 
hakkında müzakere icra ve karar ita edeceği gös
terilmektedir. Belediye meclislerinin kararına ik
tiran etmesi lâzım gelen maddeler birer birer tadat 
edilmiş ve bunlardan hangilerinin vilâyetin tasdi
kine vazi lâzım geleceği ve hangi kararların Hey
eti Vekile ve Şurayı Devlet kararlarile iktisabı 
meriyet edebileceği izah olunmuştur. 

70 inci maddenin 8 inci fıkrasında Belediye 
vergi ve resimleri kanununun 31 inci maddesinin 
son fıkrasında muharrer duhuliye resmi yani ka

nuna merbut umûmî tarifede mevcut oİmıyan 
mevat ve eşyaya duhuliye resmi vazi için vilâ
yetin mütaleası üzerine Şurayi Devlet ve îcra 
Vekilleri Heyetinin kararı alınacağı tasrih edilmek 
suretile Belediye vergi ve resimleri kanununun 
31 inci maddesinin mezkûr fıkrası tadil edilmiş
tir. Bu tadil Avrupa belediyelerinde cari olan 
duhuliye vergisi esasatına tevafuk ettiği gibi biz
deki teamülâtı kanuniyeye de muvafıktır. Ve ayni 
zamanda çok zaman meclisi umumiyenin tasdik et
mediği yeni duhuliye vergisi tarifelerinin daha 
salâhiyettar bir heyet tarafından tetkikile beledi
yelerin şiddetle muhtaç olduğu menabii varidat
tan biri olan bu duhuliye resminden istifadeleri
nin tezyidini teshil edecektir. 

Şimdiye kadar valiler meclisi idarei vilâyetin 
reisi sıfatile cemiyeti belediyede hazır bulunmakta 
ve cemiyeti belediyelere reis olarak intihap edil
mekte olduklarından belediyelerin bütçelerinde 
mevzuu bahsolan mühim hususat hakkında Hükü
met mümessili sıfatile nafiz bir murakabe yap
makta idiler. Ayni zamanda mecalisi idare âzası 
da Hükümet memuru olduklarından bunlar da 
Hükümetin murakabesine müzaheret ediyorlardı. 
Yeni kanun lâyihasile cemiyeti umumiyei belediye
lerin yerine doğrudan doğruya halk tarafından 
müntahap belediye meclisleri (Meclisi Umumii Be
lediye) ikame eylediklerinden alelitlak bütçeler 
hakkında ve bütçelere taallûk eden mesai programı, 
kat'î hesap ikraz ve istikraz hidemat mukabili 
halktan tahsil edilecek ücurat tarifelerini beldenin 
müstakbel şekli, umumî imar programları ve on 
bin liradan fazla bedeli senevî ile aktedilecek icar 
ve isticar mukavelâtı bin liradan fazla davaların 
sulhen tesviyesi maddelerinde meclis kararlarının 
valiler ve şehremanetlerinde Dahiliye Vekili tara
fından tasdiki esası kabul edilmiştir. Valiler tara
fından belediye mecliselrinin kararı tasdik edilme
diği takdirde belediye meclislerinin tetkik talebi 
üzerine Şurayi Devlet tarafından ittihaz olunacak 
kararın kat'î olacağı tasrih edilmek suretile valiler 
tarafından keyfi müdahale ve muhalefetlere bıra
kılmamıştır. Efrat ve müessesat tarafından bele
diye meclislerinin mukarreratı aleyhinde müracaat 
ve şikâyet edildiği takdirde itirazatı vakıanın usu
len Vilâyet idare heyetince ve şehremaneti olan 
yerlerde Vekâlete arzedilen itirazatm Şurayi Dev
letçe tetkikve halline kadar ricat mümkün olmayan 
bir haksızlığa mahal bırakılmamak üzere vilâyetle
rin muvakkat bir müddet için idarî müdahaleye 
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sâİâhiyettar tutulması hukuku şahsiyenin halelden 
vikayesi' müemmen olacaktır. Belediye meclislerine 
vasi salâhiyet vermekle beraber siyasî tezahüratta 
bulunmalarına veya vazifei kanuiniyeleri haricinde 
hususatla iştigal etmemelerine iihkân bırakmamak 
için belediye meclislerinin ittihâz edecekleri muha
lifi kanun kararların Şurayi Devlet kararile feshi 
için 35 inci madde ile ahkâmı mahsusa vazedilmiş
tir, Belediye mecliselrinin halktan aldıkları mura
kabe hakkında belediye reislerine ve şehreminlerine 
ve alelumum belediye ve şehremaneti idaresine kar
şı istimal eyleyebilmesini temin için belediye reis-
lerile şehremanetleri senede bir defa senelik mesai 
raporu vererek meclisten itimat kararı almağa 
mecbur tutulmuştur. 

İzahatı vakıa meclis ekseriyetince kâfi görülme
diği takdirde Valinin şehremanetlerinde Dahiliye 
Vekilinin hakem olacağı 77 inci maddede tasrih 
edilmiştir. 

Meclisin ademi itimat reyi Vali veya Dahiliye 
Vekili tarafından tasvip edildiği takdirde belediye 
reisinin veya şehremininin vezifeşine nihayet ve
rilmek suıetile belediye işlerinde belediyeyi temsil 
eden belediye meclisinin muhik olan metalibatı 
terviç ve nüfuzu takviye edilmiş olacağı gibi bele
diye meclisinin muamelesi tasvip olunmadığı su
rette yeniden intihabat yaptırılmak suretile mevcut 
bir ahenksizlik ortadan kaldırılmış olacaktır. 

Börâmmcü fasıl 

Kanun lâyihasile kabul edilen belediye encü
meni belediye devair rüesasından nısfından fazla 
olmamak şartile belediye meclis âzasından müteşek
kil olacaktır. Aslî vazif esi hazırlanan belediye büt
çesinin ilk tetkiki, aylık icmal cetvelinin tetkik ve 
murakabesi, müzayede, ihale şartnamelerinin ve 
ihale ve pazarlık kararlarının tetkik ve tasdiki, he
sabı kati hakkında meclis mütalâa beyanı, muhasip 
hesaplarının tetkiki ile zimmet veya beraetler hak
kında mazbata tanzimi istilâk kararlarının tasvibi 
gayri melhuz masarife ait tahsisatın sarfı mahalle
rinin tayini bütçede bir fasıl dahilindeki maddeler 
arasında münakale icrası gibi bütçeye ait kanunî 
murakabe icrası vesaiti nakliyeye ait ücurat tarife
lerinin ve havayici zaruriyeye mahsus narhların 
tesbiti gibi cezayi nakdî tayini devair rüesasından 
maada belediye memurlarının İntihap, terfi, ida-
reten tecziye veya taltifleri azil, veya tekaüde 
şevkleri hakkında vaki olacak tekliflerin intacı 

gibi bir heyet kararma raptı muamelenin selâmeti 
namma müktazi olan işler encümene verilmiş ve 
encümenlere ieraî mahiyette hiç bir salahiyet 
birakılmamıştır. Şimdiye kadar belediye meclisleri
nin teferruatı umura kadar vaki olan müdahalesi 
ve bu husus bütçe tatbikatını en küçük masraf se
netlerinin belediye meclisi tarafından tasdiki gibi 
lüzumsuz ve hatta belediye işlerini teşviş ve işkâl 
eden, muamelenin sür'atine mani olan muzur mü
dahalesi imkâna ortadan^ kaldırılmıştır. 

Belediye meclisleri için olduğu gibi belediye 
encümenleri içinde belediye reisile encümen ara
sında ihtilâfatın mafevk idare makamları tarafın
dan tetkik ve halli 89 uncu madde ile temin olun-
muştur. 

Beşinci fasıl 

Her beldenin ihtiyacına göre belediye teşkilâ
tının tespiti esas olmakla beraber mahza bütün 
beldelerin arasında teşkilât itibarile asgarî bir 
ahenk ve mümaselet temin etmek muhtelif belde
lerde belediye devairine verilecek isimlerdeki te-
halüf yüzünden süi tefehhümlere ve murakabe iş
lerinde müşkülâta meydan vermemek için belediye-

ilerin asgarî kadrosu işaret edilmiştir. 
Belediye reislerinin intihabında son söz beledi

ye meclislerine birakılmış olmakla beraber ilk in
tihapta ekseriyet kazanan belediye reisi namzedi
nin vilâyet dahilinde en büyük hükümet mümes

sili olan Vali tarafından' memuriyetinin' tasdiki 
için ahkâmı mahsusa vaz edilmiş ve ademi tasdik 
halinde belediye meclisinin yeniden intihabı mec
buriyet altına alınmıştır. 
Üç bin nüfusu mütecaviz olan beldelere bele
diye reislerile muavinlerinin en az orta tahsili ve 
elli binden yukarı nüfuslu beldelerde reis ve mua
vinlerinin yüksek mektep tahsili görmüş olanlar
dan ve üç binden az nüfuslu beldelerde belediye 
reislerinin en az ilk mektep tahsilini ikmâl etmiş 

'olanlardan intihap edileceği 93 üncü maddede tas
rih edilmiştir. 

Belediye işlerinin kesbettiği ve bu kanunla 
kendilerine verilen vasi vazife ve salâhiyetler ve 
bahusus cahil bir belediye reisinin ve muavininin 
diplomasız bir doktor veya avukat kadar ve belki 
daha fazla emniyet ve selâmeti umumiyeyi -ihlâl 
edebileceğine ve memlekete İrası zarar edeceği na
zarı itibare alınırsa az çok ilmü irfana muhtaç o-
lân bu mühim isin başında bulunacakların her 



- 8 -
halde memleketin' bu günkü maarif terakkiyatile 
münasip bir derecede tahsil görmüş olanlardan 
intihap edilmesindeki lüzum ve zaruret teslim 
olunur. -

Hassatan büyük beldelerde belediyelerin vaza-
ifi o kadar tenevvü eder ki belediye reisinin bü
tün bu işlerle yakından uğraşmasına imkân kal
maz. Her dairenin amiri yalnız kendi dairesi işle-
rile meşgul olacağından belediyenin muhtelif de-
vairi alakadar eden mühim meselelerle meşgul o-
lacak reis muavinlerine şiddetle ihtiyaç hasıl olur. 
Beis muavinlerinin miktarı tahdit edilmediği için 
her beldenin ihtiyacatına göre mikdannın tezyidi
ne imkân vardır. Reis muavinleri hassatan yekdi-
gerile alakadar dairelerin vücuda getirecekleri 
gurupların başında belediye reisinin tayin edeceği 
mesail ile meşgul olmak suretile belediye işlerin
de çok faideli bir vazife ifa edebilirler. 

Yüz dördüncü madde ile belediye memurları
nın mevcudiyetleri kanunî bir himaye altına gir
miş olacaktır. Şimdiye kadar belediye memurları 
vazifelerini ifadaki kusur ve cürümlerinden dola
yı memurini devlet gibi tahtı muhakemeye alın* 
makta ve tecziye edilmekte idi. Halbuki gerek in
tihap ve gerek azillerin de bu gün memurini dev
lete memurin kanunile temin edilmiş olan hukuk
tan tamamile mahrum bulunuyorlardı. Her hangi 
bir belediye meclisi her hangi bir belediye memu
runun vazifesine nihayet verilebilirdi. Hele senelik 
bütçelerdeki tahavvüllerden memurların maaşla
rı ve hatta memuriyetleri bin bir tahavvüle ve te
beddüle maruz bulunuyordu. 

Belediye memurlarını intihap ve istihdam ve 
tecziye ve taltif şeraiti ve kendilerine verilecek 
tekaüt maaşı ve tazminat miktarı ve irae edecek
leri kefalet mesailini tayin ve tesbit edecek bir 
nizamname ile bu kısım memurların hakları mu
hafaza edilmiş olacaktır. Belediye zabıtasına dair 
olan 106,107,108,109,U0,111 inci maddeler belediye 
zabıtasının belediye sınırları içinde belde intiza
mı sıhhat ye huzurunun temininin muhafazasile 
mükellef tutulmuşlardır. Şimdiye kadar mer'C 
olan vilâyeti belediye kanununun üçüncü mad
desinde Belediye vezaifi tadat edilirken yollarda 
belediyeye teveccüh eden intizam vazifesi ihmal 
edilmiş yalnız belediyenin (Belediye hududu dahi
linde bulunan kira ve binek ve yük arabaları ücret
leri ve nakliyat ücuratı tarifelerinin tanzim ve 
araba ve beygirlerin muntazam ve sağlam hâlde bu
lunmalarına ve tayin olunacak mahallerde durma

larına nezaret) edeceği ifade olunmuştur. Kanun 
lâyihasının 110 uncu maddesile belediye zabıtasına 
karşı gelenlerin devlet zabıtasına karşı koyanlar gi
bi ceza göreceği tasrih edilerek belediye zabıtasının 
nüfuz ve haysiyetinin muhafazası kefaleti kanuniye 
altına alınmıştır;. 111 inci madde devletçe lüzum 
görülen belediyelerde belediye zabıtası vezaifinin 
Heyeti Vekile kararı ve iradei cümhurî ile Devlet 
zabıtasına tevdi olunabileceği ve bu takdirde bele
diye idaresinin zabıta masrafına her bin beşyüz 
nüfusu bir zabıta memuru masrafı isabet edecek 
surette ve işgal edeceği tasrih olunmuştur. 

Belediye zabıtası vazaifile devlet zabıtası vaza-
ifi az çok bir tedahül irae etmektedirler. Avrupa
lım birçok belediyelerinden ezcümle Fransa ve Al-
manyada polis ve belediye zabıtası birleştirilmiş 
ekseriyetle küçük şehirlerde belediye reislerinin ve 
büyük şehirlerde devlet memurlarının emrine tevdi 
edilmiştir. 

I 

Altıncı fasıl 

Kanun lâyihasile belediyelere pek az varidat 
temin edilmiştir. Belediyelerin vazaifi tevessü ve 
ehemmiyet peyda etmiş ve kendilerine vasi salâhi
yetler verilmiş olduğundan Avrupadaki emsali gibi 
menabii varidatının tezyit ve takviyesi elzem isede 
bu maddenin belediye, vergi ve resimleri kanunun
da icap eden İslahat ve tadilâtla temini muvafık 
görüldüğünden lâyihai kanuniyede belediye büt
çesinin ne gibi varidat menbalarından terekküp 
edeceği usulen tadat edilmiş ve yalnız belediyele
rin ruhsata tabi olan işler için ruhsat harçları ala
cağını ve kanunen belediyenin ruhsatına,resim ve 
ya vergiye tabi iken ruhsatname almaksızın veya 
resim, vergi veya ruhsatiye harcı verilmeksizin ya
pılan işler için meşgullerinden ayrıca resim, vergi 
veya harcın bir misli cezayi nakdî ahzolunacağı ve 
itfaiye masarifi mukabilinde iktiza eden mebaliğin 
tayini emlâk ve akar vergisine yüzde muayyen bir 
nisbette zammı suretile tahsil edileceği tasrih olu
narak belediyelere yeni bir varidat ilâve olunmuş
tur. 

Belediye vergi ve resimlerinin kısmı mühimmi 
bilâ vasıta olduğundan belediye idaresinin ekseriya 
mühim miktarda tahsildar kullanmağa ve bunun 
için azîm fedakârlıklar yapmığa mecburdurlar.Ta-
hakkuk eden belediye vergi ve resimlerini vakti 
muayyeninde tesviye etmiyenler için yüzdeon ver
gi ve resim zammı esası kabul edilerek emri tahsi-



lâtın nisbeten az memur istihdamûe temini muva
fık görülmüştür. Bundan başka duhuliye resmi 
gibi tahakkuku tahsiline tabi olan belediye vergi 
ve resimlerinin mükellefleri tarafından irae edile
cek teminatı naktîye üzerine hesabı carî suretile 
tesviyesi için teshilât iraesi derpiş edilerek 114 
üncü madde »ile ahkâmı mahsusa vazolunmuştu*. 

Belediye sının içinde veya birkaç sokak veya 
mahalle veya sayfiyedeki emlâk sahiplerinin üçte 
ikisinden fazlasının tahriren belediyeye müracaatle 
semtlerinde şose, kaldırım veya tenvirat veya 
nıecari veya su arkları tesisini veya belediye hiz
metlerindeki tesisatı sairenin teşmil ve temdidini 
talep etmek hakkım haiz oldukları ve bu müracaat 
belediye meclisince tasvip olunacağı surette işbu 
tesisattan müstefit olan sokaklarda ve mahalleler-
deki her mülkün müsakkafat ve arazi vergisi nis-
hetinde iştirak hisselerini tespit ve masarifi tesi-
siyenin yarısıni defaten ve mütebakisini taksitlere 
rapten tediyesi temin edildiği takdirde tesisat icrası 
için 1İ7 inci madde ile ahkâmı mahsusa vazedil
miştir ki bu madde beldelerin inkişafa "müstait olan 
aksamında belediyenin imar vazifesini teshil etmek 
itibarile faydalı olacaktır. 118 inci madde birçok 
belediyelerin el 'an na tamam olan itfaiye teşkilâ
tını ihtiyaçla mütenasip surette ikmal imkânını ha
zırlamış olacaktır. 

Bazı belediyelerde sigorta şirketlerinin sigortalı 
emlâk sahiplerinden tahsil ettikleri mebaliğe 
yüzde muayyen bir miktar zam suretile alacak
ları fazla sigorta bedelim belediyelere tesviye 
etmekte ve bu varidat itfaiye masarifine kısmen 
karşılık teşkil etmekte ise itfaiye masarifinin neti-
ten sigortalı emlkk sahiplerine tahmilini mucip o-
lan şekil haddi zatinde gayri âdilâne olmakla be
raber ekseriya sigorta şirketlermin de şikâyetini 
ve iîirazatihı mucip olmaktadır. Belde itfaiye 
teşkilâtöuri mükemmeliyetinden ayni zamanda 
sigortalı olsun sigortasız olsun bütün emlâk 
sahipleri müstefit olmakta ve hattâ bu yüz
den sigorta kumpanyaları arasında senelik si
gorta taksitlerinin miktarım tenzil için rekabet 
hasıl olarak bundan binnetice memleket istifade 
etmekte olduğundan her beldenin vücüde getirme
ye mecbur olduğu itfaiye teşkilâtı masarifi tesisi-
yesinin ve işletme masarifinin belde emlâk ve akar 
vergisine yüzde muayyen bir nisbette zammedil
mek suretile tevzii için 118 inci madde ile temin 
edilmiştir. * 

Öeîdeleriîi vazifeleri mecburî ve ihtiyarî ola

rak ikiye tefrik edilmiş olmakla beraber bu mec
burî vazifeler içinde ehemmi mühîmme takdim su
retile bir ahenk tesis ve icabında bir program tan
zimini teshil için hangi masrafların bütçelerde be
hemehal iraesi lâzım geleceği 119 uncu madde ile 
tafsil edilmiştir. 

121, 122, 127, 124 üncü maddelerle belediye 
bütçelerinin ihzar ve tetkik ve müzakere ye tasdik 
ve tatbik müddetleri ve şeraiti tafsilen izah edilmiş 
ve devletin varidatı hususiyelerin usulü muhasebe-
sindeki ahkâmla telif olunmuştur. 

125 inci madde belediye bütçelerinin mafevk 
makamlar tarafından,ne suretle murakabe edilece
ğini izah etmektedir. Bütçelerin evel emirde kanun 
ve nizamlara tevafuk edip etmediğini ve vergile
rin haddi kanunisinde olup olmadığını; mecburî 
masraflar için tahsisat konulup konulmadığını; ve 
varidatın haddi kifayede olup olmadığını tetkik 
edecek olan mafevk riıakamı idarî bütçede kanunen 
lâzım gelen tadilâtı icraya salâhîyettar edilmiştir. 

Mafevk makam idarelerinin bu salâhiyetine 
mukabil belediye meclislerini herhangi keyfî bir 
muameleden vikaye için belediye meclislerine usu
len hakkı itiraz verilmiş ve Şurayi Devletin karan 
kat 'î olacağı tasrih edilmiştir. 

113 üncü madde belediyelerin tedricen itibarî 
malisinin tezayüdünü temin ve belediyelerin 
bütçe dahilindeki senelik icraatını teshil etmek ve 
bir müddet sonra belediyelerin müsait şeraitle istik-
razat yapmasına yardım itibarile çok faydalı neta-
ııiç verecektir. 

Belediyelerin her senelik bütçesinde o seneye 
ait varidatla masarif tevzin edilmekte ise de va
ridat ile muktezi masrafların her aydaki yekûnu 
yekdiğerine tevafuk etmediği gibi ekser ve has-
^eten sahil beldelerde belediye varidatı son bahar
dan itibaren tezayüt eyliyerek kış mevsiminde ta
hakkuk ve tahsil edilmekte olduğundan uzun 
müddet varidatla muktezi masraflar arasinda bü
yük bir ahenksizlik devam eder. 

Tesisat ve inşaatı nafıa için yaz mevsiminde fa
aliyete geçmek mecburiyeti olan belediyeler ilk 
bahar ve yaz aylarındaki varidatın nisbeten kifa
yetsizliği yüzünden beklemeğe mecbur olmakta 
ve bittabi yağmur mevsimlerinin hülûlile bu gibi 
tesisat ve inşaatı nafıanın ikmali pek çok müşkü
lâta maruz kalmaktadır. 

Her sene belediye varidat bütçelerinden tasar
ruf edilecek yüzde beş miktarında bîr mebK^n be
lediyeye mahsus bir banka tesis edilinceye kadar 
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yirmi sene müddetle hükümetin irae ettiği bir 
bankaya tevdii memlekette nafî sermayenin- emin 
bir tasarrufla toplanmasına yardım etmiş olacak 
ve belediyelerin bu suretle bankaya yatırdıkları 
meblâğın teraküm eden miktarından yüzde yetmiş 
beşine kadar bir miktarını senelik bütçe varidatile 
senesi zarfında ödemek şartile avans olarak banka
dan almasına salâhiyettar edilmesi yukarıda bahse
dilen müşkülâttan kurtulmalarını intaç edecektir. 
Belediyelerin bu nevi ihtiyat akçasını teşkil edecek 
bu meblâğın bankada teraküm ederek mühim bir 
miktara baliğ olması belediyelerin atiyen büyük 
iktisadî teşebbüslere girmesi için harice ve dahile 
karşı en mühim bir teminat kuvveti olacaktır. Ma
hiyeti asliye itibarile belediyeye ait olan işler 137 
madde ile bilûmum hukuk ve vecaibile belediyelere 
devredilmiştir ki bu maddenin tatbiki hassaten 
beldeler dahilinde pek zavallı bir hâlde kalan fakir
lerin ve mevcudiyetleri kanunen musaddak olma
yan heyet ve komisyonlara mevdu umuru hayriye-
nin tamamen beledileştirecek ve bugünkü müzep-
zep sui istimale çok müsait vaziyete nihayet vere
cektir. 

Şimdiye kadar belediyelerin hukuku tabiiyesi 
ihmal edilerek fermanlarla verilmiş olan birçok 
çok imtiyazatı nafıa bir hakkı müktesep olduğun
dan bunlarin müddeti imtiyaziyesinin hitamına 
intizar zaruri isede bunlardan bazıları için muka
velename mucibince Hükümetin istimlâk hakkı 
müddeti vurut etmiş olduğundan bu haktan bele-

Şurayi Devlet hey< 
ESBABI MUC: 

Dahiliye Vekâletince tanzim olunup dairemize 
tevdi olunan iki takım belediye kanunu lâyihası 
kelime kelime bir birinin aynı olmadığı gi
bi Dahiliye Vekâleti îdarei Mahalliye Müdüriyeti 
Umumiyesinden celp edilen aslı da tam görüleme
miş ve işin müstaceliyetine binaen üç nüsha bir 
biri ile mukabele edilerek fazla ve noksanlar tv-
hit edilmek sureti ile kanun- lâyihası üzerinde tet
kik ve müzakere edilebilir bir şekle sokulmuştur. 

Bu kanunun tetkikinde Dahiliye Vekâletinden 
izam olunan Heyeti Teftişiye Reisi Mustafa Arif 
B. den kanunun istinat ettiği esasat ve ahkâm ve 
Vekâleti müşarünileyhanın noktai nazarı hakkında 
malûmat istihsâl eyledikten sonra madde madde 
madde müzakeresi neticesinde ittifak ve ekseriyet-

»diyelerin arzu ettikleri takdirde istifdesi düşünül
müş ve hitamı imtiyazdan müesseselerin tamamen 
\belediyelere tevdi ve terkedileceği tasrih olunmuş-
Ştur. Her hangi bîr ihtilâfa mahal kalmamak için 
'belediyelerin sınırı dahilinde kalan metruk arazi 
•mahiyetindeki namazgah seyrangâh harman çayır 
I yeri mera koruluk ve bataklık gibi arsa ve arazinin 
İve yıkılmış kale ve kulelerin metruk arsalarının 
İve enkazının tasarruf ve idare ve nezareti ve kâffei 
I hukuk ve vecaibile belediyelere devir olunduğu 
|141 inci madde de beyan edilerek esasen kısmı mü-
İhimmi belde hemşehrilerinin hayır perver teberru 
îve himmetlerinin bir eseri olan bu nevi metruk ar-
I saların ötekinin berikinin istifadei şahsiyesine ha
ildim. ve manzara itibarile beldelerin güzelliğini 
; muhil bir halde kalmaktan kurtarılması ve belde-
Üer dahilinde son zamanlarda inkişaf eden müna
kalenin gittikçe tezayüt ve tekasüfü karşısında 
I yolları genişletmek ve diğer taraftan halkın sihhî 
î ihtiyaçlarım derpiş ederek tenezzüh yerleri vücu-
Ida getirmek mecburiyetinde kalan belediyelerin 
Jimar kabiliyetinin tezayüdü temin edilmiştir. 142 
Şinci madde muntazam .binalardan mahrum olan 
jve menafii umumiyeye hadim müessesatin en mü
himlerinden olmak itibarile diğerleri meyanında 

! umumî teshilâttan istifadeye haklan bulunan be
lediyeler için emvali milliyeden veya metrukeden 
'belediye dairesi olabileceklerinin iştirasi için mü
sait şerait vazolunmuştur, 

eti umumiyesinin 
fBESt SURETİ 

le tadil veya laf zan tebdil edilen cihetler sütunu 
mahsusunda gösterildiği gibi bu tadilâtın müste-
nidünileyhi olan esbap da aşağıda arzedilmiştir. 

1 — Belediye yalnız belde sakinlerinin müşte
rek ve medenî ihtiyaçlarının tanzim ve tesviyesi 
ile mükellef olmayıp belde hakkında da yani mü
kellefiyete tabi bulunduğundan birinci maddeye 
"beldenin,, kelimesi ilâve olunmuş ve "şahsiyeti 
maneviye,, tabiri yerine kanunî tabiri olan "hük
mî şahsiyet,, denilmiştir. 

2 — 3 — İkinci üçüncü maddeler aynen kabul 
edilmiştir. 

4 — Dördüncü maddenin bazı fıkraları üzerin
de kısmen lafgî tashihler icra ile iktifa edilmiş ve 
"d„ fikrasınm manasını tavzif için ifade tarzının 



kısmen de değiştirilmesine ve bu ifadenin köy ka
nunundaki ahkâma muvafık olmasına lüzum gö
rülmüştür. 

8^5 — Beşinci madde aynen ibka edilmiştir. 
* 6 — Altıncı maddede mevzubahs ihtilâfın 

muhtelif vilâyetlere tabi belde veya köyler arasın
da ise her vilâyet idare heyetinden müntahap iki
şer azadan müteşekkil bir heyetin kararile hal 
olunacağı gösterilmektedir. "Vilâyetlerin idaresi 
hakkındaki kanun,, un bundan evvel, tetkikinda 
komşu vilâyetler arasında müşterek bazı mesail 
hakkındaki kanun,, un bundan evvel, tetkikine 
etlerin üçer azadan olması kabul edilmiş olduğu 
için bü sınır ihtilâfı işlerinde de muhtelit heyetle
rin her idare heyetinden müntahap üçer azadan 
teşekkül etmesi her iki kanun arasında birlik temi
ni noktasından muvafık görülmüş ve altıncı madde 
ona göre tadil ve maddenin ikinci fıkrasında yazılı 
"Kaza heyeti,, Kaza idare heyeti olacağından ida
re kelimesi ilâve olunmuştur. 

7 - 7inci maddenin ikinci fıkrası ifadenin hüs
nü telifi için tashih ve "lâakal,, kelimesi en az 
şekline tahvil edildikten sanra bir beldenin bazı 
kısımlarının beldeden ayrılarak ayrı bir belde 
idaresine tabi bir belde haline geçmesi teklifleri 
beldeden ayrılan kısmın kendisini icfare edip ede-
miyeceği ve bu ayrılığın nafi olup olmadığı pek 
ziyade tetkik edilecek mühim bir mesele olduğun
dan bu şartlar tahakkuk etmedikçe iftirak hak
kında karar verilmemesi için maddeye bu yolda 
ilâveler yapılmıştır. 
X 8 - 8inci madde aynen kabul edilmiştir. 
X 9 - 9 uncu maddedeki "Heyeti Vekilenin,, ta

biri " i c ra Vekilleri Heyetinin,, şekline konulmuş
tur. 

A 10 - Belde şubelerinin teşkiline ve mevcutların 
hudutlarının tadiiline dair olan 10 uncu maddede 
yalnız bir iki şıktan bahsolunup belediye şubele
rinin ilgası halinde yapılacak muameleyi meskût 
bırakmıştır, ilgi halinde ve hudutların tespitinde 
ayni ahkâm cari olmak için "veya ilgası,, ilâve 
olunmuş ve "mevcutların,, kelimesi tayyedile
rek "hudutlarının,, kelimesinden sonra "tespit 
ve„ kelimesi de ilâve edilmiş ve şube haline geçe
cek kısmın belediye müntehipleri ile beldenin 
mütebaki belediye müntahiplerinin,, ibaresindeki 
maksadın daha kolay anlaşılması için " o dairede 
hakkı intihabı haiz halkın,, ibaresinin kullanılması 
muvafık görülmüş ve diğer fıkralarda bazı lafzî 
tashihler yapılmıştır. 

11-11 inci madde bazı lafzî tashihlerle aynen 
kabul olunmuştur. 

12-12 inci maddede tadat edilen 4, 5, 6, 7, 8, 
9 uncu maddelerde yazılan kararlar 10 uncu mad
dede yazılı olduğundan bu maddelere onuneu 
maddenin ilâvesi lâzım gelmiş ve bu kararların 
kat'ileşme tarihinden itibaren beş sene geçmedikçe 
tadilât yapılmıyacağının zikri de bu gibi muame
lâtın tekerrür ederek beldelerin müşkülâta maruz 
kalmaması için lüzumlu görülmüştür. 

13 — Hemşeri olmak için behemehal beldeden 
'izun müddettenberi yerleşmiş olmak şart olmayıp 
nüfus kütüğüne yerli olarak yazılmış bulunmak 
kâfi olduğundan 13 üncü maddenin birinci fıkrası 
o suretle yazılmış Ve diğer fıkrası bazı lafzî tashih
lerle aynen kabul olunmuştur. 

14-14 üncü maddedeki "....belediyenin kanu
nuna nizam ve talimatına müstenit usullerini 4.,, 
ibaresindeki usulleri kelimesi emirleri manasını 
ifade ettiğinden o suretle tashih edilmiştir. 

İkinci fasıl 

Belediyenin vazife ve salâhiyetleri 

15 — 15 inci maddenin 1, 2 inci fıkraları aynen 
3 üncü fıkranın son ibaresini tavzih için "mü

sadere etmek veya bunlardan tahlil neticesine 
kadar muhafazası lâzım gelenleri neticeye kadar 
muhafaza eylemek suretinde tashihi muvafık 
görülmüştür. 

4 - üncü fıkra bazı lafzî tashihle aynen. 
5 - inci fıkranın beşerî ve hayvani sarî hasta

lıkların yerine sarî insan ve hayvan hastalıklarının 
suretinde mutlak olarak yazılması. 

6 - inci fıkradaki "...veya yakılmasında ...„ 
kelimesinin tayyi ile fıkra nihayetine ve hayvan 
İaşelerini yaktırmak veya "gömdürmek,, ibaresi
nin ilâvesi. 

7 - 8 - fıkralarının aynen kabulü. 
9 - uncu "fıkraya,, bir bir kelimesi ile süthane-

lerde hizmet edenlerle süt sağanların, ilâvesi ve 
seyyar satıcının mavadı gıdaiye satıcısına tahvili. 

10 - uncu fıkradaki ahkâmın belediye sının 
dahiline münhasır olması kaydı ile ve deniz ve göl 
ve nehirlerle karaya müteallik hususlar ayrılarak 
fıkranın ilk ibaresinin, yük hayvanları ile otomo
biller de ilâve edilmek sureti ile tashihi; 

11 12 13 - fıkraların aynen kabulü 
14 - üncü fıkra nihayetindeki "yenilecek ve 

içilecek şeyler ....„ kelimeleri ile başlıyan ibare 
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mükerrer olduğundan tayyi; 

15 - Fıkranın aynen kabulü 
16 - Fıkradaki bilcümle tartı ve ölçü alât ve ede

vatını damgalamak ve damgasızları müsadere et
mek yazılmış olduğundan 72 inci fıkranın ilk cüm
lesinde yazılı ölçülerin ayarlanması ve ayarsızla-
lerın müsaderesi hususlarının bu on altıncı fıkra
ya ilâvesi ile 47 inci fıkradan tayyı. 

17 ilâ 22 fıkraların aynen kabulü; 
23 - 23 üncü fıkranın bazı lâfzî tashihlerle ay

nen kabulü. 
27 - Fıkra başındaki kelimenin " nehir „ olma

yıp " ev „ olduğu. 
28 - Fıkradaki " pisvar „ kelimesinin menus 

olmamasından "bevilane,, denmesi. 
29 - Fıkranın " ve içinde „ kelimesinden son

ra " yatıp „ kelimesinin ilâvesi, 
30 - Fıkranın aynen kabulü, 
24 üncü fıkradaki umumî mahallerin temiz 

sularla sulanması kaydının ilâvesi, 
25,26 inci fıkraların aynen kabulü, 
31 - Fıkrada bahsolunan mesai ve imar prog

ramlarının vilâyet meclisi umumilerince yapıla
cak imar programındaki müddet veçhile beş se
ne olması muvafık görülmekle müddetin ona gö
re tadili, 

32,33,34 - Fıkraların aynen kabulü, 
35 - Fıkrada yazılı anasız, babasız çocukların 

belediyeler tarafından infakı için muhtaç olma
ları icap edeceğinden fıkraya o suretle ilâve ya
pılması , 

36 inci fıkradaki belediye konağı tabiri müs
tamel olmadığından " konak „ kelimesinin " da
ireye,, ve belediye kütüphanesinin halk için ve 
umumî olduğu anlaşılmak üzere " belediye „ ke
limesinin " halk için „ kelimesine tahvili, 

37 ve 38 inci fıkraların aynen kabulü, 
39 uncu fıkranın kelime cihetinden tashihile 

aynen kabulü, 
40 inci fıkranın lafzan tashihi , 
41,45 inci fıkraların aynen kabulü, 
46 inci fıkradaki " afişaz „ kelimesinin u-

mum için menus olmadığı gibi yabancı bir keli
me olduğundan tay edilmesi, 

47 inci fıkranın ilk cümlesi 16 inci fıkraya 
alındığından tay ile beraber bu teftişin yalnız 
müracaat üzerine yapılmayıp belediyeler tarafın
dan doğrudan doğruya icrası için de " resen „ 
veya kelimelerinin ilâvesi, 

48 inci fıkranın aynen kabulü, 

49 ve 50 inci fıkralardaki ahkâmın 35 inci 
fıkra ahkâmile münasebetine binaen bu fıkralar 
tayedilip münderecatının 35 inci fıkraya ilâvesi, 

51,52,53,54 üncü fıkraların aynen kabulile 
numaralarının 49,50,51 ve 52 inciye tashihi, 

55 inci fıkranın başına " fakir insanlara ve 
hayvanlarına,, fıkrasının jlâvesile 55 inci fıkra nu
marasının 53 e tahvili, 

56 inci fıkranın aynen kabulü, 
57 inci fıkradaki " ücretli, ücretsiz „ kelime

lerinden sonra " insanlara ve hayvanlara mah
sus ibaresinin ilâvesile hasta hayvanların da ay
ni ahkâmdan istifadesi, 

58 inci fıkranın - ki tadilen tanzim edilen ka
nun lâyihasında 56 inci numarasını almıştı - ay
nen kabulü, 

57 numarasını alan 59 uncu fıkraya doğum 
evlerinin de ilâvesi, 

58 ve 59 numarasını alan 60 ve 61 inci fıkra-
lenn aynen kabulü, 

60 numarasını alan 62 inci fıkrada mevzuu ba
his ılıca ve saire her mahalde bulunmıyacağı için 
fıkranın başına ' ' b u l u n a n yerlerde „ ve fıkra 
sonuna da " ve nezaret etmek „ ibarelerinin "ilâ
vesi; 61 numarasın* alan 63 üncü fıkradaki " şe
rait ve takyidatı sıhhiye „ kelimelerinden sonra 
" ve baytariye „ kelimesinin ilâvesi, 

62-78 numarasını alan 67-80 inci fıkraların 
aynen kabulü, 
« 79 numarasını alan 81 ve- 82 inci fıkraların 

birbirile olan münasebetlerine nazaran bunların 
bir fıkrada birleştirilmesi zarurî olmakla be
raber halkın huuru ve istirahatını selbedecek 
zef'al ceza kanununun 546 inci maddesinde göste
rilmekte olduğundan bu ef'ali saymaksızın ceza 
kanununda yazılı bu gibi efalin men'i suretinde 
fıkranın tanzimi, 

80-84 numarasını alan 81-85 inci fıkralarının 
aynen kabulü, 

Bu fıkralardan sonra Maarif Vekâletince 
teklif edilen tarihî ehemmiyeti haiz olan eserler, 
abideler ve heykellerin muhafazası ve hasardan 
vikayesi ve tarihî, bediî ehemmiyeti olan belde
lerde şehir veya kasabanın tarihinin mütehas
sıslara tetkik ve neşir ettirilmesi tfe şehir ve 
kasabalar hakkında rehberler neşri ve bunlara 
seyyah celbi için tedbir alınması gibi faideli iş
lerin de 85 ve 86 numaralı fıkralarla kanun lâ
yihasına konulmasını ve tarihî, bediî beldeler 
arasında sıhhî ehemmiyeti olan beldelerin de 



zikri muvafık görülmüştür, 
16 — On altıncı maddenin 1 ve 2 fıkraları 

aynen kabul olunduktan sonra 3 üncü fıkrada 
bahsolunan on beşinci maddenin 57 inci ve 58 in
ci fıkraları zikrolunan maddenin fıkralarına 
yapılan ilâve ve taleplerden dolayı 55 ve 56 nu
marasının ve 4 üncü fıkrada bahsolunan 59 uncu 
fıkrada ayni sebeplerden dolayi 57 numarasını 
almış ve ayni zamanda 58 ve 59 numarasını alan 
60 ve 61 inci fıkraların da işbu 4 numaralı fıkra
da gösterilmesi lâzım gelmiş olduğundan bu nu
maralı fıkralarda zikrolunan fıkrada gösteril
miştir. 

17 — Bu maddede gösterilen " ayni madde „ 
ifadesi on beşinci maddeye matuf olduğu ve 
madde değiştiği cihetle madde numarasının zik
ri muvafık görülmüştür. 

18 — Bu madde aynen kabul olunmuştur. 
19 —- Bu maddenin 2 ve 3 numaralı fıkraları 

aynen ve iki numaralı fıkrası bazı lâfzı tashih
lerle kabul olunmuştur. Kanunu medenî muci
bince Devlete ait olan sahipsiz arazinin belediye
lere devri caiz olmıyacağı hakkında azadan ö-
mer Lütfi B l nin muhalif reylerine karşı beledi
ye sınırı dahilinde bunlardan Devlete ait bu gibi 
arazinin belediyelerin inkişaf ve beldelerin imar 
ve ihyası noktasından belediyelere devri ekseri
yetle muvafık görülerek mezkûr fıkra aynen 
ipka olunmuştur. 

Beşinci fıkrada zikrolunan belediyeye ait su, 
hvaa gazı, elektrik, tramvay tesisatının ve işlet
mesinin imtiyaz şeklinde belediyelere verilmesi 
" idarei umumiyei vilâyat „ kanununun 78 inci 
maddesini muaddil 3 üncü maddesine muhalif 
olduğu gibi imtiyazat hakkındaki kanun ahkâ
mına da mugayir bulunduğundan bu fıkranın 
tamamen tayyi hakkında Reis Vekili Abdullah 
Sabri Bf. nin muhalif reylerine karşı belde sınırı 
dahilinde her türlü mahallî işlerin belediyelere 
ait bulunması pek tabii bulunduğundan ve esa
sen idarei umumiyei vilâyat kanununun 78 inci 
maddesinde bu gibi tesisatın menafii belediyelere 
ait olacağı zikredilmesinden ve belediyeler hak
kındaki bu kanunlar bu menafim belediyelere 
devir ve terkedilmişinde mahzur görülmediğin
den iki kısım ahkâmı havi alan mezkûr beşinci 
fıkranın " a „ ve " b „ fıkralarına ayrılarak 
aynen kabulüne ekseriyetle kararverilmiştir. 

Altıncı ve yedinci fıkralar bazı lâfzî tashih
lerle kabul olunmuş ve sekizinci fıkradaki bele

diyelerin umuma ait hizmetlerle mahsus olmak 
ve eşyasının bilvasıta ve' bilâvasıta bilumum rü
sum ve tekâliften, harç ve kaydiyelerden müs
tesna bulunması hakkındaki ahkâm büyük bir 
vüs'at ve şümulü havi olmakla beraber bilhassa 
gümrük rüsumu gibi bilvasıta tekâliften beledi
ye emval ve emlâkini istisna etmek gümrük ka
nununa ve diğer mevzuata muvafık görülmemiş 
ve bununla beraber belediye daireleri ve bahçe
leri ve hastane ve dispanser gibi belediyelerin 
irat getirmiyen sırf umuma ait emlâkin yalnız 
emlâk vergisinden istisnası belediyelerin yaptıkla
rı hizmet itibarile muvafık görülmediğinden bu 
emlâk vergisinden istisnası belediyelerin yaptıklı 
fıkra o suretle tadil edilmiş ve dokuzuncu fıkra
nın aynen kabulü muvafık görülmüştür. 

Onuncu fıkrada bahsolunan hususların Dahi
liye Vekâletince yapılacak talimatnamelerle tes
piti kanun hükümlerinin tatbiki suretlerinin ni
zamnamelerle tanzimi esasına ve bu hususların 
ehemmiyetine binaen fıkradaki "... Devletçe 
mütttehaz esasata tevfikan Dahiliye Vekâletince 
tespit edilecek talimatnamelere „ ibaresi tayye
dilerek " ... tanzim edilecek nizamnamelere „ 
ibaresi konulmuştur. 

Üçüncü fasıl 

Belediye meclisi 

A - Teşkilâtı 

20 — Yirinci madde aynen kabul olunmuştur. 
Bu kanun lâyihasında umumiyetle müntehiplerin 
birer reye malik oldukları görülmektedir, Maarif 
Vkâletince halkı orta ve yüksek tahsile teşvik et
mek üzere orta tahsil görmüş olanların iki ve yük
sek tahsili ikmâl edenlerin üç reye sahip olmaları 
teklif edilmiştir. Filhakika halkı ilk tedrisat üstün
de tahsile teşvik için bu tarzların kabulü terviç 
olunabilirsede rey adetlerinin fazlaca çoğalması in
tihap muamelâtını karıştıracağından memleketimiz 
için eyi olan bu usulün yalnız bir ve iki rey ola
rak kabulü ve iki reyin yüksek tahsil görmüş olan
lara tahsisi muvafık görülerek yirminci maddeye 
bir fikra olarak ilâvesine karar verilmiştir. 

21 ve 22 — inci maddeler ahkâmı aynen ka
bul edilmiştir. 

B — Belediye intihap haklan 

23 - Bu maddenin fıkraları Türk vatandaşlı
ğı ve ceza kanunlarına göre tadil edilmiştir. 
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24 — Bu maddenin birinci fıkrası vatandaş

lık kanununa göre tadil ve 6 inci fıkradaki borçlu 
bulunmamak ibaresinin "veya bu cihetlerden,, ke-
limesilo meselâ belediye vergi ve resimlerine ait 
borçlara taalluku olmadığı işaret edilmiş ve 7 inei 
fıkranın ceza kanununa göre yazılması muvafık 
görülmüştür. 

25 — Bu maddedeki "ruhani sıfatı,, tabiri va-
zifeten din işlerile meşgul olanları ifade edemedi
ğinden tay edilerek "vazifeten din işlerile meş
gul,, ibaresi kullanılmıştır. 

26 — Bu madde aynen kabul olunmuştur. 
27 — Bu madde kanunî mevzulara muvafık gö-

ümlürş isede kanunu medeni mucibince asıl oğul 
ile aynı derecede bulunan manevî oğulun hariç 
kalmaması ve başka başka içtihatlara mahal ver
memesi için "manevî oğul,, da ilâve olunmuştur. 

28,29,30 — Bu maddeler aynen kabul olunmuş
tur yalnız 30 uncu maddenin son fıkrası başına 
«ancak» kelimesi, ilâve ve âzalık sıfatının her hangi 
bir suretle zevalinde azadan birinin istifa etmiş 
addedilmesinde veya istifasının kabulünde mecli
sin karar vermekte muhtar olmadığını ima etmek 
üzere "meclisin kararına bağlıdır,, ibaresi diğer 
lefzî tashihlerle beraber "meclis karar verir,, şek
line kalbedilmiştir. 

C — İntihap muamelâtı 

31 — Bu madde aynen kabul edilmiştir. 
32 — Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı 

"her mahallenin müntehiplerine,, ibaresindeki 
müntehipler "muhtar,, olacağından ona göre tas
hih ve "belediye şubelerine ayrılan beldelerde her 
belediye şubesi için,, ibaresinden sonra "keza,, ke
limesi ilâve olunmuştur. 

33 — Bu maddede, bazı lafzî tashihler ile bera
ber "intihap encümenine belediye reisi veya veki
li,, fıkrasındaki "vekili,, kelimesi çıkarılıp "... şu
be müdürleri,, kelimelerinden sonra veya vekilleri 
denerek mazeretleri halinde gerek belediye reisi
nin, gerek Şehir emininin ve belediye şube müdür
lerinin vekil gönderebilecekleri kabul olunmuştur. 

34 — Belediye intihabında bir ve iki rey esası 
kabul olunduğu için 34 üncü maddenin "intihap 
kabul olunduğu için 34 üncü maddenin "intiha
bında,, ibaresinden sonra "b i r ve iki,, kelimeleri 
ilâve olunmuştur. 

35 — Defterlerin talikinden kaç gün evvel def-, 
terlerin hangi gün açılacağı, kaç gün asılı kalacağı 
ve saire otuz beşinci maddede gösterimemiş oldu

ğundan bu ilânların defterlerin talikinden beş gün 
evvel yapılması hakkında maddeye ilâve yapılmış
tır. 

36 — Otuz altıncı maddenin baş tarafındaki 
" müddet „ kelimesi zait olduğundan tay 
edilmiş ve Dahiliy Vekâletince bu kanun 
lâyihasında mükerrer ve müteaddit rey 
usulü kabul edilmemiş olduğu hala "müteaddit 
rey,, kelimesile Dahiliye Vekâletinin bidayeten 
müteaddit rey usulünü kabul etmiş olduğu bilâ-
hara bundan sarfınazar ettiği anlaşılmış ve müte
addit kimse "b i r ve iki,, kelimesine tebdil edil
miştir. 

37 — Otuz yedinci madde aynen kabul olun
muştur. 

38, 39, Bu maddeler aynen kabul olunmuştur. 
40 — Bu maddedeki "delik,, kelimesine tahvil 

edilmiştir. 
41 — Kırk birinci maddenin birinci fıkrası 

her müntahibin kendi reyini getirip sandığa 
atmakla mükellef olduğunu ifade etmesine binaen 
buna "bizzat,, kelimesinin ve iki rey usulü kabul 
edilmiş olmasına göre 1 ve 2 reyli intihap pusu
lalarının ayrı ayrı renklerde tabı ettirileceğinin 
ve üçüncü fıkradaki .'adres,, adresi kelimesinden 
sorada "imzası,, kelimesinin ilâvesi ve dördüncü 
fıkrada yazılı "âza miktarının bir buçuk misli isim 
yazıp "ibaresindeki bir buçuk misli ihtiyat âza 
miktarında dahil olduğu halde kâfi gelmiyeceğin-
den iki misle iblâğı ve altıncı fıkrada beyan olunan 
müntehiplerden üçte ikisinin iştirak etmemiş 
olduğu mes'elesinde üçte iki miktarı fazla görül
düğünden mmüntahiplerin alelitlak yarısından 
ziyadesinin iştirak etmiş olduğu suretinde tashihi 
muvafık görülmüştür. 

42 — Belediye intihabında mükerrer rey kabul 
edilmiş olmasına göre 42 inci maddenin birinci 
fıkrasına rey pusulalarının renklerine göre sayıla
cağı ilâve ve yedinci fıkrada beyan olunan müret-
tep adet miktarı isim âzalığa ve bunun yansı 
miktarı da yedek âzalığa ayrılacağı meselesinde 
yedek âza miktarının asıl âza miktarına müsavi 
olması lâzım geldiğinden "yarısı,, kelimesi "keli
mesi bir misli,, şeklinde tadil edilmiştir. 

43 — 43 üncü maddenin 1, 2 inci fıkraları ay
nen kabul edilmiş ve 3 üncü fıkraya "muhtelif 
renkli,, kelimeleri ve dördüncü fıkraya "ne sebep
lerle,, kelimeleri ilâve olunmuştur. 

44 — 44 üncü madde aynen kabul olunmuştur. 
45 — 45 inci madde aynen kabul olunduktan 
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sonra belediye meclis âzalarının tamamen istifa 
ettikleri takdirde yeni intihabın hitamına kadar 
belediye meclisine ait işlerin yüz üstü kalmaması 
için belediye meclisi vazifesini belediye encümeni 
tarafından ifa olunacağı ve reisin istifası halinde 
muavininin ve muavin yok ise veya olupta istifa 
etmiş ise vali tarafından bir zatın muvakkaten 
riyasete ikame edileceği hakkında bu maddeye 
bazı fıkralar ilâvesine lüzum görülmüştür. 

D — İntihap cezalan 
46 — Belediye intihabına iştirak etmiyenler 

hakkında bu kanun lâyihasında ceza vazedilme-
mişti. Vakıa alelıtlak intihaplara iştirak hakkı
nın ihtiyarî veya mecburî olup olmodığında hu
kuk esasiye mütehassısları arasında ittifak yok
sa da gaip olan fikre göre Devlet idaresi intihap 
hakkının istimali suretile temin olunacağından 
vatandaşıların veya hemşerilerin intihap hakla
rını istimal etmemeleri umumî idare için zarar 
verebilir. Bu mütaleaya göre intihap hakkı ihti
yarî olmayup mecburidir. Bilhassa vatandaşların 
memleketin idaresine iştirak etmeleri esasına 
müstenit olan demokrasi ve cumhuriyet prensibi 
yeni milletler için bu mecburiyeti istilzam etmek
tedir. Bu mütaleaya binaendir ki İsviçre gibi en 
mütekâmil idareye malik bir devletin bazı kanun
larında ve Belçika ve İspanyada intihaba iştirak 
etmiyeneler için naktî cezalar vazolunmuştur. 

Çekoslovakyada ise bir aya kadar hapis cezası 
kabul olunmuştur. Halkımızı memleket ve belde 
idaresine iştirak ettirmek için bizde de bu mecbu
riyeti kabul ve tatbik etmek muvafık görüldü
ğünden bu kanun lâyihasının "intihap cezaları,, 
kısmına 46 inci maddede bu esasa göre yazıl 
mistir. Fakat intihap cezalarının ağır olmaması 
esasına binaen bir lira eezayi naktî ve idare 
heyetlerine müracaatla itiraz hakkı kabul olun
muştur. 

. 47 — Şu halde kanun lâyihasının 46 inci 
maddesi 47 numarasını aldığından aynen kabul 
olunuştur. 

48 — Lâyihanın 47 inci maddesi 48 num'ara-
sile aynen alınmıştır. 

49,50 — Lâyihanın 48 ve 50 inci maddeleri 
lafzî tashihle aynen alınmıştır. 

51,52 lâyihanın 50 ve 51 inci maddeleri aynen. 
K - Belediye intihaplarının iptal ve feshi . 
53 lâyihanın 5 inci maddesi aynen. 
54 — Lâyihanın 53 üncü maddesi aynen. 

İçtimalar, müzakereler, kararlar 
55 kanun lâyihasının 53 üncü maddesinde mu

ayyen müddetler zarfında müzakeratı bitiremiyen 
liye Vekâletine bildirmek şartile on beş günden 
belediye meclislerinin müzakeratı Dahiliye Vekâ
letinin müsaade ve tensip edeceği müddetle tem
dit olunabileceği yazılmıştır. Halbuki idarei umu-
miyei vilâyat kanununun 113 üncü maddesinde 
verilen meclisi umumî içtimalarını esbabını Dahi
liye Vekâletine bildirmek şartaile on beş günden 
fazla plmamak üzere temdit salâhiyetleri kabul 
edilmiş olmasına göre belediye meclislerinin de 
ayni suretle valiler tarafında on beş günden fazla 
olmamak üzere temdit olunabilmesinde hiç bir 
mahzur tasavvur edilmediğinden maddenin zikro-
lunan iberesinin bu suretle tadil edilmesine lü
zum görülmüştür. 

56 - 54 üncü maddenin son fıkrasındaki '.vilâ
yetlerin,, kelimesi lüzumsuz görüldüğünden tay 
edilmiştir. 

57 - lâyihanın 55 inci maddesinin ilk fıkrası 
" meclisin müzakeresi alenidir.. „ tarzında tas
hih olunup mütebakisi aynen kabul edilmiştir. 

58,59, 60 - lâyihanın 56,57,58 inci maddeleri 
aynen kabul olunmuştur. 

61 - Meclis âzası arasından bir reis vekili in
tihap edilmekte olmasına göre belediye reisinin 
veya şehremininin bir senelik icraatına dair mec
lise vereceği raporun müzakeresinde ayrıca bir 
reis intihabı lüzumsuz görülerek bu halde mecli
se müntahap reis vekili tarafından riyaset edil-
edilmiştir. 

62,63 - Lâyihanın 60 ve 61 inci maddeleri 
aynen. 

64 - Lâyihanın 62 inci ve 63 üncü maddeleri 
bir birile imtizaç edecek mahiyette ahkâmı ha
vi olduğundan her iki madde ihtisar edilmek su
retile birleştirilmiştir. 

65 - Lâyihanın 64 üncü maddesi aynen. 
66 - Umumiytle meclislerde âza tarafından 

meclis müzakeratını ihlal edecek hadiseler vu
kua getirildiği zaman reis tarafından müzakere 
tatil olunur. Fakat azanın salondan ihracı gibi 
bir muamele yapılmaz. Binaenaleyh'bu vaziyette 
bulunan âza hakkında lâyihanın 65 inci madde
sinde bahsolunan dahili nizamname ahkâmına 
tevfikan muamele yapılması ve fakat samimin 
salondan ihracı esas kabul olunarak madde ona 
göre tadil edilmiştir. 

67 - Lâyihanın 66 inci maddesi aynen. 
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68 - Lâyihanın 67 inci maddesinde müzakera-

tı kayda mahsus zabıtnamenin meclis reisi ile 
üç âza tarafından imza olunacağı beyan olun
makta isede meclis âzası arasından kâtipler de 
intihap edileceğine göre bu kâtiplerden maada 
ayrıca üç âza tarafından zaptın imza edilmeshine 
lüzum görülmemiş ve binaenaleyh madde o su
retle tadil edilmiştir. 

69 - Lâyihanın 68 inci maddesi lâfzı bazı tas
hihlerle aynen kabul edilmiştir. 

70 - Lâyihanın 69 uncu maddesi lâfzî bir tas
hihle aynen. 

71 - Lâyihanın 70 inci maddesinin 1 ilâ 7 fık
raları aynen kabul olunduktan sonra sekizinci 
fıkraya taallûkuna binaen belediye vergi ve re
simleri kanununun 32 inci maddesinde ilâve ve şu, 
halde " son fıkrasında muharrer „ ibaresi " t a y , , 
edilmiştir. 

Ayni maddenin 9 ilâ 13 üncü fıkraları ay
nen kabul olunduktan sonra fevkalâde hizmeti 
görülen memurine azamî miktarı üç yüz lirayı 
geçmemek üzere ikramiye verilmesine karar itası 
hakkında 14 numarasile bir madde ilâve edilmiş
tir. Lâyihanın 14 üncü fıkrası 15 numarasını 
almakla beraber bu fıkradan müddeabihi bin li
radan fazla olan her türlü davaların alel'itlak 
sulhan tesviyesi mânası çıkabileceğinden sul-
han tesviyesine lüzum görülen meselelerde „ 
kaydının ilâvesile belediye meclisinin bu salâhi
yeti kabul olunmuş ve 15 ve 16 inci fıkralara 
16 ve 17 numaralarile aynen kabul edilmekle 
beraber lâyihanın 17 inci fıkrası nihayetindeki 
" tasdiki „ kelimesinin tasdik salâhiyeti Dahiliye 
Vekâletine verilmek lâzım geldiğinden " tetkiki „ 
suretine tahvili ve 19 numarasını alan 18 inci fık
ranın aynen kabulü muvafık görülmüştür. 

27 — Lâyihanın 71 inci maddesinde bahsolu-
nan 70 inci maddede bazı maddelerin tay ve bazı
larının ilâvesi suretile numaraları değiştiğinden 
71 numaraya tashih edilmiş ve mezkûr maddede 
tadat olunan fıkralardan sonra 18 inci fıkradaki 
belediye zabıtasına müteallik talimatnamenin de 
ilâvesi ve şehremaneti müteşekkil olan beldelerde 
valilerin mütaleası alınması esası kabul olunduğun
dan bu suretle bir ilâve yapılması muvafık görül
müştür. 

73 — Lâyihanın 72 inci maddesinde beyan o-
lunan istikraz kararlarının kaza idare heyetlerinin 
mütaleasınâ müstenit olmayıp vilâyet idare "heyet-
lerinin mütalealanna bina edilmesi lâzım geldiğin

den "vilâyet,, kelimesi ilâve olunmuştur. 
74 — Lâyihanın 73 üncü maddesinde yazılı 

yetmişinci madde 71 ve 75 beşinci fıkrada 16 nu
marasını aldığından o suretle tashih edilmiş ve 
mevzubahs mukarraratın yalnız Şurayı Devletin 
kararile iktisabı meriyet etmesi hukukî esaslara 
mugayir görüldüğünden maddenin nihayeti "Şu
rayı Devletin kararı ve îcra Vekilleri Heyetinin 
tasvibi ile iktisabı meriyet eder,, şeklinde tadil 
olunmuştur. 

75 — Lâyihanın yetmiş dördüncü maddesinde 
bahsolunan 71,72,73 üncü maddeler 72,73,74 nu
maralara tahavvül etmekle beraber mezkûr madde
nin birinci fıkrası sonunda bulunan "mühtaci tas
vip değildir,, ilâvesi ihtisar edilerek "kat ' id i r de
nilmiştir.,, 

76 — Layihanın 75 inci maddesi aynen 
77 — Layihanın 76 inci maddesi aynen 
78 — Lâyihanın 77 inci maddesinde bazı lafzî 

tashihler yapılmakla beraber meclisin rapordaki 
izahatı hafi rey ile ekseriyetle kâfi görmediğine 
dair olan ibaredeki "hafi reyle,, kaydı kaldırılmış
tır. Sebebi ise belediye muamelâtında hemşeriler-
den gizlenecek bir mesele olması kabul edilmeme
sinden neşet eylemiştir. 

Belediye meclisinin belediye reisi veya şehremi
ni hakkındaki ademi kifayet karan vali veya Da
hiliye Vekili tarafından tasvip edilmediği takdirde 
belediye intihabatının yeniden icrası lâzım geleceği 
fıkrasına gelince: Bu hal meclisin zafını mucip 
olmakla beraber meclis belediye reisi veya şehre-
minlerini hoş görünmiyen icraatına sükût etmeği 
.icbar edecek mahiyette bulunduğundan muvafık 
görülmemiş ve mezkûr makamlar tarafından ademi 
kifayet kararının tasvibi halinde, yani işin müsbet 
şeklinde ne olacağı maddede gösterilmediği cihetle 
mmüsbet veya menfi ihtimallere göre son fıkranın 
tanzimi lâzım gelmiş ve ademi kifayet karan tasvip 
edilmediği takdirde meclisin feshine gidilmeyıp 
heyetin istifada muhtar bulunacağı ve tasvip ha
linde de belediye reisi ve şehireminin infisâl ede
ceği, ancak şehreminlerinin infisallerinin iradei 
milliye ile kat'ileşeceği gösterilmiştir. 

Dördüncü fasıl 

Belediye encümeni 

79 — 83 lâyihanın 78 ilâ 82 inci maddeleri 
Len 
84 — Lâyihanın 83 üncü maddesi bazı lafzî tas-



- 1 7 -
hinlerle aynen 

85 — Lâyihanın 84 üncü maddesi aynen 

Encümenin vazifeleri 

86 — Lâyihanın seksen beşinci maddesinin bir 
ve ikinci fıkraları aynen kabul olunduktan sonriı 
üçüncü fıkrada yakılan "istimlâk kararlarının tas
vibi,, ibaresinin bu kararların kanuna muvafık bu
lunması için "istimlâk edilecek yerler, hakkında 
kanunu mahsusuna tevfikan karar itası,, şeklinde 
tashihi ve belediye memurları Devlet memurları ca
miasında bulunduğundan onuncu fıkradaki "bele
diye memurlarının,, tabirinin "belediye müstah
demlerinin,, şekline tahvili ve "azil,r mülga olmak-
1» betşjber m*»iakdeittler t*k»üde. tabi olmadı-

-f ğ»^fen *.'* mü ye tekaüde aş-flıietU ibaresinin ' ' hiz-

mezkûr fıkradan sonra parantez içinde "memur
lar hakkında memurin kanunu ahkâmı tatbik 
olunur,, fıkrasının ilâvesi kabul olunmuştur. 

87 - Lâyihanın seksen altıncı addesi aynen. 
88 - Lâyihanın 87 inci addesindeki mazeretsiz 

sıra ile üç içtimaa gelmiyen encümen azasının isti
fa etmiş sayılacağı fıkrasından encümende bulu
nan belediye meclisinden müntahap âza ile memur 
âza hakkında ayni hükmün tatbik edileceği 
anlaşılmaktadır. 

Halbuki belediye' meclisinden müntahap aza
dan gayri âza memur addolunduğundan münta-
haplara tatbiki muvafık ve caiz olan böyle bir 
muamelenin memurin kanununda yazılı intibahî 
cezalarla tecziyesi lâzımgelen memur azaya tatbiki 
muvafık olmadığından madde "mazaretsiz sıra ile 
üç içtimaa gelmiyen müntahap encümen âzası 
istifa etmiş sayılır. Memur âza hakkında memurin 
kanunu ahkâmı tatbik olunur.,, şeklinde tadil 
olunmuştur. 

89 - 90 - Lâyihanın 88 ve 89 uncu maddeleri 
aynen. 

Beşinci fasıl 
Belediyelerde icrai vazife 

A — Belediye heyetleri ve memurin ve 
müstahdemin 

91 - Lâyihanın 90 inci maddesi aynen 
92 - Lâyihanın 91 inci maddesi belediye reisi 

ve muavininin intihabına ait ahkâmı havidir. 
Belediye reislerinin müntehapmı mansupmu 

olmaları bahsinde her Devlet kendi tarihi ve 

siyasî an'anelerine idare sistemine göre belediye 
reislerinin müntahap veya mansup olmalarını 
kabul etmiştir. Büyük şehirlerle Hükümet mer
kezi olan yerlerde hemen bir çok Devletlerde 
şehreminleri Hükümetçe nasbolunur. Bazı Alman 
Hükümetlerinde belediye reisleri belediye meclisi 
âzası arasında hükümetçe nasbolunur. 

Belçikada Hükümet, belediye meclisinin mü-
taleasını alarak belediye reisinin meclis haricin
den de tayin edebilmektedir. Bilhassa îtalyada 
"Mer„ manasında olan podesta Romanyada 
Maire, Isvçete Burgmester, Macaristanda beledi
ye işlerini de ifa eden şehir valilerin doğrudan 
doğruya hükümet tarafından nasbolunmaktadır. 
Bütün bu muhtelif şehirler arasında Dahiliye 
Vekâletince an'anelerimize, idare sistemimize 
göre intihap ve kabul olunan şekil, şehreminleri-
nin- doğrudan doğruya Hükümet tarafından man
sup, belediye reislerinin de belediye meclisleri 
tarafından fakat bu günkü usulü tevsian; bele
diye meclisi dahil ve haricinden sekiz sene için 
müntahap olmasıdır. 

Şehreminlerinin mansup olmaları aleyhinde 
itiraza mahal görülmediğinden bu bahis etrafın
da mütalea arzına lüzum varit bulunmamıştır. 

Belediye reislerinin müntahap olması gerek 
an 'anelerimizin ve gerek hukuku esasiye pren
siplerinin icabıdır.. Ancak bu intihabın meclis 
azasına münhasır olması, memleketimizde her 
yerde meclis âzası arasında belediye reisliği 
evsafını haiz zatlar bulunmıyacağından, bunun 
harice teşmili çok zarurî görülmüştür. Lâyihanın 
doksan birinci maddesile kabul edilmiş olan bu 
şekil dairemizce de muvafık görülmüştür. Yalnız 
belediye meclislerine intihap olunan reisin vali 
veya Dahiliye Vekili tarafından tasdik edilme
mesi halinde belediye meclisinin feshedilmesi 
arzu olunan zatın reis intihabı için meclis üzerin
de bir nevi tesir mahiyetinde görüldüğünden 
kabul edilmemiş ve bu vaziyette meclisin feshi 
hususunun ancak reis intihabının madde madde 
yazılı olan tarz dahilinde tekrarından sonra ayni 
netice hasıl olduğu takdirde kabulü muvafık 
görülmüştür. Bir de vali veya Dahiliye Vekili 
tarafından reis intihabının kabul veya reddi 
hakkında bir müddet gösterilmediğinden madde
ye "ön beş gün,, zarfında kabul veya reddedil
mesi lâzım geleceği ve bu müddet zarfmda tasdik 
veya reddedildiği bildirilmezse tasdik edilmiş 
addolunancağı hakkında bazı hükümler konul-
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tashihlerle aynen. 

103,104 - Lâyihanın 102 vel03 üncü maddeleri 
aynen. 

105 - Belediye memurları Devlet memurların
dan madut bulunduğundan lâyihanın 104 üncü 
maddesindeki ahkâmın müstahdemlere taallûk ede
ceği mutaleası ile madde bu suretle tadil edilmekle 
beraber memur sınıfının o kabil muamelâtının 
umumî ahkâma tabi olduğu hakkında maddeye 
bir fıkra ilâve edilmiştir. 

106 - Lâyihanın 105 inci maddesi aynen. 

muştur. 
93 — Lâyihanın 92 inci maddesinde kanun

daki şartları haiz olmıyanlann reis intihabı 
takdirinde intihabın fesholunacağı beyan olun
maktadır. Halbuki geçen maddede reis intihabı
nın tasdik veya reçldi hususları izah edilmiş 
olduğu ve tasdik veyahut ret keyfiyeti bu nok ı-
lara matuf bulunduğu için artık bunun tekravj 
zait görülmüş ve maahza maddenin asıl hedefi 
yeniden intihap yapılıncıya kadar riyaset var.'fe
sinin muvakkaten idaresi hakkında olduğundan 
maddenin bu kısmı muhafaza olunmakla bera
ber bu madde meclisin feshi vukuunda veya mec
lis azasının istifası yahut meclis heyetini teşkil 
edecek miktarda âza veya ihtiyat âza kalmadığı 
takdirde kanun dairesinde yeniden intihap yapı
lıncaya kadar vali veya Dahiliye Vekili tarafın
dan münasip bir zatın muvakkat reis nasp oluna
cağı ve bu reisin encümenin muvazzaf âzasile bir
likte encümene ait vazifeyi ifa edeceği suretinde 
tadil olunmuştur. 

94 - Lâyihanın 93 üncü maddesi aynen. 
95 - Lâyihanın 94 üncü maddesinin a. b. ç. 

fıkraları aynen kabul olunmuştur, "d, , fıkrasında 
beyan olunan ademi kifayet kararının vilâyetçe 
tasvibi meselesi 78 inci maddede gösterilmiş oldu
ğundan "d„ fıkrasının " ademi kifayet kararının 
vilâyetçe tasvibi „ ibaresine kadar olan kısmı çı
karılmış ve " vilâyet idare meclisine „ bugün 
" idare heyeti „ olduğundan " meclisinin „ keli
mesi "heyetinin,, kelimesine tebdil ve idare hey
etinin bu husustaki kararının Dahiliye Vekâletin
ce tasdikini iü/um görülemediğinden buna müte
allik ibare tayyolunmak suretile madde tadilen 
kabul olunmuştur. 

96 - Lâyihanın 95 inci maddesinde zikrolunan 
madde numarası 95 suretinde gösterilmek suretile 
aynen. 

97 - Lâyihanın 96 inci maddesi yalnız şehre-
mininden bahis olup muavininden bahsedilmemek-
te olduğundan muavinlerin de tayin ve înfisalleri-
nin Dahiliye Vekili tarafından usulü dairesinde 
Reisicumhurun tasdikına arzedileceği suretinde 
madde tadil edilmiştir. 

98,99 - Lâyihanın 97 ve 98 inci maddeleri ay
nen. 
B — Belediye heyetlerinin vazife ve salâhiyetleri 

100, 101 - Lâyihanın 99 ve 100 üncü maddeleri 
aynen. 

102 - Lâyihanın 101 inci maddesi bazı lâfzı 

Belediye zabıtası 

107 - Lâyihanın 106 inci maddesi aynen. 
108 - Lâyihanın 107 inci maddesi aynen kabul 

olunmakla beraber belediye zabıtasının ve miktar 
nüfusa göre yapılacağı kanunda musarrah bu
lunması lâzım geleceğinden herbeledede 1000-2500 
nüfus için bir memur hesabile zabita teşkilâtı ya
pılacağı hakkında maddenin sonuna bir fıkra ilâ
ve edilmiştir. 

109-111 — Lâyihanın 108-110 uncu maddeleri 
aynen. 

112 - Lâyihanın 111 inci maddesinde lüzum 
görüldüğü takdirde de belediye zabıtasının Devlet 
zabıtasına tevdi olunabileceği kabul olunmuştur, 
halbuki belediye zabitasının Devlet zabitası dere
cesinde kanunî kudret ve nüfuza malik olmadığı 
daima görülmekte olduğundan polis teşkilâtı bu
lunan beldeler belediye zabitası vazaifinin behe
mehal Devlet zabıtasına tevdii beldelere müteallik 
işlerin kanunî bir şekilde intizamını ve idarenin 
tenvir edeceği mülâhazasile münasip görülecek 
maddenin birinci fıkra o suretle tadil ve alt tara
fı aynen kabul olunmuştur. 

Altıncı fasıl 

Belediye bütçesi 

A — Varidat 

113 - Lâyihanın 112 inci maddesinin 1,2,4,5,7, 
9,10 ilâ 17 inci fıkraları aynen. 

114 - Lâyihanın 113 üncü maddesi aynen. 
115 - Lâyihanın 114 üncü maddesinin üçüncü 

fıkrasındaki "teminat akçesi yatıran şirketler, 
müesseseler,, ibaresinden sonra hatıra gelmiyen 
diğer mükellefiyetleri de ihtiva etmek üzere "ve 
sair,, kelimesi ilâve ve son fıkranın "tahrirî ve res
mî ihtar,, ibaresindeki "tahrirî,, kelimesi resmiyeti 



de ifade ettiğinden "ve resmî), kelimesi tay edil
miştir. 

116 - Lâyihanın 115 inci maddesi bazı lafzı 
tashihlerle aynen. 

117 - İtfaiye vesaitini ikmâl eden kasaba ve şe
hir ve büyük şehirler beldelerinin oralarda iş ya
pan harik sigorta kumpanyalarının itfaiye vesai
tinin idamesi masrafına teşrik etmeleri o şehir bele
diye veya şehremanetleri için istifadeyi mucip ol
makla beraber itfaiye vesaiti ikmâl edilmiş olan şe
hirlerde iş yapan sigorta kumpanyalarının da bu 
tesisattan ettikleri istifadeye mukabil bir külfet 
lomaları muvafık körülmekle kanun lâyihasına 117 
numarasile bir madde ilâve olunmuştur. 

118 - Lâyihanın 116 inci maddesinde sayılan 
mebani meyanindaki hanların cesim olması ve ha
tıra gelmıyen bunlara benzer binaların bu hüküm
lerden hariç kalmamaları için "ve emsali,, kelime
sinin ilâvesi muvafık görülmüştür. 

119 - Lâyihanın 117 inci maddesi aynen. 
120 - Hassatan büyük şehirlerde yangınların 

salgın bir hale gelmesi ve bu yüzden umumî serve
tin mahvolması yangınların itfaiye vesaitinin te
kemmül etinemesinden ziyade evlerin, dükânlarııı 
ve sairenin tahta gibi kabili ihtirak mevattan yapıl
masından ileri geldiği pek malam bir şeydir. itfaiye 
vesait teşkilâtı ne kadar tekemmül etmiş olsa binaalr 
bu tarzda yapıldıkça yangınların tevessüüne esasiti-
barile mani olunamiyacağmdan bu kanunun neşir 
ve ilânı tarihinden itibaren belediye teşkilâtı olan 
her mahalde umumî ve hususî bilcümle mebaninin 
taştan, tuğladan, kerpiç ve emsali kabili ihtirak 
olmiyan mevattan inşası hakkında halka bir mec
buriyet tahmil etmek faideli görülmüş ve 120 nu
maralı kanuna bu tarzda bir madde ilâve olunmuş
tur. 

121 - Lâyihanın beldelerin yangından korunma
sını temin için yapılacak tesisat ve teşkilâta ve sa-
ireye sarf olunmak üzere icap eden paranın belde 
emlâk ve akar vergisine yüzde muayyen bir nisbet-
te zam icrası hakkındaki 118 inci maddesinin, 
halka fazla vergi tahmili muvafık olmiyacağı mü-
taleasile tamamen tay reyinde bulunan azadan A-
li Riza Beyin bu mütalealanna rağmen verginin 
ağır olmaması için emlâk vergisinin yüzde üçünü 
geçmemesi suretile kabulü ekseriyetle muvafık gö
rülmüştür. 

B — Belediye masrafları 

122 - Lâyihanın 119 uncu maddesi bazı lafzî 

tashihlerle aynen kabul edilmiştir. Bu maddenin 
12 inci fıkrasında beyan olunan belediye emlâk ve 
emvalinin sigorta masrafları meselesinden varidi 
hatır olan bir mütaleayı arz ile bu hususta salahi-
yettar makamların tetkikat icra buyurmalarını te
menni ederiz: malûmdur ki Devlet, vilâyet belediye 
emlâki sigorta kumpanyalarına sigorta ettirilerek 
umumî ve hususî ve beledî bütçelerinden bir çok 
paralar sarf edilmekte ve ayni zamanda mebaninin 
yangından korunması için teşkilât ve tertibat ya
pılmakta ve bu uğurda hayli masarif te edilmekte
dir. Sigorta için senelerce verilen paralar heder o-
lup gitmektedir bunun için bu mebaninin bir Dev
let sigortası altına alınıp paraların işletilmesi veya 
her müessese bütçesinden ayıracağı bir sigorta mas
rafının, sigorta şirketlerine değil, bankalara yatı
rarak mürekkep faiz ususlü ile bundan istifade et
mesi suretile umumî, hususî ve beledî bütçelerin 
az zamanda memlekete nafi olacak bir sermaye ge
tirmeleri arzu olunur. 

123 - Lâyihanın 120 inci maddesi aynen. 

Bütçenin ihzarı, tasdiki, tasvibi tatbiki ve 
murakabesi 

124- Lâyihanın 121 inci maddesi aynen. 
125 - Bütçenin hazirana kadar kesbi kat 'iyet 

etmesi için şubat iptidasında encümene ve 1 ni
sanda meclise tevdii lâzım geldiğinden lâyihanın 
122 inci maddesi bu suretle tadil edilmiştir. 

126 - Lâyihanın 123 üncü maddesinde yazılı 
•" bütçe nizamnamesi „ unvanı muvafık görülme
diğinden müteamil olan " kararname „ ismi kul
lanılmıştır. 

127 - Şehremaneti müteşekkil olan mahallerde 
valilerin şehir bütçeleri hakkında mutaleaları bu
lunacağından bütçelerin şehremininin ve valinin 
mutalealarile Dahiliye Vekâletine gönderebilme-
leri kabul olunarak lâyihanın 124 üncü maddesi
ne o suretle ilâve yapılmıştır. 

128 - Lâyihanın 125 inci maddesinde bahsedi
len 71 inci madde 72 nuumarasını aldığından o 
suretle tashih ve bir ay müddette " en geç „ tabi
ri ile tasvip edilmek suretile madde aynen kabul 
edilmiştir. 

129 - 131 - Lâyihanın 126 ilâ 128 inci madde
leri aynen. 

132 - Nakte ve ayne vaziülyet olmiyan muha
siplerden kefalet kanunu ahkâmınca kefalet alın-
mıyacağmdan lâyihanın 19 uncu maddesindeki 
" kefil „ kelimesi tay ve nakte ve ayne vaziülyet 
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belediye memurları kefaletlerinin de - kendileri 
Devlet memurlarından madut olduğundan ahkâ
mı umumiyeye tabi olacağı gösterilmiş ve binaen
aleyh bu maddenin son cümlesindeki " Dahiliye 
Vekâletince tayin olunacak usule tabidir „ iba
resi tayyedilmiştir. 

133 ilâ 137 - Lâyihanın 130 - 134 üncü mad
deleri aynen. 

Yedinci fasıl 

Müteferrik maddeler 

138 ve 139 - Lâyihanın 135 ve 136 inci madde
leri aynen. 

140 - Lâyihanın 137 inci maddesinde sayılan 
" menkul ve gayri menkul emval, aidat „ ibare
sinden sonra u avariz „ kelimesi ilâve edilmiştir. 

141 - Lâyihanın 138 inci maddesinde gösteri-
olunan müddet hitamında Hükümete intikal 
len imitiyazlı şirketlerin mukavelesinde tayin 
edecek olan tessiatve emvalin " mukaveleleri 
mucibince „ Hükümete intikal edecek şekilde ilâ
ve suretile tashihi lâzım gelmiştir. 

142 - Bazı vilâyetlerde, kazalarda idarei husu-
suyelerin kuvvetsizliğinden beldeye civar olan 
köylerle o beldenin müşterek menfaatlarına taal
lûk eden hususlarda hiç bir şey yapılmamaktadır. 
Bu hususta belediyelerin idarei hususiyelerle teş
riki mesai etmesi vilâyet ve belediye için çok fay
dalı olacağından kanun lâyihasına ayrıca bir mad
de ilâve edilmiş ve umumî menfaatları tehdit eden 
ahvalde Dahiliye Vekâletini idarei hususiyelerle 

belediyeleri teşriki mesaiye icbara salâhiyeti caiz 
görülmüştür. 

143 - Lâyihanın 139 uncu maddesi aynen. 
144 - Sular hakkında bir kanun ve bir nizam

name mevcut bulunduğundan bu kanun ve nizam
name ahkâmına tevfikan muamele edileceği tas
rih olunmak suretile lâyihanın 140 inci maddesi 
tadil edilmiştir. 

145 - Lâyihanın 141 inci maddesi aynen. 
146 Lâyihanın 142 inci maddesinin tamamen 

ademikabulü. 
Azadan Ömer Lûtfi Bey, emvali metrukenin 

mübadillere tahsisi kanun iktizasından olmasıı:*» 
göre "metruk,, kelimesinin tayyi ile maddenin 
aynen kabulü Ali Rıza Bey Efendi tarafından der-
meyan edilmiş ve taksitle bedeli vermek üzen ihti
yacı olan belediyelere emvali milliye ve metruke
nin itası Reis vekili Abdülhak Sabri B. Efendi 
tarafından beyan olunmuş ve binaenaleyh ekseri
yetle «metruke» kelimesinin tayyi suretile maddenin 
kabulü tekarrür etmiştir. 

147 - Lâyihanın 143 üncü maddesi aynen. 
148 - Kanunların tatbiki suretleri nizamname 

ile tayin edileceğine göre "talimatname,, kelimesi
nin tayyi lâzım gelmiş ve lâyihanın 144 üncü 
maddesi bu suretle tadil edilmiştir. 

149 - Kanun ve nizamnamelerin neşir ve ilânı 
hakkındaki kanun mucibince müstacel olmıyan 
kanunlar neşri tarihinden itibaren kırk beş gün 
nihayetinde mer'î olacağından lâyihanın 145 inci 
maddesi tayyedilmiş ve 146 inci maddesi 149 nu-
marasile aynen ipka olunmuştur. 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Karat M- 28 
Esas J£ 1-411 28 - V - 1929 

Dahiliye Eneü'.?a;m mazbatası 

YÜKSEK REİSLİĞE 

Dahiliye Vekâletince tanzim olunup Başvekâ
leti celilenin 6/1212 numaralı ve 20-3-1929 tarihli 
tezkeresile Meclisi Âliye takdim olunan belediye 
kanunu lâyihası ile esbabı mucibe mazbatası Muh
telit Encümence vuku bulan talep üzerine mutalea 
beyanı zımnında encümenimizce de havale buyu-
rulmuş olduğundan Dehiliye Vekili Şükrü Kaya 

Beyfendi hazır olduğu halde mezkûr lâyiha tetkik 
ve mutalea olundu. 

23- - eylül- 293 tarihli vilâyat belediye kanunu 
ile Istanbula mahsus 328 tarihli kanun ahkâmı 
belediyelerin ihtiyacat ve inkişafatını temin et
mekten uzak bulunmakla beraber belediyelerimizin 
bu kanunlarla garp belediyeleri derecesine yüksel-
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îjfiesî imkânı olmadığı el& seneler bit tecrübe ile de 
anlaşılmış olduğundan dolayı âsrm terakkiyataıa 
ve inkılâbımızın umdelerine uygun ve medenî 
ihtiyaçları temine yanyan bir kanun tanzimi 
zarureti her an hissedilmekte idi. 

fBu z&ruTete binaen Dahiliye Vekâletince tan
zim olunan belediye kanunu lâyihasının, aşağıda 
zikrolunân muhtelif fasıllarmdaki maddelerden 
bir kısmı tadil ve bazıları da tayyolunduktan son
ra lâyihanın encümence kabulüne karar veril
miştir: 

Birinci fasıl 

İkinci maddedeki (belediyelerde) yerine (yer
lerde) yazılmıştır. 

Dördüncü maddenin (A) fıkrasında ibare 
tashihi yapıldığı gibi B ve H fıkraları da C ve A 
fıkralarındaki ahkâma nazaran ,zait görüldüklerin
den her iki fıkrada tayyolunmuştur. 

Umumttn ihtiyaçlarına muzur istatokonun 
muhafazası faydalı görülmediğinden dolayı beşinci 
maddenin son fıkrasındaki beş senelik müddet 
kaldırılmış olmakla beraber bu madde ile idare 
heyetlerine hududun yalnız tasdik veya reddi 
hakkı verilmiş tadil hakkı belediye meclislerinde 
bırakılmış olduğundan son fıkra bu maksada göre 
tâdil oluttmuştur. 

. Altım» maddenin birinci fıkrasındaki (bir 
beldenin diğer bir belde ile veya köyle) ibaresi 
(beldeler veya köyler) şekline konulduğu gibi son 
iki fıkrfr hakkmdaki ahkâm dâ idarei vilâyat kanu
nunda mavcut olduğundan dolayı mazkûr fıkralar 
tayyolunmuştur. 

Yedaıei maddede ibare tashihatı yapılmıştır. 
Belde isimlerinin değiştirilmesi için Şurayı 

Devletin mütaleasınm aimması kaydı 9 uncu mad
deye ilâve olunmuştur. 

On beşinci maddenin başında kanun ve nizam
namelerle muayyen belediye hukuk ve vezaifinin 
mahiyeti zikir ve tasrih edildiği gibi 79 fıkranın da 
bar kısmı aynen, diğer kısmı tadilen kabul ve 
bazıları da tayyolunmuştur.1 

H , 17 ve 18 inci maddelerdeki fıkra numaralan 
da bunlara göre tashih olunmuştur. 

1& uncu madde: Bu maddedeki dördüncü 
fıkranın A kısmındaki hususlar, hükümetin mura
kabesine tabi olmak şartüe belediyelere ait haklar
dan olduğundan Nafıa Müsteşarı Beyin de huzu-
rile bu kısım müstakil bir celsede müzakere oluna

rak bu gibi İmtiyazİardaki fennî ahkâmın Nafıa 
ve malî ahkâmın da Dahiliye Vekâletlerince tetkik 
ve kabul olunmaları şartile imtiyaz itası hakkı 
belediyelere verilmiştir. 

8 inci fıkrasında da Şeklen ve ibareye ait 
tashihler yapılmış ve 9 uncu fıkra maddeden çıka
rılmıştır. 

Yirminci maddede belediye intihabımızda arai 
umumiye yerine bir nevi arayı mahdude usulü 
ikame eden son fıkra tayyolunmuştur. 

23 üncü maddenin 2 inci fıkrasındaki (hem
şehri) kaydı yerine bazı ahkâm konulduğu gibi 
polis ve jandarmaların da askerler gibi belediye 
intihabatma iştirak edememeleri hususu 6 inci 
fıkraya ilâve olunmuştur. 

Yirmi dördüncü fıkraya 1, 2 ve 8 inci fıkraları 
ayni. suretle tadil olunmuştur. 

26 inci maddedeki (encümeni daimî) âzalığı 
yerine (meclisi umumii vilâyet) âzalığının belediye 
meclisi âzalığı ile birleşmesi esası kabul olun
muştur. 

Bir mecliste birleşmiyecek akraba hakkında 
kayıtlan muhtevi olan 27 inci maddenin son fıkra
sında (intihaptan sonra sıhriyet peyda edenler de 
ayni ahkâma tabidir.), şeklinde tadil edilmiştir. 

29̂  uncu maddedeki altı aylık . müddet (bir 
sene) ye çıkarılmıştır. 

34 üncü maddede (bir ve iki kayıtları silinmiş 
ve intihap defterinin nasıl tutulacağı hakkında 
sarih ahkâm kullanılmıştır. 

35 inci maddedeki ilâna ait fıkra tashih olun
muştur. 

36 iner maddede (bir ve iki rey hakkının dere
cesi) ibaresi *• silinmiş ve (gün batarken) yerine 
(saat on sekizde) kaydı kabul olunmuştur. 

38,39 ve 40 inci maddelerdede ibareye ait 
tashihler yapılmıştır. 

41 inci maddedeki reyi müteaddide ait fıkra 
silinmiştir. 

42 inci maddenin birinci fıkrasından (renkle
rine göre) 4 üncü fıkrasının sonundan (tayyedilir) 
ve 8 inci fıkrasının sonundan (hıfzolmmr) kayıt
ları çıkarılmıştır. 

43 ve 46 inci maddelerdeki reyi mükerrere 
ait kayıtlar tayyolunmuştur. 

47 ve 48 inci maddeler ayrı iki fıkra olmak 
üzere bir madde olarak yazılmış ve 49, 50, 51 ve 
52 inci maddelerin numaraları değiştirilerek. 48,49 
50 ve 51 inci maddeler olarak tesbit edilmiştir. 

52 inci maddenin altıncı fıkrasında mezkûr 
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beşinci fıkra mucibince meclisi fes hükmü şu şekli 
almıştır: 

"Beş numaralı halin hudusunda mülhakat 
belediyeleri için valinin ve vilâyet merkezelerin-
deki belediyeler için de Dehiliye Vekâletinin em-
rile yeniden intihap yapılır. Valiler bu fıkraya ait 
salâhiyetlerini istimal ettikleri takdired Dahiliye 
Vekâletine malûmat verirler. 

53 üncü maddedeki içtima ayları temmuzun 
silinmesile üçe indirilmiştir. 

55 inci maddedeki zabıtnamelerin haf ve alenî 
eeleselere aidiyeti tasrih edilmiş ve aktolunacak 
hafi celseler için bazı kuyut ve şeraitte vazolun-
muş ve 59 uncu maddedeki (edilip) kelimesi 
yerine (edilirse) yazılmıştır. 

57 inci maddedeki (ilk içtima) yerine (teşrini
sani) yazıldığı gibi ibarede de tashihat yapılmış
tır. 

58 inci maddenin meclisin yarısından fazlası
nın hazır bulunmadıkça müzakere edilmiyeceği ve 
kararların ekseriyetle ittihaz olunacağı tasrih olun
muştur. 

62 inci madde tadil olunarak meclis lüzum gö 
rürse bir kaç âzası vasıtasile hesabat ve muamelâ
tı teftiş ve bu azanın hariçteki mütehassıslardan 
da istifade edebileceği ve neticenin reisin de mu-
taleası alındıktan sonra meclise bildirileceği şekli
ni almıştır. Meclise karşı mes 'ul reis olduğundan 
surulan suallerin cevaplarını bizzat vereceği veya 
encümen âza ve devair rüesasını da memur edece 
ği ve meclisin resen encümen âzasından da sual 
sorabileceği 63 üncü maddede tasrih olunmuştur. 

Ceza usulü muhakemeleri kanunu ahkâmîna 
mugayir görülen 64 üncü maddenin* son fıkrası 
çıkarılmıştır. 

65 inci maddede azanın müzakerelere iştirak 
edemiyeceği ahval tevsi olunmuştur. 

69 uncu maddenin birinci fıkrasındaki (bir 
senelik program) kaydı silinmiş ve (beş senelik 
mesai programı) üçüncü fıkra olarak maddeye ilâ
ve olunmuş diğer fıkra numaraları da buna göre 
tashih edilmiş ve onuncu fıkradaki (bir sene) (üç 
sene) olarak yazılmış ve 15 inci fıkradaki (tet
kik) kelimesinden sonra (tasdik) kelimesi de ilâve 
olunmuştur. 

70 inci maddenin birinci satırında mezkûr fık
ra numaraları da 69 uncu maddedeki tashihata 
göre yazılmış ve son fıkrasındaki (bir ay) (bir 
hafta) ve (üç ay), (bir ay) olarak kabul edilmiş
tir. 

72 inci maddedeki (üç ay) yerine (bir ay zar^ 
fında Şurayi Devletçe) kaydı konulmuştur. 

73 üncü maddeden (veya 55 inci maddede mu-
sarrah aleniyet esasına) kaydı çıkarılmış ve vilâ^ 
yet idare heyetleri tarafından kararları tetkik edi
lecek meclislerin mülhakat meclisleri olduğu tas-
rih edilmiştir. 

76 inci maddedeki (dört sene) (bir sene) ola
rak kabul olunmuştur. 

77 inci maddeye (ekseriyetle) kay di ilâve olu
narak (mevcudun yarıdan fazlasının reyinin in-
zimamile) kay di çıkarılmıştır. 

87 inci maddede reis tarafından kanuna ve me-
nafii umumiyeye mugayir görülecek encümen ka
rarlarının kaza ve vilâyet merkezlerinde oldukla
rına göre ayrı ayrı itiraz mercilerine tabi bulun
ması muvafık görülerek madde tadil olunmuştur. 

61 inci maddedeki (300) yerine (500) ve 50 
bin yerine (30) bin yazılmıştır. 

62 inci maddenin (C) fıkrasındaki (Hükü
met tabiri yerine (mahallî en büyük mülkiye âmi
rinin ) ibaresi yazılmıştır. 

94 üncü maddeden İstanbul Belediye Reisliği 
aşağıdaki sekizinci fasıl mucibince valiye mevdu 
olduğundan bu madde çıkarılmıştır. 

Madde (A) ve (B) fıkralarına tefrik edilerek 
(A) fıkrası ile Ankara Belediye Reisinin ve (B) 
fıkrası ile de İcra Vekilleri Heyetince lüzum gö
rülecek yerlerde reislerin Dahiliye Vekâleti ve va
liler tarafından nasp ve azilleri tespit olunmuştur. 

96 inci madde (A) ve (B) fıkralarına ayrıla
rak Ankara, İstanbul Belediyeleri erkânı ile diğer 
belediye şubeleri erkân ve memurlarının (B) fık
rası ile de 94 üncü maddenin (B) ve (C) fıkrala
rındaki memurların nasp ve azillerinin hangi ma
kamlar tarafından yapılacağı tespit olunmuştur. 
Hekimlere, eczacılara ve diğer sıhhiye memurları
na ait fıkra aynen kabul edilmiştir. 

102 inci maddenin nihayetinde ibare tashihatı 
yapılmıştır. 

Nizamname tanzimi teşkilâtı esasiye kanunile 
muayyen olduğundan 103 üncü maddedeki vekâ
letlerin isimleri silinmiştir. *' • • 
106 inci maddenin ibaresi tashih ve zait kayıtları 
da tayyolunmuştur. 

110 uncu maddenin 10 uncu fıkrasından (mad
de mucibince) kaydi çıkarılmıştır. 

115 inci madde tayyolunmuştur. 
(Lâyihanın 118 inci maddesi) 117 inci madde 

olarak yazılmış ve birinci fıkrasında ibare tashihi 
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yapılmış (2: 13) fıkralar aynen kabul edilmiş ve 
(belednin imarına ait tesisat ve inşaatın bakım ve 
işletmesi masrafları) kaydi 14 üncü fıkra olarak 
ilâve ve diğer son iki fıkranın numaraları da bu
na göre tashih edilmiştir. 

Lâyihanın 124 üncü maddesi 123 üncü madde 
olarak yazılmış ilk ve son fıkralarındaki birer aylık 
müddet birer haftaya indirilmiştir. 

Lâyihanın 127 inci maddesi 126 inci madde 
olarak yazılmış ve (olabilir) yerine (kılabilirler) 
denilmiştir. 

128, 129 ve 130, 131, 132 ve 133 üncü madde
lerin numaraları değiştirilerek 127, 128, 129 ve 
130, 131 ve 132 inci madde olarak tespit edilmiş 
ve 130 uncu maddenin ibaresi tashih olunmuştur. 

Yedinci fasıl 

Birlik tesisi 

Belediye ve köyler ve vilâyet idarei hususiyeleri 
kendilerine kanunlarla verilen vazifeleri müştere
ken idare ye ifa için lâyihaya bu fasıl ilâve olun
muştur. 

Sekizinci fasıl 

İstanbul teşkilâtı 

Dahiliye vekili Beyfendi tarafınadn idarî, ma
lî ve mahallî lüzum ve zaruretler zikri ile îstan-
bulun belediye ve mahallî idarelerinin birleştiril
mesi teklif kılınmış ve teklifi vaki encümenimizde 
müzakere ve kabul edilerek buna ait maddeler se
kizinci fasıl halinde lâyihaya ilâve olunmuştur. 

Dokuzuncu fasıl 

Müteferrik maddeler 

Lâyihanın. 134 üncü maddesi 156 inci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

135 inci maddenin numarası değiştirildiği gibi 
(bu kanunun meriyeti bidayetinden itibaren) iba
resi yerine (bu kanunun meriyet kesbettiği sene 
eylülünden itibaren) kaydi yazılmış ve bütün be
lediye intihaplarının ayni zamanda icrası temin 
olunmuştur. 

Lâyihanın 136 inci maddesi tay ve 137 inci mad
denin numarası.. değiştirilerek aynen ve 138 inci 
madde de tadilen kabul edilmiş, numarası değişti
rilmiştir. 

139 uncu madde 160 inci madde olarak tespit 

edilmiş (namazgah) kaydi çıkarılmış ve maddede 
sayılan hususlar için mevzu (tasarruf ve nazar et) 
kayıtlarına (idare) kelimesinin de ilâvesile tasar
ruf, idare ve nazareti şekline konulmuştur. 

Lâyihanın 140 inci maddesi tay ve 141 inci 
maddesi değiştirilerek aynen kabul edilmiş ve mü
tebaki maddeler şekle ait olduklarından numara
ları değiştirilmiş ve ayen kabul olunmuşalrdır. 

Umuru belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye 
hakkındaki 959 numaralı kanunun ikinci maddesi
nin tadili hakkında Antalya Meb'usu Ahmet Saki 
Beyfendi ve refiki tarafından verilip geçen sene 
encümenimizce reddölunduğu halde işbu lâyiha ile 
beraber müzakeresi için Adilye Encümeni tarafın
dan verilen karar üzerine tekrar encümenimize 
havale buyrulmuş olan teklifi kanunî, umuru be
lediyeye müteallik ahkâmı cezaiye hakkındaki 959 
numaralı kanuna müteallik olduğundan ve mezkûr 
kanun ahkâmı bu lâyiha ile tebdil ve tağyir edil
memiş olmakla beraber encümenimiz geçen sene 
tanzim ve Riyaseti Celileye takdim etmiş olduğu 
mazbatasında arzetmiş oluduğu esbaptan dolayı 
bu teklifi kanunînin reddi hakkındaki noktai na
zarında musir bulunduğundan bu bapta başka 
bir karar ittihazına lüzum görülmemiştir,. 

Kayseri Meb'usu Hasan Ferit Beyfendi tara
fından verilip encümenimize muhavvel ayni meal
deki teklifi kanuninin de aynı esbap ile reddi ta
karrür etmiştir. 

Belediye binalarından ve müessesatından mü
sakkafat vergisi alınıp alınmıyacağı hakkında 
müsakkafat vergisi kanununun 4 üncü maddesinin 
4 üncü fıkrasının tefsirine müteallik Dahiliye Ve-' 
kâleti tezkeresi bu lâyiha ile beraber müzakere ve 
intaç edilmek üzere Maliye Encümeninin kararile 
kezalik encümenimize havale buyrulmuş olduğun
dan ve bu husus lâyihanın 19 uncu maddesile kat'î 
ve sarih bir şekil almış bulunduğundan tefsir tale
bini mutazammın mezkûr tezkerenin ayrıca müza
keresi ile bir karara raptına lüzum görülmemiş
tir. 

Arzolunan esbaba binaen tanzim olunan maz 
bata ve tadil edilen lâyihanın Heyeti Umumiye-
nin hazarı tasvibine arzolunmak üzere Riyaseti 
Celileye takdimine karar verilmiştir. Merbuta-
tile beraber Muhtelit Encümene tevdi olunur. 

Da. E, R. 
Tekirdağ 

Cemil 

R. V. 
Adana 
Hilmi 

M. M 
Malatya 

A'. Muttalip 
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Kars 

Âza 
Ankara 
Talat 
Âza 

Amasya 
/. Hakkı 

Aza 
Amasya 
Esat 
Âza 

Konya 
Nevzat 

Âza 
Tekirdağ 
M. Fayık 

Âza 
Rize 
Atıf 
hız 

Balıkesir 
Fahrttln 

Âza 
Konya 
Ziihtil 

Âza 
Zonguldak 

Rıfat 

Âza 
Kars 

Baha Tali 

Âza 
Malatya 

Vasıf 

Âza 
Oiresun 
Hacim 

Âza 
Eskişehir 

Sait 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Belediye kanunu lâyihası muvakkat Encümeni mazbatası 

YÜKSEK REÎSLÎĞE 
Dahiliye vekâletince tanzim olunup Başvekâ

letin 6/1212 numaralı ve 20-111-929 tarihli tezke-
resile Büyük Meclise sunulan Belediye kanunu 
lâyihasının tetkiki için teşekkül eden Encümeni
miz, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya ve Sıhhiye Ve
kili Doktor Refik Beyfendiler hazır bulundukları 
halde, geçen sene Dahiliye Encümeni tarafından 
tetkik ve tadil en kabul edilmiş olan bu lâyihanın 
müzakeresine başlanmıştır. 

Gerek hükümetin ve gerek Dahiliye Encüme
ninin esbabı mucibe mazbatalanndaki izahat veç
hile filhakika belediye işlerine müteallik mevzu
atı kanuniyemiz beldelerimizin ümran işlerini ve 
medenî ihtiyaçlarını temin edebilmekten uzak ol
makla beraber Cumhuriyet prensiplerile de gay
ri mütevazin bir halde bulunmaktadır, 1293 meş
rutiyetini müteakip vazolunan ve Türkiyede biri 
istanbul ve diğeri vilâyetlre mahsus iki belediye 
idaresi kuran kanunlarımız, halk idaresine ve 
Devlet murakabesine lâzım olduğu yerlerde ehem
miyet vermemiş diğer bir tabirle noksan bir hâl
de tesis ettiği halk idaresi üzerine Devletin sıkı 
ve zarurî murakabesini vazedememiştir. Yarım 
asırlık bir tecrübe ile de anlaşılmıştır ki gerek 
îstanbulda ve gerek vilâyetlerdeki belediye ida
releri muhtacı takviyedir; beldelerimizi perişan 
ve harap bir vaziyetten kurtarmak için belediye
lerin diğer mütemeddin memeleketlerde olduğu 
gibi salâhiyetlerini artırmak içtimaî ve iktisadî 
bir zarurettir. Ancak bu zaruret teslim olunurken 
göz önünde tutulacak diğer siyasî ve içtimaî bir 
zaruret de bu idarelerin Devlet murakabesi al

tında bulundur'ulmasıdır. Belediye idarelerine ve
rilen salâhiyetlerin hududu genişletildiği nisbette 
bu idareler üzerindeki Devlet murakabesi de ar-
tırılmamış olursa belde idarelerinde ve binnetice 
Devlet idaresinde anarşiye meydan bırakılmamış 
olur. Bu zaruretleri takdir eden encümen, lâyi
hanın umumî hatlarını izah zımnında Hükümetçe 
tanzim olunan esbabı mucibe mazbatasında yazılı 
sebepleri aynen kabul ile lâyihanın heyeti umu-
miyesi hakkındaki müzakerelere hitam vererek 
fasıl ve maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Birinci fasıl 

Belediyelerin idaresi 

Bu faslın birinci maddesi mucibince belediye, 
beldenin ve belde hakkının müşterek ve medenî 
mahallî ihtiyaçlarını temin eden bir şahsiyeti ma
neviye olarak ifade olunmakta; ikinci madde ile 
de (2000) den fazla nüfusu bulunan beldelerde be
lediye teşkilâtının mecburiyeti esası vazolunmak-
ta ; idarî zaruretlere mebni istisnaî olarak nüfus a-
dedine bakılmaksızın kaza ve vilâyet merkezi olan 
beldelerde aynı teşkilâta, aynı esaslara tabi tutul
maktadır. 

Üçüncü madde belediye idaresinin kimler tara-
mfından tedvir edileceğini tayin etmektedir. 

Dört, beş ve altıncı maddeler belediye hudut
larının nasıl çizileceğini ve çizilen sınır kâğıtları
nın hangi makamlarca tasdiki zarurî bulunduğu
nu ve beldeler arasındaki sınır ihtilâflarının han
gi şekillerle halli lâzım geldiğini göstermektedir. 
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Dördüncü maddenin fıkralarındaki harfler yeni 
alfabemize göre değiştirilmiş ve maddeler aynen 
kabul olunmuştur. 

Yedinci madde: bir beldenin bazı kısımlarının 
müstakil bir belde haline geçmesi veya diğer bir 
belde ve köy hududu dahiline girmesi veyahut bu 
yerlerin belde hududu dahiline alınması için asrî 
usullerin tatbikini temin eden bu maddenin birinci 
ve ikinci fıkraları Hükümetin teklifi veçhile ve 
diğer fıkraları Dahiliye Encümeninin kabul ettiği 
şekilde tespit olunmuştur. 

Sekizinci madde: belde dahilinde mahalleler 
ihdası, ilgası, birleştirilmesi ve bunlara isim veril
mesi hususlarını tespit eden bu madde tadilen ka
bul edilmiştir. 

Belde isimlerinin tebdili usulinden bahis do
kuzuncu ve belediye şubelri tşkili ile bu şublerin 
ilgası veya hudutlarının tadili usulüne müteallik 
onuncu ve bir köyün münferiden veya bir kaç 
köyden mürekkep kemelerin birleşerek bir beledi
ye teşkili için tabi olduğu şartları vazeden on bi
rinci maddeler aynen kabul olunmuştur. 

On ikinci madde Dahiliye Encümeninin tadili 
veçhile kabul olunmuştur, 

Hemşehrilik evsafmı tayin eden on üçüncü 
madde ile belediye hududu içinde oturan her şah
sa belediye emirlerini tutmak ve belediye harç, rü
sum, ücret ve aidatını vermek mükellefiyetini 
vazeden on dördüncü madde aynen kabul olun
muştur. 

ikinci fasıl 

Bu fasılda on beşinci madde denilebilir ki lâ
yihanın en mühim maddelerinden biridir. Filha
kika 76 fıkradan mürekkep olan, bu madde ile 
belediyeye verilen vazifeler birer birer sayılmış
tır. 

Umumî yerlerde temizlik ve intizamın temini, 
yenilecek, içilecek, kullanılacak şeylerin mura
kabesi, lokanta, gazino, sinama, tiyatro gibi yer
lerin temiz, sıhhî ve sağlam olmasına dikkat et
mekle beraber ücret tarifelerinin tasdiki sarî ve sal 
gın hastalıklara karşı mücadele, ölenlerin mua
yenesi, mezarlıklar tesisi, cenazelerin fennî şart
lar dairesinde teçhiz ve tekfini, mezbahadan baş
ka yerlerde kasaplık, (pastırmalık da dahil) hay
van kestirilmemesi, belediye depolarından maada 
yerlerde kabili iştial ve ihtirak mevat bulundu
rulmaması, halk ile temas eden hizmet ve san'at 

erbabının muayeneleri, seyrüseferleri belde .hu
dudu dahiline münhasır ufak deniz nakliye vast-
talarile cbflumûm kara nakliye vasıtalarında sağ
lamlık, temizlik ve ucuzluk gibi hususların te
mini; bunların sür'atlerinin tayini ile umumun 
gelip geçeceği yerlerde intizamın muhafazası; u-
muma ait yerelerdeki ruhsatsız işgallerin men'i, 
inşaat, tamirat ve ilâvat için ruhsat itası ve aksi 
suretteki hareketlerin men'i, kazalı bina, baca ve 
divarlann hedmi, umumun selâmet, sıhhat ve hu
zurunu bozan, tesisat, istihsalât, harman, pazar 
yerlerinin; gaz ve kömür depolarının, süprüntü
lük mevkilerinin tayini ile tespit edilen şartlara 
göre ruhsat itası; alenî müzayedeli gayri resmî sa
tışların murakabesi; tartı ve ölçülerin ölçüler hak
kındaki kanuna göre ayarlanması, mua
yenesi; ayarsızlarının müsaderesi; dilenci
liğin men'i, metruk ve bulunmuş çocuk
ların, delilerin kazaya ve âfete uğriyan-
lann korunması; beldenin, , umumun sıh
hat ve huzurunu bozan ve belediye kanun-
lenna göre ruhsata tabi iken ruhsatsız yapılan 
şeylerin men' i ; belediye hudldu dahilindeki bağ, 
bahçe, koru, çayır ve harman gibi yerlerin hasar
dan muhafazası; yangınların men'i ve söndürül
mesi için 22 inci fıkra mucibince tedabir ittihaz: 
sokak, meydan, pazar, iskele ve köprü gibi umumî 
yerlerin temizlettirilmesi; süprüntülerin kaldırıl
ması; su kanunu ahkâmına göre su getirilmesi ve 
temiz tutulması; su birikintilerinin kurutulması ev 
ya kurutturulması kanunların veya belediye karar 
larmın mecbur tuttuğu ahvalde veya müracaat 
vukuunda havyan, eşya hakkında harçlı, harçsız, 
tıbbî muayeneler ve bakteriyolojik tahliller yapıl
ması ve şeraiti sıhhiye raporu3 itası. Beldenin hari
ta ve plânlarının yaptırılması ve beşer senelik me
sai. programı tanzimi ile bu plânlara ve programa 
göre sokak ve meydan açılması ve 839 numaralı 
kanun hükümlerine göre lâğım ve çuku inşası. 
Halk kütüphanelei belediye koru ve bahçelei 
oyun, spor yerleri tesisi, fakir ve kimsesiz küçıik 
ve büyüklere, fakir hastalara ve bu maksatla ça
lışan cemiyetlere muavenet ifası, belde hududu 
dahilindeki umuma mahsus iskele ve rıhtımların 
plânlarına göre inşası, yangın yerlerinin tanzim 
ve iman, alelumum sınaî müessese ve fabrikala
rın makina, motor ve inbik, kazan, ocak ve bacala
rının muayenesi ile 38inci fıkra mucibince mazar
ratlarının meni, mezbaha barsakhane, gaz ve her 
nevi mevadı müştaile depoları inşası ve işletilmesi 

J 
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bıı vezaif cümlesindendir. Ekmek ve ete doğrudan 
doğruya ve diğer havayici zaruriyeye kırk' 
üçüncü fıkradaki şartlara tevfikan narh 
vaz'ı, umumî yerlerde ilan işlerinin idaresi, 
hastan, yetimhane, eczane, doğum ve emzirme ev
leri ve tathirhaneler tesisi, kanunlara veya alâka
darların müracaatlarına göre gaz, su, elektrik sa
at ve taksimetrelerinin teftişi, yersiz ve yurtsuzla
ra iş bulunması ve kimsesiz kadın ve çocukların 
korunmas; belediyeye ait eğlence yerleri, yarış 
yerleri, stadyomlar tesis ve idaresi, eczanesi olmi-
yan yerlerde eczane açılması sıhlı imdat ve muave
net merkezleri, muayenehane, dispanser vücuda 
getirilmesi 58inci fıkra mucibince haller tesisi bele
diyeye ait tiyatro, sinema, otel, gazino, müze, hay
vanat bahçeleri inşa ve ildaresi, inhisarı tazam-
mün etmemek üzere buz fabrikası, kar kuyuları 
yapılması; mezat salonları açılması; ucuz belediye 
meskenleri yapılması, arsa ihtikârına mani olmak 
için 68 inci fıkra mucibince tedbir alınması, şefkat 
tasarruf ve tekaüt, muhtacine iane ve emvali men
kule mukabilinde terhin sandıkları, şehir bankala
rı tesisi, zabitai belediye memuru, belediye fen 
memuru ve belediye idaresinin muhtaç olduğu 
meslekler için kurslar, geçe dersaneleri, ikmâl ve 
çırak ve kadın mektepleri; müstahdimler içiniş ka
lemleri açılması, fennî ve sıhhhî çamaşırhan yapıl
ması veya yapanlara ruhsat verilmesi, fabrika ve 
sair darülmesaideki amele meskenlerinin sıhhat 
noktasından teftişleri belediyeye mevdu vazaif 
meyanındadır. 

Bu maddede yazılı fıkraların bir kısmı aynen 
ve diğer kısmı da tadilen kabul olunmuştur. 

Belediyelerin varidatı itibarile bu vazaif mec
bur ve ihtiyar îolarak iki kısma ayrılmış ve bu 
kısımlar da 16 ve 17 inci maddelerde gösterilmiş
tir. 

Bir kısım belediyeler için mecburî olan vazai-
fin ifası zımninda varidattan yüzde on nisbetinde 
bir miktarın tahsis ve tasarrufu esası on sekizinci 
maddde ile temin olunmuştur. 

Belediyelerin hak, salâhiyet ve imtiyazlarını 
gösteren 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasının 
(A) kısmı müzakere olunurken Maliye ve İktisat 
Vekili Beyfendiler de hazır bulunmuş ve bu kısım
da sayılan hususların belediyelere ait bir hak ol
duğu ve ancak bizzat belediyeler tarafından yapıl
mayıp imtiyaz şeklinde başkalarına verildiği tak
dirde Devletçe müttahaz kaidelere uymak ve müd

deti kırk senyi tecavüz etmemek üzere imtiyaz 
verilebileceği kırk seneden fazla bir müddet için 
imtiyaz vrilmesi hususundaki kaidelerin değiştiril
memesi esası kabul olunarak fıkranın (A) kısmı 
buna göre tadil olunmuş, yedinci fıkra sonuna 
(belediye vergi ve resimlerine haciz konulmiyaca-, 
ğı) hakkında bir hüküm ilâvesinden sonra madde
nin diğer fıkraları aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü Fasıl 

Bu güne kadar tatbik edilmekte olan kanun 
mucibince icraî sıfatı haiz ve (6:12) azadan mü
rekkep Belediye Meclisleri ile idare heyetlerinin 
iştiraki ile teşekkül eden cemiyeti belediyeler 
20 inci madde ile kaldırılmış ve yerlerine intihap 
devreleri dört seneden ibaret ve doğrudan doğruya 
hemşehriler tarafından müntahap belediye meclis
leri teşkil olunmuş ve âza miktarı da beldelerin 
nüfuslarına göre tespit edilmiştir. 

Madde — 21 - 22: müntehip ve müntahaplarm 
evsaf ini tayin eden 23 ve 24 üncü maddelerin bazr 
fıkralarındaki tabirler diğer kanunlarla kabul 
olunan şekle ifrağ olunmuşlardır. 

Her iki maddenin birinci fıkrasını teşkil eden 
(Türk olmak) kaydı am ve şamil olarak kabul 
olnumuş ve binaen aleyh belediye intihaplarında 
müntahip ve müntahap olmak hakkı Türk kadınla
rına verilmiştir. 

Filhakika garpta bir çok memleketler kadınlara 
ayni hukuku bahşetmiş olduklarından dolayı bu 
lâyiha şu noktadan medenî memleketlerle aramız
daki farkı kaldırmış olmakla beraber Türk kadın
lığımda mahrum olduğu intihap hakkına kavıştır-
mış oluyor. 

Bu hususta teşkilâtı esasiyeye mugayiret mes
elesinde asla mevzubahs olamaz. Mezkûr kanunun 
10 ve 11 inci maddelerindeki (müntahipler meb'us 
intihabına münhasır olmakla beraber (Türk 
hukuku ammesi faslındaki 69 uncu madde muci
bince Türkler arasındaki müsavatsızlık (zümre) 
sınıfı aile ve fert "imtiyazları mülga ve memnu
dur,,. 

Binaenaleyh kadınları belediye intihaplarında 
müntahip ve müntahap olmaları, inkilâp ve Cum
huriyetimizin umdelerinede uygundur. 

Bilumum Devlet memurlarile belediye memur 
ve müstahdemlerinin dairei memuriyetleri dahilin
de meclis âzalığına seçilmemesi memnuiyetini ko
yan 25 inci madde aynen kabul olunmuştur. 
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Dahiliye Encümeni 26 inci maddede (encümeni 

daimii vilâyet) âzalığı yerine meclisi umumii 
vilâyet âzaliğr ile belediye meclisi âzalığmın bir 
zat uhdesinde birletmemesini kabul etmiş isede 
kazalarımızda evsafı kanuniye ve matlubeyi haiz 
namzet bulmak müşkülâtının önüne geçmek için 
bu maddedeki (meclisi umumii vilâyet) âzalığı 
yerine (encümeni daimii vilâyet) âzalığı kaydı 
konulmuş ve maddenin diğer hükümleri aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 27 — Belediye^ meclisinde birleşmesi 
caiz olmıyanları sayan bu madde esasen 24 üncü 
maddenin birinci fıkrası mucibince kadın azayı 
nazarı dikkate almamış olduğundan tevsii zarurî 
görülmüş ve bunların tadadı yerine kanunu mede
nideki birinci derecede usul ve furuğ ve birnci 
derecede civar ve bu derecelerdeki sihri hısımla
rın bir mecliste birleşmemeleri esası kabul olun-
mnştur. 

Belediye vazifesini mazeretsiz kabul etmiyenler' 
için 28 inci maddedeki ceza muvafık görülmüş ve* 
ancak müddetler azaltılmıştır. 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 41 inci maddeler aynen 
kabul olunmuş ve 35, 36, 37, 38 39 ve 40 inci mad
delerdeki bazı kelimeler değiştirilmiştir. 42 inci 
maddenin başına ( meclis âzası adedi ı2 olan 
yerlerde intihap encümeni azasının enaz üçünün ve 
diğer yerlerde) hükmü ilâve olunduğu gibi 43, 44,, 
45, 46 inci maddeler aynen kabul olunmuş. 

47 inci maddenin sonuna hafif para cezası ek-i 
lenmiş vukuu halinde esbabı müşeddideden addo-i 
lunmak üzere (zorla) ve ( kalabalıkla kelime-i 
leri 48inci maddeden çıkarılmış; 49 ve 50inci mad
deler aynen kabul olunmuştur. ; 

İntihap cezaları için müruru zaman müddetini 
Dahiliye Encümeni umumî kaidelere bağlıyarak' 
hükümetin teklifindeki 51 inci maddeyi lâyihadan' 
çıkarmış isede encümen bu gibi cezalara müteallik^ 
mürur zaman müddetinin kısa olmasını muvafık! 
.görmüş ve mezkûr maddenin nihayetindeki fıkrayi 
51 inci madde halinde lâyihaya ilâve etmiştir. 

Belediye intihabının. iptaline mütaallik 51-; 
inci madde 52 inci ve belediye meclisinin feshine] 
müteallik 52 inci maddede 53 üncü madde olarak j 
aynen kabul olunmuştur. i 

Meclisin adî ve fevkalâde içtimaiarma müte-i 
allik 53 üncü maddenin numarası değiştirildiği] 
ve fevkalâde içtimalar için ( Valinin tasvibi V 
kaydı çıkarıldığı gibi azadan (üçte ikisinin) yeri-j 
ne de (azadan üçte birinin) hükmü yazılmış vel 

Dahiliye Encümeninin 54 üncü maddesine yazık 
müstacel hallerin takdiri reise bırakılmış oldu
ğundan (mahallî en büyük mülkiye memurlarının 
tastiki ile) hükmü bu maddeden çıkarılmıştır. 

Madde 56 — Hafî ve alen celselerdeki hulâsa
ların lüzumu halinde vilâyete ve vekâlete de irsali 
talimatname ve evamir ile temin olunan hususatın-
dan görülerek bu hulâsaların mahallî en büyük mül 
kiye memurlarına verilmesi maksadı temin edebile
ceğinden madde tadil olunmuş ve (mahallî en bü
yük mülkiye memuru vasıtasile vilayete, Dahiliye 
Vekâletine irsali) kaydı çıkarılmıştır. 

56, 58, 59 uncu maddlere 57, 59 ve 60 inci mad
de olarak aynen kabul olunmuş; 57 inci maddenin 
numarası değiştirilmiş ve içtimaların herhangi bir 
suretle sekteye uğramaması için bir reis yerine iki 
reis vekili intihap esası konulmuştur. 

Madde- 61 — Dahiliye Encümeninin 60ıncı ma
ddesindeki suallerden maksat istizah keyfiyeti 
olduğundan sual kelimeleri yerine istizah yazıldığı 
gibi maddenin son fıkrası da buna- göre tadil edil
miştir. 
Madde 62 — lâyihanın altmış birinci maddesinin 

birinci fıkrası aynen kabul edilmiş isede encümenler 
meclis içtimalarının devamı müddetince çalışabile
ceklerinden ve ona göre de huzur hakkına nail ola
bileceklerinden dolayı son fıkra olarak (encümenler 
mütalaalarını o içtima içinde meclise bildirirler) 
kaydı konulmuştur. 

Dahiliye Encümeninin 62, 63 üncü maddeleri 
63 ve 64 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
64 üncü maddenin numarası değiştirilmiş ve met
ninden zait addolunan kelimeler çıkarılmıştır. 

Madde 66 — Kanunu medenideki esâsa tev
fikan tadil edilmiş olan 27 inci maddeye göre ya
zılmıştır. 

Dahiliye Encümeninin 66 ve 67 inei maddeleri 
67 ve 68 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Birbirini müteakip üç içtima gününde bilâ 
mazeret içtimalarda bulunmıyan âza hakkında 
yapılacak muameleyi tespit eden 68 inci madde 
bazı tadilât ile 69 nucu madde olarak kabul olun
muştur. 

Belediye meclisinin müzakere icra ve karar 
ita edeceği hususları sayan 69 uncu- madde 70 inci 
ve bu kararlardan hangilerinin mahallî en büyük 
mülkiye memuru tarafından tasdik olunmadıkça 
mer'i olamıyacağını gösteren 70inci madde, 71inci 
ve Dahiliye Encümeninin 70inci maddesi ve 72inci 
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maddesi son fıkradaki ibare tadilâtından sonra 
73 üncü maddesi 74; 74 üncü maddesi 75; 75 inci 
maddesi 76 inci madde olarak aynen kabul olun
muşlardır. 

Dördüncü fasıl 

Lâyihanın yeni ve mühim maddelerinden bi
ri de Belediye encümenlerinin teşekkülüne mü
teallik olan 76 inci maddesidir.Şehremaneti teş
kilâtı bulunmıyan yerlerde azamî 12 azadan mü
rekkep Belediye meclisleri icraî sıfatı haiz ol
duklarından en ufak işler için de toplanıp karar 
vermek mecburiyetindedirler. Hükümetin esbabı 
mucibe mazbatasında da yazılı olduğu üzerebe-
lediye işlerini işkâl eden- bu muzur müdahale en
cümenlerin ihdası ile kaldırılmış oluyor. Ancak 
encümene iştirak edecek meclise mensup âza ade
dinin azamî ve asgarî miktarı maddede tayin 
edilmemiş olduğundan (mansup azanın nısfını 
tecavüz etmemek ve ikiden aşağı olmamak üzere) 
kaydi ilâve olunmuş, madde numarası değiştiril
miş ve 77 inci madde 78 inci ve bazı kelimeleri 
değiştirilen 78 inci madde 79 uncu madde 
olarak kabul olunmuştur. Lâyihanın 79 uncu 
maddesi, taaluku itibarile memurin faslında nazarı 
dikkata alınmak üzere bu fasıldan çıkarılmış 80 ve 
82 inci maddeler aynen kabul edilmiş, 81 iıici 
maddenin son fıkrası memurlara müteallik oldu
ğundan faslı mahsusunda nazarı dikkate alınmak 
üzere maddeden tay edilmiştir. Encümenin vazife
lerini sayan 83 üncü maddenin fıkraları bazı 
kelimeler değiştirildikten sonra ve 84 üncü madde 
aynen kabul olunmuştur. 

Encümen azasının müstafa addi için (sıra ile 
üç içtima günü bulanmaması) kaydı 85 inci mad
deye ilâve kılınmış, 86 inci ve 87 inci maddeler 
aynen kabul edilmiştir. 

Beşinci fasıl 

Belediyelerin ve şubelerinin kadrosu tespit 
etmekte olan 88 inci maddenin fıkralarında daire 
baş âmirleri, ile diğer memur ve müstahdemler 
tadat edilmiştir. 

Madde 89 — Belediye reislerinin intihabına 
müteallik evsaf ve şeraiti tayin eden bu madde 
encümenimizce bir az daha tevsi edilmiştir. Filha-* 
kika muntazam bir bütçeye, eyi çizilmiş bir prog
rama malik ve devletin murakabesi altındaki 
belediyelerimizin başına ehliyet ve liyakatleri 

hem şehriler ce malûm bir vatandaş geçmesini temin 
etmek belde ve hemşehriler menafii için ihmal 
edilmez. Hemşehrilerce intihap edilmiş olan m ?l's 
evvelen reis olacak vatandaşı kendi sinesinden arar. 
Kendi âzası haricinde kudret ve kabiliyetine itimat 
ettiği bir hemşehri veya vatandaşı da kendi reisli
ğine seçebilmek salâhiyetine malik olursa uhdesine 
mevdu işlerde muvaffakiyetle çalışmak imkânını 
elde etmiş olur. İtalya, Almanya ve Belçika gibi 
mütemeddin memleketlerce de kabul edilmiş olan 
bu esasın memleketlinizde faydası olacağına kani 
bulunan encümen maddenin birinci fıkrasını bu 
maksatla tadil ve reislik müddetini sekiz yerine 
dört sene olarak tespit etmiştir. Şu -kadar ki ha
riçten veya hemşeriler arasından reisliğe seçilecek 
zatın da bu kanuna göre intihap olunmak evsafını 
haiz bulunması lâzımdır. Reis intihabında (sülüsa-
nı ekseriyet) yerine adedi mürettebin ekseriyeti 
ile iktifa edilmiş olduğu gibi tasdik ile kat'ileşe-
cek olan reis intihapları için muayyen bir müddet 
zarfında tasdik muamelesi yapılmadığı veya inti
hap reddolunduğu takdirde yapılacak muamele 
maddede tasrih edilmiştir. 

Madde 90 — Meclisin ekeseriyetle çalışmasını 
temin edecek miktarda âza veya ihtiyat âza kalma
dığı veya her ne suretle olursa olsun reislik inh'lâl 
ettiği takdirde yeni intihap neticesine kadar 
muvakkat reisin hangi makamlar tarafından tayin 
edileceğini gösteren bu madde tadilen kabul 
edilmiştir. 

89uncu madde mucibince reisler meclisten,hem
şeriler veya vatandaşlar arasından seçileceğinden 
ve bu itibarla yegâne tercih sebebi kudret ve kabi
liyet olacağından lâyihanın reisler için muayyen 
tahsil şartları vazeden 91 inci maddesi tay yolun
muştur. 

Reislerin bir devrei intihabiye c,>nasmda 
reislikten sukutlarını icabettiren evsafı tayin eden 
92 inci maddenin A ve B fıkraları 91 inci madde 
olarak tadilen kabul edilmiş ve C fıkrası ayrıç••% ve 
tadilen 92 inci madde olarak yazılmıştır. 

Madde 93 — Metindekn madde numarası çizil
dikten sonra aynen kabul olunmuştur. 

Madde 94 — : Ankara belediye reisinin tayini 
hakkında bu gün mevcut olan hüküm bu maddenin 
A fıkrasile aynen muhafaza olunmuştur. 

B fıkrasındaki yerler, reislik vazifesini ifa 
edecek derecede tahsil görmüş hemşehrilere henüz 
malik oimıyan memleketimizin şarkılıdaki beledi
yelerdir. 
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Yeni lâyihanın belediye reislerine tevdi ettiği 

vazifelerin eyi yapılması ve beldelerimizin temi
ni ümranı için bu fıkra ile kabul edilen esastan 
da istifade imkânı elde edilmiş oluyor demektir. 

Ankara Valilikle Şehreminliğinin bir zat uh
desinde cem'inden tatbikatta istifade edildiği 
ve B fıkrasındaki belediyelerimizin bütçesi hariç
ten reis getirecek derecede zengin olmadığı için 
buralara münhasır olmak üzere reisliğin valilik 
veya- kaymakamlıkla birleşmesi Dahiliye Vekili 
Beyefendi tarafından teklif olunmuş ve encüme-
nimizce bu idarî sebepler dolayisile teklifi vaki 
kabul edilerek formülü E fıkrası halinde madde
ye ilâve olunmuştur. Ancak bu esas kabul olun
duktan sonra 70 ve 76 inci maddelerdeki hükmün 
bu gibi reislere tatbik olunmıyacağı hakkında 
fıkraya kayıtlar konulduğu gibi 70 inci madde
nin 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 ve 13 üncü fıkralarında sa
yılan işler için verilecek kararların da hangi ma
kamlarca tasdik edilerek kat'ileşeceği D fıkra
sında izah olunmuştur. 

Ankara ve İstanbul reis muavinlerinin Dahi
liye Vekâletince tayin olunacağını gösteren 95 
inci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 96 — Belediye reislerinin yukarıda 
esbabı arz ve izah olunan maddeler mucibince 
müııtehap veya mensup olmalarına; ve yahut 
vazifelerinin vali ve kaymakamlar uhdesine veri
leceğine göre belediye memurlarının tayinine ait 
96 inci maddenin de bu esaslara göre tadili icap 
etmiştir. 

Maddeye ilâve edilen yeni hükümlerden biri 
lüzum görülen belediyelerde reis muavinlerinin 
meclis âzası arasından seçilebilmesidir. Belçikada 
belediye encümenini teşkil eden zatler meclis âza
sından olmakla beraber her biri bir dairenin ba
şında âmir olarak bulunduğundan icraî hususatta 
intihap ve ihtisas işleri memzuç bir haldedir. Be
lediyedeki daire baş âmirine de teşmili şayanı 
temenni olan bu esas şimdilik bizde yalnız mua
vinler için kabul edilmiş oluyor. 

Maddenin Sıhhiye memularlarma ait son fık
rası, bu husustaki kanunun tarihi ile numarası
nın zikri suretile tadil edilmiştir. Belediye reisi 
ile belediye encümeni veya bunlarla belediye 
meclisi arasında ihtilâf vukuunda bu ihtilâfı tet
kik ve kat ' î karara rapteden makamları gösteren 
97 inci madde ile belediye reisinin vazife ve sa
lâhiyetlerini sayan 98, 99 (D fıkrasının hazf ile), 

101 inci maddeler .ve belediye reisi ile diğer I 

belediye memur ve müstahdemlerinin vazifeden 
münbais *veya vazifelerinin ifası esnasında hadis 
olan cürümlerinden dolayı memurin muhakematı 
hakknıdaki kanuna tabi bulunduklarını tayin 
eden 102 inci madde aynen kabul olunmuşlardır. 

103 üncü madde: Memurların intihap, tayin 
ve terfileri gibi hususatı hakkında yapılacak 
nizamnamenin (alâkadar vekaletlerce müştere
ken) ve usulüne tevfikan tanzim olunacağı mad
dede tasrih edildiği gibi lâyihanın iktisabı kanu-
niyet eylediği güne kadar hakkı tekaütten müste
fit memurların tekaüt kanunu ahkâmına tabi 
bulundukları da zikredilmiştir. Belediye zabita-
sına müteallik 104, 105, 106 (103 üncü maddedeki 
nizamnamesine tevfikan kaydinin ilâvesinden 
sonra) 107, 108, 109 uncu maddeler aynen kabul 
edilmiştir. 

Altıncı fasıl 

Belediye bütçesine müteallik ve 23 maddeden 
mürekkep olan bu faslın 110 uncu maddesi bele
diye varidatını saymakta olup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 inci fıkralar aynen kabul edilmiş 9 uncu fık
radaki % yirmi % ona indirilmiş, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17 inci fıkraların bir kısmındaki bazı 
kelimeler değiştirilmiş ve halkı inleten iltizam 
usulü belediyelerden de kaldıran 111 inci madde 
aynen kabul olunmuştur. 

Madde 112 — Bir kısım belediye vergi ve re
simlerinin meclislerce tertip ve tespit edilen hak-
sit müddetleri neşir ve ilân olunduktan sonra bu 
müddetler zarfında borçlerını ödemiyenlerden ay
rıca %10 ceza alınacağını gösteren bu maddeye (ta
rihî ve resmî ihtara rağmen her taksit müddetinin 
son gününden itibaren) kaydi ilâve olunmuş" ve ce
zanın taksit müddeti zarfında tayin olunan bir 
zamanda değil taksit müddetinin hitamından sonra 
alınacağı tasrih edilmiştir. 

Madde 113 — Belediyeden ruhsat almaksızın 
veya vergi ve resimlerine tabi işlerde bu resim 
ve vergilerini vermeksizin bu işleri yapanlar hak
kında yapılacak muameleyi gösteren bu madde 
aynen kabul olunmuştur. 

Madde 114 — İtfaiye vesaitini 15 inci madde
nin 22 inci fıkrası mucibince ikmal eden beldeler
de muamele yapan yangın sigorta kumpanyaları
nın tazminattan vareeste kalmak suretile prim al
maları devam edeceğinden ve bu istifadeleri, bele
diyelerce ihtiyar olunan masraflarla tesis edilen 
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yi malûmat valiler tarafından Dahiliye Vekâleti
ne gönderileceği tasrih edilmiştir. 

Madde 123 — Bütçeyi tasdika salâhiyettar 
makamların bütçeyi ne gibi şartlar dahilinde tet
kik ve tasdik edeceklerini gösteren bu maddenin 
nihanetine meclislerin yapılan tadilâta karşı Şurayı 
Devlete müracaat edebilecekleri hakkında bir kayıt 
ilâve edilmiştir. 

124 üncü maddeden (mafevk) kaydı çıkarıl
dığı gibi (sebep ve suretle) yerine şekilde kaydı 
yazılmış (125) inci ' maddedeki varidattan evvel 
(nisbet ve miktarı kanuna uygun olmiyan) kaydi 
ilâve edilmiş ve (yolsuz) kelimesi çırılmıştır. 
(127) inci maddenin son fıkrası tay ve 128 inci 
madde aynen kabul olunmuştur. 

Belediyeler usulü muhasebesinin bir nizam
name ile tespit olunacağı 129 unuu ve her hangi 
bir sebeple yeni bütçe kat'ileşmemiş olursa eski 
sene bütçesinin tatbik olunacağı 130 uncu madde
lerde tasrih edilmiş 131 ve 132 inci maddeler aynen 
kabul olunmuştur. 

vesait ve ifa olunan hizmetler neticesinde hasıl ol
duğundan bu gibi kumpanyaların yanğîna müte
allik belediye tesisat ve hidematının idamesi mas
raflarına iştirakleri encümenimizce de kabul edil
miş ve maddedeki (kasaba, şehir, büyük şehir) 
kaydı çıkarılmış olduğu gibi bu maddeye teallûku 
itibarile 116 inci madde ahkâmfı müstakil f,kra 
halinde bu maddenin nihayetine ilâve olunmuş
tur. 

Madde 115 — Tarihî, bediî ve mimarî kıymeti 
haiz olan kapalı çarşı, bedesten, pasaj veya cesim 
han gibi yerlerle beldenin iktisat ve istihsal haya-
tınca ehemmiyeti bulunan saraçhane, dabakhane 
gibi emlâki müçtemia ve mürtebitatı havi her ne
vi büyük binaların müşterek tesisata müteallik; 
aksamının inşa, tamir ve temrinlerinin belediye-; 
lerce ne gibi şartlara göre ifa edileceğini tespiti 
eden llöinci madde Dahiliye Encümenince lâyi-l 
hadan çıkarılmış ise de lüzumuna binaen encü
menimizce aynen lâyihaya 115 inci madde olarak 
ilâve edilmiştir. 

Belediye sınırı içinde mahalle, sokak veya say-
fiyelerdeki emlâk sahipleri, üçte ikiden fazlasının 
imzalarile şose veya kaldırım inşasını, belediye 
hizmetlerinden olan cair tesisatın kendi semtlerine 
de temdit ve teşmilini talep eyledikleri takdirde 
olunacak muameleyi tespit eden 115 inci madde: 

116 inci madde olarak aynen kabul edilmiş ve 
Dahiliye Encümeninin 116 inci maddesi münase
bet ve taallûku itibarile 114 üncü maddenin niha
yetine müstakil bir fıkra halinde ilâve olunarak 
madde numaraları sırasından çıkarılmıştır. 

Madde 117 — Belediye masraflarını sayan bu 
maddenin beşinci fıkrasının son kısmı çıkarılmış, 
9 uncu fıkraya (belediye vezaifine dahil işler için 
kaydi ilâve olunmuş; 10 uncu fıkra da (kanunlar
la muayyen vezaifin ifası için icap eden masarif) 
şekline konulmu, 12 inci fıkradaki (sekiz) yerine: 
(on) yazılmış, on üçüncü fıkradaki tesisatın (ka
bul olunan programa göre her seneye isabet ede
cek miktarı için istilzam ettiği tahsisatı) kaydı • 
mezkûr fıkraya ilâve olunduğu gibi 16 inci fıkra 
nihayetine de (görülen ihitiyaca göre Dahiliye 
Vekâletinin müsaadesile bu miktar artırılabilir) 
kaydi ilâve olunarak diğer fıkralarla 118,119,120 
inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 

121 inci maddenin nihayetine (veya fasıl ve I 
maddelerini tadilen kabul eder) hükmü konulmuş-i 
tur. | 

122 inci madde de musaddak bütçelerin bera-I 

Yedinci fasıl 

Belediyelerin yalnız başına yapamadıkları vazife
lerden bir kısmının ifası için mücavir belediyeler 
veyahut köy, vilâyat idarei mahalliyeleri ile birlik 
teşkil etmeleri salâhiyetini veren bu faslın 133 ve 
134 üncü maddeleri aynen kabul olunmuş; 135 
inci madde birlik tesisine tarafatar olmıyanlara 
külfet tahmil edeceği için bu sebebe binaen fasıl
dan çıkarılmış 136 inci maddenin numarası değiş
tirildiği gibi 11 nici fıkrası, tay edilen 135 inci 
maddeye tebaan silinmiş, diğer fıkraları aynen 
kabul edilmiştir. 

136 inci madde olarak tesbit edilen 137 inci 
madde metninde yazılı 135 inci madde numarası 
tay olunmuştur. 

137 inci madde olarak yazılan 138 inci madde
deki vilâyet idare heyetleri için (birliğe dahil hey
etlerin mütalealarını almaları) kaydı konulmuştur. 

139 uncu madde 138 inci madde olarak tespit 
edilmiş ve metnindeki (umumî müesseselerdendir) 
kaydı yerine (amme müesseseleridir) kaydı yazıl
mış ve mahallî idarelerden maksat vilâyet mahallî 
idareleri ile belediye ve köy idareleri olduğunun 
mazbataya derci kararlaştırılmıştır. 

Birliğin bir meclisi olacağı esasını vazeden 
140 inci madde 139 uncu madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. Meclis âzalığı için konulan müdde-
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tin (azamî) dört seneden ibaret olduğu 140 inci 
maddede tasrih olunmuş, layihadaki 142, 143, 
145,146, 147, 148 ve 149 uncu maddelerin numara
lan değiştirilerek 141,142,144,143; 146, 147, 
ve 148 inci madde olarak aynen kabul olunmuşlar
dır. 143 üncü madde olarak tesbit edilen 144 üncü 
madde metnindeki Reislik müddeti dört seneye 
indirilmiştir. 

Sekizinci fasıl 

Dahiliye Vekili Beyefendi tarafından azan 
olunan idarî, siyasî ve iktisadî sebeplerle İstanbul 
vilâyeti mahallî idaresi ile belediyesinin birleşti
rilmesi Eneümenimdzce de muvafık görütoaüş ve 
150 ve 151 inci maddeler 149 ve 150 inci madde 
olarak aynen kabul olunmuşlardır. 

152 inci madde numarası değiştirilmiş ve İs
tanbul Şehremaneti hududunun bu günkü şekline 
nazaran bir kısım kazaların merkezleri bu hudul 
dahilinde bulunduğu halde köylerinden bir kısım 
hariçte kaldığından bu köyler ehalisinin de inti
haba iştirakleri için maddenin nihayetine bir 
fıkra ilâve olunmuştur. 

152 inci madde olarak yazılan 153 üncü mad
denin vilâyet ve belediye bütçelerine ait fıkralar] 
tevsi edilerek bütçenin üç umumî kısımdan mü
rekkep olmak üzere tanzimi esası kabul olun
muştur. 

A ve B fıkraları kanunlarla vilâyet ve belediye 
işlerine muhtas varidat mukabili vilâyet ve bele
diyelere mevdu hizmetler için muktazi masraflara 
mütealliktir. Her iki kısım için mevzu herhangi 
bir kanun (meselâ şose, köprüler kanunu gibi) 
ahkâmı bu birleşme ile değiştirilmiş veya bozul
muş değildir. Bu hususu teyiden mahallî idareler 
varidatından bazı hizmetler için muvakkaten tef
rik olunan hisselerin (A) fıkrasındaki varidata 
münhasır olduğu müsatkil fıkra halinde maddeye 
ilâve olunmuştur. Her iki idarenin müşterek teş
kilât ev hizmetleri için muktazi masarif, maddeyi 
ilâve edilen (C) fıkrası mucibince büteçenin 3 üncü 
kısmını teşkil eder. Bu suretle yapılacak olan büt
çenin hangi şartlara göre tanzim ve tasdik edile
ceği (D) fıkrasındaki hükümlere tabi tutulmuş
tur. 

Dokuzuncu fasıl 

Numarası 154 olarak tesbit edilen 156 inci 
maddenin birinci fıkrası (ikinci madde hükmü 

haricinde kalan yerler) şeklinde tadil, ikinci fık
rası aynen ipka ve 15T inci madde 155 inci madde 
olarak aynen kabul olunmuştur. 

Nüfusu 70 bini geçen beidtelerde meclis âzasıfta 
miktarı Dahiliye Vekâletince tasvip olunancak hu
zur hakkı verileceğine müteallik 156 iner madde 
lâyihaya ilâve ve 158 inci madde 157 inci madde 
olarak aynen kabul edilmiş 158 inci madde olarak 
tesbit edilen 159 uncu maddedeki (Dahiliye Ve
kâleti) kaydı yerine (Hükümet) yazılmış olduğu 
gibi 160 inci. madde de 159 uiıeu madde olarak 
aynen kabul olunmuştur. 

Metruk ve kimsesiz mazarltklarla vakfa ait 
umumi mezarlîklaran bilcümle hukuk ve veeaibi 
ile belediyelere devri esası 160 inci madde hâlinde 
layihaya ilâve edilmiştir. 

Beldelerimize fennî ve sıhhî evsafı haiz su 
getirilmesi için vukübulan muhtelif teklif elerin 
müzakeresinde Maliye Vekili Bey erendi <ie haffîr 
bulunmuş ye neticede: Fennî şartlan haiz su getir
mek için belediyelerin varidat menbaları müsa
it olmadığı takdirde Devlet varidatı ile birlikte 
cibayet olunan vergi ve resimlerin on senelik tu
tarı karşılık gösterilerek Dahiliye Vekâletinin 
muvafakati alındıkan sonra belediyelere yapı
lacak istikrazlara veya müteahhitlerle aktolunan 
mukavelenamelerin malî ahkâmına karşı Maliye 
Vekâletinin kefil olması esası kararlaştırılarak 
161 inci madde halinde lâyihaya ilâve kılınmıştır. 

162 inci maddenin nihayetine Ankarada İmar 
ıVEüdüriyeti Umumiyesi teşkiline mütaallik kanun 
'ıükümlerinm meri olduğuna dair bir fıkra yazıl
mış 163,164,165 inci maddelerde şekle ait tadilât 
icrasından sonra kabul olunmuşlardır. 

Bu kanun hükümleri meri olduğu tarihten son- / 
ra belediye meclis ve heyetleri teşekkül edinceye 
kadar ifası muktazi vazaifin mevcut reis ve meclis
ler tarafından icra olunacağı hakkında lâyihanın 
ramına muvâkkat bir madde ilâve kılınmıştır. 

Dahiliye Encümeni mazbatasının sonunda ya
nlı kanunî tekliflerden, Kayseri Meb'usu Hasan 
Ferit ve Mardin Meb'usu İrfan Ferit Beylerin 
( muhtelif makam ve heyetlerin para cezası kes
mek ve san'at ve ticaret icrasından men etmek sa
lâhiyetlerinin kaldırılması ) hakkındaki teklifleri 
İle Antalya Meb'usu Sakî Bey ve refikinin (umuru 
belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye hakkındaki 
959 numaralı kanunun ikinci maddesinin tadili) 
ne müteallik tekliflerinin, Adliye Encümeni tara
fından tetkik edilmekte olan kanunî tekliflere taal-
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lûku itibarile bu lâyihadan tefriki ile mezkûr encü
mene tevdii muvafık görülmüştür. Müsakkafat 
kanununun 4 üncü maddesinde 4 üncü fıkrasının 
tefsiri hakkında Dahiliye Vekâletinden yazılan 
ve Maliye Encümenince bu lâyiha ile beraber 
müzakere edilmek üzere gönderilmiş olan tefsir 
tezkeresi ile halli matlup mesele Delilliye Encüme
ni mazbatasında da yazıldığı gibi 19 uncu madde 
mucibince kaf i ve sarih hükme bağlanmıştır. 

Oyun ve eğlence yerleri tesis ve idare etmek 
hakkının Himayei Etfal Cemiyetine verilmesine 
dair Kırklareli Meb'usu Doktor Fuat Beyin ka
nunî teklifi, Bütçe Encümenin gösterdiği lüzum ü-
zerine encümenimize havale buyrulmus isede bu 
gibi yerleri tesis ve idare etmek hususu, lâyihanın 
15 inci maddesinin 55 inci fıkrasile belediyelere 
verilmiş olduğundan mezkûr teklifin reddine ka
rar verilmiştir. 

Arzolunan sebeplere binaen encümenimizce bir 
kısım maddeleri aynen ve diğer kısımları tadilen 
kabul edilmiş olan lâyihanın, müstacelen müzakere
si ricasile Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine ar-
zoluıımak üzere Yüksek Reisliğe sunulması karar
laştırılmıştır. 

B. K. M. E. Rs. M. M. Kâ 
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Hükümetin teklifi 
BELEDİYE KANUNU LÂYİHASI 

Birinci Fasıl 

Beldelerin idaresi 

MADDE 1 — Belediye, beldenin ve belde sakin
lerinin mahallî mahiyette müşterek ve meden 
sakinlerinin mallî mahiyette müşterek ve medeni 
ihtiyaçlarının tanzim ve tesviyesi ile mükellef 
hükmî bir şahsiyettir. 

MADDE 2 — Nüfus ne miktar olursa olsun 
kaza ve vilâyet merkezlerinde ve nüfusu iki bin
den fazla olan beldelerde belediye teşkilâtı mec
buridir. 

MADDE 3 — Belediye idaresi belediye Mec
lisi ile belediye Encümeni ve belediye reisi ve 
muavinlerine belediye şubeleri mevcut ise şube 
müdürlerine ve şube heyetlerine mevdudur. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümleri başlar 
başlamaz şimdiye kadar sınırı tahdit edilmemiş 
olan beldelerin sının aşağıda tarif edildiği şekil
de çizilir. 

A - ötederıberi beldeye ait sayılan bütün 
tarla, bağ, bahçe, çayır, meralar, zeytinlik, 
palamutluk, baltalık, otlatlık, sınır içinde kalacak 

B - Sınır mümkün olduğu kadar kolay anlaşı
lacak surette dereler, tepeler, yollar veya değişmi-
yen işaretli yerlerden geçecek ve bu dere, tepe ve 
yolların ve işaretli yerlerin yerlilerince atları ne 
ise behemehal sınır kâğıdında sıra ile yazılacak. 

C - Eğer bir beldenin sınırı derelerden, tepe-
pelerden, yollardan veya diğer değişmiyen işaretli 
yerlerden geçmek kabil değilse büyük taşlar dikile
rek sınır gösterilir. 

D - Belde ahalisinden bazı kimselerin başka bir 
köy veya belde arazisi içinde kalan emlâk ve ara
zisi, sahiplerinin bulunduğu beldenin değil bu em
lâk ve arazinin bulunduğu sınır içinde gözükecek. 

H - Beldenin sınırı mutlaka diğer köy veya 
beldenin sınırı ile birleşmek lâzım gelmez, öteden-
beri hiç bir tarafın sayılmadan boş arazı, dağlar, 

Dahiliye Encümeninin tadili 
BELEDİYE KANUNU LÂYİHASI 

Birinci fasıl 

Belediyelerin idaresi 

MADDE 1 —- Aynen 

MADDE 2 — Nüfusu ne miktar olurse olsun 
kaza ve vilâyet merkezlerinde ve nüfusu iki bin
den fazla olan yerlerde belediye teşkilâtı mec
buridir. 

MADDE 3 — Aynen 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümleri başlar 
başlamaz şimdiye kadar sınırı tahdit edilmemiş 
olan beldelerin sınırı aşağıda tarif edildiği şekil
de çizilir: 

A : ötedenberi beldeye ait sayılan bütün tar
la, bağ, bahçe, çayır, mer'a, zeytinlik, palamut
luk, baltalık, otlak gibi yerler sınır içinde kalır. 

B - Eğer bir beldenin sınırı derelerden, tepe
lerden, yollardan veya diğer değişmiyen işaretli 
yerlerden geçmek kabil değilse büyük taşlar di
kilerek sınır gösterilir. 

C - Belde ahalisinden bazı kimselerin başka 
bir köy veya belde arazisi içinde kalan emlâk ve 
arazisi sahiplerinin bulunduğu beldenin değil bu 
emlâk ve arazinin bulunduğu sınır içinde gözü
kecek. 

D - ötedenberi müştereken intifa edilen ça
yır, yayla ve korulardan mer'a ve menba ve tepe
lerden teamülü veçhile alâkalarların istifade 
hakları bakidir. Bu suretle belediye sınırı dahi
linde kalıp başkalarının hakkı intifaları bulu
nan bu kabîl yerler hakkında kâğıdına şerh ve
rilir. ' 

H - Yukarıdaki tarifelere göre çizilen sınırın 
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Belediye kenunu..lâyihası 

Birinci fasıl 

Belediyelerin idaresi 

Belediye 
MADDE 1 — Belediye beldenin ve belde sa

kinlerinin, mahallî mahiyette müşterek ve mede
nî ihtiyaçlarını tanzim ve tesviye ile mükellef 
hükmî bir şahsiyettir. 

Belediye teşkilâtı mecburî olan yerler 

MADDE 2 — Aynen 

Belediye idarecinin mevdu olduğu makam 
ve heyetler 

MADDE 3 — Aynen 

Belediye sınırlarının tahdidi 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümleri başlar 
başlamaz şimdiye kadar sınırı tahdit edilmemiş 
olan beldelerin sınırı aşağıda tarif edildiği şekil
de çizilir: 

A : ötedenberi beldeye ait sayılan bütün tar
la, bağ, bahçe, çayır, mer'a, zeytinlik, palamut
luk, baltalık, otlak gibi yerler sınır içinde kalır. 

B : Bir beldenin semin derelerden, tepelerden, 
yollardan veya diğer değişmiyen işaretli yerler
den geçmek kabil değilse büyük taşlar dikilerek sı
nır gösterilir. 

C : Belde ahalisinden bazı kimselerin başka 
bir köy veya belde arazisi içinde kalan emlâk ve 
arazisi, sahiplerinin bulunduğu beldenin değil bu 
emlâk ve arazinin bulunduğu belde veya köy sı
nırı içinde gösterilir. 

D : ötedenberi müştereken intifa edilen çay-
yır, yayla ve korulardan mer'a ve menba ve tepe
lerden teamülü veçhile alâkadarların istifade hak
leri bakidir. Bu suretle belediye sınırı dahilinde 
kalıp başkalarının hakkı intifaları bulunan bu ka
bil yerler hakkında sınır kâğıdına şerh verilir. 

E : Yukardâki tarifelere göre çizilen sınırın 
geçtiği yerlerin isimleri bu kâğıda yazılmakla be-
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ormanlar, yaylaklar varsa bunlar yine sınırın dı
şında bırakılacak. 

V - ötedenberi müştereken intifa edilen çayır, 
yayla ve korulardan mera ve menba ve tepelerden 
taamülü veçhile alâkadarların istifade hakları ba
kidir. Bu suretle belediye sınırı dahilinde kalıp 
başkalarının hakkı intifaları bulunan bu kabil yer
ler hakkında kâğıdına şerh verilir. 

Z - Yukarıdaki tariflere göre çizilen sınırın 
geçtiği yerlerin isimleri bu kâğıda yazılmakla be
raber sınırın nerelerden geçtiğini gösterir, birde 
harita tanzim ettirilir. 

T - Komşu köyler ve beldeler ile nizalı olan yer
ler sınır kâğıdında ve haritada ayrıca gösterile
cek. 

Y - Sınır nızaları meclis mukarraratınıu tebli
ği tarihinden itibaren otuz bir gün zarfında alâ
kadar tarafın ihtiyar ve belediye meclislerinin 
müracaatları dinlenmek şartile beldenin sının 
katî surette tasdika salâhiyettar olan makam tara
fından halledilir. 

K - Sınır kâğıdı ile haritaları dördüncü madde 
ahkâmı icra edilmek üzre belediyelerce dörder nüs
ha olarak tanzim ve salâhiyettar mercilere irsal o-
lunup tasdik edildikten ve iktisabı katiyet eyle
dikten sonra bir nüshası belediyeye tevdi, ikinci 
nüshası tastika salâhiyettar makamca muhafaza, 
üçüncü nüshası Dahiliye Vekâletindeki dosyası me-
yanına vaz ve dördüncü nüshası mahallî tapu da
iresine teslim edilir. 

MADDE 5 — Belediye snırları: 
A - Seksen binden az nüfusulu olan beldelerde 

belediye meclisinin karan ve vilâyet idare hey
etinin tasdiki ile . 

B - Seksen binden fazla nüfuslu beldelerde 
belediye meclisinin kararı ve idare heyetinin mu
vafakati ve Dahiliye Vekâletinin inhası üzerine 
icra Vekilleri Heyetinin tastiki ile katileşir. 

Katileşme tarihinden itibaren beş sene geçme
dikçe belediye sınırı değiştirilemez. Beş sene geç
tikten sonra sınırın büyültülüp küçültülmesine ih
tiyaç olursa yeni sınırın çizilmesi ayni merasime 
tabidir. 

MADDE 6 — Birbeldenin diğer bir belde ile 
veya köyler arasında sınır ihtilâfı zuhur ederse a-
şağıda tarif edildiği şekilde hallolunur. 

geçtiği yerlerin isimleri bu kâğıda yazılmakla 
beraber sınırın nerelerden geçtiğini gösterir bi
rer harita tanzim ettirilir. 

V -Komşu köyler ve beldeler ile nizalı olan 
yerler sınır kâğıdında ve haritasında ayrıca gös
terilecek. 

Z - Sınır hizaları meclis mukarraratının teb
liği tarihinden itibaren 31 gün zarfında alâkadar 
tarafının ihtiyar ve belediye meclislerinin müra
caatları dinlenmek şartile beldenin sınırı kat'î 
surette tasdika salâhiyettar olan makam tarafın
dan bir kelimede halledilir. 

T - Sınır kâğıdı ile haritaları dördüncü mad
de ahkâmı icra edilmek üzere belediyelerce dör
der nüsha olarak tanzim ve salâhiyttar mercilere 
irsal olunup tasdik eddildikten ve iktisabı kat '-
iyet eyledikten sonra bir nüshası belediyeye tev
di, ikinci nüshası tasdika salâhiyettar makamca 
muhafaza, üçüncü nüshası Dahiliye Vekâletin
deki dosyası meyamna vaz ve dördüncü nüshası 
mahallî tapu dairesine teslim edilir. 

MADDE 5 — Belediye sınırlan : 
A - Seksen binden az nüfuslu olan beldeler

de belediye meclislerinin kararı ve mahallî idare 
heyetinin mütaleası alındıktan sonra vilâyet ida
re heyetinin tasdiki ile. 

B - Seksen binden fazla nüfuslu beldelerde 
belediye meclisinin kararı ve idare heyetinin 
muvafakati ve Dahiliye Vekâletinin inhası üzeri
ne îcra Vekilleri Heyetinin tasdiki ile kat'ileşir. 
Tasdik edilmiyen sınır kâğıtları esbabı mucibe-
sile mahallerine iade edilir. Sınırın değiştirilme
sine ihtiyaç olursa yeni sınırın çizilmesi ayni 
usule tabidir. 

MADDE 6 — Beldeler veya köyler arasında bi-
nır ihtilâfı çıkarsa aşağıda tarif alunduğu şekil
de hallolunur: 



raber sınırın nerelerden geçtiğini gösterir bir ha
rita tanzim ettirilir. 

F : Komşu köyler ve beldeler ile nizalı olan • 
yereler sınır kâğıdında ve haritasında ayrıca göş-i 
terilir. j 

G : Sınır nizaları, meclis mukarraratınm teb- i 
liğı tarihinden itibaren 31 gün zarfında alâkadar 
tarafın ihtiyar ve belediye meclislerinin müracaat
ları dinlenmek şartile beldenin sınırını kat'î ve 
nihaî surette tasdika salâhiyettar olan makam tara
fından halledilir. 

II -L Sınır kâğıdı; ile haritaları, beşinci madde . 
ahkâmı icra edilmek üzere belediyelerce dörder 
nüsha olarak tanzim ve salâhiyettar mercilere irsal 
olunup tasdik edildikten ve iktisabı kat'iyet eyle- . 
dikten sonra bir nüshası belediyeye tevdi, ikinci 
nüshası tasdika salâhiyettar makamca muhafaza, 
üçüncü nüshası Dahiliye Vekâletindeki dosyası 
meyanına vaz ve dördüncü nüshası mahallî tapu 
dairesine teslim edilir. 

Sınırların tasdiki şekli 

MADDE 5 —• Aynen 

Sınır ihtilâflarının halli • 

MADDE 6 —Aynen 
Belde veya belde aksamının ayrılması veya baş

ka parçaların belde ile birleşmesi i 
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ihtilâf bir kaza dahilindeki belde ve köyler a-

rasında ise kendilerine mahallî en büyük mülkiye 
memuru tarafından tahriren vaki olacak tebligat 
üzerine alâkadar ihtiyar veya belediye meclisleri
nin en çok otuz bir gün zarfında bildirecekleri mü-
taleaları tetkik olunmak şartile kaza idare heyeti
nin esbabı mucibeli kararı ve vilâyet idare heyeti
nin aynen veya tadilen tasdikile, ihtilâf bir vilâ
yete merbut ve muhtelif kazalar dahilindeki bele
diye ve köyler arasında ise kczalik kendilerine ma
hallî en büyük mülkiye memuru tarafından yapı-' 
lacak tahriri tebligat üzerine alâkadar ihtiyar veya 
belediye meclislerinin en çok otuz bir gün zarfın
da bildirecekleri mütaleaları tetkik olunmak şar
tile vilâyet idare heyetinin kararı ve vilâyet umu
mî meclisinin tasdikile kat ' î surette hallolunur. 

İhtilâf muhtelif vilâyetlere tabi belde ve köyler 
arasında işe her vilâyet idare heyetinden münta-
hap üçer azadan müteşekkil bir heyetin kararı ve 
Şurayı Devletin tasdikile kat ' î surette hallolunur. 

• Bidayeten tahkik ile vazifedar meclis ve heyet
ler mahallerinde tetkikat yapmağa mecburdurlar. 

MADDE 7 — Bir beldenin bazı aksamının 
beldelerden ayrılarak ayrı belediye idaresine tabi 
bir belde haline geçmesi veya diğer komşu bel
de veya köylerin sınırı dahilinde ve yahut bir | 
belde ile komşu olan köy veya köylerin veya aksa
mının belde hududu dahiline girmesi aşağıda tarif 
edilen şekilde olur. 

Bir beldenin ayrılarak belediye idaresi tesis e-
dilecek veya diğer bir komşu belde veya köy sının 
dahiline girecek belediye kısmında sakin belediye 
müntehiplerinin lâakal üçte ikisinin imzalı mazba-
talarile talebi veya vali tarafından görülen idarî 
lüzum üzerine ayrılacak belediye kısmı ile diğer 
bir yere iltihak edecek ise iltihak edeceği belde 
veya köy belediye ve ihtiyar meclisleri müntehip
lerinin reyine müracaat etmek üzre vali kaza veya 
kazaların idare heyetlerinden üçer zat intihap e-
derek bir tahkik heyeti teşkil eder. Tahkik heyeti 
en az on beş gün evvelinden tayin ve ilân edeceği 
günde alâkadar belediye ve köylerin müntehipleri-
ni bulundukları belediye ve köyün tayin edilecek 
bir mahallinde rey vermeğe davet eder. (Reyler 
belediye intihabatındaki usul ve şeraite tevfikan 
alınacaktır.) tahkik heheti reyler neticesini bir 
mazbata ile tespit eder ve doğrudan doğruya vali
ye gönderir. 

Tahkik heyetinin mazbatası üzerine vilâyet i-

Ihtilâf bir kaza dahilindeki belde ve köyler 
arasında ise kendilerine mahallî en büyük mül
kiye memuru tarafından tahriren vaki olacak 
tebligat üzerine alâkadar ihtiyar veya belediye 
meclislerinin en çok otuz bir gün zarfında bildi
recekleri mütaleaları tetkik olunmak şartile ka
za idare heyetinin esbabı mucibeli kararı ve vilâ
yet idare heyetinin aynen veya tadilen tasdiki ile; 
ihtilâf bir vilâyete merbut ve muhtelif kazalar 
dahilindeki belediye ve köyler arasında ise ke
zalik kendilerine mahallî en büyük mülkiye me
muru tarafından yapılacak tahrirî tebligat üze
rine alâkadar ihtiyar veya belediye meclislerinin 
en çok otuz bir gün zarfında bildirecekleri müta
leaları tetkik olunmak şartile vilâyet idare hey
etlerinin karan ve vilâyet umumî meclisinin tas
diki ile kat ' î surette hallolunur. 

MADDE 7 — Bir beldenin bazı aksamının bel
deden ayrılarak ayrı belediye idaresine malik 
bir belde haline geçmesi ve yahut bir belde ile kom-

jişu olan köy veya köylerin veya aksamının belde hu
dudu dahiline girmesi aşağıda tarif edilen şekilde 
•olur: 
; Bir beldeden ayrı bir belediye idaresi tesis edile
cek belde kısmında sakin belediye müntehipleri
nin lâakal üçte ikisinin imzalı mazbatalarile ta
lebi ve yahut vali tarafından görülen idarî lüzum 
üzerine ayrılacak belediye kısmı ile diğer bir yere 
iltihak edecek ise iltihak edeceği belde veya köy be
lediye ve ihtiyar meclisleri müntehiplerinin reyine 
müracaat olunur. 

Bunun için vali kaza veya kazaların idare 
heyetlerinden üçer zat intihap edilerek bir tah
kik heyeti teşkil eder. Tahkik heyeti en az on beş 
gün evvelinden tayin ve ilân edeceği günde alâ
kada belediye veya köylerin müntehiplerini bu
lundukları belediye veya köyün tayin edilecek bir 
mahallinden rey vermeğe davet eder. Reyler be
lediye intihabatındaki usul ve şeraite tevfikan alı
nacaktır. Tahkik heyetinin mazbatası üzerine vi
lâyet idare heyetinin vereceği karar Şurayi Dev-
Ijete tevdi olunur. 

Şurayi Devletçe bu iftirakın nafi olduğuna ve 
belde veya köy varidatının kendisini idareye ve 
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MADDE 7 — Bir beldenin bazı aksamının < 
beldelerden ayrılarak ayrı belediye idaresine | 
tabi bir belde haline geçmesi veya diğer komşu j 
belde veya köylerin sının dahiline ve yahut bir ] 
belde ile komşu olan köy veya köylerin veya İ 
aksamınjn belde hududu dahiline girmesi aşağıda 
tarif edilen şekilde olur: 

Bir beldeden ayrı bir belediye idaresi tesis \ 
edilecek belde kısmında sakin belediye müntehip- [ 
lerinin lâakal yarısından fazlasının imzalı mazba- j 
talarile talebi ve yahut vali tarafından görülen 
idarî lüzum üzerine ayrılacak belediye kısmı ile j 
diğer bir yere iltihak edecek ise iltihak edeceği j 
belde veya köy belediye ve ihtiyar meclisleri 
müntehiplerinin reyine müracaat olunur. 

Bunun için vali kaza veya kazaların idare j 
heyetlerinden üçer zat seçerek bir tahkik heyeti 
teşkil eder. Tahkik hey'eti en az on beş gün evve
linden tayin ve ilân edeceği günde alâkadar 
belediye veya köylerin müntehiplerini» bulunduk
ları belediye veya köyün tayin edilecek bir ma
hallinde rey vermeğe davet eçter. (Reyler beledi
ye intihabatmdaki usul ve'şeraite tevfikan alınır) 
Tahkik hey'etinin mazbatası üzerine vilâyet idare 
hey'etinin vereceği karar Şurayı Devlete tevdi 
olunur. Şurayi Devletçe bu iftirakın nafi olduğuna; 
ve belde veya köy varidatının kendisini idareye,! 
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dare heyetinin ve vilâyet umumî meclisinin verece
ği karar Şurayi Devlete tevdi olunur. 

Şurayi Devletçe bu iftirakın nafi olduğuna ve 
belde veya köy varidatının kendisini idareye ve i-
mara kâfi bulunduğuna karar verildiği takdirde 
Reisicumhurun tasdikma arzolunur. 

MADDE 8 — Beldeler dahilinde mahalleler 
ihdası, isimlerinin vaz ve tepdil ve ilgası ve sınır
larının tadili belediye meclisinin ve mahallî idare 
heyetinin kararları ve valinin tasdiki ile icra edilir. 

MADDE 9 — Bir beldenin isminin tebdili be
lediye meclisinin ve vilâyet idare heyetinin kararı 
ve icra Vekilleri Heyetinin tasdikile icra edilir. 

MADDE 10 — Nüfusunun arazi üzerinde te
kasüfü itibarile muhtelif kümelerden müteşekkil 
olan; beldelerle nüfusu seksen bini geçen beldeler-
debelediye şubeleri teşkili caizdir. Belediye şube
lerinin ter.kili veya ilgası, hudutlarının tespit ve 
tadili aşağıda tarif edilen şekilde olur: 

Belde dahilinde şube haline geçmesi istenilen 
belde kısmında sakin belediye müntehiplerinin en 
az yarısından fazlasının imzali bir talebi veya be
lediye meclisinin müracaatı ve teklifi üzerine en 
büyük mahallî mülkiye memuru, o dairede intihap 
hakkını haiz halkın reyine müracaat edilme
sini kaza idare heyetine icra ettirir, idare heyeti 
on beş gün evvelinden tayin ve ilân edeceği günde 
şube haline geçecek belde kısmı müntehiplerile mü
tebaki müntehipleri beldenin muayyen bir mahal
linde rey vermeğe davet eder. (Reyler belediye in-
tihabatındaki usul ve şeraite tevfikan alınacaktır.) 
ve idare heyeti reylerin neticesini mazbata ile tes
pit eder ve doğrudan doğruya valiye gönderir, ida
re heyetinin mazbatası üzerine vilâyet belediye 
heyetinin vereceği karar, Şurayı Devletin mütalea-
sı ve icra Vekilleri Heyetinin tasvibi üzerine Re
isicumhurun tasdikile icra edilr. 

MADDE 11 — Bir köyün münferiden veya a-
ralarında fasılasız arazi irtibatı olan bir kaç köy 
veya köy mahalleri birleşerek bir belediye ida
resi tesis etmesi için nüfusları mecmuunun iki 

imara kâfi bulunduğuna karar verildiği takdirde 
Reisicumhurun tasdikma arzolunur. 

MADDE 8 — Aynen. 

MADDE 9 — Bir beldenin isminin değiştirilmesi 
belediye meclisinin ve vilâyet idare heyetinin ka
rarı üzerine Şurayi Devletin mütaleası alınarak 
icra Vekilleri Heyetinin tasdiki ile yapılır. 

MADDE 10 — Nüfusunun arazi üzerinde teka
süfü itibarile muhtelif kümelerden müteşekkil 
olan beldelerle nüfusu seksen bini geçen belde
lerde belediye şubeleri teşkili caizdir. Belediye şu
belerinin teşkili veya ilgası hudutlarının tespit 
ve tadili aşağıda tarif edilen şekilde olur: 

Belde dahilinde şube haline geçmesi istenilen 
belde kısmında sakin belediye müntehiplerinin 
en az yarısından fazlasının imzalı bir talebi veya 
belediye meclisinin müracaatı ve teklifi üzerine 
en büyük mahallî mülkiye memuru o dairede inti
hap hakkını haiz halkın reyine müracaat edilme
sini kaza idare heyetine icra ettirir, idare heyeti 
on beş gün evvelinden tayin ve ilân edeceği gün
de şube haline geçecek belde kısmı müntehiplerile 
mütebaki müntehipleri beldenin muayyen bir ma
hallinde rey vermeğe davet eder. (Reyler belediye 
intihabatındaki usul ve şarta tevfikan alınır.) ida
re heyeti reylerin neticesini mazbata ile tespit 
eder vedoğrudan doğruya valiye gönderir, ida
re heyetinin mazbatası üzerine vilâyet belediye 
heyetinin vereceği karar, Şurayi Devletin mütale
ası ve icra Vekilleri Heyetinin tasvibi üzerine 
Reisicumhurun tasdiki ile icra edilir. 

MADDE 11 — Aynen. ' ; 
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imara kâfi bulunduğuna karar verdiği takdirde 
Reisicumhurun tasdikına arzolunur. 

mahaller ihdası, ilgası, isimlerile hudutlarının 
tayini 

MADDE 8 — Bir belediye sınırı içinde mahal
leler ihdası, ilgarsı birleştirilmesi, isimlerile 
hudutlarının değiştirilmesi belediye meclisinin ve 
mahallî idare heyetinin kararı ve valinin tasdi-
kıle icra edilir. 

Belde isimlerinin değiştirilemsi 

MADDE 9 — Aynen 

Belediye şubeleri teşkili 

MADDE 10 — Aynen 

MADDE 11 — Bir veya bir kaç köy veya ma
hallerin birleşerek belediye idaresi tesis etmesi 
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binden fazla olması ve köy veya ihtiyar meclis 
müntehiplerinin en az nısfından fazlasının bir 
mazbata ile mahallin en büyük mülkiye memuruna 
müracaat etmesi ve belediye idaresi tesisi için kâfi 
varidata malik bulunmaları muktazidir. Bu şera
iti haiz oldukları takdirde yedinci madde ahkâmı 
tatbik olunur. 

MADDE 12 — Dördüncü, beşinci, altncı, ye
dinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu maddeler
de bildirilen karar kat'ileşme tarihini takip eden 
malî senenin başlangıcından itibaren tatbik olunur 
ve tatbikından en az bir ay evvel mahallî en büyük 
mülkiye memuru tarafından gazetelerle ve diğer 
vasıtalarla ilân olunur. Kat'ileşme tarihinden iti
baren beş sene geçmedikçe tadilât yapılamaz. 

MADDE 13 —Her Türk nüfus kütüğüne yerli-
olarak yazıldığı beldenin hemşehrisidir. Hemşehri
lerin belediye işlerinde reye, intihaba, belediye ida
resine iştirak ve belde idaresinin devamlı yardımla
rından istifadeye haklan vardır. 

MADDE 14 — Belediye sınırı içinde oturan, 
bulunan veya ilişiği olan her şahıs belediye karm^ 
nuna, nizam ve talimatına müstenit emirlerini ve 
hükümlerini tutmak ve yapmak, resim, halk harç 
ücret ve aidatlarını vermekle mükelleftir. 

İkinci fasıl 

MADDE 15 — Belediye idarelerinin vazifeleri 
şunlardır: 

1 - Umuma açık olan yerlerin temizliğine, in
tizamına bakmak, 

2 - Yinilecek ve içilecek ve umumî sıhhate taal
lûk eden kullanılacak bazı eşya ile yerlerinin mah
sus kanun veya talimatnamesine tevfikan muraka
besi, 

MADDE 12 — 4 üncü, 5 inci, 6 inci, 7 inci, 
8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde bildirilen ka
rarlar kat'ileşme tarihini takıp eden malî senenin 
başlangıcından itibaren tatbik olunur. Tatbikın
dan en az bir ay evvel mahallî en büyük mülki
ye memuru tarafından gazetelerle ve diğer vası
talarla ilân olunur. 

MADDE 13 — Aynen. 

MADDE 14 — Belediye snırı içinde oturan, 
bulunan veya ilişiği olan her şahıs belediye ka
nununa, nizam ve talimatına müstenit emirlerini, 
hükümlerini tutmak ve yapmak, resimler harç 
ve ücret ve aidatını vermekle mükelleftir. 

İkinci fasıl 

MADDE 15 — Belediyenin kanunlar ve ni
zamnamelerle muayyen hukukî ve buna mukabil 
hukuku beldenin ve belde halkının sıhhat, selâ
met ve refahını temin ve intizamını halelden vi
kaye maksadile yapacağı vazifeleri vardır. 

Beldenin hukuku kanunlar ve nizamnamelerle 
muayyen haklardır. Vazifeleri aşağıda yazılanlar 
gibi ve ayrıca kanun ve nizamnamelerle muayyen 
vazifelerdir. 

1 - Aynen. 

2 - Yenilecek ve içilecek ve umumî sıhhate te-
allûk eden kullanılacak eşya ile yerlerinin mahsus 
kanun veya talimatnamesine tevfikan murakabesi. 
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MADDE 12 — Aynen. 

4 - 15 inci maddelerdeki kararların tatbiki 
Hemşehri hukuku 

MADDE 13 — Aynen 

Belde hududu dahilinde şahısların vazifeleri 

MADDE 14 — Belediye sının içinde oturan, 
bulunan, ilişiği olan her şahıs belediyenin kanu
nuna, nizam, ve talimatına müstenit emirlerini, 
hükümlerini tutmak, yapmak, resim ve harç 
ücret ve aidatlarını vermekle mükelleftir. 

İkinci fasıl 

Belediyenin vazifeleri 

MADDE 15 — Belediyelerin kanunlar ,ve 
nizamnamelerle muayyen hukuku, buna mukabil 
beldenin ve belde halkının sıhhat, selâmet ve 
refahını temin, nitizamını halleden vikaye maksa-
dile yapacağı vazifeleri vardır. 

Bu vazifeler aşağıda yazılanlarla, ayrıca kanun 
ve nizamname ve talimatnamelerle muayyen 
hususlardır: 

1 : Aynen 

2 : Yenilecek, içilecek ve umumun sıhhatine 
müteallik kullanılacak şeylerle yerlerinin, mahsus 
kanun, nizamname veya talimatnamesine tevfi
kan murakabesi. 
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3 - Umum yiyip içmesine, yatıp kalkmasına , 

taranıp temizlenmesine, eğlenmesine mahsus lokan
ta, birahane, gazino, kahvehane, kıratane, meyhane, 
han, otel, hamam, sinema, tiyatro, bar dansiğ ve 
emsali yerlerin ve bu mahallerde satılan ve kullanı
lan şeylerin temizliğine, sihhiliğine ve sağlamlığına 
dikkat etmek ve kanun ve talimatname mucibince 
bu gibi yerlerin işletilmeleri için gece ve gündüz a-
çık kalmalarına ve inzibatî esbaba nazaran zabıta
ca verilecek ruhsat üzerine sınıflarına ve tarife
lerine göre bunlar için ruhsatname vermek ve a-
çık ve kapalı bulunacağı saatleri mahallî Hükü
metinin de muvafakatini aldıktan sonra tayin ey
lemek, ücret tarifelerini tetkik ve tasdik etmek 
ve bu gibi yerlerde işi çeviren ve çalışanlardan 
ehliyet ve sihhatleri müsait olup olmadığına göre 
işlemelerine izin vermek veya menetmek, 

4 - Beşerî ve hayvani hastalıkların yayılması
nın önüne geçmek için mahsus kanun ve talimat
nameleri mucibince tatbik edilen tetbirler hakkın
da Hükümet teşkilâtile teşriki mesai etmek, 

5 - Emvatı muayene etmek ve defnine ruhsat 
vermek ve belediyenin irae eylediği mezarlıklar
dan başka yerlerde emvat defnettirmemek, ücretli 
ücretsiz olan cenazeleri fennî şerait dairesinde 
teçhiz ve tekfin, nakil ve tetfin etmek ve bunla
rın gömülmesine ruhsat vermek ve belediye me
zarlıkları tesis ve idare etmek ve hayvan naışle-
rini yaktırmak veya gömdürmek. 

6 - Şeraiti sıhhiyeyi cami belediye salhanesin
den başka yerlerde kasaplık hayvan kestirmemek 
kesilenleri müsadere etmek, 

7 - Belediye depolarından başka yerlerde ka
nun ve nizam ve talimat ile muayyen miktar ve 
şerait haricinde ( kabili iştial ve kabili ihtirak ) 
yanar maddeler bulundurmamak, bunları zapt 
ve müsadere etmek, 

8- Mürebbiye, sütnine, hizmetçi, aşçı, çamaşrı-
cı, uşak, hamal, şoför, arabacı, kayıkçı, berber,me-
vaddı gıdaiye satıcısı,, süthanelerde hizmet eden
lerle süt satanlar ye emsali ve halk ile temas eden 
hizmet erbabı işçilerin sihhî ve fennî muayenele
rini yaptırmak, ehliyet ve sıhhat vesikaları alanla
rın işlemelerine izin vermek ve bunları daima tes
cil ederek müseccel olmiyanları menetmek, (kayık
çıların ehliyetlerini tayinde mahallî liman reisleri
nin mütaleası alınacaktır) 

3 - Aynen. 

4 - Salgın ve bulaşık insan ve hayvan hastalik-
larının önüne geçmek için mahsus kanun veya ta
limatnameleri mucibince tatbik edilen tedbirler 
hakkında Hükümet teşkilât ile birlikte çalışmak. 

5 - ölenleri muayene etmek ve gömülmesine 
ruhsat vermek ve belediyelerce gösterilen mezar
lıklardan başka yerlere ölü gömdürmemek, ücretli 
ücretsiz olan cenazeleri fennî şartlar dairesinde 
teçhiz tekfin ve nakletmek, gömmek ve belediye 
mezarlıkları ve fennî cenaze yıkama yerleri tes's 
ve idare etmek ve hayvan ölülerini yaktırmak veya 
gömdürmek. 

6 - Sıhhî şartları cami belediye salhanesinden 
başka yerlerde kasaplık hayvan kestirmemek, kesi
lenleri müsadere etmek. 

7 - Aynen. 

8 - Aynen. 
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3 : Âyneri. 

4 : Salgın ve bulaşıcı insan ve hayvan hasta
lılarının önüne geçmek ve yayılmasına mani 
olmak için mahsus kanun, nizamname veya tali
matnameleri mucibince tatbik edilen tedbirler 
hakkında Hükümet teşkilâtile birlikte çalışmak. 

5 : Aynen. 

6 : Aynen 

7 : Aynen 

8 : Avnen 



9 - Belediye hududu dahilindeki deniz, göl ve 
nehirlerde belde sınırı dahiline münhasır olmak ü-
rere icrayı seyrüsefer eden istimbot, motorbot, ve 
her nevi kayık ve mauna ve salapurya gibi meraki-
bi sagireî bahriye ile hususî sandal ve kayıklar ve 
karada belediye hududu dahilinde umuma mahsus 
mahallerde seyrüsefer eden yük araba ve hayvan
ları, otomobil, otobüs ve emsali şimendiferden ma
ada vesaiti nakliyenin sağlamlığına, temizliğine 
dikkat ederek bunların azamî haddi istiabisini ve 
derecei tahammüllerini tespit ve sınıflarını ve nu
maralarını tayin ve işletenlerin ehliyet ve sıhhatle
rini murakabe ve ücurat tarifesine riayetlerini te
min edecek tetbir ittihaz etmek ve icabında bunları 
bizzat temin ve idare etmek ve kavanini mevzua 
mucibince salâhiyettar dairelerden verilen vesika
lara müsteniden işlemelerini ruhsata bağlamak , 
( Deniz vesaitinin haddi istiabisini ve sağlamlığını 
tayinde mahallî liman dairesile ticaret müdüriyet
lerinin mütaleası alınacaktır). 

10 - Umuma ait yerlerde gelip geçmeğe, nakdi
ye vasıtalarının işlemesine engel olacak, geçenlere 
zarar veya ruhsatsızlık verecek veya kaza çıkara
cak ve beldenin umumî temizliğini bozacak şeyleri 
kaldırmak, nakliye vasıtalarının nevi ve cinsine 
göre belde dahilinde azamî ve asgarî süratini ve 
işleyeceği ve işlemiyeceği, duracağı yerleri tayin ve 
seyrüsefer tarifelerini tanzim ve ilân ve umumî in
tizamı temin etmek, beynelmilel otomobil seyrüse
ferlerini talimatnamei mahsusuna tevfikan beledi
ye sınırı dahilinde seyrüseferlerine muktazi işaret
lerin vazile bu otomobil ile şoförlerinin haiz olma
ları lâzım gelen evsafı tetkik etmek, 

11 - Yol, meydan, pazar, iskele, köprü ve-nehir 
ler gibi umuma ait yerlerden ve denizlerden bir 
kısmını mürur ve ubur ihtiyacını tazyik etmiyecek 

9 - Belediye hududu dahilindeki deniz, göl ve 
nehirlerde belde sınırı dahiline münhasır olmak 
üzere seyrüsefer eden istimbot, motorbot ve her 
nevi kayık ve mavuna ve salapurya gibi denizde
ki ufak nakliye vasıtalar ile hususî sandal ve ka
yıklar ve karada belediye hududu dahilinde umu
ma mahsus mahallerde seyrüsefer eden yük ve bi
nek araba ve hayvanları, otomobil, otobüs ve em
sali şimendiferlerden maada nakliye vasıtalarının 
sağlamlığına, temizliğine dikkat ederek bunların 
azamî haddi istiabisini ve tehammül derecelerini 
tespit ve sınıflarını ve numaralarını tayin ve işle
tenlerin ehliyet ve sıhhatlarmı murakabe ve ücret 
tarifelerine riayetlerini temin edecek tedbirler 
ittihaz etmek ve icabında bunları bizzat temin ve 
idare etmek ve mevzu kanunlar mucibince salâhi
yettar dairelerden verilen vesikalara müsteniden 
işlemelerini ruhsata bağlamak. (Deniz vasıtaları
nın haddi istiabisini ve sağlamlığını tayinde mahaUî 
liman dairesile ticaret müdürlüklerinin mütaleası 
alınır. 

10 - Umuma ait yerlerde gelip geçmeğe, nakli
ye vasıtalarının işlemesine engel olacak, geçenlere 
zarar veya rahatsızlık vermek veya kaza çıkara
cak veya beldenin umumî temizliğini bozacak şey
leri, kaldırmak, nakliye vasıtalarının nevi ve cin
sine göre belde dahilinde azamî ve asgarî sür'atini 
ve işleyeceği ve işlemiyeceği, duracağı, yavaş gide
ceği yerleri tayin ve seyrüsefer tarifelerini tan
zim ve ilân ve umumî intizamı temin etmek, bey. 
nelmilel otomobil seyrüseferlerinin talimatnamei 
mahsusuna tevfikan belediye sınırı dahilinde sey
rüseferlerine muktazi işaretlerin vaz'ı ile bu oto
mobille şoförlerin haiz olmaları lâzım gelen evsa
fı tetkik etmek. 

Denizlere ait yerler için mahallî liman ida
resinin mütaleası alınır. 

11 - Aynen. 



- 47 
9 : Belediye hududu dahilindeki deniz, göl, 

nehirler belde sınırı dahiline münhasır olmak 
üzere seyrüsefer eden istimpot, motörbot ve her 
nevi kayık ve mavuna ve salapurya gibi denizdeki 
ufak nakliye vasıtalarile hususî sandal ve kayık
lar ve karada belediye hududu dahilinde umuma 
mahsus mahallerde seyrüsefer eden yük ve binek 
araba ve hayvanları ve otübüs, otomobil ve emsali 
(şimendiferlerden maada) nakliye vasıtalarının 
sağlamlığına, temizliğine dikkat ederek bunların 
azamî haddi istiabisini ve tahammül derecelerini 
ve sınıflarını ve numaralarını tayin ve işletenlerin 
ehliyet ve sıhhatlerini mürakebe ve ücret tarife
lerine riayetlerini temin edecek tedbirler ittihaz 
etmek ve icabında bunları bizzat temin ve idare 
eylemek ve mevzu kanunlar mucibince salâhiyet-
tar dairelerden verilen vesikalara müsteniden 
işlemelerini ruhsata bağlamak (deniz vasıtaları
nın haddi istiabisini ve sağlamlığını tayinde 
mahallî liman diresile ticaret müdürlüklerinin 
mütaleası alınır.) 

Beldeler veya beldelrle köyler arasında seyrü 
sefer eden yük ve binek araba ve hayvanlarile 
otomobil, otübüs ve kamyonların sağlamlığına, 
tem izliğine dikkat ederek bunların azamî haddi 
istiabisini ve tehammül derecelerini tespit ve 
sınıflarını, numaralarını tayin ve işletenlerin 
ehliyet ve sıhhatlerini murakabe etmek bu vesait 
sahiplerinin daimî ikametgâhlarının mensup olduğu-
ğu kaza belediye idaresine aittir. 

10 : Aynen. 

11 : Aynen. 



surette ve muvakkaten her hangi bir ameliye için 
işgal veya istimal edeceklere izin vermek ve ruh
satsız işgalleri menetmek. 

12 - Menafii umumiyeye ait olup Devletçe mu
rakabe edilmekte olanlardan maada alelumum inşa
at, tamirat ve ilâvat için kanun mucibince ruhsat 
ita ve ruhsatsız başlanan inşaatı menetmek, kanun
suz yapılan yapıları ve kazalı binaları ve baca ve 
duvarları yıktırmak, arsalar ile yangın yerlerin
deki kuyu ve çukurları kapattırmak veya tehlike
leri ref etmek. 

13 - Umumun selâmet, sıhhat ve huzur ve isti
rahatına tesiri melhuz olan imalât istihsalât, müd-
deharat ve tesisatın yerlerini, harman, bostan, kab
ristan, samanlık ahır, pazar, panayır, gaz depolan, 
gömür depoları ve süprüntülük mevkilerini ve şera
itini evvelden tespit ve ilân etmek ve ona göre 
ruhsata bağlamak. 

14 - Kanun ahkâmına tevfikan başı boş hayvan
ları tutmak ve muhafaza etmek. 

15 - Hayvan alım ve satımını, aleni müzayede-
li gayri resmî satışları murakabe etmek, umumî 
yerlerde' toptan satılan ve tartılacak, ölçülecek şey
leri kanun ahkâmına tevfikan tartmak ve ölçmek 
ve bilcümle tartı ve ölçüler alât ve edevatını ayar
lamak, damgalamak, ayarsız ve damgasızları mü
sadere etmek, 

16 - Belediyenin azamî fiat ve ücurat tarifeleri
ne ve narklarına riayeti temin eylemek ve riayet 
etmiyenleri cezalandırmak, 

17 - Dilenciliği menetmek, 

18 - Metruk ve bulumuş çocukları, delileri, da-
lanmış ve kudurmuşları, sokakta bayılanları, kaza
zedeleri, yangından çıkanları, afetzede olanları ko
ruyup gözetmek, 

19 - Belediye kanun, nizam ve yasaklarına uy-
mıyan, kanunen ruhsata tabi iken ruhsatsız yapı
lan, beldenin selâmet ve intizam, sıhhat ve huzuru 
ammesini ihlâl eden şeylere meydan vermemek, 
meydan verenleri cezalandırmak, 

12 - Aİelûmum inşaat tamir ve ilâveler için 
kanun mucibince ruhsat vermek, kanunsuz veya 
ruhsatsız başlanan ve yapılmakta olan inşaatı men 
ile hususî kanunların hükümlerini tatbik ve kaza
lı binaları ve baca ve duvarları yıktırmak, arsa
larla yangın yerlerindeki kuyu ve çukurları ka
pattırmak veya tehlikelerini refetmek. 

13 - Umumun selâmet, sıhhat ve huzur ve 
istirahatine tesiri melhuz olan imalât, istihsalâl^ 
müdehharat ve tesisatın yerlerini; harman, kab
ristan, pazar, gaz depoları, kömür depolan ve 
süprüntülük mevkilerini ve şartlarını evvelden 
tespit ve ilân etmek ve ona göre ruhsata bağlamak. 
(Belediye yeniden yapılacak umumî ahır ve sa
manlıkların yerini tayin ve mevcut olanları s.'hhî 
takyitlere tabi tutar.) 

14 - Aynen. 

15 - Alenî müzayedeli gayri resmî satışların mu
rakabe etmek, umumî yerlerde toptan satılan ve 
tartılacak, ölçülecek şeyleri kanun ahkâmıma tev
fikan tartmak ve ölçmek ve bilcümle tartı ve ölçü
ler alât ve edevatını ayarlamak, damgalamak, a-
yarsız ve damgasızları müsadere etmek. 

16 - Belediyenin azamî fiat ve ücurat tarife
lerine ve narhlarına riayeti temin etmek. 

17 - Dilenciliğin önüne geçmek. 

18 - Aynen. 

19 - Belediye kanun, nizam ve yasaklarına 
uymiyan, kanunen ruhsata tabi iken ruhsatsız ya
pılan beldenin selâmet ve intizam, sıhhat ve huzu
ru ammesini ihlâl eden şeylere meydan vermemek. 



12 : Aynen, 

13 : Aynen. 

14 : Kanun ahkâmına tevfikan başı boş hay
vanları tutmak, muhafaza etmek, belde dahilinde 
geçecek hayvan sürülerinin gelip geçeceği yolları 
ve yaylıma gidecek hayvanların toplanacağı 
yerleri tayin ve tahdit etmek, 

15 : Aynen. 

16 : Aynen. 

17 : Dilencileri dilenmekten menedecek tedbir
ler almak. 

18 : Bırakılmış ve bulunmuş çocukları, delileri, 
dalanmış ve kudurmuşları sokakta bayılanları, 
kazaya ve afete uğnyanları koruyup gözetemk. 

19 : Belediye kanun, nizam ve yasaklarına 
uymiyan kanunen ruhsata tabi iken ruhsatsız 
yapılan, beldenin selâmet, intizam, sıhhat ve 
huzurunu ihlâl eden şeylere meydan veremek ve 
bunları menetmek. 



20 - Hafta tatili kanununda münderiç müstes-
niyattan istifade etmek istiyenlere ruhsat vermek 
ve ruhsatsız icrayi san'at ve ticaret edenleri diğer 
eeraimi belediye misilli cezalandırmak, 

21 - Belediye hududu dahilinde orman, tarla, 
harman, bağ, bahçe, koru, çayır ve meraları ve alel-
umum araziyi hasardan muhafaza etmek, 

22 - Yangın vukuunu menedecek tedbirler al
mak, ateşe karşı ihtiyat için umuma açık yerlerde 
imalâtine ve fabrikalarda ve her dukanda bulun
durulacak tertibatı ve vesaiti tayin ve ilân ile ih
zar ve ifa ettirmek yarığını, tarassut, ihbar ve is
tihbar için lâzım gelen tesisat ve teşkilâtı yapmak, 
itfaiye tulumba takımlarını ve tekerlekli itfaiye ve
saitini her an ihtiyaca yarar halde bulundurmak, 
beldeyi tehdit edecek orman hariklerine karşı kaz
ma, kürek, balta ve saire gibi vesaiti itfaiye bulun
durmak beldenin icap eden mahallerinde itfaiye 
havuzları sahrançları yaptırmak. 

23 - Sokak, meydan, iskele, köprü, pazar, pana
yır gibi umumî mahalleri daima temiz tutmak, yı
kamak, temiz sularla sulatmak, kışın çamur ve kar
ları ve buzları kaldırtmak ve geçenlerin kaymama
sını temin eylemek. * 

24 - umumî ve hususî yerlerin süprüntülcriııi 
muntazam ve fennî vasıtalarla toplatmak ve kal
dırtmak ve ifna etmeli, 

25 - 28 nisan 928 tarihli ve 831 numaralı sular 
kanunu mucibince su getirtmek, sulan sıhhî ve te
miz tutmak, 

26 - Bahçelerde, tarlalarda, ve umumî yerlerde 
su birikintilerini kurutmak ve kurutturmak ve u-
mumî ve hususî havuzların sularını vakit vakit ta
zelendirmek ve temizlettirmek, 

27 - İhtiyaca göre ücretli ve ücretsiz pisvarlar 
ve halâlar yaptırmak, 

28 - Umumun yiyeceği, içeceği ve kullanacağı 
şeylerin satıldığı ve muhafaza olunduğu mahalle
rin ve yine umumun içinde yatıp kalkacağı, barına
cağı veya bineceği, çalışıp işleyeceği veya hayvana
tını koyacağı yerlerin sıhhî şeraite uygun olmasını 

20 - Hafta tadili kanunundan istifade etmek. 
istiyeulere izin vermek. 

21 - Aynen. 

22 - Yangın vukuunu menedecek tedbirler al
mak, ateşe karşı ihtiyat için umuma açık yerlerde 
imalâthane ve fabrikalarda ve her dukanda bulun
durulacak tertibatı, ve vesaiti tayin ve ilân ile ih
zar ve ifa ettirmek, yangını tarassut, ihbar ve is
tihbar için lâzım gelen tesisat ve teşkilâtı yap
mak, itfaiye tulumba takımlarını ve tekerlekli 
itfaiye vesaitini her an ihtiyaca yarar halde bu
lundurmak, beldeyi tehdit edecek orman yangın
larına karşı kazma, kürek, balta ve saire gibi vesa
iti itfaiye bulundurmak, beldenin icap eden ma
hallerinde itfaiye havuzları, sarnıçları yaptırmak. 

23 - Aynen. 

24 - Aynen. 

25 - Aynen. 

26 - Bahçe, tarla ve bostanlarda ve umumî yer
lerin su birikintilerini ve umumî ve hususî ha
vuzların sularını şartlara uygun surette vakit va
kit tahliye ettirmek ve temizlettirmek. 

27 - ihtiyaca göre umuma mahsus ücretli, üc
retsiz helalar yaptırmak. 

Umumî ve hususî binalarda yapılması mecburî 
olan helalar sıhhî şartlara uygun olmasını temin 
etmek. 

28 - Umumun yiyeceği, içeceği ve kullanacağı 
şeylerin satıldığı ve muhafaza olunduğu mahalle
rin, umumun içinde yatıp kalkacağı, barınacağı 
veya bineceği, çalışıp işleyeceği veya hayvanlarını 
koyacağı yerlerin sıhhî şartlara uygun olmasını 



20 : Aynen. 

22 : Yangın vukuunu menedecek tedbirleri 
almak, ateşe karşı ihtiyat için umuma açık yer
lerde imalâthane ve fabrikalarda ve her dükkânda 
bulundurulacak tertibatı ve vesaiti tayin ve ilân 
ile ihzar ve ifa ettirmek, yangını tarassut, ihbar 
ve istihbar için lâzımgelen tesisat ve teşkilâtı 
yapmak, itfaiye tulumba takımlarını ve tekerlekli 
itfaiye vesaitini her an ihtiyaca yarar halde 
bulundurmak, beldeyi tehdit edecek orman yan
gınlarına karşı kazma, kürek,- balta ve saire gibi 
vesaiti itfaiye bulundurmak, beldenin icap eden 
mahallerinde itfaiye havuzları, sahnıçları yap
tırmak. 

23 : Aynen 

24 : Aynen 

25 : Aynen 

26 : Bahçe, tarla, bostanların ve umumî yerle
rin su birikintilerini kurutmak ve kurutturmak, 
umumî ve hususî havuzların sularını şartlara 
uygun surette vakit vakit değiştirtmek ve taze--
lettirmek. 

27 : ihtiyaca göre umuma mahsus ücretli 
ücretsiz halâlar yaptırmak. 

Umumî ve hususî binalarda yapılması mecburî 
olan halâların sıhhî şartlara uygun olmasını 
temin ettirmek. 

28 : Aynen 



-m-
temin eylemek, 

29 - Kanunun ve belediye yasaklarının mecburî 
tuttuğu ahvalde veya ihtiyarî olarak müracaat va
ki olduğu takdirde insan, hayvan, eşya ve emlâk 
hakkında harçlı, harçsız tıbbî, baytarı muayene
ler ve kimyevî ve baktriyoloji tahliller ve şeraiti 
sıhhiye raporu vermek, 

30 - Beldenin harita ve kadastro ve şekli müs
takbel plânlarını yaptırmak ve en az beş senelik 
bir mesai ve imar programı hazırlamak ve tatbik 
etmek, 

31 - Beldenin sokak ve meydanlarını plâna uy
gun olarak tanzim ve islâh etmek, sınıflarını isim
lerini numaralarını tayin etmek, buna göre ağaçla
mak, döşemek, aydınlatmak, süslemek, duracak, 
sığınacak, dinlenecek yerler yapmak ve hüsnühal
de muhafaza etmek, 

32 - beldenin plâna uygun, 13 mayıs 926 tarih 
ve 839 numaralı kanuna ve diğer hususî ahkâma 
tevfikan lağım ve çukurlarını inşa ve tamir etmek, 

33 - Belediye bahçeleri, fidanlıkları, çocuk bah
çeleri, oyun, spor yerleri yapmak, belediye korula
rı yetiştirmek ve bunları güzelce korumak ve işlet
mek: ( bahçe, fidanlık, ormanlık tesisatı için ma
halli ziraat ve orman dairelerinin mutaleası alın
malıdır) . 

34 - Fakir ailelerin ikiz çocuklarına alelûmum 
öksüz ve fıkara çocuklarına ve kimsesiz çocuklara 
para, hekim, ilâç, yeme, içme, giyinme ve barınma 
ve tahsil ve terbiye cihetinden yardım etmek, fa
kir hastalara meccanen bakmak, ilâç vermek, fakir 
cenazelerini meccanen kaldırmak, alil ve işten aciz 
plupta bakacak kimsesi olmıyanlara bakmak, 

35 - Belediye dairesi yapmak ve halk için kü
tüphane açmak, 

36 - Alelûmum belediyeye ait suları, çeşmeleri, 
sebilleri, arkları, havuzları, su maksim ve mahzen
lerini ve menbalarmı tanzim ve idame etmek, 

37 - Belediye sınırı dahilinde umuma mahsus 

temin etmek. 

29 - Kanunun ve belediye kararlarının mecbu
rî tuttuğu ahvalde veya ihtiyarî olarak müracaat 
vaki olduğu takdirde insan, hayvan, eşya ve em
lâk hakkında harçlı, harçsız tıbbî, baytarî mua
yeneler ve kimyevî ve baktriyolojik tahliller ve 
şeraiti sıhhiye raporu vermek. 

30 - Aynen. 

31 - Aynen. 

32 - Beldenin, plâna uygun, 13 mayıs 926 ta
rih ve 839 numaralı kanuna vediğer hususî ahkâ
ma tevfikan lağım ve çukurlarını inşa ve tamir 
etmek ve ettirmek. 

33 - Halk için kütüphane açmak, belediye bah
çeleri, fidanlıkları, çocuk bahçeleri, oyun, spor 
yerleri yapmak, belediye koruları yetiştirmek ve 
işletmek (bu işler için kâfi mütehassıs bulundur-
miyan belediyelere alâkadar mahallî daireleri yar
dım ederler. 

34 - Fakir ailelerin ikiz çocuklarına, alelûmum 
öksüz ve fıkara çocuklarına ve kimsesiz çocuklara 
para, hekim, ilâç yeme, içme, giyme ve barınma ve 
tahsil ve terbiye cihetinden yardım etmek, fakir 
hastalara meccanen bakmak, ilâç vermk, fakir ce
nazelerin meccanen kaldırmak, alile ve işten aciz 
olup ta bakacak kimsesi olmiyanlara bakmak ve bu 
hizmetler için kurulmuş cemiyetlere ve müessese
lere yardım etmek. 

35 - Alelûmum belediyeye ait sulan, çeşmeleri, 
sebilleri, arkları, havuzları, su mahzen ve mahzen
lerini ve menbalarmı tanzim ve idame etmek. 

36 - Belediye sınırı dahilinde umuma mahsus 
iskele, rıhtım ve köprüleri plâna göre inşa ve ida
me etmek. 

37 - Yangın yerlerini ve mahalle haline getiri-



29 : Kanun ve belediye kararlarının mecburî 
tuttuğu ahvalde veya ihtiyarî olarak müracaat 
vaki, olduğu takdirde insan, hayvan, eşya ve 
emlâk hakkında harçlı harçsız, tıbbî, baytarî, 
fennî muayenelere, kimyevî ve bakteriyolojik 
tahliller yapmak ve şeraiti sıhhiye raporu vermak. 

30 : Beldenin .harita, kadastro ve müstakbel 
şekil plânlarını yaptırmak, ve en az beşer senelik 
bir mesai imar programı hazırlayıp tatbik etmek 

31 : Beldenin sokak ve meydanlarını plâna 
uygun olarak tanzim ve ıslah etmek, sınıflarını, 
isimlerini, numaralarını tayin etmek, buna göre 
ağaçlamak, döşemek, aydınlatmak, süslemek, 
duracak, sığınacak, dinlenecek yerler yapmak 
ve eyi bir halde bulundurmak. 

32 : Aynen 

33 : Halk için kütüphane ve okuma salonlart 
açmak, belediye bahçeleri, fidanlıkları, çocuk 
bahçeleri, oyun ve spor yerleri yapmak, belediye 
koruları yetiştirmek, bunları korumak ve işletmek 
(bu işler için kâfi mütehassıs bulunmıyan beledi
yelere alâkadar mahallî daireleri yardım eder.) 

34 : fakir ailelerin ikiz çocuklarına, alelumum 
öksüz, fakir, kimsesiz çocuklara para, hekim, ilâç, 
jerae, içme, giyinme, barınma, tahsil, terbiye ciheti-
lerinden yardım etmek, fakir hastalara meccanen 
bakmak, ilâç vermek, fakir cenazelerini meccaL 

nen kaldırmak, alil, işten aciz olupta bakacak 
kimsesi olmıyanlara bakmak; , 

35 : Alelumum belediyelere ait suları, çeşmeş-
leri, sebilleri, parkları, havuzları, su taksim 
yerlerini , hazinelerini, kaynaklarını tanzim ve 
idame etmek. 

36 : Aynen 

37 : Aynen 
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iskele, rıhtım ve köprüleri plâna göre inşa ve ida
me etmek, 

38 - Yangın yerlerini ve mahalle haline getirilc-
eek yerleri kanun dairesinde tanzim ve imar et
mek ve alelûmum inşaat, tamirat ve ilâvat plânla
rını kanuna tevfikan tetkik ve tatbik ettirmek, 

39 - Tehlikeli tesisatı sınaiye ve tenviratı elek-
tirikiye ve makine motor ve inbiklerin, kazan ve 
ocaklarının gerek ilk önce ve gerek sonra mutta-
riden ve muntazaman fennî muayenelerini icra et
mek ve etrafındakilerin sıhhati üzerine fena tesir 
icra edip etmediklerini tetkik eylemek ve zararla
rına mani olmak, 

40 *- Kanunun mecburî tutdu§« ahvalde veya 
ihtiyarî olarak müracaat vuku bulduğu takdirde 
her nevi inşaat ve tesisat için muayenei fenniye 
raporları ve şahadetnameleri vermek ve yahut 
mezkûr tetkikatı yapacak müesseseye malik değil
se en yakın bir müessese vasıtasile bu işleri temin 
etmek, 

41 - Hususî kanununa tevfikan fennî ve sıhhî 
mazbaha ve teferruatından madut olan barsak ha
ne ve saire yapmak ve işletmek, 

42 - Belediye gazhaneleri ve hor nevi mevadd^ 
müştegile depoları yapmak ve işletmek, 

43 - Meydan ve parar yerleri yapmak ve ihda^ 
etmek, 

44 - 1 Mahrukat mevaddı, 2 tenvir mevaddı, 3 
ekmek, 4 zahire ve hububat, 5 taze et, 6 pastırma 
ve sucuk, 7 yemek yağları, 8 peynirler, 9 sebzeler, 
10 mayi maddeler gibi yinecek içilecek ve yakıla
cak havayici zaruriye mevaddı üzerine ledelicap 
azamî fiat koymak, ihtiyaç halinde istoklar yap 
mak, belediye satış mahalleri açmak, halka hayatı 
ehvenleştirmek, 

lecek yerleri kanun dairesinde tanzim ve imar et
mek ve alelûmum inşaat, tamirat ve ilâvat plânla
rını kanuna tevfikan tetkik ve tatbik etmek. 

38 - Tehlikeli veya gayri sıhhî tesisatı sınaiye 
ve tenviratı elektirikiye ve makine, motor Ve in
biklerin kazan ve ocakların gerek ilk önce ve 
gerek sonra müttariden ve müntazamen fennî mu
ayenelerini icra etmek ve etrafındakilerin sıhhati 
üzerine fena tesir icra edip etmediklerini tetkik 
eylemek ve zararlarına mani olmak. 

39 - Kanunun mecburî tuttuğu ahvalde veya 
ihtiyarî olarak müracaat vuku bulduğu takdirde 
her nevi inşaat ve tesisat için muayenei fenniye 
raporları ve şahadetnameleri vermek ve yahut 
mezkûr tetkikatı yapacak müesseseye malik değil
se en yakin bir müessese vasıtasile bu işleri temin 
etmek. 

40 - Hususî kanuna tevfikan fennî ve sihhî 
mezbaha ve teferruatından madut olan barsakha-
ne ve saire yapmak ve işletmk. 

41 - Belediye gazhaneleri ve her nevi mevadı 
müştaile depoları yapmak ve işletmek. 

42 - Meydan ve pazar yerleri yapmak. 

43 - Un ve ekmek, et ve mahrukata doğrudan 
doğruya ve kat'î lüzum halinde bunlardan maa
da havayici zaruriyeye mahalleri idare heyetlerin
den tasdik edilmek şartile azamî fiat koyabilmek 
ve icabında ihtikâra mani olmak için havayici za
ruriyeye müteallik mevat alım ve satım ve bunlar
dan stok yapmak ve hayatı ucuzlatacak tedbirler 
ittihaz etmek. 

44 - Meydan, cadde ve sokak gibi umuma ait 
yerlerde ilân işlerini idare etmek. 



38 : Alelumum sınaî müessese ve fabrikaların, 
elektrik, tenvirat ve tesisatının, makine, ve motor 
ve inbiklerin kazan, ocak ve bacalarının geçek ilk 
önce ve gerek sonradan muttariden ve muntaza
man fennî muayenelerini icra etmek, etrafında-
kilerin sihhatları huzur, rahat ve malları üzerine 
fena tesir icra edip etmediklerini tetkik etmek, 
zararlarına mani olmak 

39 : Aynen 

40 : Kanuna tevfikan fennî ve sihhî mezbhea 
ve teferruatından madut olan barsakhane ve 
saire yapmak ve işletmek, 

41 : Belediye gaz ve her nevi müştail madde
ler depoları yapmak ve işletmek 

42 : Aynen 

43 : Ekmeğe, ete doğrudan doğruya ve kafi 
lüzum halinde bunlardan mada havayici zaruri 
yeye mahalleri idare hey'etlerinden tasdik edil
mek şartile azami fiyat koyabilmek ve icabında 
ihtikâra mani olmak için havayici zaruriyeye 
müteallik mevad alım ve satım ve bunlardan 
stok yapmak ve hayatı ucuzlatacak tetbirler 
ittihaz etmek 

44 : Aynen 
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45 - Meydan, eadde ve sokak gibi umuma ait 

yerlerde af isa j işini idare etmek, 

46 - Yetimhane, aeezehane, doğum ve emzirme 
ve mecburî olarak meccani doğum evleri, tesisat ve 
teşkilâtı ve mahalleri Sıhhat Vekâletince tayin ve 
tasdik edilmek şartile tımarhane, fennî tephirhane 
ve tathir istasyonları vücude getirmek ve işletmek 

47 - Belediyeye ait yarış yerleri tesis etmek ve 
işletmek, 

48 - Hususî kanuna tevfikan doğrudan doğruya 
veya alâkadarlar tarafından müracaat üzerine gaz, 
su, elektirik sarfiyatını müş 'ir saat ve aletleri veya 
taksimetreleri teftiş etmek, 

49 - 10 uncu fıkradaki vesaiti nakliyeyi tahrir 
etmek ve bunların alım ve satım, ithalât ve ihracat, 
zayiat ve tezayüdat vukuatını yürütmek, 

50 - Yersiz, yurdsuz garipleri yerleştirmek ve 
bunlardan işe muktedir olmıyanların masarifi men
sup oldukları belediyeye ait olmak üzere memle
ketlerine göndermek, 

51 - Belediye varidatını tahsil etmek, 

52 - Belediye hizmetleri için iktiza eden masraf
ları tesviye etmek, 

53 - Belediye emval ve akaratını idare etmek, 

54 - Muaveneti sıhhiye merkezleri ve çocuk ki
lini kleri vücuda getirmek ve işletmek, 

55 - Plân ve tesisatı ve mahalleri Sıhhat ve içti 
maî Muavenet Vekâletince tasdik edilmek şartile 
beldenin ihtiyacile mütenasip insanlara ve hayvan
lara mahsus ücretli, ücretsiz belediye hastanesi 
ve ehlî hayvan hastalıklarının tedavisi için hayvaL 
hastanesi tesis etmek ve işletmek, 

56 - Gençler için mahallî ihtiyacile mütenasip 

45 - Yetimhane, aeezehane, doğum ve emzirme 
ve mecburî olarak meccanî doğum evleri tesisat 
ve teşkilâtı ve mahalleri Sıhhat Vekâletince tayin 
ve tasdik edilmek şartile tımarhane, fennî tathir-
hane ve tathir istasyonları vücuda getirmek ve 
işletmek. 

46 - Yarış yerleri yapmak ve işletmek. 

47 - Hususî kanuna tevfikan doğrudan doğru
ya veya alâkadar tarafından müracaat üzerine 
gaz, su, elektirik sarfiyatını müş'ir saat ve aletleri 
veya taksimetreleri teftiş etmek. 

48 - Yersiz, yurtsuz olanlara iş bulmak, bun
lardan garip olup çalışamiyanları memleketine 
göndermek, kimsesiz kadın ve çocukları korumak. 

49 - Belediye varidatını tahsil etmek. 

50 - Belediye hizmetleri için iktiza eden mas
rafları tesviye etmek. 

51 - Belediye emval ve akaratını idare etmek. 

52 - Muaveneti sıhhiye merkezleri vücuda ge
tirmek ve işletmek. 

53 - A: Plân ve tesisatı ve mahalleri Sihhat ve 
İçtimaî Muavenet Vekâletince tasdik edilmek şar
tile beldenin ihtiyacile mütenasip ücretli ücretsiz 
belediye hastanesi, 

B : Ehlî hayvan hastalıklarının tedavisi için 
hayvan hastanesi tesis etmek ve işletmek. 

54 - Gençler için mahallin ihtiyacile mütenasip 
stadyomlar tesis etmek ve işletmek. 

55 - Belediyeye ait eğçlence yerleri tesis etmek 
ve isletmek. 

56 - Bulunan yerlerde ılıcaları işletmek veya 
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45 : Aynen 

46 : Aynen 

47 : Kanuna göre doğrudan doğruya veya 
alâkadar tarafından müracaat üzerine gaz, su, 
elektirik sarfiyatını müş'ir saat ve aletleri veya 
taksimetreleri teftiş etmek 

48 : Aynen 

49 : Aynen 

50 :- Aynen 

51 : Aynen 

52 : Sihhî muavenet ve imdat meıkezleri 
yapmak ve işletmek 

53 : Aynen 

54 : Aynen 

55 : Aynen 

56 : Belediyeye ait ılıcaları işletmek, deni& 
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stadyomlar tesis etmek ve işletmek, 

57 - Belediyeye ait eğlence yerleri tesis etmek 
ve işletmek, 

58 - Bulunan yerlerde ılıcalar işletmek ve her 
nevi yıkanma müesseseleri açmak veya açılmasına 
ruhsat vermek ve nazaret etmek, 

kanunu mahsusuna göre istimlâk etmek, deniz 
hamamları ve her nevi yıkanma müesseseleri aç
mak veya açılmasına ruhsat vermek ve nazaret 
etmek. 

57 - Fıkaraya meccanen yahut ucuz ilâç ver
mek, eczane, ücretli, ücretsiz muayenehane ve 
dispanser vücuda getirmek ve işletmek. 

58 - Şartlara göre haller ve mahalle pazar yer
leri tesis ve idare etmek. Bu şartlar Dahiliye Ve
kâletince yapılacak talimatnamelerle tespit olu
nur. 

59 - Belediye tiyatrosu, sineması, belediye oteli 
ve gazinosu, halk müzeleri ve hayvanat ve nebatat 
bahçeleri yapmak ve idame etmek ve yaptırıp iş
letmek. 

60 - Borsa bulunmiyan yerlerde zahire pazar
ları ve arziyeler yapmak ve işletmek. 

59 - Hususî kanuna tevfikan fıkaraya mecca
nen yahut ucuz ilâç verecek eczane, ücretli, ücret
siz muayenehane ve dispanser vücude getirmek ve 
işletmek, 

60 - Her nevi et, balık, yağ, zeytinyağı, peynir, 
sebze ve meyve gibi muhafaza ve beyi sıhhî ve bay
tarı şerait ve tekayyüdata tabi olması lâzım gelen 
yinecek şeylerin satılacağı hallerin tesis ve idaresi, 
mevaddı mezkûrenin müzayede ve toptan ve pera
kende satışlarını belediyenin nezareti altında bu
lundurmak ( Borsa muamelâtı cereyan eden ma
hallerde borsaya tabi mevat hakkında hususî ni
zamname ahkâmı tatbik edilecektir). 

61 - Belediye tiyatrosu, sineması, belediye o-
teli,ve gazinosu, halk müzeleri ve hayvanat ve ne
batat bahçeleri yapmak ve idame etmek ve yaptı
rıp işletmek, 

62 - Borsa bulunmiyan yerlerde zahire pazarları 
ve ardiyeleri yapmak ve işletmek, 

63 - Buz fabrikası, kar kuyuları, soğuk h a v a | 63 - İktisat Vekâletinin * müsaadesi alındıktan 
mahzenleri, umumî su depolan, belediye süthaneleri sonra mahsulât ve masnuat sergi ve panayir yer-

61 - Buz fabrikası, kar kuyuları, soğuk hava 
mahzenleri, umumî su depoları, belediye süthane
leri yapmak ve işletmek. 

62 - Mahrukat 
idare etmek. 

pazarları ve arziyeleri yapıp 

yapmak ve işletmek, 

64 - Mahrukat pazarları ve ardiyeleri yapıp i-
dare etmek, 

65 - iktisat Vekâletinin müsaadesi alındıktan 
sonra mahsulât ve masnuat', sergi pazar ve panayır 

Jeri ve müzeleri kurmak ve isletmek. 

64 - Mezat salonları açmak ve işletmek. 

65 - Belediye un ve malzemei inşaiye fabrika
ları vücuda getirmek ve idare etmek. 
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hamamları ve her nevi yıkanma müesseseleri aç
mak, açılmasına ruhsat verilenlere nazaret etmek 

57 : Eczanesi olmiyan yerlerde hushusî kanu
nuna tevfikan eczane açmak, fakirlere parasız 
veya ucuz ilâç vermek, ücretli ücretsiz muayene-
hene, 'dispanser vucude getirmek, fakirler için 
meccani doğum yardımını temin etmek üzere 
ebe istihdam etmek. 

58 : Her nevi et, yağ, balık, zeytinyağı, pey
nir ve sebze ve meyve, turşu, tuzlu balık gibi 
muhafazası ve satılması sihhî ve baytarî şeraite 
tabi yenilecek şeylerin müzayedeli müzayedesiz 
toptan alım ve satımının muayyen mahallerde 
ve belediye nezareti altında icrasını temin için 
haller tesis ve idare etmek (borsa muamelâtı cere
yan eden mahallerde borsaya tabi mevad hakkın
da hususî kanun ahkâmı tatbik olunur.) 

59 : Aynen 

60 .-Aynen 

61 : Buz fabrikası, sıhhî kar kuyuları, soğuk 
hava mahzenleri, umumî su depolan, belediye süt-
haneleri yapmak ve işletmek 

62 : Aynen 

63 : Aynen 

64 : Aynen 

65 : Belediye un ve inşaat malzemesi fabrika
ları vücude getirmek ve idare etmek 



yerleri ve müzeleri kurmak ve işletmek, 

66 - Mezat salonları açmak ve işletmek, 

67 - Belediye un ve malzemei inşaiye fabrikala
rı vücude getirmek ve idare etmek, 

68 - Belediye furunları yapmak ve işletmek, 

69 - Belediye müessesatınm muhafazası altında 
bulunan emtea üzerine itibar ve ikraz muamelesi 
yapacak müessesat vücuda getirmek, 

70 - Ucuz belediye meskenleri yapıp satmak ve 
belediye namına inşaat yaparak icar etmek, belde
nin inkişaf ve tevessüe müstait mahallerinde arazi 
alarak yeni plâna göre tanzim etmek ve yeniden in
şaat yapmak istiyenlere satarak ihtikâra mani ol
mak, 

71 - Fakirler için yatı evleri yapmak ve idare 
etmek, 

72 - Şefkat, tasarruf, memurin ve müstahdemini 
belediye tekaüt sandıkları tesis ve idare etmek ve 
şehir bankaları açmak, 

73 - Muhtacine iane sandıkları tesis ve idare et
mek ve emvali menkule terhin sandıkları tesis et
mek, 

74 - Zabitai belediye memuru belediye fen memu
ru yapı kalfası, yapıcı ve muhtelif meslek ustaları 
gibi beldenin ve belediye idaresinin muhtaç olduğu 
meslekler erbabı yetiştirilmek üzere kurslar ve ders
ler ve gece ve cuma dersaneleri ve ikmal ve çırak 
mektepleri ve ev kadını mektepleri açmak ve ida
re etmek, 

75 •- Müstahdemin için iş idarehaneleri tesis et
mek. 

66 - Belediye furunları yapmak ve işletmek. 

67 - Belediye müessesatınm muhafazası altın
da bulunan emtia üzerine itibar ve ikraz muame
lesi yapacak müessesat vücuda getirmek. 

68 - Ucuz belediye meskenleri yapmak ve beledi
ye namına inşaat yaparak icar etmek, beldenin in
kişaf ve tevessüa müsait mahallerinde arazi ala
rak yeni plâna göre tanzim etmek ve yeniden inşa
at yapmak istiyenlere satarak ihtikâra mani olmak. 

69 - Fakirler için yatı evleri yapmak ve idare 
etmek. 

70 - Şefkat, tasarruf, memurin ve müstahde
mini belediye tekaüt sandıkları tesis ve idare et
mek ve şehir bankaları açmak. 

71 - Muhtacin için iane sandıkları tesis ve ida
re etmek ve emvali menkule terhin sandıkları te
sis etmek. 

72 - Zabitai belediye memuru, belediye fen 
memuru, yapı kalfası, yapıcı ve muhtelif meslek 
ustaları gibi beldenin ve belediye ideresinin muh
taç olduğu meslekler erbabı yetiştirilmek üzere 
kurslar ve dersler ve gece ve cuma dershaneleri 
ve ikmal ve çırak mektepleri ve ev kadını mektep
leri açmak ve idare etmek. 

73 - Müstahdemin için iş idarehaneleri tesis 
etmek ve edeceklere ruhsat vermek. 

74 - Seyrüseferi tanzim için talimatnameler 
hazırlamak. 

75 - Fennî ve sıhhî umumî çamaşırhaneler 
yapmak ve yahut yapılmasına izin vermek ve bun
ları murakabe etmek. 
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66 : Aynen 

67 : Aynen 

68 : Ucuz belediye meskenleri yapmak ve 
belediye namına inşaat yaparak icar etmek, 
belediyenin inkişaf ve tevessüe müsait mahalle
rinde erazi alarak yeni pâlna göre tanzim etmek 
ve yeniden inşaat yapmak isteyenlere satarak 
ihtikâra mani olmak 

69 : Aynen 

70 : Aynen 

71 : Aynen 

72 : Zabitai belediye^nıemuru, belediye fen 
memuru, yapı kalfası yapıcı ve muhtelif meslek 
ustaları gibi beldenin ve belediye idaresinin 
muhtaç olduğu meslekler erbabı yetiştirmek 
üzere kurslar, dersler, gece ve hafta tatili günü 
dershaneleri ve ikmal ve çırak, ev kadını mektep
leri açmak ve idare etmek 

73 : İşçiler, sanat ve mesai erbabı ve alelu-
mum müstahdemler için iş kalemleri ve idarehane
leri tesis ve idare etmek, edeceklere de ruhsat 
vermek 

74 : Seyrüseferleri tanzim için talimatnameler 
yapmak 

75 : Aynen 
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76 - Seyrüseferi tanzim için talimatnameler ha
zırlamak, 

77 - Fennî ve sıhhî umumî çamaşırhaneler te
sisine ruhsat ita ve bunları murakabe etmek, 

78 - Fabrika ve darülmesailerle amele mekteple
rinin sıhhî teftişlerini yapmak, (Hükümet tarafın
dan imtiyaz verilmiş olup faaliyetleri belediyeler 
hududu haricine de şamil olan şirketler için mad
de ahkâmı Hükümet tarafından mansup komiserler 
marifetile yapılır). 

79 - Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâletince 
tanzim olunacak sıhhî zabıta nizamnamesi ahkâmı
nı tatbik etmek, 

MADDE 16 — 1- 15 inci maddenin 1-41 ve 43 
46 ve 49-54 üncü fıkralarında sayılan vazifeler her 
belediye için mecburidir. 

3 - 15 inci maddenin 42,56,57 inci fıkralarında 
izah olunan vazaif varidatı 200 bin liradan fazla 
olan belediyeler için, 

4 - 15 inci maddenin 47,48 ve 58 inci fıkrala
rında izah olunan vezaif varidatı 500 bin liradan 
fazla olan belediyeler için mecburidir. 

MADDE 17 — 15 inci maddenin 63 inci fıkra
sında tadat olunan vazaif belediyeler için ihtiya
ridir. 

MADDE 18 — 16 inci maddenin 2,3,4 üncü fık
ralarında yazılan mecburî vazifeleri ifa için vazi-
fedar olan belediyenin varidatının yüzde onu tah
sis ve tasarruf edilmek şartile en çok on iki sene 
zarfında muktazi tesisat vücüde getirilecektir. 

76 - Fabrika ve darülmesailer amele meskenle
rinin sıhhî teftişlerini yapmak (Hükümet tarafın
dan imtiyaz verilmiş olup faaliyetleri belediyeler 
hududu haricine de şamil olan şirketler iç: n mad
de ahkâmı Hükümet tarafından mansup komiser
ler marif etile yapılır.) 

MADDE 16 -— 15 inci maddenin 1-40 ve 43-
46 ve 48- 52 inci fıkralarında sayılan vazifeler her 
belediye için. 

3 - 15 inci maddenin 41,54 ve 55 inci fıkrala
rında izah olunan vazife, varidatı 200,000 liradan 
fazla belediyeler için. 

4 - 15 inci maddenin 46,47 ve 56 inci fıkrala
rında izah olunan vazaifin varidatı 500,000 lira
dan fazla belediyeler için mecburidirler. 

MADDE 17 — 15 inci maddenin 61inci fıkra
sında tadat edilen vazaif belediyeler için ihtiyari
dir. 

MADDE 18 — 16 inci maddenin 2,3 ve 4 üncü 
fıkralarında yazılan mecburî vazifeleri ifa için 
vazifedar olan belediyenin varidatının yüzde ouu 
tahsis ve tasaruf edilmek şartile en çok on iki se
ne zarfında muktazi tesisat vücuda getirilir. 

2 - 15 inci maddenin 60 inci fıkrasında izah o-
lunan vazaif varidatı 50 bin liradan fazla olan be
lediyeler için, 

2-15 inci maddenin 58 inci fıkrasında v/&h. olu
nan vazife, varidatı elli bin liradan fazla beledi
yeler için. 
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76 : Fabrika ve iş evlerinin, amele ve mesken

lerinin sıhhî teftişlerini yapmak (bu teftiş, dev
let demiryolları için idarenin müfettişleri ve imti-
yazılı şirketler için de hükümet tarafından mansup 
komiserler marifetile yapılır.) 

Belediye vazifelerinin varidata göre 
belediyelere tevdii 

MADDE 1 6 — 1 : 15 inci maddenin 1-39,41-44, 
47-52, 56,57, 74-76 inci fıkralarında sayılan vazi
feler her belediye için 

2 : löinci maaddenin 58inei fıkrasında izah 
olunan vazife varidatı ellibin liradan fâzla bele
diyeler için 

3 : 15inci maddenin 40, 45, 54, 55inci fıkra
larında izah olunan vazifeler varidatı iki yüz bin 
liradan fazla belediyeler için 

4 : löinci maddenin 46 ve 53üncü fıkralann-
da izah olunan vazifeler varidatı beş yüz bin 
liradan fazla belediyeler için mecburidir 

İhtiyarî vazifeler 

MADDE 17 — 15 inei maddenin 59-73 üncü 
fıkralarında tadat edilen vazifeler belediyeler 
için ihtiyaridir. 

Mecburî vazifelerin ifası için tasarruf 

MADDE 18 —Aynen 
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MADDE 19 — Belediyelerin hakları salâhiyet
leri ve imtiyazları şunlardır: 

1 - Belediye idareleri kanunun kendilerine 
tahmil ettiği vazife ve hizmetleri ifa ettikten son
ra belde sakinlerinin müşterek ve medeni ihtiyaç
larını tesviye edecek her türlü teşebbüsatı icra e-
derler. 

2 - Beldenin ve belde halkının sıhhat selâmet 
ve refahını temin ve intizamı beldeyi halelden vika
ye maksadile kanunların başettiği salâhiyete müs
teniden emirler vermek ve belediye yasaklan koy
mak ve infaz ettirmek, hilâfında hareketleri »örü
lenleri cezalandırmak. 

3 - Kavanini mahsusa mucibince belediye ver
gi ve resimlerini tarh ve tahsili emval kanununa 
tevfikan cibayet etmek. 

4- Müktesep hukuka halel gelmemek üzere bel
de sının dahilinde: 

A - Beldeye ait su, havagazı elektirik, tramvay 
tesisatı ve işletmesi, göl, nehir, haliç, körfez, bo
ğaz ve sevahili müteeavire vapurları nakliyatı hu
susunda alelusul imtiyaz istihsalinde belediyeler 
hakkı rüchanı haizdir. 

B - Teşnithane tesisatı ve çöpleri, paçavra, ve 
kemikleri toplama teşkilâtını idare etmek ve ettir
mek. : .- .'4. l'gB*1 

5 - Belediye hududu dahilinde muayyen mev
kiler arasında otobüs, ominibüs gibi yolcu ve yük 
başına ücret alan nakliye vasıtalarının işletilme
sine ve husus mahiyette elektirik tesisatı gibi işle
rin yapılmasına ve umuma ait suallerin ihtiyaçtan 
fazlasının hususî istihsalâtta kullanılmasına ve sa
tılmasına inhisarı tazammun etmemek üzere ruhsat 
vermek. 

6 - Belediyeye ait hizmetlerin ifası zımnında 
şahsî hükmî sıfatile belediye sınır dahil ve hari
cinde menkul ve gayri menkul mallara tasarrufa 
bey ve şiraya, icar ve isticar, ikraz ve istikraz te-
berrüatın kabulüne, ilmî kuyudat ve taahudatı 

MADDE 19 — Belediyelerin hakları, salâhi
yetleri ve imtiyazları şunlardır: 

1 - Aynen 

2 - Aynen 

3 - Aynen 

4 - Müktesep haklara halel -gelmemek üzere 
belediye sınırı dahilinde: 

A : Belediyeye ait su, hava gazı, elektirik, 
tramvay tesisatı ve işletmesi, göl, nehir, haliç, kör
fez ve sevahili müteeavire vapurları nakliyatı hu
susunda imtiyaz vermek hakkı belediyelerindir, şu 
kadar ki bu gibi imtiyaz mukavelenamelerinin fen
nî aksamının tetkiki nafıa ve malî ahkâmının tet
kiki de Dahiliye Vekâletine aittir. 

B - Aynen 

5 - Belediye hududu dahilinde muayyen mev-
kilerarasında otobüs, omnibüs gibi yolcu ve yük 
başına ücret alan nakliye vasıtalarının işletilme
sine ve hususî mahiyette elektirik tesisatı gibi iş
lerin yapılmasına ve umuma ait suların ihtiyaç
tan fazlasının hususî istihsalâtta kullanılmasına 
inhisarı tezammun etmemek üzere ruhsat vermek. 

6 - Belediyeye ait hizmetlerin ifası zımninde 
şahsı hükmî sıfatile belediye sınır dahil ve hari
cinde menkul ve gayri menkul mallara tasarrufa, 
bey ve şiraya, icar ve isticar, ikraz ve istikraza, 
teberruatm kabulüne, emsali nükut ve teahhüdatı 
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Belediyelerin hakları, salâhiyet ve 

imtiyazları 

MADDE 19 — Belediyelerin haklan, salâhi
yetleri ve imtiyazları şunlardır: 

1 : Aynen 

2 : Aynen 

3 : Aynen 

4 : Müktesep haklara halel gelmemek üzere 
belediye sının dahilinde: 

A-Doğrudan doğruya yapılmak ve işletilmek 
şartile su, havagazı, elektirik, tıramvay, tesisatı 
kurmak ve işletmek, göl, nehir, körfez ve sevahili 
mütecavire vapurları nakliyatını deruhte ve 
ifa etmek belediyelerin hakkıdır. (Ancak beledi
yeler bu işlerin tesis veya işletilmesi için müddeti 
kırk seneyi tecavüz etmemek ve şeraiti Devletçe 
müttehaz kaidelere muvafık olmak üzere imti* 
yaz da verilebilir) 

B : Aynen 

5 : Aynen 

6 : Aynen 
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medeniyeyi ifaya ve davaya ve sulh ve ibraya ehil 
olmak. 

7 - Belediye daireleri ve bahçeleri ve hastane 
ve dispanser gibi belediyenin umuma ait hizmet
lere mahsus olup akar olmiyan emlâki, emlâk 
vergisinden müstesna olmak. 

8 - Belediye emvalini zimmetine geçirenler, 
Devlet emvalini zimmete geçirenler gibi takip 
olunmak. 

9 - Belediyece alınacak, verilecek menkul ve 
gayri menkul emvalin mubayaası furuhtu mübade
lesi, icari, imari, müzayede, münakaşa ve ihalesi 
usulü muhasebesi tanzim edilecek nizamnamele
re tabi olmak. Belediye bu haklarını ve salâhiyet
lerini kanunların vaz ettiği kuyut ve şerait dahi
linde kullanılır. 

Üçüncü fasıl 

' Belediye meclisi 

A — Teşkilât 

MADDE 20 — Belediye meclisleri intihap 
devreleri dört sene olmak üzere intihap hakkını 
haiz hemşehriler tarafından doğrudan doğruya 
arayi umumiye ile intihap olunur. 

Belediye meclis intihaplarında yüksek tahsil 
görmüş olan müntahipler iki reye sahiptir. 

MADDE 21 — Umum nüfusu 2000 ile 3000 arasın 
da olan beldelerde, belediye meclislerine 12, u-
mum nüfusu 3,000 den 5,000 ne kadar olan bel
delerde belediye meclislerine 2,000 den yukarı her 
500 nüfus için zamimeten bir âza, umum nüfusu 
5,000 den 10,000 ne kadar olan beldelerde bele
diye meclislerine 5,000 den yukarı her 1,000 nü
fus için zamimeten bir âza, umum nüfusu 10,000 
den 25,000 ne kadar olan beldelerde belediye mec
lislerine 10,000 den yukarı her 3,000 nüfus için 
zamimeten 1 âza, umum nüfusu 25,000 den 50.000 
bine kadar olan beldelerde belediye meclislerine 
25, 000 den yukarı her 5,000 nüfus için zamimeten 
1 âza, umum nüfusu 50,000 den 100,000 ne kadar 
olan beldelerde belediye meclislerine 50,000 den 
yukarı her 10,000 nüfus için zamimeten 1 âza, 
umum nüfusu 100,000 den yukarı olan beldelerde 

medeniyeyi ifaya ve davaya 
ehil olmak. 

7 - Aynen 

ve sulh ve ibraya 

8 - Belediye emvalini zimmetine geçirenler 
Devlet emvalini zimmetine geçirmiş olanlar hak
kındaki ahkâma tabidirler. 

Üçüncü fasıl 

Belediye meclisi 

f MADDE 20 — Belediye meclisleri intihap dev
releri dört sene olmak üzere intihap hakkını haiz 
hemşehriler tarafından doğrudan doğruya ârayi 
umumiye ile intihap olunur. 

MADDE 21 — Aynen 
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7 : Belediye daire ve şubeleri, bahçeleri, 
umuma ait akar olmıyan açık ve kapalı mahalle
ri emlâk vergisinden müstesna olmak; belediye 
vergi ve resimleri üzerine haciz konulmamak 

8 : Belediye emvalini zimmetine geçirenler 
ve Devlet emvalinin zimmetine geçirmiş olanlar 
hakkındaki ahkâma tabi olmak 

Üçüncü fasıl 

Belediye meclisi 

A - Teşkilât 

> Meclisin müddeti 

MADDE 20 — Belediye meclisleri intihap 
devreleri dört sene olmak üzere intihap hakkını 
haiz hemşehriler tarafından doğrudan doğruya 
intihap olunur. 

Meclis azasının adedi 

MADDE 21 — Umum nüfusu (3000) e kadar 
olan beldelerde belediye meclislerine 12, umum 
nüfusu (3000) den (5000) ne kadar olan belde
lerde belediye meclislerine (3000) den yukarı her 
beş yüz nüfus için zamimeten bir âza, umum 
nüfusu (5000) den (10000) ne kadar olan belde
lerde belediye meclislerine (5000) den yukarı 
her bin nüfus için zamimeten bir âza , umum 
nüfusu (10 000) den (25 000) ne kadar olan 
beldelerde belediye meclislerine (10 000) den 
yukarı her (3 000) nüfus için zamimeten bir âza, 
umum nüfusu (25 000) den (50 000) e kadar olan 
beldelerde belediye meclislerine (25 000) den 
yukarı her (5 000) nüfus için zamimeten bir âza, 
umum nüfusu (50 000) den (100 000) e kadar 
olan beldelerde belediye meclislerine (50 000) 
den yukarı her (1.0 000) nüfus için zamimeten 
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100000 den yukarı her 25000 nüfus için zamimeten 
1 âza tayin olunur. 

MADDE 22 — Belediye şubelerine ayrılan 
ıbeldelerde meclis âzası miktarı, beldenin umum 
nüfusuna nazaran balâdaki nispet dahilinde tes
pit olunduktan sonra şubelerin her birinin umum 
belde nüfusuna nazaran olan nüfus nisbeti üze
rinden hesap edilmek şartile her şube dahilndeki 
müntehipler tarafından intihap olunacak belediye 
âzası miktarı mahallî en büyük mülkiye memıı-
xu tarafından tespit olunur. 

B — Belediye intihabı hakları 

MADDE 23 — Belediye intihabatında r e y sa
hibi olmak için : 

1 - Türk vatandaşı olmak; 

2 - Hemşehri olmak; 

3 - 18 yaşını bitirmiş olmak; 

4 - Ağır hapis cezasile mahkûm olmamak; 

5 - Hidematı ammeden memnu bulunmamak; 

6 - Silâh altında bulunan, askerler, zabitler, 
askerî memurlar belediye intihabatına karışmaz
lar ; 

7 - Hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti sui isti
mal, iflâs ve muhilli haysiyet gibi cezalarla mah
kûm bulunmamak; 

MADDE 24 — Belediye meclisine âza intihap 
olunabilmek için: 

1 - Türk vatandaşı olmak; 

2 - Hemşehri olmak; 

3 - Hidematı ammeden mahcur olmamak; 

4 - 25 yaşını bitirmiş olmak; 

5 - Türkçe okur yazar olmak; 

MADDE 22 — Aynen 

MADDE 23 — Belediye intihabatında rey sa
hibi olmak için: 

1 - Türk olmak, 

2 - intihap başlanmadan evvel lâakal altı ay
dan beri beldede ikamet etmekte olduğunu vesaik 
ile isbat etmek, 

3 - 18 yaşını bitirmiş olmak, 

4 - Ağır hapis cezasına mahkûm olmamak, 

5 - Hidematı âmmeden memnu bulunmamak, 

6 - Silâh altında bulunan askerler, jandarmalar, 
zabitler ve polisler, askerî memurlar belediye inti
habına karışmazlar, 

7 -Hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti sui istimal, 
iflâs ve muhilli haysiyet gibi cezalarla mahkûm 
bulunmak. 

MADDE 24 
olunmak için: 

Belediye meclisine âza intihap 

1 - Türk olmak, 

2 - 2 3 üncü maddenin 2 inci fıkrasındaki ev
safı haiz bulunmak, 

3 - Aynen 

4 - Aynen 

5 - Aynen 
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bir âza, umum nüfusu (100 000) den yukarı olan 
beldelerde (100 000) den yukarı her (25 000) 
nüfus için zamimeten bir âza intihap olunur. 

Belediye şubelerine ayrılan yarlede âza 
adedinin tespiti 

MADDE 22 — Belediye şubelerine ayrılan 
yerlerde meclis âzası miktarı, beldenin umum 
nüfusuna nazaran 21 inci maddedeki inspet 
yerlerde meclis âzası miktarı, belrenin umum , 
dahilinde tespit olunduktan sonra şubelerin her 
birinin umum belde nüfusuna nazaran olan nüfus , 
nispeti üzerinden hesap edilmek şartile her şube \ 
dahilindeki müntehipler tarafınadn intihap oluna- i 
cak belediye âzası miktarı mahalli en büyük • 
mülkiye memuru tarafından tespit ve ilân olunur. ; 

B - Belediye intihabı haklan 

İntihap etmek şartları 

MADDE 23 — Belediye intihaplarında rey \ 
sahibi olmak için: 

1 : Aynen 
2 : Aynen 

3 : Aynen 
4 : Aynen 
5 : Aynen 
G : Aynen 

7 : Hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiisti
mal, iflâs gibi muhilli haysiyet suçlarla mahkûm 
bulunmamak lâzımdır. 

İntihap olunmak şartları 

MADDE 24 — Belediye meelisine âza intihap 
olunmak için: 

1 : Aynen 
2 : Aynen 

3 : Aynen 
4 : Aynen 
5 : Aynen 
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6 - Belediyeye ait bir işin mukavil veya mü

teahhidi veya bunların kefili ve şeriki veya bu 
cihetlerden borçlu bulunmamak; 

c 

7 - 23 üncü maddenin 4,5 ve 7 inci fıkrala
rında gösterilen fiillerden birile mahkûm olma
mak; 

8- Silâh altında bulunan askerler, zabitler, as
kerî memurlar belediyeye âza intihap olunamaz
lar. (Manevrada talim için ihtiyat zabitanınm si
lâh altına alınması müstesnadır.) 

MADDE 25 — Bilumum Devlet memurları 
ve belediye memur ve müstahdemleri dairei me
muriyetleri dahilinde belediye meclisine âza inti
hap olunamazlar. 

MADDE 26 — Meb'usluk ve encümeni daimii 
vilâyet âzalığı ile meclis âzalığı sıfatları 
bir zat uhdesinde birleşmez. Bu evsafı haiz bir 
kimse belediye meclisine âza intihap olunduğu 
ve belediye intihabının neticesinin kendisine teb
liği tarihinden itibaren üç gün zarfında hakkı ter
cihi kullanmadığı takdirde belediye âzalığını 
ret etmiş sayılır. Kezalik belediye meclisinde â-
za iken meb'ushığa veya encümeni daimi âzalığı-
na intihap olunan kimse intihabatı vakıa neticesi
nin tebliğinden itibaren üç gün zarfında hakkı 
tercihini kullanmazsa belediye meclisi âzalığm-
dan istifa etmiş sayılır. 

MADDE 27 — Baba ile oğul ve manevî oğul 
dede ile torun, kardaş ile kardaş, kain pederle 
damat ve kain biraderle enişte, amuca yahut da
yı ile yeğen bir mecliste birleşmezler. Bir meclis
te birleşmesi caiz olmıyanlar intihap edilmiş bu
lunduğu takdirde en ziyade rey kazanmış olan, 
reyler müsavi ise tahsil derecesi yüksek olan, 
bu da müsavi ise daha yaşlı olan âzalık sıfatını 
alır. İntihaptan sonra sıhriyet peyda edenler in
tihabın taallûk ettiği devreye münhasır olmak ü-
zere âzalık sıfatını muhafaza ederler. 

6 - Aynen 

7 - Aynen 

8 - Silâh altında bulunan askerler, jandarma
lar, zabitler, polisler, askerî memurlar belediyeye 
âza intihap olunmazlar. (Manevrada talim için 
ihtiyat. zabitanının silâh altına alınması müstesna
dır. ) 

MADDE 25 — Aynen 

MADDE 26 — Meb'usluk ve meclisi umumii 
vilâyet âzalığı ile belediye meclisi âzalığı sıfatları 
bir zat uhdesinde birleşmez, bu evsafı haiz bir kim
se belediye meclisine âza intihap olunduğu ve be
lediye intihabının neticesinin kendisine tebliği ta
rihinden itibaren üç gün zarfında hakkı tercihi 
kullanmadığı takdirde belediye âzalığmı re.ddet-
miş sayılır. Kezalik belediye meclisinde âza iken 
neb'usluğa veya meclisi umumî âzalığına intihap 
olunan kimse intihabatı vakıa neticesinin tebliğin
den itibaren üç gün zarfında hakkı tercihini kul-
lanamazsa belediye meclisi âzalığından istifa et
miş sayılır. 

MADDE 27 — Baba ile oğul, manevî oğul, de
de ile torun, kardeş ile kardeş, kain peder ile da
mat ve kain pederlerle enişte, amuca yahut dayı 
ile yeğen bir mecliste birleşemezler. Bir mecliste 
birleşmesi caiz olmıyanlar intihap edilmiş bulundu
ğu takdirde en ziyade rey kazanmış olan, bu da mü
savi ise tahsil derecesi yüksek olan, bu da müsavi. 
ise daha yaşlı olan âzalık sıfatını alır. Yaşça da 
müsavat bulunduğu takdirde kur 'a çekilir, inti
haptan sonra sıhriyet peyda edenler de ayni hü
kümlere tabidir. 

MADDE 28 — Belediye meclisi âzalığına in
tihap edilipte sıhhî esbap veya beldeden müfara-

MADDE 28 — Aynen 
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6 : Yirmi üçüncü maddenin 4, 5, 7 inci fıkra

larında yazılan suçlardan birile mahkûm olma
mak. 

7 : Belediyeye ait bir işin mukavili, müteah
hidi veya bunların kefil ve şeriki veyahut bu 
cihetlerden borçlu bulunmamak lâzımdır.' 

8 : Aynen 

Meclise âza intihap olunamıyan memurlar 

MADDE 25 — Aynen 

Meb 'usluk encümeni daimî vilâyet ve - i 
belediye âzalığı 

MADDE 26 — Meb 'usluk, encümeni daimî, 
vilâyet âzalığı ile belediye meclisi âzalığı bir zat 
uhdesinde birleşemez. Bu evsaf i haiz bir kimse 
belediye meclisine âza intahp olunduğu ve beledi
ye intihabının neticesinin kendisine tebliği 
tarihinden itibaren üç gün zarfında hakkı tercihi 
kullanmadığı takdirde belediye âzalığmı reddet
miş sayılır. Kezalik belediye meclisinde âza iken 
meb'ıısluğa veya encümeni daimî âzalığma intihap 
'olunan kimse intihabat! vakıa neticesinin tebli
ğinden itibaren üç gün zarfında hakkı tercihini 
kullanmazsa belediye meclisi âzalığından istifa. 
etmiş sayılır. 

Bir mecliste birleşemiyenler 

MADDE 27 —- Birinci derecede usul ve furuğ 
birinci derecede civar ve bu dereceleredeki sil rî 
hısımlar bir mecliste birleşemezler." Bir mecliste 
birleşmesi caiz olmıyanlar intihap edilmiş olduk- ? 
l an takdirinde en ziyade rey kazanmış olan bu da 
müsavi ise evli olan ve evli olanlardan da çocuğu 
çok olan âzalık sıfatını alır. 

Çocuk adedinin de müsavatı halinde kura 
çekilir. İntihaptan sonra sıhriyet peyda edenler de 
ayni hükümlere tabidir. 

Âzalığı kabul etmiyenlerin cezası 
MADDE 28 — Belediye meclisi âzalığma in

tihap edilipte sıhhî esbap veya beldeden müfare-
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kata mecburiyet veya son sekiz sene zarfında iki 
senelik meclis âzalığım bir mazereti olmaksızın 
ifadan imtina edenler meclis kararile dört sene 
için âza intihap olunmak hakkından mahrum o-
lurlar. Belediye meclisinin bu husustaki kararına 
razı olmıyan alâkadarın kararın usulen tepliği 
tarihinden itibaren bir ay zarfında mahallî mah
keme! asliyesin, bulunmıyan yerlerde sulh haki
mine müracaatla meclis kararını istinafa hakları 
vardır. Mahkemenin veya sulh hakiminin kararı 
kat 'idir. 

MADDE 29 — Belediye reisleri veya belediye 
âzası riyaset veya meclis âzalığından çekilip üze
rinden altı ay geçmedikçe mensup olduğu beledi
ye aleyhine münferiden veya müştereken dava 
vekâleti deruhte edemez. Mensup olduğu belediye 
bütçesine maaşlı veya ücretli bir vazifeye tayin 
edilemez. Münferiden müşareket suretile men
sup olduğu belediyeye ait bir iş taahhüt eyleye-

- mez. Belediye reisi veya belediye âzası avukatlık 
kanununun 9 uncu maddesi mucibince reislik ve 
âzalık müddeti esnasında vaz'iyet etmiş bulunduk
ları veya itayı rey eyledikleri mevada müteallik 
deaviyi kabulden memnudur. 

MADDE 30 — Âza olmak için lâzım gelen 
şartlardan her hangi birine halel geldiği takdirde 
âzalık sıfatı zail olur. Ancak âzalık sıfatının her 
hangi bir suretle zevaline azadan birinin müstafi 
addine veya istifasının kabulüne meclis karar ve
rir. 

C — İntihap muamelâtı 

MADDE 31 — Belediye meclisi intihabı ey
lül iptidasından başlar teşrinievvel yirmisinde 
biter fesh ve iptal ve istifa suretile meclis vaktin
den evvel dağılırsa yeni meclisin intihabı tepliğat 
tarihinden itibaren bir ay zarfında başlar ve bu 
takdirde intihap muamelâtına ait müddetler, in
tihabın başladığı günden hesap ve belediyece i-
lân olunur. 

MADDE 32 — intihap senesi eylül ayı girin
ce intihap işinin icrasına bakmak üzere belediye 
reisi veya belediye şube müdürleri tarafından her 
mahallenin muhtarına tezkere ile haber verilerek 

MADDE 29 — Belediye reisleri veya belediye 
âzası riyaset veya meclis âzalığından çekilip üze
rinden bir sene geçmedikçe mensup olduğu bele
diye aleyhine münferiden veya müştereken dava 
vekâleti deruhde edemez, mensup olduğu belediye 
bütçesinden maaşlı veya ücretli bir vazifeye tayin 
edilemez, münferiden veya müşareket suretile men
sup olduğu belediyeye ait bir iş taahüt eylemez. 
Belediye reisi ve belediye âzası avukatlık kanunu
nun 9 uncu maddesi mucibince reislik ve âzalık 
müddeti esnasında vaz'iyet etmiş bulundukları 
veya itayi rey eyledikleri mevada müteallik dea
viyi kabulden memnudur. 

MADDE 30 — Aynen 

MADDE 31 — Aynen 

MADDE 32 — İntihap senesi eylül ayı girince 
intihap işinin icrasına bakmak üzere belediye rei
si veya belediye şube müdürleri tarafından hur 
mahallenin muhtarına tezkere ile haber verilerek 
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kata meöburiyet gibi bir mazereti olmaksızın son 
dört sene' zarfında bir senelik meclis âzalığmı 
İfadan imtina edenler meclis kararile dört sene 
için âza intihap olunmak hakkmdan mahrum 
olurlar. Belediye meclisinin bu husustaki kararı
na razı olmıyan alâkadarın, kararın usulen teb
liği tarihinden itibaren bir ay zarfında mahalli 
mahkemeli asliyesine; bulunmıyan yerlerde sulh 
hâkimine müracaatla meclis kararını istinafa 
haklan vardır. Mahkemenin veya sulh hakiminin! 
-kararı kat'idir. . 

Sabık reis ve azanın riayete mecbur olduğu 
hususalr 

MADDE 29 — Aynen ! 

Âzalîk şartları zail olursa i 

MADDE 30 — Aynen ] 
\ 
i 

V I 
i 

intihap müddeti ve hitamı ) 

C — intihap muamelâtı I 

MADDE 31 — Aynen I 

* 
i 

t 

1 

İntihap encümeninin teşkili \ 

MADDE 32 — Aynen 
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belediye intihap hakkını haiz her mahallenin ter-
cihan mahalle halkından okur ve yazar en az i-
kişer kişi istenir. Her mahallenin ihtiyar meclisi 
muhtarın riyasetinde toplanır. Gizli rey ile iste
nilen adette mahalle halkından seçer. Mahalleler
den seçilenler her kaç kişi olursa olsun cümlesi 
belediye dairesine veya şubelerine davet olunup 
en az üçte biri hazır olduğu halde cümlesinin is
mine kur 'a çekilerek içlerinden kur 'a sırasile en-
çok on ve en az beş kişi ayrılır ve bu suretle her 
beldede bir, müteaddit belediye şubelerine mün-
kasenı beldelerde belediye şubelerinin adedi ka
dar intihap encümeni teşkil olunur. 

MADDE 33 — Beldiye intihabın teshili için 
beldenin ya belediye şubelerinin nüfusu beşyüz-
den aşağı olmamak üzere intihap şubelerine tefri
ki caizdir. Bu takdirde mahallelerden seçilen ze
vat arasından intihap edileceklerin miktarı ve her 
intihap şubesine kaç zat tefrik edileceği belediye 
meclis kararı ve mahallî en büyük mülkiye memu
runun tasdiki ile tespit olunur. Şube taksimatıma 
dair olan kararlarda şubelerin hangi mahalle ve 
sokaklarda müteşekkil olduğu tasrih olunmak 
muktazidir. intihabat şubeleri hakkında mahallî en 
büyük mülkiye memurunun tasdikma iktiran e-
den belediye meclisi karan intihabattan en az al
tı ay evvel mahallî gazetelerle ve diğer vasıtalar
la ilân edilecektir. İntihabat şubeleri intihap en
cümenlerine ayrılan zevatın miktarı en az bes o-
lacak ve bunlara riyaset etmek üzere belediye 
meclisi âzasından, bulunmazsa, aralarından birini 
riyasete intihap edeceklerdir. 

Belediye meclisi âzasından kimlerin hangi şu
belere riyaset edecekleri belediye meclisi tarafın
dan kur 'a ile tayin olunur. İntihap encümeni â.-
zalığı için ismine kur 'a çıkanlardan istifa eden ve 
ya istifasız encümene gelemiyen ve yazılan davet
nameye icabet etmiyen bulunursa onun yerine 
kur 'a sırasile diğerleri davet olunur. İntihap en
cümenine reisi veya vekili veya belediye şube mü
dürleri riyaset eder. 

Azanın sülüsanı içtima ve içtimaa iştirak eden
lerin nısfından bir ziyadesini reyi inzimam etme
dikçe encümen kararları muteber olmaz, intihap 
encümeninde, sahifeleri numaralı ve idare hey
etinden tasdikli bir zabıt defteri bulunur ve mu
amelât, mukarrerat zabıtları bu deftere yazılır 
ve reis ve azalar tarafından imza olunur. 

belediye intihap hakkını haiz. her mahallenin ter-
eihan mahalle halkından okur ve yazar ikişer !&[•$: 
istenir. Her mahallenin ihtiyar meclisi muhtarın 
riyasetinde toplanır. Gizli rey ile istenilen adetle 
mahalle halkından seçer. Mahallelerden seçilenler 
her kaç kişi olursa olsun cümlesi belediye dairesute 
veya şubelerine davet olunup en az üçte biri hazır 
olduğu halde cümlesinin ismine kur 'a çekilerek 
içlerinden kur'a sırası ile en çok on ve en az Lo.ş 
ve belediye şubelerine ayrılan beldelerin her bele
diye «şubesi için en çok on ve en az beş kişi ayrılır 
ve bu suretle her beldede bir, müteaddit belediye 
şubelerine münkasem beldelerde belediye şubelerinin 
adedi kadar intihap encümeni teşkil olunur. 

MADDE 33 — Belediye intihabının teshili 
için beldenin ya belediye şubelerinin nüfusu b.-ış 
yüzden aşağı olmamak üzere intihap şubelerine 
tefriki caizdir. Bu takdirde mahallelerden seçilen 
zevat arasından intihap edileceklerin miktarı ve 
her intihap şubesine kaç zat tefrik edileceği bele
diye meclisi kararı ve mahallî en büyük mülkiye 
memurunun tasdiki ile tespit olunur. Şube taksi
matına dair olan kararlarda şubelerin hangi ma
halle ve sokaklarda müteşekkil olduğu tasrih olun
mak muktazidir. İntihap şubeleri hakkında mahal
lî en büyük mülkiye memurunun tasdikma iktiran 
eden belediye meclisi kararı intihabattan en az 
altı ay evvel mahallî gazerelerle ve diğer vasıta
larla ilân edilir. İntihap şubeleri intihap encümen
lerine ayrılan zevatın miktarı en az beş olacak ve 
bunlara riyaset etmek üzere belediye meclisi âza
sından, bulunamazsa aralarından birini riyasete 
intihap ederler. 

Belediye meclisi âzasından kimlerin hangi şu
belere riyset edecekleri belediye meclisi tarafın
dan kur'a ile tayin olunur. İntihap encümeni âza-
lığı için ismine kur'a çıkanlardan istifa eden veya 
istifasız encümene gelmiyen ve yazılan davetname
ye icabet etmiyen bulunursa onun yerine kur'a 
sırasile diğerleri davet olunur. İntihap encümeni
ne belediye reisi veya vekili veya belediye şube 
müdürleri riyaset eder. Azanın sülüsanı içtima ve 
içtimaa iştirak edenlerin nısfından bir ziyadesinin 
reyi inzimam etmedikçe encümen kararları mute
ber olmaz. İntihap encümeninde, sahifeleri numa
ralı ve idare heyetinden tasdikli bir zabıt defteri 
bulunur ve muamelât, mukarrerat zabıtları bu 
deftere yazılır ve 'reis ve azalar tarafından imza 
olunur. 
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Intihap şubeleri 
MADDE 33 — Aynen 
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HABBE 31 — İntihap encümeni marifetile 
âza intihabına bir ve iki rey vermeğe hakkı olan 
ların ve âza intihap olunmağa salâhiyeti bulu
nanların nüfus daireleriı\den ayrı: ayrı birer def
teri istenilerek tetkik edil i t' badettetkik ihzar 
olunan itıtihap defterlerinin suretleri hükümete 
v<~ belediye daireleri kapıiariie umumun göre 
bileceği diğer yerlerde tatil günleri hariç olmak 
üzere altı gün müddetle talik edüir. 

HADDE 35 — Defterler talik edilmeden beş 
gün evvel defterlerin hangi güne açılacağı kaç 
gün asılı kalacağı, defterde yazılı olup olmayan
ların hangi güne kadar itiraza hakkı olacağı 
ve hangi-günden itibaren itiraz ve istinaf kabul 
oiımamryaeağı ve intihabın hangi gün başlıyaeağı 
ve kae gün devam edeceği ve her mahalle münte-
hipleMıiiıl hangi günlerde rey vermeye gelmeleri 
iktiza edeceği ve intihap sandığının nereye 
vaz edileceği matbuat ile umumun görebileceği 
yerlere talik edileceği varakalar ile ve çarşı ve 
pazarda tellallar ve mahallelerde muhtarlar 
marifetile halka ilân. ettirilir. 

MADDE 36 — Defterlerin, asılı kaldığı altı 
gün zarfında müutehiple^u isimleri, hüviyet
leri, bir ve iki rey hakkının, derecesi defterlere 
yanlış veya mükerrer yazılmış veya hiç yazılma
mış olduğuna dair ileri sürülecek itirazlar, intihap 
encümenince dinlenip işbu encümen kararile 
lâzımgeleu taşlı ihat yapılır intihap encümenince 
itiraz varit görülmediği takdirde reddi mütezam-
mın kararın sureti muterize verilir. Defterler asıl-
dıdığıuın altıncı günü akşamı gün batarken 
kaldırılır ondan sonra bu itiraz iddiası dinlen
mez. İntihap encümeni salâhiyeti dahilindeki tas
hih atı eylülün son günü aksamına kadar bitirme
ye mecburdur. 

MADDE 34 - - İntihap encümeni marifetile â-
za intihabına rey vermeğe hakkı olanların ve âza 
intihap olunmağa salâhiyeti bulunanların beledi
yelerce ayrı ayrı birer defteri yapılır. İntihap cet
vellerinin suretleri Hükümet ve belediye dairele
ri kapıları ile umura un. görebileceği diğr yerlerde 
tatil günleri hariç, olmak üzere altı gün müddetle 
asılır. 

MADDE 35 — Derlerler talik edilmeden beş 
gün asılı kalacağı, befterdc yazılı olup olmıyanla-
rnı hangi güne kadar itiraza hakkı olacağı ve han
gi günden itibaren itiraz ve istinaf kabul oiunamı
yacağı ve intihabın hangi gün başlıyaeağı ve kaç 
gün devam edeceği ve her mahalle müntehipleri-
niji hangi günlerde rey vermeğe gelmeleri iktiza 
edeceği ve intihap sandığının nereye vazedileceği 
matbuat ile ve icabında diğer münasip vasıtalarla 
halka ilân ettirilir. 

MADDE 36 — Defterlerin asılı kaldığı altı 
gün zarfında müntelıiplerin isimleri, hüviyetleri, 
defterlere yanlış veya mükerrer yazılmış veya hiç 
yazılmamış olduğuna dair ileri sürülecek itirazlar, 
intihap encümenince dinlenilip işbu encümen ka
rarile lâzım gelen tashihat yapılır. İntihap encü
menince itiraz varit görülmediği takdirde reddi 
mütezammm kararın sureti muterize verilir. 

Defterler asıldığının altıncı günü akşamı saat 
on sekizde kaldırılır. Ondan sonra bu itiraz iddia
sı dinlenmez intihap encümeni salâhiyeti dahilin
deki taslıihatı eylülün son günü akşamına kadar 
b i t ir m eğe m ecburdur. 

— Aynen MADDE 37 ~— İntihap encümeninin kararma 
ra'.ı olmayanların kararın usulen tebliği tarihin
den itibaren üç gün zarfında mahalli mahkeıuei 
asliyesine, bulunmayan, yerlerde sulh hakimine 
intihap encümeni kararile birlikte müracaatla 
istinaf etmeye hakları vardır. Bu müddet bittik
ten sonra istinaf hakkı kalmaz. Mahkeme istinaf 
iddialarım altı gün zarfımla kat ' i karara rapte
der. 

MADDE 37 



İntihap defterleri j 
ı 

MADDE 34 — Aynen v j 
i 

İntilftıp işlerinin i!ânı, defterlerin arıdin ^r. \ 

MADDE 35 '— Defterler talik edilmeden kaç. | 
gün asılı kalacağı, defterde yazılı olup olmıyan- S 
ların hangi güne kadar itiraz hakkı olacağı, hangi | 
günden itibaren itiraz ve istinaf kabul ol imamı-j 
yacağı, intihabın hangi gün baslıyacağı kaç gün ! 
devem dedceği, her mahalle müutehiplcrinin han- j 
gi günlerde rey vermeğe gelmeleri iktiza edeceği, I 
intihap sandığının nereye .konulacağı gazet ile ve j 
icabında diğer münasip vasıtalarla halka ilân ! 
ettirilir. ! 

İtirazlar 

MADDE 38 — Defterlerin asılı kaldığı altı 
gün zarfında müntehiplerin isimleri, hüviyetleri, 
defterlere yanlış veya mükerrer yazılmış veya hiç 
yazılmamış olduğuna dair ileri sürülecek itirazlar, 
intihap encümenince dinlenilip işbu encümen i 
kararile lâzımgelen tashihat yapılır. ir>\ ibap | 
encümenince itiraz varit görülmediği ta;*'ii<\lei 
reddi mutazammın kararın sureti muterize u^den ! 
tebliğ olunur. Deftreler asıldığının altıncı günü-
akşamı saat on sekizde * kaldırılır. Ondan 
sonra bu itiraz iddası dinlenmez intihap eı e İr neni 
salâhiyeti dahilindeki tashihatı eylûlun son günü 
akşamına kadar bitiremeğe mecburdur. 

İntihap encümeni kararlarına itirrz 

MADDE 37 — İntihap encümeninin k^i/a-nıa 
razı olmıyanlarm kararın usulen tebliği ta i d in
den itibaren üç gün zarfmad mahalli mahkeme! 
asliyesine bulunmıyan yerlerde sulh hai-dm.'nc j; 
intihap encümeni kararile birlikte müracaatla i 
istinaf etmeğe hakları vardır. Bu müddet biHık-! 

. ! 
ten sonra istinaf hakkı kalmaz. i 

i 

Mahkeme istinaf iddialarını en çok altı gvn 
zarfında kat ' i karara rapteder. 
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MADDE 38 —Bey varakalarının bir günde 
sandığa atılması kabil değilse kaç gün mühlet 
verileceği ve son günde hangi saata kadar rey 
varakalarının kabul edileceği Belediye meclisinin 
kararı ve mahallî en büyük mülkiye memurunun 
tasdiki] e tayin olunur. 

MADDE 39 —Rey varakalarının sandığa atıl
dığı salonda rey varakalarının kabulü devam 
ettiği müddetçe rey hakkına malik olanların listesi 
salon dahilinde duvarda asılı duracaktır. 

MADDE 41 — Her müntehip kendi reyini 
getirip intihap sandığına bizzat atmakla mükel
leftir. Hiç bir sebep ve suretle başkasının namına 
intihap puslası sandığa atılamaz. 

Bir ve iki reyli intihap puslaları ayrı ayrı 
renklerde tabettirilir, bunlara müntehabın ismi, 
adresi, imzası veya mühürü konulur. Her münte-
hibin elinde nüfus hüviyet cüzdanı olduğu halde 
intihap encümeni huzuruna gelerek evvelen mu-
saddak intihap defterindeki ismi hizasına imza
laması veya türkçe okuyup yazmak bilmiyorsa 
parmak basması ve ondan sonra rey puslası ala
rak orada intihap olunacak âza miktarının iki 
misli isim yazıp veya türkçe okuyup yazmak bil
miyorsa emniyet ettiği kimseye yine orada yaz
dırıp sandığa encümen huzurunda bizzat koyması 
şarttır. İntihap sandığının açılabilmesi için mün-
tehiplerden en az yarısından fazlasının intihaba 
iştirak etmiş olması lâzımdır. Sandığa rey atıl
ması için tayin edilen son günün akşamı münte-

MADDE 38 — Rey varakalarının bir günde 
sandığa alınması kabil olmıyacaksa kaç gün müh
let verileceği ve son günde hangi saata kadar rey 
varakalarının, kabul edileceği belediye meclisinin 
kararı ve mahallin en büyük mülkiye memurunun 
tasdikile tayin olunur. 

MADDE 39 — Rey varakalarının sandığa atıl
dığı salonda rey varakalarının kabulü devam et
tiği müddetçe rey hakkına malik olanların listesi 
salon duvarında asılı kalır. 

MADDE 41 — Her müntehip kendi reyini ge
tirip intihap sandığına atmakla mükelleftir. Hiç 
bir sebep ve suretle başkasının namına intihap pus
lası sandığa atılmaz, intihap puslasında mün-
tehibin ismi, adresi, imzası veya mührü konulur. 
Her müntehibin elinde nüfus, hüviyet cüzdanı ol
duğu halde intihap encümeni huzuruna gelerek 
evvelen musaddak intihap defterlerindeki ismi hi
zasına imzalaması veya türkçe okuyup yazma bil
miyorsa parmak basması ve ondan sonra rey pus
lası alarak orada intihap olunacak âza miktarı
nın iki misli isim yazıp veya türkçe okuyup yaz
mak bilmiyorsa emniyet ettiği kimseye yine orada 
yazdırıp sandığa encümen huzurunda bizzat koy
ması şarttır, intihap sandığının açılabilmesi için 
müntehiplerden en az yarısından fazlasının inti
haba iştirak etmiş olması lâzımdır. Sandığa rey 
atılması için tayin edilen son günün akşamı mün-
tehiplereden yarısından ziyadesinin iştirak etme
miş olduğu bittetkik anlaşıldığı takdirde sandık 

MADDE 40 — Sandığa rey puslaları atılma
dan başlanmazdan evvel intihap encümeni reisi 
azalara vesair hazır bulunanlara sandığın boş 
olduğunu gösterdikten sonra dört tarafını sicimle 
bağlayıp düğüm yerlerini balmumu ile mühürler. 
Sandığın başka başka anahtarla açılır iki kilidi, 
üzerinde ince bir mektup sığacak kadar yarığı 
bulunur, intihabın devam ettiği günlerde akşam
ları pusla vazona mahsus yarık encümen huzu
runda bir kâğıtla kapatılarak dört tarafı reis 
ve üç âza tarafından balmumu ile mühürlenir 
ve sabahlan yine encümen huzurunda açılır. 

MADDE 40 — Sandığa rey puslaları atılmağa 
başlanmazdan evvel intihap encümeni reisi azala
ra ve sair hazır bulunanlara sandığın boş olduğu
nu gösterdikten sonra dört tarafını sicimle bağla
yıp mühim yerlerini mühür ile mühürler. Sandı
ğın başka başka anahtarla açılır iki kilidi, üzerin
de ince bir mektup sığacak kadar yarığı bulunur. 
intihap devam ettiği günlerde akşamları pusla 
vazına mahsus yarık encümen huzurunda bir kâ
ğıtla kapatılarak dört tarafı reis ve âza tarafından 
mühür mumu ile mühürlenir ve sabahları yine en
cümen huzurunda açılır. 
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reylerin kaç günde sandığa atılacağı 

MADDE 38 — Reylerin bir günde sandığa 
alınması, kabîl olmıyacaksa kaç gün mühlet verile
ceği ve son günde hangi saate kadar reylerir 
kabul 'edileceği belediye meclisinin kararı ve ma
hallî een büyük mülkiye memurunun tasdikile 
tayin olunur. 

Mümehipler listesi 

MADDE 39 — Reylerin sandığa atddığı salon
da reylerin kabulü devam ettiği müddetçe rey 
hakkına mailk olanların listesi salon di varında 
asılı kalır. 

Sandığm muayenesi, mühürlenmesi 

MADDE 40 — Sandığa rey pusulaları atılma
ğa başlanmazüan evvel intihap encümeni reisi 
azalara ve sair hazır bulunanlara sandığın boş 
olduğunu gösterdikten sonra dört tarafını sicimle 
bağlayip düğüm yerlerini mühürle mühürler. 
Sandığın başka anahtarlarla açılır iki kilidi, 
üzerinde ince 1 ir mektup sığacak kadar yarığı 
bulunur. İntihap devam ettiği günlerde akşamlan 
rey atmağa mahsus yarık encümen huzurunda 
bir kâğıtla Kapatılarak dört tarafı reis ve âza 
tarafından mühür mumu ile mühürlenir ve sa
bahlan yine encümen huzurunda açılır. 

Reylerin sandığa atdması 

MADDE 41 — Aynen 
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tüplerden yarısından ziyadesinin iştirak etmemiş 
olduğu bittetkik anlaşıldığı takdirde sandık açıl-
miyarak intihap encümeni kararile rey atılmak 
müddeti bir hafta temdit ve keyfiyet ilân olunur. 
Bu müddetin hitamında kırk ikinci madde muci
bince sandık açılır. 

MADDE 42 — intihabın hitabında intihap 
encümeni azasının en az yedisinin huzurile sandık 
açılır: 

1 - Rey puslaları renklerine göre sayılarak 
musaddak defterlerdeki imzalı ve işaretli münte-
hipler esamisi yekûn ile mukayese edilir. 

2 - Yazısı okunmıyan puslalarla seçilenin 
kim olduğu belli olmıyan puslalar bir tarafa 
ayrılır. 

3 - Âzalık evsafını haiz olmiyen isimler na
zarı itibaye alınmaz. 

4 - Adedi mürettepten eksik esamiyi ihtiva 
eden puslalarcla münderiç isimler hesaba katılır, 
adedi mürettepten fazla olan isimler sondan tay 
edilir. 

5 - intihap puslalarınm tadat ve tasnifi bu 
suretle ikmâl edildikten sonra en ziyade rey kaza
nandan itibaren sırasiyle her namzedin kaç rey 
almış olduğu tespit edilir. 

6 - Müsavi rey kazananlardan tahsili üstün 
olan, bu da müsavi ise yaşı büyük olan, bu da mü
savi ise aralarında kura çekilerek işbu kurada 
ismi önce çıkan sırada evvel olur. ' 

7 - En çok rey kazanandan itibaren adedi 
murettep miktarı isim, âzalığa ve bunun bir misli 
de yedek âzalığa ayrılır. 

8 - Mazbatanın tanzimi üzerine intihap pus
laları ile tasnif cetvelleri ve nazarı itibara alın
mayan puslalar ayrı ayrı bir zarfa konularak 
zarf intihap encümeni tarafından mühürlenir ve 
Belediyelerce evrak kasalarında hıfzolunur. 

MADDE 43 — Maddei sabıkada muharrer 
tasnifin hitamında intihap encümeni tarafından 

aeılmiyarak intihap encümeni kararile rey atıl
mak müddeti bir hafta temdit ve keyfiyet ilân 
olunur. Bu müddetin hitamında 42 inci madde 
mucibince sandık açılır. 

MADDE 42 — intihabın hitamında intihap 
encümeni azasının en az yedisinin huzurile sandık 
açılır: 

1 - Rey puslaları sayılarak musaddak defter
lerdeki imzalı ve işaretli müntehipler esamisi ye
kûnu ile mukayese edilir. 

2 - Aynen 

3 - Aynen 
* 

4 - Adedi mürettepten eksik esamiyi ihtiva 
eden puslalarda münderiç isimler hesaba katılır. 
Adedi mürettepten fazla olan isimler sondan si
linir. 

5 - Aynen 

6 - Aynen 

7 - Aynen 

8 - Mazbatanın tanzimi üzerine intihap pus
laları ile tasnif cetvelleri ve nazarı itibara alm-
mıyan puslalar ayrı ayrı bir zarfa konularak 
zarf intihap encümeni tarafından mühürlenir ve 
belediyelerce evrak kasalarında saklanır. 

MADDE 43 — Maddei sabıkada muharrer tasni
fin hitamında intihap encümeni tarafından me-
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Sandıj>"n açılması, reylerin sayılması 

MADDE 42 — İntihabın sonunda meclis âzası 
adedi 12 olan yerlerde intihap encümeni azasının 
en az üçünün ve diğer yerlerde en az yedisinin 
huzurile sandık açılır. 

1 : Avnen. 

2 : Aynen 

3 : Aynen 

4 : Avne ıı 

5 : Aynen 

6 : Aynen 

7 : Aynen 

8 : Aynen 

İntihap mazbatası 

MADDE 4 3 — Aynen 
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mevaddı atiyeyi ihtiva etmek üzere bir intihap 
mazbatası tanzim ve mahallin en büyük mülkiye 
memuruna tevdi olunur. 

1 - intihap ne gün başladığı ve ne gün hitam 
blduğu, 

2 - Sandığın ne zaman ve intihap encümeni 
âzasından kimlerin huzurile açıldığı, 

3 - Rey puslal arından muhtelif renkli kaç 
adet zuhur eylediği ve musaddak intihap defterle
rindeki esamilerin kaç tanesinin hizasına imza 
ve işaret vazedilmiş ve kaç ismin hizası boş kal
mış olduğu; 

4 - Rey puslalarmdan kaç adedi ne sebeplerle 
gayri muteber sayıldığı; 

5 - Muteber sayılan rey puslalarmın tasnif 
neticesinde hangi isimlerin en çoktan en aza 
doğru kaç rey kazandığı; 

6 - Meclis adedi mürettebine göre âzalığa ve 
yedek âzalığa kimlerin ayrıldığı; 

7 - intihabın kanuna muhalif bir şekilde ya
pıldığı belde hemşehrilerinden biri tarafından 
ihbar ve iddia edildiği takdirde ihbar ve şikâye
tin neden ibaret olduğu. 

MADDE 44 — Teşrinevelin yirminci günün
den evvel gönderilecek olan intihap mazbataları 
üzerine kaymakam veya vali tarafından tezkere 
ile intihap keyfiyeti intihap olunan azalara ve 
belediye reisine bildirilir. 

MADDE 45 — intihap mazbatalarının bir 
sureti meclis odasına asılır, âzalık inhilâiinde 
yedek âza sırasile belediye reisi tarafından âza
lığa davet olunur. Bunlar mütebaki müddeti ik
mal ederler. Belediye meclisi azaları temamen 
^ıal ederler. Belediye meclisi. azaları tamamen 
istifa ettikleri takdirde yeni intihabın hittımınr* 
kadar belediye meclisi vazifesi belediye encüme
ni tarafından ifa olunur. Belediye reisi de istifa 
etmişse muavini, muavin yoksa ya varda bu da 
istifa etmişse vali. tarafından bir zat muvakka
ten riyasete ikame olunur. 

D — intihap cezalan 
MADDE 46 — Sahte bir isim ve sıfat takına-

vaddı atiyeyi ihtiva etmek üzere bir intihap maz
batası tanzim ve mahallin en büyük mülkiye me
muruna tevdi olunur. 

1 - Aynen 

2 - Aynen 

3 - Rey puslalarmdan kaç dane zuhur eyle
diği ve musaddak intihap defterlerindeki isimle
rin kaç danesinin hizasına imza ve işaret vazedil
miş ve kaç ismin hizası boş kalmış olduğu, 

4 - Aynen 

5 - Aynen 

6 - Aynen 

7 - Aynen 

MADDE 44 — Aynen 

MADDE 45 Aynen 

D — İntihap cezaları 
MADDE 46 — Sahte bir isim ve sıfat takına-
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intihabın sonu 

MADDE 44 — Aynen 

Meclis vazifÇivinin encümen tarafından ifası 

MADDE 45 — Aynen 

Ç — İntihap cezalan 
Hiuıfı kanun rey verenler 

MADDE 46 — Aynen 
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rak veya intihap hakkından mahrum olduğunu 
saklayarak veya salâhiyeti miktarından fazla 
rey hakkını haiz görünerek kendisini i/.tıhap 
defterine yazdıranlar, bir haftadan aşağı olma
mak üzere hafif hapis ile cezalandırılır. 

MADDE 4 7 — Ya bizzat intihap olunm; k ve 
ya başka bir zatı intihap ettirmek kasdile rnünte-
hipleri tehdit edenler, bir haftadan aşağı 
olmamak üzere hafif hapis ile beraber beş iır'ıdau 
iki yüz liraya kadar hafif eezayi naktî ile müea-
zat olunurlar. * 

MADDE 48 — Reylerin atıldığı sandığı zorla 
açan veya intihap işine ait resmî kâğıt ve defter
leri ve intihap encümeninin tayin ettiği müddet 
içinde açıkta duran ilânları ve intihap cetvellerini 
ve rey puslalarını çalan veya parçalayan veya 
kalabalık intihap işlerini menedenler hakkında 
bir aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis ile 
beraber yirmi beş liradan iki yüz liraya kadar 
hafif cezayı naktî hükmolunur. 

MADDE 49 — İntihap encümeni heyetinden 
bir veya bir kaçı veya hepsi her ne suretle olursa 
olsun intihabı ifsat ve bitaraflığı ihlâl edecek 
bir iş yaparlarsa altı aydan aşağı olmamak üzere 
hafif hapis veya elli liradan iki yüz liraya kadar 
hafif cezayı naktî ile veya bu cezaların her ikisi 
ile birlikte cezalandırılır. 

MADDE 50 — Belediye intihap işlerinde me
muriyetini suiistimal eden hükümet memurları 
türk ceza kanunu mucibince cezalandırılırlar. 

MADDE 51 — Yukarda gösterilen suçların bir 
kaçını birlikte yapanlar suçların içtimai hakkın
daki ahkâmı umumiyeye tabidir. Belediye inti
haplarına müteferri hukuku umumiye davala
rında müruru zaman müddeti kablelhükûm altı 
ay badelhükûm bir senedir. 

rak intihap hakkından mahrum olduğunu saklıya-
rak kendisini intihap defterine yazdıranlar bir 
haftadan aşağı olmamak üzere hafif hapis ile ce
zalandırılır. 

MADDE 47 — Ya bizzat intihap olunmak ve
ya başka bir zatı intihap ettirmek kastı ile mün-
tehipleri tehdit edenler, bir haftadan aşağı olma
mak üzere hafif hapis* ile beraber beş liradan iki 
yüz liraya kadar para cezası ile mücazat olunur
lar. 

MADDE 48 — Aynen 

MADDE 49 — İntihap encümeni heyetinden 
bir veya bir kaçı veya hepsi her ne suretle olur
sa olsun intihabı ifsat ve bitaraflığı ihlâl edecek 
bir iş yaparlarsa altı aydan aşağı olmamak üzere 
hafif hapis veya elli liradan iki yüz liraya kadar 
hafif para cezası ile veya bu cezaların her ikisi 
ile birlikte cezalandırılırlar. 

MADDE 50 — Aynen 

H — Belediye intihabının feshüiptali 

MADDE 51 — Belediye intihabatının bu kanu
nun tarifatına mugayir bir hareket vukuu bir se
ne zarfında indetteftiş anlaşıldığı veya intihaba-
tın hitamından itibaren ayni müddet zarfında her 
hangi bir müntehip tarafından iddia edildiği tak
dirde tahkikat yapılır. Tahkikat neticesi intihabın 
muallel bulunduğunu müeyyit ise evrakı tahkıki-
ye Şurayi Devlete tevdi olunur. Şurayi Devlet 
tarihi tevdiinden itibaren iki ay zarfında bir ka-
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Müntelıipleri tehdit edenler 

MADDE 47 — Ya bizzat intahap olunmak 
veya başka bir zatT intihap ettirmek kasdile miin-
tehipleri tehdit edenler, bir haftadan aşağı olma
mak üzere hap s ile beraber beş liradan iki yüz 
liraya kadar \.'-iî\2 para cezasile müeazat olunur
lar. 

İntihap işlerini menedenler, bozanlar 

MADDE 48 — İntihap sandığını salâhiyeti 
haricinde açan intihap işine ait resmî kâğıt ve 
defterleri ve intihap encümeninin tayin ettiği 
müddet içinde açıkta duran ilânları ve intihap 
cetvellerini ve rey puslalarını çalan veya parça-
lıyanlar ve intihap işlerini menedenler hakkında 
bir aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis ile 
beraber ayrıca yirmi beş liradan 2 liraya kadar 
hafif para cezası hükmolunur. 

intihabı imsat ve bitaraflığını ihlâl eden 
encümen âzası hakkında ceza 

MADDE 49 — Aynen 

întihap işlerinde nüfuzu memuriyeti sui istimal 

MADDE 50 — Aynen 

İntihap cezalarında müruruzaman 

MADDE 51 — Belediye intihaplarına müte-
ferri hukuku umumiye davalarında müruru zaman 
müddeti hükümden evvel altı ay, hükümden sonra 
bir senedir. 
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H — Belediye intihabının fesih ve iptali 

MADDE 52 — Belediye intihaba/tında bu ka
nunun tarifatına mugayir bir hareket vukuu 
bir sene zarfında indetteftiş anlaşıldğı veya inti-
ahbatın hitamından itibaren ayni müddet zarfın
da her hangi bir müntehip tarafından iddia edil
diği takdirde tahkikat yapılır. Tahkikat neticesi 
intihabın muallel bulunduğunu müeyyit ise evrakı 
tahkikiye Şurayı Devlete tevdi olunur. Şurayı 
Devlet tarihi tevdiden itibaren iki ay zarfında 
bir karar ita eder. Karar intihabın iptali merkezin 
de ise intihap tecdit olunur. Bu takdirde yeni 
meclis, iptal, edilen meclisin müddeti bakiyesini 
ikmal eder. 

Belediye meclisi 

1 - Kanunen muayyen olan içtimaatı adiye 
ve fevkalâde haricinde toplanırsa 

2 - Kanunen muayyen olan yerden gayri bir 
mevkide akdi içtima ederse 

3 - Kanunen uhdesine mürettep vazaifi miadı 
kanunisi zarfında ifadan imtina eder ve keyfiyeti 
imtina meclise mevdu işleri sekteye ve teehhura 
uğratırsa. 

4 - Siyasiyata dair müzakeratla iştigal veya 
temenniyatı siyasiye izhar ederse 

5 - Belediye âzalıklan birer suretle inhilâl 
ederek yedek âza bulunmamak dolayisile âzayi 
mevcude miktarı adedi mürettebin yarısından 
daha az kalırsa 

6 - 1, 2, 4, üncü numaralarda muharrer ahva
lin vukuu takdirinde Dahiliye Vekilinin inhası 
ve îcra Vekilleri Heyetinin kararı, 3, 5 numara
lardaki ahvalin hudusunda Dahiliye Vekilinin 
iş'arı v.e Şurayı Devletin karan üzerine Reisi
cumhurun tasdiki ile meclis fesh edilir, bu takdir
de nihayet iki ay zarfında intihap edilecek olan 
yeni meclis evvelki meclisin müddeti bakiyesini 
ikmâl eder. 

rar ita eder. Karar intihabın iptali merkezinde 
ise intihap tecdit olunur. Bu takdirde yeni meclis 
iptal edilen meclisin müddeti bakiyesini ikmal 
eder. 

V —Belediye meclisi 

MADDE 52 — Aynen 

1 - Aynen 

2 - Aynen 

3 - Aynen 

4 - Aynen 

5 - Aynen' 

6 - 1,2,4 üncü numaralarda muharrer ahvalin 
vukuu takdirinde Dahiliye Vekâletinin inhası 
ve İcra Vekilleri Heyetinin kararı, 3 numaradaki 
ahvalin hudusunda Dahiliye Vekilinin iş'arı ve 
Şurayi Devletin karan üzerine meclis feshedilir. 
5 numaralı hükmün hudusunda mülhakat beledi
yeleri için de Dahiliye Vekâletinin emrile yeniden 
intihabat yapılır. Valiler bu fıkraya ait salâhiyet
lerini istimal ettikleri takdirde Dahiliye Vekâleti
ne malûmat verirler. Bu takdirde nihayet iki. ay 
zarfında intihap edilecek olan yeni meclis evvelki 
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D — Belediye intihabının İhtan 

intihabın iptali 

MADDE 52 — Belediye intihaplarında bu ka
nunun hükümlerine mugayir bir hareket vukuu 
bir sene zarfında ya teftiş yapılırken anlaşıldığı, 
yahut intihabın hitamından itibaren ayni müddet 
zarfında her hangi bir müntehip tarafından iddia 
edildiği takdirde tahkikat yapılır. Tahkikat 
neticesi intihabın muallel bulunduğunu müeyyit 
ise tahkikat evrakı Şurayi Devlete verilir. Şurayi 
Devlet evrakın verildiği tariheten itibaren iki ay 
zarfında bir }s:arar verir bu karar intihabın iptali 
merkezinde ise yeniden intihap yapılır. Bu 
takdirde yeni maclis iptal edilen meclisten bakiye 
kalan müddeti ikmal eder. 
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îçtimalar, müzakereler, kararlar 

MADDE 53 — Meclis şubat, nisan, temmuz, 
teşrinisani ayları iptidasında olmak üzere senede 
dört defa adiyen içtima eder. Bütçe müzakeresi
ne tesadüf eden içtima müddeti en çok otuz gün 
olup diğer içtimaların müddeti en çok on beş 
gündür. Bu müddetten evvel vazifesi hitam bul
madığı takdirde, vali on beş günden fazla olma
mak üezere müzakeratı temdit edip keyfiyeti Da
hiliye Vekâletine esbabile bildirir, mühim ve müs
tacel bir iş zuhurunda belediye reisinin tahriri da
veti veya azadan üçte ikisinin esbabı mucibeli ta-, 
lep vo teklifi üzerine valinin tasvibi veya resen 
emri ile meclis fevkalâde olarak toplanır. Fev
kalâde içtimada davete sebep olan maddeden gay
rı bir is müzakere edilemez. 

MADDE 54 —. Adî ve fevkalâde içtimaların 
ruznamesi belediye reisi tarafından en az bir haf
ta evvel umum belediye azasının beldedeki adres
lerine gönderilecek ve mahallî gazetelerle ve sair 

meclisin müddeti bakiyesini ikmal eder. 

Z — îçtimalar, müzakereler, kararlar 

MÜKERRER MADDE 53 — Meclis şubat, ni
san, teşrinisani ayları iptidasında olmak üzere se
nede üç defa âdiyen içtima eder. Bütçe müzakere
sine tesadüf eden içtima müddeti en çok otuz gün 
olup diğer içtimaların en çok on beş gündür. Bu 
müddetten evvel vazifesi hitam bulmadığı takdir
de vali on beş günden fazla olmak üzere müzake
ratı temdit edip keyfiyeti Dahiliye Vekâletine es
babile bildirir. Mühim ve müstacel bir iş zuhurun
da belediye reisinin tahrirî daveti veya azadan üç
te ikisinin esbabı mucibeli talep ve teklifi üzeri
ne valinin tasvibi veya resen emirle meclisler fev
kalâde olarak toplanır, fevkalâde içtimadan dave
te sebep olan maddeden gayri bir iş müzakere edile
mez. 

MADDE 54 — Aynen 
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E — Belediye meclisinin feshi 

Meclisin feshi 

MADDE 53 — Aynen 

1 : Aynen 
2 : Aynen 
3 : Aynen 
4 : Aynen 
5 : Aynen 
6 : Bir, iki, dördüncü numaralarda yazılı ah

valin vukuu takdirinde Dahiliye Vekâletinin 
inhası icra Vekilleri Heyetinin ka ran ; üçüncü 
fıkradaki ahvalin hudusunda Dahiliye Vekâletinin 
iş'arı ve Şurayi Devletin karan üzerine meclis 
feshedilir. 5 numaralı hüküm hudusunda mülhakat 
belediyeleri için valinin ve vilâyet merkezindeki 
belediyeler içinde Dehiliye Vekâletinin emri ile 
yeniden intihap yapılır. Valiler bu fıkraya ait 
salâhiyetlerini istimal ettikleri takdirde Dahiliye 
Vekâletine malûmat verirler. Bu takdirde nihayet 
iki ay zarfında intihap edilecek olan yeni meclis, 
eski meclisten bakiye kalan müddeti ikmal eder. 

F — îçtimalar, müzakereler 

kararlar 

Meclisin adi ve fevkalâde içtimai 

MADDE 54 — Meclis şubat, nisan, teşrinisani 
ayları iptidasında olmak üzere senede üç defa 
içtima eder. Bütçe müzakeresine tesadüf eden 
içtima müddeti en çok otuz gün olup diğer içtima-
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vasıtalarla ilân edilecektir. Pek müstacel ahvalde 
mahallî en büyük mklkiye memnrunun tasdiki ile 
bu müddet üç gün tenzil olunabilir. 

MADDE 55 — Meclisin müzakeresi aleni
dir. Reis tarafından teklif vukuunda meclisin 
ekseriyetle vereceği karar üzerine hafi 
celse akdolunabilir. müzakereler muntaza
man kayıt ve zabtolunur. Zabıtname hu
lâsalarının her içtima müddetinin hitamını 
takip eden on gün zarfında mahallî en büyük 
mülkiye memuru vilâyete, Dahiliye Vekâletine 
irsali vemukarrarat hulâsalarının ittihazı karar 
tarihinden itibaren 58 saat zarfında belediye dai
resi methalinde neşir ve ilânı meşruttur: 

MADDE 58 — Belediye meclisinde müzakere 
olunacak maddeler reis tarafından meclise tevdi 
olunur. Azadan her biri dahi beldeye ait vazaif 
cümlesinden bulunan maddelere dair tekliflerde 
bulunabilir, teklif meclisçe kabul edilip ruzname-
ye alınır. 

MADDE 57 — Belediye meclislerine belediye 
erişi riyaset eder. 

Reis meclisi miadı kanunisinde kuşat müzake
releri idare, kararları istihsâl ve ilân ve tebliğ 
ve hitamı mesaiyi beyan eyler. 

Meclisin her seneye ait ilk içtimaında meclis 
âzası kendi içlerinden bir reis vekili ve lüzumu ka
dar kâtip intihap eder. Reisin gaybubetinde reis 

MADDE 55 — Meclisin müzakeresi alenidir. 
Reis tarafından teklif vukuunda meclisin ekseri
yetle vereceği karar üzerine hafî celse akdoluna
bilir. Hafî ve alenî zabıtname hulâsalarının her iç
tima müddetinin hitamını takip eden on gün zar
fında mahallî en büyük mülkiye memuru vasıta-
sile vilâyete, Dahiliye Vekâletine irsali ve mukar-
rarat hulâsalarının ittihazı karar tarihinden itiba
ren kırk sekiz saat zarfında belediye dairesi met
halinde neşir ve ilânı meşruttur. Aktolunacak 
hafî celseden ve ruznamesinden en büyük mülki
ye memuruna malûmat verilir. Bu celseden en 
büyük mülkiye memuru bizzat bulunabileceği gi
bi bir memur da gönderebilir. 

MADDE 56 — Belediye meclisinde müzakere 
olunacak maddeler reis tarafından meclise tevdi 
olunur. Azadan her biri dahil belediyeye ait vaza
if cümlesinden bulunan maddelere dair teklifler
de bulunabilir. Teklif meclisçe kabul edilirse ruz-
nameye alınır. 

MADDE 57 — Belediye meclisine belediye re
isi riyaset eder. Reis meclisi miadı kanunisinde 
kuşat, müzakereleri idare, kararları istihsal ve ilân 
ve tebliğ ve hitamı mesaiyi beyan eyler. Meclis her 
teşrinisani içtimaında içlerinden bir reis vekili 
ve lüzumu kadar kâtip intihap eder. Reisin gay
bubetinde reis vekili riyaset vazifesini ifa eder. 
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ların müddeti en çok on beş gündür. 

Bu müddetlerden evvel vazife bitmezse vali 
on beş günden fazla-^olmamak üzere müzakere 
müddetlerini uzatarak sebeplerini Dehiliye Vekâ
letine bildirir. Mühim ve müstacel bir iş çıkarsa 
belediye reisinin yazılı daveti veya'azadan üçte 
birinin esbabı mucibeli talep ve teklifi üzerine 
veyahut valinin resen emrile meclisler fevkalâde 
olarak toplanırlar. Fevkalâde içtimalarda davete 
sebep olan maddeden gayri bir iş müzakere 
edilemez. 

MADDE 55 — Âdi ve fevkalâde içtimâlarm 
ruznamesi belediye reisi tarafından en az bir hafta 
evvel umum belediye azasının beldedeki adresle
rine gönderilir ve mahallî gazeteler ve sair müna
sip vasıtalarla ilân edilir. Müstacel hallerde bu 
müddet üç güne indirilebilir. 

Açık ve gizli toplanmalar 

MADDE 56 — Meclis müzakeresi açıktır. Reis 
veya âza tarafından teklif vukuunda meclisin 
ekseriyetle vereceği karar üzerine gizli celse 
yapılabilir. Açık ve gizli celselerdeki karar hulâ
salarının mahallî en büyük mülkiye memuruna 
verilmesi ve kararların verildiği tarihten itibaren 
kırk sekiz saat zarfında hulâsalarının belediye 
kapısına asılmak suretile neşir ve ilânı meşrut
tur. Yapılacak gizli celseden ve ruznamesinden en 
büyük mülkiye memuruna malûmat verilir'. Bun
lar, gizli celselere bizzat girebilecekleri gibi bir 
memur da gönderebilirler. 

Müzakere edilecek maddelerin reis tarafından 

meclise verilmesi, azanın teklif hakkı 

MADDE 57 — Belediye meclisinde müzakere 
olunacak maddeler reis tarafından meclise tevdi 
olunur. 

Azadan her biri dahi belediyeye ait vezaif 
cümlesinden bulunan maddelere dair tekliflerde 
bulunabilir. Teklif meclisçe kabul edilirse ruzna-
meye alınır. 
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vekili riyaset vazifesini ifa eder. 

MADDE 58 — Meclis âzası mürettep adedinin 
yarısından fazla âza hazır bulunmadıkça müza
kere icra ve mevcut azanın yarıdan fazlasının re
yi inzimam etmedikçe karar ittihaz edemez. 
Reylerde müsavat vukuunda reisin bulunduğu ta
raf tercih olunur. Azanın her biri bizzat reyini ve
rir. Bütçe müzakeratmda esami tayinile rey ve
rilir. Meclisin çalışma usulü Dahiliye Vekâletin
ce bir talimat ile tespit olunur. 

MADDE 59 — Belediye reisinin bir senelik 
icraatına dair meclise vereceği raporun müzakere
si esnasında meclise müntahap reis vekili tarafın
dan riyaset olunur. 

MADDE 60 — Meclis âzasından her biri be
lediye işlerinden her hangi bir madde hakkında 
meclis riyasetine takrir vererek sual edebilir. Su
al takriri münderecatı meclis adedi mürettibinin 
ekseriyetince varit görüldüğü takdirde ruzname-
ye alınır. Belediye reisi veya memur edecekleri ze
vat suale meclis huzurunda cevap verirler. Cevap 
meclisi mürettep adedinin ekseriyetince kâfi gö-
rülmedidiği takdirde 92 inci maddenin son fıkrası 
mucibince muamele yapılır. 

MADDE 61 — Belediye meclisi her içtima 
müddeti için rtıznamedeki mesaili tetkik etmek 
üzere encümen teşkil edebilir; Encümenler mecli
sin içtima günleri arasında içtima eder Mütalea 
larmı meclise bildirirler. 

MADDE 62 — Belediye meclisi lüzum gördü
ğü zaman belediyenin umum devairinin bilumum 
muamelâtını, bilumum evrak ve defterlerini tef
tiş ve tetkik etmek üzere kendi âzası meyanmdan 

MADDE 58 — Meclis âzası mürettep adedinin 
yarısından fazla âza hazır* bulunmadıkça müzake
re icra edemez. Karalar ekseriyetle ittihaz olunuı. 
Reylerde müsavat vukuunda reisin bulunduğu ta
raf tercih olunur. Azadan her biri bizzat reyini 
verir. Bütçe müzakeratmda esanü, tayini ile rey 
verilir. Meclisin çalışma usulü Dahiliye Vekâle
tince bir talimatname ile tespit olunur. 

MAJ)DE 59 — Aynen 

MADDE 60 — Aynen 

MADDE 61 — Aynen 

MADDE 62 — Meclis lüzum görürse içlerin
den bir kaç âzayi hesabat vemuamelâtı teftişe me
mur edebilir. Bu teftiş heyeti hariçteki mütehas
sıslardan istifade edebilir. Neticei teftişat nihayet 
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Meelise reis riyaset eder, reis vekilleri 

MADDE 58 — Belediye meclisine belediye 
reisi riyaset eder. Reis meclisi miadı kanunisinde 
kuşat, müzakereleri idare, karaları istihsal ve 
ilân ve tebliğ ve hitamı mesaiyi beyan eyler, 

Meclis her teşrinisani içtimaında içlerinden 
iki reis vekili ve lüzumu kadar kâtip intihap eder. 
Reis bulunmazsa birinci reis vekili, buda bulun
mazsa ikinci reis vekili reislik vazifesini yapar. 

Müzakere için yarıdan fazla âza bulunması 

MADDE 59 — Meclis âzası mürettep adedinin 
yârisındanr fazla âza hazır bulunmadıkça müza
kere iera edemez. Kararlar mevcut azanın ekseri-
yetile ittihaz olunur. Reylerde müsavat vukuunda. 
reisin bulunduğu taraf tercih olunur. Azadan her 
bir bizzat reyini verir. Bütçe müzakeratırida esami 
tayini ile rey verilir. Meclisin çalışma, usulü 
Dahiliye Vekâletince bir talimatname ile tespit 
olunur. 

Reis ne zaman yerini reis vekiline bırakır 

MADDE 60 — Belediye reisinin bir senelik 
icraatına dair meclise vereceği raporun müzake
resi esnasında meclise müntahap reis vekili tara
fından riyaset olunur. 

) 

İstizah 

MADDE 61 — Meclis âzasından her biri bele
diye işlerinden her hangi bir madde hakkında 
meclis riyasetine takrir vererek istizah edebilir. 
İstizah takriri münderacatı meelis adedi müret-
tebinin ekseriyetinee varit görüldüğü takdirde 
ruznameye alınır., Belediye reis veya memur ede
cekleri zevat istizaha meclis huzurunda cevap 
verirler. Cevap meclisin mürettep adedinin ekseri
yetince kâfi görülmediği takdirde 76 inci madde
nin son fıkrası mucibince muamele yapılır. 

Encümenler 

MADDE 62 — Belediye meclisi her içtima 
müddeti için ruznamedeki meseleleri tetkik etmek 
üzere encümenler teşkil edebilir. Encümenler mü-
talealarım o içtima müddeti içinde meclise bildi-,| 
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bir veya bir kaçını bir sene için memur edebilece
ği gibi senelik varidatı yüz bin lirayı tecavüz e-
den belediyeler meclisleri kendi âzası meyamndan 
veya hariçten bir hesap müfettişi tayin edebilir
ler. Bunlar teftişat neticesini belediye reisine ve 
meclise raporla bildirirler. Bu hesap müfettişleri
nin vazife ve salâhiyetleri Dahiliye Vekâletince 
tespit olunur. 

MADDE 63 — Belediye meclisi tarafından lü
zum gösterildiği takdirde belediye reisi ve bele
diye encümeni âzası ve devair rüesası bizzat mec
lise gelerek izahat itasına mecburdurlar. 

MADDE 64 — Meclis reisi meclisin intizam 
ve inzibatını teminle vazifedardır. Belediye reisi 
dahilî nizamname ahkâmını ihlâl eden belediye 
âzası hakkında mezkûr nizamnameye tevfiki mu
amele eder. Samiin kısmından nümayiş veya gü
rültü yapan her hangi bir şahsı içtima salonundan 
ihraca reis salâhiyettardır. Bu hususta reis bele
diye zabitasmı istihdam edebilir. Bir cürüm vuku
unda reis zabitai adliye sıfatile tahkikatı iptida
iye icra ve evrakı müddei umumiliğe tevdi eder. 

MADDE 65 — Hususî menafii belediyenin 
menafii ile tearuz eden mesailde alâkadar meclis 
âzası müzakereye ve reye iştirak edemez. 

MADDE 66 — Belediye meclisinin müzakera-
tını kayda mahsus olan zabıtnamesi her müzake
reyi mütakip meclis reisi ve meclisçe azalar ara
sından müntahap kâtipler tarafından imza olu
nur. 

. MADDE 67 — Belediye meclisinin içtimamda 
mürettep azanın ekseriyeti hazır değilse meclis re-

ertesi içtimain bidayetinde belediye reisinin de mu-
taleası alındıktan sonra meclise arzolunur. 

MADDE 63 — Belediye reisi belediyeye ait 
umur ve muamelâttan meclise lâzım gelen izahatı 
ve sorulan suallerin cevaplarını vermeğe mecbur
dur. Reis bu suallerin cevaplarını vermeğe encü
men âza ve devair rüesasını da memur edebilir. 
Verilen izahlar ve cevaplar kâfi görülmediği tak
dirde meclis resen encümen âzasından sual sora
bilir. 

MADDE 64 —• Meclis reisi meclisin nizam ve 
intizamını teminle vazifedardır. Belediye reisi da
hilî nizamname ahkâmını ihlâl eden belediye âza
sı hakkında mezkûr nizamnameye tevfiki muame
le eder. Samiin kısmından nümayiş veya gürültü 
yapan her hangi bir şahsı içtima salonundan ihra
ca reis salâhiyettardır. Bu hususta reis belediye 
zabitasmı istihdam edebilir. 

MADDE 65 — Meclis âzası ba mukavelename 
alâkadar olduğu hususatta ve kendisinin veya ka
rısının ve küçük oğlan çocuklarının tahtı tasarru
funda bulunan emlâkin istimlâk,, isticar ve muba
yaasında müzakerata iştirak edemez. 

MADDE 66 — Aynen 

MADDE 67 Aynen 



rirler. 

Hesapların teftişi için seçilen azanın vazifesi 

MADDE 63 — Meclis lüzum görürse içlerinden 
bir kaç azayı hesabat ve muamelâtı teftişe memur 
edebilir. Bu teftiş heyeti hariçteki mütehassıslar-] 
dan da istifade edebilir. Neticei teftişat nihayeti 
ertesi içtimain bidayetinde belediye reisinin de 
mütaleası alındrktan sonra meclise arzolunur. ı 
Reisin sorulan suallere cevap vermek mecburiyeti} 

MADDE 64 — Belediye reisi belediyeye ait 
işlerden meclise lâzraıgelen izahatı ve sorulan 
suallerin cevaplarını vermeğe mecburdur. Reis 
bu suallerin cevaplarını vermeğe encümen âza ve i 
devairi rüeşaşını da memur eclebilir. Verilen izah-j 
lar ve cevaplar kâfi gö>üimed|ği takdirde meclis) 
resen encümen âzasından sual sorabilir. j 

Meclisin nizam ve intizamı ! 
k I 

MADDE 65 — Meclis reisi meclisin nizam ve i 
intizamını temin ile mükelleftir. Dahilî nizamna-j 
me hükümlerini bozan âza hakkında bu nizamııa-
ye göre muamele yapar. Müzakereyi dinlemeğe 
gelenlerden nümayiş ve gürültü yapanlar içtima 
salonundan çıkardır. Reis hu. hususta ;belediye I 
zabıtasını istihdam eder. 
Azanın karara iştirak edemiyeceği meselelerin i 

J 

müzakereleri I 
I 

MADDE 66 — Meclis âzası mukavelename i 
ile alâkadar olduğu hususatta kendisinin veyai 
(27) inci madde mucibince kejıdisile bir mecliste j 
içtimai caiz olmıyan akrabasının tah.tı rtasaıru-j 
funda bulunan emlâkin istimlâk, isticar vej 
mübayeasında müzakerata iştirak .edemez. i 

Zaptın imzası j 

MADDE 67—Belediye meclisinin nıüzakera-1 
tını kayda mahsus olan zabıtnamesi her müzake-j 
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isi tatil ve en az üç gün sonra içtima etmek üzere 
günü tespit ve mahallî vasıtalarla ilân eder. İkin
ci içtimada kaç âza olursa olsun mevcut âza ile 
müzakere yapılır ve karar verilir. 

MADDE 68 — üç in'ikat bilâmazeret hazır 
bulunmiyan meclis âzası meclis kararile istifa et
miş addolunurlar. 

MADDE 69 — Meclis aşağıda gösterilen işler 
hakkında müzakere icra ve karar ita eder: 

1 - Bütçe ve bir senelik mesai programı, 

2 - Kat ' î hesap, 

3 - Tahsisatı münzamma veya bütçede tadilât 
veya fasıldan fasıla münakale, 

4 - İkrazlar, istikrazlar, 

5 - Senesi içinde ödenmek şartile avanslar, 

6 - Kanunlarla vazedilmiş olan belediye ver
gi ve resimlerine ait tarifeler, 

7 - Belediye vergi ve resimlerinin taallûk et
tiği hususat haricinde belediye dairesi tarafından 
ifa olunacak hizmetlere mukabil alınacak ücurat 
tarifeleri, 

8 - Belediyenin müstakbel şekli umumî imarat 
programları mecari, hava gazı, su, elektirik ten
virat tesisatı mesaili, 

9 - Bir seneden fazla müddetle veya on bin 
liradan fazla bedeli senevî ile aktedillecek icar ve 
isticar mukaveleleri, 

11 - Menafii umuma mahsus belediye gayri 
menkul emvalinin bir hizmete tahsisi, ciheti tah
sisinin tebdil veya akar haline ifrağı, 

12 - İvaz mukabilinde vukubulacak teberrüa 

MADDE 68 — Aynen 

MADDE 69 — Meclis aşağıda gösterilen işler 
hakkında müzakere icra ve karar ita eder: 

1 -t Bütçe 

2 - Kat'î hesap 

3 - Beş senelik mesai programı 

4 - Tahsisatı münzamma veya bütçede tadilât 
veya fasıldan fasıla münakale 

5 - İkrazlar, istikrazlar 

6 - Senesi içinde ödenmek şartile avanslar 

7 - Kanunlarla vazedilmiş olan belediye vergi 
ve resimlerine ait tarifeler 

8 - Belediye vergi ve resimlerinin teallûk ettiği 
hususat haricinde belediye dairesi tarafından ifa 
olunacak hizmetlere mukabil alınacak ücurat tarife
leri 

9 - Beldenin müstakbel şekli umumî imarat 
programlan, mecari hava gazı, su, elektirik, tenvi
rat tesisatı mesaili 

10 - Üç seneden fazla müddetle veya on bin li
radan fazla bedeli senevî ile aktedilecek icar ve is
ticar mukaveleleri 

11 - Aynen 

12 - Aynen 
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reyi müteakip meclis reisi ve meclisçe azalar ara
sından müntelıap kâtipler tarafındna imza olunur. 

Meclis müzakeresinde ekseriyet olmazsa; 

MADDE 68 — Belediye meclisinin içtimajııda 
mürettep azanın ekseriyeti hazır değilse meclis 
reisi meclisi tatil ve en az üç gün sonra içtima 
etmek üzere günü tespit ve mahallî vasıtalarla 
ilân eder. İkinci içtimada kaç âza olursa olsun 
mavcut âza ile müzakere yapılır ve karar verilir. 

Mazeretsiz devam etmiyen âza 

MADDE 69 — Birbirini müteakip üç içtima 
gününde bilâ mazeret içtimalarda hazır bulunmı-
yan â,za meclis kararile istif a etmiş addolunur. 
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tın kabulü, 

13 - Müddeabihi bin liradan fazla olan davala
rın sulhan tesviyesi, 

14 - Menafii umuma ait olmak üzere belediye 
namına verilecek imtiyazat mukaveleleri, 

15 - Belediye zabitası talimatnamelerinin tet
kiki, 

16 - Kanunen belediyeye mürettep vazife ve 
salâhiyetler dahilinde olmak şartile reis tarafın
dan tevdi ve azadan bir veya bir kaçı tarafından 
teklif edilen mevaddı saire, 

MADDE 70 — 69 uncu maddenin 1,2,4,7,8,13 
üncü fıkralarında gösterilen işlere ve 15 inci fık
radaki mezkûr belediye zabıtasına mütaallik tali
matnameye ait olan belediye meclisleri mukarre-
ratı, mahallî en büyük mülkiye memurunun tas
vibi ile meriyet kesbeder. Mezkûr kararlar ma
hallî en büyük mülkiye memurları tarafından bir 
ay zarfında tasdik edilmediği takdirde belediye 
meclislerinin tetkik talebi üzerine Şurayı Devlet 
tarafından üç ay zarfında ittihaz olunacak karar 
kat'idir. 

13 - Müddea bihi bin liradan fazla olan dava
ların sulhan tesviyesi 

14 - Aynen 

15 - Belediye zabıtası talimatnamelerinin tet
kik ve tasdiki 

16 - Aynen 

MADDE 70 — 69 uncu maddenin 1,2,3,4,5,8,9, 
13 üncü fıkralarında gösterilen işler ve 5 inci fık
radaki mezkûr belediye zabıtasına müteallik tali
matnameye ait olan belediye meclisleri mukarra-
ratı, mahallî en büyük mülkiye memurunun tasvi
bi ile meriyet kesbeder. Mezkûr kararlar mahal
lî en büyük mülkiye memuru tarafından bir hafta 
zarfında tasdik edilmediği takdirde belediye mec
lisinin tetkik talebi üzerine Şurayi Devlet tarafın
dan üç ay zarfında ittihaz olunacak kararlar kat'
idir. 



Meclisin müzakere edeceği ve karar vereceği işler 

MADDE 70 — Meclis aşağıda gösterilen işleri 
müzakere eder, bunlar hakkında karar verir. 

1 : Bütçe: 

2 : Kat ' î hesap: 

3 : On beşinci maddenin otuzuncu fıkrasındaki 
mesai programı: 

4 : Tahsisatı munzamme veya bütçede tadilât 
veya fasıldan fasıla münakale: 

5 : ikrazlar, istikrazlar: . 

6 : Senesi içinde ödemek şartile avanslar. 

7 : Kanunlarla vazedilmiş olan belediye vergi 
ve resimlerine ait tarifeler. 

8 : Belediye vergi ve resimlerinin taaKûk 
ettiği hususat haricinde belediy? dairesi ta^avın
dan ifa olunacak hizmetlere mukabil alınacak 
ücret tarifeleri. 

9 : Beldenin müstakbel şekli, umumî imar 
programları, mecari, hava gazı, su,elektirik tenvi
rat tesisatı mesaili. 

10 : Üç seneden fazla müddetle veya on bin 
liradan fazla bedeli senevi ile aktedilecek icar ve 
isticar mukaveleleri. 
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MADDE 71 — Aynen MADDE 71 — Yirmi beş seneden fazla bir 
müddet için yapılacak ikraz veya istikraz karar
ları vilâyet idare heyetitin mütaleası üzerine va
linin tasvi ve Şurayı Devletin kararile meriyet 
kesbeder. 

MADDE 72 — Belediye meclisleri tarafından 
ittihaz edilen mukarerattan 70 ve 71 inci madde
lerde yazılı hususattan gayri mevadda mütaallik 
meclis mükareratı kat'idir. Ancak bu kabil mu-
karreratın usulen ilânı tarihinden itibaren on gün 
zarfında vilâyet merkezi olmiyan beldelerde be
lediye reisi veya alâkadarlar tarafından vilâyete 
ve vilâyet merkezi olan beldelerde belediye reisi 
veya alâkadarlar tarafından Dahiliye Vekâletine 
müracaatla itiraz olunabilir. 

Vilâyete iş'ar edilen itirazat, kaymakamın, 
mütaleası alınarak vilâyet idare heyetince onbeş 
gün zarfında vilâyet merkezi olan yerlerde vekâ
lete arzedilen itirazlar valinin mütaleası alındık
tan sonra Devlet Şurasmca üç ay zarfında tetkik 
ve rüyet olunur. Vaki itirazat ve müracaat üzeri
ne vali meclis kararının tatbikinin tetkik netice
sine kadar tehirini emredebilir.. 

MADDE 72 — Belediye meclisleri tarafından 
ittihaz edilen mukarr ar attan 70 ve 71 inci madde
lerde yazılı olan hususattan gayri mevada müte
allik meclis mukarraratı kat'idir. Ancak bu kabil 
mukarraratın usulen ilân tarihinden itibaren on 
gün zarfında vilâyet merkezi olmiyan beldelerde 
belediye reisi veya alâkadarlar tarafından vilâye
te ve vilâyet merkezi olan beldelerde belediye re
isi ve alâkadarlar tarafından Dahiliye Vekâleti
ne müracaatla itiraz olunabilir. Vilâyete iş'ar edi
len itirazat, kaymakamın mütalesı alınarak vilâyet 
idare heyetince 15 gün zarfında, vilâyet merkezi 
olan yerlerde vilâyete arzedilen itirazlar, valinin 
mütaleası alındıktan sonra bir ay zarfında Şura-
yi Devletçe tetkik ve rüyet olunur. Vaki itirazat 
ve müracaat üzerine vali meclis kararının tatbiki
ni tetkik neticesine kadar tehir ettirebilir. 
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11 : Menafii umuma mauhsus belediye gayri 

menkul emvalinin bir hizmete tahsisi, ciheti 
tahsisinin tebdil veya akar haline ifrağı. 

12 : İvaz mukabilinde vuku bulacak teberrü-
atın kabulü: 

13 : Müddeabihi bin liradan fazla olan davala
rın su Ihan-tesviyesi. 

14 : Menafii umuma ait olmak üzere belediye 
namına verilecek imtiyaz'i i. mukaveleleri. 

15 : Belediye zabıtası lalıma in amele ıı. >n Le> 
kik ve tasdiki: 

16 : Kanunen belediyeye mjıet tep vazife v< 
salâhiyetler dahilinde ohrak şavtile reis taratın 
dan tevdi ve azadan bir veya bir kaçı tarafından 
teklif edilen mevadı saire. 

* Meclis kararlarının tasvip ve tasdiki 

MADDE 71 — Yetmişinci maddenin 1, 2, 3, 4, 
5, 8, 9, 13 üncü fıkralarında gösterilen işler ve 
15 inci fıkrada mezkûr belediye zabıtasına müte
allik talimatnameye ait olan belediye meclisleri 
mukarreratı, mahallî en büyük mülkiye memuru
nun tasvibile mer'iyet kesbeder. Bu memurlar 
mezkûr fıkraları bir hafta zarfında tasdik etme
dikleri takdirde belediye meclisinin tetkik talebi 
üzerine Şurayı Devlet tarafından bir ay zarfında 
verilecek kararlar kafidir . 

15 seneden fazla ikraz ve istikraz kararları 

MADDE 72 — Yirmi beş seneden fazla bir 
müddet için yapılacak ikraz veya istikraz karar
l an vilâyet idare heyetinin mütaleası üzerine 
valinin tasvibi ve Şurayi Devletin kararile mer
iyet kesbeder. 
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MADDE 73 — Adî ve fevkalâde içtimalar ha
ricinde veya vazife ve salâhiyeti kanuniye hilâfın
da veya Devlet kanun ve nizamlarını veya elli be
şinci maddede musarrah aleniyet esasına mugayir 
olarak ittihaz edilen meclis kararları valinin tale
bi üzerine vilâyet idare heyeti tarafından vilâyet 
merkezi olan mahallerde Dahiliye Vekâletinin ta
lebi üzerine Devlet Şurasınca tetkik olunarak hü
kümsüz addolunur. 

MADDE 74 — Belediye meclislerinin rey ve 
mutalea beyanına mecburiyetleri kanun ve nizam
larla tasrih edilen hususatta mahallî en büyük 
mülkiye memurunun vaki olan müracaatı üzerine 
belediye meclisleri rey ve mütalealarmı beyana 
mecburdurlar. Beldenin menafime müteallik iş
ler için belediye meclisleri rüesayı memurini mül
kiye vesateti ile talep ve temennilerini alâkadar 
Devlet dairelerine iblâğ edebilirler. 

MADDE 75 — Belediye reisi, belediye mecli
sine her içtima devresinin bidayetinde meclis mu-
kareratının tatbikatma, belediyenin hali malisine, 
taahüdatı mevcude ve münakidenin sureti ifasına 
dair bir senelik mesai raporu verir. 

Meclis rapordaki izahatı mürettep adedinin ek-
seriyetile kâfi görmezse keyfiyet rapordaki iza
hat ve müzakeratı aynen ihtiva eden zabıtname 
ile birlikte müntahap meclis reis vekili tarafından 
vilâyet merkezi olmiyan yerlerde valiye, vilâyet 
merkezi olan yerlerde Dahiliye Vekâletine maz
bata ile iş'ar olunur. Bu iş'arat üzerine vilâyet ve 
ya vekâlet hakemdir. 

Belediye meclisinin ademi kifayet kararı kaza 
belediye reisi hakkında valii vilâyet belediye reisi 
hakkında Dahiliye Vekili tarafından tasvip edildğii 
takdirde belediye reisi infisâl eder. 

MADDE 73 — Adî ve fevkalâde içtimalar ha
ricinde veya vazife ve salâhiyeti kanuniye hilâfın
da veya Devlet kanun ve nizamnamelerine muga
yir olarak ittihaz edilen mülhakat meclisi kararla
rı valinin talebi üzerine vilâyet idare heyeti tara
fından, vilâyet merkezi olan mahllerde Dahiliye 
Vekâletinin talebi üzerine Devlet Şurasınca tetkik 
olunarak hükümsüz addolunur. 

MADDE 74 Aynen 

MADDE 75 — Aynen 
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Meclisçe kat ' î olarak verilen kararlara itiraz 

MADDE 73 — Belediye meclisleri tarafından 
ittihaz edilen mukarrerattan-71, 72 inci maddeler
de yazılı olan hususattan gayri mevada müteallik 
meclis mukarreratı kat 'idir. Ancak bu kabil 
mukarrerata usulen ilân tarihinden itibaren on
gun zarfında vilâyet merkezi olmıyan beldelerde 
belediye reisi veya alâkadarlar tarafından vilâ
yete; vilâyet merkezi olan beldelerde belediye 
reisi veya alâkadarlar tarafından Dahiliye Vekâ
letine müracaatla itiraz olunabilir. Vilâyete iş'ar 
olunan itirazlar kaymakamın mütaleası alındık
tan sonravilâyet idare heyetince nihayet on beş 
gün ^zarfında; vilâyet merkezi olan beldelerde 
vekâlete yapılan itirazlar valinin mütaleası 
alındıktan sonra nihayet bir ay zarfında Şurayi 
Devletçe tetkik ve bir karara raptolunur. Yapılan 
itiraz ve müracaatların yukarıda yazılı alâkadar 
makamlarca tetkiki neticesine kadar vali meclis 
kararlarının tatbik ve icrasını tehir ettirebilir. 

Hükümsüz bırakılacak kararlar 

MADDE 74 — Âdi ve fevkalâde içtimalar 
haricinde veya vazife ve salâhiyeti kanuniye 
hilâfında veya Devlet kanun ve nizamnamelerine 
mugayir olarak ittihaz edilen mülhakat meclisi 
kararları valinin talebi üzerine vilâyet idare 
heyeti tarafından, vilâyet merkezi olan mahaller
de Dahiliye Vekâletinin talebi üzerine Devlet 
Şurasmea tetkik olunarak hükümsüz addolunur. 

Mecilisin, mütalea beyanına, karar vermeğe 
mecbur olduğu hususlar, ve temenni kararları 

MADDE 75 — Belediye meclislerinin rey ve 
mütalea beyanına mecburiyetleri kanun ve nizam
larla tasrih edilen hususatta mahallî en büyük 
mülkiye memurunun vaki olan müracaatı üzerine 
belediye meclisleri rey ve mütalealarını beyana 
mecburdurlar. Beldenin menafiine müteallik işler 
için belediye meclisleri mahallî en büyük mülkiye 
memurları vesatatile talep ve temennilerini alâka
dar Devlet dairelerine iblâğ edebilirler. 
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Dördüncü fasıl 

Belediye encümeni 

MADRDE 76 — Belediye encümeni belediye 
reisi ile müntahap encümen âzasından ve 88 inci 
maddede muharrer daire reislerinden müteşekkil
dir. Belediye encümenin tabiî âza miktarının nıs
fından az olmak şart ile belediye meclisleri tarafın
dan kendi âzası arasında lüzumu kadar fahrî encü
men âzası intihap olunur müntahap fahrî encümen 
azasının müddeti dört senedir. Müntahap encü
men azasına belediye meclisince lüzum görüldüğü 
takdirde belediye meclisinin tayin edeceği miktar 
huzur hakkı verilir. Belediye zabıtası âmiri ve be
lediye müfettişleri encümene dahil değildirler. 

MADDE 77 — Encümen, belediye reisinin ve 
ya tevkil edeceği zatın riyasetinde adedi müretti-
bin yarıdan fazlasının huzurile toplanır ve mevcu
dun yarıdan fazlasının reyinin inzimamile ittihazı 
karar eder. Encümenin içtima günlerini kendisi 
evvelce tespit eder ve muayyen günlerde munta
zaman içtima eder. Encümene havale edilmiş olan 
evrakın nihayet bir hafta içinde müzakere edilme
si mecburidir. 

MADDE 78 — Encümen heyeti her üç ay için 
âzası arasından ikisini, muhasebe kuyudat ve he-
sabatının lâakal on beş günde bir muntazaman 
teftiş ve murakabesine memur edecektir. Bu mü-
rakipler, tetkikat ve teftişat neticesini muntaza
man raporla encümene bildirecektir. 

Dördüncü fasıl 

# Belediye encümeni 

MADDE 76 — Belediye encümeni belediye re
isi ile müntehap encümen âzasından ve 88 inci 
maddede muharrer daire reislerinden müteşekkil
dir. Belediye encümeni tabiî âza miktarının nıs
fından^ az olmak şartile belediye meclisleri tarâ> 
fından kendi âzası arasında lüzumu kadar fahrî 
encümen âzası intihap olunur. Müntehap fahrî 
encümen azasının müddeti bir senedir. Müntehap 
encümen azasına belediye meclisinde lüzum görül
düğü takdirde belddiye meclisinin tayin edeceği 
miktar huzur hakkı verilir. Belediye zabıtası âmi
ri ve belediye müfettişleri encümene dahil değil
dirler. 

MADDE 77 — Encümen belediye reisinin ve 
ya tevkil edeceği zatın riyasetinde adedi mürette-
bin yarıdan fazlasının huzurile toplanır ve ekseri
yetle ittihazı karar eder. Encümen içtima günleri
ni kendisi evvelce tespit eder ve muayyen günler
de muntazaman içtima eder. Encümene havale 
edilmiş olan evrakın nihayet bir hafta içinde mü
zakere edilmesi mecburidir 

MADDE 78 — Aynen 
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Reisin senelik raporu 

MADDE 76 — Belediye reisi, belediye mecli
sine her içtima devresinin bidayetinde meclis 
mukarreratının tatbikine, belediyenin hali malî
sine, taahüdatı mevcude ve münakidenin sureti 
ifasına dair bir senelik mesai raporu verir. 

Meclis rapordaki izahatı mürettep adedinin 
ekseriyetile kâfi görmezse keyfiyet rapordaki 
izahat ve müzakeratı aynen ihtiva eden zabıtname 
ile birlikte müntahap maclis reis vekili tarafından 
vilâyet merkezi olmıyan yerlerde valiye, vilâyet 
merkezi olan yerlerde Dahiliye Vekâletine mazba
ta ile iş'ar olunur. 

Bu iş'ar üzerine vilâyet veya vekâlet hakem
dir. Belediye meclisinin ademi kifayet kararı kaza 
belediye reisi hakkında vali, vilâyet belediye reisi 
hakkında Dahiliye vekili tarafından tasvip edil
diği takdirde belediye reisi infisal eder. 

Dördüncü fasıl 

Belediye encümeni 

Encümende bulunanlar 

MADDE 77 — Belediye encümeni, belediye 
reisile müntehap encümen âzasından ve seksen 
sekizinci maddede yazılı daire reislerinden teşek
kül eder. Belediye encümenine mansup âzanm 
nısfını tecavüz etmemek ve ikiden aşağı olmamak 
şartile belediye mecliselri tarafından kendi ^zası 
arasından lüzumu kadar fahrî âza intihap olunur. 
Müntehap fahrî encümen azasının müddeti bir 
senedir. Meclisçe lüzum görülürse fahrî encümen 
azalarına hakkı huzur verilir. Hakkı huzurun 
miktarını meclis tayin eder. 

Belediye zabıta âmiri ve belediye müfettişleri 
encümene dahil değildirler. 

Reislik, ekseriyet, içtima gününü tayin, gelen 
işleri, bir hafta-içinde müzakere 

MADDE 78 — Encümen belediye reisinin veya 
tevkil edeceği zatın riyasetinde adedi mürettebiıı 
yarıdan fazlasının huzurile toplanır. 
ve ekseriyetle ittihazı karar eder. Encümen içtima 
günlerini kendisi evvelce tespit eyler ve muayyen 
günlerde muntazaman içtima eder. Encümene 
havale edilmiş olan evrakın nihayet bir hafta 
içinde müzakere edilmesi mecburidir. 
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MADDE 79 — Belediye reisleri ve encümenin 

tabii âzası bulundukları şehirde resen veya iştira-
ken ticaret yapamazlar. 

MADDE 80 — Encümen âzası hususî surette 
alâkadar olduğu mesail hakkındaki müzakereler
de bulunamaz. 

MADDE 81 — Belediye reisi, beldenin umumî 
muamelât ve idaresinden ve encümen âzası vazi
felerinden dolayı meclise karşı mes'uldurlar. 

Beldiye daire baş amirleri, belediye reisi tara
fından belediye meclisine teklif olunarak meclis 
tarafından intihap olunur. Bunlar, belediye re
isine tabi ve ona karşı mes'uldürler. 

MADDE 82 — Belediye encümeni, encümene 
ait tetkikatı teshil etmek üzere encümen âzası me-
yanından tetkikat heyetleri teşkil edebilir. 

Encümenin vazifeleri 

MADDE 83 — 1 - Belediye reisi tarafından 
hazırlanan bütçenin ilk tetkiki, 

2 - Aylık icmallerin tetkik ve murakabesi, mü
zayede münakaşa şartnamelerinin ve ihalelerin ve 
pazarlık kararlarının tetkik ve tasdiki, kat ' î he
sap hakkında meclise mütalea beyanı ve muhase
be hesaplarını tetkik ile zimmet ve beraet hak
kında mazbata tanzimi, 

3 - İstimlâk edilecek yerler hakkında hususî 
kanuna tevfikan karar itası, 

4 - Gayrı melhuz masarife ait tahsisatın sarfı 
mahallinin tayini, 

5 - Bütçede bir fasıl dahilindeki maddeler a-
rasında münakale icrası, 

6 - Belediye idarelerine mevzu vazaifin icrası
nı temin için belediye tenbihatı ıstan, 

7 - Nakliye vesaitine mahsus ücurat ve tarife
lerle zarurî.havayice mahsus narklann tespiti, 

MADDE 79 — Belediye encümeninin tabiî â-
zası bullndukları şehirde resen veya iştiraken tica
ret yapamazlar. 

MADDE 80 — Aynen 

MADDE 81 — Aynen 

MADDE 82 — Aynen 

Encümenin vazifeleri 

MADDE 83 — 1 - Belediye reisi tarafından 
hazırlanan bütçenin ilk tetkiki, 

i 

2 - Aylık icmallerin tekik ve murakabesi mü
zayede, münakaşa şartnamelerinin ve ihalelerin 
ve pazarlık kararlarının tetkik ve tasdiki, katî hesap 
hakkında meclise mutalea beyanı ve muhasebe he-
saplerını tetkik ile zimmet ve beraet hakkında 
mazbata tanzimi, 

3 - İstimlâk edilecek yerler hakkında hususî 
kanununa tevfikan karar itası, 

4 - Gayri melhuz masarife ait tahsisatın sarfı 
mahallinin tayini, 

5 - Bütçede bir fasıl dahilindeki maddeler ara
sında münakale icrası, 

6 - Belediye idarelerine mevdu vazaifin icra
sını temin için belediye tenbihatı ister, 

7 - Nakliye vesaitine mahsus ücurat ve tarife
lerle zarurî havayice mahsus narklann tespiti, 



Hesapların tetkiki 
MADDE 79 — Encümen heyeti her üç ay için 

müntehip âzası arasından ikisini; muhasebe, kayıt 
ve hesaplarını laakal on beş günde bir teftiş 
ve murakabeye memur eder. Bu mürakipler teftiş 
ve tetkikleri neticesini raporla encümene bildi
rirler. 

Azanın karar iştirak edemiyeceği meselelerin 
müzakeresi 

MADDE 80 — Encümen âzası hususî surette 
alâkadar oldukları meselelerin müzakeresinde 
bulunamazlar. 

Reis ve encümen azasının mesuliyetleri 

MADDE 81 — Belediye reisi beldenin umumî 
muamelât ve idaresinden encümen âzası vazifele
rinden dolayı meclise karşı mes'uldürler. 

Encümenleri teşkil edeceği tetkik heyetleri 

MADDE 82 — Belediye encümeni encümene 
ait tetkikleri kolaylaştırmak üzere encümen âzası 
arasından tetkiki heyetleri teşkil edebilir. 

Encümenin vazifesi 

MADDE 83 — 
1 : Belediye reisi tarafından hazırlanan bütçe

nin ilk tetkiki 

2 : Aylık icmallerin tekik ve murakabesi, 
müzayede, münakaşa şartnamelerinin ve ihalele
rin ve pazarlık kararlarının tetkik ve tasdiki, 
kat ' î hesap hakkında meclise mütalea beyanı ve 
muhasebe hesaplarım tetkik ile zimmet ve beraat 
hakkında mazbata tanzimi. 

3 : İstimlâk edilecek yerler hakkında hususî 
kanuna tevfikan karar itası. 

4 : Gayri melhuz masarife ait tahsisatın sarf 
mahallerinin tayini. 

5 : Büteçede bir fasıl dahilindeki maddeler 
arasında münakale icrası. 

6 : Belediyelere verilen vazifelerin ifasını te
min için belediye, tenbihleri ısdarı. 

7 : Nakliye vesaitine mahsus ücürat ve tarife
lerle zarurî havayice mahsus narklann tespiti. 
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8 - Belediye menkul emvalinden icap edenlere 

müzayede kaimelerile satışa arzı, 

9 - 16 nisan 340 tarihli ve 486 numaralı bele
diyeye ait ahkâmı cezaiye hakkındaki kanuna tev
fikan hükümler itası, 

10 - Belediye memurlarının intihap, terfi, ida-
reten tecziye veya taltifleri ve azil ve tekaüde 
şevkleri hakkında belediye riyasetinden vaki ola
cak tekliflerin tetkiki ve karara raptı, 

MADDE 84 — Reis tarafından havale ve tev
di edilmiyen hususat hakkında encümen karar ve
remez. 

MADDE 85 — Mazeretsiz sıra ile üç gün iç
timaa gelmiyen müntahap encümen âzası istifa 
etmiş sayılır. 

MADDE 86 — Belediyenin kat 'î hesap cet
velleri ait olduğu senenin hitamından itibaren 
altı ay mürurunda belediye encümeni kararile be
lediye reisi tarafından tetkik ve tasdik olunmak 
üzere meclise tevdi olunacaktır. 

MADDE 87 — Belediye reisi encümen mukar-
reratını kanuna ve menafii umumiyeye muhalif 
gördüğü surette kararın icrasını tehir ve evrakı 
vilâyet idare heyetince tetkik olunmak üzere va
liye irsal eder. idare heyetinin kararına tebliğ ta
rihinden itibaren onbeş gün zarfında belediye re
isi ve encümen tarafından itiraz olunduğu suret
te Şurayı Devletçe evrakın vurudu tarihinden i-
tibaren Şurayı Devletçe iki ay zarfında tetkik ve 
karara raptolunur. 

Beşinci fasıl 

Belediyelerde vazifei icraiye 
A —- Belediye heyetleri memurin ve müstahdemini 

MADDE 88 — Belediye reisinin emri altında 

8 - Belediye menkul emvalinden icap edenle
rin müzayede kaimeleri ile satışa arzı, 

9 - 16 nisan 340 tarihli ve 486 numaralı bele
diyeye ait ahkâmı cezaiye hakkındaki kanuna t tev
fikan hükümler itası, 

MADDE 84 — Aynen 

MADDE 85 — Aynen 

MADDE 86 — Aynen 

i 

MADDE .87 — Belediye reisi encümen mukar-
reratını kanuna ve menafii umumiyeye muhalif 
gördüğü takdirde kararın icrasını tehir ve evrakı 
kaza idare hey etince? bu muamele merkezi vilâyet 
belediyesinde mütahaddis ise vilâyet idare heyetin
ce tetkik olunmak üzere kaymakamlığa ve vilâyete 
tevdi eder. idare heyetinin kararına tebliğ tari
hinden itibaren on beş gün zarfında belediye reisi 
veya encümen tarafından itiraz olunduğu surette 
kazalar için vilâyet idare heyetince ve merkezi vi
lâyet belediyeleri için Şurayi Devletçe evrakın vu
rudu tarihinden itibaren bir ay zarfında tetkik 
ve karara raptolunur. 

MADDE 88 — Aynen 



8 : Belediye menkul emvalinden icap edenlerin 
müzayede kaimelerile satışa çıkarılamsı. 

9 : 16 nisan 340 tarihli ve 486 numaralı bele
diyeye ait ahkâmı cezaiye hakkındaki kanuna 
tevfikan hükümler itası (Bu hükümler, itiraz 
vukuunda 959 numaralı kanun mucibince tekike 
tabidir.) , 

10 ; Belediye memurlarının intihap, terfi, ida-
reten tecziye veya taltifleri ve azil ve tekaüde 
şevkleri hakkında belediye riyasetinden vaki 
olacak teklifelerin tetkiki ve karara raptı. 

encümene reis tarafından verilmiyen iseler için 
.encümen karar veremez 

MADDE 84 — Reis tarafından havale ve tevdi 
edilmiyen hususat hakkında encümen karar vere
mez. 

Encümen azasının müstafa addi 
MADDE 85 — Mazeretsiz sıra ile üç içtima 

günü içtimada bulunmıyan encümen âzası istifa 
etmiş sayılır. 

Kat ' î hesap cetvelleri 
MADDE 86 — Belediyenin kat ' î hesap cetvel

leri ait olduğu senenin hitamından itibaren altı ay 
içinde belediye encümeni kararile belediye reisi 
tarafından tetkik ve tasdik olunmak üzere meclise 
verilir. 

Reisin encümen kararlarına itirazı 
MADDE 87 — Belediye reisi encümen mukar-

reratını kanuna ve menafii umumiyeye muhalif 
gördüğü takdirde kararın icrasını tehir ile evrakı 
idare heyetlerince tetkik olunmak üzere mahalli 
en büyük mülkiye memuruna tevdi eder. 

İdare heyeti kararlarına karşı tebliğ tarihin
den itibaren on beş gün zarfında belediye reisi 
veya encümen tarafından yapılan itirazlar, vilâyet 
merkezi olmıyan beldeler için vilâyet idare 
heyetince; vilâyet merkezi olan beldeler için de 
evrakın geldiği günden itibaren bir ay. içinde 
Şurayi Devletçe tetkikat yapılarak karara 
raptolunur. 

Beşinci fasıl 

Belediyelerde icraî vazifeler 
A — Belediye heyetleri memur ve müstahdemleri 

Baytar müdürü, başbaytar veya baytar. 
Belediye baş âmirleri, memur ve müstahdemleri 

MADDE 88 — Belediyelerde reis ve lüzumu 
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lüzumu kadar reis muavinleri, umuru tahririye 
müdürü veya başkâtip umuru hesabiye müdürü 
veya muhasebeci umuru sıhhiye müdürü veya ser 
tabip, umuru baytariye müdürü veya serbaytar 
heyeti fenniye müdürü veya ser mühendis, hey
eti teftişiye müdürü veya sermüfettişten ve lüzumu 
halinde umuru hukukiye müdürü veya müşavir a-
vukattan ve belediye şubelerinde başkâtip, mu
hasebeci, sertabip, serbaytar ve sermühendis gibi 
memurin rüesasından ibarettir.. Bunların emri al
tında lüzumu kadar yazı, hesap, fen, sıhhiye, bay
tariye, idare, teftiş belediye zabitası ve itfaiye 
ve emsali memurlarla ketebe ve müstahdemin ve 
amele bulunur adet ve maaş kadroları bütçe ile 
tespit ve tasdik olunur. 

MADDE 89 — Belediye reisleri hemşehriler 
içinden ve hariçten sekiz sene için gizli rey ile ve 
üçte iki ekseriyeti âra ile ve muavinleri belediye 
reisinin teklifi üzerine sekiz sene için gizli rey 
ile ve ekseriyeti âra ile belediye meclisi tarafın
dan intihap olunur, ilk intihapta reylerde mat
lup ekseriyet hasıl olmazsa en çok rey alan üç 
namzet tekrar intihaba arzolunur. Bunlardan en 
çok rey alan intihap edilir. 

Belediye reisi intihabında meclise azadan en 
yaşlısı riyaset eder. Eeis intihabı, valinin ve vi
lâyet merkezi belediyeler için Dahiliye Vekilinin 
tasdikile kat'ileşir. Reisliğe intihap olunan zatın 
vali veya Dahiliye Vekili tarafından intihap maz
batalarının vusulünden itibaren onbeş gün zar
fında tasdik veya reddedilmesi lâzımdır. On beş 
gün zarfında tasdik veya reddedildiği bildiril
mezse tasdik edilmiş addolunur. Bu müddet zar
fında tasdik edilmediği takdirde belediye meclisi 
evvelki intihap muamelesi veçhile intihap edece
ği zatı arz eyler. Bu da vilâyet veya vekâletçe 
tasdik olunmadığı takdirde meclis fesh olunarak 
yeniden belediye meclisi intihabı yapılır. Yeni 
meclis tarafından yapılan reis intihabı 24,25,26, 
27, ve 93 üncü maddelere muvafık olmak şartile 
kat 'idir. 

MADDE 89 — Aynen 
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kadar muavinden sonra daire baş âmirleri şun
lardır : 

Yazı işleri müdürü veya baş kâtip 
Hesap işleri müdürü veya muhasebeci. 
Sıhhat işleri müdürü, baş tabip veya tabip. 
Baytar müdürü, başbaytar veya baytar. 
Fen işler i müdürü baş mühendis veya mü

hendis; 
Teftiş heyeti müdürü* başmüfettiş veya 

müfettiş; 
Lüzumu halinde zat, ve hukuk işleri mü

dürleri veya müşavir avukat. 
Belediye şubelerinde baş amirler şunlardır: 
Başkâtip, muhasebeci, baştabip veya tabip, 

başbaytar veya baytar, başmühendis veya 
mühendis. 

Bunların emri altında lüzumu kadar yazı, ve 
hesap, fen, sıhhat, baytariye, idare, teftiş, belediye 
zabıtası ve itfaiye memurlarile ketebe müstah
demler ve amele bulunur. 

Bunların adet, maaş ve kadroları bütçe ile 
tespit ve tasdik olunur. 

Reis intihabı 

MADDE 89 — Belediye reisleri meclisten veya 
bu kanuna göre intihap olunmak hakkını haiz 
olmak üzere hemşehriler içinden veya hariçten dört 
sene için gizli rey ile âza adedi mürettebinin 
ekseriyeti ile meclis tarafından intihap olunur. 
ilk intihapta reylerde matlup ekeseriyet hasıl 
olmazsa en çok rey alan üç namzet tekrar intihaba 
Lrzolunur. ikinci intihapta bunlardan en çok rey 
alan intihap edilir. Belediye reisi intihabında 
meclise azadan en yaşlısı riyaset ededr. 

Reis intihabı vilâyet merkezi olmiyan yerlerde 
valinin tasdiki ve vilâyet merkezi belediyelerinde 
Dahiliye Vekilinin inhası ve Reisicumhurun tas
dikle kat'ileşir. 

Valiler tarafından on beş gün, Dahiliye Vekili 
tarafından bir ay zarfında tasdik veya reddedil
diği bildirilmezse intihap tasdik edilmiş addolu
nur. Vilâyet merkezi olmiyan yerlerde belediye 
reddedildiği takdirde tekrar intihap yapılır. 
İkinci intihapta ayni zat tekrar ekseriyet kaza
nırsa intihap neticesi Dahiliye Vekiline arzolu-
nur. Vekilin vereceği karar kafidir . 

Vilâyet merkezi belediye reisi intihabı bir ay 
zarfında Dahiliye Vekili tarafından reddedilir 
ve ikinci defa meclis aynı zatın intihabında ve 
Dahiliye Vekili de rette İsrar ederse meclis başka 
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MADDE 90 — Fesih vukuunda veya meclis â-
zasının istifası yahut meclis heyetini teşkil edecek 
miktarda âza veya ihtiyat âza kalmadığı takdirde 
kanun dairesinde yeniden intihap yapılıncaya ka
dar vali veya Dahiliye Vekili tarafından müna
sip bir zat muvakkat reis nasbolunur. Bu zat en
cümenin tabii âzasile birlikte belediye encümeni 
vazaifini ifa eder» 

MADDE 01 — Üç. bin nüfusu mütecaviz olan 
beldelerde" belediye reisi ve muavinleri en az orta, 
mektep tahsilini ve elli binden yukarı nüfuslu be
lediyelerde reis ve muavinleri yüksek mektep 
tahsilini ikmâl etmiş olanlardan intihap olunur. 
Üç binden az nüfuslu beldelerde belediye reisleri 
en az ilk mektep tahsilini ikmâl etmiş olanlardan 
intihap olunur. Belediye reisi ve muavinlerinin 
yeniden intihabı caizdir. 

MADDE 92 — Belediye reisleri devrei intiha-
biye esnasında ancak: 

A - Vazifeden mütevellit her hangi bir mah
kûmiyetin kat'iyet kesbetmesi; 

B - Belediye meclisi âzalığına intihabı mani 
veya ondan sükutu müstelzim ahvâl hudusunda; 

C - Kanunî vazifesini Hükümetin tahriri teb
ligatına rağmen ifadan istinkâf halinde vali tara
fından lüzum görülürse derhal işten el çektirile
rek vilâyet' idare heyetinin kararile vazifesine 
nihayet verilir. 

MADDE 90 — Fesih vlkuunda veya meclis 
azasının istifası yahut meclis heyetini teşkil ede
cek miktarda âza veya ihtiyat âza kalmadığı tak
dirde kanun dairesinde yeniden intihap yapılın
caya kadar vali veya Dahiliye Vekili tarafından 
münasip bir zat muvakkat reis vekili nasbolunur. 
Bu zat encümenin tabiî âzası ile birlikte belediye 
encümeni vazaifini ifa eder, 

MADDE 91 -— Beş bin nüfusu mütecaviz olan 
beldelerde belediye reisi ve muavinleri en az orta 
mektep tahsilini ve otuz binden yukarı nüfuslu 
beldelerde reis ve muavinleri yüksek mektep tah
silini ikmal etmiş olanlardan intihap olunur. Beş 
binden az nüfuslu beldelerde belediye reisleri en 
az ilk mektep tahsilini ikmal etmiş olanlardan in
tihap olunur. Belediye reisi ve muavinlerinin ye
niden intihabı caizdir. 

MADDE 92 — Belediye reisleri devrei intiha-
biye esnasında ancak: 

A - Vazifeden mütevellit her hangi bir mah
kûmiyetin kat'iyet kesbetmesi. 

B - Aynen 

C - Kanunî vazifesini mahallî en büyük mül
kiye âmirinin tahrirî tebligatına rağmen ifadan 
istinkâf halinde vali tarafından lüzum görülürse 
derhal işten el çektirilerek vilâyet idare heyetinin 
kararile vazifesine nihayet verilir. Senelik izahat 
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bir namzedi intihaba mecburdur. Belediye reisle
rinin yeniden intihabı caizdir. 

Meclis ekseriyeti kalmadığı ve reis bulunmadığı 
takdirde yapılacak muamele 

MADDE 90 — Meclis heyetini teşkil edecek 
miktarda âza veya ihtiyat âza kalmadığı veya 
her ne suretle olursa olsun reislik inhilâl ettiği 
takdirde yapılacak intihap neticesine kadar vali 
veya Dahiliye Vekili tarafından münasip bir zat 
reis vekili nasp olunur. Bu zat encümenin tabiî 
âzasile birlikte belediye encümeni vazifesini ifa 
eder. 

Reislerin vazifeden çıkarılmaları. 

MADDE 91 — Belediye resleri devrei intiha-
biye esnasında ancak: 

A : Vazifeden mütevellit bir hareketten dolayı 
hafif hapis veya hapis ile makûmiyet, 

B : Belediye meclisi âzalığına intihabı mani 
veya ondan sukutu müstelzim ahval vukuunda 
reislikten sukut ederler. 

Reislerin işten el çektirilmeleri 

MADDE 92 — Kanunî vazifesini mahallî en 
büyük mülkiye memurunun tahrirî tebligatına 
rağmen makbul bir özre müstenit olmaksızın ifa
dan istinkâf eden reislerin lüzum görülürse vali 
veya Dahiliye Vekili tarafından eli işten çektirile-
bilir ve hakkında memurin muhakematı kanunu 
ahkâmı tatbik olunur. 
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D - Senelik izahat üzerine meclis mürettep a-

dedinin mutlak ekseriyetince müttahaz ademi ki
fayet kararının vilâyetçe tasvibi halinde vali ta
rafından lüzum görülürse derhal işten el çektiri
lerek vilâyete idare meclisinin kararı ve Dahiliye 
Vekilinin tasdikile vazifesine nihayet verilir. 

MADDE 93 — 92 inci madde mucibince bele
diye reisinin yeniden intihabı icap eylediği tak
dirde vali tarafından belediye meclisi içtimaa da
vet olunarak yeniden belediye reisi intihabı ya
pılır. 

MADDE 94 — Ankara ve îstanbulda Hükü
met lüzum gördüğü takdirde belediye reislerini 
naspedebilir. 

üzerine meclis mürettep adedinin mutlak ekseri-
yetince müttehaz ademi kifayet kararının vilâyet
çe tasvibi halinde vali tarafından lüzum görülür
se derhal işten el çektirilerek vilâyet idare mecli
sinin kararı ve Dahiliye Vekilinin tasdiki ile va
zifesine nihayet verilir. 

MADDE 93 — Aynen 

MADDE 94 — Ankara Belediye Reisi Dahiliye 
Vekâletinin intihap ve inhası ve Reisicumhurun 
tasdiki ile, 

B - İcra Vekilleri Heyetince lüzum görülecek 
diğer yerlerden vilâyet merkezi olanların belediye 
reisleri Dahiliye Vekâletince, 

C - Vilâyet merkezi olmiyan yerlerin reisleri 
de mensup oldukları vilâyet valileri tarafından 
nasp ve azlolunabilir. 

MADDE 95 — Ankara ve İstanbul belediye MADDE 95 — Aynen 
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Reislik intihabı için meclisin içtimaa daveti 

MADDE 93 — Belediye reisinin yeniden inti
habı icap eylediği takdirde vali tarafından bele
diye meclisi içtimaa davet olunarak yeniden bele
diye reisi intihabı yapılır. 

Mansup reisler 

MADDE 94 — 

A : Ankara Belediye Reisi Dahiliye Vekâleti
min intihap ve inhası ve Reisicumhurun tasdikile, 

B : îcra Vekilleri Heyetince görülecek lüzum 
üzerine tespit edilecek bazı beldelerden vilâyet 
merkezi olanların belediye reisleri Dehiliye Vekâ
letince, 

* 
C : Vilâyet merkezi olmıyan yerlerin belediye 

reisleri mensup oldukları vilâyet valileri tarafın
dan nasbolunur ve reislikten çıkarılabilirler. 

D : Bu gibi belediyelerde ve Ankarada reislik 
Dahiliye Vekâletinin inhası ve Reisicumhurun 
tasdikile vali veya kaymakamların uhdesine de 
tevdi olunabilir. Bu takdirde 61, 76 inci madde
ler ahkâmı bunlar hakkında tatbik olunmaz. > 

Kanun ve nizamnamelere göre belediye reisle
rinin reis veya âza olarak bulunmaları icap eden 
heyet veya komisyonlara bu gibi belediyelerde 
vali veya kaymakamlar azadan birini vekil olarak 
gönderebilirler. 

E : Yukarıdaki fıkralarda gösterilen kaza 
belediye meclislerinin, 70 inci maddenin 1, 2, 3, 4, 
5, 8, 9, 13 üncü fıkralarında sayılan işler hakkında 
verdikleri kararlar, valinin ve vilâyet merkezin
deki belediye meclisleri tarafından mezkûr fıkra
daki işler hakkında verilen kararlar da Dahiliye 
Vekilinin tasdiki ile kat'ileşir 

Ankara ve İstanbul reis muavinleri belediye 
memurlarının tayini 

MADDE 95 — Aynen 
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•reis muavinleri belediye resimlerinin inhaları ü-
zerine Dahiliye Vekâletince tayin olunur. 

MADDE 96 —<• Belediye heyeti erkânı ile be
lediye şube müdürleri belediye reisinin intihabı 
ve Dahiliye Vekilinin tasvibi ile, belediye şubeleri 
erkânı ve aklanı ve müessesat, müdür ve reisleri 
belediye reisi tarafından ve meclis emrindeki vi
ze ve meclis kalemleri memurları belediye encü
meninin kararile belediye reisi tarafından nasıp 
ve azil olunurlar. Yalnız belediye tabibleri ile ec
zacıları, Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâleti ta
rafından tayin ve küçük sıhhiye memurları ile 
diğer sıhhî mensupların tayinleri Sıhhat Vekâle
tince tescil olunur. 

MADDE 97 — Belediye reisi ile belediye en
enmeni arasında ihtilâf vukuunda belediye mec
lisi ihtilâfatı tetkik eder ve bir karar verir. Veri
len karar hakkında encümen veya belediye reisi
nin valiye itirazen müracaatı üzerine vilâyet ida
re heyetinin mütaleası alınarak Şurayı Devlet ta
rafından verilen karar, kat'idir.. Belediye reisi ve 
ya belediye encümeni ile belediye meclisi arasında 
ihtilâf vukuunda belediye reisinin valiye müraca-

MADDE 96 — A - Ankara ve İstanbul Beledi
yeleri erkânı ile belediye şube müdürleri belediye 
reisinin intihap ve Dahiliye Vekilinin tasvibi ile 
diğer belediye şubeleri erkânı ve kalemler ve mü
esseseler müdür ve reisleri belediye reisi tarafın
dan ve meclis emrindeki kalem memurları beledi
ye encümeninin kararı ile belediye reisi tarafın
dan, 

B - 94 üncü maddenin (B) fıkrasındaki bele
diyelerin memurları valiler ve (C) fıkrasındaki 
belediyelerin memurları da kaymakamlar tarafın
dan nasp ve azlolunur; yalnız belediye hekimleri 
ile eczacıları sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
tarafından tayin ve küçük sıhhiye memurları ile 
diğer sıhhî memurların tayinleri Sıhhiye Vekâ
letince tescil olunur. 

MADDE 97 — Belediye reisi ile belediye en
cümeni arasında ihtilaf vukuunda belediye meclisi 
ihtilâfatı tetkik eder ve bir karar verir verilen ka
rar hakkında encümen veya belediye reisinin "Vali
ye itirazan müracaatı üzerine kaza belediyeleri için 
vilâyet idare heyetince ve vilâyet merkezi belediye
leri için vilâyet idare heyetinin mütaleası alınarak 
Şurayı Devlet tarafından verilen karar katidir. 
Blediye reisi veya belediye encümeni ile belediye 
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MADDE 96 — 

A : Ankara ve istanbul belediyeleri erkânı 
ile belediye şube müdürleri belediye reisinin 
intihabı ve Dahiliye Vekilinin tasvibile ve bu 
yerlerdeki belediye şubeleri erkânı ve kalemler 
ve müesseseler müdür ve reisleri belediye reisi 
tarafından ve meclis emrindeki kalem memurları 
belediye encümeninin kararı ile belediye reisi 
tarafından, 

B : 94 üncü maddenin (B) fıkrasındaki bele
diyelerin memurları valiler ve (C) fıkrasındaki 
belediyelerin memurları da kaymakamlar tarafm-
dan nasp ve azlolunurlar. 

İstanbul ve Ankara ile 94 üncü maddenin (B 
ve C) fıkrasında yazılı olanlardan maada beledi
yelerde reis muavinleri ile daire ve şube reisleri 
ve bilûmumu belediye memurları ilk içtimaında 
belediye meclisince tasdik olunmak Wrtile beledi
ye reisi tarafından intihap ve tayin olunurlar. 

Lüzum görülen belediyelerde reis muavinleri
nin meclis âzası arasından intihabı caizdir. Bu 
takdirde muavinlerin memuriyetleri meclisin de-
vamile mukayyettir. 

(Yalnız bilûmum belediye memurini sıhhiye
sinin nasıp ve vekâlet emrine alınmaları, tebdil ve 
terfileri de tecziyeleri 1 nisan 926 tarihli ve 796 
numaralı kanun ahkâmına tabidir.) 
Reis, encümen ve meclis arasındaki ihtilâfların 

kat ' î karara raptı 

MADDE 97 — Belediye reisi ile belediye encü-' 
meni arasında ihtilâf vukuunda belediye meclisi 
ihtilâf atı tetkik eder ve bir karar verir. Verilen 
karar hakkında encümen veya belediye reisinin 
valiye müracaatı üzerine kaza belediyeleri için 
vilâyet idare heyetince ve vilâyet merkezi beledi
yeleri için vilâyet idare heyetinin mütaleası alın
dıktan sonra Şurayi Devlet tarafından verilen 
karar kat'idir. 
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atı üzerine vilâyet idare heyetinin mütaleası alı
narak Şurayı Devlet tarafından verilen karar kat
idir. 

B — Belediye heyetinin vazife ve salâhiyetleri 

MADDE 98 — Belediye reisi mahallî en bü
yük mülkiye memuru tarafından tebliğ edilecek 
bilumum kavanin ve nizamat ve talimatı neşir ve 
ilân ve işbu kavanin ve nizamat ile kendisine mu-
havvel hususatı ifa ile mükelleftir. 

MADDE 99 — Belediye idaresinin en büyük 
amiri sıfatile belediye reisi. 

A - Belediye zabıtası vazaifinin ifasını temin 
talimat ve yasaklarını tatbik. 

B - Meclis ve encümenin ve mafevk mercilerin 
kararlarını infaz. 

C - Bu mercilerin tasvibine mütevakkıf olmı-
yan belediye vazaifini salâhiyeti dairesinde ve 
mes'uliyeti altında ifa. 

D - Hükme iktiran eden belediye cezalarını 
tenfiz. 

H - Beldenin mahajlî mahiyeti haiz selâmet, 
sıhhat, ümran, iktisat ve intizamına ait hususatı 
takip ve ifa eder. 

MADDE 100 — Belediye idaresinin şahsiyeti 
hükmiyesinin mümessili sıfatile belediye reisi: 

A - Belediye emvalini idareye. 

B - Varidat ve matlubatını takip ve tahsile. 

C - Salâhiyettar makam ve heyetin tasdikma 
iktiran etmek şartile akti mukaveleye sulh ve ib
raya teberruatı kabule, belediye hesabına umumî 
medenî akitleri icraya. 

meclisi arasında ihtilaf vukuundan belediye reisi
nin valiye müracaatı üzerine kaza belediyeleri için 
vilâyet idare heyetince ve vilâyet merkezi beledi
yeleri için vilâyet idare heyetinin mütaleası alına
rak Şurayı Devlet tarafından verilen karar katidir. 

B - Belediye heyetinin vazife ve salâhiyetleri 

MADDE 98 — Aynen 

MADDE 99 — Aynen 

MADDE 100 — Aynen 
iktiran etmek aşrtile akti mukaveleye, sulh ve ib
raya teberruatı kabule, belediye hesabına umum 
medenî akitleri icraya, 
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Belediye reisi veya belediye encümeni ile bele

diye meclisi arasında ihtilâf vukuunda belediye 
reisinin valiye müracaatı üzerine kaza belediyeleri 
için vilâyet idare heyetince ve vilâyet merkezi 
belediyeleri için vilâyet idare heyetinin mütaleası 
alındıktan sonra Şurayi Devlet tarafından verilen 
karar kafidir . 

B — Belediye heyetinin vazife ve salâhiyetleri 

Kanun ve nizamları neşir ve ilân, hükümlerini 
tatbik ve icra 

MADDE 98 — Belediye reisi mahallî en büyük 
mülkiye memuru tarafından tebliğ edilecek bilû
mum kavanin, nizamat ve talimatı neşir, ilân ve 
işbu kavanin ve nizamat ile kendisine muhavvel 
hususatı ifa ile mükelleftir. 

En büyük belediye âmiri sıfatile reisin 
vazifesi 

MADDE 99 — Belediye idaresinin en büyük 
âmiri sıfatile belediye reisi: 

A : Belediye zabıtası, vezaifinin ifasını temin 
edecek talimat ve yasakların tatbik , 

B : Meclis ve encümenin ve mafevk mercile
rin kararlarını infaz, 

C : Bu mercilerin tasvibine mütevekkif olmı-
yan belediye vezaifini salâhiyeti dairesinde ve 
mesuliyeti altında ifa, 

D : Belediyenin mahallî mahiyeti haiz selâmet, 
sıhhat, ümran, iktisat ve intizamına ait hnsusatı 
takip ve ifa eder. 

Belediye' mümessili sıfatile reisin vazifesi 

MADDE 100 — Aynen 
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D - Devair ve mahakim nezdinde müddei veya 

müddei aleyh sıfatile belediyeyi temsile veya bir 
başkasını tevkile. 

H - Belediye bütçesinin amiri itası sıfatile sarf 
evrakını ve masarif tahakkukatmı tasdik ve sarf 
emirlerini imzaya salâhiyettardır. 

MADDE 101 — Belediye reisi kendi mes'uli-
yet ve nezareti altında kendine ait vazaiften bir 
kısmını namına tedvir ve intaç etmek üzre mua
vinlerine tevdi eylemek salâhiyetini haizdir. 

MADDE 102 — Belediye reisi ile bilumum 
belediye memurları ve müstahdemleri vazifelerin
den münbais veya vazifelerinin ifası esnasında ha
dis olan cürümlerden dolayı memurin muhakema-
tındaki ahkâma tabidir. 

MADDE 103 — Belediye memur ve müstah
demlerinin, intihap, istihdam, tecziye, terfi ve tal
tifleri vazifeden çıktıktan sonra kendilerine veri
lecek tekaüt maaşı ve tazminat ve irae edecekleri 
kefaletleri ve bunlara müteallik hususatı Dahiliye 
ve Sıhhat Vekâletlerince bir nizamname ile tayin 
olunacaktır. 

Belediye zabitası 

MADE 104 — Belediye zabitası belediye 
sınırı içinde beldenin intizam, sıhhat ve huzuru
nun temin ve muhafazasile mükellef olup bu sı
fatla belediye kanun, nizam ve yasaklarının ve 
bunlara müsteniden verilen emirlerin ve mahkûm-
bih cezaların 16 nisan 340 tarih ve 486 numaralı 
umuru belediyeye ait ahkâmı cezaiye hakkındaki 
kanuna tevfikan infazı 15 ve 19 uncu maddelerde 
muharrer vazifelerin ifası ve ceraimi belediyenin 
takip ve taharrisi ile mükelleftir. 

D - Devair ve mehakim nezdinde müddei veya 
müddea alyeh sıfatile belediyeyi temsile veya bir 
başkasını tevkile, 

F - Belediye bütçesinin amiri itası sıfatile sarf . 
evrakını ve masarif tahakkukatmı tasdik ve 
sarf emirlerini imzaya salâhiyettardır. 

MADDE 101 — Aynen 

MADDE 102 — Belediye reisi ile bilûmum be
lediye memurları ve müstahdemleri vazifelerin
den münbais veya vazifelerini ifası esnasında ha
dis olan cürümlerinden dolayı memurin muhake-
matı kanunundaki kanun ahkâmına tabidir. 

MADDE 103 — Belediye memuru ve müstah
demlerinin, intihap, istihdam, tecziye, terfi ve tal
tifleri vazifeden çıktıktan sonra kendilerine veri
lecek tekaüt maaşı ve tazminat ve irae edecekleri 
kefaletleri ve bunlara müteallik hususat bir ni
zamname ile tayin olunacaktır. 

Belediye zabitası 

MADDE 104 — Belediye zabıtası belediye sı-
aırı içinde beldenin intizam, sıhhat ve hududunun 
temin ve muhafazasile mükellef olup bu sıfatla 
belediye kanununun ve nizam ve yasaklarının ve 
bunlara müsteniden verilen emirlerin ve mahkû-
nubih cezaların 16 nisan 340 tarih ve 486 numa
ralı umuru belediyeye ait ahkâmı cezaiye hakkın-
laki kanuna ve zeyillerine tevfikan infazı on beş 
/e on dokuzuncu maddelerinde muharrer vazife
lerin ifası ve ceraimi belediyenin takip ve tahar-
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Muavinlere vazife tevdii 

MADDE 101 — Aynen 

Bilûmum belediye memurları hakkında muha
keme usulü 

MADDE 102 — Ayneı 

Memurlar için yapılacak nizamname 

MADDE 103 — Belediye memur ve müstah
demlerinin; intihap ve istihdam, ida^ ten tecziye, ~ 
terfi, ve taltifleri, vazifeden çıktıkta ı sonra ken
dilerine verilecek tekaüt maaşı v-3 tazminat ve 
irae edecekleri kefaletelerı v& bunlaıa müteallik 
hususat alâkadar vekâletlrece müşteu-'ien yapıla
cak bir nizamname ile tayin olunur, işbu kanunun 
mer'iyeti tarihinde müstahdem ve hakkı tekaüt
ten müstefit memurların tekaütlikleri mülkiye 
tekaüt kanunu ahkâmına tabidir. 

Belediye zabıtası 

Belediye zabıtası vezaifi 

MADDE 104 — Aynen 
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risi ile mükelleftir. 

MADDE 105 — Aynen MADDE 105 — Belediye zabıtası kadrosu; be
lediye zabıta müdürü, lüzumu kadar muavinleri, 
merkez memuru, komiser, ve ikinci komiser ve ko
miser muavinleri ile memurlardan mürekkeptir. 
En büyük belediye zabitası "amiri belediye zabita-
sı müdürüdür: Şuabata münkasim belediye şube
lerinde en büyük belediye zabitası zabitai beledi
ye merkez memurudur. Belediyelerde nüfuslarına 
ve bütelerine göre en büyük belediye zabitası 
âmiri; belediye zabitası müdürü, merkez memuru, 
serkomiser veya ikinci komiserdir. 

MADDE 106 — Belediye zabitası memurları
nın mesleki, evsafij talim ve terbiye ve inzibatı ve 
kıyafetleri, tefeyyüz ve terfileri, nasp ve azilleri, 
polis nizamnamesinde şeraite tabi olmak üzere Da
hiliye Vekâletince ve talimatı mansusa ile tayin 
olunur. Maaşat ve masarifat ve teçhizatı beledi
yece tediye ve tedarik edilir. 

MADDE 107 — Belediye zabitası teşkilâtı 
doğrudan doğruya belediye reisinin ve belediye 
şubelerine ayrrian yerlerde şubelere merbut teş
kilâtı belediye müdürlerinin emri altında bulunur. 

MADDE 108 — Belediye zabitasma karşı ge
lenler Devlet zabitasma karşı koyanlar gibi ceza 
görürler. 

MADDE 109 — Devletçe lüzum görülen bel
delerde belediye zabitası vazaifi îcra Vekilleri 
heyeti karan ve Reisicumhurun tasdiki ile Dev
let zabitasma tevdi olunabilir. Bu takdirde bele
diye idaresi zabita masrafına her bin beş yüz nü
fusa bir zabita memuru masrafı isabet edecek su, 
rette iştirak eder. 

Altıncı fasıl 
Belediye bütçesi 

A — Varidat 

MADDE 110 — Belediye varidatı şunlardır. 

MADDE 106 — Belediye zabıtası memurları
nın mesleki evsafı, talim ve terbiye ve inzibatı, 
kiyafetleri tefeyyüz ve terfileri ve nasp ve azilleri 
Dahiliye Vekâletince yapılacak bir talimatname 
ile tespit olunur. 

MADDE 107 — Belediye zabıtası teşkilâtı 
doğrudan doğruya belediye reisinin ve belediye 
şubelerine ayrılan yerlerde şubelere merbut teşki
lât belediye müdürlerinin emri altında bulunur. 

MADDE 108 — Aynen 

MADDE 109 — Aynen 

Altıncı fasıl 
Belediye bütçesi 

A — Varidat " 

MADDE 110 — Belediye varidatı şunlardır: 



Belediye zabıtası kadrosu 

MADDE 105 — Aynen 

Belediye zabıtası talimatnamesi 

MADDE 106 — 103 üncü maddede yazılı ni
zamnameye tevfikan belediye zabıtası memurla
rının meslek, evsaf talim ve terbiye, terfi ve 
terakki, nasp ve azilleri Dahiliye Vekâletince 
yapılacak bir talimatname ile tayin olunur. 

Belediye zabıtasının mercii 

MADDE 107 — Aynen 

Belediye zabıtasına karşı gelenler 

MADDE 108 — Aynen 

Belediye zabıtası vezaifinin devlet zabıtasına 
verilemesi 

MADDE 109 — Aynen 

Altıncı fasıl 
Belediye bütçesi 

A — Varidat 
Belediyelerin varidatı 

MADDE 110 — Belediye varidatı şunlardır: 
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1 - 26 şubat 340 tarihli ve 422 numaralı ka

nunda gösterilen belediye kesri munzamları 
hisseleri, vergileri, ve resimleri. 

2 - Bu kanun mucibince belediyenin ruhsatına 
mütevakkıf olan işler için meclisçe tanzim ve 69 
uncu maddenin 7 inci fıkrası delâletile 70 inci 
maddeye tevfikan tasdik edilen tarife ve talimat 
dairesinde bir defaya veya muayyen devrelere 
mahsus olarak alınacak ruhsat harçları. 

3 - Kanunen istihsali mecburî veya ihtiyarî 
olup belediye devair ve müessesatı tarafından tan
zim ve ita kılınacak sıhhî,f ennî, sınaî ve ziraî tetki-
kat, tahlilât, imtihan ve tecrübelere ait raporlar, 
şehadetnameler ve ehliyetnameler için taliplerinden 
69 uncu maddenin 7 inci fıkrası delâletile 70 in
ci maddede muharrer tarifat dairesinde musad-
dak tarifeye tevfikan alınacak harç. 

4 - Tenvirat, nakliyat, su, kudreti elektirikiye, 
buz, soğuk hava mahzenleri, barsak imalâtı, ba
ca tathiratı, tanzifatı umumiye ve saireye ait im
tiyaz veya ruhsatı mütazammin musaddak muka
veleler mucibince alınacak belediye hisseleri. 

5 - 116,118,137,139 uncu maddeler mucibince 
belediyelere devredilen hizmetler mukabili vari
dat. 

6 - Belediye sınırı dahilindeki avariz hasılatı. 

7 - 116,117 inci maddeler mucibince tarh edi
len tesisat ve tamiratı müştereke masraflarına 
mukabil iştirak hisseleri. 

8 - Belediye devair ve müessesatı kayıtlarının 
emlâk ve arazi ve arsa, harita, plân ve krokileri
nin suretlerini talep edenlerden 69 nucu maddede 
muharrer tarifata tevfikan tanzim edilen tarife 
mucibince alınacak tarife harçları. 

9 - Belediye vergi ve resimlerini taksiti ve mi
adı hululünde ve bunların tahakkuku tahsiline 
tabi olanlarını talep vukuunda ödemiyenlerden 
112 inci madde mucibince alınacak %10 ilâ 20 
cezalar. 

10 - Belediye vergi ve resimlerile alelumum 
ruhsatiye harçları mektumatından.... madde muci
bince alınacak cezalar. 

1 - Aynen 

2 - Aynen 

3 - Aynen 

4 - Aynen 

5 - Aynen 

6 - Aynen 

7 - Aynen 

8 - Aynen 

9 - Aynen 

10 - Belediye vergi ve resimlerile alelumum 
Lsatiye harçları mektumatından alınacak ceza-

11 - Gerek belediye encümenlerince hükmolu- 11 - Aynen 
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1 : Miktarı kanunlarla gösterilen belediye-ver

gi ve resimlerile hisse ve kesri munzamları, 

2 : Bu kanun mucibince belediyenin ruhsata 
mütevekkif olan işler için meclisçe tanzim ve 
70 inci maddenin 8 inci fıkrası delâletile 71 inci 
maddeye tevfikan tasdik edilen tarife ve talimat 
dairesinde alınacak ruhsat harçları, 

3 : Kanunen istihasli mecburî veya ihtiyarî 
olup belediye devair ve müessesatı tarafından 
tanzim ve ita kılınacak sıhhî, fennî, sınaî ve ziraî 
tetkikata, imtihan ve tecrübelere ait raporlar, 
şahadetnameler ve ehliyetnameler için taliplerin
den 70 inci maddenin 8 inci fıkrası delâletile 
71 inci maddede muharrer tarifat dairesinde mu
saddak tarifeye tevfikan alınacak harçlar, 

4 : Tenvirat, nakliyat, su, kudreti elektirikiye, 
buz, soğuk hava mazenleri, barsak imalatı, baca 
tathiratı, tanzifatı umumiye ve saireye ait imtiyaz 
veya ruhsatı mutazammın musaddak mukaveleler 
cibinee alınacak belediye hisseleri, 

5 : 117, 118, 160, 161 inci maddeler mucibince 
belediyelere devredilen hizmetler mukabili varidat 

6 : Avarız ve hasılatı, 

7 : 116 inci madde mucibince tarhedilen tesisat 
ve tamiratı müştereke masraflarına mukabil 
iştirak hisseleri, 

8 : Belediye devair ve müessesatı kayıtları
nın emlâk ve erazi ile arsaların harita, plân ve 
kırokilerinin suretlerini talep edenlerden 70 inci 
maddede muharrer tarif ata göre tanzim edilen 
tarife mucibince alınacak harçlar, 

9 : Belediye, vergi ve resimlerinin taksiti miadı 
hululünde ve bunların tahakkuku tahsiline tabi 
oulmıyanlarını talep vukuunda ödemiyenlerden 
112 inci madde mucibince alınacak %on nisbe-
112- inci madde mucibince alınacak % on nispe
tindeki harçlar, 

10 : Belediye vergi ve resimlerile alelumum 
ruhsatiye harçları mektumatından alınacak ceza
lar, 

11 : Gerek belediye encümenlerince hüknıolu-
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Han, gerek belediye işlerinden dolayı Türk ceza 
kanununa ve kavanini hususiyesine veya işbu ka
nuna tevfikan mahakimi umumiyeee hükmedilen 
eezayi nakdiler. 

12 - Müsadereler hasılatı. 

13 - Belediye teşebbüsleri hasılatı. 

14 - Müessesat hasılatı. 

15 - Belediyeye ait ve işbu kanun ile kavanini 
muhtelifi ahkamınca belediyelere devredilmiş ve 
edilecek menkul ve gayri menkul emvalin her ne
vi hasılatı veya esmanı. 

16 - Belediyelerin akdeyledikleri mukavelât ve 
teahhüdattan mütevellit her nevi hasılat ve kava
nini Devlete muvafık olarak elde edilmiş ve edi
lecek her nevi varidat. 

17 - Hafta tatili kanununda muharrer istisna
lardan istifade edecek olanlardan senevi beş lira
dan elli liraya kadar 69 uncu maddenin 6 inci 
fıkrasına tevfikan tanzim olunacak tarife daire
sinde alınacak olan ruhsatiye harcı. 

MADDE 111 — Belediyelerde mültezimlik u-
sulü mülgadır. Her nevi Belediye vergi, resim ve 
harçları vesaiti tahsiliye marifetile idare ve ciba-
yet olunur. 

MADDE 112 •— Tahakkuk muamelesi tahsi
lattan ifa ve ikmâl edilmek lâzım gelen belediye 
vergi ve resimlerinin taksit müddetlerini tertip 
ve tespite belediye meclisleri salâhiyettardır. Ta
yin ve ilân edilen taksit müddetleri zarfında tah
rirî ve resmî ihtara rağmen azamî ongun zarfında 
belediye kasa veya belediyenin irae ettiği ban
kalara ve müessesata tediye edilmiyen belediye 
vergi ye resimleri miktarı üzerine % 10 zam ile 
mükelleflerden tahsili emval kanununa tevfikan 
tahsil olunur. Tahakkuku tahsiline tabi olan be
lediye vergi ve resimlerini belediyeye muayyen 
miktar teminat akçası yatıran şirketler, müesse
seler ve sair mükelleflerden işbu vergi ve resim
lerin hesabı cari suretile mükellefler namına kredi 
açılarak belediye encümeninin tayin ve tespit e-
deceği kat ' ı hesap devrelerinin mebdelerinde tah-

12 - Ayneii 

13 - Ayneii 

14 - Aynen 

15 - Aynen 

16 - Aynen 

17 - Aynen 

MADDE 111 Aynen 

MADDE 112 — Aynen 
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İlan, gerek belediye işlerinden dolayı Türk ceza 
kanununun ve kavanini hususiyesine veya işbu 
kanuna tevfikan mahakimi umumiyece hükmedi
len para cezaları, 

12 : Zaptolunan eşya bedeli, 

13 : Belediye teşebbüsleri hasılatı, 

14 : Müessesat hasılatı, 

15 : Belediyeye ait ve işbu kanun ile kavanini 
muhtelife ahkâmınca belediyelere devredilmiş ve 
edilecek menkul ve gayri menkul emvalin her nevi 
hasılatı veya esmanı, 

16 : Belediyelerin akteyledikleri mukavelat ve 
teahhüdattan mütevellit her nevi hasılat ve kava
nini devlete muvafık olarak elde edilmiş ve 
edilecek her nevi varidat, 

17 : Hafta tatili kanununda muharrer istisna
lardan istifade edecek olanlardan senevi beş lira
dan elli liraya kadar 70 inci maddenin 7 inci 
fıkrasına tevfikan tanzim olunacak tarife daire
sinde alınacak olan ruhsatiye harcı, 

Belediyelerde iltizam susulünün ilgası 

MADDE 111 — Aynen 

Vergi ve resimleri müddetlerinde Ödemiyenlerden 
alınacak ceza 

MADDE 112 — Tahakkuk muamelesi tahsi
lattan evvel ifa ve ikmal edilmek lâzımgelen bele
diye vergi ve resimlerinin taksit müddetlerini 
tertip ve tespite belediye meclisleri salâhiyet-
tardır. 

Tayin ve ilân edilen taksit müddetleri zarfın
da tahrirî ve resmî ihtara rağmen her taksit müd
detinin son gününden itibaren azamî on gün 
zarfında belediye kasalarına veya belediyenin irae 
ettiği bankalara ve müessesata tediye edlimiyen 
belediye vergi ve resimleri miktari üzerine yüzde 
on zam ile mükelleflerden tahsili emval kanununa 
tevfikan tahsil olunur. Tahakkuku tahsiline tabi 
olan belediye vergi ve resimlerinin belediyeye 
muayyen miktar teminat akçesi yatıran şirketler, 
müesseseler ve sair mükelleflerden işbu vergi ve 
resimlerin hesabı cari suretile mükellefler na- ı 
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sile karar vermiye belediye meclisleri salâhiyet-
tardır. Muayyen miadında bu kabîl vergi ve re
simleri tahrirî ihtara rağmen tediye etmiyenlerin 
teminat akçalarından tevkifatı muktaziye icra 
kılınmakla beraber hesabıî carileri katolunur. 
Vergi borçları teminat miktarından fazla ise % 
10 nisbetinde cezasile birlikte tahsili emval kanu
nuna tevfikan istifa edilir, 

MADDE 1 1 3 — Kanunen belediyenin ruhsa
tına ve resim veya vergiye tabi iken ruh
satname almaksızın ve belediye resim veya vergi 
veya ruhsatiye harcı vermeksizin yapılan işler, 
muameleler, işleten ve işleten kimseler, satılan ve 
ya kullanılan şeyler belediyece tutulduğu vakit 
bunların yapılmasında , işletilmesinde, işletilme-
lerindeveya satılıp kullanılmalarında kanunen ve 
nizamen ve evamiri belediyece veya hıfzıssıhhaya 
veya fennen mahzur varsa derhal menedilerek za
bıt varakası tanzim ve muktazi muamelei kanuni
ye icra ve kanunun tayin eylediği cezayı naktî 
hüküm ve istifa edilir. Mahzur yoksa kanunun ta
yin ve tasrih eylediği yerlerde kanun ve tarifesi 
mucibince tabi olduğu resim veya vergi veya ruh
sat hancından maada bunların kanunda tasrih e-
düen miktarları üzerinden ve kanunun tasrih et
mediği yerlerde tabi olduğu resim, veya vergi ve 
ya ruhsat harcından maada bir kat cezayı naktî, 
mükelleften alınarak usulen ruhsatnameye rapto-
lunurf 

MADDE 114 — İtfaiye vesaitini ikmâl eden 
kasaba, şehir ve büyük şehirler belediyeleri 15 
inci maddenin 23 üncü fıkrası mucibince oralarda 
icrayi muamele eden harik sigorta kumpanyaları 
akti mukavele ederek itfaiye vesaitinin idamesi 
nıasarifine bu kumpanyaları teşvike salâhiyettar-

Mukavelename akdine yanaşmayan kumpanya
lardan sermayeleri nisbetinde belediye meclisince 
"lanz.im, ve 69 uncu maddeye tevfikan tasdik edi
lecek tarife mucibince iştirak hissesi belediye ver
gi ve resimleri gibi tahsili emval kanununa tev
fikan istifa edilir. 

MADDE 113 — Kanunen belediyenin ruhsa
tına ve resim veya vergiye tabi iken ruhsatname 
almaksızın ve belediye resim ve vergi veya ruhsa
tiye harcı vermeksizin yapılan işler, muameleler, 
iş]iyen ve işleten kimseler, satılan veya kullanılan 
şeyler belediyece tutulduğu vakit bunların yapıl
masında, işledilmesinde, işlemelerinde veya satı
lıp kullanılmalarında kanunen ve nizamen ve eva
miri belediyece veya hrfzıssıhha veya fennen mah
zur varsa derhal menedilerek zabıt varakası tan
zim ve muktazi muamelei kanuniye icra ve kanu
nun tayin eylediği para cezası hüküm ve istifa 
edilir. Mahzur yoksa kanunun tayin ve tasrih ey
lediği yerlerde kanun ve tarifesi mucibince tabi 
olduğu resim veya vergi veya ruhsat harcından 
maada bunların kanunda tasrih edilen miktarları 
üzerinden ve kanunun tasrih etmediği yerlerde 
tabi olduğu resim veya vergi veya ruhsat harcın
dan maada bir kat para cezası mükelleften alına
rak usulen ruhsatnameye raptolunur. 

MADDE 114 —Aynen 



mına kredi açılarak belediye encümeninin tayin 
ve tespit edeceği kat ' î hesap devrelerinin mebde-
lerinde tahsile karar vermeğe belediye meclisleri 
salâhiyettardır. Muayyen miadında bu kabil vergi 
ve resimleri tahriri ihtara rağmen her taksit 
müddetinin son gününden itibaren tediye etmi-
yerlerin teminat akçelerinden tevkifatı mukta-
ziye icra kılınmakla beraber hesabı carileri 
katolunur. Vergi borçları teminat miktarından 
fazla ise % on nispetinde cezasile birlikte tahsili 
emval kanununa tevfikan istifa edilir. 

Belediyenin ruhsat resim ve vergilerine tabi 
işleri ruhsat almadan görenlerin cezası 

MADDE 113 — Aynen 

Sigorta şirketlerinin itfaiye masraflarına iştiraki 

MADDE 114 — İtfaiye vesaitini ikmalden* 
belediyeler 15 inci maddenin (22) inci fıkrası 
mucibince oralarda icrayi muamele eden harik 
sigorta kumpanyalarile mukavele aktederek itfa
iye vesaitinin idamesi masarifine bu kumpanya
ları teşvike salâhiyettardırlar. 

Mukavelename aktinc yanaşmıyan kumpanya
lardan sermayeleri nispetinde belediye meclisince 
tanzim ve 70 inci maddeye tevfikan tasdik edile
cek tarife mucibince iştirak hissesi belediye vergi 
ve resimleri gibi tahsili emval kanununa tevfikan 
istifa olunur. 

İşbu kanunun neşir ve ilânından itibaren bele-
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MADDE 115 — Kapalıçarşı, bedesten, aras
ta, pasaj, cesim han ve emsali gibi örtüleri ve di-
varları ve çevreleri veya işletmiye muktazi su 
mecraları veya aksamı saireleri müşterek ve mur-
tabit olup her parçası veya odası veya her gözü 
veya tahtanı ve fevkani tarafları başka başka 
mutasarrıfları uhdelerinde bulunan ve bediî ve 
mimarî kiymeti veya beldenin iktisat veya istihsâl 
bayatmca ehemmiyeti mahsusası olan saraçhane, 
tabakhane, imalâthane ve san'athane gibi emlâki 
müçtemia ve mürtabiteyi havi vakıf olsun ve milk 
olsun her nevi büyük binaların çatı, örtü, kubbe, 
kemer, sayvan, sütun, cümle kapıları, methel ve 
mahreçleri, keçitleri, su hazineleri ve çeşmeleri ve 
su yolları dahili mecraları ve sokak kaldırımları 
ile emsali müşterek tesisat aksamının inşa, tan
zim, tamir ve termimi için eshabına tebligat icra 
edildikten sonra yapılmadığı takdirde bunların 
ifası belediyelere ait ve müretteptir. 

İnşaat ve ameliyatı lâzime kablelicra salâhi-
yettar merciin kararına iktiran ve karar kesbi 
kat'iyet eyledikte musaddak evrakı keşfiyede 
gösterilen ameliyat masarifi belediye meclisince 
tertip ve 70 inci maddeye tevfikan tasdik edile
cek tarife mucibince her milk için tespit edilen 
iştirak hisseleri her milkin sırasile mutasarrıfın
dan veya bedeli icardan deyni nisbetinde müste-
cirinden meclisçe tensip edilecek takasitlere rap-
ten ve tahsili emval kanununa tevfikan belediye 
vergi ve resimleri gibi istifa olunur, müstecirlerin 
mutasarrıfları rucu hakkı ahkâmı umumiyeye ta
bidir. Bu kabîl emlâki müçtemia ve murtabitadan 
kabili tamir ve ıslâh olmiyacak derecede harap ve 
ya kısmen ve yahut tamamen münhedim olup 
mutasarrıf veya hissedarları tarafından münferi
den veya müştereken tamir ve İslahı cihetine gi-
dilmiyerek olduğu gibi birakılmış olanlar beledi-
ce usulen bilistimlâk yerlerinde kasaba veya şe
hirleri tezyin edecek müesseseler ve akarlar vücu
da getirilir. 

MADDE 115 — Belediye sınırı için bir veya 
birkaç sokak veya mahalle veya sayiiyedeki em
lâk sahiplerinin üçte ikiden fazlasının imzasile 
tahriren belediyeye müracaatle semtlerinde şose 
veya kaldırım veya tenvirat veya mecari veya su 
hatları müceddeden tesis veya belediye hizmetle
rinden olan sair tesisatın teşmil ve temdidini talep 
etmek hakkını haizdirler. Keyfiyet belediye heyet 
ve meclislerince tezekkür edilerek muvafık görül
düğü ve ınuktazi masarif mecmuu bilhesap işbu 
tesisatta müstefit ojan sokaklardaki ve mahalle-
lerdcki her mülkün müsakkafat veya arazi vergisi 
nisbetinde meclis kararile 69 uncu maddenin 8 inci 
fıkrası mucibince iştirak hisseleri tespit ve tevzi 
ve tevziat 70 inci madde mucibince tasdik edilerek 
tespit edilen tesisat masarifinin yarısının defaten 
veya taksitlere rapten tediyeyi taliplerin temin 
veya taahhüt eylediği takdirde kararlaşan tesisat 
icra edilmekle beraber her mülke isabet eden işti
rak hisseleri sırasile sahiplerinden veya icar bede
linden deyni nisbetinde müstecirlerinden meclis 
karan veçhile defaten veya taksitlere rapten be-

dediye vergi ve resimleri gibi tahsili emval kanu
nuna tevfikan istifa edilir. 

Müstecirlerin mutasarrıflara rücu hakları ah
kâmı umumiyeye tabidir. Bu madde ahkâmının 
bekliye faaliyet hududu haricine şamil olan mü-
essesatta tatbiki için mezkûr müessesenin evvelce 
muvafakatinin istihsali şarttır. 
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diye teşkilâtı olan her mahalde münferit bağ ve 
bahçe içindekiler müstesna olmak üzere evler, 
dükkânlar umumî ve hususî bilcümle mebaninin 
taştan, tuğladan, kerpiç ve emsali ihtirakı kabîl 
olmıyan mevaddan inşası mecburidir. 

Kapalı çarşı ve bedesten gibi müşterek ve 
mürtebit emlâkin tamiri 

MADDE 115 — Kapalı çarşı, bedesten, arasta, 
pasaj, cesim han ve emsali örtüleri ve duvarları 
ve çevreleri veya işletmiye muktezi su mecraları 
veya aksamı saireleri müşterek ve mürtebit olup 
her parçası veya odası veya her gözü veya tahtanî 
ve fevkani tarafları başka başka mutasarrıfları 
uhtelerinde bulunan ve bediî ve mimarî kıymeti 
veya beledenin iktisat veya istihsal hayatınca 
ehemmiyeti mahsusası olan saraçhane, tabakhane, 
imalâthane ve sanathane gibi emlâki müçtemia 
ve mürtebitayi havî vakıf olsun mülk olsun her 
nevi büyük binaların çatı, örtü, kubbe, kemer, 
sayvan, sütun, cümle kapıları, methal ve mahreç
leri; geçitleri, su hazineleri ve çeşmeleri ve su 
yolları, dahilî mecraları ve sokak kaldırımları ile 
emsali müşterek tesisat aksamının inşa, tanzim, 
tamir ve termimi için eshabına tebligat icra edil
dikten sonra yapılmadığı takdirde bunların ifası 
belediyelere ait ve müteretteptir. 

înşaat ve ameliyatı lâzime kablelicra salâhi-
yettar merciin kararına iktiran ve karar kespi 
kat'iyet eyledikte musaddak evrakı keşfiyede 
gösterilen ameliyat masarifi belediye meclisince 
tertip ve 70 inci maddeye tevfikan tasdik edilecek 
tarife mucibince her mülk için tespit edilen iştirak 
hisseleri her mülkün sırasile mutasarrufundan 
veya bedeli icardan deyni nispetindeki müsteci-
rinden meclisçe tensip edilecek taksitlere rapten 
ve tahsili emval kanununa tevfikan belediye vergi 
ve resimleri gibi istifa olunur. Müstecirlerin 
mutasarrıflara rücU hakkı ahkâmı umumiyeye 
tabidir. Bu kabil emlâki müçtemia ve mürtebit^-
den kabili tamir ve ıslah olmıyacak derecede ha
rap veya kısmen veyahut tamamen münhedim 
olup mutasarrıf veya hissedarları tarafından 
münferiden veya müştereken tamir ve ıslahı cihe
tine gidilmiyerek olduğu gibi bırakılmış olanlar 
belediyece usulen bil istimlâk yerlerinde kasaba 
veya şehirleri tezyin edecek müesseseler ve akar

l a r vücuda getirilir. 
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MADDE 116 — Belediye sınırı içinde bir ve 
ya bir kaç sokak veya mahalle veya sayfiyedeki 
emlâk sahiplerinin üçte ikiden fazlasının imzasile 
tahriren belediyeye müracaatla semtlerinde şo
se veya kaldırım veya tenvirat veya mecari veya 
su hatları müceddeden tesis veya belediye hizmet
lerinden olan sair tesisatın teşmil ve temdididini 
talep etmek hakkını haizdir. Keyfiyet belediye 
heyet ve meclislerince tezekkür edilerek muvafık 
görüldüğü ve muktazı masarif mecmuu bilhesap 
işbu tesisatta müstefit olan sokaklardaki ve mahal-
lelerdeki her milkin müsakkafat veya arazi vergisi 
nisbetinde meclis karan ile 69 uncu maddenin 7 
inci fıkrası mucibince iştirak hisseleri tespit ve 
tevzi ve tevziat 70 inci madde mucibince tasdik 
edilerek tespit edilen tesisat masarifinin yarısının 
defaten veya taksitlere rapten tediyeyi taliple
rin temin ve taahhüt eylediği takdirde kararlaşan 
tesisat icra edilmekle beraber her milke isabet e-
den iştirak hisseleri sırası ile sahiplerinden veya 
icar bedelinden deyni nispetinde müstecirlerinden 
meclis kararı veçhile defaten veya taksitlere rap
ten belediye vergi ve resimleri gibi tahsili emval 
kanununa tevfikan istifa edilir. Müstecirlerin mu
tasarrıflara rücu hakları ahkâmı umumiyeye tabi
dir. 115,116 inci maddeler ahkâmı belediye faali
yet hududu haricine şamil olan müessesatta tat
biki için mezkûr müessesenin evvelce muvafaka
tinin istihsâli şarttır. 

MADDE 117 — İşbu kanunun neşir ve ilânın
dan itibaren belediye teşkilâtı olan her mahalde 
münferit bağ ve bahçe içinde müstesna olmak ü-
zere evler, dükânlar, umumî ve hususî bilcümle 
mebaninin taştan tuğladan, kerpiç ve emsali ih-
tirakı kabil olmiyan mevaddan inşası mecburidir. 

MADDE 116 — İşbu kanunun neşir ve ilânın
dan itibaren belediye teşkilâtı olan her mahalde 
münferit bağ ve bahçe içindekiler müstesna olmak 
üzere evler, dükkânlar umumî ve hususî bilcümle 
mebaninin taştan, tuğladan, kerpiç ve emsali ihti-
rakı kabil olmiyan mevattan inşası mecburidir. 

B — Belediye masrafları 

MADDE 117 — 1 - Belediye binası tedarik ve 
idamesi ve döşeme ve bakım masrafı. 

2 - Aynen 

3 - Aynen 

4 - Aynen 
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Belediye hududu dahilindeki mülk sahiplerinin 
taahhüt ettikleri masraf nispetinde belediye 

hizmetlerinden istifadeleri 

MADDE 116 — Belediye sınırı içinde bir veya 
bir kaç sokak veya mahalle veya sayfiyedeki em
lâk sahipleri üçte ikiden fazlasının mızasile tahri
ren belediyeye müracaatla semtlerinde şose veya 
kaldırım veya tenvirat veya mecarî veya su 
hatlarının müceddeden tesisini veya belediye hiz
metlerinden olan sair tesisatın teşmil veya temdi
dini talep etmek hakkını haizdirler. Keyfiyet 
belediye encümen ve meclislerince tezekkür edile
rek muvafık görüldüğü ve muktazi masarif mec
muu bilhesap işbu tesisattan müstefit olan sokak 
ve mahallelerdeki her mülkün müsakkafat veya 
erazi vergisi nispetinde meclis kararile 70 inci 
maddenin 8 inci fıkrası mucibince iştirak hisseleri 
tespit ve tevzi ve tevziat 71 inci madde mucibince 
tasdik edilerek tespit edilen tesisat masarifinin 
yarısının defaten veya taksitlere rapten tediyesini 
taliplerin temin veya teahhüt eylediği takdirde, 
kararlasan tesisat icra edilmekle beraber her 
mülke isabet eden iştirak hisseleri sırasile sahip
lerinden veya icar bedelinden deyni nispetinde 
ödenmek üzere müstecirlerinden meclis kararı 
veçhile defaten veya taksitlere rapten belediye 
vergi ve resimleri gibi tahsili emval kanununa 
tevfikan istifa edilir. 

Müstecirlerin mutasarrıflara rücu hakları ah
kâmı umumiyeye tabidir. Bu madde ahkâmının 
belediye faaliyeti hududu haricine şamil olan 
müessesatta tatbiki için mezkûr müessesenin 
evvelce muvafakatinin istihsali şarttır. 

B — Belediye masrafları 

Belediye masrafalrı 

MADDE 117 — 
1 : Belediye binası tedarik ve idamesi ve döşe

me ve bakım masrafı. 

2 : Belediye heyetleri memur ve müstahdem
leri tahsisat, maaşat, ücurat ve müteferrikaları. 

3 : Belediye zabıtası ve itfaiye masrafları. 

4 :• Belediye varidatının tahsil masrafları. 



5 - Yol, meydan, sokak, iskele ve köprülerin in
şa, tathir ve idame masraflarile hükümetçe inşa 
ettirilen ve belediye sınırı dahilinde kalan yol ak
samının hüsnü halde muhafazaları masrafı, 

6 - Aynen 

7 - Aynen 

8 - Aynen 

9 - Bir daire veya müessese veya hayır eshabı 
tarafından muaveneten veya nakten vukubulacak 
teberrüat mukabilinde muayyen hizmetler karşı
lığı, 

10 - Aynen 

11 - Aynen 

12 - Beldenin harita, kadastro ve müstakbel şekli 
plânının tanzimi ve yukardaki maddeye tevfikan 
mezbaha tesisi masrafları (işbu masraflar azamî 
on senelik bir programa tevfikan varidatın müsa
adesi nisbetinde bütçeye vazolunacaktır). 

13 - Aynen 

14 - Beldenin imarına ait tesisat ve inşaatın 
bakım ve işletmesi masrafları, 

15 - tşbu kanunun 16 mcı maddesinde muharrer 
mecburî vazifelerin icrasının temini için muktazi 
tahsisat, 

16 - Belediye bütçesinden tediye edilecek olan 
maaş ve ücretler yekûnu senevî varidatın azamî 
yüzde otuzu tecavüz edemez, 
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5 : Yol, meydan, sokak, iskele ve köprülerin 

inşa, tamir ve idamesi masrafları. 

6 : Su ve lâğım tesisatı ve işletme masrafları 
işbu masraflar azamî yirmi senelik bir 

programa tevfikan bütçeye vazolunacaktır. 

7 : Tenvirat masrafları. 

8 : Mezarlıkların tesis ve muhafazası masrafları 

9 : Bir daire veya müessese veya hayir eshabı 
tarafmdn belediye vezaifine dair işler için muave-
neten veya nakten vukubulaeak teberrüat ile 
muayyen hizmetler karşılığı. 

10 : Kanunlarla muayyen vazifelerin ifası için 
icap eden masarif. 

11 : Vadesi gelen .borçlar, istikraz taksitleri 
ve faizleri ve mahkûmubih vacibüttediye bele
diye borçlan. 

12 : Belediyenin harita kadastro ve müstakbel 
şekil plânının tanzimi ve yukarıdaki maddeye 
tevfikan mezbeha tesisi masrafları (işbu masraf
lar azamî on senelik bir programa tevfikan vari
datın müsaadesi nispetinde bütçeye vazolunur.) 

13 : Belediye emlâk ve emvalinin tamir ve 
sigorta masrafları, belediyenin kanunen tesviye
sine mecbur olduğu vergiler. 

5, 6, ve 12 inci fıkralarda gösterilen tesisatın 
kabul edilen programa göre her seneye isabet 
edecek miktarı için muktazi tahsisat (istikraz 
suretile defaten veya tedricen vücuda getirilmesi 
mümkün olmıyan ahvalden belediyeler mezkûr 
tesisatın istilzam edeceği masrafı her sene bütçe
lerine vaz ve mukabili o^an mebaliği bir bankada 
muhafaza ile mükelleftirler.) 

14 : Beldenin imarına ait tesisat ve inşaatın 
bakım ve işletmesi masrafları. 

15 : İşbu kanunun 16 inci maddesinde muharrer 
mecburî vazifelerin icrasının temini için muktazi 
masraflar. 

16 : Belediye bütçesinden tediye edilecek olan 
maaş ve ücretler yekûnu senevî varidatın azamî 
•%• 30 unu tecavüz edemez. Görülen ihtiyaca göre 
ve Dahiliye Vekâletinin müsaadesile bu miktar 
arttırılabilir. 
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B — Belediye masrafları 

MADDE 118 — 1 - Belediye binası tedarik ve 
idamesi ve döşeme ve dayama masrafı. 

2 - Belediye heyetleri memur ve müstahdem
leri tahsisat, maaaşat, üeurat ve müteferrikaları, 

3 - Belediye zabitası ve itfaiye maaşları, 

4 - Belediye varidatının tahsil masrafları, 
5 - Yol, meydan, sokak, iskele, ve köprülerin 

tathir ve idame masraflarile Hükümetçe inşa et
tirilen ve belediye sının dahilinde kalan yol ak
samının hüsnü halde muhafazaları masrafı, 

6 - Su ve lağım tesisatı ve işletme masrafları. 
işbu masraflar azamî yirmi senelik bir programa 
tevfikan bütçeye vaz olunacaktır, 

7 - Tenvirat masrafları, 

8 - Mezarlıkların tesis ve muhafazası masraf
ları, 

9 - Bir daire veya müessese veya hayır eshabı 
tarafından muaveneten veya nakten vuku bula
cak teberrüat ile muayyen hizmetler karşılığı, 

10 - Kanunen muayyen vazaif, 

11 - Vadesi gelen borçlar, istikraz taksitleri 
ve faizleri ve mahkûmunbih vacübüttediye bele
diye borçlan, -

12 - Beldenin harita, kadastro ve müstak-
ble şekli plânının tanzimi ve yukarıdaki maddeye 
tevfikan mezbaha tesisi masrafları (işbu masraf
lar azamî sekiz senelik bir programa tevfikan va
ridatın müsaadesi nispetinde bütçeye vazoluna-
caktır). 

13 - Belediye emlâk ve emvalinin tamir ve si
gorta masrafları ve belediyenin kanunen tesviye
sine mecbur olduğu vergiler, 

5,6,ve 12 inci fıkralarda gösterilen tesisatın 
istikraz suretile defaten veya tedricen vücuda ge-

MADDE 118 — Belediyenin ihtiyarî masraf
ları : 

Belediyenin ihtiyarî olarak deruhte eylediği 
hidamet ve tesisatın ifa ve idamesi masraflarıdır. 

Mecburî vazaif ifa ve ikmal edilmedikçe ihti
yarî vazifeler için bütçeye tahsisat vazolunamaz. 

Belediyelerin ihtiyarî vazifelerine ait olup bir 
sene bütçesine konulan tahsisatın onu takip eden 
senelerde tenzili veya tamamen bütçeden ihracı 
Dahiliye Vekâletinin tasdikine muhtaçtır. 



Belediyenin ihtiyarî masrafları 

MADDE 118 — Belediyenin ihtiyarî masrafları: 
Belediyenin ihtiyarî olarak deruhte eylediği 

hidemat ve tesisatın ifa ve idamesi masraflarıdır. 
Mecburî vazifeler ifa ve ikmal edilmedikçe 

ihtiyarî vazifeler için bütçeye tahsisat vazolu-
namaz. • * 

Belediyelerin ihtiyarî vazifelerine ait olup bir; 

sene bütçesine konulan tahsisatın onu takip edenf 
senelerde tenzili veya tamamen bütçeden ihracı! 
Dahiliye Vekâletinin tasdikına muhtacdır. ; 



tirilmesi mümkün olmiyan ahvalde belediyeler 
mezkûr tesisatın istilzam edeceği masrafı her se
ne bütçelerine vaz ve mukabili olan mebaliği bir 
bankada muhafaza ile mükelleftirler. 

14 - işbu kanunun 16 inci maddesinde muhar
rer mecburî vazifelerin icrasını temin için muk-
tazı tahsisat, 

15 - Belediye bütçesinden tediye edilecek olan 
maaş ve ücretler yekûnu senevi varidatın azamî 
yüzde otuzunu tecavüz edemez, 

MADDE 119 — Belediyenin ihtiyarî mas
rafları, belediyenin ihtiyarî olarak \ deruhte 
eylediği hidemat ve tesisatın ifa ve ida
mesi masraflarıdır. Mecburî vazaif ifa ve ikmâl 
edilmedikçe ihtiyarî vazifeler için bütçeye tahsi
sat vazolunamaz. Belediyelerin ihtiyarî vazifele
rine ait olup bir sene bütçesine konulan thsisatın 
onu takip eden senelerde tenzili veya tamamen 
bütçeden ihracı Dahiliye Vekâletinin tasdikina 
muhtaçtır. 

Bütçenin ihzarı, tasdiki, tasvibi, tatbiki, ve 
murakabesi 

MADDE 120 — Belediye bütçesi, belediyenin 
her senenin haziranı iptidasından ertesi senenin 
mayıs sonuna kadar bir seneye ait varidat ve mas
rafını mübeyyin ve belediye varidatının istifa ve 
belediye hizmetlerinin ve masraflarının ifasına 
mezuniyeti munzamdır. 

MADDE 121 — Belediye bütçesi, belediye re
isi tarafından ihzar ve teallûk ettiği senenin şu
batı iptidasında encümene tevdi olunur. Encü
men iki ay zarfında tetkika mecburdur. İhzar olu
nan bütçe esbabı mucibesile birlikte reis tarafın
dan 1 nisanda meclise tevdi olunur. 

MADDE 122 — Meclis bütçe kararnamesi 
metnini madde madde merbutu varidat ve masraf 
cetvellerini fasıl fasıl müzakere ve bütçeyi aynen 
veya tadilen kabul ve tasdik eder. 

Bütçenin ihzarı, tasdiki, tasvibi, tatbiki ve 
murakabesi 

MADDE 119 — Belediye bütçesi, belediyenin 
her senenin haziranı iptidasından ertesi senenin 
mayısı sonuna kadar bir seneye ait varidat ve 
masrafını mübeyyin ve belediye varidatının istifa 
ve belediye hizmetlerinin ve masraflarının ifasına 
mezuniyeti mütezammındır. 

MADDE 120 — Belediye bütçesi, belediye re
isi tarafından ihzar olunarak taallûk ettiği sene
nin şubatı iptidasında encümene tevdi olunur. En
cümen iki ay zarfında tetkike mecburdur. İhzar 
olunan bütçe esbabı mucibesile birlikte reis ta
rafından 1 nisanda meclise tevdi olunur. 

MADDE 121 — Meclis bütçe kararnamesi met
nini madde madde varidat ve masraf cetvellerini 
fasıl fasıl müzakere ve bütçeyi aynen veya tadilen 
kabul ve tasdik eder. 

MADDE 122 — Belediye meclisince kabul ve 
tasdik edilen bütçe mahallî en büyük mülkiye me
murunun ve valinin mutalealarile Dahiliye Vekâ
letine gönderilir. 
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Bütçenin, ihzarı, tasdiki, tasvibi, tatbiki ve 
murakabesi 

Belediyelerde malî sene 

MADDE 119 — Aynen 

Bütçenin ihzarı 

MADDE 120 — Aynen 

Mecliste bütçe müzakeresi 

MADDE 121 — Meclis bütçe kararnamesi met
nini madde madde varidat ve masraf cetvellerini 
fasıl fasıl müzakere ve büteçeyi aynen veya fasıl 
ve maddelerini tadilen kabul eder. 

Tasdik edilen bütçenin vekâlete gönderilmesi 

MADDE 122 — Mahallî en büyük mülkiye 
memurunun tasdiki ile kat'iyet kesbeden bütçenin 
bir nüshası berayi malûmat valiler tarafından 
Dahiliye Vekâletine gönderilir. 
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MADDE 123 — Belediye meclislerince kabul 

ve tasdik edilen bütçe mahallî en büyük mülkiye 
memurunun ve valinin mütalealarile Dahiliye Ve
kâletine gönderilir. 

MADDE 124 — 122 inci madde mucibince 
bütçeyi tasvibe salâhiyettar mafevk makamlar, 
vürudu tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında 
tetkik eyler. 

1 - Bütçe talimatnamesi metninde kanun ve 
nizamlarla kabili telif olmiyan madde ve ibarele
ri tashih, 

2 - Belediyenin tahsile salâhiyettar olmadığı 
varidatı tay veya tarife ve salâhiyeti kanuniye 
fevkinde konulan muhammeııatı haddi kanuniye 
tenzil, 

3 - ifası belediye vazifesi cümlesinden olmiyan 
hidematı ve bunlara ait masarifi ihraç, 

4 - Bütçeye konulmiyan mecburî masarife ait 
tahsisatı ilâve, 

5 - Bütçeye mevzu varidat, mecburî masrafları 
temine kâfi değilse, kanunen muayyen haddi aza
miden dun olan belediye hisse ve vergi ve resimle
rini azamî haddi kanuniye kadar usulen iblağ veya 
bu da kabil olmazsa ihtiyarî masraflardan mecburî 
masraflara tahsisat nakleder. Bu suretle aynen ve
ya tadilen tasvip edilen bütçe katiyet kesbeder. 

Bir ay zarfında tasvip edilmiyen belediye büt
çeleri doğrudan doğruya kat'ileşmiş addolunur. 

MADDE 125 — Belediye bütçelerini tasvibe 
salâhiyettar mafevk makamlar, 124 üncü maddede 
gösterilen sebep ve suretlerden gayri bir sebep ve 
suretle bütçeyi tağyir edemezler. 

MADDE 126 — Katiyet kesbeden bütçe hari
cinde varidat tahsil olunursa Türk ceza Kanunu
nun 247 inci maddesi ahkâmı tatbik olunur. Bütçe 

MADDE 123 — 121 inci madde mucibince büç< 
çeyi tasvibe salâhiyettar mafevk makamlar vüru
du tarihinden itibaren en geç bir hafta zarfında 
tetkik eyler. 

1 - Aynen 

2 - Aynen 

3 - Aynen 

4 - Aynen 

5 - Aynen 

Bir hafta zarfında tasvip edilmiyen belediye 
bütçeleri doğrudan doğruya kat'ileşmiş addolu
nur. 

MADDE 124 — Belediye bütçelerini tasvibe 
salâhiyettar mafevk makamlar 123 üncü maddede 
gösterilen sebep ve suretlerden gayri bir sebep ve 
suretle bütçeyi tağyir edemezler. 

MADDE 125— Kat'iyyet kesbeden bütçe hari
cinde varidat tahsil olunursa Türk ceza kanunu
nun iki yüz kırk yedinci maddesi ahkâmı tatbik 
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Bütçenin tasdiki 

MADDE 123 — Bütçeyi tasdika salâhiyettar; 
makamlar, vurudu tarihinden itibaren en geç bir: 
hafta zarfında tetkik ve tasdik ederler. 

1 : Bütçe kararnamesi metninde kanun ve 
nizamnamelerle kabili telif olmıyan madde ve^ 
ibareleri tashih, 

2 : Belediyenin tahsile salâhiyettar olmadığı 
varidatı tay veya tarife ve salâhiyeti kanuniye 
fevkinde konulan muhammenatı haddi kanuniye 
tenzil, 

3 : îfası belediye vazifesi cümlesinde olmıyan5 

hidematı ve bunlara ait masarifi ihraç, 

4 : Bütçeye konulmıyan mecburî masarife aitj 
tahsisatı ilâve, ] 

1 

5 : bütçeye mevzu varidat mecburî masrafları] 
temine kâfi değilse kanunen muayyen haddi aza-! 
miden dun olan belediye hisse, vergi ve resimlerini! 
azamî haddi kanuniye kadar usulen iblağ veya 
bu da kâfi olmazsa ihtiyarî masraflardan mecburî 
masraflara tahsisat nakleder. 

Bu suretle aynen veya tadilen tasvip edilen 
bütçe kat'ileşir. Mahalli en büyük mülkiye me-' 
muru tarafından yapılan tadilâta karşı belediye 
meclisleri Şurayi Devlete müracaat edebilirler. 
Bir hafta zarfında tasvip edilmiyen belediye 
bütçeleri doğrudan doğruya kat'ileşmiş addo
lunur. 

123 üneü madde haricinde bütçenin 
değiştirilmemesi I 

MADDE 124 — Belediye bütçelerini tasvibe; 
salâhiyettar makamlar 123 üncü maddede göste-j 
rilen sebep ve suretlerden gayri bir şekilde bütçe-i 
yi tağyir edemezler. j 

Bütçe harici sarfiyat 

MADDE 125 — Kat'ileşen bütçe haricinde; 
kispet ve miktarı kanuna uygun olmıyan varidat! 
tahsil olunursa Türk ceza kanununun 247 inci: 



harici yolsuz sarfiyat tazmini mûsteİzim olmakla 
beraber faili hakkında ayrı kanunî takibat icra 
olunur. 

MADDE 127 — Belediye Reisleri,Belediye büt
çesinin amiri itasıdır. muavinlerini de kendi mes
uliyetleri altında amiri ita vazaifini ifaya mezun 
olabilirler. Şubelere ayrılan belediye şube mü
dürleri derecei saniye âmiri itaları salâhiyetini 
haiz olabilirler. 

MADDE 128 — Belediye muhasipleri ve mu
hasebecileri ve umuru hesabiye müdürleri beledi
ye bütçesinin muhasibi mes'ulleridir. Belediye 
muhasibi mes'ulleri zimmetindeki matlubatın ta
kip ve tahsili hususunda ifa olunacak muamelât 
Devletin bu kabîl muhasipleri hakkındaki mua
melenin aynidir. Nakte ve ayne vaziülyet beledi
ye memurlarının kefaletleri umumî ahkâma ta
bidir. 

MADDE 129 — Her sene bütçesinin kat ' î he
sabı hesap devresinin hitamını takip eden eylül 
ayı içinde muhasibi mes'ulün idare hesabı ile bir
likte encümene tvedi olunur. İdare hesabı ve kat 'î 
hesap 69 ve 84 üncü maddelerde gösterilen tarife
ler dairesinde tasdik ve tasvibe iktiran eder. 

MADDE 130 — Belediyelerin usulü muhase
besi Dahiliye Vekâletince bir talimatname ile tes
pit olunur. 

MADDE 131 — Yeni sene bütçesi meclisin tas-
dikına iktirandan evvel tecdidi intihap vaki o-
lursa bütçe senesinin hululünde o seneye ait büt
çe henüz kat'iyet kesbetmemiş bulunursa geçen 
sene bütçesinin kat'iyet iktisap etmesine değin 
tatbik olunur. 

MADDDE 132 — Her sene belediye bütçeleri
ne muvzu varidatın safî miktarı hesap edilerek 
bu safî varidatın yüzde beşi işbu kanunun neşri 
tarihini takip eden malî sene iptidasından itiba-

olunur. Bütçe harici yolsuz sarfiyat tazmini mûs
teİzim olmakla beraber faili hakkında ayrıca ka
nunî takibat icra olunur. 

MADDE 126 — Belediye reisleri, belediye büt
çesinin âmiri itasıdır. Muavinlerini de kendi mes'-
uliyetleri altında âmiri ita vazifesini ifaya mezun 
kılabilirler. Şubelere ayrılan belediye şube müdür-
leri derecei saniye âmiri itaları salâhiyetini haiz 
kılabilirler. 

MADDE 127 — Belediye muhasipleri ve mu
hasebecileri ve umuru hesabiye müdürleri bele
diye bütçesinin muhasibi mes'ulleridir. Belediye 
muhasibi mes'ulleri zimmetindeki matlubatın ta
kip ve tahsili hususunda ifa olunacak muamelâtı 
Devletin bu kabîl muhasipleri hakkındaki muame
lenin aynidir. Nakte ve ayne vaziülyet belediye 
memurlarının kefaletleri umumî ahkâma tabidir. 

MADDE 128 — Her sene bütçesinin kat ' ı he
sabı hesap devresinin hitamını takip eden eylül 
ayı içinde muhasibi mes'ulün idare hesabı ile bir
likte encümene tevdi olunur. îdare hesabı ve kat ' ı 
hesap 70 ve 86 inci maddelerde gösterilen tarifeler 
dairesinde tasdik ve tasvibe iktiran eder. 

MADDE 129 — Belediyelerin usulü muhase
besi Dahiliye Vekâletince bir talimatname ile tes
pit olunur. 

MADDE 130 — Yeni sene bütçesi meclisin tas-
ikine iktirandan evvel tecdidi intihap olursa 
bütçe senesinin hululünde o seneye ait bütçe henüz 
kat 'iyet kesbetmemiş bulunursa yeni bütçenin kat '-
iyet iktisap etmesine, değin geçen sene bütçesi tat
bik olunur. 

MADDE 131 — Her sene belediye bütçelerine 
mevzu varidatın safî miktarı hesap edilerek bu 
safî varidatın yüzde beşi iş kanununun neşri tari
hini takip eden malî sene iptidasından itibaren 



Maddesi ahkâmı tatbik olunur. Bütçe haricinde 
sarfiyat tazmini müştekim olmakla beraber faili 
hakkında ayrıca kanunî takibat yapılır. 

Bütçenin âmiri itası 

MADDE 126 — Belediye reisleri, belediye 
bütçesinin âmiri itaSıdır. Muavinlerini de kendi 
mes'uli yeti eri altında âmri ita vazifesini ifaya 
mezun kılabilirler. Şubelere ayrılan belediyeler
de reisler şube müdürlerine ikinci derece âmiri 
ita salâhiyeti verebilirler. 

Muhasbi mes'uller 

MADDE 127 — Belediye muhasebecileri, hesap 
işleri müdürleri belediye bütçesinin muhasibi 
mes'ulleridir. Belediye muhasibi mes'ulleri zim
metindeki matlubatın takip ve ve tahsili hususun
da ifa olunacak muamelâtı, Devletin bu kabil mu
hasipleri hakkındaki muamelenin aynıdır. 

İdare hesabı ve kat ' ı hesap 

MADDE 128 — Her sene bütçenin kat ' ı hesabı 
hesap devresinin hitamını takip eden eylül ayı 
içinde muhasibi mes'ulun idare hesabı ile birlikte 
encümene tevdi olunur. İdare hesabı ve kat ' ı 
hesap 69 ve 86 inci maddelerde gösterilen tarife
ler dairesinde tasdik ve tasvibe iktiran eder. 

Muhasebe usulü 

MADDE 129 — Belediyelerin muhasebelerine 
müteallik usul bir nizamname ile tespit olunur. 

Eski sene bütçesinin devamı 

MADDE 130 — Her hangi bir sebeple yeni 
bütçe kat 'ileşmemiş ise bu muamele ikmal olu
nuncaya kadar eski sene bütçesi tatbik olunur. 

İhtiyat akçesi 

MADDE 131 — Her sene belediye bütçelerine 
mevzu varidatın safî miktarı hesap edilerek bu 
safî varidatın % beşi işbu kanunun neşri tarihini 
takip eden malî sene iptidasından itibaren yirmi 
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ren yirmi sene müddetle ayni bütçeye ihtiyat ak
çası olarak vazolunacak ve belediyelere mahsus 
bir banka teessüs edilinceye kadar Hükümetin 
irae edeceği bir bankaya ayni malî senenin niha
yetinden evvel tevdi edilecektir. 

MADDE 133 — Belediye idareleri bankaya 
tevdi edilecek işbu mebaliğden teraküm edecek 
miktarının yüzde yetmiş beşine kadar icap eden 
miktarını her sene bütçesine tevfikan ihtiyar edi
lecek imarat ve inşaat masrafları için sarf edil
mek ve yine senesi içindeki belediye varidatile, 
ödenmek üzere avans olarak bankadan istikraz 
edebilirler. Bu avansların behemehal senesi için
de bankaya iadeten tesviyesine belediye reisleri 
ve muhasebe âmirleri ve bu hususta sıkı bir mu
rakabe icrasına en büyük mülkiye memurları mec
burdurlar. 

Yedinci fasıl 

Müteferrik maddeler 

MADDE 134 — Nüfusu iki binden az olan 
veya iki bin ile bin arasında olupta belediye teş
kilâtı idaresine 2 inci maddeye tevfikan lüzum 
görülmiyen yerlerde bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren üç ay nihayetinde belediye teşkilâtı mül
gadır. Buralarda köy kanunu tatbik olunur. Be
lediye mıntakasındaki nüfus miktarının her han
gi bir arıza ile artıp eksilmesi belediye intihap 
larına tesir yapllaz. İntihabat için her umumî 
tahrir neticesinde tahakkuk eden nüfus mute
berdir. 

MADDE 135 — Bu kanunun meriyeti bidaye
tinden itibaren bilûmum belediye intihabatı tec
dit olunarak belediye meclisleri ve encümenleri 
bu kanuna göre teşkil ve belediye reisleri yeni
den intihap olunur. -

yirmi sene müddet ile ayni bütçeye ihtiyat akçası 
olarak vazolunacak ve belediyelere mahsus bir 
banka teessüs edinciye kadar hükümetin irae ede
ceği bir bankaya ayni malî senenin nihayetinden 
evvel tevdi edilecektir. 

MADDE 132 — Belediye idareleri bankaya 
tevdi edilecek işbu meblâğdan teraküm edecek 
miktarın yüzde yetmiş beşine kadar icap eden 
miktarını her sene bütçesine tevfikan ihtiyar edi
lecek imarat ve inşaat masrafları için sarfedilmek 
ve yine senesi içindeki beldiye varidatile ödenmek 
üzere avans olarak bankadan istikraz edebilirler. 

Bu avansların behemehal senesi içinde banka
ya iadeten tesviyesine belediye reisleri ve muha
sebe âmirleri ve bu hususta sıkı bir murakabe ic
rasına en büyük mülkiye memurları mecburdurlar. 

Yedinci fasıl 

Birlik tesisi 

MADDE 133 — Belde ve köyler (vilâyet) ida-
rei hususiyeleri kendilerine kanunlarla verilen 
mecburî veya ihtiyarî vazifelerin bir veya birka
çını müşterek tesisat ve idare ile ifa için birlik 
tesis edebilirler. 

MADDE 134 — Birlik tesis için belde, köy, 
idarei hususiye meclislerinin (belediye meclisi, 
köy meclisi, meclisi umumî) müttefikan kabul et
tikleri birlik esas nizamnamesi valinin ve birliğe 
dahil olanlar başka vilâyetlere mensup iseler Da
hiliye Vekilinin tasdikile kat'ileşir. Birliğe diğer 
belde ve köylerin ve idarei hususiyelerin iltihakı 
birlik meclisinin tasvibi valinin tasdikile ve başka 
vilâyetlere mensup iseler Dahiliye Vekilinin tasdi
kile olur. 

MADDE 135 — Mecburî vazifelerden bir kıs
mının müşterek idare ve tesisatla ifa için komşu 
belde ve köylerin yandan fazlasının meclisleri ta-



sene müddet ile ayni bütçeye ihtiyat akçesi olarak 
vazolunacak ve belediyelere mahsus bir banka 
teessüs edinceye kadar Hükümetin irae edeceği 
bir bankaya ayni malî senenin nihayetinden evvel 
tevdi edilecektir. 

MADDE 132 — Belediye idareleri bankaya 
tevdi edilecek işbu meblâğdan teraküm edecek 
miktarın % yetmiş beşine kadar icap eden mikta
rını her sene bütçesine tevfikan, ihtiyar edilecek 
imarat ve inşaat masrafları için sarfedilmek ve 
yine senesi içindeki belediye varidatı ile ödenmek 
üzere avans olarak bankadan istikraz edebilirler. 
Bu avansların behemehal senesi içinde bankaya 
iade ten tesviyesine belediye reisleri ve muhasebe 
âmirleri ve bu hususta sıkı bir murakabe icrasına 
en büyük mülkiye memurları mecburdurlar. 

Yedinci fasıl 

Birlik tesisi 

Belediye, köy ve vilâyet mahallî idarelerinin 
birlik kurmaları 

MADDE 133 — Aynen 

Birlik nizamnamesinin kat'ileşmesi 

MADDE 134 — Aynen 



146 

MADDE 136 — Mahiyetleri itibarile belediye 
vazaifinden bir veya bir kaçını ifa etmek üzere 
belediye sınırları dahilinde su, mekabir, hastane, 
imaret ve içtimaî muavenet ve diğer belediye iş
lerine ve bunların karşılığı olarak menkul ve gay
ri menkul emval aidat, ivaz ve mebaliğ vari
data vaziülyet bulunan ve mevcudiyetleri ka
nunen musaddak olmiyan heyet ve komisyonla
rın kâffei vazaif ve muamelâtı ve idare ve naza-
retlerine mevdu menkul ve gayri menkul her 
türlü emval ve varidat ve aidat ve avariz ve mat-
lubatı bilcümle hukuk ve vecaibi ile belediyelere 
devir ve tevdi olunur. 

rafından müttefikan kabul edilen birlik esas ni
zamnamesi mensup oldukları vilâyet idare heyet
lerinin kararı ve Dahiliye Vekilinin tasvibi ve: 
Şurayi Devletin tasdikile birlik hududu dahilinde' 
kalan diğer belde ve" köyler için de lâzimülicra 
olur. Kanunen mecburî olan vazifelerin müşterek 
tesisat ve idare ile ifası için teşekkül eden birlik
lere vilâyet idarei hususiyelerinin iştiraki Dahiliye > 
Vekilinin teklifi ve Şurayi Devletin kararı ile 
mecburî olur. 

# 

MADDE 136 — Her birliğin bir esas nizamna
mesi olacaktır. Nizamname âtideki mevadı ihtiva 
eder: 

1 - Birliğin unvanı. ; 

2 - İdare merkezi. 

3 - Arazi itibarile faaliyet sahasının hududu. 

4 - Daimî olup olmadığı muvakkat ise kaç sene 
için olduğu. 

5 - Birliğe dahil olan mahallî idarelerin esamisi. 

6 - Birlik âzası olan mahallî idarelerin hukuk 
ve vazaif ve salâhiyetlerinden hangileri birliğe ve 
birlik icra heyetine devir ve tevdi olunduğu. 

7 - Birliğe dahil olan mahallî idarelerin her bi
rinin birlik meclisi için intihap edeceği âza mik
tarı ve bu âza miktarının tespitine esas olan şera
itin kaç senede bir birlik meclisi tarafından tetkik 
olunacağı. 

8 - Birliğe dahil olan mahallî idarelerin birliğin 
tesis ve idame masrafına ne nisbette iştirak ede
cekleri. 

9 - Birliğin varidatı. 

10 - Birliğe dahil olaln mahallî idarelerin ve bu 
mahallî idarelere tabi ahalinin müessesatından ne 
suretle istifade edebilecekleri. 

11-Birlik nihayet bulduğu veya birliğe dahil 
mahallî idarelerden bir veya birkaçı bu kanunda 
tayin edilen şerait altında birlikten ayrıldıkları 
takdirde birlik menkul ve gayri menkul sermaye
sinden ve birlik hukuk ve vecaibinden kendilerine 
ne suretle hisse ayrılacağı. 

12 - Birlik meclisinin senede kaç defa toplana
cağı. 



Nizamnameye yazılacak maddeler 

MADDE 135 — Her birliğin bir esas nizam
namesi olacaktır. Nizamname âtideki mevadı 
ihtiva eder: 

1 : Birliğin unvanı. 

2 : İdare merkezi. 

3 : Arazi itibarile faaliyet sahasının hududu. 

4 : Daimî olup olmadığı, muvakkat ise kaç 
sene için olduğu. 

5 : Biriliğe dahil olan mahallî idarelerin isim
leri. 

H : Birlik âzası olan mahallî idarelerin hukuk, 
vazaif ve salâhiyetlerinden hangisi birliğe ve bir
lik icra heyetine devir ve tevdi olunduğu. 

7 : Birliğe dahil olan mahallî idarelerin her 
birinin birlik meclisi için intihap edeceği âz% 
miktarı ve bu âza miktarının tespitine esas olan 
şaraitin kaç senede bir birlik meclisi tarafından 
tetkik olunacağı. 

8 : Birliğe dahil olan mahallî idarelerin birli
ğin tesis ve idame masrafına ne nispette iştirak 
edecekleri. 

9 : Birliğin varidatı. 

10 : Birliğe dahil olan mahallî idarelerin ve bu 
mahallî idarelere tabi ahalinin birlik müessesa-
tından ne suretle istifade edebilecekleri. 

11 .-Birlik meclisinin senede kaç defa top
lanacağı. 

12 :'Birliğin teessüsüne ve faaliyetine esas 
olacak diğer şartlar. 
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MADDE 137 — Su, elektirik, hava gazı ve 
emsali belediye sınırı dahilinde bulunan imtiyaz
lı şirketlerin mukavelenamesinde tayin olunan 
müddetin hitamında mukavelenameleri mucibin
ce Devlete intikal edecek olan bilcümle tesisat 
ve emval bilâ bedel belediyelere devrolunur. işbu 
şirketlerin imtiyazlı mukavelenamelerinde Hükü
met tarafından mubayaa hakkı için kabul edilen 
müddetin hululünden itibaren belediyelerin mü
racaat ve talebi üzerine mubayaa bedeli belediye 
tarafından temin edilmek şartile Hükümet vası-
tasile mubayaa edilerek şirket tesisat ve emvali 
belediyelere devolunur. 

MADDE 138 — tdarei hususiyeler aciz bulun
dukları takdirde bir beldeye civar olan köyler 
ile bu beldenin müşterek vaziyetlerine taallûk 
eden husularda işin derecesine göre belediyeler 
ve idarei hususiyeler masarifi vakıayi işbu hu-
susattan edilecek istifadeye göre aralarında tak
sim ederler. Umumî menfaatları tehdit eden ahval
de idarei hususiye ve belediyelerin yalnız başla
rına yapamadıkları mecburî vazifelerinde tara
feyni müşterek mesaiye icbara valinin iş'arı ile 
Dahiliye Vekâleti salâhiyettardır. (Demiryolları
na ait sular bu madde ahkâmından müstesnadır.) 

MADDE 139 — Belediye sınırı içinde sahip
siz arazi mahiyetindeki namazgah, seyrangâh, 
harman yeri, çayır, mer'a, koruluk ve bataklık
ların ve belediye marifetile deniz, nehir ve göl
den doldurulmuş olan yerlerin ve yıkılmış kale 
ve kulelerin metruk arsalarının ve ankazmın ta
sarruf, idare ve nazareti kâffei hukuk ve vecai-
bi ve varidatile beraber belediyelere devrolun-
muştur. 

MADDE 140 — İhtiyaca elverişli belediye 
dairesi binası bulunmiyan belediyelerde millî 
emvalden münasip ebniye belediye konağı ittihaz 
edilmek üzere İcra Vekilleri kararile ve mahallî 

13 - Birliğin teessüsüne ve faaliyetine esas olan-
eak diğer şartlar. 

MADDE 137 — Birlik nizamnamesinin tadili 
veya birliğin ilgası 134 ve 135 inci maddeler ah
kâmına tabidir. 

MADDE 138 — Birlik müddetinin bitmesi ve
ya birliğin ilgası halinde esas nizamnamesindeki 
şeraite tevfikan alâkadarların sermayelerinin de 
birlik hukuku ve vecaibindeıl hisselerinin tefrik 
ve tayini birlik merkezinin tabi olduğu vilâyet 
idere meclisine aittir. 

MADDE 139 — Birlikler hükmî şahsiyeti haiz 
umumî müesseselerdendir, vazifelerini ifa ettikleri 
mahalli idarelerin işbu vazaifi ifa hususunda haiz 
oldukları hukuk ve salâhiyeti haizdirler. İşbu hu
kuk ve salâhiyeti istimal hususunda alâkadar ma
halli idarelerle aralarında zuhur eden ihtilâfa vilâ
yet idare heyetince ve birlik muhteliti vilâyetlere 
mensup mahalli idarelerden müteşekkil ise Şurayi 
Devlet tarafından tetkik ve hallolunur. 

MADDE 140 — Birlik umur ve muamelâtına 
ve hesabatma senede en az iki defa toplanarak 
teftiş ve murakabe etmek üzere birliğin bir mec
lisi olacaktır. 
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Nizamnamenin değiştirilemesi birliğin ilgası 

MADDE 136 — Birlik nizamnamesinin tadili 
veya birliğin ilgası 135 inci madde ahkâmına ta
bidir. 

Müddetin bitmesi, birliğin ilgası halinde 
yapılacak muamele 

MADDE 137 — Birlik müddetinin bitmesi ve
ya birliğin ilgası halinde esas nizamnamesindeki 
şartlara göre alâkadarların sermayelerinin de 
birlik hukuk ve vecaibinden hisselerinin tefrik 
ve tayini birliğe dahil heyetlerin mütaleası alın
dıktan sonra birlik merkezinin tabi olduğu vilâyet 
idare heyetine aittir. 

Birlikler şahsî hükmiyeti haiz amme 
müesseseleridir 

MADDE 138 — Birlikle^ hükmî şahsiyeti haiz 
amme müesseseleridir. Vazifelerini ifa ettikleri 
mahallî idarelerin bu vazaifi ifa hususunda haiz 
oldukları hukuk ve salâhiyeti haizdirler, işbu 
hukuk ve salâhiyeti istimal hususunda alâkadar 
mahallî idarelerle aralarında zuhur eden ihtilâfa 
vilâyet idare heyetince ve birlik muhtelif vilâyet
lere mensup mahallî idarelerden müteşekkil ise 
Şurayi Devlet tarafından tetkik ve hallolunur. 

Birlik meclisi 

MADDE 139 — Birlik umur ve muamelâtını 
senede en az iki defa toplanarak teftiş, murakabe" 
etmek üzere birliğin bir meclisi olur. 
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idare heyetlerince takdir olunacak bedel muka
bilinde ve on senede hazinei milliyeye tesviye 
olunmak şartile belediye idarelrine devir ve tef
viz edilir. 

MADDE 141 — 23 eylül 1292 tarihli Dersea
det ve vilâyet belediye kanunlarile 3 teşrinievvel 
1302 ve 3 eylül 1306 ve 2 teşrinievvel 1336 ve 31 
teşrinievvel 1338 tarihli zeyilleri ve 17 kânunu
evvel 1328 tarihli Derseadet teşkilâtı belediyesi 
hakkındaki kanunu muvakkat ve 16 şubat 1341 
tarihli Ankara Şehremaneti kanunu ve bunların 
tadilâtı ve işbu kanuna muhalif bilcümle ahkâm 
mülgadır. 

MADDE 142 — Bu kanun ahkâmının tatbiki 
sureti bir nizamname ile tayin olunur. 

MADDE 143 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îera Vekilleri Heyeti memurdur. 

6/3/929 

MADDE 141 — Birlik meclis âzası birliğe da
hil olan mahalli idarelerin meclisleri tarafından 
belediye meclisi âzalığı için muktazi evsafı haiz 
kimselerden olmak üzere dört sene için intihap 
olunur. Bu meclise birlik âzası olarak mahalli ida
relerin her birinden en az iki âza intihap olunur. 

Bir meclis için mahalli idarelerin birlik bütçe
sine yapacakları yardım veya nüfusları miktarına 
göre hesap edilmek üzere nisbetleri birlik nizam
namesi ile tesbit olunur. 

MADDE 142 — Birlik âzası olan mahallî ida
relerin meclisleri birlik meclisleri için nizamna
mede mürettep miktar âzanm yarısı kadar yedek 
âza intihap ederler. 

MADDE 143 — Birlik meclislerinin adi ve fev
kalâde içtimaa davet ve meclis reis ve kâtiplerinin 
intihabı, meclis ruznamesinin tanzimi ve müzake-
ratının idaresi, inzibatının temini birlik meclisinin 
salâhiyetleri ve mclis mukarraratına birlik reis 
veya alâkadarlar tarafından vaki olacak itiraz üze
rine işbu mukarreratın birinci ve ikinci derecede 
tatbik ve intacı hususlarında bu kanunun 

maddeleri ahkâmı caridir. 

MADDE 144 — Birlik meclisi birlik esas ni
zamnamesinin kanunen kat'ileşme,tarihinden iti
baren nihayet iki ay zarfında birlik merkezinin 
tabi olduğu vilâyet valisi tarafından birlik merke
zinde tayin olunan günde içtimaa davet ve ilk iç
tima vali tarafından kuşat edilerek nıeelisin reis 
ve kâtipleri intihap olunur. 

Birlik meclisi tarafından kabul edilen bütçenin 
ve ittihâz olunan mukarreratın tatbik ve infazı ve 
birlik işlerinin sevk ve idaresi ile meşgul olmak 
üzere birlik meclisi en çok sekiz sene için birlik 
,reisini ve reis vekilini intihap eder. 

Bu intihap valinin ve birlik muhtelif vilâyetler 
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Meclisin intihabı, âza adedi # 

MADDE 140 — Birlik meelisi âzası birliğe 
dahil olan mahallî idarelerin, meclisleri tarafın
dan belediye meclisi âzalığı için muktazi evsafı 
haiz kimselerden olmak ıkere azamî dört sene için 
intihap olunur* Bu meclise birlik âzası olarak 
mahallî idarelerin her birinden en az iki âza 
intihap olunur. 

. .-, Yedek âza 

MADDE 141 —- Birlik âzası olan- mahallî ida
relerin meclisleri, birlik meclisleri için nizamna
mede mürettep, miktar azanın yansı kadar yedek 
âza intihap-ederler. , 

Meclisin çalışması ve riayet edeceği maddeler 

MADDE 142 — Birlik meclislerinin adi ve 
fevkalâde içtimaa daveti ve meclis reis ve kâtip
lerinin intihabı meclis ruznamesinin tanzimi ve 
müzakeratmın idaresi, inzibatinin temini, birlik 
meclisinin salâhiyetleri ve meclis mukarreratına 
birlik reis veya alâkadarlar tarafından vaki olacak 
itiraz üzerine işbu mukarreratın birinci ve ikinci 
derecede tatbik/ve intacı.hususlarında bu kanu
nun 53 - 6.1 inci maddelerile 63 - 76 inci maddeleri 
ahkâmı caridir. 

Meclisin açılması, reisin seçilmesi 

MADDE 143 — Birlik meclisi, birlik esas 
nizamnamesinin kanunen kat'ileşmesi tarihinden 

j itibaren nihayet iki ay zarfında birlik merkezinin 
tabi olduğu vilâyet valisi tarafından^ birlik fmerke
zinde tayin olunan günde içtimaa davet ve ilk 
içtima vali tarafından kuşat edilerek meelisin 
reis ve kâtipleri intihap olunur. 

Birlik meclisi tarafından? kabul edilen bütçenin 
ve ittihaz olunan mukarreratın tatbik ve infazı 
ve birlik işlerinin sevk ve idaresile meşgul olmak 
üzere birlik meclisi en çok dört sene için birlik 
reisini ve reis vekilini intihap eder. 

Bu intihap valinin ve birlik muhtelif vilâyetler 
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dahilinde ise Dahiliye Vekilinin tasdiki ile tamam ̂  
olıır. 

MADDE 145 — Birliğe idarei hususiyeler de 
iştirak etmiş ise reis ve reis vekili birlik merkezi
nin bulıındıığıı yerin valisi tarafından ve birlik 
birkaç vilâyet dahilinde ise Dahiliye Vekili tara
fından tayin olunur. 

Birliklere dahil olan belediyelerden birinde re
islik kanunen valiye verilmiş ise birlik reisliği vali 
tarafından ifa olunur. Birlik âzası olan belde ve 
köylerin ve idarei hıısusiyelerin belediye reisleri, 
köy muhtarları ve encümen reisleri birlik meclisi
nin tabii âzasındandırlar. 

MADDE 146 — Vazifeleri birlik meclisinin in
tihap devresi nihayetinde bitmek üzere her yeni 
meclis tarafından ilk içtimada meclis âzası ara
sından dördü birlik encümen âzalığına intihap olu
nur. Birlik reisi encümenin tabiî reisidir. 

MADDE 147 — Belediye meclislerinin salâhi
yeti ve vazaifi hakkındaki ahkâm birlik nizamna-
mesile birliğe verilen vazife ve hukuk ve salâhiyet
leri tecavüz etmemek üzere birlik meclisleri hak
kında caridir. 

MADDE 148 — Belediye reislerinin salâhiyet 
ve vazaifi hakkındaki ahkâm birlik nizamnamesile 
verilen vazife ve hukuk ve salâhiyetleri tecavüz 
etmemek üzere birlik reisleri hakkında caridir. 

MADDE 149 — Belediye encmenlerinin sa
lâhiyet ve vazaifi hakkındaki ahkâm birlik nizam
namesile verilen vazife ve huhuk ve salâhiyetleri 
tecavüz etmemek üzere birlik encümenleri hak
kında da caridir. 

Sekizinci fasıl 

, MADDE 150 — İstanbul belediyesi ile İstan
bul vilâyeti mahallî idaresi birleştirilmiştir. 



dahilinde ise Dahiliye Vekilinin tasdikıle tamam 
olur. 

Valiler ne zaman birlik reisi olurlar 

MADDE 144 — Birliğe idarei hususiyeler de 
iştirak etmiş ise, reis ve reis vekili birlik merke
zinin bulunduğu yerin valisi tarafından vebirlik 
birkaç vilâyet dahilinde ise Dahiliye Vekili tara
fından tayin olunur. -

Birliklere dahil olan belediyelerden birinde 
reislik kanunen valiye verilmiş ise birlik reisliği 
vali tarafından ifa olunur. Birlik âzası olan belde 
ve köylerin ve idarei hususiyelerin belediye reis
leri, köy muhtarları ve encümen reisleri birlik 
meclisinin tabiî âzasındandırlar. 

Birlik encümeni intihabı 

MADDE 145 — Vazifeleri, birlik meclisinin 
intihap devresi nihayetinde bitmek üzere her yeni 
meclis tarafından ilk içtimada meclis âzası arasın
dan dördü, birlik encümen âzalığına intihap olu
nur. Birlik reisi encümenin tabiî reisidir. 

Birlik meclisinin vazife ve salâhiyetleri 

MADDE 146 — Belediye meclislerinin salâhi
yeti ve vezaifi hakkındaki ahkâm birlik nizamna-
mesile birliğe verilen vazife ve hukuk ve salâhiyet
leri tecavüz etmemek üzere birlik meclisleri hak
kında caridir. 

Birlik reisinin vazife ve salâhiyeti 

MADDE 147 — Belediye reislerinin salâhiyet 
ve vezaifi hakkındaki ahkâm birlik nizamnamesile 
verilen vazife ve hukuk ve salâhiyetleri tecavüz 
etmemek üzere birlik reisleri hakkında caridir. 

Birlik encümeninin vazife ve salâhiyeti 

MADDE 148 — Belediye encümenlerinin salâ
hiyet ve vezaifi hakkındaki ahkâm birlik nizam
namesile verilen vazife ve hukuk ve salâhiyetleri 
tecavüz etmemek üzere birlik encümenleri 
hakkında caridir. 

Sekizinci fasıl 

îsfanbulda vilâyet ve belediyenin birleşmesi 

MADDE 149 — İstanbul belediyesile İstanbul 
vilâyeti mahallî idaresi birleştirilmiştir. 
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MADDE 151 — İstanbul belediye reisliğini 
İstanbul valisi ifa eder. 

MADDE 152— Blediye meclisi ile vilâyet 
meclisi umumisine kanunlarla verilen hukuk ve 
vazaif belediye meclisi azaları ile belediye hududu 
haricindeki kazalardan intihap olunacak vilâyet 
meclisi umumî azalarından mürekkep İstanbul 
meclisi umumisine verilmiştir. 

MADDE 153 —: İstanbul Meclisi Umumîsi; 
bütçeyi biri belediye varidatının şehir işlerine ve 
diğeri vilâyet varidatının vilâyet işlerine tahsisi 
mecburiyetini gösterir surette iki kısım olarak 
tanzim eder. 

MADDE 154 — Müşterek teşkilât ve masarif 
için bütçeye her iki cihetin varidatından bir nis-
beti muayyene dahilinde tahsisat tefrik olunur. 

MADDE 155 — Meclisi umumice kendi âzası 
meyanından intihap olunacak sekiz kişilik bir en
cümen; vilâyet ve belediye encümenleri hukuk ve 
salâhiyetini haiz olarak teşekkül ve ifayı vazife 
eder. Bu sekiz azadan ikisi belediye1 hududu hari
cindeki kazalar âzasından olmak mecburidir. 

Her daire reisi kendi dairesine müteallik hu-
susatm müzakeresi sırasında âza olarak encümen-
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İstanbul Valisi Belediye Reisi 

MADDE 150 — İstanbul Belediye Reisliğini 
İstanbul Valisi ifa eder. 

İstanbul meclisi 

MADDE 151 — Belediye meclisi ile vilâyet 
meclisi umumisine kanunlarla verilen hukuk ve 
vezaif İstanbul Belediye Meclisi âzalarile belediye 
hududu haricindeki kazalardan müntahap vilâyet 
meclisi umumî azalarından mürekkep İstanbul 
Umumî Meclisine verilmiştir. (Merkezleri belediye 
hududu dahilinde bulunan kazaların belediye hu
dudu haricinde kalan nahiye ve köyler ahalisi de 
İstanbul belediye âzası intihabına iştirak ederler. 

Bütçenin nasıl tertip ve tasdik olunacağı 

MADDE 152 — İstanbul Umumî Meclis büt
çesi üç umumî kısımdan mürekkeptir. 

A - Kanunlarla vilâyet işlerine muhtas vari
data mukabil vilâyet hizmetleri birinci, 

B - Kanunlarla belediye işlerine muhtas vari
data mukabil belediye hizmetleri için muktazi 
masraflar ikinci, 

C - Vilâyet ve belediye idarelerinin müşterek 
teşkilât ve hizmetleri masrafları üçüncü bap ola
rak tespit olunur. 

D - Bütçenin sureti tanzim ve tasdiki vilâyet 
bütçeleri hakkındaki kanunî hükümlere tabidir. 

F - Hususî kanunları ahkâmına göre idarei 
hususiye varidatından muhtelif hizmetlere tefrik 
olunan hisseler bu maddenin (A) fıkrasındaki 
varidata münhasırdır. 

MADDE 153 — Meclisi Umumice kendi âzası 
meyanından intihap olunacak sekiz kişilik bir en
cümen ; vilâyet ve belediye encümenleri hukuk ve 
salâhiyetini haiz olarak teşekkül ve ifayi vazife 
eder. Bu sekiz azadan ikisi belediye hududu ha
ricindeki kazalar âzasından olmak mecburidir. 
Her daire reisi kendi dairesine müteallik hususa-
tm müzakeresi sırasında âza olarak encümende 
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de bulunur ve reye iştirak eder. 

Dokuzuncu fasıl 

Müteferrik maddeler 

MADDE 156 — Nüfusu iki binden az olan ve 
ya iki bin ile bin arasında olupta belediye teşkilâtı 
idaresine 2 inci maddeye tevfikan lüzum görülmi-
yen yerlerde bu kanunun neşri tarihinden itibaren 
üç ay nihayetinde belediye teşkilâtı mülgadır. 

Buralarda köy kanunu tatbik olunur. Belediye 
mıntakasınclaki nüfûs miktarının her hangi bir 
ariza ile artıp eksilmesi belediye intihaplarına te
sir yapmaz intihabat için her umumî tahrir neti
cesinde tahakkuk eden nüfus muteberdir. 

MADDE 157 — Bu kanunun meriyet kesp 
ettiği sene eylûlündan itibaren bilumum belediye 
intihabatı tespit, olunarak belediye meclisleri ve 
encümenleri bu kanuna göre teşkil ve belediye re
isleri yeniden intihap olunur. 

MADDE 158 — Su, elektirik, havagazı ve 
emsali belediye sınırı dahilinde bulunan imtiyazlı 
şirketlerin mukavelenamesinde tayin olunan müd
detin hitamında mukavelenameleri mucibince Dev
lete intikal edecek olan bilcümle tesisat ve emval 
bilâ bedel belediyelere devrolunur. İşbu şirketle
rin imtiyazlı mukavelenamelerinde Hükümet tara
fından mübayea hakkı için kabul edilen müddetin 
duhulünden itibaren belediyelerin müracaat tale
bi üzerine mübayea bedeli belediye tarafından te
min edilmek şartile Hükümet vasitasile mübayea 
edilerek şirket tesisat ve emvali belediyelere dev
rolunur. 

* 



bulunüf ve reye iştirak eder. 

Dokuzuncu fasıl 

Müteferrik maddeler 

Belediye teşkilâtı, kaldırılacak yerler. Belediye 
intihaplarmdaki nüfus esasları 

MADDE 154 — ikinci maddenin hükmü hari
cinde kalan yerlerde 1 haziran 930 tarihinden iti
baren belediye teşkilâtı mülgadır. Buralarda köy 
kanunu tatbik [ olunur. Belediye mıntakasındaki 
nüfus miktarının her hangi bir ariza ile artıp ek
silmesi belediye intihaplarına tesir yapmaz, inti
habat için her umumî tahrir neticesinde tahakkuk 
eden nüfus muteberdir. 

Belediye intihaplarının bu kanuna göre yapılması 

MADDE 155 — Dahiliye Encümeninin 157 in
ci maddesi aynen 

Nüfusu 70 binden fazla belediyelerde meclis 
azasına huzur hakkı verilmesi 

MADDE 156 — Nüfusu 70 binden yukarı be
lediyelerde lüzum görüldüğü takdirde meclis â-
zasına huzur hakkı verilir. 

Bu huzur hakkının miktarını tayin eden mec
lis kararları Dahiliye Vekâletinin tasvibi ile kat'-
il esir 

imtiyazlı şirketler için belediyelere verilen 
mubayaa hakkı 

MADDE 157 — Su, elektirik, hava gazı, tram
vay ve emsali belediye sınırı dahilinde bulunan 
imtiyazlı şirketlerin mukavelenamesinde tayin 
olunan müddetin hitamında mukavelenameleri 
mucibince Devlete intikal edecek olan bilcümle 
tesisat ve emval bilâbedel belediyelere devrolu-
nur. işbu şirketlerin imtiyazlı mukavelenamele
rinde Hükümet tarafından mubayaa hakkı için 
kabul edilen müddetin duhulünden itibaren bele
diyelerin müracaat ve talebi üzerine mubayaa be
deli belediye tarafından temin edilmek şartile 
Hükümet vasıtasile mubayaa edilerek şirket te
sisat ve emvali belediyelere devrolunur. 



MADDE 159 — Bir beldeye civar olan yerleıJ 

ile beldenin müşterek menfaatlerine teallûk eden 
hususatta işin derecesine göre belediyeler ve ida-
rei hususiyeler masarifi vakiayı işbu husustan e-
dilecek istifadeye göre aralarında taksim ederler. 
Sıhhati umumiyeyi tehdit eden ahvalde idarei 
hususiye ve belediyelerin yalnız başlarına yapma
dıkları mecburî vazifelerinde tarafeyni iebare 
Dahiliye Vekâleti salâhiyettardır. (Demir yolları
na ait sular bu madde ahkâmından müstesnadır.) 

MADDE 160 — Belediye sının içinde sahipsiz 
arazi mahiyetindeki seyrangâh, harman yeri, ça
yır, mer'a, koruluk ve baltalıkların ve belediye 
marifetile deniz, nehir ve gölden doldurulmuş o-
lan yerlerin ve yıkılmış kal 'a ve kulelerin metruk 
arsaların ve enkazının tasarruf, idare ve nazareti 
kaffei hukuk ve vecaibi ve varidatile beraber be
lediyelere devrolunmuştur. 

MADDE 161 — 23 eylül 1292 tarihli Dersea-
det ve vilâyet belediye kanunları, 3 teşrinievvel 
1302 ve 3 eylül 1306 ve 2 teşrinievvel 1336 ve 31 
teşririevvel 1338 tarihli zeyilleri 4ye 17 kânunuev
vel 1328 tarihli Derseadet teşkilâtı belediyesi hak
kındaki kanunu muvakkat ve 16 şubat 1341 ta
rihli Ankara Şehremaneti kanunu ve bunların ta
dilâtı ve işbu kanuna muhalif bilcümle ahkam 
mülgadır. 

MADDE 162 — Bu kanun thkâmının tatbiki 
sureti bir nizamname ile tayin olunur. 



Belediyenin müşterek ve sıhhî işleri için ma
hallî idareler birleşmek hususunda Hükü

metin salâhiyeti 

MADDE 158 — Bir beldeye civar olan yerler 
ile beldenin müşterek menfaatlarına taallûk eden 
hususatta işin derecesine göre belediyeler ve ida-
rei hususıyeler masarifi vakıayı işbu hususattan 
edilecek istifadeye göre aralarında taksim eder
ler. Sıhhati umumiyeyi tehdit eden ahvalde ida-
rei hususiye ve belediyelerin yalnız başlarına ya
pamadıkları mecburî vazifelerinde tarafeyni ic
bara Hükümet salâhiyettârdır. (Demiryollarına 
ait bu sular bu madde ahkâmından müstesnadır.) 

Belediye hududu içinde belediyelere ait mallar 

MADDE 159 — Belediye sınırı içinde sahipszi 
arazi mahiyetindeki seyrangâh, harman yeri, ça
yır, mer'a, koruluk ve bataklıkların ve belediye 
marifetile deniz, nehir ve gölden doldurulmuş 
olan yerlerin ve yıkılmış kale ve kulelerin met
ruk arsaların ve ankazının tasarruf idare ve na-
zareti kâffei hukuk ve vecaibi ve varidatı ile be
raber belediyelere devrolunur. 

Mezarlıklar belediyelere aittir 

MADDE 160 — Metruk ve kimsesiz mezar
lıklarla vakfa ait olan umumî mezarlıklar bilû
mum hukuk ve vecaibi ile belediyelere devrolun-
muştur. Bu kanunun neşrinden sonra belediyeler 
devren alıncaya kadar satılması memnudur. 

Su için belediyelerce yapılacak istikrazlara 
Maliye Vekâletinin kefaleti 

MADDE 161 — Belediye vergi ve resimlerin
den Devlet varidatı ile birlikte cibayet olunanla
rın on senelik tu tan karşılık gösterilerek belde
lere fennî şartları haiz su getirmek için bu kanun 
hükümlerine göre Dahiliye Vekâletinin muvafa
kati ile aktolunacak iztikrazlara (veya müteah
hitlerle aktolunan mukavelenamelerin malî ahkâ
mına karşı) Maliye Vekâleti kefalet eder. 

Mülga kanunlar 

MADDE 162 — 23 eylül 1292 tarihli Dersea-
det ve vilâyet belediye kanunları, 3 teşrinievvvel 
1302 ve 3eylûl 1306 ve teşrinievvel 1336 ve 31 

»teşrinievvel 138 tarihli zeyilleri ve 17 kânunuev-
teşrinievvel 1338 tarihli zeyillere ve 17 kânunuev-
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MADDE 163 — Bu kanunun hükümlerini iö-̂  
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur» 

MADDE 164 — Bu kantin neşri ' tarihinden 
muteberdir. 
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kındaki kanunu muvakkat ve 16 şubat 1341 ta
rihli Ankara Şehremaneti kanunu ve bunların 
tadilâtı ve işbu kanuna muhalif bilcümle ahkâm 
mülgadır. 1351 numaralı kanun hükmü bakidir. 

Nizamname yapılması 

MADDE 163 — Bu kanunun tatbiki suretleri 
nizamnamelerle tayin olunur. 

Bu kanun 1 eylül 930 dan başlar 

MADDE 164 — Bu kanunun hükümleri 1 ey
lül 1930 tarihinden başlar. 

MADDE 165 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyetf memurdur. 

Muvakkat madde 

Bu kanunun hükümleri mer'i olduktan sonra 
yeni meclis reisi intihabı yapıncaya kadar mev
cut meclis reisleri vazifelerine devam ederler. 



Kırklareli Mebusu Doktor Fuat B. ve rufekasımn oyun ve eğlence mahalleri! 
tesis ve idare etmek hakkının Himayei Etfal Cemiyetine verilmesi hakkında 
2/40 numaralı teklifi kanunisi ve Dahiliye, Adliye ve maliye Eneümenlari 

mazbataları 

RIYASETI CELILEYE 
Oyun ve eğlence mahalleri tesis ve idare etmek hakkının Himayei Etfal Cemiyetine verilmesi 

hakkında teklifi kanunî \ 
Sermayeyi istikbali memleket olan vatan yavrularının sıhhat ve saadetini temine çalışan himayei 

etfal cemiyetinin mesaisinde muvaffakiyeti şefkatli halkımızın yardımım tezyide bais olacağı, 
binaenaleyh mukaddes maksadın husulini teshil ve tezyit edeceği malûmu de'vletleri olduğundan 
muvaffakiyet için muktazi varidatı temin maksadile mevadı atiyenin kanuniyetini arz ve teklif 
eyleriz 

Madde 1 — Türkiye dahilinde salıncak suu'i nehir, sun'î dağlar atlıkarınca, dönme dolap 
sabit tayyare, balon, nişan , atma, kuvvet deneme, patinaj, bahsi müşterek, döner taplolar, 
dönme fıçılar, müteharrik yollar, kayma merdivan ve emsali eğlenceleri kısmen ve ya temamen 
muhtevi ( lonapark ) gibi oyun ve mahalleri tesis ve idare etmek hakkı Türkiye Himayei Etfal 
Merkezi Umumisine verilmiştir. % • 

Madde 2 — Bayram günlerine mahsus muvakkaten teşkil edilen oyun mahallen bundan 
müstesnadır. 

Madde 3 — Lunaparklar şeheremanetinin ve belediyelerin asgari tekâlif ve rüsumuna 
tabidirler. 

Madde 4 — Bu kanuna mugayir harekette bulunanların alât ve edevatı müsadere ve 
tekerrürü halinde müsadere ile baraber elli liradan beşyüz liraya kadar cezayi naktî alınır. 

Madde 5 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 6 — Bu kanunun icrasına Dahiliye ye Adliye Vekilleri memurdur. 

İstanbul Kırklareli Kocaeli Edtrne Van 
Dr. Hakkı Ş. Dr. Fuat İbrahimi S. Faik Hakkı 

T. B. M, M. 
Dahiliye Encümeni 

Karara 20 11 -IH- 1928 
Esas M ?§ 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Türkiye dahilinde salıncak, sun'î nehir, sun'î dağlar, atlı karınca, dönme dolap ve emsali 
gibi eğlenceleri kısmen veya tamamen muhtevi lonapark gibi oyun ve eğlence mahalleri tesis 
ve idare etmek hakkını Himayei Etfal Cemiyeti Merkezi Umumisine verilmesi hakkında Kırklareli 
mebusu Dr. Fuat B. ve rüfekası tarafından verilip Encümenimize havale buyrulmuş olan 
kanun lâyihası sahibi teklif Fuat B. ve Dahiliye Hukuk müşaviri hazır bulundukları halde 
tetkik ve müzakere olundu. 
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Binaenaleyh şehir Belediye Reisi gibi kendi şube müdürlerini intihap eylemesi halkın bir 
vazifesi ve hakkıdır. 

Madde 9 4 ve 150 — İşbu iki maddeye temas eden diğer maddelerin tayyını teklif ederim. 
Esbabı mucibesi 

Türkiye şehirleri biri birine müsavidir. Hiçbirisinin istisnası imtiyazı yoktur.Bir memlekette 
şehirlerin imarı ya halk tarafından ve yahut hükümet tarafından deruhte edilir. 

Bunun istisnası olmamaktadır . Eğer hükümetimiz şehirlerimizin imarını deruhde ederse 
tekmil şehirlerimizi üzerine almalıdır. Bunu açıkça söylemeliyiz . Dahiliye vekâleti bazı şehir
lerin belediye reislerini tayin edebilir diye veyahut İstanbulla Ankara şehirleri valileri aynı 
zamanda belediye reisleridir diye birer madde koymıyalım ya tekmil belediye reislerini Dahiliye 
Vekâleti tayin eder veyahut şehirlerin belediye reisleri halk tarafından intihap olunur diyelim. 
İşi halka bırakacaksak halkın hakkını verelim. Kendi belediye reislerini kendileri intihap etsinler 

Bahusus İstanbul hakkında büyük rehberimiz Gazi Paşamız İzmitte irat buyurduktan tarihî 
nutuklarında (İstanbul hiç bir zaman müstesna mümtaz bir şehir gibi hususî bir idareye malik 
olmıyacaktır demişlerdir) Binaen aleyh İstanbul için teklif edilen şekli idare büyük rehberi-
rimizin fikirlerine muhaliftir. Olamaz. Mes'eleyi diğer bir cepheden tetkik ederek görüyoruzki 
bu teklif ya eyi bir şeydir veyahut fena bir şeydir. Eğer eyi birşey ise niye diğer şehirlerede 
teşmil edilmiyor? Valiler, Kaymakamlar Nahiye Müdürleri aynı zamanda bulundukları şehirin 
belediye reisliği vazifesinide yaparlar demiyoruz, Fena bir şey ise İstanbulun ne kabahati var? 
Eğer tecrübe için ise bu tecrübeyi neden küçük bir şehirden başlamıyoruz? Bana diyecekler 
ki: İşte bir seneden beri İstanbulda Vilâyet ve Şehremaneti bir zat tarafından idare 
ediliyor . Bende buna cevaben : Bu iki büyük vazifeyi hakkile ayni zamanda ifa etmek 
pek güç bir iştir diyorum . Bu iki teşkilâtı idare için bir ademin evvelâ 
vakti müsait değildir. Bilirsinizki memleketimizde bir emri verdikten sonra nihayetine 
kadar takib etmezseniz o emir icra edilemez . Bir işe teferruatına kadar karışmazsanız 
o iş yürümez. Bir emir verilince hemen yapılacak, bir işe işaret edilince o iş hemen yürüyecek 
zan etmeyiniz. Mutlaka her saat, hergün didinecek, uğraşacak, çalışacaksınız. Binaenaleyh hem 
Şehremanetinde hem Vilâyette bahusus bozuk bu iki makine ile çalışmak için vaktimiz müsait 
değildir, birisile meşgul olursanız diğeri yarı yolda kalır. İşte elyevm şu tecrübe esnasında 
bile bir zat tarafından idare edilen Vilâyet ve Şehremaneti işleri;-bütün bütün durmuştur. 
Saniyen bu iki teşkilât bozuk makineden başka bir şey değildir. İstanbul vilâyeti mülkiye 
teşkilâtı bozuktur. Çünkü bundan bir kaç sene evvel Üsküdar Vilâyeti, Kartal Ömerli kazaları 
lâğvedilmiş Oebze kazası İzmite verilmiş, Şile kazası parçalanmış, s Rumeli tarafında tebeddülat 
yapılmıştır. Halkın feryadı üzerine her nekadar Kartal tekrar kazaya tahvil, Beykoz da yeniden 
bir kaza teşkil edilmiş ve daha sair tebeddüller yapılmış isede cumhuriyetimize lâyik bir 
teşkilâtı mülkiyye henüz meydana çıkrılmamıştır. 

Belediye teşkilâtı dahi bozuktur. Çünkü belediye kanununu yeniden tanzim ve tertibi 
bunu isbat eder. Onun için eyi düşünmek lâyımdır, Bahusus belediye teşkilâtında evvelâ 
mülkiye teşkilâtını nazarı itibare almak iktiza eder. İstanbul vilâyetinin mülkiye teşkilâtında 
ise Beyoğlu, Üsküdar, Bakırköy, Adalar birer kazadır. Her kazanın ise kanunen birer müstakil 
belediyesi olmak iktiza etmektedir. Bazı kimseler İstanbulu kül farzederek belediyesini ayırmak 
isteiyorlar. Halbuki teşkilâtı mülkiyeye gelince hiç kimse sesini çıkarmıyor. Belediye teşkilâtında 
İstanbulu bir kül farzedenler neden mülkiye teşkilâtında bir kül addedilmeyip parçalandığına 
itiraz etmiyorlar. Çünkü haksızdırlar. Mademki her kazanın kanunen müstakil bir belediyesi 
olacaktır. Beyoğlu; Üsküdar, Boykoz, Bakırköy, Adalar kazalarının da müstakil birer belediyesi 
olmak iktiza eder. Binaenaleyh bu kazaların hakları verilmeli, kendi belediyelerini kendileri idare 
ve teşkil eylemelidir. Kanun bu suretle tatbik edilirse Gazi Paşamızın da İstanbul hakkındaki 
emirleri tatbik edilmiş olur. Kanun haricî başka türlü müstesna bir teşkilât İstanbula imtiyaz vermek 
demektir. İstanbul Belediyesinin Kastamonu Beîediyesile bir farkı olmamalıdır. Eğer İstanbulumuzu 
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güzel idare've imar etmek istiyorsak umum Türkiyede tatbik etmek istediğimiz belediye kanununu 
İstanbulda da tatbik etmeli ve bunun için de evvelâ İstanbulun nüfusuna ve vaziyeti coğrafi-
yesine göre teşkilâti mülkiyesini değiştirmelidir. Rumeli tarafında İstanbul; Beyoğlu, Bakırköy 
ve sair kazalardan mürekkep bir İstanbul Vilâyetile Anadolu tarafında Üsküdar, Kartal, Gebze 
Ömerli, Beykoz, Şile, Adalar kazalarından mürekkep bir Üsküdar Vilâyeti teşkil edilmelidir. 
Bu teşkilatı mülkiyeye göre ieşldlâtı belediyesini yapmak lâzımdır. 

İstanbul ve Beyoğlunda bir İstanbul Belediyesi ( hududu Eyüp dahil İstanbul surlarından 
Ortaköye kadar ) Bakırköyde, Yeşilköyde, Rumeli Boğaz içinde ayrı ayrı müstakil belediyeler. 
Anadolu yakasında Üsküdar ve Kadıköyünde bir Üsküdar Belediyesi ( hududu Kurbağalı 
dereden Kuzguncuğa kadar ) Erenköyünde, Anadolu Boğaz içinde, Adalarda ayrı ayrı müstakil 
belediyeler maksada kâfidir. İşte umum İstanbul için gayet basit ve kanunî bir teşkilâtı 
belediye bundan ibarettir. 

İstanbul Şehremanetinden ayrılacak belediyeler için kendilerini idare edemiyeceklerine dair 
bazı itirazlara cevaben diyebilirim ki : İstanbul Şehremanetinde bir varidatı müştereke vardır. 
Bu varidatı müştereke nüfus nisbetinde her tarafa taksim edilirse maksat hasıl olur. Hak ve 
adalet bunu talep eder...İstanbul Şehrinde 700 bin nüfus vardır. Şehremanetİnin bütçesi yedi 
milyon liradır. Demekki ıoo bin nüfusa l milyon lira isabet ediyor. Üsküdar ve havalisinde 
nüfus 150 bindir . Şehremanetİnin bıı taraflara bir buçuk milyon lira tahsis etmesi lâzım 
gelmektedir. Halbuki şehremaneti Kadıköy, Üsküdar, Hisar dairei belediyesine maaşat için üçyüzbin 
lira ve inşaat için bu üç dairei belediyeye yalnız yedişer bin liradan yirmi bir bin lira 
vermektedir. Mütebaki bir milyon 180 bin lirayı ise cebe atmaktadır. Bunu sual edemezsiniz 
Ederseniz vereceği cevap şudur: Varidatı müştereke olduğrı gibi masarifatı müştereke de vardır. 
Şehremaneti müessesatına, kanalizasyon masraflarına, hastaneler ve sair gibi umuma mahsus 
masarifata sarf ediyorum diyecektir. Halbuki bu masarifatı müşterekeden zavallı Üsküdar ve 
havalisi ehalisi zerre kadar istifade edememektedir. 

Üsküdar hastaları ölüyor, lağamsızlık dolayisile ehali tifodan kırılıyor, her taraf haraptır. 
Uzun sözün kısası bu taraflara yazıktır, günahtır. Velhasıl umum İstanbul halkını kendi hakların
dan mahrum etmemek lâzımdır. 

Madde 115 — İşbu maddeye: halk tarafından müntahap üç kişilik bir komisyon tarafın
dan kontrol edilmesi keyfiyeti ilâve olunmalıdır. 

Esbabı mucibesi 
Halk her sene belediyeye verdikleri vergi ve rüsumdan fazla büyük bik teahhüt altına 

girecekleri cihetle o mevkiin imârına sarf olunacak para için kendileri tarafından kontrol 
edilmesi daha ziyade bir emniyet verir. 

İstanbul 
Süreyya 
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