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Devlet denizyolları ve Devlet limanları işletme umum müdürlüklerinin teşkilât
ve vazifelerine dair kanun
(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 16/VI/1939 - Sayı : 4234)
No.
3633

Kabul tarihi
7-VI-1939

B l R l N C Î MADE — Münakalât vekâletine bağlı ve hükmî şahsiyeti haiz ve
merkezleri Istanbulda olmak üzere «Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü»
ve «Devlet limanları işletme uımım müdürlüğü» namlarile mülhak bütçeli iki idare
kurulmuştur.
İ K l N C l MADDE — Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğünün iştigal
ve vazife mevzuları şunlardır:
a) Türkiye sahillerinde muntazam posta seferleri inhisarını işletmek,
b) Denizbank tarafından işletilmiş olan Istanbul ve civarı iç hatlarile izmir
körfez hattını ve Yalova hattını işletmek,
_
c) Gemi kurtarma inhisarını işletmek,
d) Kılavuzluk ve romorkörcülük inhisarını işletmek,
e) Vangölü işletme inhisarını işletmek,
Bunlardan maada inhisarı tazammun etmemek şartile:
f) Deniz, göl, nehir ve kanallarda her nevi yük ve yolcu nakliyatı yapmak,
g) Gremi inşa, tamir, havuzlama işlerini yapmak,
ÜÇÜNCÜ MADDE — Devlet Reisine aid deniz vasıtaları, bilûmum masrafla
rın karşılığı olarak Münakalât vekâleti bütçesine her sene konacak tahsisatı toptan
verilmek suretile, Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü tarafından idare
olunur.
DÖRDÜNCÜ MADDE —• Devlet limanları işletme umum müdürlüğünün işti
gal ve vazife mevzuları şunlardır :
istanbul, izmir, Trabzon ve Hükümetçe Devlet limanları umum müdürlüğüne
devir ve tevdi edilecek limanlarda inhisar şeklinde ve diğer limanlarda ihtiyarî
olarak :
a) Yolcuların beraberlerindeki zat ve hane eşyası hariç olmak üzere bilcümle
ticaret eşyasının her türlü yükleme, boşaltma ve aktarma işleri,
b) Gemilere tatlı su verilmesi ile ihrakiyelerinin yükleme, boşaltma ve aktarma
işleri,
c) Rıntımların işletilmesi,
d) Ambarlar, antrepolar, umumî mağazalar, deniz yolcu salonları, sundurma
lar tesis ve işletilmesi,
e) Sahillerde iskeleler tesisi ve işletilmesi işleri,
f) Limanlarda palamar şamandıraları tesis ve işletilmesi,
g) Türkiye sahillerinde fenerler, radyofarlar, deniz işaretleri ve sahillerde cankurtarma istasyonları tesis ve işletilmesi,
h) Kömür, mazot ve mümasili sair mahrukat alma ve verme mıntakaları tesis
ve işletilmesi.
Bundan başka inhisarı tazammun etmemek şartile bütün limanlarda dalgıçlık
işleri de yapılabilir-
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işbu kanunun neşri tarihinde Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğü tarafından idare olunan liman, rıhtım, iskeleler ile buralarda mevcııd te
sisat bu madde hükmünden hariçtir.
B E Ş Î N C Î MADDE — 2 ve 4 ncü maddelerdeki hizmetlerin tedahülü dolayısile
umum müdürlüklerden birine aid hizmetlerden bir veya bir kaçının diğer umum mü
dürlüğe tevdiine Münakalât vekili mezundur.
A L T I N C I MADDE — Umum müdürler müşterek kararname ile tayin olunur
lar. Umum müdür muavinleri ve şube müdürleri de dahil olmak üzere aylığı yüz
liraya kadar olan memurların tayinleri alâkadar umum müdürlerin inhaları üze
rine Münakalât vekili tarafından yapılır. Yüz liradan aşağı ücret alan memurların
tayini umum müdürlüklerin salâhiyeti dahilindedir.
Y E D l N C t MADDE — Umum müdürlüklerde umum müdür ve umum müdür
muavinlerii, hukuk müşaviri, muhasebe, işletme, fen heyeti müdürlerinden mürekkeb bir encümen teşkil edilir.
Encümene umum müdürler veya bulunmadıkları takdirde muavinlerinden birisi
riyaset eder. Müzakerede işin taallûk ettiği daire âmiri de bulunur.
S E K İ Z İ N C İ MADDE — Encümen, umum müdürlükten tevdi edilen bütçe ve
munzam tahsisat ve kadro tekliflerini, aylık mizanlarla senelik hesabı katğiyi, bi
lançoyu tedkik ve varidat ve masarifin tahakkukuna aid evrakı müsbitenin şekil ve
cinslerini ve bunlara müteallik tadilâtı tayin ve (teşkili halinde) tasarruf ve mua
venet sandıkları muamelâtını murakabe eder.
Encümen, vekil tarafından gösterilecek işler hakkında da istişarî rey beyan
eder.
Umum müdürün teklifi üzerine encümenin aşağıda yazılı hususlara dair itti
haz edeceği kararlar Münakalât vekilinin tasvib ve tasdikile muteberdir:
1 - îdare ve memurine aid talimatnameler,
2 - Tarifeler,
3 - Bütçe dahilinde maddeden maddeye münakale,
4 - Kanunen salâhiyet verilmiş olan istikraz muameleleri,
5 - Kredi ile mubayaat,
6 - Avans itasını müstelzim olsun, olmasın 10 000 liradan yukarı alma, sat
ma, yapma ve yaptırma «navlun mukaveleleri ve ecnebi sulardaki muameleler
hariç olmak üzere» ve kiralama ve kiraya vermeğe müteallik işler (bu mikdardan aşağı muameleler umum müdürler tarafından yapılır),
7 - 1 0 000 liradan yukarı emvali gayrimenkule alım ve satımı (bundan aşağısı
umum müdürler tarafından yapılır),
8 - Müteferrik ve müstacel masraflar için mutemedlere avans itası (3 000 li
raya kadarı umum müdürler tarafından yapılır. Bu mikdar, ecnebi sularına ya
pılacak seferler için 5 000 liraya kadardır),
9 - Umum müdürlüklerle eşhas ve hususî ve resmî müesseseler arasında miıtehaddis ihtilâf ve davalarda bu ihtilâf ve davaların 10 000 liraya kadarının
sulhan halli ve davaların takibinden feragat veya sarfınazar edilmesi veya bu
mikdara kadar dava kayidlerinin terkini hakkındaki kararlar (terkolunacak
menfaat veya tediye edilecek meblâğ 10 000 liradan fazla ise Şûrayi devletçe ka
rar verilir).
DOKUZUNCU MADDE — Umum müdürlüklerin dahilden tedarik edeceği
mevad ve malzeme ile menkul ve gayrimenkul enrral ve gemilerle sair deniz va-
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sıtaları tekâlif noktai nazarından resmî daireler
ve ahkâma tâbidir.

lb - v i - ıyay
hakkında tatbik olunan usul

ONUNCU MADDE — Umum müdürlükler kendi muamelâtına aid mektub
ve evrak çantalarını, telsiz telgraflarını Posta, telgraf ve telefon idaresine bir
gûna ücret ve resim vermeksizin kendi vesaitile nakil ve icraya salâhiyettardırlar.
ON B İ R İ N C İ MADDE —• Umum müdürlüklerin bilûmum menkul ve gayri
menkul malları ve gemilerile diğer her hangi nevi deniz vasıtaları Devlet malı
dır. Bu malları çalanlar, ihtilas edenler, zimmetine geçirenler, gasbedenler, kıs
men veya tamamen tahrib veya imha eyleyenler ve her ne suretle olursa olsun
suiistimal edenler Devlet emvali aleyhine işlenen suçlara müterettib cezalarla
tecziye olunurlar.
ON İ K İ N C İ MADDE — Umum müdürlükler dahilî muamelelerinde, eşhas
ve müessesat de münasebetlerinde bu kanun hükümlerine göre ve bu kanunda
sarahat olmayan ahvalde hususî müessesat ahkâm ve kavaidine tabidirler.
Mcmuıi' vr mu >> ah demler hakkında da ayni ahkâm caridir.
Memurla t nıemrriıı muhakematı ve maaş kanunları hükümleri, umum mü
dürlük memu'lsıı I. kkmda tatbik.olunmaz.
ON VVV v C l MADDE — Umum müdürlüklerin alma, satma, yapma, yaptır
ma, kiralama, kii;ı\a verme gibi işleri hakkında arttırma ve eksiltme kamımı
hükümleri tatbik edilmeyip bu gibi işler vekâletçe tesbit olunacak esaslar daire
sinde yapıl ıı.
ON D Ö K D E N l T MADDE — Umum müdürlükler derimde ettikleri hizmetle
rin ifasına nuıkta/i arazi ve arsa ve mebaniyi belediyelerce yapılacak istimlâk
hakkındaki kanun hükümlerine göre istimlâken alırlar.
ON BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunla teşkil olunan umum müdürlükler, kendi
işleri için yapacakları inşaat ve tesisata muktazi arazi ve arsalardan Devlete aid
bulunanlar takdir edilecek kıymetleri üzerinden bedelleri sermayelerine ilâve
edilmek i'v"*v( bdâ bedel mezkûr umum müdürlüklere devredilir. Cerek bu kabil
arazi ve ardalar \ e gerekse bu kanunun 14 ncü maddesi mucibince işletme idaresi
ne intikal edecek gayrimenknller ve her hangi bir suretle tasarruflarına geçecek
gemiler ve r*air deniz vasıtaları umum müdürlükler namına tescil edilerek bunlar
için intikal ve tescilden dolayı hiç bir harç ve resim alınmaz.
ON ALTINCI MADDE — Bu kanunun hükümleri mucibince Devlet denizyol
ları ve limanları işletme umum müdürlüklerinin eline geçecek olan malzeme, tesi
sat, vesait, nukud, menkul ve gayrimenkul mallarla alacak ve borçlar esas kayidlerindeki kıymetleri üzerinden mezkûr iki umum müdürlüğün teşekkül sermayelerile teşekkül tarihlerindeki alacak ve borç hesablarma esas teşkil eûov. Kıymetleri
tesbit edilmemiş olanların kıymet tayinine müteallik muameleleri tekemmül ettik
çe aid oldukları umum müdürlükler sevmaveleri hesabına geçirilir. Bundan baş
ka Devletçe verilecek tahsisat ve kıymetler de sermayeye ilâve olunur. Kıymet;
Münakalât ve Maliye vekâletlerde alâkalı umum müdürlük tarafından intihab olu
nacak üç memur tarafından tayin ve tesbit olunur.
OK YEDİNCİ MADDE — 15 şubat 1937 tarih ve 3137 sayılı kanım mucibince
kurulmuş ve 27 kânunuevvel 1937 tarih ve 3295 sayılı kanunla (Denizbank tekaüd
sandığı) adını almış olan sandık, bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren (Devlet
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denizyolları ve limanları işletme umum müdürlükleri memurları tekaüd sandağı)
unvanını alır.
31.17 sayılı kanunun hükümleri işbu kanunla teşkil olunan her iki umum mü
dürlük emıine girecek Deııizbank memur ve müstahdemlerinden:
A) Denızbanka, mülga Denizyolları ve A kay işlctmelerile Fabrika ve Havuzlar
idaresinden intikal etmiş olanlar hakkır da devam suretile,
13) Deııizbanka, mülga Tahlisiye umum müdürlüğünden intikal etmiş olanlar
hakkında mülga Seyri se fain idaresinden raüntakil memurlar misillû,
C) Denizbanka, mülga İstanbul, İzmir. Trabzon limanları işletmelerinden intikal
etmiş olanlar hakkında 3023 sayılı kanunun 22 nei maddesi mucibince maaşların
dan 7o 5 aidat kesilmeğe başladığı tarihten itibaren,
D) Denizbankm teşekkülünden sonra doğrudan doğruya bu sandığa intisab et
miş olanlar intisab tarihlerinden,
TC) Yukarıdaki fıkralarda yazılı olanlardan maada her iki işletme idarelerine
intisab edecek olan memurlar hakkında da intisab tarihlerinden itibaren,
Tatbik olunur.
ON" SEKİZİNCİ MADDE — Devlet denizyolları ve limanları işletme umum
müdürlükleri tekaüd sandığı idare heyeti, bu sandıkla alâkalı kendi memurları ara
sından mezkur işletme idareleri umum müdürlükleri tarafından seçilecek ve memu
riyetleri Müanaklât vekâletince tasdik olunacak 4 kişiden ve sandık müdüründen
mürekkeb olmak üzere 5 aza ile her iki isletme idaresi memurları arasından doğrudan
d o ğ u n a Münakalât vekâletinin seçeceği bir reisten teşekkül eder. Reislik ve azalık müddetleri bir senedir. Müddetleri bitenlerin tekrar seçilmesi caizdir. Reis ve
azalar vazifelerini aslî vazifelerine munzam bir hizmet olarak ve hiç bir para al
maksızın ifa ederler. İdare heyeti en az ayda bir defa behemehal vo bundan başka
lüzum hâsıl oldukça reisin daveti üzerine toplanır.
ON DOKUZUNCU MADDE — Umum müdürlüklerin bilûmum taahhüdat ve
saıfivatı kendilerine mahsus kavanin ve nizamat ve usul dairesinde ve muhasebei
umumiye kanununun tayin ettiği şekilde badessarf Divanı muhasebatın vize ve mu
rakabesine tâbidir. Bilûmum sarfiyat evrakı müsbitesi umum müdürlükler merke
zinde hıfzolunur.
YİRMİNCİ MADDE — Umum müdürlükler bütçe ile verilen tahsisattan fazla
taahhüdat ve sarfiyatta bulunamazlar. Ancak sefer hazırlığı, seferberlik ilânı
gibi askerî, fiatlarm artması gibi iktisadî ve fevkalâde vaziyetlerde tahsisatın gay
ri kâfi gelmesi ve derhal munzam tahsisat istihsali kabil olmaması hallerinde Bü
yük Millet Meclisinin ilk içtimamda tedkikine arzohmmak ve işletmeleri tevakkuf
tan sıyanete münhasır bulunmak üzere İcra Vekilleri Heyetinin tasvibi ile istis
nain fazla sarfiyatta bulunulabilir.
Y İ R M İ B İ R İ N C İ MADDE — itfaya tâbi işletme vasıtalarile her nevi menkul
ve gayri menkul kıymetlerin itfa müddeti umum müdürlüklerin encümenleri ka
rarı ve Münakalât vekâletinin tasdiki ile tesbit olunur.
Y İ R M İ İ K İ N C İ MADDE — İşletme vasıtaları ve her nevi menkul ve gayri
menkul kıymetler gibi yıpranmağa müsaid aksam için bir tecdid sermayesi tesis
olunur. H e r sene bu sermayaye tefrik edilecek mebaliğ işbu vesait ve kıymetlerin
müddeti istimaline ve yıpranma derecesine göre hesab ve işletme masrafı gibi k â r
ve zarar hesabına geçirilir.
Tecdid sermayesine faiz yürütülmez.
Tecdid sermayesi için tefriki icab eden mebaliğe işletme hasılatı kâfi gelmezse
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dahi her sene kâr ve zarar hesabında masraf olarak gösterilir ve müteakib
hasılat fazlasile kapatılır.

seneler

Y Î R M Î ÜÇÜNCÜ MADDE — Umum müdürlüklerin katği hesabı aşağıdaki
maddeleri ihtiva eder:
A) İşletme hesabı (Muhasebei umumiye kanununun 102 ve 103 ncü maddeleri
dahilinde tanzim olunur),
B ) K â r ve zarar hesabı ve bilanço,
C) Sermaye hesabı müfredatı.
Y Î R M l DÖRDÜNCÜ MADDE — 23 ncü maddede mezkûr hesablarm sureti
kaydi ve sairesi Münakalât, Maliye vekâletleri tarafından müştereken tanzim ve
i c r a Vekilleri Heyetince tasdik olunacak bir talimatname ile tayin olunur.
Y Î R M l B E Ş Î N C Î MADDE — Umnm müdürlüklerin senelik hesabı katğileri
iki nüsha olarak tanzim edilerek müteakib malî yılın 9 ncu ayının basma kadar, bir
nüshası Büyük Millet Meclisine ve diğeri Divanı muhasebata tevdi edilir.
Y l R M Î A L T I N C I MADDE — işletme hesablarma masraf kaydedilmek suertile ifa olunan hidemattan ve tedarik edilen mevad ve malzemenin satış ve ki
ralarından mütehassil mebaliğden evvelce bu hidemat ve mevad ve malzeme için
işletme hesablarına masraf kaydolunan kısımlar tenzil ve bakiyeleri irad kaydo
lunur.
Y l R M Î Y E D Î N C l MADDE — Aidatla yapılan işlerde tahsil olunan
üzerinden verilen komüsyon badettenzilbakiyesi irad kaydolunur.

hasılat

Y Î R M l S E K Î Z Î N C Î MADDE — K â r ve zarar hesabı bir sene evvelden müdevver mikdar dahil olmak üzere bakiyei matlub irae ettiği takdirde bu bakiye ih
tiyat sermayesine naklolunur.
Y Î R M Î DOKUZUNCU MADDE — İhtiyat sermayesi, masarifi fevkalâde üe
k â r ve zarar hesabından vukuu melhuz açığın karşılığıdır.
OTUZUNCU MADDE — K â r ve zarar hesabının bakiyei matlubundan %
20 si ihtiyat sermayelerine ayrıldıktan sonra bakiyesi vekâletçe tasdik olunacak
mesai programı mucibince bu idaerlerin inkişaf ve tekâmülüne hasır ve tahsis olu
nacaktır. Münakalât vekâleti her iki işletme idaresinin ihtiyaçlarına göre birinin
safî hasılatının diğerine kısmen veya tamamen devir ve yardim suretile inkişaf ve
tekâmüllerine aid hususlar bakımından lüzum gördüğü mikdarda sarfiyat salâhiyeti
verebilir.
OTUZ B İ R İ N C İ MADDE — Bu kanunla teşkil olunan umum müdürlükle
rin idare ve murakabe şekilleri ve umum müdür ve muavinleri dahil olduğu
halde memurların vazife ve salâhiyetle rile tayin, tebdil, terfi, tecziye usullerile
harcırah, fazla mesai, ikramiye, gemi iaşeleri, vekâlet tahsisatları ve hastalık,
kaza ve askerî hizmet için ayrılışta, mezuniyette kadro tensikatında memurlara
ve vefat halinde vereselere verilecek tazminat ile memurlar ve amele hizmet ev
leri, gişe, fena hava, temsil, çamaşır, su tahsisatı ve diğer munzam tahsisat ni
zamname ile tesbit olunur.
OTUZ İ K Î N C Î MADDE — Devlet denizyolları ve Devlet limanları İşletme
umum müdürlükleri Münakalât vekilinin teklifi ve i c r a Vekilleri Heyetinin ka
r a r ı ve Maliye vekâletinin kef ale tile vadeleri 15 seneyi geçmemek üzere istikraz
akdine ve bono ihracına salahiyetlidirler. Bunların mecmuu bu müdürlüklerin
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her birinin bu kanunun 16 ncı maddesi mucibince
nin bir mislini tecavüz edemez.

teşekkül

edecek sermayesi

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — 27 kânunuevvel 1937 tarih ve 3295 sayılı (Denizbank) kanunu ile diğer kanunların bu kanuna muhalif hükümleri ilça edil
miştir.
MUVAKKAT MADDE 1 — Denizbank kendi bünyesine dahil:
a) Uzak seferler hizmeti,
b) Yakın seferler hizmeti (sabık Ak ay ve İzmir körfez vapurları),
c) Gemi kurtarma müessesesi,
d) Kılavuzluk ve römorkördü ük,
e) Haliç fabrika ve havuzları,
f) Istinye dokları,
g) Şilepçilik (sosyete şilep dahil),
h) Vangölü işletmesi,
teşebbüslerini Devlet denizyolları İşletme umum müdürlüğüne ve
a) istanbul limanı işletmesi,
b) izmir limanı işletmesi,
c) Trabzon limanı işletmesi,
d) Palamar şamandıraları,
e) Fenerler, deniz işaretleri, radyofarlar ve sahil tahlisiye istasyonlarından
ibaret kıyı emniyet hizmetleri,
f) iskeleler,
teşebbüslerini Devlet limanları işletme umum müdürlüğüne bu teşebbüslerin her
birine aid bilcümle işletme malzemesi, tesisatı, vesaiti ile devir ve teslim ede
cektir.
M U V A K K A T MADDE 2 — Bu kanunun muvakkat birinci maddesi muci
bince iki umum müdürlüğe devir ve teslim edilecek işletme malzeme, tesisat, ve
saitinden gayri Denizbankm elinde kalacak sair bilûmum menkul ve gayrimenkulleri, nukudu, borçları ve alacakları, hakları, vecibe ve taahhüdleri bu kanu
nun ikinci maddesindeki hizmet taksimatı icablarma ve ihtiyaca göre Münaka
lât vekâletince her iki umum müdürlük arasında tevzi ve taksim olunur.
Denizbank idaresinin teşekkülü tarihinden ilgası tarihine kadar yaptığı bil
cümle bank muamelâtının en çok bir sene zarfında intaç ve mevcud muamelâtı
bu müddet içinde tedvir ederek tasfiyeyi icra eylemek üzere muvakkat bir hevet istihdamına ve tasfiyeye taallûk eden bilcümle muamelâtı yapmağa Müna
kalât vekili salâhiyettardır. Bu tasfiyenin neticeleri aid oldukları umum mülürlüklere tevdi edilir.
MUVAKKAT MADDE 3 — Denizbankm 1 ikinci kânun 1939 tarihinden il
gası tarihine kadar olan muamelât ve hesabatını gösterir hususî bir bilanço, Dedzbank kanunu hükümlerine tevfikan yapılır. Bu bilançonun usulü dairesinde
asdik edilmiş şekli devre esas olur.
MUVAKKAT MADDE 4 — Bu kanunun meriyeti tarihinden 31 mayıs 1940 ta
urine kadar geçecek olan müddet, müdiriyeti umumiyeler için bir hesab devresi
ayılır.
M U V A K K A T MADDE 5 — Denizbank memur ve müstahdemlerinden bu kaunla teşkil olunan umum müdürlükler teşkilât kadrolarında vazife alamıyarak
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açıkta kalacaklar hakkında aşağıda yazılı muamele tatbik olunur :
a) 3137 sayılı kanun hükümlerine tâbi tutulmuş olanlardan yine bu kanunun tarifatı dairesinde tekaüdlük için meşrut filî hizmet müddetini doldurmuş olanlara
mezkûr kanun mucibince tekaüd aylığı bağlanır.
b) 3137 sayılı kanun hükümlerine tâbi tutulmuş olanlardan yine bu kanunun
tarifatı dairesinde tekaüdlük için meşrut filî hizmet müddetini henüz doldurmamış
ve fakat işbu filî hizmet müddeti 20 ve daha fazla olanlara 25 seneden noksan olan
beher sene için 25 senelik tekaüd maaşının 25 de biri tenzil edilmek suretile tekaüd
maaşı tahsis olunur.
c) 3137 sayılı kanun bükümlerine tâbi tutulmuş olanlardan yine bu kanunun
tarifatı dairesinde filî hizmet müddeti 20 seneye baliğ olmayanlara (hizmet müd
detleri 3 seneden az olsa dahi) sandıktaki % 5 leri bilâ faiz kendilerine iade edil
mek suretile sandık ve idare ile alâkaları kesilir. Ancak kendilerine sandıktan öde
necek işbu % 5 lerin baliği ayni memurun son aldığı maaşın hizmet senesi adedile
hasılı zarbı yekûnundan az ise aradaki fark da kendisine ödenir.
Tazminata taallûk eden hizmet müddeti bu memurların Denizbankta ve ondan
evvelki teşekküllerin Devlet idaresinde çeçen zamanlarındaki hizmetlerine şamildir.
Yukarıda mezkûr her iki halde ödenecek tazminatın % 5 aidat baliğine müsavi
kısmı sandık ve mütebaki kısmı ise bu kanunun ikinci maddesinde yazılı hizmet tak
simatı icablarma göre iki umum müdürlükten birisi tarafından tesviye olunur. Bu
taksimata göre ciheti aidiyeti tayin edilemeyenlerin tazminatı ise Münakalât vekâ
letince tayin edilecek umum müdürlük tarafıda ödenir.
OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun L temmuz 1939 tarihinden m u t e 
berdir.
OTUZ B E Ş İ N C İ MADDE — Bu kanun hükümlerini tatbika
Heyeti memurdur.
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