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BİRİNCİ MADDE — Müdafaai Milliye vekâletine merbut olmak ve ayrı bir
bütçe ile idare edilmek üzere Harita müdiriyeti umumiyesi namiyle bir müdiriyet teşkil olunmuştur.
İKİNCİ MADDE — Elyevm Müdafaai Milliye vekâletine merbut Harita da
iresi, tahsisatı ve bilcümle memurin ve müstahdemini ve âlât ve edevat ve leva
zımı sairesiyle Harita müdiriyeti umumiyesinin esasını teşkil ve dairei mezkû
renin bilûmum muamelât ve hesabatı müdiriyeti umumiyeye intikal eder.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Harita müdiri umumisinin tâyini Müdafaai Milliye ve
kâletinin inhası üzerine Başvekâletin tasvibiyle Reisicumhurun tasdikma arzolunur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Harita müdiriyeti umumiyesi:
A ) Müdafaai memlekete muktazi bilûmum plân A^e haritaların;
B ) Tapu müdiriyeti umumiyesine muktazi kadastro plânlarının;
C) Nafia, Ziraat ve Ticaret vekâletlerine muktazi plân ve haritaların;
D ) Diğer vekâletlerle bilûmum devairi resmiyenin lüzum göstereceği harita
ların, ahiz ve tabiyle mükelleftir.
Ancak herhangi bir vekâlet veya daire, kendi ihtiyacı meslekî ve fennisinin
istilzam ettiği mesaiyi bizzat ifa edebilir.
BEŞİNCİ MADDE — Belediyeler, idarei hususiyeler ve bilûmum müesscsat
ve eşhas tarafından hususi vesaitle yaptırılacak her türlü plân ve haritaların bi
rer nüshası vesaiki lâzimesiyle Harita müdiriyeti umumiyesine tevdi edilir.
ALTINCI MADDE — Harita müdiriyeti umumiyesinin her sene ifa edeceği
hidemat ve ahzedeceği harita ve plânlar ile sair mesaii fenniyenin esasatı, alâka
dar devairi Hükümet ve makamatı tarafından intihap edilecek murahhaslar ile
Harita müdiri umumisi ve şuabatı mudi] anından mürekkep bir heyet tarafından,
o sene bütçesinin Büyük Millet Meclisine sevkından evvel Harita müdiri umu
misinin daveti üzerine bilmüzakere tespit olunur.
YEDİNCİ MADDE — Harita müdiriyeti umumiyesi memurini fenniyesine derecei ihtisaslarına nazaran ve yevmiye hesabiyle bir tazminat verilir. İşbu tazmi
natın miktarı kadro ile tespit olunur.
SEKİZİNCİ MADDE — Harita müdiriyeti umumiyesi, harita ve kadastro
ameliyatı için muktazi memurini fenniyeyi yetiştirmek üzere bir Harita mekte
bi tesis edecektir.
DOKUZUNCU MADDE — Harita müdiriyeti umumiyesinin 1341 senesi teş
kilât, teçhizat, tesisat ve inşaatı için Müdafaai Milliye bütçesinde kuşat oluna
cak faslı mahsusa beş yüz bin lira tahsisat vazolunmuştur.
ONUNCU MADDE — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'iyülicradır.
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ON B İ R İ N C İ M A D D E — İşbu kanunun - icrasına İcra Vekilleri
murdur.

2.V.1341
Heyeti me

M A D D E İ M U V A K K A T E — Müdiriyeti umumiyenin 1341 senesi mesai prog
ramı, işbu kanunun neşrini mütaakıp altıncı maddede mezkûr heyetçe tanzim olunur.
Müdiriyeti umumiyenin (1341) senesi kadrosu Müdafaai Milliye vekâleti tarafından
tertip ve İcra Vekilleri Heyetince tanzim olunur.
28 ramazan 1343 ve 22 nisan 1341

Cumhuriyet Riyasetine tebliği
22 .IV . 1341 tarih ve 1/628 No. lu tezkere ile
Berayi neşir ve ilân kanunun Başvekâlete tebliğ
edildiğini müş'ir Cumhuriyet Riyasetinden mevrut
tezkerenin tarih ve numarası
28 .IV . 1341 ve 6/264
Müzakeratı ihtiva eden zabıt ceridelerinin cilt ve Cilt
Sayfa
sayfası.
535-.536,543,606,620-.621,631;632
İşbu kânunun alâkadar olduğu diğer kanunların 18
numaralan
:
627

