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İstanbul Birleşik İdaresinin Ayrılması hakkındaki 6349 Sayılı Kanunun Bâzı Mad
delerinin Değiştirilmesine dair Kanun
(Resmî

Gazete ile ilâm : 1. III. 1955 - Sayı : 8943)

No.

Kabul tarihi

6499

27. II. 1955

MADDE 1. — İstanbul Birleşik İdaresinin Ayrılması hakkındaki 6349 sayı
lı Kanunun 1 ve 3 ncü muvakkat maddelerindeki (1 Mart 1955) ve (1955 malî yı
lı) tarihleri (1 Mart 1956) ve (1956 malî yılı) olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2. — İstanbul Birleşik idaresinin Ayrılması hakkındaki 10 . I T I .
1954 tarihli ve 6349 sayılı Kanunun muvakkat 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :
Muvakkat madde 2. — Birleşik İdarenin 1955 yılı Bütçesi aşağıdaki şekilde
ihzar ve tatbik olunur :
I - Bütçe üç umumi kısımdan mürekkeptir :
a) Kanunlarla vilâyet işlerine tahsis edilmiş varidata mukabil vilâyet hiz
metleri birinci,
b) Kanunlarla beledij^e işlerine tahsis edilmiş varidata mukabil belediye hiz
metleri için iktiza eden masraflar ikinci,
c) Vilâyet ve belediye idarelernin müşterek teşkilât ve hizmetleri masrafla
rı üçüncü genel kısım olarak tesbit olunur.
d) Bütçenin hazırlanması ve tasdiki vilâyet bütçeleri hakkındaki hükümlere
tâbidir. Belediyeye bağlı işletme müesseselerinin bütçeleri de aynı şekilde tetkik
ve tasdik edilir.
e) Hususi kanunları ahkâmına p-öre hususi idare varidatından muhtelif hiz
metlere tefrik olunan hisseler yalnız (a) fıkrasındaki varidat üzerinden hesapla
nır.
I I -1955 yılı bütçesi tatbikatı aşağıdaki şekilde yürütülür :
a) Birleşik idarenin umumi meclisi belediye meclisi seçimleri yapdıneaya
kadar daimî komisyon (b) fıkrasındaki birleşik encümen teşekkül edinceye ka
dar vazifelerine devam ederler,
b) Belediye seçimini takibeden (30) gün içinde belediye meclisi encümen
azalarını seçer. Bu azalar, belediye hudutları dışmdan seçilmiş olan mevcut daimî
encümen âzasiyle birlikte valinin veya tevkil edeceği zatm reisliğinde (Birleşik
encümen) olarak içtima ve 1955 yılı bütçesi tatbikatına devam eder.
Umumi Meclis seçimlerini takibeden (30) gün içinde umumi meclis toplana
rak daimî encümen azalarını seçer. Daimî encümen azaları, seçildiği tarihten iti
baren 1955 malî yılı sonuna kadar belediye encümeni âzalariyle birlikte (Birleşik
encümen) olarak içtima ve 1955 yılı Bütçesi tatbikatına devam eder.
Birleşik encümenler her iki idareye kanunlarla mevdu bütün hak ve vazifele
ri 1 Mart 1956 tarihine kadar istimal ve ifa eylerler.
c) 1956 malî yılı iptidasına kadar •> azife görecek olan bu encümen azalarına
daimî encümen azalarına mahsus huzur hakkı ödenir.
d) Belediye seçimini mütaakıp İstanbul Vilâyeti Umumi Meclisi, belediye
hudutları dışından seçilmiş bulunan mevcut umumi meclis âzalarının belediye
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meclisine iştirakiyle teşekkül eder ve bu meclis umumi meclis seçimleri yapılın
caya kadar vilâyet umumi meclisi vazifesini görür.
MADDE 3. — istanbul Birleşik idaresinin Ayrılması hakkmdaki 6349 sayılı
Kanunun muvakkat 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Muvakkat madde 4 — Belediye meclisi Şubat 1956 içtimamda belediye reisi
ni intihabeder ve reis 1 Mart 1956 tarihinde vazifeye başlar.
MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.
MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti memur
dur.
28 Şubat 1955
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[tnlkat : 51 — 208 sıra sayılı matbua 51 nci İnikat Zabıt Ceridesine bağlıdır.]

