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BÎRÎNCÎ B Ö L Ü M 
Genel hükümler 

Kuruluş 
Madde 1 — Bu kanun hükümlerine göre idare edilmek üzere Basın - îlân Kurumu teşkil edilir. 
Kurum, kamu tüzel kişiliğini haizdir. 

Görevleri 
Madde 2 — Basın - îlân Kurumunun görevleri şunlardır : 
1. Resmî ilânların mevkutelerde yayınlanmasında aracı olmak, 
2. Kurumun idaresine iştirak eden mevkutelere, basın dernek ve sendikalarına en çok beş yıl vâde ile kredi açmak, 
3. Yönetmelikte tesbit edilecek, basında fikren veya bedenen çalışanlar gibi basın mensuplarına, vâdesi iki yılı geçmemek üzere borç para vermek, 4. Basının her türlü ihtiyaçlarını temin etmek (Makine, kâğıt, mürekkep gibi), 
5. yönetmelikte tesbit edilecek basın mensupları ile bunlardan çalışamaz durumda olanlardan yardıma muhtaç bulunanlara ve ölenlerin ailelerine yardım etmek, 
6. Yukarıki bendde yazılı olanlar için, diğer her türlü sosyal teşebbüslerde bulunmak, 
7. Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri ifa etmek. 
Kurum bu görevlerini yerine getirmek için gerekli ticari ve sosyal faaliyetlerde bulunur. Bu maksatla ayrıca lüzumlu teşekkül ve müesseseler kurabilir. Kurum, gayrimenkul iktisabına ve türlü temliki tasarruflarda bulunmaya, ipotek almaya ve vermeye ehildir. 

Merkez ve şubeler 
Madde 3 — Kurumun merkezi İstanbul'dur. 
Ankara, İstanbul ve İzmir ile lüzum görülen diğer yerlerde birer şuba açılır. 

İKÎNCÎ B Ö L Ü M 
İdari ve mali hükümler 

BİRİNCİ KISIM 
İdari hükümler 

Teşkilât 
Madde 4 — Kurumun teşkilâtı: 
a) Genel Kurul, 
b) Denetçiler, 
c) Yönetim Kurulu, 
ç) Genel Müdürlük, d) Şubelerden, İbarettir. 

Genel Kurul 
Madde 5 — Genel Kurul: a) Kurumun idaresine iştiraki kabul eden Ankara, İstanbul İzmir gazete ve dergileri sahiplerinin kendi aralarından seçecekleri, Istanbul-dan 3, Ankara'dan 2, İzmir'den 1 olmak üzere 6 ve kamu hizmetlerine yararlı olduğu Bakanlar Kurulunca kabul edilen Gazeteciler Derneklerinden 3, Türkiye Gazeteciler Sendikaları Federasyonundan 4, İstanbul Ticaret sicilinden mukayyet prodüktörlerin kendi aralarından seçecekleri 2 temsilci ile, 
b) Hükümetçe görevlendirilecek 7, 
c) İstanbul Üniversitesi Hukuk, iktisat ve Edebiyat Fakültelerinden 1 er; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1 öğretim üyesi, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsünden, gazeteci, olmıyan 1 öğretim üyesi, İstanbul Barosu, Ticaret ve Sanayi Odalarından 1 er mümessil ve en kıdemli İstanbul Noterinden teşekkül, eder. Hükümetçe görevlendirilecek mümessiller Adalet, Millî Savunma, içişleri, Maliye, Bayındırlık, Ticaret ve Sanayi, Basın-Yayın ve Turizm Bakanlıklarından birer (1 er) olmak üzere tesbit ve tâyin edilir. Genel Kurul üyeleri, (1) ilgili teşekküllerin Yönetim Kurulları (2) Fakülteler Profesörler Kurulları ve (3) Hükümet tarafından 2 yıllık süre ile seçilir. 

Âdi ve olağanüstü toplantı 
Madde 6 — Genel Kurul 3 ayda bir toplanır. Toplantı günü, yer ve gündemi en az 15 gün evvel üyelere bildirilir. 
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Genel Kurul, üyelerin beşte ikisinin talebi veya re'sen göreceği lüzum 
üzerine Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 
Olağanüstü toplantı talebinin, bu kanuna uygun müzakere konusunu 
ihtiva etmesi şarttır. 

Toplantı ve karar çoğunluğu 

Madde 7 — Genel Kurulun toplanabilmesi için, üyelerin çoğunluğu
nun hazır olması lâzımdır. Toplantı günü çoğunluk bulunmazsa, ertesi 
günü ayni yerde mevcut üyelerle toplantı yapılır. 

Başkanlık Dîvanı, Genel Kurulca üyeler arasından seçilecek bir 
başkan ve iki yazmandan teşekkül eder. 

Kararlar, çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bu
lunduğu taraf tercih edilir. 

Genel Kurulun görevleri 

Madde 8 — Genel Kurulun görevleri şunlardır: 
1. Yönetim Kurulunun faaliyet raporu ile denetçilerin raporunu 

tetkik ve kabul etmek ve faaliyetini tasvip etmediği takdirde Yönetim 
Kurulunu yeniden seçmek, 

2. Kurumun hesaplarım tetkik ve tahsis bilançolarını müzakere ve 
tasdik etmek, 

3. Basının, Ankara, İstanbul ve İzmir'dekiler gibi miktar ve kalite 
bakımlarından Önem kazanan diğer şehirlerde şubeler açılmasına karar 
vermek, 

4. Kurumun yıllık safi kazancının % 5 inden az olmamak şartiyle, 
basında fikren veya bedenen çalışanların sendikalarına ve derneklerine 
yardımda bulunmak, 

5. Kurumun görevlerine dâhil diğer işleri, gündeme müsteniden 
veya üyelerin teklifi üzerine görüşüp karara bağlamak, 

6. Bu kanunla kendisine verilen diğer işleri görmek. 

Denetçiler 

Madde 9 — Kurum Genel Kurulca kendi üyeleri arasından seçile
cek üç denetçi tarafından denetlenir. Denetçilerin, her birinin beşinci 
maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı temsilcilerden olması lâ
zımdır. 

Denetçiler iki yıl için seçilir. Tekrar seçilmeleri caizdir. 

Yönetim Kurulu 

Madde 10 — Kurumun Yönetim Kurulu Genel Kurulca kendi üye
leri arasından seçilecek dört üye ile Genel Müdürden terekküp eder. Üye
lerden ikisinin, beşinci maddenin (a) bendinde, diğer ikisinin de (b) ve 
(c) bentlerinde yazılı temsilcilerden olması lâzımdır. 

Şu kadar ki, Yönetim Kuruluna seçilenler prodüktörlük yapamıya-
cakları gibi her hangi bir prodüktörlük müessesesinde de bir görev ala
mazlar ve buna hiç bir suretle iştirak edemezler. 

Üyeler, İki yıllık bir dönem için seçilirler. Tekrar seçilmeleri caizdir. 
Kurul, Genel Müdürden başka üyelerinden birini, başkan seçer. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

Madde 11 — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
1 — Kurumun görevlerini ifa etmek, 
2 — Kurumun tahsis bilânçoiannı düzenlemek ve bunu Genel Ku

rulun tasvibine arz ve uygulanmasını temin etmek, 
3 — Kendi faaliyeti ve hesaplar hakkında Genel Kurula rapor 

vermek ve Genel Kurul kararlarının icrasına nezaret etmek, 
4. — Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Genel Müdürlük 

Madde 12 — 1) Genel Müdürlük, Genel Müdür ile lüzumu kadar 
memur ve müstahdemden terekküp eder. 

2) Genel Müdür Yönetim Kurulunun teklif edeceği 3 aday arasm-
dan Hükümetçe; diğer memur ve müstahdemler ise, Genel Müdürün tek
lif ve Yönetim Kurulunun tasdiki ile atanır. 

Bunların görevlerine, atanmalarındaki usule göre son verilebilir. 
Kurumun işleri Genel Müdür tarafından tedvir edilir. Kurumu, 

Genel Müdür temsil eder. 
Genel Müdür, Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 

Genel Kurulun ve Yönetim Kurulunun kararlarını, Genel Müdür 
icra eder. 

Şubeler 

Madde 13 — Şubeler, Genel Müdürlüğün mahallî teşkilâtlarıdır. 
Genel Müdürlüğün talimatı dairesinde görev ifa ederler. 

Hükümetin denetlemesi 

Madde 14 — Hükümet, Kurum üzerinde denetleme yetkisine sahip 
olup bu yetkisini yılda en az bir defa kurumun bütün hesap ve muame
lelerini denetlemek suretiyle kulladır. 

Kanun, yönetmelik ve Genel Kurul kararlarına uymıyan muame
leler, Hükümetin tebligatı üzerine düzeltilir ve yolsuzluklar "yetkili mer
cilere intikal ettirilir. 

ÎKÎNCÎ KISIM 

Mali Hükümler 

Sermaye 

Madde 15 — Merkezleri Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan Millî 
bankalardan sermayeleri ile ihtiyatları yekûnu 20 milyon lira ve daha 
fazla olanlar ellişer bin, 20 milyon liradan az olanlar yirmi beşer bin, 
sigorta ortaklıkları onar bin lira vererek kurumam sermayesine iştirak 
ederler. 

Bu şehirlerde yayınlanan gazete ve dergi sahibi olan gerçek ve 
tüzel kişiler de onar bin lira vererek sermayeye ve bu kanun hükümleri 
dairesinde Kurumun idaresine iştirak edebilirler. 

Genel Kurul kararı ve Bakanlar Kurulunun tasdiki ile yukarıdaki 
fıkralarda yazılı sermayeye iştirak miktarları iki katına kadar artırı
labilir. 

Payın iadesi 

Madde 16 — îştirak payı sahiplerinin iflâsı veya faaliyetlerinitattl 
eylemeleri halinde payları iade edilir. 

Gazete veya dergi sahipleri, altı ay önce Kuruma ihbar etmek şar
tiyle paylarını her zaman geri alabilirler. Bankalarla sigorta ortaklıkla
rının paralarını geri alabilmeleri, Genel Kurulun karar vermesine ve Ba
kanlar Kurulunun tasdikına bağlıdır. 

Kurumun gelirleri 

Madde 17 — Kurumun gelirleri şunlardır : 
1 — Sermayenin işletilmesinden elde edilecek gelirler, 
2 — İlân ve reklâmlardan alınacak komüsyonlar, 
3 — Kurumun görevlerini ifa ederken temin edeceği sair gelirler, 
4 — Bağışlar. 

ihtiyat akçası ve -nema 

Madde 18 — Kurumun giderleri çıktıktan sonra artan geliriaiü 
%-5 i ilk hesap yılı sonunda tahakkuk edecek sermaye miktarı esas 
alınmak üzere bu miktara varncaya kadar yedek akça olarak ayrılır 
ve iştirak payı sahiplerine de paylarının âzami % 2.5 u nispetini aş
mamak kaydı ile nema verilir. 

Hesap yılı 

Madde 19 — Kurumun hesap yılı, Ocak ayının birinden Ara
lık ayının 31 ine kadar devam eden süredir. 

Tahsis usulü 

Madde 20 — Kurumun sermayesi ile 18 inci madde hükmünün uy
gulanmasından sonra kalan yıllık gelir yekûnunun, Kurumun görevle
rinden her birinin yerine getirilmesine ne miktarda tahsis edileceği, 
Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun karariyle taayyün eder, 
Buna göre ayrı ayrı hesaplar açılır. 

İstikraz yetkisi 

Madde 21 — Kurum, görevlerinin ifası için, Genel Kurul kararı 
riyle son hesap yılı sonundaki bakiye mevcudunun en çok yarısı nispe 
tinde bankalardan istikraz akdine yetkilidir. 

(Resmî Gazete) 
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Banka muameleleri 

Madde 22 — Kurumun hangi milli bankalara parasını yatıracağı 
alacaklarını tahsil ve borçlarım tediyede bunlardan hangilerini aracı 
edeceği, kredi muamelelerim ve borç para verme işlerini ne suretle yürü
teceği ve sair faaliyetlerinin finansman şekli. Genel Kurulun kararına 
bağlıdır. 

Kredi ve borç vermenin şartları 

Madde 23 — Kurumun açacağı kredi ve vereceği borç paranın, 
şekil ve şartları Genel Kurul karariyle belli edilir. 

Şu kadar ki, alınacak faiz miktarı, yürürlükteki mevzuatla tesbit 
edilen âzami haddi geçemez. 

Kurum, Genel Kurulun tesbit edeceği esaslar dahilinde, ilân ve rek
lâm veren müşterilerine de kredi açabilir. 

Komisyon ücreti 

Madde 24 — Kurumun yayınlanmasına aracı olmak ödevinde bu
lunduğu ilân ve reklâmlardan % 15, diğer ilân ve reklâmlardan âzami 
% 10 nispetinde, faturalar üzerinden komüsyon ücreti olarak kesilip, 
Kuruma gelir kaydolunur. 

Sahipleri Kurumun idaresine iştirak eden gazetelerden alınacak 
% 15 komüsyon ücretini, % 10 a kadar indirmeye Genel Kurul yetkilidir. 
Bu nispetler Genel Kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca değiş-

ilebilir. 
Diğer ücretler 

Madde 25 — Kurumun ilgililerin talebi üzerine ilân ve reklâmların 
tertibi, resim ve klişelerin hazırlanması gibi hususi hizmetlerinden ala
cağı ücretler, Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir tarife ile tesbit 
olunur. 

Hesapların yayınlanması 

Madde 26 — Kurumun hesaplarının yıl sonu neticeleri ve tahsis 
bilançoları ile kâr ve zarar hesabı iş yılının hitamından itibaren en geç 
iki ay içinde Resmi Gazete ile diğer gazetelerde yayınlanır. 

Muamelâtın yürütülmesi 

Madde 27 Kurumun, Notere tasdik ettirildikten sonra hansfi def
terleri tutacağı, uygulanacak muhasebe usulü ve muamelâtın yürütülme 
tarzı, 53 üncü mad mucibince yapılacak yönetmelikte gösterilir. 

Yönetim Giderleri 

Madde 28 — Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel 
Müdür, memur ve müstahdemlere verilecek ücretlerle diğer yönetim gi
derlerinin miktarı, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca 
tayin edilir. 

Yönetim giderlerini sarfa, Yönetim Kurulu yetkilidir. Ancak, Ge
nel Müdür de ücretlerle Yönetim Kurulunun tesbit edeceği diğer bazı 
yönetim giderlerinin sarfına mezundur. 

3659 sayılı Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülü hakkındaki kanun İle 6245 sayılı Harcırah Kanunu hü
kümleri, kurum ve kuracağı ortaklık ve teşekküller hakkında uygu
lanmaz. 

Sahipleri kurumun idaresine iştirak eden gazetelerden alınacak 
% 15 komisyon ücretini, %. 10 a kadar indirmeye Genel Kurul yetkilidir. 
Bu nispetler, Genel Kurulun teklifi ile Bakanlar Kurulunca değiştiri
lebilir. 

Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 
İlân ve reklamların yayınlanması 

BÎRÎNCÎ KISIM 

Resmî ilânlar 

Tarif 

Madde 29 — a) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle yayınlanması 
mecburi olan (özel dernekler hariç) veya, 

1î) Genel ve katma bütçeli dairelerle il özel idareleri,' belediyeler, 
köyler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ve sermayesinin yarısında* fazlası 
kamu hukuku tüze kişilerine ait bulunan teşekküllerin verdikleri. 

Reklam mani etini taşımıyan ilânlar, resmî ilân sayılır. 

Genel Kurulun ve Hükümetin yetkisi 

Madde 30 — Bir ilânın resmî ilân sayılıp sayılamıyaeağına Genel 
Müdürlük veya valilikler tarafından tereddüt edilen veya ilgililerle bun
lar arasında ihtilâf bulunan hallerde Kurum Yönetim Kurulunun kara
rma uyulur. 

Yönetim Kurulu lüzum görür veya vali, Genel Müdürlük veya ilgili 
talebederse, prensip kararı verilmesi için iş, Genel Kurula intikal etti
rilir. 

Genel Kurulun bu suretle veya kendiliğinden bu konuda ittihaz ede
ceği prensip kararlan kesin olup Resmi Gazete'de yayınlanır. 

Resmî ilânların yayınlanması 

Madde 31 — Resmî ilânlar, Basın - İlân Kurumunun şubesi bulu
nan yerlerin belediye hudutları içinde bu şubeler aracılığı ile yayınla
tılır. 

Kurumun şubesi bulunmıyan yerlerde, resmî ilânların yayınlanma
sına valilikler aracı olurlar. 

Mevkuteler aldıkları resmî ilânları zamanında yayınlarlar. Haklı 
bir sebep olmadıkça bu ilânları almaktan imtina edemezler. 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesi hükmü sak
lıdır. 

Resmî ilânların dağıtılması 

Madde 32 — Resmî ilânlar, fikir ve içtihat farkı aranmaksızın 34 
üncü madde mucibince vasıflan tesbit edilecek olan mevkutelere Basın -
îlân Kurumu Genel Kurulunun tesbit edeceği esaslar dâhilinde dağıtılır. 

33 üncü madde hükmü saklıdır. 

Ilânen tebligat 

Madde 33 — 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince yayınlatılacak 
ilânların, tebligatı çıkaran merciin tâyin ettiği gazetede yayınlatılmadı 
mecburidir. 

Ilânen tebligatın yayınlanacağı gazete, vasıflan tesbit edilen ga
zetelerden biri değilse, tebligatı çıkaran merci bunu İcabettiren hususi 
sebebi, ilânla birlikte Kuruma veya valiliğe bildirmekle ödevlidir. Bu 
ödev yerine getirilmez veya vasıflan tesbit edilen gazetelerden birinin 
ismi tasrih edilmezse, tebligat ilâm, genel usule göre yayınlatılır. 

Gazetelerin vasıfları 

Madde 34 — Resmî ilân verilecek mevkutelerin vasıflan: 
a) Münderecat, 
b) Sayfa sayı ve ölçüsü, 
c) Kadro, 
ç) Fiilî satış, 
d) En az yayın hayatı süresi, 
Bakımlarından ve uygun görülecek diğer yönlerden Basın - îlân 

Kurumu Genel Kurulunca tesbit olunur. 
Genel Kurul, Kurumun şubesi bulunmıyan yerlerdeki mevkutele

rin vasıflarını yukarıki fıkrada yazılı kayıtlara bağlı olmaksızın- tesbit 
eder. 

Genel Kurul Türkiye'de yabancı dillerle yayınlanan mevkuteler 
ile fikir ve sanat dergilerine ilân ve reklâm verme esaslarım aynca 
tâyin eder. 

Gazetelerin ödevleri 

Madde 35 — Basın - îlân Kurumu Genel Kurulu, kanunen mevku
telere tutmaya mecbur oldukları defterlerden başka noterden tasdikli 
defterler tutmak ve vasıflarını kontrol veya ilân ve reklâmlar bakım
larından muayyen bilgileri verme ödevlerini yükliyebileceği gibi, bu 
ödevlerin yerine getirilip getirilmediğini veya gazetelerin tâyin edilen 
vasıflara uygun-oiüp olmadıklarını her zaman kontrol ettirebilir. 

Genel Kurul kararlarının ilânı 
Madde 36 — Dağıtma esasları, mevkutelerin vasıflan ve bunlara 

35 inci madde mucibince yükletilecek ödevler baklanda Kurum Genel 
Kurulunca verilecek kararlar, Resmî Gazete'de ilân edilir. 

Gazetelerin listesi 

Madde 37 — Kurum Genel Müdürlüğü ve valilikler, her ayın so
nunda resmi ilân verilebilecek olan mevkutelerin isimlerini ve vasıf-
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larmı İhtiva eden birer listeyi, Hükümete ve Kurum şubeleri ile diğer 
ilgililere gönderirler. 

Listeye alınmamaktan doğan ihtilâflar 38 inci maddedeki usul dai
resinde halledilir. Ancak, bu halde Yönetim Kurulu, kararım bir hafta 
içinde verir. 

thtilâft hal ve itiraz mercileri 

Madde 38 — Genel Kurucun 36 ncı madde mucibince ilân edilecek 
kararlarının uygulanmasından dolayı valilikler ve Kurum Genel Müdür
lüğü ile mevkuteler veya ilân verenler arasında çıkacak ihtilâfların hal 
mercii, Kurum Yönetim Kuruludur. 

30 uncu maddenin 2 nci fıkrası hükmü, bu halde de uygulanır. An
cak, verilecek Genel Kurul kararı, kesindir. Bu kararlar Resmî Gaze-
te'de yayınlanır. 

Resmî ilân tarifesi 

Madde 39 — Resmî ilânların fiyat tarifesi, Basın - İlân Kurumu 
Genel Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tesbit edilir ve 
Resmî Gazete'de yayınlanır. 

İKİNCİ KISIM 
Hususi ilân ve reklâmlar 

Tarif 

Madde 40 — Resmî İlân sayılmıyan ve gerçek ve tüzel kişiler ta
rafından gazete ve dergilerde yayınlanmak üzere verilip de reklâm ma
hiyetinde bulunmıyan ilânlar, hususi ilân sayılır. 

Satışı artırmak gibi ticari gayelerle veya bir şeye veya bir fikre 
rağbet sağlamak gibi maddi veya mânevi bir menfaat temini maksa-
diyle gazete ve dergilerde yazı, resim veya çizgilerle yapılan ilânlar, 
reklâm sayılır. 

Kaide 

Madde 41 — Hususi ilân ve reklâmlara yayınlanması, husisi ilân 
ve reklâm prodüktörlüğü, bu kanun hükümleri dairesinde serbesttir. 

Basın - İlân Kurumu da hususi ilân ve reklâm kabul eder. 
Prodüktörlerle gazete veya dergiler arasında, bir veya daha fazla 

prodüktörün tamamiyle veya kısmen İlân ve reklâmlar üzerinde inhi
sarım tâzammun eden sarih veya zımni bir anlaşma yapılamaz. 

İstisna 

Madde 42 — 29 uncu maddenin (b) bendinde anılan daire ve teşek
küllerle kanunla kurulan sair müesseselerin veya bunların iştiraklerinin 
ve yabancı memleketlerdeki gerçek ve tüzel kişilerin. Kurumun şubesi 
bulunan yerlerde yayınlanan gazete ve dergilere verecekleri ilân ve rek
lâmlar, ancak Basın - İlân Kurumu aracılığı ile yayınlatılabilir. 

Kurum tarafından verilmeyen yukarıki fıkrada anılan ilân ve rek
lâmlar yayınlanmaz ve prodüktörler ne suretle olursa olsun bu ilân 
ve reklâmlar hususunda gizli veya açık her hangi bir muamele veya iş 
yapamazlar. 

Yayınlanma usulü 

Madde 43 — Hususi ilân ve reklâmlar, bunları veren gerçek veya 
tüzel kişilerin isteklerine uygun olarak gazete ve dergilerde yayınlanır. 

Şu kadar ki, 29 uncu maddenin (b) bendinde anılan daire ve teşek
küllerle kanunla kurulan sair müesseseler ve bunların iştiraklerinin vere
ceği hususi ilân ve reklâmlar, 40 ıncı maddede yazılı mahiyetleri de 
gözönünde bulundurularak Kurum Genel Kurulu tarafından tesbit edile
cek esaslar dahilinde İlgililerin istekleri de nazara alınarak, gazete ve 
dergilere verilir. 

Gazete ve dergiler, aldıkları hususi ilân ve reklâmları zamanında 
yayınlarlar. 

Prodüktörlerin muameleleri ve defterleri 

Madde 44 — îlân ve reklâm prodüktörleri komüsyonculuk sure
tiyle iş görürler. Bunlar hususi ilân veya reklâmı verenlerle gazetelerin 
faturalama istinaden muamele yaparlar ve % 25 den fazla komüsyon 
alamazlar. 

Hususi ilân ve reklâm tarifesi 

Madde 45 — Gazete ve dergiler, takvim yılı başından başlamak 
üzere üçer aylık devrelerde mücbir sebepler olmadıkça uygulayacakları 
hususi ilân ve reklâmlara ait fiyat tarifesini ve bu ilân ve reklâmlara 
birden fazla yayınlanması halinde yapacakları tenzilât hadlerini, bu devre 
başlangıçlarından en az 15 gün önce sayfalarında yayınlamağa, idareha
nelerinin ilân ve reklâm alınan yerlerinde herkesin görebileceği bir şe
kilde ilân etmeğe ve Basın - İlân Kurumuna yazılı olarak bildirmeğe 
mecburdurlar. 

Kurum, bu listeleri, gazete ve dergilere, bunların gündelik, haftalık 
gibi çıkma zamanlarına ve İsimlerinin alfabe sırasına göre bir liste ha
linde birleştirip, birer nüshasını prodüktörlere ve lüzumu kadar nüs
hasını da asılmak üzere şubelerine gönderir. Prodüktörler de yazıhane
lerinde bu üsteleri, herkesin görebileceği bir şekilde asarak ilân ederler. 

D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M 
Çeşitli hükümler 

tlân ve reklâmlarda kutlanılacak ayma kelime ve numara 

Madde 46 — Basın - îlân Kurumu ve prodüktörlerle gazete ve der
giler, yayınlanmasına aracı oldukları bilcümle ilân ve reklâmlara en al
tına, aracı olduklarını gösteren bir kelime koymağa mecburdurlar. 

Prodüktörlerle gazete ve dergiler bu maksatla seçtikleri kelimeyi 
kullanmadan evvel kuruma bildirirler. Kurum seçilen kelimenin de 
evvel başka bir prodüktör veya gazete veyahut bir dergi tarafından 
alındığını veya iltibasa mahal verecek mahiyette olduğunu anlarsa, ke
limeyi değiştirmesini' ilgiliye bildirir. 

Basın - ilân kurumu (Basın) kelimesini kullanır. îlân ve reklâmı, 
Kurum veriyorsa kendi kelimesini, prodüktör veriyorsa seçtiği kelimeyi, 
İlân veya reklâmı doğrudan doğruya gazete veya dergi almışsa, kendi 
kelimesini ilânın altına koyar. Bu kelimenin yanma Kurumun veya pro
düktörün yıllık ilân ve reklâm sıra numarası ile gazetenin veya dergi
nin aldığı ilân ve reklâmlara sıra numarası yazılır. 

Kelime ve rakamın puntosunu intihap, gazete veya dergiye aittir. 
Bundan dolayı hiçbir ücret alınmaz. 

İlân ve reklâmların kontrolü 

Madde 47 — Kurumun şubesi bulunan yerlerde yayınlanan gazete 
ve dergile İlân veya reklâmı havi nüshalarından İkişer adedini, İlân veya 
reklâmın yayınlandığı gün, Kurum Genel Müdürlüğüne gönderilmek 
üzere o yerdeki şubesine makbuz mukabilinde tevdi ederler. 

Genel Müdürlükçe bu nüshalar, Kurumun verdiği ilân ve reklâm
larla Kurumca verilmiyen ilân ve reklâmlara hesabma ve bunların kimin 
tarafından verildiğinin tesbitlne esas tutulur. 

Kurumun şubesi bulunmıyan yerlerde yayınlanan gazete ve dergi
ler de aynı şekilde ilân veya reklâmı muhtevi bulunan ikişer nüshalarım 
Kurum Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere mahallî valiliğe tevdi 
ederler. 

Bordro düzenlenmesi 

Madde 48 — Prodüktörler, yayınlanmasına aracı oldukları- ilân ve 
reklâmları, kullandıkları sıra numarasına göre, ücreti, aldıkları komüs
yon ve yayınlanan gazete veya dergi adı ile gazete veya derginin sıra 
numarasını gösteren bir bordro İle her yılın ilk 15 günü içinde Kurum 
Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere Kurumun o yerdeki şubesine 
makbuz mukabilinde tevdi ederler. 

Gazete ve dergiler de, kendi sıra numaralarına göre, her bir ilân 
ve reklâmı kimden aldıklarını Kurum veya prodüktörün sıra numarasını 
fiyatını, verdikleri komüsyonu göstermek üzere düzenliyecekleri yıllık 
bordroyu, yukanki fıkrada yazılı süre içinde Kurumun o yerdeki şubesine 
teslim ederler. 

Kurumun şubesi bulunmıyan yerlerde yayınlanan gazete ve dergi-
ler de yukarıki fıkra gereğince düzenliyecekleri yıllık bordroları o yeril 
valiliğine; valilikler de bu bordrolan, birinci fıkraya uygun olarak haz» 
lanacak bordrolarla birlikte Kurum Genel Müdürlüğüne gönderirler. 

Müeyyide 

Madde 49 — Bu kanuna veya bu kanuna dayanılarak yapılacak 
yönetmeliğe veyahut Kurum Genel Kurulunun bu kanunda yazılı husus 
larda ittihaz edeceği kararlan ile yükletilen ödevlere yahut da basın ab 
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lâk esaslarına, riayet etmiyen gazete ve dergilerle prodüktörler ve kamu 
idare ve teşekkülleri ve 42 nci maddede anılan sair ortaklatın sorumlu
ları hakkında, diğer mevzuat hükümlerine halel gelmemek üzere, aşağıda 
yazılı olduğu şekilde muamele yapılır: 

a) Kurum tarafından o gazete veya dergiye verilecek ilân ve rek
lâmlar, kesinleşen Yönetim Kurulu Kararma dayanılarak, Kurum Genel 
Müdürlüğünce, iki ayı geçmiyecek bir süre ile kesilir. Ayrıca, bu ka
nunla temin edilen menfaatlerden de ayni şekilde faydalandırılmaz. 

b) Prodüktörlük müessesesinin iki ayı geçmemek üzere kapatıl
ması için, Kurul Genel Müdürlüğünce iş, Yönetim Kuruluna intikal etti
rilir. Kesinleşen Kurul Kararan, o yerdeki valilik infaz eder. 

(a) ve (b) bentlerinde yazılı hallerde. Yönetim Kurulu Kararma, 
tebliğinden itibaren on gün İçinde o yerdeki en yüksek dereceli Asliye 
Hukuk Hâkimliğine itiraz edilebilir. Hâkim, en geç on beş gün içinde 
evrak üzerinden kararım verir, bu karar, kesindir. 

c) Kurum Genel Müdürlüğünün bildirmesi üzerine kamu idare ve 
teşekkülleri ile ortaklıkların sorumluları hakkında kendi statülerine göre 
disiplin muamelesi uygulanır. Böyle bir statü yoksa, o teşekkülün denet
leme bakımından bağlı bulunduğu veya iştigal Sahasına girdiği Bakan
lık, uygun gördüğü bir disiplin muamelesi uygular. İlgili Bakanlığın ya
pacağı tebligata uyulması mecburidir. 

Yapılacak disiplin muamelelerinin neticesi Kuruma bildirilir. Ku
rumun, disiplin muameleleri aleyhinde yetkili mercilere veya Bakanlığa 
itiraz hakkı vardır. 

Cezai hükümler 

Madde 50 — Basın - Hân Kurumunun Genel Kurul ve Yönetim 
Kurulu üyeleri ile bilûmum memur ve müstahdemleri, bu kanunun uygu
lanması sebebiyle işliyecekleri suçlarından dolayı, fullerinin mahiyet ve 
derecelerine göre, Türk Ceza Kanununun Devlet memurlarına ait hüküm
leri ile cezalandırılırlar. 

Cezai kovuşturma, ayrıca disiplin muamelesi uygulanmasına engel 
teşkil etmez. 

Tebligat hükümleri 

Madde 51 — Basın - İlân Kurumunun tebligatı, 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu hükümlerine tabidir. 

Hükümet namına yetki 

Madde 52 — Bu kanunda Hükümete tanınan yetkilerin, Hükümetin 
hangi teşkilâtı tarafından kullanılacağı, Bakanlar Kurulu Kararı ile 
tâyin edilerek Resmi Gazete'de yayınlanır. 

Yönetmelik yapılması 

Madde 53 — Basın - Hân Kurumu Genel Kurulu tarafından, bu 
kanuna müstenit işlerin yürütme tarzım göstermek üzere bir yönetmelik 
apılır. 

Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanır. 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

Geçici Kurul Teşkili 

Geçici Madde 1 — Bu kanunun yayınlandığı tarihten itibaren on 
beş gün içinde kurumun ilk teşekkül işlemlerini yapmak üzere Başba
kanlık tarafından biri başkan ve dördü üye olmak üzere beş kişilik bir 
Geçici Kurul teşkil edilir. Bunlardan her birinin Adalet, Maliye Bakan
lıkları ile Basın - Yayın mensubu ve diğer ikisinin, gazeteci olması 
lâzımdır. 

Geçici Kurulun görevi, geçici 3 üncü madde mucibince Genel Kurul 
toplantısı yapılıncaya kadar devam eder. 

Sermayenin teşkili 

Geçici Madde 2 — Geçici Kurul, Millî Bankalardan birinde, Basın -
îlân Kurumu adına bir hesap açtırır. 

Kurul, merkezleri, Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan Millî ban
kalarla sigorta ortaklıklarına keyfiyeti taahhütlü birer mektupla bildirir. 
Bunlar, on beş gün içinde 15 inci maddede yazılı iştirak paylarım açtı
rılan hesaba yatırırlar. 

Genel Kurulun toplanması 

Geçici Madde 3 — Geçici Kurul, aşağıdaki fıkra hükmünü de 
nazara alarak, bu kanunun 5 inci maddesinde yazılı temsilcilerin isim

lerim tesbit ettikten sonra, toplantı gününü ve yerim de bildirerek, ka
nunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç iki ay içinde, görevlerini 
ifa etmek üzere, Genel Kurulu toplantıya çağırır. 

Geçici Kurulun gazeteciler hariç diğer üyeleri, ilk Genel Kurul top
lantısı için 5 inci maddenin (b) bendi mucibince seçilecek Hükümet mü
messilleri arasında, mensup oldukları Bakanlıkları temsilen bulunurlar. 

Kurulun Masrafları 
Geçici Madde 4 — Geçici Kurulun, Başbakanlığın takdir edeceği 

yevmiye, icabında yol tazminatı ve Genel Kurul toplantısının gerektirdiği 
masrafları, bankada açtırılan hesaptan ödenir. 

ödemeler, başkan ile kurulun muhasip olarak görevlendireceği üye-
nin imzası ile yapılır. 

Muhasip üye, Kurum Yönetim Kurulunun teşekkülünden itibaren 
bir hafta içinde hesaplan devreler. 

Kararnamelerin hükümleri 

Geçici Madde 5 — Resmî ilân ve reklâmlar hakkındaki kararna
melerin hükümleri, bu kanunun 36 ncı maddesi uygulanıncaya kadar yü
rürlükte kalır. 

İş yılı 

Geçici Madde 6 — Basın - İlân Kurumunun ilk iş yılı, kurum teşki
lâtının fiilen faaliyete başlamasından itibaren Aralık aynım 31 inci gü
nüne kadar devam edecek süredir. 

Gazete, Dergi ve Prodüktörlerin ödevleri 

Geçici Madde 7 — Gazete, dergi ve prodüktörlerin bu kanuni müs
tenit ödevleri, Kurum Müdürlüğünce yaılacak tebligattan itibaren 
başlar. 

Yürürlük tarihi 

Madde 55 
Kanunu yürütecek makam 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

7/1/1961 

No. B a a l * 

Resmi 
Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sahife Sayı 

3659 

6245 
6762 
7201 

4/11955 

4/9714 

4/1696 

I — Sözü gecen Kananlar s 
Bankalar re Devlet Müesseseleri Memurları Aylıklarınla 
Tevhit ve Teadülü hakkında Kanun 
Harcırah Kanuna 
Türk Ticaret Kanunu 
Tebligat Kanunu 
II — Sözüt gecen Kararnameler : 
Resmi İlan ve reklâm alacak gündelik gazetelerin haiz 
olmaları lâzım gelen vasıflar hakkındaki kararın meriyete 
konulmasına dair Bakanlar Kurulu Kararı 3/8/1959 
Bilumum ilân ve reklâmların garete ve dergilerde nesri 
sureti hakkında Bakanlar Kurutu Kararı 27/11/1957 
Resmi İlân ve reklamlara tatbik olunacak muamele hak* 
kında Bakanlar Kurula Kararı 12/11/1953 

11/7/1939 3 20 1539 425S 
18/2/1954 3 35 321 863? 
9/7/19S« 3 37 1587 9353 

19/2/1939 3 40 142 10133 

10289 

9767 

8555 

Kanun No: 202 Kabul tarihi: 2/1/1961 

Madde 1 — 6327 sayılı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanu
nuna aşağıda gösterildiği şekilde bir ek madde ilâve edilmiştir: 

Ek Madde — Ortaklık veya ortaklığın, sermayelerinin yansından 
fazlasına sahip bulunduğu şirketler Bakanlar Kurulu Karan ile ceman 
(300 000 000) liraya kadar dış istikraz aktedebilirler. 

Ortaklık ile ortaklığın, sermayelerinin yarısından fazlasına sahip 
bulunduğu şirketlerin bu maksatla vereceği bonolara kefalet etmeğe 
Maliye Bakam yetkilidir. 

6327 sayılı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa 
bir madde eklenmesi hakkında Kanun 

Madde 54 — Bu kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Sahife: 2989 
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Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 

yürütür. 
Bu kanun hükümlerini Maliye ve Sanayi Bakanları 

5/1/1961 

No. Başlığı 
Resmi 

Tertip Cilt Sahife Sayı 
Düstur Gazete 

İlgili Kanun : 
6327 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanunu 16/3/1954 35 1424 8659 

657 sayılı kanunun 4 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna üç madde ile bir. geçici madde eklenmesine 

dair Kanun 

Kanun No; 203 Kabul tariki: 2/1/1961 

Madde 1 — 657 sayılı kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 4 — Harita Genel Müdürlüğü : 
a) Yurdun savunması için lüzumlu bütün harita ve plânların, 
b) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak adı 

geçen Genel Müdürlük için lüzumlu haritaların, 
c) Bütün bakanlıklar ile diğer resmî dairelerin lüzum göstereceği 

haritaların, 
Altıncı maddede gösterilen kurulca tesbit edilen evsaf, zaman ve 

miktarda alımı ve basımı ile mükelleftir. 
Ancak; bir bakanlık veya daire, klâsik metodla yerden yapılması 

uygun olup mesleki ve teknik ihtiyacının gerektirdiği 1/2 000 ve daha 
büyük ölçekli haritaları yapabilir. 

Madde 6 — Harita Genel Müdürlüğünün yapacağı bütün işlerin 
miktarı ile bunların, istiyen dairenin İhtiyacına uygun teknik vasıf ve 
esasları her yıl, o sene bütçesinin Büyük Millet Meclisine şevkinden evvel 
ve bunun dışında ihtiyaç görülecek zamanlarda Harita Genel Müdürünün 
daveti üzerine ve onun başkanlığında toplanacak mütehassıs temsilciler 
ile Harita Genel Müdürlüğünün ilgili temsilcilerinden müteşekkil (Bakan-
lıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama Kurulu) nda görü
şülerek tesbit olunur. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yapacağı kadastral harita 
ve plânlarla identifikasyon işlerinin miktar, zaman, teknik evsaf ve esas-
ları da bu Kurul tarafından tesbit olunur. 

Kurulun bütçe ve yıllık programla ilgili toplantılarında Devlet Plân
lama Daires nin temsilcileri de hazır bulunur. 

Adı geçen kurulun kuruluşu, birer temsilci ile katılacak 'bakanlık 
ve resmî dairelerin isimleri, kurulun çalışma esaslan ile yapacağı işler 
ilgili Devlet, Millî Savunma, Bayındırlık, Tarım ve İmar ve İskân Ba-
kanlıkları tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit 
olunur. 

Adı geçen kurulca yukarda belirtilen hususlar Üzerinde alman ka
rarlar, Bakanlar Kurulunun tasdiki ile kesinleşlr. 

Yıllık programı aksatmayacak promram harici âcil ihtiyaçları kar
şılamakta ve lüzum göreceği işleri yapmakta Harita Genel Müdürlüğü 
yetkilidir. 

Bütün bakanlıklar ve resmî- dairelerin harita istekleri her yıl en geç 
Ağustos ayına kadar Harita Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. 

Yılda en az iki defa yapılacak İlmî araştırma ve Koordinasyon top
lantılarına Teknik Üniversite ve yüksek okulların geodezi ve harita mü
tehassisten ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Ka
dastro mühendislerine temsilcileri de iştirak ederler. 

Madde 2 — 657 sayılı kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir: 
Bakanlar Kurulunca tasdik olunan yıllık İş programlarının tahak

kuku için Millî Savunma Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü bütçelerinden karşılanamıyan masraflar, harita ve kadastro tale
binde bulunan Bakanlıklar, resmi daire ve müesseselerce aşağıdaki 
şekilde sağlanır. : 

Genel bütçeli dairelerin programa dâhil harita ve kadastro ihtiyaç
larının gerektirdiği tahsisat, bütçelerin ihzarı sırasında, aidiyetine göre, 

Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü veya Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü bütçelerinin ilgili tertiplerine aktarılır. 

Katma bütçeli dairelerle diğer daire ve müesseselerin, harita ve 
kadastro işleri için Harita Genel Müdürlüğüne veya Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğüne yaptıracakları işlere ait meblâğları, bir taraftan 
genel bütçenin çeşitli gelir faslına irat; mukabiline, işi alan dairenin 
bütçesinin sonunda açılacak özel tertiplere tahsisat kaydetmeye ve yıl 
sonunda kalan miktarları ertesi yıl bütçesinde açılacak özel tertiplere 
aktarmaya Maliye Bakanlığı mezundur. 

Madde 3 — 657 sayılı kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir: 

Harita Genel Müdürlüğüne, Millî Savunma Bakanlığınca lüzum 
görüldüğü takdirde bir milyon liraya kadar bu bakanlık bütçesinden 
döner sermaye tahsis olunur. 

Bu döner sermaye, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinde açılacak bir 
fasıldan ödenir. 

Bu suretle tesis olunacak döner sermaye 7356 sayılı kanunun hü
kümleri dairesinde idare, murakabe ve tedvir olunur. 

Madde 4 — 657 sayılı kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir: 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden başka bakanlıklar ve resmi 
dairelerdeki, bünyevi işleri için lüzumlu olanlar hariç, fotogrametri işle-
rine ait bütün aletler tekmil teçhizatı ile birlikte Harita Genel Müdür
lüğüne intikal eder. 

Madde 5 — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer 
Madde 6 — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

5/1/1961 

No. Başlığı 
Resmi 

Düstur Gazete 
Tertip Cild Sahife Sayı 

657 
İlgili Kanun : 
Harita Müdiriyeti Umumiyesi Kanunu 2/5/1925 

Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) 
işaretli cetvelin Hukuk ve Veteriner Fakülteleri kısmında 

değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Kanun No: 204 Kabul tarihi: 2/1/1961 

Madde 1 — Ankara Üniversitesi 1960 Bütçe Kanununa bağlı (L) 
işaretti cetvelin Hukuk ve Veteriner Fakülteleri kısmındaki kadrolar
dan ilişik cetvelde yazılı olanlar 1960 yılı fiili kadrosuna eklenmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini yürütmeye Bakanlar Kurulu 

memurdur. 
hükümlerini 

5/1/1961 

Bakanlar 

C E T V E L 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

5 
7 
8 

Hukuk Fakültesi (öğretim Üyeleri) 
Doçent 
Doçent 
Doçent 
Veteriner Fakültesi (öğretim Üyeleri) 

5 Doçent 
6 Doçent 

s 

3 6 668 D 

D 

1 1 100 
1 800 
3 700 

2 1 100 
1 950 
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O r d u Yardımlaşma K u r u m u K a n u n u 

Kanun No : 205 Kabul tarihi : 3/1/1961 

Kuruluş 

Madde 1 — Millî Savunma Bakanlığına bağlı olmak ve Turk Silâhlı 
Kuvvet len mensuplarına bu kanunda yazılı sosyal yard-mları sağlamak 
ve merkezi Ankara 'da bulunmak üzere (Ordu Yardımlaşma Kurumu) 
teşkil edilmiştir. 

Kurum, bu kanun ile hususi hukuk hükümlerine tabı olup, malî ve 
İdari bakımdan muhtar ve hukmı şahsiyeti haiz bir teşekküldür. 

Kurumun organları 

Madde 2 — Kurumun oıganlaıı şunlardır : 
a) Temsilciler Kuru lu , 
b) Genel K u r u l , 
c) Yönetim Kuru lu , 
d) Denetleme Kuru lu , 
e) Genel Müdürlük. 

TemstlciZer Kurulu 

Madde 3 •— Temsilciler Kuru lu Millî Savunma Bakanlığınca K u v 
vet ve müesseselerdeki daimi uye adedi dikkate alınarak bir l ik ve mües
seselerde vazifeli ve bu kanunun 17 nci maddesinde yazılı daimi üyeler 
arasından, mensup oldukları b ir l ik ve müesseselerin kumandan veya 
amirlerince tesbit olunacak mumessı'lerden terekküp eder 

Temsilciler Kurulunun murettep üye adedi, 50 den az 100 den fazla 
olamaz. 

K u r u l üye'erımn ne suretle ve hangi esaslar daireselde tesbit edi
leceği, birl ik ve muesesese'prın bulundukları yerler ve buralarda vaz.felı 
daimî üyelerin ad°dı de goz önünde bulundurulmak suretiyle hazırla
nacak bir Talimatname ile tâyin olunur. 

İ'k Talimatname bu kanunun muvakkat 5 inci maddesi hükmüne 
göre teşkil olunan Komite tarafından tanzim olunur ve Millî Savunma 
Bakanının tasdiki ile tekemmül eder Talimatnamede bılâhara yanılacak 
değişiklikler Temsilciler Kuru lu ile Yönetim Kurulunun mütalâası a l n -
mak suretiyle, Millî Savunma Bakanlığınca yapılır. 

Temsilciler Kuru lu , her üç senede bir Genel Kuru lun mûtat senelik 
toplantısından en az uç gün evvel Ankara 'da toplanır. 

Millî Savunma Bakanlığı veya Genel K u r u l , Temsilciler Kurulunun 
fevkalâde olarak toplantıya çağırılmasmı, Yönetim Kurulundan istıye-
bilır. 

Kuru lun toplantı gündemi, K u r u m Yönetim Kuru lu tarafından tes
bit ve toplantıdan en az on beş gun önce üyelere gönderilir Millî Sı-
vunma Bakanlığı, bu müddetleri nazara almak suretiyle Kuru lun günde
mine, görüşülmesini arzu ettiği hususları koydurabılır. 

Temsilciler Kuruluna Millî Savunma Bakanı, bulunmadığı hallerde 
Genelkurmay Başkam Riyaset eder 

K u r u l , mürettep uye adedinin en az yansı ile toplanır ve kaı atlar 
mevcudun çoğunluğu ile alınır 

A n k a r a d şından gelen kurul üyelerinin harcırahları, Harcırah K a 
nununun hükümleri dairesinde, kurum masraflarından veril ir . 

Temsilciler Kurulunun vazifelen şunlardır : 
a) Üc âdı genel k u r u l toplantı devresi ıçm vazife görmek üzere 

kendi üye1 en arasından, giz l i reyle Temsilciler Kurulundaki temsil nis
petine gore (20) asıl ve (10) yedek genel kuru l üyesini seçmek; 

b l Her uç senede bir, kurumun bilanço ve kâr ve zarar hesaplan 
ve yönetim kurulu tarafından hazırlanarak yap'lan işler raporîarıyle 
genel kurul kırarları ve denetçilerin raporları üzerindeki gorus ve müta
lâalarını belirtmek ve Kurumun müstakbel çalışmaları hakkında temen
nide bulunmak; 

c) Millî Savunma Bakanlığı, Genel K u r u l veya Yönetim Kurulu 
tarafından tetkiki istenilen hususlar hakkında mütalâa s m bildirmek, 

d) K u r u l üyelerinin tesbıtlne ait talimatnamede yapılacak değişik
l ikler hakkında karar almak 

e) Kurumun çalışmalan hakkında, üyeler tarafından yapılacak 
dilekler üzerinde görüşlerim belirtmek ve bu hususta Genel K u r u l üye
lerine gereken direktif leri vermek. 

Genel Kurul 

Madde 4 •— Genel K u r u l , Temsilciler K u r u l u tarafından seçilecek 
(20) üye i le ; 

— Millî Savunma Bakam, 
•— Mal iye Bakam, 
— Genel K u r m a y Başkanı, 
— K a r a , Deniz ve H a v a Kuvvet ler i kumandanları veya K u r m a y 

başkan1 arı, 
—• Jandarma Genel Kumandanı veya K u r m a y Başkanı, 
— Sayıştay Başkanı, 
— U m u m i Murakabe Heyeti Başkanı, 
— Türkiye Bankalar Birliği idare Heyeti Başkanı, 
— Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 

Birliği Başkanı 
— Millî Savunma Bakanlığı veya Genel K u r m a y Başkanlığı teşki

lâtında : 
a) Personel Başkanı, 
b) Loj ist ik Başkanı, 
c) Komptrolör, 
d) Sağlık Başkanı, 
e) Araştırma ve Gelırtirme Başkanı, 
f) K a n u n işleri Müdürü; 
— Özel sektörde, malî ve iktisadı sahalarda temayüz etmiş şahıs

lardan Millî Savunma Bakanı tarafından uç sene ıçm seçilecek uç kişi
den terekküp eder. 

Genel K u r u l u Millî Savunma Bakanı, bulunmadığı takdirde Maliye 
Bakanı, bunun da bulunmaması halinde yukardakı saraya gbre hazır bu
lunan zat başkanlık eder. 

Genel K u r u ! her yıl en geç Mayıs ayının sonuna kadar, Yönetim K u 
rulunun daveti üzerine âdı surette toplanır. 

Yönetim K u r u l u veya Denetleme Kuru lu , lüzumu halinde Genel K u 
rulu fevkalâde toplantıya çağırabilir. 

Toplantı ıçm yeter sayı tam üye sayısımn mutlak ekseriyetidir K a 
rarlar mevcudun yoğunluğu ile alınır 

A n k a r a dışından gelen Genel K u r u l üyelerinin harcırahlan, H a r 
cı rah Kanunu hükümleri dairesinde kurum ması af kırından ödenir 

Madde 5 — Genel Kurulun görevlen şunlardır : 
a) Kurumun senelik bilanço ve kâr ve zarar hesapları ve yapılan 

ıs'er raporu ile Denetleme Kuru lu tarafından işlemlerin ve hesapların 
ienetlenmesı neticelerini ve bunların tetkik ve tahlil lerini belirten rapor
lar üzerinden karar vermek; (Bilançonun ve yapı'an işler raporunun Ge
nel Kurulca onanması ile i lgil i ler ibra edilmiş olur ) 

b) Yönetim K u r u l u üyelerinden seçimi Genel K u r u l a ait olanları 
(8) mel madde hukmu dairesinde gösterı'ec°k adaylar aıasmdan seç
mek ve Yönetim K u r u l u Başkan ve üyelerinin iştirak edecekleri toplan
tılar ıçm alacakları huzur haklarını tesbit etmek; 

c) Yönetim Kurulunca Genel K u r u l a arz edilecek kurumun mevcut
larının işletilmesi ile veya sair hususlarla i lg i l i mevzularda karar ver
mek, mütalâa ve tekliflerde bulunmak; 

d) (6) nci maddfe hükmü dairesinde denetçiyi ve yedeklerini seç
mek ve denetçilere verilecek ücretleri tesbit etmek; 

e) Temsilciler K u r u l u tarafından kendisine havale edilecek konu
lar hakkında karar almak. 

Denetleme Kurulu 

Madde 6 — Denetleme K u r u l u ; 
— B i r i Millî Savunma Bakanı tarafından gösterilecek beş namzet 

arasından Genel Kurulca , 
— B i n , U m u m i Murakabe Heyeti Başkanı, 
— B i n de Türkiye' Bankalar Birliği idare Heyeti Başkanı tara 

fından seçilecek üç kişiden terekküp eder. 
Genel K u r u l , aynı zamanda Millî Savunma Bakanının gösterdiği 

namzetler arasından ıkı de yedek denetçi seçer. 
Denetleme Kurulunun vazife suresi uç âdi Genel K u r u l toplantısıdır. 
Vazi fe len hitam balan denetçilerin yemden seçilmeleri caizdir. 
Denetçiler Kurulunda Genel Kuru l ca seçilen denetçiliğin ıuhılâlmde 

en fazla oy alandan başlanmak, müsavat halinde aralarında kur 'a çekil
mek üzere yedeklerden b i n , diğerlerinden vâki olacak munhallerde ise 
bunları seçen i lgi l i lerin seçecekleri yemleri, seleflerinin müddetlerini i k 
mal en denetçiliğe gelirler. 
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Umumi Murakabe Heyeti Reisi ile Türkiye Bankalar Birliği İdare 
Heyeti Reisi tarafından seçilecek denetçilerin maliye, hukuk, bankacılık, 
sigorta ve muhasebe sahalarında ihtisas ve tecrübe sahibi ve yüksek 
tahsil görmüş kimseler arasından seçilmesi şarttır. 

Denetçilere verilecek ücretler, Genel Kurul tarafından kararlaştı
rılır. 

Yönetim Kurulu 

Madde 7 — Yönetim Kurulu 7 üyeden teşekkül eder. Yönetim Ku
rulu Başkan ve üyeleri 8 inci madde hükmü dairesinde seçilir. 

Genel müdür, Kurulun tabii üyesidir ve kararlarda oy sahibidir. 
Madde 8 — Yönetim Kurulu seçilecek Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 

görevli üç üyeden ikisi Millî Savunma Bakam tarafından gösterilecek 4 
aday arasından biri de Genel Kurmay Başkam tarafından gösterilecek 
iki adaydan Genel Kurulca seçilir. Seçimler gizli oyla yapılır. 

Diğer 4 üye, maliye, hukuk ve bankacılık ve sigorta sahalarında 
ihtisas; tecrübe sahibi ve yüksek tahsilli olmak şartiyle Milli Savunma, 
Maliye Bakanları ile Sayıştay, Umumi Murakabe Heyeti, Ticaret Oda
ları, Ticaret Borsaları Birliği ve Türk Bankalar Birliği İdare Heyetleri 
başkanlarından müteşekkil ve bu maksatla hususi olarak teşekkül ede
cek bir seçim komitesi tarafından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanım da 
bu Komite seçer. 

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin vazife müddetleri üç âdi 
Genel Kurul toplantı devresidir. 

Müddeti bitenler yeniden aday gösterilebilir ve seçilebilir. Müddeti 
biten üyeler, yenileri vazifeye başlayıncaya kadar vazifelerine devam 
ederler. 

Genel Kurul, Yönetim Kurulunu denetler ve gerekirse vazifelerine' 
nihayet verebilir. Ancak, bu yolda bir karar alınabilmesi için Yönetim 
Kurulu üyelerinin vazifelerine nihayet verilmesi hususu müzakeresinin 
Genel Kurul üyeleri dörtte biri tarafından yazılı olarak gündeme alın
ması teklifinin toplantıdan en az üç gün önce yapılması lâzımdır. 

Yönetim Kurulunun Umumi Heyetçe seçilen üyeliklerinde vâki 
olacak münhallere, İlk toplanacak Genel Kurula kadar vazife görmek 
üzere, bunları namzet gösteren makamlarca muvakkaten yenileri tâyin 
olunur ve Genel Kurulda, bu maddenin birinci fıkrası hükmü dairesinde 
seçim yapılır. Muvakkaten tâyin olunan üyenin namzetler arasında gös
terilmesi caizdir. 

Seçim Komitesince seçilen üyeliklerindeki münhallere, inhilâli takip 
eden ay zarfında bu Komitece yenileri intihap olunur. 

Madde 9- — Yönetim Kurulu üyeliklerine İştirak edecekleri her top
lantı için verilecek huzur haklarının miktarları Genel Kurul tarafından 
tesbit olunur. 

Madde 10 — Yönetim Kurulu, işleri icap ettikçe ve fakat en az 
ayda bir defa toplanır. 

Başkanın bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kurulu üyelerinin 
Genel Müdürden başka seçecekleri biri Başkanlık yapar. 

Yönetim Kurulu en az beş kişi ile toplanır; kararlar, toplantıda 
bulunanların çoğunluğu ile verilir. 

Denetçiler ihtiyari olarak, Genel Müdür muavinleri behemal Yöne
tim Kurulu toplantılarına, oylara iştirak hakkı olmaksızın müşahit ola
rak katılırlar. 

Madde 11 — Yönetim Kurulunun vazifeleri şunlardır: 
a) Kurumun idaresinden sorumlu olarak devamlı surette Kuru

mun faaliyetlerini tedvir etmek, 
b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak bütçe ve kadroları tetkik ve 

tasdik etmek, 
c) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yıllık bilanço, kâr ve zarar 

hesaplarını inceleyip, uygunluğu halinde tasdik ederek, sene zarfında 
yapılan ve mütaakıp yıllarda yapılacak İşlere ait raporları ile birlikte 
Genel Kurula sunmak. 

d) Bu kanun gereğince yapılacak yardımları tesbit ve kararlaş
tırmak. 

e) Her beş yılda bir Genel Müdürlükçe hazırlanacak teknik bi
lanço ve aktüarya raporunu tetkik ederek, Genel Kurula sunmak, 

f) Dâva açmak, icra takiplerini yapmak, faide gördüğü takdirde 
bunlardan feragat etmek, Kurumun leh ve aleyhindeki iddia ve ihtilaflı 
iddia ve konuları tahkim yolu ile halletmek, 

g) Genel Müdür ve yardımcılarım tâyin ve icabında azletmek ve 
memur ve müstahdemlerinin Genel Müdürlüğün teklifi üzerine tâyinle
rini yapmak, 
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h) Kendilerine Kurum adına imza verileceklerle bunların yetki ve 
derecelerini tâyin ve Kurumu ilzam edecek imza sirkülerini tesbit ve 
usulünde tescil, neşir ve İlân etmek, 

i) Kurum mevcutlarının işletilmesi şekillerini tâyin ve 33 üncü 
maddedeki iktisapları yapmak hususunda Genel Müdürlüğe yetki vermek, 

i) Genel Müdürlüğün teklifi üzerine ikraz fonunun miktarını tes
bit etmek, 

k) Kurumun memur ve müstahdemlerine maaş ve ücretlerinden 
gayrı verilecek tazminat, ikramiye ve sair özlük haklarını Genel Müdür
lüğün teklifi üzerine Genel Müdüre verilecek olanları re'sen tesbit etmek, 

1) Genel Müdürlükçe Kurumun İç işlemleri için hazırlanacak tali
matname ve prensipleri inceliyerek tasdik etmek, 

m) Kanuni mevzuatın gerektirdiği bilcümle vazifeleri yapmak ve 
Genel Kurulca verilecek kararları yerine getirmek, 

n) Senelik bilanço ve kâr ve zarar hesapları ile yıllık raporu ve 
denetçiler raporlarım Genel Kurul üyelerine, Genel Kurul toplantı tari
hinden en az on beş gün evvel göndermek. 

Madde 12 — Yönetim Kurul üyeleri, kendi işleri için ibraz etme-
leri lâzım ve mûtat olan dikkat, basiret ve faaliyeti Kurum işlerinde de 
göstermeye, görüş, mütalâa ve tekliflerini ancak doğrudan doğruya, 
Başkana veya toplantı esnasında Yönetim Kuruluna yapmaya mecbur 
olup. Kurumda çalışanlara İşler hakkında şahsan hiçbir talimat vere
mezler. 

Genel Müdürlük 

Madde 13 — Kurumun bir Genel Müdürü ile ihtiyaca göre tesbit 
olunan adedde Genel Müdür yardımcısı bulunur. Bunların sigorta, ma
liye, iktisat, hukuk ve bankacılık ve muhasebe sahalarında ihtisas ve 
tecrübe sahibi yüksek tahsilli olmaları şarttır. 

Madde 14 — Genel Müdür ve yardımcıları Yönetim Kurulu tara
fından tâyin olunurlar. 

Genel Müdür ve yadımcılarma verilecek maaş, ücret, tazminat, 
İkramiye ve sair özlük hakları, Yönetim Kurulu tarafından tesbit olu
nur. 

Madde 15 — Genel Müdür, Kurumun İşlerini bu kanun ile diğer 
meri mevzuat hükümlerine ve Yönetim Kurulu kararlarına göre yürü
tür. Kurumu Genel Müdür temsil eder. Temsil vazifesini kendisi yapa
cağı gibi, tevkil edeceği kimselere de yaptırabilir. 

Kurumu ilzam edecek ve taahhüt altına koyacak her türlü evrak, 
vesika ve mukavelelerin iki imzayı taşıması şarttır. İmza sahipleri ile 
bunların yetkileri ve dereceleri Yönetim Kurulunca tesbit olunacak sir
külerde belirtilir. 

Yönetim Kurulu üyeleri, yukarıdaki hükümler dairesinde Başkan 
hariç Kurum adına imza vaz'edemezler. 

Madde 16 — Kurumun Yönetim ve Denetleme Kurulunda ve Kuru
mun teşkilâtında veya kurumun sermayesinin en az yüzde ellisine sahip 
olduğu iştiraklerinde vazifelendirilecek Subay ve Askerî Memurlar hak
kında 1281 sayılı Kanun hükümleri tatbik edilir; ancak, bu gibilere 
maaşları ve özlük hakları Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden veril
mez. 

Kurumun Üyeleri 

Madde 17 — Kurumun üyeleri (Daimî ve geçici) aşağıda gösteril
miştir. 

a) Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli bilûmum muvaz
zaf subay, askerî memur ve astsubaylar, Kurumun daimi üyeleridir. 

b) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Kumandanlığı teş
kilâtında, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve bu Kurumun sermayesinin 
% 50 sinden fazlasına sahip olacağı veya iştirak edeceği şirketlerde ça
lışan bilûmum maaşlı ve ücretli memur ve müstahdemlerden arzu eden
ler Kuruma daimi üye olabilirler. 

c) Muvazzaflık hikmetini yapmakta olan yedek subaylar Kuru
mun geçici üyeleridir. 

Kurumun gelirleri 

Madde 18 — Kurumun gelirleri aşağıdaki fıkralarda sayılmıştır: 
a) Muvazzaf subay ve astsubayların maaşları tutarından her ay 

kesilecek % 10 lar; 
b) Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Kumandanlığı 

teşkilâtında çalışan maaşlı ve ücretli sivil memur ve müstahdemlerin 
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Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa göre emekliliklerine 
esas olan maaş ve ücretleri tutarından her ay kesilecek 10 1ar; 

c) Ordu Yardımlaşma Kurumunun veya bu Kurumun % 50 ser
mayesinden fazlasına sahip olacağı veya iştirak edeceği şirketlerde ça
lışan ve Kurumda daimî üye olmayı kabul eden bilûmum maaşlı ve üc
retli sivil memur ve müstahdemlerin maaşları tutarından kesileceği % 10 
lar; 

d) Yedek subayların her ay maaşları tutarı üzerinden kesilecek 
% 5 1er; 

e) Kurum mevcutlarının işletilmesinden elde edilecek gelirler; 
f) Hakikî ve hükmi şahıslar tarafından yapılacak her türlü nakdî 

ve aynî menkul ve gayrimenkul bağışlar. 
Madde 19 — Bu kanunla daimî ve geçici üyelere tanınan haklar, 

bunlardan* ilk aidatın kesildiği tarihten başlar. 

Kurumun yapacağı yardımlar 

Madde 20 — Kurumun üyelerine veya ölümleri halinde mirasçı
larına yapılacak yardımlar şunlardır. 

a) Daimî üyelere bir defaya mahsus olarak yapılacak toptan yar
dımlar şunlardır. 

(1) Emeklilik yardımı, 
(2.) Maluliyet yardımı, 
(3) Ölüm yardımı. 
b) Geçici üyeler : (Aidat kesildiği müddetçe) 
(1) Maluliyet yardımı, 
(2) Maluliyet yardımı, 
Madde 21 — En az 10 yıl müddetle Kurumda üye olarak bulun

duktan sonra : 
a) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri daire

sinde kendi istekleri üzerine, 
b) Haklarında yaş haddi uygulanarak re'sen, 
c) Ahlâk noktasından hüküm üzerine, kurumlarınca re'sen, 
d) Yetersizlik ve disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine ku

rumlarınca re'sen, 
e) Mahkemelerce verilecek kararlar üzerine kurumlarınca re'sen, 
f) T. C. Emekli Sandığı Kanunu esasları dairesinde yaş kaydı 

aranmaksızın re'sen 
haklarında T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulananlar emek
lilik yardımından faydalanırlar. 

Madde 22 — Kurumun daimî ve geçici üyesi İken ölenlerin miras
çıları, ölüm yardımına hak kazanırlar. 

Madde 23 — Kurumun daimi üyelerinden 21 ve 25 inci maddelerde 
gösterilen sebepler dışında Üyelik vasfını kaybedenlere aidatları İade 
olunur. Ancak, Kurum üyelik müddetleri üç seneyi geçmîyenterle geçici 
üyelere hiçbir aidat iadesi yapmaz. 

Madde 24 — Emeklilik yardımı, üyenin Kurumda geçen ve aidat 
ödediği her tam hizmet yılına karşılık olarak, Kuruma girdiği tarihteki 
aylığı ile emeklilik veya sair suretle ayrıldığı tarihe kadar gördüğü 
zamların, bu kanuna ilişik 1 No. lu tablodaki emsaller ile hâsılı zarbı
nın yekunundan elde edilecek miktarlardan ibarettir. 

Üyelik müddetinin hesabında ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesir
lerinin her ayı için yıla muhasses miktarlarının 1/12 si emeklilik yar
dımına eklenir. 

Madde 25 — Kurum üyesinden her hangi birine, Kuruma aidat öde
diği müddet İçinde ölmesi halinde, almakta olduğu son aylık tutarının 
12 misli ölüm yardımı olarak ödenir. Ayrıca, bu yardıma ilâve olarak 
üyeye, Kuruma dâhil olduğu tarihten ölüm tarihine kadar geçen müddeti 
esas ittihaz edilmek suretiyle 24 üncü maddeye göre hesabedilecek emek
lilik yardımı da verilir. 

Bu yardım ölen üyenin, hayatta iken Kuruma vereceği beyanna
medeki mirasçılarına ödenir. 

Madde 26 — Maluliyet yardımı aşağıdaki hallerde Ödenir: 
a) Tam ve daimi malûllük, üyelerden her hangi biri ister vazife 

dahili ister vazife harici olsun, her hangi bir kaza, hastalık ve sakatlık 
neticesinde bir işle meşgul olmak imkânından kati surette mahrum kal
dığı heyeti sıhhiye raporu ile tebeyyün ettiği takdirde tam ve daimî 
malûl addedilir. 

Muvakkat ve kısmi malûllük ile muvakkat hastalıklar tam ve da
imî maluliyet mefhumunun haricindedir. Ancak, vücudun yarısının felci, 
iki kol veya İki bacağın, iki elin, iki ayağın ve iki gözün, bir kol ile bir 

bacağın, bir el ile bir ayağın tamamiyle kaybı, tedavisi gaynkabii daimî 
hastalıklarla gayrikabilH tedavi olduğu heyeti sıhhiye raporu ile tebey
yün edip Kurunca da vazifeye devamına imkân olmadığı kabul edilen 
sair hastalıklar tam ve daimî maluliyet hali olarak kabul edilir. 

Hastalık sebebiyle yapılacak tam ve daimi maluliyet yardımı, ma
luliyet halinin tesbitinden bir sene sonra ödenir. 

Tam ve daimi maluliyet yardımı 25 inci madde gereğince hesap
lanan ölüm yardımı gibi hesap ve tesviye olunur. 

b) kısmi malûllük, üyelerden birisi her hangi bir kaza dolayısiyle 
daimi ve fakat kısmi bir maluliyete uğradığı takdirde işbu kanunun ilişik 
2 No. lu tablodaki nispetler dahilinde kısmi maluliyet yardımına hak 
kazanır. 

Kısmi maluliyet yardımı hesabında, son olarak alman maaş tuta
rının 12 misli esas ittihaz olunur ve bu miktarın tablodaki nispetlerle 
hâsılı zarbı kısmi maluliyet yardımı tutarını verir. 

Kısmi maluliyete duçar olan üyenin durumu, vazifesinden de ayrıl-
masını icabettirecek olursa bu takdirde ayrılış tarihine kadar birikmiş 
emeklilik yardımı tutarı da kendisine iade olunur. 

Kasten husule getirilen sakatlıklar, alkol ve uyuşturucu maddelerin 
kullanılmasının tevlidedeceği malûllükler için yalnız. maluliyetin vukua 
geldiği tarihe kadar birikmiş emekli yardım tutarı verilir. 

Sırf ihtiyarlık dolayısiyle çalışmamak veya kudretten düşme malu
liyet sayılmaz ve 65 yaşından sonra vukua gelen maluliyet halleri her ne 
olursa olsun sureti katiyede ödenmez. 

Her hangi bir uzvun maluliyete duçar olması sebebiyle ödenen ma
luliyet yardımı, o uzvun ikinci bir defa maluliyete duçar olması halinde 
ödenecek maluliyet yardımında, tenzili bir şekilde nazara alınır. 

Bir uzvun veya uzuv kısmının kaybı tabiri, o uzvun veya uzuv kıs
mın-n kati ve mutlak surette vazife görmemesini ve kullanılmamasını 
İfade eder. 

Bir kazadan evvel esasen hiçbir suretle vazife göremiyen ve kulla
nıla mıyan bîr uzvun veya uzuv kısmınn kaybı tazmin olunmaz. Aynı 
kazadan dolayı muhtelif uzuvlarda veya uzuv kısımlarında meydana ge
len maluliyetler İçin ayrı ayrı hesap edilecek yardım yekûnu son olarak* 
alınan maaş tutarının 12 mislini geçemez. 

Madde 27 — Maluliyet, tesbiti tarihinden itibaren bir y i ve her 
halde maluliyeti tevlideden hâdisenin vukuu tarihinden itibaren beş yıl 
içinde maluliyete duçar olan üye veya kendisiyle ilgili diğer her hangi 
bir şahıs tarafından kuruma yazı ile bildirilmediği takdirde mâlûlyet yar
dımı talep hakkı sukut eder. 

Madde 28 — ölüm ve maluliyet yardımları içtima edemez. 
Madde 20 — 24,25 ve 26 ncı maddelerde yazılı yardımlar, 11 inci 

maddenin (e) fıkrası gereğince hazırlanacak teknik bilançoya göre, 
Kurumun malî durumu müsait görüldüğü takdirde Yönetim Kurulunca 
tesbit edilecek esaslara göre artırılabilir. Ancak, Yönetim Kurulunun ar
tırma yapılması hakkındaki kararlan Genel Kurulun tasdiki ile tekem
mül eder. 

Madde 30 — Açığa çıkarılan, Bakanlık emrine alman, işten el çek
tirilen ve diğer kanuni aidatlar- kesilemiyen üyelerden geçen müddet
lere ait aidat'annı Kuruma ödeyenlerin bu müddetleri emekli, maluliyet 
ve ölüm yardımlarına esas olacak müddetlere ilâve olunur. Ancak, aida
tını ödemiyenîerden bu devreler içinde ölüm ve maluliyete duçar olan
lara, yalnız Kurumda geçen müddete tekabül eden emeklilik yardımı 
ödenir. 

Yönetim Kurulu, bu gibilerin aidat borçlarım ödiyebilmeleri husu
sunda kendilerine kolaylıklar gösterebilir. 

Madde 31 — Aidat, üyenin maaş ve ücretinin ödenmesi sırasmda, 
tahakkuk memurlarnca istihkak horalarında gösterilmek suretiyle tahak
kuk ettirilir. Ve muhasipler tarafından istihkaklarından kesilir. 

Muhasiplerce bir ay zarfında Kuruma veya Kurum adına Yö
netim Kurulunun tâyin edeceği bankaya, olmıyan yerlerde postaya yatı
rılır. Aynı zamanda Kurumun vereceği formüllere göre- istihkak bordro
sunu tanzim eden makamlarca düzenlenen aidat bordrolanndan bir nüs
hası muhasipliklerce Kuruma gönderilerek Kurum haberdar edilir. 

Kurumun aidatım tahakkuk ettirmiyen, kesmiyen ve yukardaki 
müddet içerisinde Kuruma göndermiyenlerden, bu aidat % 10 gecikme 
zammı ile birlikte Â m m e Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre 
mahallî Maliye teşkilâtınca tahsil olunarak Kuruma verilir. 

Madde 52 — Yönetim Kurulu, Kurumun maksat ve gayesinin ta
hakkuk ettirilmesi maksadiyle 33 üncü madde hükümleri dairesinde ya
pacağı iktisap, ikraz ve hizmetlere, Kurumun mevcudundan tahsis ede-
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ceği miktarlara nispet ve tutarlarım ve bunlardan elde edilebîlecek neti-
celeri ve şartlarını te:bit ve bu maksat'a hazırlıyacağı çalışma progra
mını Genal Kurulun tetkik ve tasvibine arz etmek e mükelîert-r. 

Yönetim Kurulu aynı zamanda 33 üncü maddenin (f), (g), (h) vc 
(r-i) fıkralarında yazlı ikrsz ve hizmetlerdan istîfado edecek bulunan 
Kurul daimi üyelerinin haiz olmaları gereken vasıf ve şartları da tesbit 
ve Genel Kurulun kararma arz eder. 

Kulunun mevcutlarının işletilmesi ve Kurumun yapacağı hizmetler 

Madde 33 — Yönetim Kurulu, Kurumun maksat- ve gayesinin ta-
hakkuk ettirilmesi ve mevcutlarının işletilmesi ve nemalandınlması mak
sadiyle : 

a) Menkul ve gayrimenkul mallar iktisap ve her türlü osham ve 
tahvilât mubayaa etmeye, 

b) Lüzum u ve faideli gördüğü takdirde her nevi şirketleri kur
maya, ve gerek bun'ara ve gerekse kurulmuş bulunanlara iştirake ve bun
ların hisse senetlerini veya ortak paylarını satınalmaya, 

c) Lüzumunda uhdesinde bulutan her türlü menkul ve gayrimen
kul mallarla, satınaldığı hisse senetlerini, tahvil veya ortaklık paylarını 
satmaya veya başkalarına devretmeye veya bunları rehin veya ipotek 
etmeye, 

d) Her nevi karşılıklı veya karşılIıksız istikrazlarda bulunmaya, 
e) Lüzumunda Kurum alacaklarını teminen kendi lehine rehiâ ve 

İpotek tesis etmeye, 
f) Kurumu daimi üyelerine mesken inşaatı için gayrimenkul ipo

teği karşılığında 20 seneye kadar vadeli ve faizli krediler açmaya, 
Kurulnun daimi üyelerina veya bunların kuracakları koopera

tiflere ait arsalar üzerinde mesken'er inşa etmeye ve bunları peşin veya 
ipotek karşılığında 20 seneye kadar vâde ve faizli taksitle, kendilerine 
satmaya, % 

h) Daimi üye eri mesken sahibi yapmak maksadiyle, arsalar satın 
almaya ve bu arsalar üzerinde meskenler inşa etmece veya hu 
satla mubayaa edeceği gayrimenkulleri peşin veya ipotek karşılığında 
20 seneye kadar vâda ve faizli taksitle kendilerine satmaya, 

i) Ordu pazarlar ordu evleri ordu gazinoları, ordu talebe yurt-
ları ve bu gibi, Kurumun daimi üvelerinin her türlü sosyal ihtiyaçlaını 
karşılamak için gerekli teşebbüslerde bulunmaya, 

k) Lüzum hasıl olursa, özel okullar açmaya ve daimi üyelerin 
tahsil çağındaki çocuklararının da tahsilerinin temlihi için yurt içi, yurt 
dışı tahsil ve staj bursları vermeye, 

1) Mevcutlarından bir kısmını iktisabon inkişafa mazhar olan en 
uygun yerlerde ve en fazla varidat temin edecek çekllde satın alınacak 
veya yaptırılacak gayrimenkuîlere tahsis etmeye, 

m) Daimî üyelere borç vermek maksadiyle ikraz fonu tahsis et
meye yetkilidir. 

Madde 34 — Kurum, isteklerin, vefatları halinde Kuruma intkal 
etmek ve havatta bulunduklar müddetçe sahiplerine muayyen aylık veya 
senelik gelir tediye etmek şartiyle vâkiı olabilecek aynî ve nakdî, 
menkul ve gayrimenkul bağışları kabul edebilir. 

Kurumun muafiyetleri 

Madde 35 — Kurumun muafiyetleri aşağıdadır: 
a) Kurum, Kurumlar Vergisine tabi değildir. 
b) Kuruma yapılacak bağışlar, Kurumunun ne nam altında olursa 

olsun, üyelerine veya kanuni mirasçılarına yapacağı yardımlar Veraset 
ve İntikal Vergisiyle Gelir Vergisinden, 

c) Kurum, yapacağı her türlü muameleler dolayısiyle Damga Res
minden, 

d) Daimî ve geçici üyelerinden yapılacak aidat tevkifatı Gelir 
Vergisinden, 

e) Kurumun her türlü gelirleri Gider Vergisinden, 
muaftır. 
Madde 36 — Kurumun daimî üyelerine yaptıracağı meskenler için 

6188 sayılı kanun hükümlerinden faydalanılır. 

Madde 37 — Kurumun her çeşit malları ile gelir ve alacaklar., 
Devlet malları hak ve rüçhanlığını haizdir. Bunlara karşı suç işliyenler, 
Devlet mallarına sus işliyenîer gibi takibata tabi tutulurlar. 

Madde 38 — Kurumun malî durumu, her beş yılda bir ve bundan 
başka daimî ve geçici Üyelerin aylıklarında genel bir artış yapıldığı tak
dirde bu artışı takip eden altı ay içinde Yönetim Kurulu tarafından 
aktüerlere tetkik ettirilerek, neticede hazırlanacak bir raporla birlikte 
Genel Kurulun tasvibinden sonra, bu kanunda gereken değişiklîklerin ya
pılmasına teşebbüs edilmesi maksadiyle Millî Savunma Bakanlığına su
nulur. 

Madde 39 — Türk Silahlı Kuvvetlerinin bilfiil katıldığı yurt İçinde 
ve dışında, harbin fiilen başlaması ile Kurumca ölüm mâlû'lyet ve emek
lilik yardımları yapılmaz, harbin fiilen sona ermesini mütaakıp, Ordu
dan veya Kurumdan ayrılmış veya ölmüş olanların Kurumda birikmiş 
olan aidatları veya emeklilik yardımları kendilerine veya mirasçılarına 
iade olunur. 

Ancak, harb esnasında ölen veya mâlûl kalanların miktarları ve 
Kurumun malî durumu gözönünda bulundum arak iade edilecek aidat
lara ilâveten ayrıca bir yardım yapılıp yapılamıyacağı husustan Yöne
tim Kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurulca kararlaştırılır. 

Kanuni bir mazerete müstenit olmaksızın beş sene zarfında müra
caat edilip, iadesi istenmîyen aidat ve yardımlar Kurum lehine sakıt 
olur. 

Kurumun hesap yılı 

Madde 40 — Kurumun, hesap yılı takvim yılıdır. 
Kurumun ilk bilançosu, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten mü

taakıp takvim yılının sonuna kadardır. 
Geçici madde 1 — 30 Mart 1327 tarihli Askerî İkraz Sandığı Ni-

zamnamesii yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kanunun meriyete girdiği ta
rihteki bilcümle sandık mevcutları ile alacak ve borçları Ordu Yardım
laşma Kurumuna devrolunur. 

Ancak, Kurumun ikraz fonu faaliyete, gelinceye kadar, bu sandık 
mülga hükümler dairesinde faaliyetine devam 'eder. 

Geçici madde 2 — Bu kanunim yürürlüğe girdiği tarihte, işbu ka-
nrm şümulüne erecek vazifelerde bulunanım dıha önce bu gibi vazi
felerde gecen hizmet müddetleri 21 înci maddede demiş olunan asgari 
müddetin hesabında. Kuruma üye bulunduklar müddetlerden sayılır. An-
cak, emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımı miktarlarının hesabında ve 
32 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki esasların tesbitinde bu eski hizmetler 
nazara alınmaz. Bununla beraber germiş rütbeler veya dereceler icîn bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki barem derecelerine tekabül eden 
maaş tutarları üzerinden âzami 10 senelik aidatların defeten veya Yö
netim Kurulunca tesbit olunacak esaslar dahilinde taksitle ödeyen üye-
lerin e m e k l i l i k mâluliyet ölüm yardım miktarlarının hesabında ve 32 
nci maddenin 2 nci fıkrasındaki esasların tesbitinde aidatlarnı verdik
leri senelere göre işlem yapılır. 

Bu gibîlerden a'iat borçlarını ödemeden e m e k l i l i k ve mâlûliyet var-
dımlarma hak kazananlara ölenlerin mirasçılarna yapılacak yardımlar-
dah ödemeyi tahhüt e t t i ğ i aidattan mütevellit taksit borçlan tevkif olu
narak kalanı ilgililere ödenir. 

Geçici madde 3 — Bu kanunun vürür'üğe girmes'ni mütaakıp Ku
rum organdan faa'iyete geçinceye kadar kesilecek aidlardan meydana 
gelecek meblâğlar millî bankalardan, Milî Savunma Bakanlığınca tesbit 
olunacak bankalar nezdinde, Kurum namına açılacak hesaplarda toplanır. 

Gerici madde 4 — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
aidat ödiyenlerden ölüm mâluliyet yardımlarına müstehak duruma 
gireceklere bu yardımlar Kurum organlarının faaliyete geçmesini müta
akıp yapılır. 

Geçici madde 5 — Kurumun kuruluş hazırlıklarını yapmak üzere, 
Milli Savunma Bakanı tarafından bir komite teşkil olunur. Teşkil olu
nan bu komite, 3 üncü maddade mezkûr talimatnameyi hazırlıyarak 
(Temsilciler Kurulu) nu ve aynı zamanda 8 inci maddedeki 1 inci ve 2 
nci fıkralarındaki Yönetim Kurulu üyelerini seçmek ve 6 ncı maddeye 
göre denetçileri ve yedeklerini seçmek üzere gereken bilcümle işlemleri 
yapar. 

Madde 41 — Bu kanun 1 Mart 1961 den itibaren yürürlüğe girer. 
Madde 42 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 

5/1/1961 
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[1] No . L U T A B L O 

Ordu Yardımlaşma Kurumu Emsal Tablosu 

Sene Senelik emsal Sene Senelik emsal 

1 1 099364 24 49 673694 
2 2 254967 25 53 314219 
3 3.469679 26 57 140975 
4 4 746550 27 61 163484 
5 6.088740 28 65 391781 
6 7 499580 29 69 836397 
7 8 982594 30 74.508377 
8 10 541490 31 79 419368 
9 12 180124 32 84 581588 

10 13 902579 33 90 007889 
11 15 713166 34 95 713 797 
12 17 616363 35 101 707485 
13 19 616921 36 108 009790 
14 21.719836 37 114 634719 
15 23 930318 38 121 598457 
16 26 253882 39 128 918424 
17 28 696306 40 136 612865 
18 81 263648 41 144 700938 
19 33 962409 42 153 202758 
20 36 799186 43 162 139525 
21 39 781095 44 171 533470 
22 42 915551 45 181 407975 
23 46 210345 

[II] N o . L U T A B L O 
Ordu Yardımlaşma Kurumu Maluliyet Tablosu 

Sigorta bedelinin 
% sı 

Sağ Sol 

Kolun veya elin tamamen kaybı 60 50 
Omuz hareketinin tamamen kaybı 25 20 
Dirsek hareketinin tamamen kaybı 20 15 
Bilek hareketinin tamamen kaybı 20 15 
Başparmak ile şahadet parmağının tamamen kaybı 30 25 
Başparmak ile beraber şahadet parmağından gayrı 
bir parmağın tamamen kaybı 25 20 
Şahadet parmağı ile beraber başparmaktan gayrı 
b r parmağın tamamen kaybı 20 15 
Baş ve şahadet parmaklarından gayrı üç parma
ğın tamamen kaybı 25 20 
Ya'nız başparmağın tamamen kaybı 20 15 
Yalnız şahadet parmağının tamamen kaybı 15 10 
Yalnız orta parmağın tamamen kaybı 10 8 
Yalnız yuzuk parmağının tamamen kaybı 8 7 
Yalnız kuçuk parmağın tamamen kaybı 7 6 

% 

B i r bacağın dizden yukarısının tamamen kaybı 50 
B i r bacağın dizden aşağısından tamamen kaybı 40 
B i r ayağın tamamen kaybı 40 
B i r ayağın (Butun parmaklar dâhil) kısmen kesilmesi 30 
B i r kalçanın hareketinin tamamen kaybı 30 
B i r dizin hareketinin tamamen kaybı 20 
B i r ayak bileği hareketinin tamamen kaybı 15 
B i r ayak başparmağının tamamen kaybı 8 
Kırılan bir bacağın i y i kaynamaması 30 
Kırılan bir ayağın i y i kaynamaması 20 
Kırılan bir diz kapağının ıyı kaynamaması 20 j 
B i r bacağın 5 santimetre veya daha fazla kısalması 15 j 
B i r gozun tamamen kaybı veya ıkı gozun ruyet kudre- ', 
tın n yaı ı yarıya kaybı 25 , 
Her ıkı kulağın tamamen sağırlığı 40 j 
B i r kulağın tamamen sağırlığı 10 

% 

Kırılan alt çenenin iy i kaynamaması 25 
A l t çenenin tamamen kaybı 30 
B i r ayak parmağının tamamen kaybı 10 
Yukardakı cetvelde zikredilmiş bulunan maluliyetlerin nispeti, daha 

az vahim olsalar bile, bunların ehemmiyet derecelerine gore ek cetvelde 
yazılı nispetlere kıyasen tâyin olunur. 

Arazi ve bina vergilerinin matrahlarına uygulanacak 
misiller hakkında Kanım 

Kanun No : 206 Kabul tarihi . 3/1/1961 

' Madde 1 — 1961 bütçe yılı başından itibaren yeniden genel tah
rir yapılıp bu tahrir neticelerinin uygulanacağı yıla kadar, arazı ve bina 
vergilerine matrah olacak kıymet ve gayrısâfı iratlar , bu vergilerin 
hesabında : 

A — A r a z i ve arsalarda : 

1 — 1 Haziran 1942 den önce tahrir veya tadi l suretiyle takdir 
edilmiş bulunan kıymetlerin 10 mis l i ; 

2 — Kıymetlen 1 Hazııan 1942 den sonra tahrir veya tadil suretiyle 
takdir ed.lnuş bulunanların 1 Haz i ran 1942 tanhmden evvelki vergi 
kıymetlerinin 10 mis l i ; 

B — Binalarda : 
1 — 1 Haziran 1942 tarihinden önce tesbit edilmiş bulunan gayrı

sâfı ıratlaım, mesken olarak ku'lanılanlarda (5), diğerlerinde (6) nıslı. 
2 — 1 Haziran 1942 (Dâhil) ile 28,2/1947 (Dâhil) tarihleri arasında 

takdir edilmiş g ıyı ısâfı iratların, mesken olarak kullanılan binalarda 
(4), diğerlerinde (5) mis l i ; 

3 — 1 Mart 1947 (Dâhil) ve 11/5/1953 (Dâhil) ta l ih ler i arasında 
takdir edilmiş gayrısâfı iratların, mesken olarak kullanılan binalarda 
(2), diğerlerinde (3) mis l i ; 

olarak nazara alınır 
12/5/1953 (Dâhil) tarihinden sonra tesbit edılm ş olan bma gavrı-

s'âfi iratlarına ve mektum kalmış olmaları dolayısiyle 1/6/1942 den 
önceki kıymeti bulunmıyan arazı ve arsaların 1/6/1942 den sonra takdir 
edilmiş bulunan kıymetlerine misil uygulanmaz. 

Yemden kıymet veya gayrısâfı irat takdir ini gerektirmeyen ifraz 
ve taksimlerde, parçalara düşen kıymet veya gayrısâfı i rat lara yukarıda 
yazılı misiller tatbik olunur. 

Madde 2 — 1833 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin a, b, c, ç, e 
ve f fıkı alarmda yazılı muafiyetlerden istifade ıçm arazm n mezkûr 
maddede yazılı cihetlere tahsis edilmiş olduğunun i lg i l i vergi dairesine 
yılı içinde beyanname ile bildirilmesi şarttır Muafiyetler, arazının 
tâyin olunan cihetlere tahsis edildiği yılı takıp eden mal i yıldan baş-
laı Yılı ıçmde beyanname verilmezse muafiyet beyannamenin verildiği 
yılı takıp eden malî yı'dan muteber olur B u takdirde beyannamenin 
verildiği malî yılın sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı düşer 
Muafiyetleri sona eren arazı, muafiyetin bit imini takip eden malî yıldan 
itibaren vergiye tabı tutulur. 

Madde 3 — 1 Mart 1961 (Dâhil) tarihinden sonra inşaası bit ir i len 
binaların (Bma apartman ise dairenm) sahiplerince mesken olarak 
kullanılması halinde 1837 sayılı Kanunun değişik 4 uncu maddesinde 
yazılı uç yıllık muafiyet aynı kanunun 6 nci maddesindeki beyan zama
nında yapılmak kaydıyle, 10 yıl olarak uygulanır ve bu binalardan, 
aynı sure ıçmde müdafaa ve buhran vergileri de alınmaz. 

Apartmanların bir veya bir kaç dairesinin meskenden gayrı mak
satlara tahsisi halinde bu dairelerin, 1837 sayılı Kanunun 7 nci mad
desini n ı mcı fıkrası hükmü baki kalmak şartiyle, 10 yıllık muafiyet
leri düşer 

Madde 4 — Bina, Buhran, Müdafaa ve A r a z i Vergi leri ile i l g i l i 
tahakkuk ve tahsilata mutaallık kayıtlar, vesikalar ve defterler; 

a) B.rıncı maddede yazılı misiller nazara alınmaksızın tahakkuk 
ettirilecek miktar lar la , 

b) B u kanun gereğince uygulanan misillerden mütevellit f a rk 
ları, ayrı a y n gösterecek şekilde tertip ve tanzim olunur. 
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1 — Çeşitli kanunlara göre özel idarelerce ödenen hisse, pay, yar
dım ve yüklenmeler, bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce mevcut 
esaslar dairesinde, ,(a) fıkrasında yazılı miktarlar ~ üzerinden taksim ve 
tevzi olunur. 

2 — Gerek |(a) ve gerek (b) fıkralarındaki miktarlara dahil 
Müdafaa vergilerinin tamamı Hazineye ödenir. 

3 — (b) fıkrasında yazılı farkların % 30 u özel idarelere aittir. 
% 70 i tahsil edildikleri ayı takip eden ayın sonuna kadar mahalli mal 
sandıklarına yatırılır. İşbu % 70 leri vaktinde yatırmıyan özel idarelerin 
amiri ita ve muhasebecilerinden, vaktinde ödenmeyen miktarın % 10 u 
6183 sayılı Kanuna göre tahsil olunur. 

Özel idarelerce vergi ve cezaların kısmen tahsili halinde, mükel
leften tahsil edilen miktar, yukarıki (a) ve (b) fıkralarında yazılı 
kısımlara» tahakkuk miktarları arasındaki nisbete göre tahsilat kay
dolunur. 

Geçici madde 1 — Bu kanun gereğince arazi ve arsa kıymetler! ile 
bina gayrisâfi iratlarına tatbik edilecek misiller; Gelir, Kurumlar, Ve
raset ve İntikal Vergileri ile 5887 sayılı Kanun gereğince alınmakta olan 
tapu ve kadastro harçlarının tatbikatında nazarı İtibare alınmaz. 

Geçici madde 2 — Mülga 5228 sayılı Kanunun 7 nci ve 6188 sayılı 
Kanunun 13 üncü maddeleri gereğince muafiyetten İstifade ettirilmiş 
olan binaların bu muafiyeti mahfuzdur. 

Geçici madde 3 — Bu kanun gereğince misil tatbiki suretiyle 
gayrisâfi iratların yükselmesi sebebiyle; 1837 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinin 7 nci fıkrasında yazılı binaların istlsnaiyete esas olan 
gayrisâfi irat miktarlarını aşmış olması bu binaların istisnaiyetine halel 
getirmez. 

Madde 5 — 6188 sayılı Bina Yapımını teşvik ve izinsiz yapılan 
binalar hakkındaki kanunun 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 6 — Bu kanun 1 Mart 1961 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 7 — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

5/1/1961 

No Başlığı 
Düstur 
Tertip Cilt Sahife 

1 — İlgili Kanunlar : 
1833 Arazi Vergisi Kanunu 6/7/1931 3 12 581/263 184 T 
1837 Bina Vergisi Kanunu 

II — Sözü geçen Kanonlar : 
14/7/1981 3 12 604/278 1848 

5228 Bina Yapımım Tesyık Kanunu 6/7/1948 3 29 1121 6950 
S887 Harçlar Kanunu 2972/1952 3 33 315 8047 
6183 Â m m e Atacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun 

28/7/19S3 3 34 J658 8469 
6188 Bina Yapımını Tefrik ve İzinsiz Yapılan Binalar hakkında 

Kanon 29/7/1953 3 34 1703 8470 

Sökmen Gültekin'in babası Ali Gültekin ile annesi Kadriye 
Gültekin'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması 

hakkında Kanun 

Kanun No : 207 Kabul tarihi: 4/1/1961 

Madde 1 — İnkılâbı takip eden 28 Mayıs gecesi, nöbet hizmetin
den döndüğü sırada» müessif bir kazaya kurban, giderek vefat eden 
Harb Okulu talebelerinden Sökmen Gültekin'in geride bıraktığı babası 
Ali Gültekin ve annesi Kadriye Gültekin'e, hayatta bulundukları müd
detçe, her birine vatani hizmet tertibinden ayda (350) lira aylık bağlan
mıştır. 

Madde 2 — Bu kanun 1 Ocak 1963. tarihinden itibaren yürürlüğe 
girer. 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 
7/ı/mı 

Emin oğlu Kazım Yurtalan'a vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması hakkında Kanun 

Kanun No : 208 Kabul tarihi: 4/1/1961 

Madde 1 — Erzurum ve Erzincan müdafilerinden ve Millî Müca
dele kahramanlarından Emekli Yarbay Kazım Yurtalan'a, hayatta kal
dığı müddetçe, vatan! hizmet tertibinden (500) lira aylık bağlanmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

7/1/1961 

9 OCAK 1961 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık kuram
ları ile esenlendirme (Rehabilitasyon) tesislerine verilecek 

döner sermaye hakkında Kanun 

Kanun No : 209 Kabul tarihi: 4/1/1961 

Madde 1 — 6551 sayılı kanunla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
hastaneleriyle (Rehabilitasyon - esenlendirme) müesseselerine verilen dö
ner sermaye miktarı (75 000 000) liraya çıkartılmıştır. 

Madde 2 — Döner sermaye, kurumların kârları ile bağışlardan ve 
Devlet yardımlarından teşekkül eder. 

Çeşitli kaynaklardan elde edilen miktarlarla bütçe yılı sonlarında 
bilançolarla tesbit edilecek safi kârlar, döner sermaye birinci madde
deki miktara baliğ oluncaya kadar sermayeye eklenir ve fazlası Hazi
nece İrat kaydedilir. 

Madde 3 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı bilûmum 
sağlık müesseseleriyle, hıfzıssıhha enstitülerinden Bakanlıkça uygun gö
rüleceklerde muayene, teşhis, tedavi, lâboratuvar, tetkik ve tahlil işleri 
ile aşı ve serum imal etmek, bu müesseselerden istihsal veya imal edi
lecek maddeleri kıymetlendirmek üzere Bakanlık: 

Her nevi müstehlik maddelerle, tıbbi, cerrahi alet, malzeme ve 
cihazlar, döner sermaye hizmetlerinin istilzam ettireceği mefruşat ve 
demirbaş, eşyayı satınaimaya, tamirat, tadilât, inşaat, tıbbi ve fenni 
tesisat yaptırmaya, gayrimenkul kiralmaya ve bunlara müteferri sair 
masraflar yapmaya, tamir, imal atelyelerl açılması ve bunlara sermaye 
tahsis edilmesi, ambulans ve cenaze arabası satınalınması, müessse 
lerce kıymetlendirilen mamullerin serbest piyasaya veya sair müesse 
lere intikal ettirilmesi işlerini yapmaya veya bunun için müesseselere 
yetki vermeye, döner sermaye müesseselerinin İşletilmesinde hizmetin 
hususiyeti bakımından canlı hayvan beslenmesi ve bunların mahsullerin
den faydalanılması ve zirai mahsullerden İhtiyaç görülenlerin yetiştiril
mesi ve bunların bakım, satış ve istihlâkleri gibi işler için müesseselere 
yetki vermeye mezundur. 

Madde 4 — Döner sermayenin istilzam ettireceği işleri görmek, 
hesapları merkezde tetkik ve umumi bilançoyu tanzim ve hesap işle
rini takiple mükellef olmak üzere, merkezde Sosyal Yardım Umum 
Müdürlüğüne bağlı bir Döner Sermaye Müdürlüğü ve muhasebe teşki
lâtı ile ayrıca sağlık müesseselerinde (Rehabilitasyon - esenlendirme) 
döner sermaye işletme idare ve muhasebe teşkilâtı kurulur. 

Bakanlık merkezde kurulacak Döner Sermaye Müdürlüğü ve muha
sebesi vasıtasiyle müesseselere tahsis olunan döner sermayelerin hare
kâtını takibeder. Döner sermayenin işletilmesinden hâsıl olacak kârlar, 
her yıl sonunda, Bakanlığın göstereceği lüzuma göre, döner sermayeye 
ilâve edilir veya merkezde bir hesapta toplanır. 

Madde 5 — Döner sermaye işlerini tedvirle görevli teşkilâtın çeş'tli 
personeline ait kadrolar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Maliye 
Bakanlığı tarafından müştereken tesbit olunur. Bu kadrolara tâyin 
lecek elemanların her türlü istihkakı ve giderleri döner sermayeden 
ödenir. 

tşin icabettirdiği mütehassıs tabip ve sair elemanların müessesede 
bulunmaması halinde, münferit vakalara münhasır olmak üzere müessese 
âmirleri hariçten lüzumlu elemanları celbedebilirler. Bu eleman ara İrz-
metlerin'n önemi, ve çalışma sürelerine göre Bakanlıkça tesbit edilecek 
tarife dairesinde ücret verilebilir. Zaruri yol masrafları ayrıca ödenir. 

Madde 6 — Tıp meslekleri mensubini ile, eczacı, kimyager ve ve
terinerlerin tâyini, müessese âmirinin usul ve mevzuata uygun olarak 
yapılacak teklifi ve vilâyetin İnhası üzerine veya resen Bakanlıkça; mu
hasiplerin tâyini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teklifi üzerine 
Maliye Bakanlığınca ve bunların d:şında kalan diğer bütün personelin 
tâyini ise müessese âmirinin teklifi ve vilâyet sağlık müdürünün inhası 
üzerine vilâyetçe yapılır. 

Ayrıca müessese âmirleri, işin icabına göre, mahallin en büyük 
sıhhi âmirinin müsaadesi alınmak şartiyle, işçi ve amele istihdam edebi
lirler. 

Madde 7 — Döner sermaye muameleleri 1050 sayılı Muhasebe 
Umumiye Kanunu ile, 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanuna 
hükümlerine tabi değildir. 

Ancak, döner sermaye ile yapılacak İşlerden mütevellit irat ve mas
raflar için mail yılın hitamından İtibaren 4 ay içerisinde merkez müdür
lüğünce bir umumi bilanço tanzim edilerek Sayıştaya ve Maliye Bakana 
lığına tevdi olunur. Bu bilançolar Sayıştayca ve Maliye Bakanlığınca 
muvakkaten tâyin edilecek mütehassıs murakıplar tarafından kayıtlar 

(Resmî Gazete) 
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ve evrakı m us biteye tatbJt edilmek suretiyle nihayet bu ay içerisinde 
tetkik edilir. Neticeye göre düzenlenilecek raporlar bilanço ve evrakı 
müsbitesiyle birlikte, Sayıştayın tetkik ve vizesine arzolunur. 

Madde 8 — Döner sermaye hizmetlerinin gerektireceği alım, satım, 
tadilât, tamirat, icar, inşaat ve sair işler (30 000) lirayı tecavüz ettiği 
takdirde merkezde, Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığınca, bir üyesi 
Maliye Bakanlığından olmak üzere teşkil edilecek üç kişilik bir heyet 
tarafından yapılır. 

Mahallince yapılacak bu işler için, mahallin en büyük sıhhi âmiri, 
müessese baştabibi veya müdürü ve mal memuru veya yerine tâyin ede
ceği memurun iştiraki ile teşekkül edecek üç kişilik bir komisyon ku
rulur. 

Ancak, mahallince verilecek karar muhteviyatının (30 000) lirayı 
tecavüz etmesi halinde, bu kararın en geç 15 güne* zarfında Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca tasdik edilmesi şarttîr. 

Ayrıca, mahallince yapılacak bu işler için vazifeye taallûk eden 
salâhiyet ve diğer teferruat 13 üncü madde mucibince tanzim edilecek 
yönetmelikle sarahaten belirtilir. 

Madde 9 — Kullanılma ve muhafazalarında fayda melhuz olmıyan 
demirbaş ve menkullerin satışları ve imhası da Bakanlığın müsaadesi 
ile 8 inci maddede belirtilen heyetler, marifetiyle yapılır. 

Madde 10 — Döner sermaye işlerinde çalışan memur ve hizmetli
lerden vazife icabı yemek zamanlarını müesseselerde geçirmekte olanların 
İaşeleriyle yine vazife icabı müessesede kalmak zaruretinde bulunanların 
ibateleri müesseselerce temin olunur. 

Madde 11 — Döner sermaye işlerinde görevli olmıyan müessese 
personelinden bu sermayeden idare edilen yataklarda yatan hastalar için 
mesai saatleri dışında kalmak mecburiyetinde kalanlara, bu çalışmanın 
mahiyet, müddet ve vâki olduğu zaman gözönünde tutulmak suretiyle, 
her çalışma için 8 inci maddede adı geçen üç kişilik komisyon tarafından, 
takdir edilecek bir ücret verilebilir. Şu kadar ki, bu ücretin bir saat
lik mesaiye isabet eden miktarı çalışmayı yapan personelin asil aylık 
istihkakının bir saate düşen miktarının bir mislini geçemez. 

Madde 12 — Döner sermayeye ait bütün mallar Devlet malı hük
mündedir. Bunlar aleyhine işlenen suçlar aynen Devlet malları aleyhine 
işlenmiş suç olarak kabul edilir ve sanıklar bu husustaki kanunlar hü
kümlerine göre takip olunarak cezalandırılır. 

Bu sermayeye alt olup müesseselerde bulunan ve hastanelerde mev
cut olmayıp tatbikına zaruret görülen ilâç, cihaz ve sair mevat, döner 
sermayeye masraf kaydedilmek suretiyle, ücretsiz hastalar için de isti
mal ve istihlâk olunabilir. 

Madde 13 — Döner sermayenin işletilmesine mütaallik her türlü 
mal! ve idari muamelelerin yürütülme şekline ve muhasebe usullerine ait 
esaslar Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca müştereken 
tanzim olunacak bir yönetmelik ile tesbit olunur. 

Madde 14 — 6561 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 
Geçici madde — 6561 sayılı kanunla verilen döner sermaye İşlem

lerinden doğan bilcümle hak ve borçlar, bu kanunla kurulan döner ser
mayeye intikal eder. 

Madde 15 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 16 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanları memurdur. 

î/1/1961 

ftMÜfc 
Resmi 

Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sahife Sayı 

1050 
2490 
6561 

Sözü geçen Kanunlar : 
Muhasebe! Umumiye Kanuna 14/6/1927 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanana 10/6/1934 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti hastahaneleriyle reha-
billtasjon müesseselerine verilecek mutedavil sermaye 
hakkında Kanun 20/5/1955 

9 
3 

8 628 607 
15 1057/396 2723 

3 36 1453 9010 

6802 saydı Gider Vergileri Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında Kanun 

Kanun No: 210 Kabul tarihi: 4/1/1961 

Madde 1 — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 4 üncü madde
sinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Montaj ve tamir istisnası: 

a) II ncı tablonun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisyonlarında yazılı vasıta, 
alet, makine ve cihazların kurulup işletilmesinde kullanılmak üzere te
min olunan vergiler esas ve yedek parçalardan, memleket dâhilinde ku
rulup işler veya kullanılır hale getirilen yukarıda mezkûr vasıta, alet, 
makine ve cihazlar (Yalnız montaj ve tamir dolayısiyle ve müessesece 
bizzat imal edilen veya memleket dahilinde imal edilmiş olanlardan temin 
olunan esâs ve yedek parçalar ve malzemenin maliyeti ile işçilik topla
mının, tamir ve montajı yapılan vasıta, alet, makine ve cihazın mali
yetinin % 30 undan fazla olmaması kaydiyle). 

Madde 2 — Aynı kanunun 4 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki (1) 
fıkrası eklenmiştir: 

Rejenere kauçuk: 
1) Kauçuklu hurdalardan fiziki veya kimyevi ameliyelerle elde 

edilen rejenere kauçuk. 
Madde 3 — Aynı kanunun 16 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra 

İlâve edilmiştir: 
Vergi matrahının ücret olması halinde de aynı hükümler uygu

lanır. 
Madde 4 — Aynı kanunun 29 uncu maddesinin (f) fıkrası aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir: 
f) Bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin sermayelerine 

iştirak ettikleri banka, banker ve sigorta şirketlerinin bu kanuna göre 
banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi- muamelelerden mütevellit 
kâriarı, 

Madde 5 — Aynı kanunun 34 üncü maddesinin (b) fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir; 

b) Tramvay, tünel, troleybüs, otobüs ve yolcu taşımaya mahsus 
sair motorlu kara nakil vasıtaları (Otomobil, kamyonet, motosiklet, mo
torlu bisiklet hariç), 

Madde 6 — Aynı kanunun 35 inci maddesinin (i) fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

i) 300 ve daha aşağı rüsum tonilâtosu hacmindeki makine ile mü
teharrik gemilerle yapılan eşya ve 18 ve daha aşağı rüsum tonilâtosu 
hacmindeki deniz nakil vasıtalariyle yapılan yolcu taşımaları. 

Madde 7 — Aynı kanunun 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Veresiye satışlarla dahilî sarflarda ve ihracından vazgeçilen emti
ada ödeme süresi: 

Veresiye yapılan satışlara ait vergi, bedelin tahsil olunduğu ayı 
takip eden ayın on beşinci günü akşamına kadar ödenir. Ancak bu müd
det malın teslimini takip eden ayın on besinci -gününden itibaren altı ayı 
geçemez. 

Bu kanunun tatbikatında veresiye addolunacak satışlar en az bir 
ay vâde ile yapılmış satışlardır. Veresiye satışların müessese tarafından 
tevsiki şarttır. Ücretle yapılan istihsal vergisine mütaallik İşlerde ücret 
veresiye ödendiği takdirde yukarıdaki hükümler uygulanır. 

Elektrik ve havagazı satışlarında bu madde hükmü uygulanmaz. 
3 üncü maddenin (b) fıkrasında yazılı şekilde vâki olacak teslim

lere ait vergi, peşin satışlarda vergiye tabi olmayan mamullerin müş
teriye satıldığı ayı takip eden ayın on beşinci günü akşamına kadar 
ödenir. Bu satışların 60 ıncı maddenin birinci fıkrasında yazılı fatura
larla tevsiki şarttır. Vergiye tabi olmayan mamullerin veresiye satıl
maları halinde, bu maddenin veresiye satışlara ait hükümleri uygulanır. 

Müddeti içinde ihracından vazgeçilen teslim edilmiş maddelerin ver
gisi, vazgeçme dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarihten itibaren bir 
ay içinde ödenir. 

Madde 8 — Aynı kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Mükelleflerin beyan ettikleri matrahla tahakkuk veya tetkik ya
panların veyahut teftişe yetkili kılınanların buldukları matrah arasındaki 
vergi farkları hakkında Gümrük Kanunu uyarınca gümrük vergisi hak
kındaki esaslar dairesinde üç kat ceza hükmedilir. 

Madde 9 — Aynı kanuna bağlı 1 sayılı tablonun 10/B pozisyonu 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

B) Nebati lifi maddelerden imal edilen İp, İplik, kınnap, halat ve 
urganlar (Satın alınıp bitim ameliyesine tabi tutulanlar dâhil, üstüpü 
hariç) 

a) Kendirden, ketenden, sızalden, maniladan mamul ip, kınnap, 
halat, urgan % 15 

b) Diğerleri % 30 
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Madde 10 — Aynı tablonun lü/C pozisyonu aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

C) Dokumaya elverişli devamlı ve devamsız sentetik ve suni eylaf-
tan mamul iplikler (Satın alınıp bitim ameliyesine tabı tutulan iplikler 
dâhil) (Sentetik ve suni elyaf tabirleri Gumruk Giriş Tarife Cetvelindeki 
bu tabirlere tekabül eden tarif leri ifade eder.) % 36 

Madde 11 — Aynı tablonun 10/B pozisyonu aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

E ) A , B ve C fıkralarında yazılı l i f nevilerinin ik i ve daha faz
lası ile mahlut olarak imal edilen İplikler, mahlutun bünyesine miktar 
itibariyle en fazlşı giren l i f nevinden yapılmış sayılarak o cins ipl iklerin 
nispeti ile vergilenir. Miktarların denk olması halinde vasati nispet uy
gulanır. 

M i k t a r itibariyle galip liften yapılan ipl ik vergiye tabi bulunmadığı 
takdirde mahlutun bünyesine miktar bakımından ikinci derecede girmiş 
olan life ait ipl iklerin nispeti uygulanır 

Madde 12 — Aynı tablonun 12 nci pozisyonu aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

12 Diğer maddeler : 

Gümrük Giriş Tanfe Cetvelinin 05 14, 13 02, 27 12 ve 2713 poz s-
yonlarında kay'tlı maddelerle 28 mel faslında (Bu fas'm 28 02 28 42, 
28 54 ve 28 58 sayılı pozisyonlarındaki kükürt, soydum karbonat kırıs-
talıze, oksijenli su, mayı mukattar ve aynı fasılda kayıtlı olup I numa
ralı tablonun diğer pozisyonlarına giren maddeler dâhil oldukları poz's-
yonlara göre vergilendirirler ) Ve 29 uncu faslında (Afyon müştakları, 
mürekkepleri, kokain ve emlahı harıg) ve 38 01, 38 07, 38 08 ve 38 16 
sayılı pozisyon"arında kayıtlı maddeler % 18 

Madde 13 — Aynı kanuna bağlı III numaralı tablonun 4 üncü po
zisyonu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

4. Glikoz : 1. K g . S S den 50 K r . 

Madde 14 — Aynı kanuna bağlı I V numaralı tablonun 13 üncü 
pozisyonu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

13. Diğer maddeler : 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 13 ve 25 ıneı fasıllarında kayıtlı 
maddelerle 28 inci faslının 28 02, 28 42, 28 54 ve 28 58 sayılı pozisyon
larındaki kükürt, sodyum karbonat kırıstalıze, oksijenli su ve mayi 
mukattar ve 30, 32, 33, 34, 35 ve 38 ıncı fasıllarında kayıtlı maddeler 
(Bu maddelerden I numaralı tabloya gerenler mezkûr tablodaki pozisyon
larına göre vergilendirilirler.) % 15 

Madde 15 — Aynı kanuna bağlı tabloların sonundaki ihtar hüküm
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İhtar : 

1 I inci tabloda yazılı i lk istihsal maddelerden bir kaçı ile mah
lut ve mürettep olup I V uncü tabloya dâhil bulunan eşyanın bu tab'o-
dakı pozisyonu, bünyesinde miktar ıt bariyle en yüksek olan maddeye 
gore tâyin olunarak eşya o pozisyonun hizasındaki vergi nispeti üze
rinde verg lendırılır (IV üncu tabloda İsmen yazılı eşya ile Bakanlıklar 
tarafından tâyin ve ilân edilen eşya hariç) 

2 I inci tabloya dâhil olan maddelerle aynı tabloya dâhil olma
yan maddelerden mahlut ve mürettep olarak vücude getirilmiş olan ve 
I V üncü tabloya dâhil bulunan bir eşyanın, bünyesine giren maddeler
den I inci tabloda yazılı olanların miktar İtibariyle % 50 veya daha 
faz la nispette bulunması halinde - bu eşya tamamiyle I inci tab'oya 
dâhil maddelerden yapılmış sayılarak - I V uncü tabodakı pozisyonu ve 
vergi nispeti (1) numaralı ihtara göre tesbit olunur. 

Bahis konusu eşyanın bünyesine giren I inci tabloda yazılı madde
lerin miktar itibariyle % 50 den az olması halinde, bu eşya, bünyesin
deki I inci tabloya dâhil maddelerden miktar itibariyle en yüksek ola
nından imal edilmiş sayılarak IV uncü tablodaki pozisyonu tâyin olu
nur ve o pzisyonun vergi nispetinin yarısı ile vergilendirilir. 

3. Kesilmiş, bölünmüş, hazırlanmış veyahut dâhilde ist imal veya 
imal edilmek üzere esas mahiyeti değıştlrilmeksizin bazı fer'ı ameliye
lere tabı tutulmuş olan i lk istihsal maddeleri birinci tabloda yazılı nispet
ler üzerinden vergilendirilir. 

Madde 16 — Aynı kanunun 4 üncü maddesinin (f) fıkrası ve n 
numaralı tablosunun 8 İnci pozisyonu ile geçici b ir inc i maddesi kaldırıl
mıştır. 

Madde 17 
Madde 18 

E u kanun yayımı tarihinde yuruluge girer. 
B u kanunu Bakanlar K u r u l u yurutur. 

7/1/1961 

No. 

İlgili Ka« an : 
6 8 0 2 G«der VereıUn KABBBH 23/7/19SS 

Re. 
Dftstur Gnv,.-
Tertıp CH t Sahife Sa 

37 1 9 8 2 

Türk Silâhlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanunu 

Kanun No : 211 Kabul tarihi: 4/1/1961 

A ) E S A S L A R 

I - Tarifler 
Madde 1 — Türk Silâhlı Kuvvet len : K a r a (Jandarma dâhil), De 

nız ve Hava Kuvvetleri subay, askeri memur, astsubay, erbaş ve erler 
ile askeri öğrencilerden teşekkül eden ve seferde ihtiyatlarla ikmal edilen 
kadro ve kuruluşlarla teşkilâtı gösterilen silâhlı Devlet kuvvetidir. 

Madde 2 — Asker l ik • Turk vatanını, istiklâl ve Cumhuriyetini ko 
rumak için harb sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir. B u mu 
kellefıyet özel kanunlarla vaz'olunur. 

Asker • Asker l ik mükellefiyeti altına giren şahıslarla (Erbaş v. 
erler) özel kanunlarla Silâhlı Kuvvetlere ıntısabeden ve resmî bir kıyafe 
taşıyan şahsa denir. 

Madde 3 — Askerler ve rütbeler : 

a) Askerler 

1 E r : ihtiyaçları Dçvlet tarafından deruhte ve temin olunaı 
rütbesiz askerdir. 
Erbaş : Ihtıyaçlan Devlet tarafından deruhte ve temin olu 
nan onbaşı ve çavuş rütbelerini haiz askerdir. 
A s k e r i k Kanununa gore mükellef bulundukları hizmetler 
ifadan sonra hususi kanunlara tevfikan muayyen bir hız 
met taahhüdü suretiyle Silâhlı Kuvvetlerde vazife gorer 
uzman veya uzatmalı çavuş ve onbaşılar da erbaş sayılıı 

Astsubay • Hususi kanununa göre Silâhlı Kuvvetlere katı 
lan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kada 
rütbeyi haiz olan askerdir. 

A s k e r i öğrenci : Subay, askerî memur veya astsubay ye 
tıştırılmek üzere jnuhtelıf okul ve unıvers.telerde okuya> 
ve resmî bir kıyafet taşıyan öğrencilerdir. 

Askerî memur : idarî işlerde, fen ve sanat kollarında va 
zıfe gören ve kanuna gore subaylara muadil ve özel bı 
silsileye tabı bulunan askerdir. 

Subay : Hususi kanuna gore Silâhlı Kuvvetlere ıntısabedeı 
asteğmenden mareşala (Buyuk amirale) kadar rütbeyi ha: 
olan askerdir. 

b) Rütbeler: 

1. Erbaşlar : 
a) Onbaşı 
b) Çavuş 

2. Astsubaylar : 

a) Astsubay çavuş 
b) Astsubay üstçavuş 
c) Astsubay başçavuş 
d) Astsubay kıdemli başçavuş 

3. Askerî memurlar 
a) 8 ıncı sınıf 
b) 7 nci sınıf 
c) 6 nci sınıf 
d) 5 ıncı sınıf 

(Asteğmen muadili 
(Teğmen muadili 
(Üsteğmen muadili 
(Yüzbaşı muadili 
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e) 4 üncü sınıf 
f) 3 üncü sınıf 
g) 2 nci sınıf 
h) 1 inci suuf 
Subaylar; 
a) Asteğmen 

Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 

(Kıdemli yüzbaşı muadili) 
(Binbaşı muadili 
(Yarbay muadili 
((Albay muadili 

> 
) 
) 

b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
K) 
i) 
İ) 
k) 
1) 

Madde 4 -
meslek ismi konulur. 

Binbaşı) 
Yarbay \. Üst subaylar 
Allîay J 
Tuğgeneral (Tuğâm'ral 
Tümgeneral (Tümamiral 
Korgeneral (Koramiral 
Orgeneral (Orâmiral 
Mareşal 

General veya amiraller 

(Büyük amiral) 
Muhtelif sınıfların rütbe isimlerinin başlarına sınıf veya 

M:dde 5 — Nizam: Tüzükler, kararnameler, yönetmelikler, talim
namelerin ve talimatların hükümleridir. 

Madde 6 — Hizmet: Kanunlarla nizamlarda yapılması veyahut ya
pılmaması yazıinrş olan hususlarla, ftm'r tarafından yazı veya sözle 
emredilen veya yasak edilen işlerdir. 

Madde 7 — Vazife: Hizmetin icabettirdiği şeyi yapmak ve men-
ettiği şeyi yapmamaktır. 

Madde 8 — Emir: Hizmete ait bir talep veya yasağın sözle, yazı 
ile ve sa'r suretle ifadesidir. 

Madde 9 — Âmir: Makam ve memuriyet itibariyle emretmek sa
lahiyetini haiz kimsedir. Bunun emri altındakilere maiyet denir. 

Madde 10 — Üst tâbiri, rütbe veya kıdem büyüklüğünü gösteril. 
Ast, üstün rütbece veya kıdemce aşağısında bulunan kimsedr. 
Madde 11 

mevkidir. 
Makam: Her âmirin Silâhlı Kuvvetlerde temsil ettiği 

Madde 12 — a) Kıta: Görevin yapılması için taktik ve idari bir
likleri kapsıyan ve bîr kumanda altında toplanan teşkillere kıta denir. 

Taktik birlik: Belli bir kuruluş ve kadrosu olup as'î görevi mu
harebe hareketleri olan bir teşkildir. Taktik birlikler içerisinde bazı İdari 
unsurlar da bulunabilir. 

İdari birlik: Belli bir kuruluş ve kadrosu olup aslî görevi hizmet 
hareketlen olan bir teşkildir, 

b) Karargâh: Kumandan veya âmirlerin kıta veya kurumlarının 
sevk ve idarelerinde yardımcı olan bir toplumdur. Karargâhlar bir kuru-
s ve kadro ile tesbit edilir. 

c) Askerî kurum: Kıta ve karargâh anlamı dışında kalan askerî 
hastane, okul, ordu evi, dikim evi, fabrika, askerlik şubesi, ikmal mer
kezi ve depo gibi askerî tesis ve teşkillerdir. 

II - Disiplin 
Madde 13 — Disiplin: Kanunlara, nizamlara ve âmirlere mutlak 

bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet demektir. 
Askerliğin temeli disiplindir. 
Dis'pinin muhafazası ve idamesi için hususi kanunlarla cezai ve 

hususi kanun ve nizamlari idari tedbirler alını. 

III - Astın vazifeleri 
Madde 14 — Ast; âmir ve üstüne umumi âdap ve askerî usullere 

uygun tam bir hürmet göstermeye, âmirlerine mutlak surette itaate ve 
kanun ve nizamlarda gösterilen hallerde de üst'erine nnrtlak-itaate mec
burdur. 

Ast'muayyen olan vazife'eri, akrğı emri vaktinde yapar ve değiş
tiremez, haddni aşamaz. İcradan doğacak mesuliyetler emri verena attîr 

itaat hissini tehdit eden her türlü tezahürler sözler, yazılar ve fiil 
ve hareketler cezai müeyyidelerle men olunur. 

IV - Amirin vazifeleri 

Madde 15 — Âmir; emirlerini ma'yetindeki her şahsa verebilir. 
Vazifelerin zamanında ve tam olarak yapılıp yapılmadığı takip ve ya
nılmasını temin eder. 

Madde 16 — Amir; maiyetine hizmetle münasebeti olmıyan emir 
veremez. Astından hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulu
namaz Hediyesini kabul edemez ve borç alamaz; 

Madde 17 — Âmir; maiyetine hürmet ve itimat hisleri verir. Mai
yetin ahlâki, ruhi ve bedeni hallerini daima nezaret ve himayeci altında 
bu'undurur. Âmirin maiyetine karşı daima bitaraflık ve hakkanlyeti.-mu-
hafazası esastır. 

Madde 18 — Âmir; maiyetine disiplini bozan fiil ve hareketlerin
den dolayı disiplin cezaları verir. 

Disiplin cezalarının mahiyeti ve verilmesi usulü hususi kanundaki 
hallere göre tâyin, ve tesbit olunur. 

V - Emir 
Madde 19 — Emrin üniforma ile verilmesi lâzımdır. Üniformasız 

olan bir âmirin verdiği emirleri onu tanıyanlar yapmaya mecburdur. 
Madde 20 — Emirler ast tarafından değiştirilemez. Ancak, ahval 

ve şerait emri yapılamıyacak bir hale koymuşsa veyahut emir verii'rken 
meçhul kalnrş sebepler meydana çıkmışsa veya emrin yapılması büyük 
bi tehlikeyi ve ağır bir zararı da mucip olacaksa ve bütün bu haller 
karşımda âmirden yeni bir emir alınmasına hal ve zaman da müsait de
ğilse; ast mesuliyeti üzerine alarak emri yenği vaziyete uygun bir tarzda 
değiştirerek yapabilir ve ilk fırsatta emri yapılmıyan veya kısmen yapı
lan âmirlere de mafûmat verilir. 

Madde 21 — Emirler, kaidaten birbirine bağlı makamlar ve ku-
mandanlar tarafından bir silsile takip edilerek verilir Müstacel ve zaruri 
ha'lerde bu Sıraya riayet edilmeden de emir verilebrir. Bu takdirde 
âmir atlanmış olan kademelere en kısa zamanda bilgi veriri Ve- böyle bir 
emri alan astda kendi âmirini haberdar eder. 

Madde 22 — Bir âmirin verdiği emir yapılırken daha büyük, bir 
âmirden evvelki emre muhalif ikinci bir emir daha al nacak olursa, ikinci 
emri veren âmire evvelki emir bildirilir Eğer ikinc âmir kendi emrinin 
yapılmasmına israr ederse bu âmirin emri yapılır. Ye birinci âmire malû
mat verilir. Eğer olan, büyük âmire birinci âmirin emrini bildirmeye hal 
ve zaman müsait değilse vaziyete uygun olan emir kendi mesuliyeti da
hilinde yapılır ve âmirlere bildirilir. 

Madde 23 — Fesat ve isyan halinde bulunan bir kıta, karargâh 
veya askerî kurumda intizama temin etmek, yağmacılığın önünü almak 
ve kaçak askerleri çevirmek için bu halleri gören her üst emir ve ku
manda işini üzerine almak vazifesi ile mükefleftir. 

Madde 24 — Disipline ayları gördüğü her hale müdahaleye ve 
emir vermeye her üst görevlidir. 

B) PERSONEL İŞLERİ 

Müracaatlar 

Madde 25 — Her asker resmî ve şahsi işlerinden do'ayı müracaatini 
söz veya yaz ile en yakın âmirinden başlıyarak silsile yoliyle yapar. 

Müracaatlar takip ve tahkik ve bir karara bağ" anarak neticesi 
müracaat sahibine mümkün olan en kısa zamanda mutlaka bildirilir. 
Ancak; bu müddet hiçbir halde bir ayı geçemez. 

Birden fazla kimselerin toplu olarak söz veya yazı ile müracaatleri 
yasaktır. 

II - Şikâyetler 

Madde 26 — Her asker, gerek hizmete ve gerek zati işler ne ait 
kanun ve nizamların kendisine vermiş olduğu hak ve salâhiyetler her 
hangi bir surette haksız olarak itfâl edilirse veya ihlâl edildiğini zanne
derse şikâyet etmek hakkmı haizdir. 

Madde 27 — Şikâyet söz veya yazı ile «n yakın âmire yapılır Eğer 
bu âmirden şikâyet olunacaksa bir derece üstündeki âmire yapıl r Ve 
bunun gibi her şikâyet edilen âmir geçilir. Sözle yapman şikâyetler bir 
zabıtla tesbit olunur. 

Madde 28 — Toplu olarak şikâyet yasaktır. Bir veya aynı hâdise 
birden fazla şahısların şikâyetlerinin sebep veya mevzu olursa bunların 
her biri ayrı ayrı Ve yalnız başına şikâyet hakknı kullanabilirler. 

Madde 29 — Şikâyet reddedildiği takdirde, şikâyetçiye bu yüzden 
ceza verilmez Ancak şikâyet ederken şikâyetçi bir suç işlemiş veya bir 
düsiplin tecavüzünde bulunmuşsa ayrıca mesul olur. 

Madde 30 — Şikâyetler ve itirazîar mutlaka tahkik olunarak bir 
karara bağlanır ve neticesi şikâyet edene ve lüzum görülürse şikâyet olu
nana mümkün olan en kısa zamanda bildirilir. Ancak bu müddet hiçbir 
halde bir ayı geçemez. 

4. 
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/ d l ı t a h k i k a t a p - ıev^ u o l a n s i k a y a ı e ı t u ı z d i flcöuus U o / a v e 
U s u ' kanunlarındaki hükümler mahfuzdur 

Madde 31 — B i r ş k â y e t üzerine karaı v e ı '•ek s e ' â h ı y e t ı s ı ' - â v e f - n 
müstenit olduğu vaka hakkında şikayet olunana dsıplın cezası vermek 
salâhiyetini haiz olan İlk cLsıplm âmirine verilmiştir. 

O âmrm vereceği k a r a r aleyhine g e ı e k şikâyet e d e n ve gereks» s -
kâyet olunan, mertebeler sıls lesı y o l u ile daha yüksek Sinelere ıtaaz 
edebilir 

/// - Mükâfat ve ceza 

Madde 32 — Disipl inin muhafazası ve hizmete muta > İl.'1* h u s u s 
larda tekâmülü teşvik ve temin ı ç m mükâfat ve eez-ı tedbır'errıe nuııa-
caat olunur. 

Mükâfat ve cezayı ait tedbirler kanun ve n zamlara goıe aLnıı 

IV - İzin 

Madde 33 — a) Asker ler in izm işleri l u s u s i kanunlara ve n i 
zamlara göre tanzim olunur Vazifenin bulunmayı icap ettirdiği yerden 
izıns'z hiçbir asker gunduz ve gece ayrılamaz. 

Nöbetçi ve vazifeli olmıyan veya kend sine ayrıca hususi b'r v a 
zife verilmıyen subay, askerî memur ve astsubaylar gunluk mesai veya 
eğitimin bitiminde vazife mahallinden ayrılabilirler. 

b) Kıta, karargâh ve kurumlarda gunluk çalışma saatleri mev
sim, ik l im , ahval ve hizmetin özelliklerine göre bir tal imatla tesbit 
edilir. 

Kıtalarda umumi mesai ve hizmet zamanı kalk borusunda başlar 
Gece yoklamasından sonra biter Karargâh ve kurumlarda gunluk v a 
zife müddeti en az 6 saattir, 

V - Kıyafet 

Madde 34 — a) Silâhlı Kuvvetler mensupları üniforma giyerler 
Hizmet esnasında üniformayı giymek mecburidir Hususi vazifeler se
bebiyle hizmet esnasında sivi l elbise giymek âmirin musaadesme bağlı
dır. Her asker üniformasının şeref ve haysiyetini korumaya mecburdur. 

Bar lar , genelevler, meyhaneler ile bunlara benzer yerlere askerler 
üniforma ile giremezler. 

b) Subay, askerî memur ve astsubaylar vazife dışında sivil elbise 
gıvebilırler S iv i l elbise ile vazife yerine giriş ve çıkışlar talimatnamede 
düzenlenir. 

c) Subay ve askerî memurlarla astsubaylar (Astsubay çavuş ha
riç) Irzmet dışında da resmî veya s iv i l elbise ile zatî tabancalarım göze 
gorünmiyecek bir şekilde taşıyabilirler. 

d) Üniformanın şekillen hususi Kıyafet Kararnameleri Ue tâyin 
ve tesbit olunur. 

Kıyafet mefhumu içinde olan el, yüz, saç ve bıyık tuvaletlerinde 
sadelik esastır. 

e) S'lâhlı Kuvvetler mensupları sekil ve kul lanma tarzı tal imatna
mede gösterilen hüviyet kartlarını resmî ve sivi l olarak her zaman üzer
lerinde bulundurmaya mecburdurlar. 

C) UMUMİ VAZİFELER 

Madde 35 — Silâhlı Kuvvetlerin vazifesi ; Turk yurdunu ve A n a 
yasa ile tâyin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetim kol lamak ve koru
maktır. 

Madde 36 — Silâhlı Kuvvetler harb sanatmı öğrenmek ve öğret
mekle vazifelidir Bu vazifenin ifası için lâzımgelen tesisler ve teşkiller 
kurulur ve tedbirler alınır. 

Madde 37 — Silâhlı Kuvvetlere katılan her asker andiçer A n d 
sureti aşağıdadır : 

«Barışta ve savaşta karada, denizde ve havada her zaman ve her 
yerde milletime ve cumhuriyetime doğruluk ve muhabbetle hizmet ve 
kanunlara ve nizamlara ve âmirlerime itaat edeceğime ve askerliğin na
musunu Türk Sancağının şanım canımdan azız bilip icabında vatan, 
cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatımı feda eyhyeceğıme 
namusum üzerine andiçerim.» 

Madde 38 — Sancak, Silâhlı Kuvvetler in şeref timsalidir. Sanca
ğın muhafazası Silâhlı Kuvvetler.n mukaddes vazifesidir. 

Sancak hiçbir sebep ve bahane ile terk edilemez Her alaya (Deniz 
ve Hava Kuvvetlerinde eşıdı birliklere) talimatnamesine göre bir sancak 
ver i l i r . 

Madae 39 — S lalın Kuvvetlerde askerî eğitim ile beıabeı ahlâk 
ve maneviyatın yükseltilmesine ve millî duyguların kuvvetlendirilmesine 
bilhassa ıtma olunur 

Cumhuriyete sadakat, vatanını sevmek, ıyı ahlâklı olmak, uste itaat, 
hizmetin yapılmasında sebat ve gayret, cesaret ve atılganlık, icabında 
hayatım hiçe saymak, butun silâh arkadaşian ile ıyı geçinmek, birbırle-
ıme yardım, intizam severlık, yapılması men edilen şeylerden kaçınmak, 
sıhhatim korumak, sır saklamak her askerin esas vazifesidir 

Madde 40 — Asker in bakımı, sağlığı, yedi ' i lmesi, g'yd rılmesi, ba-
rmdıııiması ve moralinin yüksek tutulması dikkat ve ıtma ile sağlana
cak en muhım vaz,felci dendir. 

Madde 41 — Erbaş ve erlere askerliğe ait bilgilerden başka oku
yup yazmak, yurt ve hayata ait genel kültür bilgi leri de öğretilir. 

Madde 42 — Her asker vazife ve hizmet icabı kullanmak veya 
muhafaza etmek ıçm kendisine tevdi edilen her çeşit Devlet malının ba
kım korunma ve muhafazasından sorumludur. 

Madde 43 — Turk Silâhlı Kuvvet len her turlu s yası tes'r ve dü
şünce'erin dışında ve üstündedir Bundan oturu Silâhlı Kuvvetler men-
sııp'arınm s'yası parti veya derneklere gırmelen bunların siyası faa l i 
yetleri ile münasebette bulunmaları, her turlu siyası gösteri, toplantı 
ışleıme kaıışmâiarı ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı 
yazmaları yasaktır. 

Sılâh'ı Kuvvetler mensuplar' Millî Savunma Bakanlığınca adları 
yaym'anan ve siyası olmıyan cemiyetler ile spor kulüplerinin faal olmı
yan üyeliklerine gııebılırler Girenler durumlarım en kısa zamanda Millî 
Savunma Bakanlığına bildirmeye mecburdurlar. 

Silâhlı Kuvvetler mensuplarının kendi kıta, karargâh ve kurumları 
içinde amatör askerî spor kulüpleri kurmaları ve bu kulüplerde faa l i 
yette buiunma'arı caizdir. 

B u kulüplerin kurulmalaıı, faaliyet ve murakabeleri Millî Savunma 
Bakanlığınca hazırlanacak hususi talimat hükümlerine göre olur. 

Madde 44 — Askerler her zaman ve her yerde birbirlerini selam
lamaya mecburdurlar. Bunun tatbik tarzı talimatnamede gösterilmiştir. 

D) GARNİZON KUMANDANLIĞI 

Madde 45 — Garnizon, içinde ve cıvarmda yerleşmiş kıta, k a r a r 
gâh veya askerî kuıum bulunan meskûn yerlere denir. 

Garn.zonlarm hudutları, talimatnamede beiırt.Iecek esaslar dahi
linde tesbit olunur. 

Madde 46 — Garnizonlarda garnizon kumandanlığı görevi, garni 
zonda mevcut kıta, karargâh ve kurumların kumandan ve âmirlerinin 
rütbe kıdem ve sınıfları gozönune alınarak aşağıdaki esaslar dahilinde 
tesbit olunur. 

a) Tümen ve daha büyük (Deniz ve havada eşidı) kıtalar ile as
kerî kurumların bir aıada bulundukları buyuk garnizonlarda en büyük 
kıta kumandanı garnizon kumandanıdır. 

b) Tümenden daha kuçuk kıtalarla askerî kurumların (Deniz ve 
havada eşıdı) bir arada bulundukları garmzonlaıda rütbe ve kıdemce 
buyuk olan kıta kumandanı garnizon kumandanıdır Ancak bulunan kıta 
taburdan (D^mz ve havada eşıdı) kuçuk ise rütbe, kıdem ve sınıf gözö-
nunde bulundurularak ilende olan subay garnizon kumandanıdır 

c) Jandarma kıta kumandanlaıı ile kurum âmirlerine de garnrzon 
kumandanlığı vazifesi veril ir (a) ve (b) fıkralarının tatbikatında sey
yar jandarma ve hudut b ir l ik ler i kıta ve vilâyet ve kaza jandarma k u 
mandanlıkları, jandarma subay, astsubay ve er okulları ve diğer jan 
darma teşkilleri kurum sayılır. 

Madde 47 — Garnizon kumandanı garnizona dâhil butun kıta ve 
askerî kurumların disiplin âmindir. 

Garnizon kumandanlığına ait hizmetler ile s iv i l makamlarla mü
nasebetleri talimatname ile tesbit edilir. 

Madde 48 — Buyuk garnizonlarda (Turnen ve eşıdi askerî k u r u m 
lar ile daha buyuk kıta ve kurumların bulunduğu yerlerde) garnizon 
kumandanlan, oradaki kıta kumandanları rütbece kendisinden sonra 
gelen birine garnizon kumandanlığını devredebilir. 

Madde 49 — Garnizon kumandanları garnizona ait her turlu hu 
susatta mıntakasında bulundukları turnen, kolordu ve ordu (Deniz vc 
Havada eşıdı) kumandanlıklarına bağlıdırlar. 

Madde 50 — Y a k a r d a k i maddelerde belırtı'en hükümler d-sındp 
veya istisnai haller karşısında garnizon kumandanlığı görevinin hang 
kıta kumandanı veya kurum âmin tarafından yapılacağı Genelkurmay 
Başkanlığınca düzenlenir. 
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E) KIŞLALARDA, KONAK V E O R D U G Â H L A R D A 
KUMANDANLIK 

Madde 51 — Kışla: Askerin barındırıldığı ve hizmet gördüğü tek 
bir bina veya toplu halde bulunan muhtelif binalar ile bunların müşte
milâtından olan diğer binalar Ve arazidir. 

Karargâh ve askeri kurumlar ile Deniz - Kuvvetleri teşkilâtında bu
lunan gemiler gibi askeri tesisler de kışla olarak mütalâa edilir. 

Konak: Askerlerin hazar ve seferde muvakkat bir zaman için 
meskûn yerlerde yerleşmesidir. 

Ordugâh: Askerlerin muvakkat bir zaman için açıkta çadır veya 
baraka ve zeminliklerde yerleştirildiği sahaya denir. 

Madde 52 — Müstakil olarak bir kışla, konak veya ordugâhta bu
lunan bir kıta veya askeri kurumun kumandan veya âmiri aynı zaman
da bu yerlerin kışla, konak veya ordugâh kumandanıdır. 

Muhtelif birlik ve kurumların bir arada bulunduğu kışla, konak ve 
ordugâhlarda kumandanlık en büyük rütbeli kumandan veya âmire aittir. 

Madde 53 — Her kışlada kışla binaları ve teçhizatının daima iyi 
bir halde bulunmasını temin etmekle görevli bir subay veya astsubay 
bulunur. Buna kışla subayı denilir. Bu vazifenin kimin tarafından yapı
lacağı kadrolarda ve talimatlarda gösterllmemişse kışla kumandanı, em
rindeki subay veya astsubaylardan birine bu görevi verir. 

Madde 54 — Tümen (Dâhil) daha yukarı kıta kumandanları ve eşi-
di kurum âmirleri kışla kumandanlığı görevini rütbece kendisinden son
ra gelen birine devredebilir. 

F ) YOKLAMALAR 
Madde 55 — İnsan ve hayvan mevcutlarım anlamak, bunlardan 

ve silâh, malzeme ve eşyada bir vukuat olup olmadığı haberini almak 
maksadı ile kıta, karargâh ve kurumlarda biri sabah, diğeri akşam, 
üçüncüsü de gece olmak üzere günde üç defa yoklama yapılır. 

Yoklamaların şekli ve yapılış tarzı talimatnamede gösterilir. 
Madde 56 — Kati bir lüzum görülürse, muayyen yoklamalardan 

başka kışla kumandanı tarafından verilecek emir üzerine de yoklama 
yapılabilir. 

G) SAĞLIK İŞLERİ 

I - Genel 

Madde 57 — Silâhlı kuvvetler sağlık işlerinde askerlerin fizik ve 
moral durumlarım takip ve koruyucu tababetin tatbiki esastır. 

Bu hizmetin yürütülmesinden ve görülmesinden kıta kumandanları 
veya kurum âmirleri ile bunların tabipleri sorumludur. 

Madde 58 — a) Hastalanan askerlerin muayene ve tedavileri 
kendi kıta ve kurumlarının kadrolarında gösterilen tabiplerince yapılır. 

b) Kadroda gösterilen tabip mevcut değilse oradaki diğer kıta veya 
askerî kurumların tabiplerinden biri, yoksa mahallî askerî hastane ta
biplerinden biri, askeri hastane bulunmuyorsa sırası ile hükümet, bele
diye veya resmi vazifeli sivil tabiplerden biri, bunlar da mevcut değilse 
serbest çalışan sivil tabiplerden biri, kıta veya kurum tabibi olarak gö
revlendirilir. 

c) Kıta veya askeri kurum tabibi olarak görevlendirilen serbest 
çalışan sivil tabiplerin ücretleri mukavelesine göre Millî Savunma Ba
kanlığı veya Jandarma Genel Kumandanlığı bütçelerinden ödenir. 

d) Hastanın veya tabibin nakli için askerî vasıtalardan istifade 
mümkün olmadığı hallerde diğer sivil nakil vasıtalarından faydalanılır 
ve masrafı Millî Savunma Bakanlığı veya Jandarma Genel Kumandan
lığı bütçelerinden ödenir. 

Madde 59 — Kıta veya askerî kurumunun bulunduğu yerden başka 
bir yerde hastalanan askerler hastalıklarını, oranın garnizon veya mer
kez kumandanlığına haber verirler. Garnizon veya merkez kumandanı 
lüzumu halinde hastanın nezdine tabip göndermeye, icabediyorsa hasta
yı askerî bir hastaneye, yoksa başka hastaneye naklettirmeye mec
burdur. 

Askerî garnizon veya merkez kumandanlığı bulunmıyan yerlerde 
hastalananlar, mahallin hükümet veya belediye tabibine müracaat eder
ler. Bunların muayene ve tedavileri, icabediyorsa hastanın askerî bir 
hastaneye buna imkân yoksa başka hastaneye şevki bu tabîpliklerce sağ
lanır. Hastanın asker! bir hastaneye yatırılması halinde yol masrafı baş
ka hastaneye yatırılması halinde bütün nakil, muayene ve tedavi masrafı 
Milli Savunma Bakanlığı veya Jandarma Genel Kumandanlığınca ödenir. 

Sahife: 3001 

Hasta raporları garnizon kumandanlıkları, yoksa mahallî mülki 
amirliklerince hastanın âmirine gönderilir. 

II - Hastalanan er ve erbaşlar 

Madde 6 0 — Hastalananlar hastalıklarını derhal âmirlerine haber 
vermeye mecburdur. Hastalanan bunu yapmazsa en yakın âmiri tarafın
dan haber verilir. Hasta âcil vakalarda derhal, diğer hallerde vizita za
manında tabibe gösterilir. Mesai saati haricinde hastalananlar nöbetçi 
tabibine gösterilir. 

Tabibin lüzum gördüğü erbaş ve erler hastaneye gönderilir. Âcil 
hallerde en seri vasıtadan istifade edilir. Hastaneden dönenler lata veya 
asker! kurum tabibine gösterilir. 

Madde 61 — Erbaş ve erlerin kıta ve asker! kurumlara katılış ve 
ayrılışlarında genel sağlık muayeneleri yapılır. Bu muayeneler ilk altı 
aylık devrede ayda bir, bundan sonraki devrede üç ayda bir olmak üzere 
tekrarlanır. Muayenelerin neticeleri sağlık fişlerine kaydedilir. Kuman
dan ve âmirler bu muayene neticelerine göre personelin sağlık durumunu 
takip ve kontrol ederler. 

/// - Hastalanan subay, askeri memvr, astsubaylar ile 
emeklileri ve bunların aileleri 

Madde 62 — Hastalanan subay, askerî memur ve astsubaylar has
talıklarını bizzat yahut yazı ile veya başka bir vasıta ile âmirlerine bil
dirmeye mecburdurlar. Âmirler de hasta haberini alınca kıta veya ku
rum tabibini, yoksa 58 inci maddenin (b) fıkrası gereğince vazifelendi
rilen tabibi hastanın nezdine gönderir. 

Madde 63 — Müstacel vakalarda hasta, durumu âmirine bildir
mekle beraber yakınsa kendi kıta veya askerî kurum tabibine, değilse 
sırası ile, civardaki diğer kıta veya asker! kurum tabibine, askerî has
tane tabibine, Hükümet veya belediye tabibine ve ancak bunlardan hiç
biri mevcut değilse serbest çalışan bir sivil tabibe müracaat edebilir. 

Serbest çalışan sivil tabibe müracaat zarureti hâsıl olduğu takdirde 
muayene, tedavi ve nakil masrafı hastanın kendine aittir. 

Madde 64 — Hastalık hakkındaki rapor hastayı muayene ve tedavi 
eden tabip veya tabipler veyahut müessese baştabipleri tarafından has
tanın âmirine gönderilir. 

Madde 65 — Hastalık raporunu alan amir keyfiyeti bir derece yu
karı âmirine arz eder. 24 saatten fazla hasta olanların durumu kıtalarda 
tümen, (Deniz ve Havada eşidi birlik) kumandanlıklarına kadar, karar
gâh ve asker! kurumlarda bir derece yukarı âmire bildirilir. 

Madde 66 — a) Subay, askerî memur ve astsubayları askerî ta
bip ve mütehassıslar kıta, kurum, hastane ve meskenlerinde her zaman 
ücretsiz olarak muayene ve tedaviye mecburdurlar. Bunların askerî has
tanelerde yatırılarak tedaviler halinde hiçbir suret ve maksatla İlâç, iaşe 
ve malzeme bedeli alınmaz. 

Hastanelere yatırılmayıp ayakta veya meskeninde muayene ve te
davi edilenlerin tedavisi İçin gerekli malzeme ve reçete muhteviyatı kıta, 
askerî kurum veya hastanece aynen, yoksa Millî Savunma Bakanlığı veya 
Jandarma Genel Kumandanlığı bütçelerinden nakden ödenir. 

Her türlü tedavi halinde ihtiyaç görülecek gözlük, işitme cihazı, 
protez, suni âza, korse ve saire gibi malzemeler Millî Savunma Bakan
lığı veya Jandarma Genel Kumandanlığınc a aynen temin veya bedel
leri bu Bakanlık veya Kumandanlık bütçelerinden ödenir. 

b) Bu şahısların yurt içinde ve dışında ölümleri halinde cenaze 
masrafı ile cenazenin nakli arzu edilen yere götürülmesi ve getirilmesi 
masrafı Millî Savunma Bakanlığı veya Jandarma Genel Kumandanlığı 
bütçelerinden ödenir. 

c) Kumandan veya askerî kurum âmirleri ve bunların muvafakati 
ile tabipler sağlık durumunu kontroluna lüzum görülen subay, askerî 
memur ve astsubayları muayeneye tâbi tutabilirler. 

Ayrıca her subay, askerî memur ve astsubay âzami üç senede bir 
sağlık kurulu muayenesine tâbi tutulur. 

d) Yabancı devletler Silâhlı Kuvvetler mensupları, karş-lıklı an
laşmalar mevcut ise Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupları gibi muameleye 
tâbi tutulurlar. 

Madde 67 — Tabip raporu ile mütehassıs tabiplerin müşahedesi 
altında tedaviye muhtaç görülen subay, askeri memur ve astsubayların 
tedavileri askerî sağlık kurumları olmıyan yerlerde diğer resmî sağlık 
kurumlarında, bunlar da yoksa özel sağlık kurumlarında yapılır. Yol ve 
bütün tedavi masrafları Millî Savunma Bakanlığı veya Jandarma Genel 
Kumandanlığı bütçelerinden ödenir. 

(Resmi Gazete) 



Sahife: 3002 

Madde 68 — Türkiye'de tedavi edilmeleri imkânı olmıyan ve her 
hangi bir yabancı memlekette tedavileri mümkün olabileceği Gülhane 
Askeri Tıp Akademisi Profesörler Kurulu raporu ile tesbit edilen subay, 
askeri memur ve astsubaylar ile erbaş ve erler yabancı memleketlerde 
yol, ikamet, iaşe ve tedavi masrafları Millî Savunma Bakanlığı veya 
Jandarma Genel Kumandanlığınca ödenmek üzere tedavi ettirilirler. 

Ancak bu rapor Millî Savunma Bakanlığı veya Jandarma Genel 
Kumandanlığının tasdiki ile tekemmül eder. 

b) Tabancı menreketerde daimi veya muvakkat vazife ile veva-
hut tahsil, kurs. staj, dil öğrenimi ve bilgi, görgü ve ihtisaslarım arttır
mak maksadlyle bu'unan subay, askerî memur ve astsubaylardan bulun
dukları mahallerdeki sıhhat müesseselerinde tedavi edilenlerin masrafları 
bu müesseselerden alacakları ve askerî ataşelikler veya konsolosluklar 
tarafından tasdik edilen faturalara istinaden Millî Savunma Bakanlığı 
veya Jandarma Genel Kumandanlığı bütçelerinden ödenir. 

c) D*ş memleketlerdeki tedavi müddeti iki yılı geçemez. Bu müd
det içinde âcil haller müstesna raporda gösterilen hastalıktan başka ya
pılan tedavilerin masrafı ödenmez. Ve bu tedaviler için müddet uza
tılmaz. 

Tedavi süresi altı ayı geçtiği takdirde ilgili yabancı sağlık kuru
mundan ve tedavinin devamı zaruretini gösteren rapor, mezkûr kurum 
tarafından ataşelik kanalı ile Millî Savunma Bakanlığı veya Jandarma 
Genel Kumandanlığına gönderilir. Mütaakıp altı ayda bir aynı ameliye 
tekrarlanır. 

Madde 69 — Subay, askerî memur ve astsubayların aileleri; 
a) Bu kanunun 59, 63 ve 66 ncı maddenin (a) ve (b) fıkraları, 67 

nci madde ve 68 nci madde (b) fıkrası (Yalnız daimi vazife ile giden
lerin aileleri) hükümlerinden istifade ederler. 

b) Bu kanunun tatbikatında aileden maksat; subay, askeri me
mur ve astsubaylar ile bunların emeklilerinin eşleri ile kanunen bak
makla mükellef oldukları usul ve füruları ve erkek ve kız kardeşleridir. 

c) Aile efradının muayene ve tedavileri için talimatnamede gös
terilen resmî vesaikin gösterilmesi şarttır. 

Madde 70 — Subay, askerî memur ve astsubay emeklileri ve bun
ların aileleri: 

a) Bu kanunun 66 ncı maddesinin (a) ve (b) fıkraları ile 67 nci 
maddesi hükümlerinden aynen istifade ederler. 

b) Muayene ve tedavileri garnizon veya merkez kumandanlıklarına 
veya askerî hastane baştabipliklerine talimatnamede gösterilen resmî ve
saikin ibrazı ile yapılır. 

H) HAYVANLARA AİT BAKIM VE HİZMETLER 

Madde 71 — Hayvanların bakımı, barındırılması, yedirilmesi ve 
sağlığı dikkatle temin edilecek önemli bir vazifedir. Bunlar talimatna
mesine tevfikan yapılır. 

Madde 72 — Hastalanan hayvanlar derhal kıta veya kurum vete
riner hekimine bildirilir. Askeri veteriner hekim bulunmıyan yerlerde 
hasta hayvanların' muayene ve tedavisi Hükümet veteriner hekimleri ta
rafından yapılır. Bu da yoksa serbest sivil veteriner hekim temin edilir. 

Madde 73 <— Subayların zatî binekleri askerî veteriner hekimler 
tarafından parasız olarak muayene ve tedavi edilir. Bunların gerek hay
van hastanelerinde ve gerekse siyil veteriner hekim er tarafından tedavi 
edilmeleri halinde yem, ilâç, yer ve malzeme masrafları Milli Savunma 
Bakanlığı bütçesinden ödenir. 

t) R Ü T B E SAHİPLERİNİN VAZİFELERİ 

Madde 74 — Hangi rütbe sahibinin hangi birlik ve askerî kurumda 
ne gibi vazife alacağı kadrolarda tesbit edilir. 

Madde 75 — Her rütbe sahibi, kanunların, nizamların ve âmirlerin 
kendisne tahmil ettiği bütün hizmet ve vazifeleri öğrenmeye, vazifeli 
olduğu yerlerde öğretmeye ve bu hizmet ve vazifeleri eksiksiz yapmaya 
ve takibederek yaptırmaya ve daima ve her yerde disiplini tesis ve mu
hafazaya ve maiyetini yetiştirmeye ve astın şahsi teşebbüsünü inkişâf 
ettirmeye ve kendisine teslim olunan süâh, araç, gereç ve sair bütün 
askerî eşyayı, yapıları ve ağaçlan ve hayvanatı korumaya memur ve 
mecburdur. 

Her rütbe sahibinin bu maddeye göre vazifeleri de talimatname ile 
gösterilir. 
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J) A SKERLİKTE N Ö B E T HİZMETLERİ 

I - Genel 

Madde 76 — Nöbet; askerlikteki müşterek hizmetlerin yapılmasını 
ve devamını sağlamak maksadı ile bu hizmetlerin belli bir sıra ve süre 
ile subay, asker! memur, astsubay, askerî öğrenci, erbaş ve erler ile 
Silâhlı Kuvvetler Teşkilâtı içinde vazifeli olan bilûmum sivil şahıslar 
tarafından yapılmasıdır. 

Nöbetçi: Nöbet hizmetinin yapılması için görevlendirilen şahıstır. 
Madde 77 — Kıtalarda, karargâhlarda ve askeri kurumlarda nöbet 

hizmetine tabi tutulacak personelin kimler olacağı, nöbet hizmetlerinin 
yapılış tarzı ile şekli ve nöbetçilere ait vazifeler talimatname ile tâyin 
ve tesbit olunur. 

II - Karakol, karakol nöbetçisi ve devriye 

Madde 7 8 — a) Karakol: Hazarda ve seferde emniyet, muhafaza, 
disiplin ve gözetleme maksatları ile konulan ve bir âmir emrinde bu
lunan silâhlı bir kısım askerdir. 

b) Karakol nöbetçisi: Aynı maksatlarla bir karakoldan veya her 
hangi bir suretle çıkarılan ve bir yere konulan ve belli bir talimatı ve 
mıntakası bulunan silâhlı tek veya çift er veya erbaşlardır. 

c) Devriye: Hazar ve seferde aynı maksatlarla muayyen bir ımn-
takada gezerek vazife gören çift veya daha ziyade silâhlı askerdir. 

Madde 79 — a) Her bir asker! kıta ve kıtassı bulunan karargâh 
ve asker! kurumlar nerede bulunursa bulunsun subay veya astsubay ku 
mandasında bir nizam karakolu çıkarmaya mecburdurlar. 

Bu nizam karakolunun vazifesi yakın emniyet, gözetleme, muha
faza ve disiplindir. Bunun kuvveti çıkaracağı devriye ve karakol nöbet
çilerinin adedine göre hesabolunur. 

Uzak emnîyet ileri karakollara aittir. 
Nizam karakol personeli seferi teçhizattı ve silâhlı bulunur. 
b) Eğer bir kışlada, konakta veya ordugâhta başka başka sınıf

lardan birlikler buunuyorsa nizam karakol vazifesi kumandanın tertibi 
üzerine münavebe ile yapılır. 

Kıtası olmıyan karargâh ve askerî kurumların karakol nöbetçi ve 
devriyeleri o mevkideki en yakın nizam karakolundan temin olunur. 

III - Karakol, karakol nöbetçisi ve devriyelerin muvakkat 
yakalama salâhiyetleri 

Madde 80 — Karakol hizmetinde bulunan subay, astsubay, erbaş 
ve erler ile karakol nöbetçi ve devriyeleri kendi mıntakaları dâhilinde 
asker ve sivil her şahsı aşağıda gösterilen hallerde muvakkaten yaka-
lıyabilirler: 

a) Adlî takibat maksadı ile: Bir cürüm işlerken veya bir etirme 
işledikten sonra kovalanırken her şahsı, 

b) Muhafaza ve emniyet maksadı ite: 
1. Kendi muhafazalan altına tevdi edilmiş olan insanlarla eşya

nın himayesi için muvakkaten yakalanması zaruri görülen şahsı. 
2. Karakola, karakol nöbetçisine ve devriyelere karşı tecavüz eden 

veya müessir fiü yapan, hakaret eden bir şahsın bu fiillere devamının 
men'i ancak muvakkat yakalanması ile kabil olduğu takdirde bu şahsı. 

c) Disiplin maksadı ile : izinsiz kıtası haricinde rastlanan veyahut 
himayesi için yakalanması lüzumlu görülen askerleri. 

Madde 81 — Karakol, karakol nöbetçileri ve devriyeler 80 inci 
maddede zikredilen hallerde karakol âmirinin ve bağlı bulunduktan kıta, 
karargâh ve askerî kurumun nöbetçi âmirinin emri ile de askerî ve 
sivil şahıslan muvakkaten yakalarlar. 

Madde 82 — Muvakkat yakalamak, şahsın vücudu üzerine el koy
mak veya silâhla dokunmak ve muvakkat yaslandığının kendisine söy
lenmesi ile yapılır. 

Muvakkat yakalanan kaçmaya teşebbüs ettiği takdirde silâh kul
lanılacağı hemen bildirilir. Ve üzerinden silâh vesair âletler de alınır. 

Muvakkat yakalananlar adlî takibatı mucip bir sebep varsa sala
hiyetli askeri veya adlî makamlara teslim olunur. Aksi takdirde nihayet 
muvakkat yakalandığının ertesi günü serbest bırakılır. 

K) HAZIR KITA 
Madde 83 — Hal ve vaziyetin icabettirdiği zamanlarda her kışla 

konak ve ordugâh da derhal kullanılmak üzere ayrıca bir hazır kıta 
bulundurulur. 

(Resmi Gazette) 
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Bunun Kuvveti ve çıkarılacağı zamanlar talimatnamede zikredilen 
esaslar dâhilinde düzenlenir. 

Madde 84 — Hazır kıta gece dahi seferî teçhızatlı silâhlı ve giyimli 
olarak harekete hazır bulunur Bu kıtanın nöbetle uyku uyuyup uyuya-
mıyacağı çıkaran kumandanca emredilir. 

Madde 85 — Fevkalâde hallerde butun kuvvet dahi hazır kıta ha 
linde bulundurulur. 

L ) ASAYİŞİN TEMİNİ İÇİN ASKERİN N A S I L KULLANILACAĞI 
V E ÖRFİ İDARE 

Madde 86 — Asayişi temin için Silâhlı Kuvvetlerin nasıl kullanıla
cağı ve orfı idare ilânı halinde askerlerin vazife ve salâhiyetleri hususi 
kanunlar hükümlerine gore yurutulur. 

M ) ASKERLERİN SİLÂH K U L L A N M A YETKİLERİ 

Madde 87 — Askerler ; karakol , karakol nöbetçisi, devriye ve nak
l iyat muhafazası hizmetlerinde iken aşağıda gösterilen hallerde silâh 
kullanmaya mezundurlar : 

a) Bu hizmetlerden birini yaparken, müessir bir fıılı ile taarruza 
uğranıldığı veyahut müessir bir ful veya tehlikeli bir tehdit ile bu hiz
metlerin yapılmasına mukavemet edildiği takdirde bu taarruzları ve bu 
mukavemetleri gidermek için başkaca bir çare kalmamışsa, 

d) Kendi muhafazasına tevdi edilmiş olan insan ve her turlu eş-
vemete elverişli bir aleti bırakmaya davet edildiği halde bu davete derhal 
itaat etmıyen veyahut bıraktığı silâhı veya aleti tekrar eline alan k i m 
seyi itaate icbar ıçm başka çare kalmamışsa, 

Cı 80 ve 81 mcı maddeler mucibince muvakkaten yakalanan bir 
şahıs veyahut muhafaza veya sevkı kend sine tevdi edilmiş olan bir mev
kuf veya mahkûm kaçar veya kaçmaya teşebbüs eder ve verilecek dur 
emrini de d nlemedığı gorulur ve başka turlu ele geçirilmesi de kabil 
olmazsa, 

d) Kendi musafazasına tevdi edilmiş olan insan ve her turlu eş 
yaya karşı vukubulan taarruzu başka suretle defe imkân kalmamışsa 

Yukarıda dört halde gösterilen maksatları temin için asker, luzu 
mu olacak derecede silâh kullanır. 

Silâh kullanmak mutlaka ateş etmek değildir. Ateş etmek ancak 
ya bilhassa bunun için emir verilmiş olmasına veyahutta bu vasıtadan 
başka çare kalmamasına bağlıdır Silâhın kullanılacağı zamanın ve k u l 
lanma tarzının tâyini, her münferit vakıanın bulunduğu ahval ve şerait 
nazara alınarak, silâhı kullanacak asker tarafından bizzat takd r olunur 

Madde 88 — Yukarıda yazılı hallerde gösterilen maksatları elde et
mek üzere silâh kullanmak için kanunun tâyin etmiş olduğu müsaadeler 
vakit ve zamanında ve tamamen istifade etmıyen asker vazifesini yap 
mamış olmak fulmden dolayı hiçbir suretle mazur tutulmaz 

Madde 89 — 87 nci maddede gösterilen hallerden başka hizmete 
ait bir vazifeyi yaparken mâruz kaldığı bir mukavemeti bertaraf etmek 
veyahut askere veya askerî eşyaya karşı yapılan bir tecavüze karşı koy
mak ıçm silâh kullanmak zarureti hâsıl olursa, her asker silâh kullan
maya salahiyetli ve vazifelidir. 

Madde 90 — 87 ve 89 uncu maddelerde gösterilen hallerden başka 
her asker meşru müdafaa halinde silâh kul lanmaya salâhıyettardır 

N) ASKERİ tNZIBAT KUVVETLERtNtN VAZİFE, TEŞKİL VE 
YETKİLERİ 

Madde 91 — a) Garnizonlarda askerî disiplinin muhafazası, önle
yici zabıta ve adliye vazifeleri ile askerî traf ik vazifeleri garnizon k u 
mandanlarına aitt ir . 

Garnizon kumandanları yukarıda gösterilen vazifeleri merkez k u 
mandanlıkları marifetiyle yürütür. 

Merkez kumandanlıkları; büyük garnizonlarda kadrolarla tesbit 
ve teşkil olunur Diğer ganrzonlarda garnizon kumandanları rütbece 
kendisinden bir veya nihayet ıkı derece ast olan bir subayı merkez k u 
mandanı olarak tâyin ve tavzif edebilir Merkez kumandanlığı teşkiline 
lüzum görülmıyen küçük garnizonlarda buna ait vazifeler, garnizon k u 
mandanı tarafından tâyin edilecek bir inzibat subayı veya astsubayı 
buna da imkân olmıyan hallerde bizzat garnizon kumandanı tarafından 
yapılır. 

b l Merkez kumandalığı kadro ile tesbit ve teşkil edilmediği ah
valde- garnizon dahilindeki kıta ve askerî müesseselerin miktarı, şehir 
genişliği ve vazifelerin ehemmiyeti gözdnüne alınarak kâfi miktarda 
subay, astsubay, erbaş ve erler merkez kumandanı veya inzibat subayı 
veya astsubayın emrine veri l ir ve bunlara inzibat kuvvet i denilir. 

Askerî inzibat kuvveti mensupları Sı'âhlı Kuvvetler Kıyatet K a r a r 
namesinde tesbit edilen hususi işareti taşırlar. 

Madde 92 — a) Askerî inzibat erbaş ve erleri vazife esnasında 
diğer erbaş ve erlere karşı karakol sıfatını ve karakolların kanuni salâ
hiyet ve mesuliyetlerini haizdirler. 

b) Askerî Ortaokul ve eşıdı okul askerî öğrencilerine astsubaylar 
gibi, daha yüksek okul ve üniversite askerî öğrencilerine subaylar gibi 
muamele olunur. 

c) Subay ve askerî memurlarla astsubaylar hakkında a&kerî inz i 
bat vazi felen, ancak ust veya kendi rutbelerındekı inzibat subay ve 
astsubayları tarafından yapılabilir 

O mahalde salahiyetli bir inzibat subayı veya astsubayı mevcut 
değilse vakaya şahit olan ust veya aynı rütbedeki her subay, askeri 
memur veya astsubay müdahaleye ve inzibat vazifesini i faya mecburdur. 

Ancak ağır cezayı müstelzım meşhut curum halinde subayları, as
kerî memurları ve astsubayları dahi yakalamaya askerî inzibatlar, poiis-
'eı, jandarmalar ve herkes mezundur. 

B u takdirde dahi suçlu askerler duruma göre ya salâhiyeti! askerî 
nzıbıt memuru gelinceye kadar vaka mahallinde tutulur veya en yakın 

askerî inzibat karakoluna, yoksa askerî makamlara teslim edilir B u n 
dan sonra yapı'acak hazırlık tahkikatında salahiyetli inzibat memuru 
veya mevcut askerî makamın tâyin edeceği bir subay bulunur. 

Madde 93 — Üniformalı veya sivil elbiseli subay askerî memur 
vp astsubaylar ağır cezalı cürümler dışındaki suçları işledikleri takdirde 
polis veya jandarma kuvvetlen tarafından en yakın askerî makama 
veva inzibat karakoluna davet edilir Askerî şahıs bu daveti kabule mec
burdur. 

B u şahıslara ait hazırlık tahkikatı bizzat C Müddeiumumileri veya 
salahiyetli askerî adlî hâkimler tarafından yurutulur ve tahkikat tamam
lanıncaya kadar askerî makamlarca nezaret altında tutulurlar 

Madde 94 — Her hangi bir vakada askerî ınz'batlarm kuvveti kâfi 
gelmediği takdirde en yakın askerî kıtadan asker celbolunur Acele ve 
tehirinde tehlike melhuz olan hallerde en yakın polis ve jandarma kuv
vetlerine de müracaat olunur Askerî inzibatlar tarafından vâki olacak 
vardım talepleri üzerine polis ve jandarmalar tarafından yardımda bu-
'ımulacpğı gibi polis ve jandarmalar tarafından vâki olacak yardım t a -
V f l e r i de askerî inzıbatlarca yerine getiri l ir . 

Madde 95 — inzibat er ve erbaşları diğer er ve erbaşlara inzibat 
«ubay ve astsııbaylan aynı veya ast rütbedeki bütün subay askerî me
mur ve astsubaylarla er ve erbaşlara ve bütün askerî inzibatlar sivi l şa
hıslara karşı aşağıda gösterilen hallerde muvakkat yakalama salâhiye
tini haizdir. 

a) B u kpnunun 80 inci maddesinde gösterilen hallerde, 
b) Askerî disiplini bozan hallerde, 
c) Adlî bir vazifenin yerine getirilmesi hallerinde, 
d) Vazifelerini i fa esnasında veya vazifelerinden dolayı tecavüz 

veya hakarete mâruz kaldıkları takdirde: 
Y u k a n d a k i hallerde muvakkat yakalananlar hakkında da bu k a 

nunun 82 ncı maddesi son fıkrası hükmü gereğince işlem yapılır. 
Madde 96 — Askerî inzibatlar vazifeli bulundukları zamanda bu 

kanunun 87, 88 ve 89 uncu maddelerinde (Ve her türlü ahvalde de 90 ıncı 
maddesinde) zikredilen silâh kullanma salâhiyetlerini haizdirler. 

Madde 97 •— Askerî inzibatların askerî disiplini muhafaza önleyici 
zabıta ve adliye vazifeleri ile askerî traf ik vazifeleri talimatname vr 
lımatlarla gösterilir. 

O) SOSYAL HİZMETLER 
I - Ordu pazarları 

Madde 98 — Türk Silâhlı Kuvvetler i mensuplannm çeşitli ihtiyaç
larını elverişli şartlarla temin etmek maksadıyle hususi kanunlara göre 
teşkil edilecek ordu pazarları kurulur . 

II - Ordu evleri ve askerî gazinolar 

Madde 99 — Silâhlı Kuvvetler mensupları arasında tesanüdü ar
tırmak meslekî ve kültürel inkişafları, sosyal ve moral ihtiyaçları temin 
gayesi ile büyük garnizonlarda (Turnen ve eşıdı askerî kurumlar ile daha 
buyuk kıta ve kurumların, Deniz ve Havada eşitlerinin bulunduğu) ordu 
evleri kurulabil ir . 

B u yerlerde astsubaylar için de birer ordu evi kurulabi l ir . 
Daha küçük bir l ik ve kurumların bulundukları yerlerde subay ve 

astsubaylar ıçm birer askerî gazino teşkil edilebilir 
Ayrıca kışlalarda subay, astsubay ve erler için birer kışla gazinosu 

tesis edilir. 

N) ASKERI İNZIBAT KUVVETLERININ VAZIFE, TEŞKIL VE 
YETKILERI 
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Madde 100 — Ordu evleri, askeri gazinoları ve kışla gazinoları 
askerî bina olup askerî mahal vasıf ve mahiyetini haizdir. 

Madde 101 — Ordu evlerinin (Askerî gazino ve kışla gazinoları 
dâhil) sermayeleri: 

a) İşletme gelirlerinden, 
b) Üye aidatından, 
c) Teberrüattan, 
d) Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden konulacak ödeneklerden 

teşekkül eder. 
Madde 102 — a) Ordu evlerinin kadro, kuruluş, idare, murakabe 

ve muhasebeleri ile işletme şekilleri ve müştemilâtı, yapılacak bir ni
zamname ile tesbit ve tâyin olunur. 

b) Ordu evleri, askerî gazino ve kışla gazinolarından elde edilen 
gelirler bu yerlerin yenilenmesine ve yeniden inşasına veya idamesi ile 
modern hale getirilmesinde ve kitaplıkların tesis ve zenginleştirilmesine 
sarf olunur. 

Madde 103 — Ordu evleri ve müştemilâtı 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 18 inci fıkrası gereğince Kurumlar 
Vergisinden, Bina ve Gelir vergilerinden muaf olup mezkûr maddedeki 
(Ordu evleri) tâbirine askerî gazino ve kışla gazinoları ile bunların ni
zamnamede gösterilen her türlü müştemilâtı dahildir. 

Madde 104 — Ordu evleri, askerî gazino ve kışla gazinoları ile 
bunların nizamnamede gösterilen her türlü müştemilâtı, sarfiyat ve mua
meleleri bakımından 1050 ve 2490 sayılı kanunlara ve Divanı Muhase
batın vize ve murakabesine tabi değildir. 

III - Dinlenme kampları ve karşılama ekipleri 

Madde 105 — a) Subay, askerî memur ve astsubaylarla anelele
rinin dinlenme ve moral ihtiyaçlarım temin maksadıyle elverişli yer ve 
mevsimlerde subay ve astsubaylar için ayrı ayrı dinlenme kampları tesis 
edilebilir. 

b) Bu kampların ne zaman ve nerede açılacağı ve devam süresi 
Millî Savunma Bakanlığı veya Jandarma Genel Kumandanlığınca tâyin 
ve tesbit olunur. 

c) Kampların tesis ve işletilmesinde, askerî nakil vasıtaları ile 
çadır, yatak ve karyola gibi askerî malzemeden istifade edilebilir. 

d) Kampların tesisi, işletmesi ve personelin istifade şekli husus
larına ait teferruat hükümleri talimatnamede düzenlenir. 

e) Bir garnizona tâyin edilerek gelen subay, askerî memur ve ast
subayları karşılamak ve yerleştirmek gayesiyle ekipler kurulur. 

Bu ekipler gelen personelin lojmanlara yerleştirilmesini veya o ma
halde boş olduğu tesbit edilen meskenlere girebilmelerini temin ederler.. 

IV - Askerî kantinler 

Madde 106 — a) Her kışlada askerlerin çeşitli ve zaruri ihtiyaç
larının daha ucuz ve kolaylıkla sağlanmasını temin maksadiyle bir kan
tin kurulur. 

b) Kantinlerin gelirleri, teşkil, idare, murakabe, işletme ve kontrol 
şekilleri talimatname ile tesbit olunur. 

c) Kantinlerin işletilmesinden elde edilen kâr kışla kumandanının e 
emriyle, ödeneği olmıyan veya ödeneği olup da kâfi gelmiyen zaruri ve 
resmî işlere sarf olunur. 

d) Askerî kantinler hakkında da 103 ve 104 üncü madde hüküm
leri tatbik olunur. 

VI - Askeri nakil vasıtalarından istifade 

Madde 107 — a) Subay, askeri memur ve astsubaylar, bütün 
masrafları kendilerine ait olmak üzere ordu pazarları ve ordu evleri te
sislerinde her türlü şahsi eşya ve vasıtalarının bakım, onarım ve imalini 
yaptırabilirler. i 

b) Bu yerlerden faydalanmanın usul ve şekli talimatnamede gös-
terilir. 

VI - Askerî nakil vasıtalarından istifade 
I 

Madde 108 — Subay, askeri memur ve astsubaylar ile aileleri aşa-
ğıdaki hallerde askerî kara ve deniz nakil vasıtalarından faydalananı 
lirler : 

a) Mesaiye geliş ve gidiş için ihdas edilecek servis vasıtalarından, 
b) Şehir içi ev eşyası ve mahrukat nakline tahsis edilecek vası

talardan, 
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c) Uzak garnizonlarda oturanların kendileri ve ailelerjoın şehirle 
irtibatlarının temini ve çocuklarının okula götürülüp getirilmesi için ih
das edilecek servis vasıtalarından. 

d) Umumi vasıtaların işlemediği garnizon ve kıtalara tâyin edilen 
subay, askerî memur ve astsubayların zati eşyaları ile ailesi efradı ve 
kend'si umumi vasıtanın en son gittiği yerden vazife mahalline kadar 
askerî vasıta ile götürülür ve getirilir. 

Yukardaki maksatlar için nakil vasıtalarının tahsisi ve bunlardan 
istifade şekli talimatname ile tesbit olunur. 

VIII - Sivil nakil vasıtalarından tenzilâtlı istifade 

Madde 109 — Subay, askerî memur ve astsubaylar resmî elbiseli 
oldukları veya sivil elbiseli iken hüviyet kartlarım ibraz ettikleri tak
dirde Türkive Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Denizcilik Bankası 
nakil vasıtalarında tenzilâtlı olarak seyahat ederler. 

Erbaş ve erler şehirlerarası seyahatlerde İzin belgesi göstermek su
retiyle tenzilâtlardan faydalanırlar. Şehiriçi seyahatlerde tenzilât için 
izin belgesi aranmaz. 

Sevk muhtarası ile yapılacak seyahatler tam ücrete tabidir. 

P) M E R A S İ M 
Madde 110 — Askerî merasimler; Askerî Merasim ve Protokol 

Talimatnamesi esaslarına göre yapılır. 

R) HARB ESİRLERİ VE M Ü L T E C İ L E R 
Madde 111 — Harb esirleri hakkında 6020 ve mülteciler hakkında 

da 4104 sayılı kanun hükümleri tatbik olunur. 

S) TABİİ Â F E T L E R D E YARDIM 
Madde 112 — Yer sarsıntısı, yangın, su basması, yer kayması, 

kaya düşmesi, ç/ğ; ve benzeri tabii âfetler zuhurunda 7269 sayılı kanun 
ve ekleri hükümleri dahilinde hareket olunur. 

T) ASKERİ ÖĞRENCİLER 
Madde 113 a) Liselerden yukarı okul, yüksek okul ve üniver

sitelerde okuyan askerî öğrenciler Askerî Ceza ve Askerî Muhakeme 
Usulü kanunları ile, bu kanunun tatbikatı bakımından askerlik mükel
lefiyeti altına girmiş addolunur. Ve diğer askerler hakkında tatbik olu
nan hükümler bunlar hakkında da aynen tatbik edilir. 

b) Bütün askerî öğrenciler; subay ve askerî memurlara karşı ast 
durumunda olup gerek kendi aralarında ve gerekse astsubaylara ve er
baş ve erlere karşı astlık ve üstlük münasebetleri yoktur. 

c) Lise, ortaokul ve eşidi okullar askerî öğrencileri; bu kanunun 
14 üncü maddesinin asta tahmil ettiği vazifeleri aynen yapmaya mec
burdurlar. Hilâfına hareket edenler diğer askerlerin tabi olduğu cezai 
müeyyidelere tabidirler. 

d) Bütün askerî öğrencilerin yakrz kendileri bu kanunun (G) bö
lümünde belirtilen sağlık işleri ile ilgili hükümlerden ve şehiriçi ve şehir
lerarası seyhatten emsali sivil talebeler gibi tenzilâtlı tarifeden itifade 
ederler. ( j ) bölümünde gösterlen hükümler dahilinde nöbet hizmetlerine 
sokulabilirler. 

Madde 114 — Bu kanunun yukarda gösterilen esasları da göz 
önünde tutularak, askerî öğrenciler hakkında tatbik şekli talimatnamede 
ayrıca teferruatlı olarak gösterilir. 

Askerî öğrenciler diğer hususlarda kendi okul talimatlarına tabi
dirler. 

U) SİLÂHLI KUVVETLERDE ÇALIŞAN SİVİL PERSONEL 
Madde 115 — Silâhlı Kuvvetlerde çalışan sivil memur, müstahdem, 

müteferrik müstahdem ve gündelikçi sivil personel bu kanunun asker
lere tahmil ettiği sorumluluk ve hizmetlerin İfası bakmamdan: 

a) Amir vazifesi alanlar; maiyetindeki bütün askerî ve sivil per
sonele hizmetin İcabettirdiği emirleri verebilir. Ceza vermek salâhiyet
leri yoktur. Maiyetin cezalandırılması icabeden hallerde en yakın askerî 
âmire müracaat edilir. 

b) Bütün sivil personel emrinde çalıştıkları askerî âmirlere karşı 
ast durumunda olup bu kanunun 14 üncü maddesinin asta tahmil ettiği 
vazifeleri aynen yapmaya mecburdurlar. Hilâfına hareket edenler asker
lerin tabi olduğu cezai müeyyidelere tabi olurlar. 

(Resmi Gazete) 

b) Kantinlerin gelirleri, teşkil, idare, murakabe, işletme ve kontrol 
şekilleri talimatname ile tesbit olunur. 

c) Kantinlerin işletilmesinden elde edilen kâr kışla kumandanının E 
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Madde 116 — Sivil personelin, bu kanunun askerlere tanıdığı hak 
ve salâhiyetlerden faydalanmaları ve mükellefiyetleri yerine getirmeleri 
aşağıdaki esaslar dâhilinde olur: 

a) Bu kanunun müracaat ve şikâyet bölümlerinde gösterilen usul, 
hak ve kayıtlara aynen tabidirler. 

b) Bu kanunun 33 üncü madesinde gösterilen izin halandaki hü
kümlere aynen riayetle mükellef olup senelik izinleri hususi kanun
lardaki esaslara göre tâyin ve tanzim olunur. 

c) Hastalık ve ölüm hallerinde bütün sivil personel hakkında 
tabi oldukları özel kanunlar hükümleri tatbik olunur. Ancak sivil 
personel yalnız kendileri icabında askerî tabipler tarafından muayene 
ve tedavi edilebilir ve askerî hastanelere yatırılabilirler. Bu takdirde 
muayene ve tedavileri için gerekli ilâç, iaşe ve malzeme bedelleri, tabi 
oldukları hususi kanunlarına göre temin ve tedarik edilemediği takdir
de Millî Savunma Bakanlığı veya Jandarma Genel Kumandanlığı büt
çelerinden ödenir. 

d) Sivil personel Silâhlı Küvetlerde gördükleri hizmetlerin husu
siyetleri göz önüne alınarak bu kanunun 77 nci maddesi gereğince 
nöbet hizmetlerine sokulabilirler. 

e) Sivil personelin yalnız kendileri ordu pazarları ve askerî kan
tinlerden aynen ve askerler gibi, askeri nakil vasıtalarından ise bu 
kanunun 108 inci maddesi hükmünden faydalanabilirler. 

f) Sivil personelin vazifedeki kıyafetleri, Kıyafet Kararnamesinde, 
gösterildiği gibidir. 

Madde 117 — Bu kanunun yukarıda gösterilen esaslar da göz-
önünde tutularak Silâhlı Kuvvetlerde çalışan sivil personel hakkında 
tatbik şekli talimatnamede ayrıca teferruatlı olarak gösterilir. 

Madde 118 — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce muhtelif 
kanunlarda geçen erat tâbiri «erbaş ve er» olarak değiştirilmiştir. 

Madde 119 — 2771 sayılı Ordu Dahili Hizmet Kanunu île tadil ve 
ekleri ve 2850 sayılı Kanunla tadil edilen 1111 sayılı Askerlik Kanunun 
1 inci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 120 — Bu kanunda mcvcudolan hükümlerin Kara, Den'z 
ve Hava Kuvvetlerinde, barış ve savaşta ve düşman karşısında tatbik 
şekli Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanacak talimatname ile ayrıca 
tâyin ve tafsil olunur. 

Madde 121 — Bu kanunun sağlık İşlerine ait 57 - 70 inci madde 
hükümleri 1 Mart 1961 tarihinde diğer hükümleri yapılacak talimat
name ile birlikte 27 Mayıs 1961 tarihinde yürülüğe girer. 

Madde 122 Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
7/1/1961 

flo. Baflıfc 

Kottni 
Dtftu G*nt* 

İlgili Kanunlar : 
1111 Askerlik Kanunu 12. 17/7/1927 8 1696/866 631 

635 
3850 Askerlik Mükellefiyeti Kanununun ban maddelerinin tadil! 

hakkında Kanun 30/11/1935 
Kaldırılan Kanun : 

2771 Ordu Dahili Hizmet Kanunun 18/6/1935 

3 

3 

17 38 

16 1319 

3170 

3031 

İ L Â N L A R 
Maliye Bakanlığından : 

Yapılacak iş: Cumhurbaşkanlığı köşkündeki binaların onarımı 
Keşif tutan: (20044) lira 
Teminat miktarı: (1503.40) lira 
Eksiltme mahalli ve tarihi: 18/1/1961 Sah günü saat 16 da Maliye 

Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde kapadı zarf usulü ile ihale 
olunacaktır. 

Şartname ve lüzumlu evrak mezkûr mahalde görülebilir. 
Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin ihale gününden en az üç gün 

evveline kadar bu iş için Bayındırlık Bakanlığından alacakları yeterlik 
belgesini komisyona ibraz etmeleri şarttır. 

4983/4-8 

Karayolları Umum Müdürlüğünden: 

Tahmini Geçici Eksiltmenin 
Cinsi Miktarı bedeli teminatı şekli 

İçi müflonlu deri ceket 78 aded 14.040,— 1053,— Açık eksiltme 
Ambalaj çemberi 4000 Kg. 19.800,— 1.485,— Kapalı zarf 

Yukarıda cins, miktar vesairesi yazılı iki kalem ihtiyaç, karşıla
rında yazılı usul ile eksltlmeye konulmuştur. Eksiltme ve İhaleleri 23 
Ocak 1961 Pazartesi günü, açık eksiltme i!e saat 11 de, kapalı zarf aynı 
gün saat 15 de Ankara, Yenişehir - Tuna Caddesi Tuna Han kat 3 de 
Malzeme Satınalma Komisyonun da yapılacaktır. Şartnameler aynı yer-
den temin edilir. Kapalı zarf usulü yapılacak eksiltme İçin zarfların 
ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona verilmiş olması, Pos
tadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. 

80 /1-1 

1 — Mevcut idari ve fennî şartnamesindeki vasıf ve esaslar dâhi
linde 150 adet 720655. 15 adet 720656 parça No. lu Adams Greyder uç 
bıçağı pazarlıkla İmal ettirilecektir. Tahminî bedeli 36.000,—, kat! temi
natı 5.400,— TL. sidir. 

2 — Pazarlığı 24 Ocak 1961 Salı günü saat 11 de Merkezde Mal
zeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacak, şartnameler aynı yerde bedel
siz olarak temin edilebilecektir* 

84/1-1 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

1 — Esenboğada yaptırılacak, atelye binası çatı tecridi işi kapak 
zarf usulü ile eksiltmeye çıkartılmıştır. 

2 — Keşif bedeli 62.869,34 lira olup, geçici teminatı 4.394,00 liradır. 
Geçici teminat Genel Müdürlük veznesine veya T. C. Merkez Bankasın
daki 57 sayılı hesaba yatırılacaktır: 

3 — Bu işe alt keşif ve şartnameler Malzeme Dairesi Reisliğinde 
görülebilir. 

4 — Bu İşin eksiltmesi 24/1/1961 tarihine tesadüf eden Sah günü 
saat 15 de Ankara Kızılay İnkılâp Sokaktaki Genel Müdürlük binasında 
Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

5 — İsteklilerin bir defada en az (30.000) liralık bu gibi tecrit işini 
yaptıklarını gösterir belgelerini en geç 20/1/1961 günü akşamına kadar 
bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe ibraz ederek, alacakları ehliyet vesika
larım, 1960 yılı ticaret odam vesikasını, teminat mektubu ile birlikte 
hazırlayacakları kapalı zarfı eksiltme saatinden bir saat evvel Komis
yon Başkanına vereceklerdir. 

6 — İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olması şarttır, (özel 
veya tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez). 

7 — Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
81/4-1 

Tutak Gezici Arazi Kadastro Yargıçlığından : 

Tutak'ın Aşağı Dadikan Köyünde 5602 sayılı tapulama kanunu 
hükümleri dairesinde yaplan tapulama tesbiti sırasında 449 parsel nu
maralı gayrimenkulun dâvâlılar aynı köyden Al i ve arkadaşları na
mına yapılan tesbite davacı Feyzullah Çelik tarafından vâki itiraz 
üzerine mahkememizde yapılan açık duruşma sonunda : 

Gayrimenkulun dâvâlılar namına tapuya tesciline mütedair mah
kememizden 11/11/1960 gün ve esas 959/96 karar 960/76 sayı ile karar 
verilmiş olup dâvâlılardan İrfan oğlu ölü Teyyar mirasçıları bilinme
diğinden ve tebligata sarih adresleri de olmadığından kendilerine karar 
suretinin ilânen tebliğine ve İlân tarihinden itibaren 15 gün içinde hük
mü temyiz etmedikleri takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur. 

23 

s 
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M. S. B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

80 ton kıvırcık salata satın alınacaktır. Tahmini tutarı 33000 lira 
olup geçici teminatı 2475 Uradır. İhalesi 10/1/1961 günü saat 11 de 
kapalı zarf usulile yapılacaktır* Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve 
İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Talipliler ihale saatmdan bir 
saat evvelline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına ver
meleri. 

4755/4-4 

Bayındırlık Bakanlığından: 

Ankara Test Araştırma ve Eğitsel Araçlar Geliştirme Merkezi bi
nası mimari projesinin hazırlanması işi Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve 
İmar İşleri Reisliği tararından «Mimarlık ve Şehircilik Müsabakalarına 
ait Yönetmelik» esasları dâhilinde müsabakaya çıkarılmıştır. 

Bu müsabakaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi 
olan yüksek mimar, yüksek mühendis, mimar ve mühendisler iştirak 
edebilir. 

M Ü S A B A K A JÜRİSİ I 

Test ve Araştırma Bürosu Müdürü 
Test ve Araştırma Bürosu Mütehassısı 
T. Müh. Mimar Ankara îmar Müdürü 
7. Mühendis îşçi Sigortalan U. Md. lüğü 
Tesisat Bürosu Şefi 

ASTJ JÜRİ Ü Y E L E R İ : 
Sedat Gürel 
K. Ahmet Aru 
Lûtfi Zeren 
Ferzan Baydar 
Vedat İnal 

Doç. Y. Mimar 
Prof. Y. Mimar 
Doç. Y. Müh. Mimar 
Y. Mimar 
Y. Mühendis 

YEDEK JÜRİ Ü Y E L E R İ : 
Doğan Kuban 
İsmet Aka 

R A P O R T Ö R : 
Sami Anolay 

Doç. Y. Müh. Mimar 
Doç. Y. Mühendis 

Y. Müh. Mimar 

Müsabakada derece ve mansiyon alacaklara verilecek mükâfatlar: 
Birinci mükâfat 
İkinml mükâfat 
Üçüncü mükâfat 
Beş aded mansiyon 

12.000 T. L. 
10.000 » 
8.000 » 
4.000 » (Beherine) 

Müsabaka 8/2/1961 Çarşamba günü saat 17 de nihayete erecek, bu 
müddet hiç bir suretle uzatünııyacaktır. 

Şartname ve ekleri Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Re
isliği Proje Tetkik Fen Heyeti. Müdürlüğünden temin edilir. 

4941/4-4 

1 — Eksiltmeye konulan iş: Trabzon limanı vinç rayı kirişi ve 
sabit vinç temeli inşaatı 

2 — Bu işin keşif bedeli ((300.000,—) lira olup muvakkat teminat 
miktarı da (15.000,—) liradır. 

3 — Eksiltme 30/1/1961 tarihinde saat 16 da Bakanlığımız Demir-
yollar ve Limanlar İnşaat Dairesinde toplanacak komisyonda kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait eksiltme evrakı (100,—) liranın Malsand gına yatı
rıldığına dair alınacak vezne makbuzu mukabilinde Demiryollar ve Li
manlar İnşaat Dairesinden tedarik olunacaktır. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1960 yılma ait Ticaret 
Odası belgesi ile usulü dairesinde (15.000,—) liralık muvakkat teminat 
vermeleri lâzımdır. (Banka mektuplarının Bayındırlık Bakanlığına hita
ben alınması şarttır.) 

6 — İstekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır, 
(özel veya tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez.) 
7 — İstekliler Bayındırlık Bakanlığı eksiltmelerine iştirak tali

matnamesi esasları dahilinde Bakamğımız Demiryollar ve Limanlar İn

şaat Reisliğine eksiltme gününden en az üç gun evvel (Tatil günlcn 
riç) yazı ile müracaat edeceklerdir. (Mütaahhitler idareden alarak u 
lüne göre dolduracakları iki aded plân ve teçhizat beyannamesini 
aded teknik personel beyannamesini, iki aded taahhüt beyannanama 
ve Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları mütaahhitlik karnesini 
lekçelerine ekli olarak Demiryollar ve Limanlar İnşaat Reisliğine v« 
çeklerdir.) 

8 — İsteklilerin bu işin eksiltmesine girebilmek için Bayındu 
Bakanlığınca bu beyanname ve vesikalara müsteniden kendierine yet 
ilk belgesi verilmiş olması şarttır. 

9 — Eksiltmeye iştirak edecekler istenilen vesikalan teklif m 
tuplan ile birlikte, eksiltme şartnamesinde yazılı olduğu şekilde ha: 
lıyarak eksiltme saatinden bir saat evveline kadar numaralı makbuz r 
kabilinde Eksiltme Komisyonu Reisliğine vermiş olmalan lâzım 
Postada vâki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 

Keyfiyet ilâno lunur. 
4957 / 3-1 

DSÎ Umum Müdürlüğünden : 

1 — DSİ 1 inci Bölge Müdürlüğü mmtakasındaki bulunan 535.000 
lira keşif bedelli Kocaeli - Derbent grup köyleri içmesu inşaatı ihaleye 
konulmuştur. 

2 — İhale 18/1/1961 Çarşamba günü saat 15 de Ankara'da, Ka
vaklıdere Bestekâr Sokak No. 72 de DSİ îçmesiıian Dairesi Reisliği 
binasında toplanacak olan D S İ Merkez ihale Komisyonu odasında kapak 
zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — İhale tasarısı ve ekleri 37,00 lira bedel mukabilinde DSİ tçme-
sulan Dairesi Reisliğinden temin edilebilir. 

4 — İsteklilerin, idareden alarak dolduracakları; teknik personel, 
plân ve teçhizat, taahhüt altında bulunan işler beyannameleri ile DSİ 
mütaahhitlik karnelerini, karneleri yoksa idareden alıp dolduracaklan 
iş beyannamesini ve bu beyannamede yazılı İşleri tevsik eden evrakı 
müsbitelerini, ihaleye İştirak belgesi almak üzere verecekleri dilekçeye 
eklemeleri şartır. 

5 — İhaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin, 12/1/1961 Per
şembe akşamına kadar, ekleri 4. maddede belirtilmiş olan bir dilekçe 
ile DSİ tçmesulan Dairesi Reisliğine müracaat ederek, ihaleye iştirak 
belgesi istemeleri lâzımdır. 

Bu tarihten evvel ihale tasarısı ve eklerini almamış olanlara belge 
verilmez. İstekliler, belge alıp almadıklanmn 16/1/1961 Pazartesi saba
hından itibaren tçmesulan Dairesi Reisliğine müracaat edip öğrenebilir
ler. 

Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

6 — İhaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin D Sİ Umum Mü
dürlüğüne 25.150,00 liralık geçici teminat vermeleri lâzımdır. 

7 — İsteklilerin, teklif zarflarını 2. maddede yazılı saatten 15 
dakika evveline kadar D S İ Merkez ihale Komisyonu Reisliğine makbuz 
mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

83/2-2 

Ankara Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünden: 

Ankara İkinci Erkek Sanat Enstitüsü ihtiyacı için aşağıda vasıflan 
ile muhammen bedeli belirtilen takım ve kalıp imaline mahsus kopy* ter
tibatlı hassas ve seri hareketli üniversal freze tezgâhından bir aded 2490 
saydı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

Buna ait şartname okulda mevcut olup her gün mesai saatleri içinde 
görülebilir. İsteklilerin mezkûr kanun gereğince lüzumlu belgeleri ile 
belirtilen gün ve saatte Komisyon Reisliğine tekliflerini vermeleri İlân 
olunur. 

Cinsi ve özelliği: Freze tezgâhı (Takım ve kalıp imaline mahsus 
kopye tertibatlı.) Muhammen bedeli: 58.214 Ura 91 kuruş. Muvakkat te
minatı : 4.160 Ura 75 kuruş, İhale yeri : Okullar Saymanlığı, İhale tarihi: 
16/1/1961, İhale saati: 11,00 

4958/4-3 

İbrahim Yurt 
Dr. George W. Angelle 
Orhan Deniz 
Muammer özdemir 

MÜŞAVİR JÜRİ ÜYBLERÎ : 
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Tünkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinden: 

On sene ve daha fazla müddettenberi sahipleri tarafından aranıl-
maması sebebiyle, Sigorta Şirketlerinin Murakabesi hakkındaki 7397 
sayılı kanunun 19 uncu maddesi gereğince muhtelif sigorta şirketleri ta
rafından, T. C. Maliye Bakanlığı emrine muhtelif tarihlerde Bankamıza 
devredilen paralar 31/12/1960 tarihi itibariyle aşağıda gösterilmiştir. 

Bu paraların; Bankamıza devredildikleri tarihten itibaren iki sene 
zarfında sahipleri veya vârisleri tarafından, evrakı müspite ibrazı sure
tiyle Ankara Şubemize müracaat edilerek aranıknadığı takdirde bu 
müddetin hitamında müruruzamana uğrayarak Hazineye devredileceği 
ilân olunur. 

ASSÎCURAZÎONÎ G E N E R A L İ SÎGORTA 
13/1/1W9 (706) 

Tuda Kanetı 
K. Remzi Tunutci 
A. S. Lorner 
Z. Mair Doenyan 
Mair Arditl 
S. Yesua Hayim 
Rişar Zablit 
Navallen Mehmet Niyazi 
Veysel 
Hacı Şerif Bin Şerif 
Bekir Zade Ali Galip 
O. N. Abdurrahman 
Murat Süleyman 
Moiz Ergaz 
Molz Turuvel 
R. Z. Ali Rıza 

İstanbul 
Düzce 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
Beyoğlu 
Mersin 

Mersin 

İstanbul 
İstanbul 

İzmir 
Mersin 

RtüNİONE ADRÎATİKA Dİ SİGORTA 
20/2/1959 (1252) 

Jozeph Douengnas 
Banko Di Roma İstanbul Muhasebecisi 
Jaques R. Albağh 
Halim Ağa Çarşısı No. 51 
Isacco Algazi 

L Ö FENÎKS ESPANYOL H. SİGORTA ŞTt 
21/5/1959 (213) 

Bakkal oğlu Osman Fethi 
A. Keşişyan 
Yusuf Kemal Bin İbrahim 
Ali Galip 
Josef Mitranl 
Nezir Katîman 
İstanbul Alalemciyan Han No. 15 
Mustafa Günay 
Koyun Pazarı 63 Ankara 
Mahir Nuri oğlu Keşin Bay 
Hürriyet Caddesi 73/75 İzmit 
Demetr Paskalidis 

ASSÎCURAZİONİ G E N E R A L İ SİGORTA 
13/6/1959 

(214) 

1(215) 

(928) 

Davit Pistriakof 
Şerif Zade oğlu Arif 
Jüber Sadık Mersin 
Hüseyin llfani 
Mehmet Habfb Zade Ustra 
Davit Pistriakof 
Garbi Zade M. Ali İzmir 
Jak Baruh İstanbul 
Cafer Sadık Bin Hasan 

.(930) 

ASSÎCURAZİONİ G E N E R A L İ SİGORTA 
1/4/1959 (707.) 

Hafif Eden 
Ali Rıza Hüseyin 

Lö FENÎKS ESPANYOL H. SİGORTA ŞTt 
21/5/1959 (213) 

Mehmet Halit 
Hacı Bekir Bin Halil 
Vahan Hisarlıyan 

T. L. 

79,58 
33.00 
350.00 
29.58 
232.60 
222.78 
69.00 
469.00 
57.00 
123.39 
37.00 
49.00 
81.00 
14*00 
255.00 
123.00 
45,00 

655,14 

443,13 

236,26 

23.91 
16.04 
16.09 
33.15 
33.95 
36,07 

28,16 

42.39 
15.34 
15,34 

162.00 
74,16 
598,74 
68,14 
189.45 
59.00 
64.00 
26.00 
69,00 

Mustafa Ali Bey 
Dlmitri Gutas 
Eli Şoef 
İzak Kohen 
Yusuf Ziya Binatlı 
Leon Name 
S. Pavîosoğlu 
Mustafa Hazım 
Mustafa Bin Abdurrahraan 
Burhanettin Kerim 
Serkiz Kuyumcuyan 
Albert Behar 
Hami Benaroya 
Vitali Aîkabes 
Şerif oğlu Ball 
İsmail Bey 
Bakkal Hasan 
Mose Yako Baruh 
Simon Faraci 
Ahmet Bey ve Zehar 
Osman Bin Mehmet 
Sapa Zade -Mustafa Suphi 
Hacı Hasan oğlu Giritli Ali Rıza 
Mahmut Ekrem Bin Rıza 
Natan Eskenazi 
Simon Çeresbi 
Mustafa oğlu Hasan 
Efrail Alkabea 
Çerkezyan 
Faik Bulgurlu 
Fresko 
Mehmet Buzaflr 
<AbdWv»h*k oğlu Şahin 
Ayşe Hanım 
Mehmet Cevat ve Seniha Hamm 
Kalls Abdurrahman 
Karnik Varjabetyan 
Mustafa Hilmi Bin İbrahim 
Josef J. Marko Karako 
Abdullah Naci Bin Ali 
Panula Neslm Eskenazi (215) 
L Ö FENÎKS ESPANYOL H. SİGORTA ŞTt 
21/5/1959 (215) 

Ethem Bey oğlu Refik 
Fotlka Panayot Karacas 
Sarabello Bentilivl 
Ömer Hasan 
Yuda Leon Yako Levi 
Lütfü AzHî oğlu ve Halime Sabİha 
Nurettin öner 
Prodomos Apostoî Pavlidis 
Nurettin öner 
Prodromos Apostol Pavlidis 
Meşuva Mizrahi 
Ejen Kamalakis 
Ali Rıza Günay 
Cemal 'Şakir oğlu 
Cemil Kâzım Ergül 
Abraham Kablnan 
Mahir Havım Taranto 
Asaf Balantekin 
Mehmet özispa 
İbrahim A. Hüseyin oğlu 
ASSÎCURAZİONİ G E N E R A L İ SİGORTA 
13/6/1959 (929) 

İbrahim Nasuh Bin İbrahim 

L A BALUAZ YANGIN SİGORTA ŞİRKETİ 
9/1/1960 (950) 

Vida Acıman İstanbul 1.020, 

RtUNİONE ADRÎATİKA Dİ SİGORTA 
19/1/1960 (139) 
Rahamln Levi 
Büyukhendek Cad. Levi. Han No. 5 Galata-lstanbul 

184,10 

Ü N Y O N HAYAT SÎGORTA ŞİRKETİ 
19/1/1960 (130) 

Stefan Hiyef 
Büyük Kardiçah Han No. 17 İzmir 
Kirkor Agop Rabaçyan vârisleri 
Mart Margosyan 
Sultan Hamam No. 40 İstanbul 
Mina Gürünbenr İsrail 

(131) 

1.333,33 

979,51 
69,07 

363, 

(Resmi Gazete) 
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İTTIRADI MİLLİ T Ü R K A N O N İ M SİGORTA 
ŞİRKETİ 
19/1/1960 (132) 

Maryam Zarzatyan 550{— 
Rue Dunoir No. 55 Lyon-Franoe 

ANADOLU A N O N İ M T Ü R K SİGORTA ŞİRKETİ 
26/4/1960 (1780) 

İsmet Demircik 6,61 
Kızıltoprak Rüştiye Sokak No. 44 İstanbul 
Firuzan Gamsız (1781) 75,00 
Kadıköy izzet Sokak No. 8 İstanbul 

L ö FENİKS ESPANYOL HAYAT SİGORTA ŞİRKETİ 
13/5/1960 (1782) 

Menahem Nesim Geron 1.415,83 
İstanbul Beyazıt Tiyatro Cad. Aydın Saray No. 21 

ASSlCURAZlONÎ G E R E N A L İ SİGORTA ŞİRKETİ 
1/6/1960 (1815) 

Haralambidis Misel 
M. Mehmet 
Ekonomidis Anastas (1816) 

ANADOLU A N O N İ M T Ü R K SİGORTA ŞİRKETİ 
4/6/1960 (1791) 
Sabri Us 
Turgutlu Halkevi Reisi 
İhsan Kuter 
Necmettin Taner 
Yayla No. 18 Kırklareli 
Janette T. Olsierska 
Süreyya 
Tuğlacıbaşı Nazif Bey Köşkü Kızıltoprak İstanbul 
Kleantis Leontides 
Co The Helleniç CO. Of. Chemicak Products 
And Manures, Nicosia-Kıbrıa 

İTTİHADI MİLLİ T Ü R K A N O N İ M SİGORTA 
ŞİRKETİ 
5/7/1960 (138) 

Sobecomln S. A. 
20 Rue du Luxemburg-Belquque 

L A BALUAZ TANGIN SÍGORA ŞİRKETE! 
27/6/1960 (1783) 

Ahmet Şefik Kavukçuoğlu 
Sebat Şuval Kanaviçe Ltd. Şti. izmir 

38.— 
201,— 
17,00 

587,50 

63,99 
27,63 

453,11 
87,50 

325,— 

3.096,40 

442,40 

46/1-1 

Mut Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

947/558 
Mut'un Evren Köyünden Halil Tekin tarafından Mut'un Yalnızca-

bağ Köyünde oturur Mehmet Sercan vârisleri Nuriye Sercan ve Ali Ser-
can aleyhlerine yapılan duruşma sonunda 246 lira deve bedelinin dâvâlı
lardan tahsiline .Mut Sulh Hukuk Hâkimliğinin 25/9/1952 gün ve 558/361 
sayılı ilâmı ile karar veri'diği ve ilân tarihinden itibaren bir hafta içinde 
temyiz edilmediği takdirde hüküm kesinleşeceği Huriye Sercan vârisleri 
Ermenek Balkusan Köyü nüfusunda kayıtlı Mehmet oğlu 1940 doğumlu 
Veli Sercan ile Mehmet kızı 1933 doğumlu Havva Sercan'a lîânen tebliğ 
olunur. 

26 

Hozat Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

956/136 
Hozat'ın Puhami Köyünden Seyit AH Üvez tarafından Hazneye 

İzafetle Hozat maliyesine açtığı tapu tescili dâvasının yapılan duruşması 
sırasında : 

Dâvâlıya müdahele eden Hozat'ın Haçeli Köyünden Hasan Hüse
yin kızı Menevşe Karaca'nm İkametgahı meçhul olması sebebiyle adına 
çıkarılan davetiye İade edilmiş olduğundan davetiye yerine kaim ol
mak üzere ilânen tebligat yapılmasına duruşmanın 17/1/1961 gününe 
bırakılmış olduğu ilân olunur. 

31 

Elmalı Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

1957/119 
Elmalı'nın Avlan Köyünden ibrahim oğlu Osman Külle tarafındın 

Elmalı'nın Büvük Söğle Köyünden Kabak Ahmet kızı ÜırunügM, 
Kapmescit Mahallesinden Zeliha Ateş ve arkadaş'arı hakkında açUnuf 
bulunan tescil dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde : 

Dâvâlılardan Elmalı'nın Büyük Söğle Köyünden Kabak Ahmet 
kızı Ümmügülsüm'ün adresi bilinemediğinden 18/11/1960 Cuma gügft 
saat 1145 de mahkemede bulunması hakkında İlânen tebligat yaptlıty 
halde mezkûr günde duruşmaya gelmediğinden yine ilânen gıyap karan 
çıkarılmasına karar verilmiştir. 

Karar gereğince dâvâlı Kabak Ahmet kızı Ümmügülsümto 
13/2/1961 Pazartesi günü saat 9 da mahkememizde hazır bulumun 
veya mazeretini bildirmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirme* 
aksi halde duruşmanın gıyabında devam edeceğine dair gıyap karar 
tebliğine kaim olmak üzre ilânın tebliğ olunur. 

21 

Diyarbakır 1 nci Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

960/108 
Şerif Keçeci tarafından Makpule Çapan ve arkadaşları aleyihne 

açılan kayıt tashihi dâvasmın yapılmakta olan muhakemede : 
Dâvâlılardan Nuri Keçeci namıdiyeri Mehmet'in adresi bilinmeyip 

meçhule gittiği bildirilmiş olduğundan Mehmet namıdiyeri Nuri Kara-
kişinin mahkemenin bırakılmış olduğu 16/2/1961 gününde hâkimliğimize 
gelmesi gelmediği veya kendisini temsilen bir kanuni vekil gönderme
diği takd'rde gıyabında duruşma icra edileceğinden gıyap kararı yerine 
kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 

1 

Kartal Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

960/367 
Kartal Soğanlık Köyü Göçmen Evleri 4 ada 18 No. da mukime Sa 

İme Büyükçakır tarafından Geyve Çay Köyünde mukim Baki Büyükça 
kar aleyhine açılan boşanma dâvasurn yapılan duruşmasında: 

Müteaddit aramalara rağmen dâvâlının adresi bulunamadığındai 
gıyap kararının ilânen.tebliğine karar verilmiş olup duruşmanın 14/3/196: 
saat 9,40 da olduğu ilânen tebliğ olunur. 

Iıln 

Uzunköprü Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

960/12 
960/442 
Uzunköprü Salarlı Köyünden Şaziye önal ve 3 arkadı 

vekili Avukat ismail Ardaman tarafından Hamdl Tovgar, Sami Toygar 
Üzeyir Toygar, Mustafa Toygar, Salih Toygar aleyhinde açmış olduğu 
taksim ve izaleyi şüyu dâvasının yapılan duruşması sonunda : 

Taraf ara murislerinden İntikal eden tapunun Ocak 1953tarih 
cilt 187, sahife 82, 84 ve 235 sıra numarasından 243 sıra numarasının 
kadar olan gayrimenkullerden 243 sıra numaralı gayrimenkul hariç 
diğer gayrimenkullerin taraflar arasında taksimi kabil olmadığında 
satış suretiyle şüyuun izalesine 123 lira 81 kuruş mahkeme masrafı ile 
300 lira vekâlet ücretinin taraflardan hisseleri nispetinde kesilere 
davacıya verilmesine satış bedeli üzerinden b'nde on hare ahnmasna 
temyizi kabil olmak üzere dâvâlılardan Mustafa ile Salih'in vicah 
diğer dâvâlıların gıyabında 4/11/1960 tarihinde karar verilmiş ve dâva 
Hamdi Toygar'ın adresi belli olmadığından gazete ile gıyabı hükmü 
tebliğine karar verilmiş olduğundan gazete ile ilân tebliği tarihinde 
İtibaren temyiz veya itirazını bildirmesine bildirmediği takdirde sfl 
hitamın da kararın kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 

20 

Başbakanlık Derlet Mal 

(Resmi Gazete) 
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ithalât işlerine dair Sirküler 

 

 

 

 

  

     

             İÇİNDEKİLER 

 
                                                                                                                               Sayfa 

 

Kanunlar 
 

195  Basın - İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanun        1 

 

202  6327 Sayılı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa Bir Madde Eklenmesi  

Hakkında Kanun           5 

 

203  657 Sayılı Kanunun 4 ve 6 nci Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kapıma Üç  

Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun      6 

 

204  Ankara Üniversitesi 1960 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı İşaretli Cetvelin Hukuk ve  

Veteriner Fakülteleri Kısmın Değişildik Yapılması Hakkında Kanun    6 

 

205  Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu        11 

 

206  Arazi ve Bina Vergilerinin Matrahlarına Uygulanacak Misiller Hakkında Kanun   11 

 

207  Sökmen Gültekin'in Babası Afi Gültekin ile Annesi Kadriye Gültekin'e Vatan 

Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun      12 

  

208  Emin Oğlu Kâzım Yurtalan'a Vatanî Hizmet Tertibinden Maaş Bağlanması  

Hakkında Kanun           12 

  

209  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kuramları ile Esenlendirme  

(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun   12 

 

210  6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılması Hakkında  

Kanun             13 

  

211  Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu        14 

  

İlanlar              21  

 

 




