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Kanunun şümulü 
Madde 1 — Aşağıda yazılı mevzulardan bu kanun hükümlerine gö

re harç alınır : 
1. Her nevi dâvalar ile mahkemeler, hâkimler ve savcılar ve tica

ret sicil memurları tarafından yapılan muamelelerle avukatlık işleri, 
2. İcra ve iflâs muameleleri, 
3. Noter muameleleri, 
4. Vergi, resim ve harçlara ait itiraz ve temyiz işleriyle diğer ver

gi muameleleri, 
5. Tapu ve kadastro muameleleri, 
6. Nüfus muameleleri, 
7. Konsolosluk muameleleri, 
8. Pasaport ve vize işleriyle ikamet tezkereleri ve Dışişleri Bakan

lığınca yapılan tasdik muameleleri, 
9. Tâbiiyet muameleleri, 

10. Her nevi ruhsatnameler, ihtisas ve izin vesikaları, ihtira be
ratları, marka hakları, imtiyazlar, diploma, tasdikname ve şahadetna
meler, satış tezkereleri ve bunlara benzer vesikalar. 

BİRİNCİ KISIM 

Her nevi dâvalar ile mahkemeler, hâkimler ve savcılar 
ve ticaret sicil memurları tarafından yapılan, muame

lelerle avukatlık işlerinden alınacak harçlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Mevzu ve tarife 

Madde 2 — Her nevi dâvalar ile mahkemeler, hâkimler ve savcı
lar ve ticaret sicil memurları tarafından yapılan muamelelerle avukatlık 
işlerinden bu kanuna ekli (1) sayılı tarife gereğince harç alınır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İstisnalar ve muaflıklar 

Madde 3 — Aşağıda yazılı dâva, karar ve işler harçtan müstesna 
ve şahıslar harçtan muaftır : 

a) Miktar veya kıymeti 50 lirayı geçmiyen dâva ve İşler, 
b) Doğrudan doğruya veya haber verilmek suretiyle vasi tâyin ve 

azline dair kararlar, 
c) Ticaret sicillerinde re'sen yapılan terkinler, 
ç) Hâkimin reddi talebinin kabulüne ve hâkimin istinkafına mü-

taallik kararlar ile bu kararların tebliği, 
d) Ayda 50 lirayı geçmiyen nafaka verilmesine dair olan ilâmlar, 
e) İşin ifası sırasında mahkeme veya diğer resmî dâirelere yazı

lacak bilûmum tezkerelerin tekitleri, 
f) Askerlik hizmetlerinin devamı müddetince erler, onbaşılar ve 

kıta çavuşları (Astsubaylar hariç). 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Hukuk ve ticareti dâvalarından alınacak harçlar 

Madde 4 — Miktar veya kıymet tâyini mümkün olan hallerde dâva 
arzuhalinde miktar veya kıymet gösterilmesi mecburidir. Miktar veya 
kıymet gösterilmemişse davacıya tesbit ettirilir. Tesbitten imtina ha
linde dâva arzuhali muameleye konmaz. 

Madde 5 — Yabancı bir mahkemeden sâdır olan ilâmların tenfizl 
hakkında açılacak dâvalardan bu ilâmda hükmolunmuş olan şeyin mik
tar, kıymet veya mahiyetine göre bu. kânun dairesinde harç alınır . 

Madde 6 — Miktar veya kıymet tâyini mümkün olan dâvalardan 
tarifenin (42) ve miktar veya kıymet tâyini mümkün olmıyan dâvalar
dan tarifenin (43) üncü numarasında yazılı ilâm harcı alınır. Müdahale
nin men'i, tescil ve tapu kayıt iptali gibi gayrimenkulun aynına taallûk 
eden dâvalar gayrimenkulun kıymeti üzerinden harca tabidir. 

Gayrimenkul tahliye dâvalarında ilâm harcı, mukavele mevcut ise 
mukavele müddetine göre hesaplanacak kira bedeli mecmuu üzerinden, 
mukavele yoksa veya mukavelede müddet tâyin edilmemişse, bir senelik 
kıra bedeli üzerinden alınır. 

Madde 7 —• Hakem kararlarının infazı lâzım olduğuna dair mah
keme başkanı veya hakim tarafından verilen şerhlerden, hakem kararı
nın mahiyetine göre tarifenin (42) veya (43) üncü numaralarında yazılı 
harçlar alınır. 

Yabancı hakem kararları da aynı hükme tabidir. 
Kanunen tahkim yoliyle halli mecburi olan dâvalardan da aynı su

retle harç alınır. 
Madde 8 — Her davada veya bir ilâm aleyhine kanun yollarına 

müracaat halinde ilâm harcının dörtte biri peşin olarak alınır. Muhakeme 
sırasında tesbit olunan kıymetin dâva arzuhalinde bildirilen kıymetten 
fazla olduğu anlaşılırsa, münhasıran o celse için muhakemeye devam olu-
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nur, mutaakıp celseye kadar noksan olan peşin harç ikmal edilmedikçe 
dâvaya devam olunamaz. 

Peşin alınan harç ilâm harcına mahsup olunarak noksanı ikmal et
tirilir ve fazlası beyiye aidatı tenzil edildikten sonra talep üzerine geri 
verilir. 

Madde 9 — Dâvadan feragat ve dâvayı kabul veya sulh, muhake
menin ilk celsesinde vukulbulursa, ilâm harcının üçte biri, daha sonra va
ki olursa üçte ikisi alınır. 

Madde 10 — Muameleden kaldırılan dosya Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun gösterdiği müddet içinde yenilenmezse, dâvanın gö
rülebilmesi yeniden harç verilmesine bağlıdır. 

Madde 11 — Hukuk ve ticaret mahkemelerinde celse harcı, muha
keme tarafların talep ve muvafakatleri üzerine talik edilmiş ise, taraf
lardan ve evvelce yapılması mümkün olan bir keyfiyetin yapılmamış ol
masından dolayı talik edilmişse, talika sebebiyet veren taraftan alınır. 

Her iki halde talika vekiller sebebiyet vermişse celse harcı vekillere 
tahmil olunur. 

DÖRDÜNCÜ BOLÜM 

Ceza dâvalarımdan alınacak harçlar 

Madde 12 — Bir dâvada birden ziyade şahsi davacı bulunduğu tak
dirde bu kanunda gösterilen harçlar davacıların her birinden ayrı ayrı 
tam olarak alınır. 

Madde 1)3 — Bir ceza dâvası birden fazla suçlulara taalluk ediyorsa 
suçluların her birinden mahkûm olduğu cezaya göre ayrı harç alınır. 

Madde 14 — Hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile birlikte para cezası 
hükmedilen hallerde her iki cezanın mecmuu üzerinden harç alınır. 

Sürgün cezalarında Türk Ceza Kanununun 40 ıncı maddesi kıyas 
yoliyle tatbik olunur. 

Madde 16 — Ceza Kanununun 77 nci maddesindeki hallerde yeni 
muhakeme için alınacak harç yeni cezanın eskiden hükmedilen cezayı ge
çen kısmı üzerinden hesap edilir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
403 üncü maddesinde yazılı olan halde ayrıca harç alınmaz. 

Madde 16 — Ceza, Muhakemeleri Usulü Kanununun 169 uncu mad
desinin son fıkrasında zikredilen hallerde tarifenin (53) sıra numarasın
da yazılı harçların yarısı alınır. 

Madde 17 — Sulh hâkimleri tarafından verilmiş olan ceza kararna
meleri duruşma yapılmaksızın katîleşirse tarifenin (48) veya (49) uncu 
numaralarında yazılı harçların yarısı alınır. 

Bir ceza kararnamesi aleyhine yapılan itiraz, dâva suçlunun is
patı vücut etmemesi sebebiyle bir kararla reddedilmiş bulunursa bütün 
muhakeme için tarifenin (48) veya (40) uncu numaralarında yazılı harç
ların tamamı alınır. 

Madde 18 — İlk tahkikat yapılmamış ve son tahkikatın İcrası es- • 
nasında suçlu tarafından yeni delil ikame edilmemiş bulunursa tarife
nin (4ı8) veya (49) uncu numaralarında yazılı harçların yarısı alınır. 

Bir dâvada suçlular birden fazla ise, bunların yalnız yeni delil ika
me edenlerinden tam harç alınır. 

Madde 19 — Şahsi dâvalar ile takibi şikâyete bağlı suçlara ait dâ
valardan dolayı kanun yollarına müracaat halinde bu kanun ve ekli ta
rife gereğince harç alınır. 

Madde 20 — Şahsi hukuka ve tazminat kabilinden olan para ce
zalarına dair verilen hükümlerden hukuk mahkemelerinde alınan nispî 
harç alınır. 

Madde 2(1 — Re'sen verilmesi icapetmiyen suretlerden hukuk dâva
larına ait suret haçları alınır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Ticaret sicillerinden alınacak harçlar 

Madde 22 — Merkezleri Türkiye'de veya ecnebi memlekette bulu
nan ticari müesseselerin Türkiye'deki şubelerine mütaallik her nevi ti
caret sicili kayıt ve ilânlarından bu şubeye tahsis edilen sermaye üzerin
den harç alınır. 

Madde 23 — Ticaret sicilinde yazılı kayıtların tadil ve terkinleri 
bu kayıtların yapılması için alınmış harçların yarısı nispetinde harca ta
bidir. 

Madde 24 — Ticaret Kanununun 34 üncü maddesi mucibince tica
ret siciline muvakkaten kaydolunan muamelelerden tescil harçlarının ya
rısı alınır. Kanuni müddeti içinde katî tescil yaptırılırsa diğer yarısı ay
rıca alınır. Kanuni müddeti içinde kâtı tescilin yaptırılmamasından do

layı muvakkat tesciller terkin olunursa, aynı muamelenin yeniden tesci
linden tekrar harç alınır. 

ALTINCI BÖLÜM 
Kanun yollarına müracaat halinde alınacak harçlar 

Madde 25 — Ceza ve hukuk ilâmlarının Yargıtayca tasdikından, 
tasdik olunan karar muhtevası Yargıtayca hüküm altına alınmış gibi 
bu kanun ve tarife hükümlerine göre tam harç alınır. Hukuk ve ceza dâ-
valarında Yargıtayca işin esasına hükmolunduğu ahvalde dahi aynı su
retle harç alınır. 

Tetkik mercileri ile ticaret mahkemelerinin İcra ve iflâs muamele
lerine dair verecekleri kararların Temyiz Mahkemesince incelenmesi ne
ticesinde verilecek kararlardan temyiz olunan karardan alınmış olan harç 
kadar yeniden harç alınır. 

Madde 26 — Tashihi karar talebinin kabulü üzerine temyiz olunan 
hüküm tasdik olunursa yukardaki madde hükmüne göre harç alınır. 

Madde 27 — Bir hükmün bozulmasını mutaakıp verilecek karar
lardan yeni bir hüküm gibi ilâm harcı alınır. Bozulan karardan evvelce 
alınmış olan ilâm harcı, mutaakıp karara ait ilâm harcından mahsup olu
nur. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Danıştayda alınacak harçlar 

Madde 28 — Danıştayda açılacak idari dâvalardan bu kanun ve 
ekli (1) sayılı tarife gereğince harç alınır. 

Vergi ve resimlere ait dâvalar kıymeti malûm olmıyan dâvalardan 
alınacak maktu harçlara tabidir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Askeri mahkemelerde ve Askeri Yargıtayda alınacak harçlar 

Madde 29 — Askerî mahkemelerin ve Askerî Yargıtayın vazife ve 
salâhiyetleri dâhiline giren dava ve işlerden bu kanun ve ekli (1) sayılı 
tarife gereğince harç alınır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM . 
Birinci kısma ait müşterek hükümler 

Madde 30 — Mütekabil dâvalar ımüstakil dâvalar gibi harca tabidir. 
Madde 31 — Dâvaya müdahale eden kimsenin kanun yollarına mü

racaatı halinde iltihak ettiği taraftan alman harca müsavi harç alınır. 
Madde 32 — İadei muhakemenin kabulü üzerine cereyan edecek dâ

valar yeni dâvalar gibi harca tabidir, ladei muhakeme talebinde bulunan 
neticede haklı çıkarsa evvelce kendisinden alınan harç mahsup edilir. 

Madde 33 — Mahkemelerin kendi memurları ile yapacakları tebli
gatta, tebliğ yapanın zaruri masrafları, kendisine tebligat yapılacak şah
sın bulunduğu yerin mesafesine nazaran her malî sene başında oranın ad
liye encümenleri tarafından tanzim olunacak cetvele göre ayrıca alınır. 

Madde 34 — Bu kısımda ve ekli (1) sayılı tarifede yazılı harçlar 
ödenmedikçe mutaakıp muamele yapılmaz. Ancak ilgilisi tarafından 
ödenmiyen harçları diğer taraf öderse muameleye devam olunmakla be; 

raber bu para muhakeme neticesinde ayrıca bir talebe hacet kalmaksı
zın hükümde nazara alınır. 

Madde 35 — Vekil veya taraflara tahmil olunan celse harcı; mu
taakıp iki oturumda ödenmezse bir misli fazlası ile alınır ve harem bu 
miktar üzerinden tahsili için Maliyeye tezkere yazılmasına karar verilir. 

İKİNCİ KISIM 

İcra ve iflâs muamelelerinden alınacak harçlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Mevzu ve tarife 

Madde 36 — İcra ve iflâs muamelelerinden bu kanuna ekli (2) sa
yılı tarife gereğince harç alınır, 

İKİNCİ BÖLÜM 
İstisnalar ve muaflıklar 

Madde 37 — Aşağıda yazılı muameleler harçtan müstesna ve şahıs
lar harçtan muaftır : 

a) Miktar ve kıymeti elli lirayı geçmiyen takipler (Ticari senetler 
hariç), 
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b) Aylık tutarı elli lirayı geçmiyen nafakalara alt takipler, 
c) Bilûmum tekitler, 
ç) İcra ve iflâs dairelerinin kusuru yüzünden yanlış yapılmış olan 

bir muamelenin ıslah veya iptaline dair tetkik mercileri kararları, 
d) İcra ve İflâs dairelerinin kusuru yüzünden yanlış yapılmış olan 

bir muamelenin tetkik mercilerince ıslah veya İptalinden sonra bu ıslah 
veya iptal dolayısiyle yeniden yapılacak muameleler, 

e) Askerlik hizmetlerinin devamı müddetince erler, onbaşılar ve 
kıta çavuşları (Astsubaylar hariç). 

ÜÇÜNCÜ BOLÜM 
Harç almaya yetkili daire 

Madde 38 — Harçlar ve masraflar takip için müracaat olunan lora 
ve iflâs dairelerince alınır. Diğer bir icra ve iflâs dairesinden İstinabe 
suretiyle bir muamele İcrası istendiği zaman bu muamelelere ait lüzum
lu masraflar o dairelere gönderilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Faizler 

Madde- 39 —• Harç takibe esas olan alacağın miktarına tabi olduğu 
zaman takipten sonra işleyecek faizler hesaba katılmaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Peşin harçlar 

Madde 40 — İlâma müstenit olmıyan takip taleplerinden alacak mik
tarının binde beşi nispetinde bir tahsil harcı peşin olarak alınır. 

Muayyen kıymeti olmıyan takiplerde peşin tahsil harcı 1 liradır. 
Peşin harçlar takip sonunda alınacak asıl harca mahsup olunur. İlâma 
müstenit olmıyan takiplerde alacaklı mahkemeye müracaata mecbur 
kalırsa peşin alınan harç kendisine iade olunur veya alâkalının talebi ile 
mahkeme harçlarına mahsup edilir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Müteferrik hükümler 

Madde 41 — İcra tetkik mercileri tarafından görülen istihkak dâ
valarımdan bu kanunun hukuk dâvalarından alınacak harçlara ait hü
kümlerine göre harç alınır. 

Madde 42 — İcra tetkik mercilerinin cezaya mütedair kararları 
ile bu kararların temyizinden bu kanunun ceza dâvalarından alınacak 
harçlara ait hükümlerine göre harç alınır. 

Madde 43 — Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden 
vazgeçildiğimin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil 
harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten 
sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır. 

Madde 44 — İş mahkemeleri tarafından işçiler lehine hükme bağ
lanmış olan hak ve alacakların takibinde İşçilerden hiç bir harç alma
dan gerekli muamele yapılır. Bu harçlar işçi haklı çıktığı takdirde takip 
sonunda hesap edilerek ayrıca bir hükme hacet kalmadan borçludan 
tahsil olunur. 

Madde 45 —• İcra ve İflâs dairelerinin kusurları yüzümden yanlış ya
pılmış olan bir muamele tetkik mercileri tarafından iptal edilirse iptal 
edilen muamele yerine bir muamele yapılmadığı ahvalde evvelce alınmış 
olan harçlar iade veya mütaakıp muamelelere ait harçlardan mahsup 
Olunur. Tetkik mercileri, kararlarında bu ciheti tasrih ederler, 

Madde 46 — Bu kanun ve ekli (1) sayılı tarifenin celse harçlarına 
mütaallik hükümleri icra tetkik mercilerinde de tatbik olunur. 

Madde 47 — İcra ve iflâs dairelerinin kendi memurları vasıtasiyle 
yapılacak tebligat İşlerinde bu kanunun 33 üncü maddesi hükmü uygu
lanır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Noter muamelelerinden alınacak harçlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Mevzu ve tarife 

Madde 48 —• Noter muamelelerinden bu kanuna ekli (3) sayılı tarife 
gereğince harç alınır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İstisnalar 

Madde 49 — Pey akçesi, zamanı rücu, ücret tevkifi ve cezai şart 
gibi, bir akdin müeyyidesi kabilinden olan taahhütler başlı başına bir 
akit mevzuu olmadıkça harca tabi değildir. 

Madde 50 — Âmme hukukiyle ilgili işlerde salahiyetli makamların 
isltiyecekleri suretlerden harç alınmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Harç alınmasında esaslar 

Madde 51 — Birbiriyle alâkalı işler bir arada bulunursa en yüksek 
harç alınmasını gerektiren iş üzerimden bir harç alınır. 

Madde 52 — Bir kişinin temsil ettiği şahısların taaddüdü haram 
artırılmasını icabettirmez. Bir işte müştereken hareket eden vekillerim 
ve bir borca kefalet eden müteselsil kefillerin bir kâğıda koyacakları 
mütaaddit imzalar bir imza sayılır. 

Ancak mümessil haiz olduğu birden ziyade sıfatlara istinaden imza 
ederse sıfatları sayısınca harç çoğaltılır. Bir kişi hem kendisi için ve 
hem başkalarımı temsil suretiyle İmza ederse kendisi için ayrı, başkaları 
İçin de yukarki fıkralara göre ayrı harç alınır. 

Birden ziyâde kimseler bir kâğıda ayrı ayrı İşler İçin imza atıyor
larsa herbirinden imza ettikleri kısım için ayrı ayrı harç alınır. 

Madde 53 — Tarifede yazılı nispî harçların hesabında, sulhlarda 
sulh bedeli, rehinlerde rehin bedeli, kiralarda mukaveledeki müddete göre 
kira karşılığının mecmuu, müddet belli değilse bir senelik kira tutarı, 
hizmet akdinde müddete göre verilecek ücretin mecmuu ve müddet belli 
değilse bir senelik ücret tutarı, sermayeli şirketlerde konulan ve İlerde 
konulması taahhüt edilen sermayenin mecmuu, kaydı hayatla irat bağ
lanmasında bir yıllık İrat yekûnu, harca esas olur. Kiralamanın devir ve 
bozulmasında geri kalan müddete ve sermayenin artırılmasında yalnız 
artırılan kısma ve sermaye paylaşılmasında mevcut miktara göre harç 
alınır. 

Madde 54 — Müddetim uzatılması ve vâdenin yenilenmesl halinde 
asıl senet, mukavele ve evraktan alınmış olan harcın yarısı alınır. 

Madde 55 — Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, 
taahhüt ve rehne müteallik her nevi mukavele, senet ve kâğıtlarda kıy
met gösterilmesi mecburidir. Rehin bordroları bu hükümden müstesnadır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
İşin bozulması halinde harcın iadesi 

Madde 56 — Tanzim veya tasdik muameleleri noterlerin kusurların
dan dolayı, mahkeme tarafından hükümsüz addolunursa, noter, aldığı 
harç ve ücretler tutarını şahsan tazmin İle mükelleftir. 

Harç ve ücretlerin tazmin ettirilmiş olması alâkalıların umumi hü
kümler dairesinde noterden ayrıca zarar ve ziyan istemelerine mani teş
kil etmez. 

(BEŞİNCİ BÖLÜM 
Noterlere verilecek ücretler ve beyiyeler 

Madde 57 — Noterler, gördükleri göreve karşılık olarak bu kanun 
•ve tarifeye göre aldıkları harçların nispî harçlarda yüzde otuzumu, mak
tu harçlarda yüzde on beşini noter ücreti olarak alırlar. 

Harç pullarından dolayı beyiye aidatı yüzde on beştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Vergi, resim, harç ve cezalara ve belediye gelirleri 
meyanında bulunan ücretlere ait itiraz ve temyiz iş
leriyle diğer vergi muamelelerinden alınacak harçlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Mevzu ve tarife 

Madde 58 —• Vergi, resim, harç ve belediye gelirleri meyanında, 
bulanan ücretlere ait itiraz ve temyiz işleriyle sair vergi muamelelerin
den bu kanuna ekli (4) sayılı tarife gereğince harç alınır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Harcın iadesi 

Madde 59 — Harç mevzuu olan bir komisyon kararının Danıştayca 
kısmen veya tamamen nakzından sonra ihtilâf lı vergi, resim, harç ve ce
za ve belediye gelirleri meyanında bulunan ücret kesin bir kararla Hazine 
veya belediye aleyhine kaldırılır veya indirilirse, evvelce alınmış olan nis
pî harçlar, mükellefçe kazanılan miktar nispetinde, kesin kararın tebliği 
tarihinden itibaren bir yıl içinde geri verilir veya talebi üzerine vergi 
borcuna mahsup edilir. 
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BEŞİNCİ KISIM 
Tapu ve kadastro muamelelerinden alınacak harçlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mevzu ve tarife 

Madde 60 — Tapu ve kadastro muamelelerinde bu kanuna ekli 
(15) sayılı tarife gereğince harç alınır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Muaflıklar 
Madde 61 — Aşağıda yazılı muameleler tapu ve kadastro harçla

rından muaftır : 
a) Menafii umumiyeye hadim cemiyetlerin iktisap edecekleri gayri-

menkullerin ve diğer ayni hakların tescilleri ve şerhi müstelzim muame
leleri ile, bu cemiyetlere ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap 
edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi rnüs-
telzim muameleleri ve bunların terkinleri, 

b) Hazine namına kayıt ve tescil olunacak gayrimenkullerle sair 
ayni haklar ve şerhi müstelzim diğer muameleler ve bunların terkinleri, 

c) Alâkalıların kusurları olmaksızın tapu ve kadastro idareleri 
tarafından yapılacak hataların tashihleri, 

ç) Mahkemeler, icra ve iflâs daireleri ve diğer resmî dairelerce 
istenecek kayıt suretleri. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Mükellef 

Madde 62 — Harçlar taraflarca hilâfına mutabık kalınmamışsa 
aşağıdaki şahıslar tarafından ödenir : 

a) Mülkiyet, daimî ve müstakil haklar ve gayrimenkul mükellefi
yetlerinde bu hakları iktisap edenler (iktisap eden şahıslar birden ziyade 
ise harçları hisseleri nispetinde öderler), 

b) Trampa muamelelerinde taraflar (yarı yarıya. 
c) ipoteklerde ipoteği tesis edenler ve ipotekli borç ve irat senet

leri ile gayrimenkul karşılık gösterilerek senet ihracında senetleri ihraç 
edenler, 

ç) Kadastro İşlerinde namlarına tescil yapılanlar, 
d) Mirastan mütevellit çıplak mülkiyetin mirasçı adına tescilinde 

çıplak mülkiyet sahibi olanlar, 
e) Alâkadarların talebi üzerine gönderilecek ihbarnamelere ait 

harçlarda bu talepte bulunanlar, 
f) Rücularda rücu eden taraf, 
g) Bunlar haricinde kalan muamelelerde lehine muamele yapılmış 

olanlar. 
(DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Harcın hesabı 
Madde 63 — Trampada harç, trampa edilen gayrimenkullerin mu

kayyet kıymetlerinin hangisi yüksekse onun üzerinden hesaplanır. 
Madde 64 — Cebrî icra suretiyle satılan gayrimenkullerle aynı su

retle satılan sair ayni haklara ait harçlar satış bedeli üzerinden hesap 
edilir. 

Madde 65 — Umumi, mülhak ve hususi bütçelerle idare edilen 
daire ve müesseselerle, sermayesinin yarısından fazlası Devlete alt olan 
müesseselerin, menafii umumiyeye hadim cemiyetlerin alıp sattıkları 
gayrimenkuller ile sair ayni hakların tesciline mütaallik harçlar alış 
veya satış bedeli üzerinden hesap edilir. 

Madde 66 — Madenlere ait tasarruf muamelelerinde, ruhsatname 
ve imtiyazname harçlarının üçte biri ve şerhi müstelzim muamelelerde 
onda biri tapu harcı olarak alınır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Mukayyet kıymet veya bedelin tâyini 

Madde 67 — Bu kanunda ve ekli tarifelerde zikredilen mukayyet 
kıymet veya bedellerin tâyininde aşağıdaki hususlara riayet olunur . 

a) Rehin ile takyit edilmiş bir gayrimenkulun satışında satış akdi 
yapıldığı anda bakiye kalan rehinli borç miktarı taraflarca bildirilen be
dele ilâve edilir. Hisseli satışlarda bedele o hisseye isabet eden borç 
eklenir. 

b) Bir başkasının borcundan dolayı gayrimenkulunu rehin ile tak
yit etmiş olan malik, gayrimenkulunu hakikî borçlu olan kimseye temlik 
ettiği takdirde bedele bir şey eklenmez. 

c) Alelûmum hisseli satışlarda bedel, şayi hisseye düşecek mu
kayyet kıymet ile mukayese edilir. 

ç) Gayrimenkulle beraber olan su veya gayrimenkule teferruat 
olarak eklenmiş menkul eşyanın mukayyet kıymetleri ve eğer mukayyet 
kıymetleri yoksa takdir olunacak değerleri, gayrimenkulun mukayyet 
kıymetine eklenir. 

d) Türk parasından başka her nevi para, menkul mal veya ma
denî veya itibari sair kıymetlerle yapılan muamelâtta bu ivazların bu 
kanun mucibince Türk parası olarak takdir olunacak kıymetleri bedel 
olarak kabul edilir. 

e) Bu kanunda tasrih olunan haller dışında mülkiyet ve intifa 
haklarına ait harçların hesabında, mukayyet kıymetin üçte biri mülkiyete 
ve üçte ikisi de intifa hakkına tefrik olunur. 

Madde 68 — Satış bedeli, İvaz mukabilinde ihdas edilen her nevi 
ayni haklarla gayrimenkul mükellefiyetlerinin tesis ve devrinde mutabık 
kalman bedel, senelere taksim edilerek taksite bağlanmış olduğu tak
dirde, 20 seneden dun taksitlerde taksitlerin mecmuu, 20 seneden fazla 
taksitlerde 20 seneliği bedel olarak kabul edilir. Senevi muayyen bir 
bedel tâyini suretiyle tesis olunan gayrimenkul mükellefiyetlerinde 
ve diğer ayni haklarda müddet 20 seneden az ise senevi taksitler yekû
nu, müddet tâyin edilmemiş veya 20 seneden ziyade ise 20 senelik mik
tar bedel olarak kabul edilir. Taksitlerden dolayı bedelden bir tenzilât 
yapılmaz. 

Madde 69 — ivaz mukabilinde ihdas edilen gayrimenkul hükmün-
deki daimî ve müstakil hakların tesis ve devrinde alınacak harçlar : 

a) Bir yerin üstünde veya altındaki inşaat hakkının tescilinde 
veya bu hakkın her hangi bir inşaat yapılmadan devredilmesinde, o yerin 
mukayyet kıymetinin yarısı ile bedel mukayese edilerek hangisi yük
sekse onun üzerinden, 

b) Mevcut inşaat hakkına müsteniden tesisat veya inşaat yapıl
dıktan sonra bu hakkın devrinde, 

I - Eğer tesisat ve inşaat için mukayyet ayrı bir kıymet mevcut ise 
bu kıymet ile bedel mukayese edilerek hangisi yüksekse onun üzerinden, 

II - Tesisat ve inşaat için mukayyet ayrı bir kıymet mevcut de
ğilse, tesisat ve inşaat için takdir olunacak kıymet ile arsanın mukayyet 
kıymet yekûnundan, hakkın tesisi zamanındaki arsa kıymetinin yarısı 
tenzil edildikten sonra kalan kıymetle bedelden hangisi yüksekse onun 
üzerinden, 

c) Mevcut bir inşaatın ipkası hakkiyle bu hakkın devrinde, 
I - inşaatın ipkası hakkı kıymeti ile bedelden hangisi yüksekse 

onun üzerinden, 
H - inşaatın ipkası hakkı kıymeti ile arsanın kıymeti birlikte ise 

umum kıymetten hakkın tesisi zamanındaki arsa kıymetinin yarısı ten
zil edildikten sonra kalan kıymet ile bedelden hangisi yüksekse onun 
üzerinden, 

III - Arsa kıymeti malûm değilse umum kıymetten yansı tenzil edil
dikten sonra kalan kıymetle bedelden hangisi yüksekse onun üzerinden, 

ç) Üzerinde başkasına ait inşaat hakkı bulunan bir yerin ivaz mu
kabilinde satılmasında mukayyet kıymetin dörtte biri ile bedelden han
gisi yüksekse onun üzerinden, 

d) ivaz mukabilinde ihdas olunan müstakil ve daimî hak başka
sının arzı üzerinde kaynak hakkı veya umumi sular üzerinde su imtiyazı 
ile tesis edilmiş imtiyaz hakkı İse, 

I - Kaynak veya imtiyaz hakkının mukayyet ayrı bir kıymeti mev
cut ise bu kıymet ile bedelden hangisi yüksekse onun üzerinden, 

II - Kaynak veya imtiyaz hakkının mukayyet ayrı bir kıymeti yok
sa takdir olunacak kıymetle bedelden hangisi yüksekse onun üzerinden 
hesap olunur. 

ALTINCI BÖLÜM 

Muhtelif muamelelerin aynı zamanda yapılması 

Madde 70 — Muhtelif muameleler aynı zamanda yapılırsa her mua
meleden ayrı ayrı harç alınır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Kayıt harici kalmış gayrimenkullerin tescili 

Madde 71 — Kayıt harici kalmış gayrimenkullerin tapuya tescilin
de evvelki tedavüllerden harç alınmaz. 

Tapu sicilinde kayıtlı arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak 
bina ve sair tesislerin tescilinde tashih harcı alınır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Rayiç bedel esası ve cezalar 

Madde 72 — Alâkalılar tarafından tapu idarelerine bildirilecek 
gayrimenkul satış bedelleri muamele tarihindeki rayiç bedelden aşağı 
olamaz. Tapu ve kadastro idareleri tescili mütaakıp yeni mal sahibinin 
adı ve adresi İle gayrimenkulun satış bedelini ve evsafım muamelenin 
yapıldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde ilgili vergi dairesine bil
dirmekle mükelleftirler. Mahkemelerle diğer resmî daireler de rayiç bedel
den aşağı olarak yapıldığına muttali oldukları gayrimenkul satış muame
lelerini alakalıların isim ve adresleriyle birlikte derhal mahallin en büyük 
mal memurluğuna- yazı ile bildirmeye mecburdurlar. 

Mal daireleri, gerek re'sen ve gerekse bildirim suretiyle aşağı be
delle yapıldığına muttali oldukları satış muamelelerine mevzu olan gay-
rimenkuller hakkında rayiç bedel takdiri yaptırırlar. 

Rayiç bedel takdiri Vergi Usul Kanununda yazılı takdir komisyon
ları tarafından yapılır. 

Rayiç bedel muamele tarihindeki normal alım satım bedelidir. 
Madde 73 — Harca matrah olan bedel veya mukayyet kıymet rayiç 

bedelden fazla veya % 30 a kadar (80 dâhil) noksan ise takdir komis-
yonu kararı üzerine bir muamele yapılmaz. Harca matrah olan bedel 
veya mukayyet kıymet rayiç bedelden % 30 dan fazla noksan olduğu 
takdirde harç rayiç bedele göre yeniden hesaplanır, evvelce alınan harç 
bu miktardan mahsup olunduktan sonra bakiyesi iki kat fazlası ile tahsil 
olunur. Âkıdlar cezalı harcın ödenmesinden müştereken ve müteselsilen 
mesuldür. 

Madde 74 — Harca matrah olan mukayyet kıymet veya bedel ra
yiç bedelin yüzde otuzundan fazla noksan olur ve bu noksanlığın taraf
ların noksan harç vermek kasdından ileri geldiği anlaşılır ve bu suretle 
kaçırılan harç miktarı 500 liradan fazla olursa yukardaki maddede ya
zılı harç ve cezadan ayrı olarak, taraflar hakkında 100 liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Madde 75 — Tapu memurları, akdin icrasından evvel bu bölümde 
yazılı hükümleri alâkalılara bildirerek gerekli İkazlarda bulunmaya 
mecburdurlar. Bu ikazın yapıldığı zabıt defterlerine yazılır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Diğer hükümler 

Madde 76 — Tapu memurlarının talep vukuunda akit icrası için 
daire haricinde bir mahalle gitmeleri halinde yapılacak akitten alınacak 
harç matrahının binde biri emaneten malsandığına yatırılır. Bu meb
lâğ 5 liradan az ve 50 liradan fazla olamaz. Vazifenin ikmalinden sonra 
bu meblâğın yarısı Hazineye irat kaydedilir. Diğer yarısı ücret olarak 
alâkalı memurlar arasında maaş nispetinde tevzi edilir. Akit için ma
halline gidilmekten sarfınazar- olunursa emaneten alınan meblâğ iade 
olunur. Mûtat vesaiti nakliye temini İş sahiplerine aittir. îfraz, taksim, 
mesaha gibi işler için harice gidildiği takdirde Harcırah (Kararnamesi hü
kümleri tatbik olunur. 

ALTINCI KISIM 

Nüfus muamelelerinden alınacak harçlar 
Mevzu ve tarife 

Madde 77 — Nüfus muamelelerinden bu kanuna ekli (6) sayılı ta-
tarlfe gereğince harç alınır. 

YEDİNCİ KISIM 
Konsolosluk muamelelerinden alınacak- harçlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Mevzu ve tarife 

Madde 78 — Türkiye Cumhuriyeti muvazzaf ve fahrî konsolosluk
ları ile icabında Türkiye menfaatlerini deruhde eden yabancı devlet mu
vazzaf ve fahrî konsoloslukları tarafından yapılacak konsolosluk muame
lelerinden bu kanuna ekli (7) sayılı tarife gereğince harç alınır. 

İKİNCİ BÖLÜM , 
İstisna ve muaflıklar 

Madde 79 — Aşağıda yazılı muameleler konsolosluk harçlarına tabi 
değildir : 

a) Yabancı memleketlerde tahsil ve tetkik için bulunan talebe
lerle resmî bir vazife veya Devletçe tedavi veya hava değişimine gönde

rilmesi sebebiyle bulunduğu sırada ölen milletvekilleri, askerî ve sivil 
memurlar, subaylar ve alelûmum erlerin ve Türk mürettebatının tereke
lerinin tesbit, tahsil, muhafaza ve irsali ve bu işlere ait sair muameleler, 

b) Doğum ve ölüm ilmühaberleri, 
c) Konsoloslukların salâhiyetleri dâhiline giren askerî muamele

lere ait her türlü evrak tanzim veya tasdiki, 
ç) Talebe müfettişliği bulunmıyan mahallerde müfettişlik vazifesi 

gören konsoloslukların bu İşe mütaallik olarak tanzim ve tasdik ede
cekleri evrak, 

d) Mahallî rayice göre kıymetleri (100) Türk lirasına kadar olan 
ticari eşyaya ait menşe şahadetnamelerinin vize ve tasdiki. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Noter işleri 

Madde 80 — Konsoloslar tarafından görülecek noter işlerinde, bu 
kanunun noter harçlarına ait hükümleri ile buna alt (3) sayılı tarife 
gereğince harç alınır. Ancak bu kanunun noterlere alt ücret ve beyiye
lere mütaallik (57) nci maddesi hükmü konsoloslar hakkında tatbik 
olunmaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Harcın hangi para ile ödeneceği 

Madde 81 — Harçlar Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarınca hazırlanan 
fiyat cetveline göre tarifede yazılı Türk parasının tekabül ettiği ma
hallî para İle ödenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Dışişleri Bakanlığının salâhiyeti 

Madde 82 — Yabancı devletler konsolosluklarınca Türklerden alı
nan konsolosluk harçları tarifede yazılı harçlardan fazla olduğu tak
dirde, Dışişleri Bakanlığı, mukabele bilmisil olarak o devletler uyrukla
rından aynı miktarda konsolosluk harçları almaya yetkilidir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Zaruri masraflar 

Madde 83 — Kanuna göre alınması icabeden harçlardan maada, 
muhafaza ücreti, hakem, hesap görme, bilirkişi, yolluk ve saire gibi 
harca tabi muamelât İçin yapılması zaruri masraflar, alâkalılar tara
fından peşin olarak ödenir. 

Kırtasiye veya diğer büro giderleri için masraf namiyle bir şey 
alınmaz. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Pasaport ve vize işleriyle ikamet tezkerelerinden ve Dışişleri 
Bakanlığı tasdik muamelelerinden alınacak harçlar 

BİRÎNCÎ BÖLÜM 
Mevzu ve tarife 

Madde 84 — Pasaport ve vize işleriyle, yabancılara verilecek ikamet 
tezkerelerinden ve Dışişleri Bakanlığı tasdik muamelelerinden bu ka
nuna ekli (8) sayılı tarife gereğince harç alınır. 

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 
Muaflıklar 

I 
Pasaport ve vize harçları 

Madde 85 — Pasaport Kanunu hükümlerine uygun olarak verile
cek aşağıda yazılı pasaportlar pasaport ve vize harçlarından muaftır: 

a) Pasaport Kanunu hükümlerine uygun olarak verilecek diplo
matik pasaportlar, hususi pasaportlar ve hizmet pasaportları, 

b) Yabancı, memleketlere münhasıran tahsil için gideceklere ge
rek Türkiye'den çıkarken ve gerekse yabancı memleketlerde tahsillerini 
ikmal edinceye kadar verilecek pasaportlar, 

c) Yabancı memleketlerde yoksul kalmış oldukları sabit olan Türk 
vatandaşlarına Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından münha
sıran Türkiye'ye dönüş yolculuğu İçin muteber olmak ve veriliş tarihin
den İtibaren en fazla bir ay içinde kullanılmak üzere verilecek pasaport
lar, 
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Ç)| Seyahatleri Türkiye için kültürel, ticari veya sosyal bir men
faat temin edecek mahiyette bulunduğu sabit olanlarla, Millî Eğitim Ba
kanlığının müsaadesiyle ilmî tetkiklerde bulunmak veya yabancı mem
leketlerde yapılacak spor temas ve müsabakalarına iştirak etmek üzere 
kafile halinde gezi yapacak öğretmen, öğrenci ve sporculara verilecek 
pasaportlar. 

Madde 86 — Pasaportların refakat hanesinde kayıtlı olanlardan 
ayrıca pasaport ve vize harcı alınmaz. 

Madde 87 — Millî veya milletlerarası tarih, kültür ve güzel sa
natlar şenlikleri ve festivalleri, spor müsabakaları, kongreler ve konfe
ranslar, sergi ve panayırlar münasebetiyle Türkiye'ye gelecek veya baş
ka memleketlerde vukubulacak aynı mahiyetteki milletlerarası gösteri
lerde bulunmak veya bunlara katılmak İçin Türkiye'den transit geçe
ceklere harçsız vize verilir. Bakanlar Kurulunca tayin olunacak yerlere 
turizm, tedavi veya hava değiştirme maksadiyle geleceklere de tesbit 
edilen şartlara bağlı olmak üzere harçsız vize verilir. Bu maddede ya
zılı giriş vizeleri (turist) damgasını taşıyacaktır. 

II 
İkamet tezkeresi harçtan 

Madde 88 — Aşağıda yazılı yabancılara ikamet tezkeresi harçsız 
olarak verilir: 

a) Türk okullarında veya fakültelerinde okuyan öğrenciler, 
b) Münhasıran gazete muhabirliği yapanlar, 
c) Devlet, i l özel idareleri, belediyeler, îktlsadl Devlet Teşekkülleri 

ve bunlara bağlı resmî müesseseler tarafından istihdam edilen profesör 
ve uzmanlarla iş sahibi olmıyan eşleri ve çocukları, 

ç) Malî durumlarının bozuk olduğuna İkamet tezkeresi vermiye 
yetkili makamlarca kanaat getirilen mülteciler. 

Madde 89 — Türkiye'deki yabancı konsolosluk müstahdemleriyle, 
bu konsoloslukların meslekten olan memurları yanında İkamet etmek 
suretiyle hizmetlerinde bulunan yabancılara verilecek ikamet tezkere
lerinden mütekabiliyet şartiyle harç alınmaz. 

m 
Tasdik harçları 

Madde 90 — Yabancı memleketlerde Türk konsoloslukları tarafın
dan tanzim veya tasdik olunan evrakın Dışişleri Bakanlığınca tasdikından 
harç alınmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Müteferrik hükümler 
Madde 91 — Müddetinin sona ermesi sebebiyle yenilenen ikamet 

tezkerelerinden yeniden harç alınır. 
Madde 92 — Kayıp olan ikamet tezkereleri harca tabi ise yerine 

alınacak ikamet tezkerelerinden tam harç alınır. 
Madde 93 — Dışişleri Bakanlığınca alınacak tasdik harçlarım mü

tekabiliyet esasına göre bazı devletler tebaası hakkında artırmaya ve 
icabında haddi asliye irca etmeye mezkûr Bakanlık yetkilidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Cezalar 
Madde 94— Kanunlar veya anlaşmalarla vize harcı ödemekten 

muaf tutulmamış bulunan yabancılardan Türkiye sınırlarına vizesiz ge-
lipte Türkiye'ye girmelerine müsaade olunanlar vize harcını iki kat ola
rak girişlerinde ödemeye mecburdurlar. Vize vermeye yetkili bir Türk 
makamı bulunmıyan memleketlerden gelipte seyahatlerinin şekli icabı 
olarak yolda da vize temin edemedikleri sabit olanlardan vize harcı zam-
sız olarak alınır. 

Madde 95 — Kanuni müddet geçtikten sonra kendiliğinden ikamet 
tezkeresi almak üzere müracaat edenlerden geçmiş senelere ait ikamet 
tezkeresi harçları iki kat ve bu müddet geçtiği halde kendiliğinden mü
racaat etmiyerek bu durumları zabıtaca tesbit olunanların geçmiş seneler 
ikamet tezkeresi harçları 3 kat olarak alınır. Müddeti biten ikamet tez
keresini yemlemek üzere kanuni müddet geçtikten sonra kendiliğinden 
müracaat edenlerden geçmiş seneler ikamet tezkeresi harçları iki kat ve 
bu müddet geçtiği halde müracaat etmiyerek bu durumları zabıtaca tesbit 
olunanlardan geçmiş seneler ikamet tezkeresi harçları üç kat olarak 
alınır. 

DOKUZUNCU KISIM 

Tâbiiyet muamelelerinden alınacak harçlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mevzu ve tarife 
Madde 96 — Tabiiyet muamelelerinden bu kanuna ekli (9) sayılı 

tarife gereğince harç alınır. 

İKİNCİ B Ö L Ü M 

Muaflıklar 
Madde 97 — Aşağıda yazılı şahıslar ve aileleri efradı harçtan mu

aftır: 
I - Türkiye'ye geldikleri tarihten itibaren iki yıl İçinde Türk va

tandaşlığına kabullerini istemeleri şartlyle : 
a) Göçmenler, 
b) Göçmenliği kabul edilen mülteciler, 
e) Serbest göçmenler, 
ç) Türk soyundan olupta göçmen ve mülteci sıfatîyle olmaksızın 

Türkiye'ye gelenlerden yoksul oldukları sabit olanlar, 
II - Vatandaşlık Kanunu hükümlerine göre fevkalâde olarak va

tandaşlığa alınacaklardan Bakanlar Kurulu kararı ile harçsız alınması 
tensip edilenler. 

ONUNCU KISIM 

Ruhsatnameler, ihtisas ve izin vesikaları, ihtira beratları, marka 
hakları, imtiyazlar, diplomalar ve tasdiknameler, şahadetnameler 

ve satış tezkereleri ve bunlara benzer vesikalardan 
alınacak harçlar 

B I R I N C I BÖLÜM 
Mevzu ve tarife 

Madde 98 — Muhtelif kanun, nizam ve talimatlar gereğince verile
cek ruhsatname, ihtisas ve İzin vesikaları, ihtira beratları, markalar, im
tiyazlar, diplomalar, tasdikname ve şahadetnameler ve satış tezkereleri 
ve bunlara benzer vesikalardan bu kanuna ekli (10) sayılı tarife gere
ğince harç alınır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Müteferrik hükümler 

Madde 99 — Bu kanunda ve tarifelerde hilafına hüküm bu
lunmıyan hallerde bu kısımda yazılı olup harca tabi tutulmuş olan 
evrak ve vesikaların tecdidinde veya devir suretiyle başkalarına intika
linde ve her hangi bir sebeple iptal edildikten sonra yenilenmeleri halinde 
tekrar tam harç alınır. Beratlı bir ihtiraın tadil ve ıslahı veya yapıla
cak ilâveler için verilecek tasdikname yerine yeni bir berat istenirse ye
niden harç alınır. 

Maden arama ve işletme ruhsatnameleri İle imtiyazlarının devrinde 
yarı harç alınır. 

Madde 100 — Zayiinden alınacak evrak ve vesikalar kaybolan asıl
larının- müddeti kadar muteberdir. Senelik harca tabi olanlar sene orta
sında alınırsa ancak verildiği malî yılın sonuna kadar muteber olurlar. 
Kanunlarda hilafı yazılı olmadıkça her yıl alınacak harçlarda yıl küsur
ları tam sene gibi harca tabidir. 

Madde 101 — Alâkalıların kusuru olmaksızın Devlet tarafından gö
rülen her hangi lüzuma binaen iptal edilen evrak ve vesikalar için ev
velce alınmış harçlar iki sene içinde ve talep üzerine geri verilir. 

Madde 102 — Diploma harcı alınmadıkça resmî veya hususi daire 
ve müesseselere mezuniyete ait yazılar yazılamıyacağı gibi buna ait bir 
vesika da verilemez. 

Madde 103 — Yabancı memleketlerde tahsillerini yapmış olanların 
tahsil derecelerinin Türkiye'deki muadeletinin tasdikından Türkiye'deki 
muadil tahsil diplomasından alınan harç kadar harç alınır. 

Madde 104 — Bu kısımda yazılı olup sınıfa göre harca tabi tutul, 
muş olan işlerde sınıf dereceleri harç mevzuu olan muameleyi yapan ma
kamlar tarafından tâyin olunur. 

Madde 105 — Vâdesi gelen berat harcı yıllık taksiti vâde gününü ta
kip eden bir sene içinde iki misli zam'mı ile birilikte ödenebilir. Bu müd
det içinde taksit ve zammı ödenmediği takdirde berat hükümden düşer. 



29 ŞUBAT 1952 

ON BİRİNCİ KISIM 
Kısımlar arasında müşterek hükümler 

BİRİNCİ B Ö L Ü M 

Genel muaflıklar 
Madde 106 — Hususi kanunlarla harçtan muaf tutulan şahıslarla İs

tisna edilen muamelelerden harç alınmaz. 
ilgili şahıslar Nüfus Kanununa göre açtıkları yaş, kayıt, ad ve so

yadı tashihi dâvalarında bu muaflıktan faydalanmazlar. 
Madde 107 — Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, masla

hatgüzar ve konsolosları ile, elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o 
memleketin uyrukluğunda bulunan memurların ve Türkiye'de resmî bir 
göreve memur edilenlerin bu sıfatlarından dolayı yapacakları her nevi 
muameleler karşılıklı olmak şartiyle bu kanunda yazılı harçlardan 
muaftır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Harçları ödemekle mükellef olanlar 

Madde 108 — Kanunlarda hilafına hüküm bulunmadıkça, bu kanu
na göre alınacak harçlar dâvayı açan veya harca mevzu olan muameleyi 
talebeden şahıslar tarafından ödenir. 

Vasinin hesabının görülmesi dolayısiyle alınacak harçlar vesayet 
altındaki şahsa izafeten vasiden ve ceza İlâmlarına ait harçlar mahkûm
lardan alınır. Her hangi bir talep olmaksızın re'sen yapılacak muame
lelere ait harçlar, hilâfına hüküm bulunmadıkça lehine muamele yapılan 
şahıslardan alınır. 

Ü Ç Ü N C Ü BÖLÜM 
Harçları almaya yetkili daireler 

Madde 109 — Hilâfına sarahat bulunmıyan hallerde, bu kanuna 
göre alınacak harçlar harca mevzu olan muameleleri yapan daireler ta
rafından tahsil olunur. 

Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde harçları doğrudan doğ
ruya malsandıklarınca tahsil ettirmeye yetkilidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Genel esaslar 

Madde 110 —• Kaydiye harcına tabi olan evraktan bir kere kayıt 
harcı alındıktan sonra evrak diğer bir husus için yeniden ibraz olunursa 
kaydiye harcı tekrar alınır. 

Madde 111 — Harçlar sayfa üzerine hesap edildiği ahvalde 20 satır 
bir sayfa ve 50 harf bir satır itibar olunur. 

Son sayfa 20 satırdan eksik olsa da bir sayfa sayılır. 
Madde 112 — Bu kanuna ekli tarifelerde kıymet veya bedele göre 

müterakki nispet üzerinden harca tabi tutulmuş olan muamelelere ait harç
ların tahakkuk ve tahsilinden sonra yeni bir kıymet veya bedel farkı 
tesbit olunduğu takdirde, harç eski kıymet veya bedele sonradan tesbit 
olunan farkın ilâvesiyle bulunacak yekûn üzerinden yeniden hesaplanır 
ve evvelce alınmış olan harç tenzil ve bakiyesi tahsil olunur. 

Madde 113 —• Bu kanunda yazılı kıymet takdir işleri Vergi Usul Ka
nunu hükümlerine göre servet takdiri işlerini gören komisyonlar tara
fından yapılır. Takdir suretiyle bulunacak kıymetler takdir tarihinden 
itibaren iki sene müddetle, diğer muamelelerde de harç matrahı olarak 
kabul edilir. Bu müddet geçtikten sonra yapılacak muameleler için ye
niden kıymet takdiri lâzımdır. 

Madde 114 — Hilafı bu kanunda yazılı olmadıkça yabancı memle
ket paraları üzerinden cereyan eden muamelelerde, yabancı para Maliye 
Bakanlığınca her altı ayda bir tesbit ve ilân olunan listeye göre Türk 
parasına çevrilerek harç bunun üzerinden hesaplanır. Ecnebi madenî pa
ralarına bu kanunda yazılı şekilde kıymet takdir ettirilir. Maliye Ba
kanlığınca neşredilen listede bulunmıyan yabancı paralar İle hisse senet
leri, tahviller ve sair benzeri evrakın kıymetleri en yakın borsa merke
zinden sorularak tesbit olunur. En yakın borsadan öğrenllemiyen kıymet
ler istanbul Borsasından sorulur. Bu kıymetler istanbul Borsası tara
fından da tesbit olunamazsa kıymeti malûm olmıyan muameleler gibi 
maktu harç alınır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM) 
ikmal tarhiyatı ve cezalar 

Madde 115 — Bu kanunda hususi ceza hükümleri bulunmıyan hal
lerde alâkalıların noksan harç vermek maksadiyle yaptıkları her hangi 
bir muamele neticesinde bu kanuna göre alınması gereken harçların 
noksan alındığı veya hiç alınmadığı zamanaşımı süresi içinde anlaşıldığı 
takdirde noksan alınmış veya hiç alınmamış olan harç bir kat cezasiyle 
birlikte tarh ve alâkalılara tebliğ olunur. 

Sahife: 2875 

Bu kanunda yazılı harçlardan her hangi birinin yanlış tarife tatbiki 
veya maddî bir hata neticesinde eksik alındığı veya hiç alınmadığı za
manaşımı süresi içinde anlaşıldığı takdirde noksan alınmış veya hiç alın
mamış olan harç tarh ve alâkalılara tebliğ olunur. 

Tebliğler Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

ALTINCI BÖLÜM 
Kanun yolları 

Madde 116 — Bu kanundaki esaslara göre tarh ve tebliğ olunan 
harç ve cezalara mükellefler ve takdir kararlarına karşı vergi dairesi ta
rafından kanun yollarına müracaat hailinde Vergi Usul Kanununun vergi 
ihtilâfları hakkındaki beşinci kitabı hükümleri tatbik olunur. 

Konsolosluk harçlarına ait, itirazlar konsolosluklar vasıtası İle Dış
işleri Bakanlığına gönderilir ve bu Bakanlıkla Maliye Bakanlığı tarafın
dan müştereken tetkik olunur ve katî karara bağlanır. 

Y E D İ N C İ B Ö L Ü M 

Tahsile ait hükümler 

Madde 117 — Bu kanun mucibince alınacak harçlar alâkalı evrak 
ve vesikalara harç pulu yapıştırılmak suretiyle istifa olunur. Pullar, 
üzerine tarih konulduktan sonra İmzalanmak veya mühürlenmek sure
tiyle iptal edilir. 

Daireler kendilerine gelen evrakta iptal edilmemiş veya yanlış ip
tal edilmiş olan pullan tarih ve mühürle İptal ederler. Bu iptal yapılma
dan evrak muameleye konulmaz. 

Noter harçlarına ait pullar alâkalı iş kâğıdının noterliklerde ka
lacak nüshalarına yapıştırılıp üzerlerine daire mührü basılmak ve tarih 
ve yevmiye defterinin sıra numarası yazılmak suretiyle iptal edilir. 

Defter tasdiki dolayısiyle kullanılacak harç pulları bu defter üze
rine yapıştırılarak aynı şekilde iptal olunur. 

Konsoloslar, icra ve İflâs memurları ve mahkeme başkâtipleri zim-
metle alacakları pullar ile bunlardan yaptıkları sarfiyatı hususi bir def
tere kaydetmekle mükelleftirler. 

Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü ahvalde pulların zımba ile veya 
başka suretlerle iptaline veya harçların pul ilsakı yerine makbuz muka
bilinde tahsiline veya soğuk damga kullanılmasına yetki verebilir. 

Madde 118 —• Harçların tamamı peşin olarak alınmadıkça harca 
mevzu olan muamele yapılmaz; kaydiye harcına tabi evrak ise muame
leye konmaz; peşin ilâm harçları alınmadan dâva arzuhali kabul edilmez. 

Harca tabi olan telgraflara ait kaydiye harçları telgrafı kabul eden 
P .T. T. idarelerince tahsil Olunur. 

Gerekli harçları tamamen almadan muamele yapan memurlar har
cın ödenmesinden mükellefler ile müteselsilen mesuldürler. 

Kadastro harçları tahakkukundan itibaren bir sene içinde ödenir. 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 60 ve 61 inci maddeleri hükmü 

mahfuzdur. 
Tapulama Kanununa göre tahakkuk etmiş olup tapu kütugunde mu

kayyet bulunan kadastro harçlarında gayrilmenkuller harcın teminatıdır 
ve maliki değiştiği takdirde yeni malikten dahi tahsil olunabilir. 

Kanunen mecburiyet bulunmıyan hallerde dahi mükellefler istedik
leri takdirde alınan harçlara mukabil kendilerine bir makbuz verilir. 

Madde 119 — Bu kanuna göre hukuk ve icra işlerinde ilâm harçları 
ile mahkeme masrafları alâkadarları tarafından kararın verilmesinden 
itibaren iki ay içinde ödenir. Bu müddet zarfında ödenmiyen harçlar ka
ran veren mahkeme veya makamlar tarafından bu müddetin sonundan 
itibaren 15 gün zarfında bir müzekkere ile o yerin ilgili vergi dairesine 
bildirilir. 

Müzekkerelerde harcın nev'i ve mahiyeti, miktarı, mükellefin adı 
ve soyadı ve en son ikametgâh adresi sarih olarak gösterilir. 

ilâm harçları ile mahkeme masrafları haricinde kalan ve mahiyet
leri icabı işin sonunda alınması gereken diğer harçlar, harç alacağının 
doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir. Bu müddet içinde öden
miyen harçlar alâkalı makam ve daireler tarafından yukardaki fıkrada 
yazılı malûmatı muhtevi olarak bu müddetin sonundan itibaren 15 gün 
zarfında tanzim edilecek müzekkerelerle ilgili vergi dairesine bildirilir, 

t 

Madde 120 — Vergi dairesine gönderilen müzekkereler muhteviya
tı Tahsili Emval Kanunu hükümlerine göre tahsil olunur. 

Yanlış tarife tatbiki veya maddi bir hata neticesinde eksik alınmış 
veya her hangi bir sebeple hiç alınmamış olan harçlar tahakkuk ve teb
liğ edildikleri tarihten itibaren 15 gün içinde ödenir. Bu müddet içinde 
ödenmiyenler % 5 fazlasiyle aynı suretle tahsil olunur. 

Tahakkuk tâbiri Vergi Usul Kanunundaki tarifi ifade eder. 

(Resmî Gazete) 
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Madde 121 — Maliye Bakanlığının müsaadesiyle soğuk damga kul
lanan veya makbuzla tahsilatta bulunan memurlar, bir aya ait tahsilat 
tutarım ertesi ayın beşinci günü akşamına kadar en yakın vergi dairesine 
yatırırlar. 500 lirayı geçen tahsilat bu müddetle bağlı olmaksızın derhal 
yatırılır. 

Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü yerlerde bu miktarı artırmaya yet
kilidir. 

Maliye müfettişleri, maliye müfettiş muavinleri ve gelir kontrolör
leri her hal ve takdirde bu memurların hesaplarını teftiş ve kontrola yet-
killidirler. Mahallin en büyük mal memuru tarafından kontrol memurla
rına da bu hususta yetki verilebilir. 

Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi hükmü bu madde gereğince 
yapılacak teftiş ve kontrollar hakkında da tatbik olunur. 

Konsolosluk harçlarından yapılan tahsilât tutarının konsolosluk 
masraflarına karşılık tutulması veya civar konsolosluklara gönderilmesi 
veya- memlekete getirilmesi hususları Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarınca 
müştereken kararlaştırılır. 

Madde 122 — Ruhsatname, izin vesikası, satış tezkeresi ve sair 
yıllık harçlar her malî yılın ilk ayı İçinde ödenir. Bu müddet içinde 
ödenmiyenler % 10 zammiyle birlikte Tahsili Emval Kanunu hükümlerine 
göre tahsil olunur. 

Ruhsatname, satış tezkeresi ve bunlara mümasil vesikaları zama
nında almamış olanlar hakkında hususi kanunlarında yazılı ceza hüküm
leri ve ihtira beratları harçlarının yıllık taksitlerinin tahsil sureti hak
kındaki hususi hükümler mahfuzdur.SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Tahakkuk ve tahsil zamanaşımı 

Madde 123 — Harç alacağının doğduğu takvim yılını takip eden 
takvim yılının başından başlıyarak 3 yıl İçinde" tarh ve tebliğ edilmlyen 
ve kesinleştiği takvim yılını takip eden yıl başından itibaren beş yıl 
içinde tahsil olunmıyan harçlar ve cezalar zamanaşımına uğrar. 

Harç alacağının doğması, tarh ve tebliğ, kesinleşme tâbirleri 
Vergi Usul Kanunundaki tarifleri İfade eder. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Müteferrik hükümler 

Madde 124 — Mahkemeler, hâkimler, cumhuriyet savcıları ve icra 
ve İflâs daireleri tarafından adli ve İdari muamelelerle takip muamele
lerinden dolayı her hangi bir sebeple alınmış olan paraların bankaya ya
tırılması halinde bu paralara ait faiz, İkramiye ve sair menfaatler Dev 
lete aittir. 

Paraların bankaya ve malsandıklarına yatırılması İçin alâkalılardan 
masraf namiyle bir şey alınmaz. 

Paraların alacaklıya gönderilme masrafları alacaklıya aittir. 
Alâkalının istihkak kesbettiği parayı İstihkakı tarihinden itibaren 

on sene içinde almak İçin müracaat etmemesi halinde bu paralar alâ
kalılar aleyhine zamanaşımına uğrayarak Hazineye irat kaydolunur. 

Madde. 125 — Tebliğden başka bir muamele yapmak için maka
mından uzaklaşmıya mecbur olan hâkimler ve cumhuriyet savcıları ve 
icra ve iflâs memurlariyle adlî tabiplere yol masrafından başka beher 
gün için maktuan 5 lira yol tazminatı verilir. 

Daireden uzaklaşmayı icabettiren birden ziyade iş olursa mümkün 
oldukça işler aynı günde yapılır. Bir günde birden ziyade iş yapıldığı 
takdirde beher iş için 4 lira alınır ve bu miktar bir gün için 10 lirayı 
geçemez. 

Görülen işler aynı mahalde ise yol masrafı ve tazminatı müsavi his
selere, muhtelif mahallerde ise yol masrafı mesafe nazara alınarak mü-
tenasip ve yol tazminatı müsavi hisselere taksim olunur. 

Adalet başkâtipleri ile kâtip ve müstahdemler için bu miktarların 
yarısı ödenir. 

Yukarda yazılı yol tazminatlarına 4327 sayılı kanundaki zamlar 
yapılmaz. 

Hâkim ve adalet memurları dışında kalan diğer memurlar hakkında 
Harcırah Kararnamesi hükümleri uygulanır. 

Yol masrafları ile tazminat, ilgili şahıslar tarafından işin ifasından 
evvel emaneten makbuz mukabilinde vezneye yatırılarak buna mahsus 
bir deftere kaydedilir. 

Emanet suretiyle alınan paradan sarfedilmiyerek artan miktarlar 
İş sahiplerine iade edilir-. 

Tapu memurlarının münhasıran akit yapmak maksadı ile daire ha
ricine çıkmaları halinde alacakları tazminat bu kanunun 76 nci madde
sine göre hesaplanır. 

Noterlerin daire haricinde yapacakları İşler için alacakları tazminat 
ve yol masrafları hakkında Noter Kanununun bu husustaki hükümleri 
tatbik olunur, 

ONUNCU BÖLÜM 

Mülga hükümler 

Madde 126 — Aşağıda yazılı kanun ve nizamname hükümleri mül
gadır : 

a) 9/6/1934 tarih ve 2503 sayılı Adliye Harç Tarifesi Kanunu İle 
buna ek 24/6/1938 tarih ve 3494 sayılı Noter Harç Tarifesi Kanunu ve 
bu kanunların ek ve tadilleri, 

b) 15/6/1938 tarih ve 3456 sayılı Noter Kanununun değişik 71 inci 
maddesinin 1 inci bendiyle 1/7/1948 tarih ve 5235 sayılı kanunun geçici 
maddesinin Noter Kanununun değişik 71 inci maddesinin 1 inci bendi ge
reğince alınacak ücretlere zam yapan hükmü, Noter Kanununun 72 nci 
maddesinin harç pullarından alınacak beyiye aidatı miktarına ait hük
mü, Mektebi Hukuk iane Pulları hakkındaki 1301 tarihli İrade, 

c) 16/5/1929 tarih ve 1451 sayılı Tapu Harçları Kanuniyle 17/5/1943 
tarih ve 4415 sayılı Fevkalâde Zam Kanununun tapu harçlarına taallûk 
eden 2 nci maddesi, 15/12/1934 tarih ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tah
riri Kanununun 36 ve 37 nci maddeleri, 16/3/1950 tarih ve 5602 sayılı Ta
pulama Kanununun 59 uncu maddesi, 22/12/1934 tarih ve 2644 sayılı Ta
pu Kanununun 29 uncu maddesi, yabancılara alt sefarethane ve konso
loshane binalarının ferağ harçlariyle vergi ve her gûna rüsumu beledi
yeden müstesna olduğuna dair olan 1 Mart 1332 tarihli kanunun ferağ 
harcına mütaallik hükmü, mekâtibi iptidaiye ve tâliye binalariyle vilâ
yetlere ait sair emakinin harçtan muafiyetine dair olan 30 Teşrinisani 
1380 tarihli kanun, 797, 1833, 1837, 2560, 2762, 2814 ve 5625 sayılı ka
nunların bu kanuna uymıyan hükümleri, 

ç) 14 Ağustos 1330 tarihli Sicilli Nüfus Kanununun muaddel 41, 42 
ve 43 üncü maddeleriyle 11 inci maddesinin harçlara alt son fıkrası, 

d) 23 Haziran 1927 tarihli ve 1/143 sayılı Şehbenderlik Rüsumu Ka
nunu ve ekli tarifesi, 

e) 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun harçlara 
nütaallik hükümleri İle 30, 31 ve 37 nci maddeleri, 

f) Yabancıların Türkiye'de ikamet ve seyahatleri hakkındaki 
15/7/1950 tarihli ve 5683 sayılı kanunun harçlara mütaallik hükümleri, 

g) Hariciye Vekâleti tasdik harçları hakkındaki 23/5/1928 tarih 
ve 1318 sayılı kanun ve tadilleri, 

h) Tâbiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair 12/5/1928 tarih 
ve 1260 sayılı kanunun ve ek ve tadillerinin harç miktarlarına ait hü
kümler), 

i) Eczacılar ve eczaneler hakkındaki 24/1/1927 tarih ve 964 sayılı, 
ecza ticarethaneleriyle, sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve mü
essir kimyevi maddelerin satıldığı dükkânlara mahsus 2/3/1927 tarih ve 
984 sayılı, ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar hakkındaki 14/5/1928 tarih 
ve 1262 sayılı, mühendislik ve mimarlık hakkındaki 17/6/1938 tarih ve 
3458 sayılı, avukatlar hakkındaki 27/6/1938 tarih ve 3499 sayılı kanun
ların harçlara mütaallik hükümleri, mütehassıs tabiplerle kimyagerlere 
ve sıhhiye mensupları ile fennî gözlükçülere ve hususi hastane açacakla
ra verilecek ihtisas vesikası, şahadetname ve ruhsatnamelerden alınacak 
harçlar hakkındaki 9/10/1939 tarih ve 3728 sayılı kanun, 

j) 10 Mart 1296 tarihli İhtira Beratı Kanununun 15, 17 ve 21 İnci 
maddeleri, 4, 7, 13, 20 ve 28 inci maddelerinin resim miktarlarını tâyin 
eden hükümleri ve 4 üncü maddesinin son cümlesi ile aynı kanunun 16 
nci maddesinin resme mütaallik hükümleri ve 2/4/1932 tarih ve 1938 
sayılı kanun, 

28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Farika Nizamnamesi İle buna ek mev
zuatın resim miktarlarına dair hükümleri, İhtira beratları ile alâmeti 
farika rüsumunun tazifi hakkındaki 25 Mart 1321 tarihli irade ve 2 
Mart 1929 tarih ve 1401 sayılı kanunun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasının 
geri verilecek ve irat kaydedilecek resme mütaallik hükmü ile aynı mad
denin 2 nci fılkrası, 

26 Mart 1322 tarihli Maadin Nizamnamesinin 19 ve 47 nci maddeleri, 
Madenlerin arama ve işletilmesi hakkındaki 17/6/1942 tarih ve 4268 

sayılı kanunun 17 nci maddesi, aynı kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci 
fıkrasının son cümlesi, 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Tahakkuk ve tahsil zamanaşımı 
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18 Safer 1299 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 11 ve 12 nci 
maddeleri ve bu nizamnamenin bazı maddelerini tadil eden 820 sayılı ka
nunun 3 üncü maddesi, 

Kara avcılığı hakkındaki 5/5/1937 tarih ve 3167 sayılı kanunun 11 
inci maddesi, 

Sigorta şirketleriyle sigortacılığın teftiş ve murakabesi hakkındaki 
1149 sayılı kanunun 3 üncü ve 6 ncı maddelerinin harç miktarına ait hü
kümleri, 

k) 10/6/1938 tarih ve 3437 sayılı Tütün ve Tütün inhisarı, 14/1/1943 
tarih ve 4374 sayılı Barut ve Patlayıcı Maddeler Silâh ve Teferruatı İn
hisarı hakkındaki kanunların harçlara ait hükümleri, 

1) 21/8/1940 tarih ve 3911 sayılı kanunun 2 nci maddesinin 1, 2 
ve 3 üncü fıkraları ve diğer kanunların bu kanuna uymıyan hükümleri, 

ON BİRİNCİ BOLÜM 
Geçici hükümler 

Geçici Madde 1 — Yeniden bir tahrir yapılıncaya kadar tapu ve 
kadastro harçlarının hesabında : 

1. 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir veya tadil görmüş olan 
arazi ve arsaların mukayyet kıymetlerinin 3 misli, 

2. Aynı tarihten evvel tahrir veya tadil suretiyle gayrisâfi iratları 
takdir olunmuş binaların Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bulu
nacak kıymetlerinin 3 misli, 

3. 1 Haziran 1942 (dâhil) tarihi, ile 28'Şubat 1947 (dâhil) tarihleri 
arasında tadil veya tahrir suretiyle gayrisâfi iratları takdir olunmuş bi
naların Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bulunacak kıymetlerinin 2 
misli, 

Mukayyet kıymet olarak kabul ve harçların hesabında bedel ile bu 
kıymetler mukayese edilir. 

Geçici Madde 2 — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvelki za
manlara ait harçlarda mükellefiyet, istisna ve muaflık, nispet ve cezalar 
eski hükümlere tabidir. 

Geçici Madde 3 — Bu kanunun meriyet tarihinden evvelki hüküm
lere göre bir yıl muteber olmak üzere harçları ödenerek alınmış olan 
ruhsatname, satış tezkereleri ve mümasil vesikalar ancak bu kanunun 
meriyete girdiği malî yılın sonuna kadar muteberdir. 

Evvelce harca tabi olmadığı halde bu kanun ile yeniden her yıl har
ca tabi tutulmuş olan ruhsatname, satış tezkereleri ve mümasil vesika
ların sahipleri bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren altı ay içinde mez
kûr vesikaları aldıkları makamlara veya o makamlar yerine kaim olan
lara müracaatla bu kanunda yazılı harçları ödemeye mecburdurlar. Bu 
müddet içinde harcı ödemiyenlerin harca mevzu olan vesikaları hüküm
süz sayılır. 

Geçici Madde 4 — Bu kanunun neşri tarihine kadar muhacir ve 
mülteci sıfatı olmaksızın Türkiye'ye girip te vatandaşlığa kabul edilen 
Ve iki yıllık müddet içinde müracaat edemediklerinden, harç muaflığın
dan faydalanamıyan Türk soylu olanların harç aranmaksızın nüfusa tes
cilleri yapılır. 

Geçici Madde 5 — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel mü
racaatı yapılmış olan ihtira ve markalara ait muameleler müracaat tari
hindeki hükümlere göre yürütülür. 

Geçici Madde 6 — Bu kanunun meriyeti tarihinden evvel mahke
meler, hâkimler ve cumhuriyet savcıları tarafından adlî veya idari mu
ameleler dolayısiyle alınmış olup ta bankaya yatırılan paraların faiz, 
İkramiye ve sair menfaatleriyle bu tarihten evvelki zamanlara ait olup 
2503 sayılı Adliye Harç Tarifesi Kanununun 12 nci maddesi gereğince 
iş sahiplerinden tahsil edilen ve istihkak sahiplerine verilememiş bulunan 
paralar hakkında 30/6/1934 tarih ve 2548 sayılı kanunun 5 inci ve 6 ncı 
maddeleri hükümleri, uygulanır. 

Mahkemeler, hâkimler ve savcılar tarafından adlî veya idari mua
meleler dolayısiyle her hangi bir sebeple alınmış olan paralardan bu ka
nunun meriyetinden önceki tarihlere ait bulunanlar hakkında da 124 ün
cü maddenin son fıkrasında gösterilen müddet nazara alınmak suretiyle 
2548 sayılı kanunun 5 ve 6 ncı maddeleri hükümleri uygulanır. 

ON İKİNCİ BÖLÜM 
Son hükümler 

Madde 127 — Bu kanun yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe 
girer. 

Madde 128 — Bu kanunu yürütmeğe Bakanlar Kurulu memurdur. 
27/2/1952 

H e r nevi dâvalar ile mahkemeler, yargıçlar ve savcılar ve ticaret 
sicil memurları tarafından yapılan muamelelerle avukatlık 

işlerinden alınacak harçlara ait 

Sıra 
No. 

(1) SAYILI TARİFE 

Muamelenin nev'i 
Alınacak harç miktarı 

Lira K. 

Kaydiye harcı 
Harca tabi muameleler zımnında mahkemelere, 
sorgu yargıçlıklarına, Cumhuriyet savcılıkları
na verilecek her nevi dilekçeler, dâva arzuhal
leri, cevap lâyihaları ile bunlara merbut olarak 
verilecek ve her hangi bir husus için ibraz olu
nacak evrakın her birinden 

Hukuk dâvalarında alınacak harçlar 
Vekâletname harçları, 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 65 in
ci maddesi gereğince sulh hâkimi tarafından 
tasdik edilecek vekâletnamelerden her nüsha 
için 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 65 in
ci maddesi gereğince ihtiyar heyetleri tarafın
dan tanzim olunacak vekâletnamelerin mahke
meye ibrazında 

Tebliğ harçları 

Dilekçe, dâva arzuhali, lâyiha, celpname ve sa
ir dâva evrakının tebliğinde her nüsha için 
gönderilen tezkereler tebliğ harcına tabi değil

dir) 

Teskere harçları 

Muhakeme veya işin ifası sırasında resmî dai
relere yazılacak tezkereler 
Tezkere ile istenilen kayıt ve malûmatın esasen 
mevcut olmadığı veya iddia hilâfına bir kayıt ve 
malûmata dair cevap geldiği takdirde ayrıca 

Zabıt harçları 
Dâva ve cevapların mahkeme kalemlerine zap-
tettirilmesi 
Hâkim veya naibi tarafından mahkeme binası
nın haricinde tanzim olunacak her zabıt vara
kasından 
Mühür koyma ve kaldırma işlerine ait zabıt va
rakaları 

30 

10 

11 

12 

13 

14 

Celse harçları 
a) Sulh mahkemelerinde her celse için 
b) Asliye mahkemelerinde her celse için 

Suret harçları, 
Muhakeme zabıtnameleri suretinin beher say
fasından 

İlâm' suretleri 
a) Sulh mahkemelerinden alınacak ilâm su

retlerinin her birinden 
b) ı Asliye mahkemelerinden alınacak ilâm su

retlerinin her birinden 
Evrak suretlerinin her birinden 

Rapor harçları, 

Ticaret Kanununun 1063 üncü maddesinde ya
zılı raporun mahkemeye verilmesi ve mezkûr 
kanunun 1066 ncı maddesinde yazılı zaptın tu
tulması ve dispeççiler tarafından verilecek 
raporlar 

20 

1 liradan 
10 liraya kadar 

30 

50 

1 

3 

3 
6 

1 

1 

3 
1 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

1 

1 
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Sıra 
No. 

15 

Muamelenin nev'i 
Alınacak harç miktarı 

Lira K. 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
27 

28 
29 
30 
31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Hukuk dâvalarında, adlî tıp müesseseleri, adlî 
tabipler ve diğer resmî daire ve müesseselerden 
vukuf ehli sıfatiyle rapor alınması zımnında 
verilecek kararlardan : 
a) Sulh mahkemelerine ait işlerde 
b) Asliye mahkemelerine ait işlerde 

Depozito harçları 
Adliye veznelerine tevdi olunacak para ve kıy
metli eşyanın kabul ve muhafazası için muha
faza edilen kıymet üzerinden : 
a) Bir yıla kadar 
b) Muhafaza müddeti bir yılı geçerse fazla 

her yıl ve küsuru için ilâveten 

Defter tutma harçları 
Alelûmum tahrir işlerinde 5 liradan az olma
mak üzere deftere kaydedilen kıymet yekûnu 
üzerinden 

Makbuz harçları 
Vasiyetnamenin tevdi edildiğine dair talep üze
rine verilecek makbuzlardan 

Miras islerine ait harçlar 
Tereke tahrir ve tespiti işlerinde tahrir ve tes-
bit olunan kıymetler yekûnu üzerinden 
Mirasın mahkeme marifetiyle taksiminde tak
sim olunan kıymetler yekûnu üzerinden 
Mirasın resmen tasfiyesi ve idaresinde tasfiye 
ve idare olunan kıymetler yekûnu üzerinden 
Şifahi vasiyetlerin zaptında vasiyet edilen şey
lerin kıymetleri yekûnu üzerinden 
Miras işlerinde defter tutulmasından : 
a) Defter tutulması neticesinde mevcut ve 

alacak bakiyesi hasıl olmuş ise 15 liradan 
az olmamak üzere bu bakiye Üzerinden 

b) Borç bakiyesi hâsıl olmuş ise 
c) Mevcut ve alacaklar ile borçlar müsavi ge

lirse 
Mansup mirasçılara verilecek mirasçılık vesi
kaları 

Karar harçları 
Gıyap, hesap görülmesi, tatbik ve istiktap lcra-
rası, Ticaret Kanununun 638 inci maddesi mu
cibince zıyaa uğrıyan senetler hakkında verile
cek kararlar ile, aynı kanunun 1270 inci mad
desi mucibince dispeççi tâyini kararları 
Muhakeme yapılmaksızın izin verme kararları 
Mahkemeler tarafından verilecek vazlfesizlik 
ve salâhiyetsizlik kararları 
Reddi hâkim talebinin reddi kararları 
Eski hale getirme talebinin reddi kararları 
iadei muhakeme talebinin reddi kararları 
Delillerin tesbiti ve ihtiyati tedbirler ve haczi 
ihtiyati kararları 
İhtiyati tedbirlerin tadili ve ihtiyati tedbirlerle 
haczi ihtiyati kararlarının ref'i kararları 
Vasinin hesabının rüyeti neticesinde verilecek 
tasdik veya ret karariarı (Varidat hesabının 
baliğ olduğu miktar üzerinden) 
Hukuk dâvalarına müdahale talepleri üzerine 
verilecek kararlar 
Ticari şirketlerin resmen tasfiye ve idaresi 
emri (Tasfiye ve idare olunan kıymetler üze
rinden) 

İlâm harçlar 
Nafaka verilmesine dair olan hükümler (Bir 
senelik nafaka bedeli üzerinden) 
Talep üzerine verilecek vasi, kayyım ve müşa
vir tâyin ve azline dair hükümler 

5 
10 

Binde 5 

Binde 2,5 

Binde 2 

Binde 2 

Binde 2 

Binde 2 

Binde 4 

Binde 2 
10 

7 

5 

2 
2 

5 
20 
10 
12 

(Binde 2 

5 

Binde 6 

Binde 5 

5 

Sıra 
No. 

38 
39 

Muamelenin nev'i 
Alınacak harç miktarı 

Lira K. 

40 

41 

42 

Nizasız veraset İşlerinde verilecek hükümler 2 
Alelûmum dâvaların reddine dair hükümler : 
Tarifede ayrıca gösterilmemiş olanlar.) 

a) Sulh mahkemelerinde 
b) Asliye mahkemelerinde 8 
Bir gayrimenkulun hissedarlar arasında taksi
mine dair olan hükümler (Taksim edilen gay
rimenkulun kıymeti, üzerinden.) Binde 2 
Bir gayrimenkulun hissedarlar arasında şüyuun 
İzalesi suretiyle taksimine dair olan hükümler 
(Gayrimenkulun satış bedeli üzerinden.) Binde 10 
Bu tarifede ayrı bir numara altında harca tabi 
tutulmamış olan ilâmlardan (Hüküm altına 
alınmış olan miktar ve kıymet üzerinden.) Binde 40 

43 Kıymet takdiri mümkün olmıyan hukuk dâva
larına ait ilâmlardan bU tarifede ayrıca bir 
harca tabi tutulmamış olanlar 10 

Temyiz harçları 

44 Temyiz istidasının reddi 8 
45 Temyiz olunan hükmün nakzı 10 
46 Yargıtayca icranın tehirine dair verilen kararlar: 

a) İcrası tehir olunan miktar ve kıymet üze
rinden 5 liradan az olmamak üzere Binde 

b) Muayyen kıymet takdiri kabil olmıyan 
hallerde 

tashihi karar harçları 

47 Tashihi karar talebinin reddi 

Ceza dâvalarından alınacak harçlar 
İlâm harçları 

Hürriyeti bağlayıcı cezaya taallûk eden hü
kümlerden bir gün bir lira hesabiyle bulunacak 
miktar üzerinden (Alınacak harç miktarı beş 
liradan az ve 200 liradan çok olamaz) Yüzde 
Umumi ve hususi mahkemelerde para cezasına 
dair verilen hükümlerden hüküm altına alı
nan para cezası miktarı üzerinden (Alınacak 
harç miktarı beş liradan az ve 200 liradan çok 
Olamaz Yüzde 
Tevbihi adlî kararları 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 392 ile 
394 üncü maddelerinde zikredilen hallerde ya
pılacak muhakemede verilecek her nihai ka
rardan 

49 

50 
51 

52 

53 

8 

10 

12 

10 

10 
6 

Şahsi dâvalar ile takibi şikâyete bağlı suçlara ait dâvalardan 
alınacak harçlar 

Şahsi dâva ikamesinden sonra: 
a) Duruşma başlamadan evvel şahsi dâvanın 

geriye alınması veya şikâyetten vazgeçil
mesi 2 

b) Duruşmaya başlandıktan sonra şahsi dâ
vanın geriye alınması veya şikâyetten vaz
geçilmesi 10 

c) Hükümden sonra şahsi dâva veya şikâyet
ten vazgeçilmesi 15 

Karar harçları 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 167 ve 
168 inci maddelerinde yazılı hallerde mezkûr 
kanunun. 170 ve 414 üncü maddeleri gereğince 
harç müddeiye tahmil edildiği takdirde veya 
aynı kanunun 411 inci maddesinde zikredilen 
ahvalde iddia: 
a) Kabahatlere mütaallik ise 
b) Beş seneye kadar hapis, sürgün, ağır hapis 

cezası, âmme hizmetlerinden mahrumiyet 
cezasını müstelzim ise 

Yüzde 

Yüzde 
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Sıra 
No. 

54 
55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 
63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

Muamelenin nev'i 
Alınacak harç miktarı 

Lira K. 

c) Beş seneden yukarı hapis veya ağır hapis 
veya ölüm cezasını müstelzim ise 

Eski hale getirme taleplerinin reddi 
İadei muhakeme talebinin kabule şayan olma
masından dolayı reddi 
İadei muhakeme talebinin esassız olmasından 
dolayı reddi 
Sulh hâkimi tarafından verilmiş olan bir ceza 
kararnamesine karşı yapılmış olan itirazın reddi 
Memnu hakların iadesi talepleri üzerine veri
lecek kararlar 
Bu tarifede yazılı haller haricinde kalan kanun 
yollarına müracaat vukuunda bu müracaatla
rın reddi 

Temyiz harçlan 
Temyiz dilekçesinin mahallî mahkemesince 
veya Yargıtayca reddine dair verilen kararlar 
Bir ceza ilâmının Yargıtayca bozulması 

Ticaret sicilinden alınacak harçlar 
Unvanı ticaretin tescil ve ilânından 
Ticari şirketlerin tescil ve ilânından sermaye
leri üzerinden 
Mesul müdürler, mümessiller, tasfiye memur
ları ve temsile mezun sair kimselerin tescil ve 
ilânından 
Ticaret sicil memurluğunca verilecek Kayıt ve 
evrak Suretleri 
Bir hususun sicilde mukayyet olup olmadığı 
hakkında verilecek tasdiknameler 
Ticaret sicil memurluğunca ittihaz olunan ka
rara karşı yapılan itirazlar üzerine ticaret 
mahkemesince duruşma yapılmaksızın verilen 
kararlar 
Ticaret Kanununun 502 nci maddesinde yazılı 
şürekâ cetvelinin verilmesi 
Bu tarifede ayrı bir harca tabi tutulmamış olan 
ve ticaret siciline kayıt ve ilânı icabeden diğer 
hususların tescil ve ilânından 

Avukatlık işlerine mütaallik haraçlar. 
Baro yönetim kurulunun takipsizlik kararları 
hakkında yüksek dereceli yargıca yapılacak 
itirazın reddine dair kararlar 
Baro disiplin meclisi kararları aleyhine Yük
sek Haysiyet Divanına yapılacak itirazın red
dine dair kararlar 
Yüksek dereceli yargıcın dâvavekilleri ve Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun hüküm-
lerinden istifade etmek suretiyle hukuk mah
kemelerinde dâva kabul ve takip eden kimseler 
hakkında ittihaz eyliyeceği kararlara karşı ağır 
ceza mahkemesine vâki itirazın reddine dair 
verilecek kararlar 
Avukat, dâvavekili ve Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun hükümlerinden istifade edip 
hukuk mahkemelerinde dâva kabul ve takip 
eden kimseler hakkında adlî merciler veya 
Yüksek Haysiyet Divanınca her safhada veri
lecek kararlar (Tarifede ayrıca gösterilmemiş 
olanlar) 

30 
12 

12 

10 

S 

10 

Binde 

8 
10 

10 

1 

15 

6 

S 

5 

8 

10 

10 

İcra ve iflâs işlerinden alınacak harçlara ait 
(2) SAYILI TARİFE 

Kayıt harçları 

icra ve iflâs dairelerine ve icra tetkik mercile
rine ve konkordato komiserliğine verilecek di
lekçe ve ilişikleriyle 
her birinden 

ibraz olunacak evrakın 
80 

Sıra 
No. 

10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Muamelenin nev'i 
Alınacak harç miktarı 

Lira K. 

Tebliğ harçları 

ödeme ve icra emirlerinin tebliğ olunacak be
her nüshası için 20 

Suret harçları 
icra ve iflâs dairelerinden istenecek kayıt ve 
evrak suretlerinden 1 
icra ve iflâs muamelelerine dair tetkik merci
leriyle ticaret mahkemeleri tarafından verile-
cek kararların suretinden 1 

Karar harçlan 
istihkak iddiasına karşı yapılan itiraz üzerine 
takibin devam veya talikına dair verilen ka
rarlar M 
İcra ve iflâs muamelelerine dair tetkik merci
leriyle ticaret mahkemeleri tarafından verilen 
kararlardan (bu tarifede ayrı bir numara al
tında gösterilmemiş bulunanlar) 2 

Menkul mal haczinden alınacak harçlar 
Menkul malların icraen, İhtiyaten veya mu
vakkaten haczine dair zabıt varakaları 1 

Gayrimenkul malların haciz ve satışından alınacak harçlar 
Gayrimenkullerin icraen ve ihtiyaten veya mu
vakkaten haczine dair tapu dairesiyle diğer 
dairelere yazılacak müzekkerelerin her birin
den 1 
Gayrimenkullerin vaziyetleri ve kıyametleri 
hakkındaki zabıt varakaları 1 
Gayrimenkul satışlarına ait şartnameler. 50 
Haczedilen gayrimenkullerin idaresinden : 
Âdi ve hasılat kirası akitleri ve mukavele tan
zimi için 1 50 
Hesap tutmak için 2 
Haczedilen gayrimenkule ait tahsil olunan âdi 
ve hasılat kiralarından o gayrimenkulun vergi 
ve sair resimleri için ödenen veya alacaklıya 
verilen miktar üzerinden (İflâs masası malıla
rının muhafaza ve İdaresinden de bu madde 
hükmüne göre harç alınır) Yüzde 5 
Gayrimenkullerin satışı üzerine satınalan na
mına tescili için tapu dairelerine yazılacak tez
kerelerden 1 

Maaş, ücret, vesair hizmet gelirlerinin, haczinden alınacak harçlar 
Maaş, ücret ve sair hizmet gelirlerinin haczine 
dair yazılacak müzekkerelerden 

Defter tutulması, haczi caiz mal, hak, ve alacak bulunmaması, 
alacak devri hallerinde alınacak harçlar 

İcra ve iflâs Kanununun 270 inci maddesi mu
cibince defter tutulması işlerinden 1 
icra ve iflâs Kânunu mucibince alacağın dev
rinde alacak miktarı üzerinden (Devirden sonra 
bu alacak icra marifetiyle tahsil olunursa bu 
harç tahsil harcına mahsup edilir) Yüzde 1 

Tahsil harçları 

60 

Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine haciz 
den evvel ödenen paralardan Yüzde 3 
Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen para-
lardan Yüzde 4 
Haczedilen malların satılıp paraya çevrilmesi 
suretiyle tahsil olunan paralardan Yüzde 5 
Resmî ve hususi müesseseler memur ve müs
tahdemlerinin maaş, ücret, yevmiye ve sair 
hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan 
paralardan Yüzde 3 

2 

3 

4 

5 

a 

7 

8 

9 

G 

I 



Muamelenin nev'i 
Alınacak harç miktarı 

Lira K. 

Bir menkulün teslimine dair olan ilâmların in
fazında ilâmda yazılı kıymetten ve kıymet ya
zılı değil ise takdir ettirilecek kıymetten : 
Menkul icra emrinin tebliğinden sonra teslim 
edilir veya bedeli ödenirse 
Menkul icra marifetiyle teslim edilir veya be
deli tahsil olunursa 
Çocuk teslimine dair olan ilâmların icrasından 
Bir gayrimenkulun veya bir geminin tahliye 
ve teslimine dair olan ilâmların veya İcra ve 
İflâs Kanununun 259 uncu maddesi gereğince 
tetkik mercileri tarafından verilecek tahliye 
kararlarının icrasında veya aynı kanunun 272 
nci maddesi mucibince mukavele ile kiralanmış 
bir gayrimenkulun tahliyesinde (Bir yıllık kira 
bedeli, yoksa bu müddete göre takdir olunacak 
kira bedeli üzerinden) : 

lora emrinin tebliği üzerine tahliye vâki olursa 
İcra marifetiyle tahliye ettirilirse 
Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair 
olan ilâmların icrasında : 
İcra emrinin tebliği üzerine tâyin edilen süre 
içinde ilâm hükmü borçlu tarafından kendili
ğinden yerine getirilirse 
icra marifetiyle yerine getirilirse 
Bir irtifak hakkının tahmil veya kaldırılma
sına dair ilâmların icrasında : 
icra emrinin tebliği üzerine ilâm hükmü borçlu 
tarafından kendiliğinden yerine getirilirse 
Icraen yerine getirilirse 
Tarifede ayrı bir madde halinde gösterilmiyen 
ve miktar ve kıymeti malûm olmıyan sair 
ilâmların icrasında : 
İcra emrinin tebliği üzerine ilâm hükmü borçlu 
tarafından yerine getirilirse 
İcraen yerine getirilirse 
ipotekli alacakta alacaklının gaip bulunması 
veya borcu almaktan imtinaı halinde icra dai
relerince yapılacak muameleden 

İflâs işlerinden alınacak harçlar 

İflâs daireleri tarafından tutulacak iflâs zabıt 
varakalarından, defter tutulmasından, kıymet 
takdirinden ve mühürleme işlerinin her birin
den 
İflâsın açıldığına ve kaldırıldığına veya kapan
dığına dair olan İlâmlar 
iflâsın açıldığına ve kaldırıldığına veya kapan
dığına dair olan ilâmların birer nüshasının ala
caklılara gönderilmesi (Her nüsha için) 
Alacakların masaya kaydettirilmesi (Her ala
caklıdan) 
İcra ve iflâs daireleri tarafından alacaklılar 
toplantısında tutulacak zabıt varakaları 
İcra ve İflâs Kanununun 226 nci maddesi mu
cibince yapılacak sulh ve tahkimler 
îcra ve İflâs Kanunu mucibince her alacağın 
tahkiki ve istihkak iddialarının tetkiki netice
sinde verilecek her karar için (Karara bağla
nan kıymet üzerinden) 
Borcu ifa ve depo edilmesi kararları 
İflâs dâvalarında verilecek nihai kararlar 
İflâs dairesince tasfiyenin tatiline veya ka
panmasına dair verilen kararlar 
İflâs masası mallarının tasfiyesi neticesinde 
elde edilen paraların paylaşılmasından (Payla
şılan para yekûnu üzerinden 

Yüzda 3 

Yüzde 5 
4 

Yüzde 1 
Yüzde 2 

4 
6 

2 

5 

2 

1 

Binde 5 
1 
8 

Yüzde 5 

Sıra 
No. Muamelenin nev'i 

Alınacak harç miktarı 
Lira K. 

30 

40 

41 

42 
43 

44 

45 
16 

47 

48 

49 

50 
51 

Konkordato harçları 
Konkordato taleplerinden 
Konkordatonun kabul edilerek mühlet verilme

si veya bu mühletin geri alınması kararları 
Konkordato talebi üzerine verilen mühletini 
temdidi ve temdit keyfiyetinin ilânı 
Konkordato komiserliği tarafından mevcut 
malların defterinin tutulması ve kıymetlerinin 
takdiri işleri 
Her alacağın kabul edilerek deftere geçirilmesi 
Konkordato komiserliği tarafından verilecek 
raporlar 
Konkordatonun tasdiki hakkındaki ilâmlar 
(Alacaklılara verilmesi kararlaşan para üze
rinden) 
Katiyet kesbetmiş konkordatonun ilânı 
Konkordatonun kısmen veya tamamen feshine 
ait İlâmlar 

Fevkalâde mühlet harçları 
İcra ve iflâs Kanununun 319 uncu maddesi ge
reğince tetkik mercileri tarafından yerilecek 
fevkalâde mühlet ile bu mühletin temdidi ka
rarları 
Fevkalâde mühlet verilmesi sırasında defter 
tutulması ve komiser tâyini 
Fevkalâde mühletin kaldırılmasına ait karar
lar 

iadei itibar harcı 
iadei İtibar kararları 
iadei itibar kararlarının İlânından âdi müflis 
için 
Taksiratlı müflis için 
Hileli müflis için 

Binde 20 
2 

10 

10 

10 

25 

5 
25 
50 

Noter muamelelerinden alınacak harçlara ait 

(3) SAYILI TARİFE 

Muayyen bir meblâğı ihtiva eden muamelelerden alınacak harçlar 
Muayyen bir meblâğı ihtiva eden her nevi se
net, mukavele ve kâğıtlardan beher imza için: 
a) 100 liraya kadar olan muamelelerde (100 

lira dâhil) 80 
b) 100 liradan yukarı olan muamelelerde a 

bendindeki harca ilâveten her 100 lira ve 
küsuru için ayrı ayrı 5 kuruş 

Emanet harçları 
Saklamak üzere noterlere tevdi edilen kıy
meti belli olan emanetlerden beher sene için 
emanet değeri üzerinden: 
10 liraya kadar 
50 » > 

100 > > 
100 liradan sonra beher 10 liradan 1 kuruş 
(1 seneden az müddetler için 1 senelik, 1 se
neden fazla müddetler için fazla her sene veya 
küsurundan ilâveten yarı harç alınır.) 
Bir mahfaza içinde saklanmak üzere noterlere 
tevdi edilen kıymeti belli olmıyan emanetlerden 
beher sene için 
(Bir seneden az müddetler için bir senelik he
sabiyle, bir seneden sonraki sene küsurların
dan tam sene gibi harç alınır.) 

10 
20 
40 

Tebliğ, ihtar ve protesto harçları 
Yapılacak her nevi tebliğ, ihbar ve ihtarlardan 
Tebliğ ve İhtarı istiyen tarafa verilecek nüs

halar dâhil olmak üzere beherinden). 
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Sıra 
No. 

20 

21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 
35 
36 

37 

4 
6 

4 
6 

3 

5 

5 

2 
1 

5 

5 

1 

(Resmî Gazete) Sahife: 2880 
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Şıra 
No. 

ŞUBAT 1952 (Resmi Gazete) 

Muamelenin nev'i 
Alınacak harç miktarı 

Lira K . 

5 Ticari senetlerin vâdesinde kabul veya öden
memesi sebepleriyle çekilecek protestolardan ve 
yapılacak ihbarlardan. 1 50 
(Beher nüsha için). 

Zabıt varakası, keşifname ve şahadetname harçları 
6 Muayyen bir meblâğı ihtiva etmiyen ve alâka

lılar tarafından imza edilen zabıt varakaları 
İle keşifname ve şahadetnamelerden 
(Beher imza için). 1 

Defter tasdiki ve tasdik yenilenmesi harçları 
7 Kanunen tutulması ve tasdiki emrolunan def

terlerin tasdikından beher defter için: 
100 sahifeye kadar olanlardan: 1 50 
100 sahifeden yukarı beher 50 sahife ve küsu
rundan 75 

8 Kanunen tutulması ve tasdiki emrolunan def
terlerin son kayıtlarının tasdikından ve Vergi 
Usul Kanununun 211 inci maddesi gereğince 
yapılacak tasdik yenilenmesinden beher defter 
başına 1 

Suret ve tercüme harçları 
9 Alâkalılara, veya ibraz edenlere verilecek her 

türlü mukavele, senet, kâğıt, tercüme ve kayıt 
suretlerinin ve tercümelerin beher sayfasından 50 

Konişmento ve kaptan ve tayfa ve amele defteri yazılması harçları 
10 Konişmentoların yazılmasında eşyanın her to

nundan 10 
11 Kaptan, tayfa ve amele defteri yazılmasında 

beher şahıs İçin 25 

Tashih harçları 
12 Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek 

şartiyle yapılacak tashihlere ait beyannameler
den her imza için 50 

Vasiyetname kabul ve muhafazası harçları 
13 Açık veya kapalı vasiyetnamelerin kabul ve 

muhafazasından beher imza için 6 

Tesbit harçları 
14 Bir senet, mukavele veya kâğıdın veya bir şe

yin veya bir yerin hal ve şeklini ve alâkalı şa
hısların hüviyet ve ifadelerini tesbit etmek 5 

Piyango, seçim ve içtimalarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar 
15 Davet vukuunda piyango ve hususi müessese

lerin kur'a seçim ve içtimalarında hazır bulu
narak tutulacak zabıt varakasından 20 

Gayrimenkul idaresinden alınacak harçlar 
16 İdaresi tevdi olunan gayrimenkullerin ve men

kul mal ve kıymetlerin Binde 2 
idare edilmesinden 
(Beher sene için bu malların kıymeti üzerinden 
bir seneden az müddetler için senelik harç alı
nır. Bîr seneden fazla devam eden müddetin 
bir seneden fazla kısmına ait harç kıstelyevm 
olarak hesaplanır. İdare olunan menkul ve gay
rimenkullerin kıymetleri mevcut değil ise tak
dir ettirilir.) 

Mukavele feshinden alınacak harç 
17 Mukavele feshinde beher imza için 1 

(Bir borç veya değeri belli bir taahhüt ikrar 
edilirse nispî harç alınır.) 

Hususi ve umumi vekâletname harçları 
18 a) (Hususi vekâletnamelerden beher imza için i 

b) Umumi » > > > 2 

Sıra 
No. 

19 

Muamelenin nev'l 

Sahife: 2881 

Alınacak harç miktarı 
Lira K . 

20 

Diğer harçlar 
Umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölü
me bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölün
ceye kadar bakma akdi, tesis, aile vakıfları, ev
lât edinme, karı koca mallarının idaresi, baba
lığı tanıma senetleri, miras taksim mukavele
leri, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve 
bunların feshi ve bunların teferruatına dair bü
tün senet, mukavele ve kâğıtların tanziminden 
ve noter tarafından re'sen yapılacak zabıt va
rakalarından 
Muayyen bir meblâğı muhtevi oimıyan ve alı
nacak harç miktarı kanun ve bu tarifede gös
terilmemiş olan her türlü senet mukavele ve 
kâğıtlardaki imzaların beherinden 

Vergi, resim, harç ve cezalara, belediye gelirleri arasında bulunan 
ücretlere ait itiraz ve temyiz isleriyle diğer vergi muamelelerin

den alınacak harçlara ait 

(4) SAYILI TARİFE 

Kaydiye harcı 
1 Vergi, resim, harç, ücret ve cezalara karşı ka

nun yollarına müracaat eden mükellefler tara
fından salahiyetli makam veya komisyonlara 
verilecek her nevi dilekçeler ile bunlara merbut 
olarak verilecek ve her hangi bir husus için ib-
raz olunacak evrakın her birinden 30 

Mükelleflerin taleplerinden alınacak harçlar 
2 Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesi gere

ğince yapılacak mühlet talepleri 1 

3 Mükellefler tarafından yapılacak tadilât talep
leri : 
a) Vergi Usul Kanununun 61 inci maddesine 

göre 5 
b) Vergi Usul Kanununun 62 ve 63 üncü mad

delerine göre 1 
4 Temyiz Komisyonunun kesin kararlarına karşı 

mükellefler tarafından yapılacak tashihi ka
rar talepleri 5 

5 Vergi Usul Kanununun 384 üncü maddesi ge
reğince kesin olarak verilen veya kesinleşmiş 
olan kararlara karşı yapılacak incelemelerin 
iadesi talepleri 6 

Bilirkişi raporlarından alınacak harçlar 
6 Mükelleflerin talebi üzerine yeminli bilirkişiler 

tarafından yapılacak tetkikat neticesinde tan
zim edilecek raporlar 5 

Karar harçları 
Tarhiyata karşı mükelleflerin itirazı üzerine 
itiraz komisyonunca verilecek kararların tem
yiz edilmiyerek kesinleşmiş olanlarından: 
a) İkmalen ve re'sen tarhiyatta ve götürü 

vergilerde karara göre alınması lâzımgelen 
İhtilaflı vergi, resim, harç ücret ve ceza 
miktarı üzerinden 

b) Tahrire dayanan taahiyatta 
İtiraz Komisyonu kararlarının temyizen tetki
ki suretiyle Temyiz Komisyonunca verilip ke
sinleşmiş kararlardan: 

Binde 2 

6 

1 

7 

8 
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Sıra 
No. Muamelenin nev'i 

Alınacak harç miktarı 
Lira K. 

a) İkmalen ve re'sen tarhiyatta ve götürü 
vergilerde karara göre alınması lazımge 
len ihtilaflı vergi, resim, harç, ücret ve ce
za miktarları üzerinden 

b) Tahrire dayanan tarhiyatta 
9 Temyiz Komisyonu Genel Kurulunca verilecek 

kararlardan : 
a) İkmalen ve re'sen tarhiyatta ve götürü 

vergilerde karara göre alınması lâzıımge-
len ihtilaflı vergi, resim, harç, ücret ve 
ceza miktarları üzerinden 

b) Tahrire dayanan tarhiyatta 
10 Temyiz Komisyonunca verilecek tehiri icra ka

rarları (terası tehir olunan meblâğ üzerinden) 
11 Mükellefler tarafından Vergi Usul Kanununun 

62 ve 63 üncü maddelerine göre yapılan tadilât 
talepleri üzerine verilecek kıymet veya irat 
takdiri kararları 

12 Mükellefler tarafından yapılan talep üzerine 
bir bina, veya arazinin taksim veya ifrazı ne
ticesinde verilecek kıymet veya irat takdiri 
kararları (Her parça için ayrı olmak üzere) 

Blinde 3 
6 

Binde 4 
8 

Binde 1 

Tapu ve kadostro muamelelerinden alınacak harçlara ait 

(5) SAYILI TARİFE 

Gayrimenkuller, gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil 
haklar, şüf'a, vefa ve iştira haklan 

İvaz mukabiliinde gayrimenkullerin temlikinde 
veya muvazaa tarikiyle vâki tescillerin tas
hihinde, İvaz mukabilinde ihdas edilen gayri
menkul hükmündeki daimi ve müstakil hak
ların tesis ve devrinde, şüf'a, vefa ve iştira 
haklarının kullanılması neticesinde müşteri 
adına olan kaydın şüf'a, vefa ve İştira hakkı 
sahibi adına hükmen düzetilmesinde, mukay
yet kıymet veya bedelden yüksek olanı üze
rinden Binde 50 

Tesisler 

Tesislerin ihdasında ve mevcut teslislerin son
radan iktisap edecekleri gayrimenkuller te
mellüklerinde mukayyet kıymet veya bedelden 
yüksek olanı üzerinden : 
1000 liraya kadar olan kısmından Binde 15 
Sonra gelen 2000 liralık kısmından Binde 20 
Sonra gelen 5000 liralık » Binde 25 
Sonra gelen mütabaki kısmından Binde 30 

Gayrimenkul mükellefiyeti 

Gayrimenkul mükellefiyetlerinin ivaz mukabi
linde tesisinde ve devrinde bedel veya mukay
yet mükellefiyet kıymetinden yüksek olanı 
üzerinden : 
1000 liraya kadar olan kısmından Binde 20 
Sonra gelen 2000 liralık » Binde 25 

» ı» 5000 » » Binde 30 
» » mütebaki » Binde 35 

İpotek 

İpotek tesisinde ipotekle temin olunan borç 
miktarı üzerinden, ipotekli borç senedi, irat 
senedi ve gayrimenkul karşılık gösterilerek 
senet ihracında ihraç olunan senetlerin ye
kûn kıymetleri üzerinden (Faizler hariç) : 
1000 liraya kadar olan kısmından Binde yarım 

Sıra 
No. Muamelenin nev'i 

Alınacak harç miktarı 
Lira K. 

10 

Binde 
Binde 
Binde 

Sonra gelen 2000 liralık kısmından 

» » 5000 » » 
* » mütebaki » 

(İhraç olunan senetler hâmiline muharrer olup 
da bir kısmı malikin elinde kalarak borç tevlit 
etmese dahi, harç, senetlerin mecmu kıymeti 
Üzerinden alınır) 

İzinsiz doldurma suretiyle elde edilen veya ihya 
olunan gayrimenkuller 

Göl, nehir ve deniz kıyılarında izinsiz doldurma 
suretiyle elde edilen yerlerin veya ihya olunan 
toprakların tescilinde takdir olunacak kıymet 
üzerinden : 
1000 liraya kadar olan kısmından 
Sonra gelen 2000 liralık » 

» > 5000 > » 
» » mütebaki' » 

Kayıt harici gayrimenkuller 
Doldurma ve ihya haricînde kayıt harici kal
mış olan gayrimenkullerin tescilinde takdir 
olunacak kıymet üzerinden : 
1000 liraya kadar olan kısmından 
Sonra gelen 2000 liralık kısmından 

» > 5000 » » 
> » mütebaki ^ » 

İntifa hakkı 

İvaz mukabilinde mukavele ile İntifa hakları
nın tesisinde bedel üzerinden : 
1000 liraya kadar olan kısmından 
Sonra gelen 2000 liralık kısmından 

> » 5000 > » 
» » mütebaki » 

1,5 
2 

11 

12 

Binde 5 
Binde 10 
Binde 15 
Binde 20 

Binde 10 
Binde 15 
Binde 20 
Binde 25 

Binde 5 
Binde 10 
Binde 15 
Binde 20 

Dalyan ve voli mahalleri 
Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hi
be, vasiyet, temlik ve tesisinde ve sair tasarru-
fi muamelelerde takdir olunacak kıymet veya 
bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden Binde 30 

Mal birliği, mal ortaklığı, aile yurtları, mirasçı nasbi ve 
iştira, şufa ve vefa haklarının sicile şerhi 

Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden 
mütevellit iştira, şufa ve vefa haklarının ve aile 
yurtlarının, mutlak veya nakil ile mükellef mi
rasçı nasbının sicile şerhinde mukayyet kıy
metler üzerinden Binde 

İrtifak ve sükna hakları 
Tapu sicilinde müstakil ve daimî bir hak ola
rak ayrıca kaydedilmiyen irtifak ve sükna hak
larının ivaz mukabilinde tesisinde bedel üze
rinden : 
1000 liraya kadar olan kısmından 
Sonra gelen 2000 liralık » 

» » 5000 » » 
» » mütebaki » 

Senet ciroları 

İpotek, ipotekli borç senedi, irat senedi ve 
gayrimenkul karşılık gösterilerek ihraç olunan 
senetlerin cirolarında senetlerin yekûn kıymet
leri üzerinden 
İpotek, ipotekli borç ve irat senetlerinde vâde 
temdidinden 

Binde 5 
Binde 10 
Binde 15 
Binde 20 

Binde 2 

5 

(Resmi Gazete) 

1 

2 

3 

0 

7 

8 

9 

3 
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Sıra 
No. Muamelenin nev'i 

Alınacak harç miktarı 
Lira K. 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

İcar mukaveleleri 

Adi ve hasılat İcar ve isticar mukavelelerinin 
tapu siciline şerhinde mukavele müddetine gö
re hesaplanacak icar bedeli mecmuu ve muka
vele mevcut değilse veya mukavelede müddet 
tayin edilmemişse bir yıllık icar bedeli üzerin
den 

İfraz, taksim, birleştirme. 

ifraz veya taksim veya birleştirme muamele
lerinde mukayyet kıymetler üzerinden İfraz 
ile yapılan temlikler ayrıca temlik harcına ta
bidir). 

ölünceye kadar bakma akdi 

Gayrimenkul malların ölünceye kadar bakma 
akdi ile temlikinde mukayyet kıymet üzerin
den : 
1O00 liraya kadar olan kısmından 
Sonra gelen 2000 liralık » 

» > 5000 » » 
» » mütebaki » 

Bağışlama, rücu, intikal 
Gayrimenkullerln ve mülkiyetten gayrı ayni 
hakların bağışlanmasında veya rücuunda ve 
vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikrami>-
ye suretiyle bu hakların iktisabında mukayyet 
kıymet üzerimden :ı 

1000 liraya kadar olan kısmından 
Sonra gelen 2000 liralık » 

» > 5000 > » 
» * .mütebaki » 

Gayrimenkullerln ve mülkiyetten gayrı ayni 
haklarım kanuni veya mansup mirasçılara İn
tikalinde : 
1000 liraya kadar olan kısmından 
Sonra gelen 2000 liradan 

» » 5000 > 
» * mütebaki kısmından 

Muvakkat tesciller) 

Medeni Kanunun 921 inci maddesi mucibince 
yapılacak muvakkat tesciller (Mukayyet kıy
met üzerinden) 

Kayıt tashihi 

Her nevi kayıt tashihinde mukayyet kıymet 
üzerinden 
Gayrimenkullere ait haritaların kopyasının ve
rilmesinde her kopye için 

Terkinler 
Aile yurtlarının, mal birliği ve mal ortaklığının 
ve alelûmum tesislerin, mukaveleden veya mi
rastan mütevellit intifa hakları ile irtifak hak
larının ve gayrimenkul mükellefiyetlerinin, ipo
tek, ipotekli borç senedi ve irat senedi ve gay
rimenkul karşılık gösterilerek senet ihracı 
şerhlerinin ve sicilde mukayyet sair hakların 
terkininde bu hakların tesisinde harca mat
rah ittihaz olunan mukayyet kıymet veya bedel 
üzerinden 

İhbarname gönderilmesi 

Tapu kayıtlarında bir hakkın tesis veya terkin 
veya tadil edildiğine dair, alâkadarların talebi 
üzerine gönderilecek ihbarnamelerin her nüs
hasından 

Binde 

Binde 

Binde 10 
Binde 15 
Binde 20 
Binde 25 

Binde 10 
Binde 15 
Binde 20 
Binde 25 

Binde yarım 
Binde 1 
Binde 1,5 
Binde 2 

Binde 10 

Binde 1 

3 

Binde 

Sıra 
No. 

23 

24 

25 

Muamelenin nev'i 
Alınacak harç miktarı 

Lira K. 

26 

Suretler 

Alâkadarların talebi üzerine verilecek her nevi 
kayıt suretleri için mukayyet kıymet üzerinden 
Alâkadarların talebi üzerine verilecek tedavül 
kayıtları suretlerinden mukayyet kıymet üze
rinden 
Talep üzerine verilecek kayıt evrakı müsbite 
suretlerinin her birinden: 
a) Son kayıt evrakı müsbite suretleri 
b) Evvelki tedavül kayıtları evrakı müsbite-

sinln suretleri 
c) Kuyudu kadimeden çıkarılacak kayıt su

retleri 

Kadastro işleri 

Kadastro neticesinde tescil edilen gayrimen-
kullerden mukayyet kıymet üzerinden: 
Kadastroca namına tescil yapılan şahıs adına 
tapu senedi ibraz olunmuşsa 
Kadastroca namına tescil yapılan şahıs adına 
tapu senedi veya tapu kaydı gösterilmemişse 
Evvelce tapuya tescil edilmediği ve kayıt harici 
olduğu anlaşılmışsa 
5602 sayılı Tapulama Kanununa göre arazi ka
dastrosu yapılan gayrimenkullerde beher par
selden 2 liradan aşağı olmamak üzere beher 
dönüm ve küsurundan (Bir dönüm 1000 metre 
kare sayılır) 

Binde 1 

Binde 2 

50 

1 

5 

Binde 3 

Binde 6 

Binde 25 

50 

Nüfus muamelelerinden alınacak harçlara ait 

(6) SAYILI TARİFE 

Zayiinden veya tebdilen verilecek nüfus cüz
danları 
Nüfus kaydı suretleri 
Boşanma muamelesinin kayıtlara işlenmesi 

50 
10 
50 

Konsolosluk muamelelerinden alınacak harçlara ait 

(7) SAYILI TARİFE 

Muhtelif evrak 

Menşe şahadetnamesi itası, vizesi veya tasdiki 
!(ticaret eşyasının F. O. B. kıymeti üzerinden) 
On bin liraya kadar olan kısmından 
(On bin dâhil) Binde 5 
On bin liradan sonra gelen kısımdan Binde 3 
Bulunulan yabancı memleketteki mahalli ma
kamlar ile o memleketteki diğer yabancı ma
kamlar tarafından verilip Türk makamlarına, 
veya Türk makamları tarafından verilip bu
lunulan memleketin yerli veya yabancı ma
kamlarına ibraz edilecek olan evrak ve senet-
lerdeki imza ve mühürlerin metne şâmil olma
mak üzere tasdiki 10 
Yabancı memleketlerde usulüne uygun olarak 
yetkili memurlar tarafından tanzim veya tas
dik olunan evrak ve senetlerin o memlekette 
mer'i kanunlara uygun olduğunun tasdiki 10 
İdari hususlara ait beyanname, İlmühaber, za
bıt varakaları ve şerhler 
1 inci sayfa için 3 
1 inciden sonraki her sayfa için 1 50 
Gerçek veya tüzel kişiler tarafından vâki istek 
üzerine: 

1 

2 

3 

4 

5 

2 

1 

5 
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Sıra 
No. Muamelenin nev'i 

a) Türk kanunlarının bir veya birkaç mad
desinin aynının verilmesi 

(Her sayfa için) 
b) Bunların tercümesinin tasdiki 

|(Her sayfa için) 

10 
11 

12 

13 

Alınacak harç miktarı 
Lira K. 

Sıra 
No. Muamelenin nev'i 

Alınacak harç miktarı 
Lira K. 

Hukuk işlerine ait evrak 

Sulhnameler 
Kararda yazılı kıymet üzerinden) 

5 000 liraya kadar olan kısımdan (5 000 dahil) 
5 000 liradan sonra gelen kısımdan ilâveten 
Terekenin mühürlenmesi 
Terekenin tahrir, tahsil, istirdat, tediyat ve ir-
salâtı (tereke kıymeti üzerinden) 
Tereke mahallin memurları tarafından tahrir 
ve idare olunduğu takdirde konsoloslukça ya
pılacak murakabeden (Tereke kıymeti üzerin
den) 
Bilirkişi tâyini ve bilirkişi raporlarının tasdiki 
Bu tarife ile noter harçlarına ait (üç) sayılı 
tarifede zikredilmiyen hukuk işlerine ait diğer 
evrak ve kararlar 

Ahvali şahsiye siciline mütaallik evrak 

Vatandaşlık ilmühaberleri veya genel pasaport
lar veya bunların yenilenmesi veya zayiinden 
verilmesi (Her şahıs için) 
a) Ticaretle iştigal edenler 

Küçük sanat erbabı 
îşçiler 
Talebeler ve hastalar, memur ve müstah
demler 
Hiçbir sanat ve ticaret işiyle iştigal et
meksizin kendi arzulariyle ecnebi memle
kette oturan irat sahipleri 
Bunlar haricinde kalan şahıslar 

(Yukarda yazılı şahısların yanlarında oturan 
aileleri efradından halleri, 
a - e bentlerine uymıyanlar, aile reisinden 
alınacak harcın yarısı nispetinde harca tabidir) 

Binde 20 
Binde 5 

10 

Binde 25 

Binde 15 
5 

b) 
c) 
S) 

d) 

e) 

14 

Gemicilik işlerine mütaallik evrak 

Sıhhiye Patentası itası veya vizesi: 
0 - 200 Rüsum tonilâtosuna kadar 

15 
16 
17 

Talep vukuunda gemi jurnalinin tasdiki 
Talep vukuunda gemi jurnalına sahife ilâvesi 
Yabancı memleketlerde Türk vatandaşlarının 
mülkü olan gemilere konsolosluklarca verile
cek bayrak tasdiknameleri: 

0 - 200 Rüsum tonilâtosuna kadar 
200 - 300 » » » 
300 - 400 » » » 
400 - 500 » » » 
500 - 1000 » » » 

1000 - 2000 > » » 

15 
5 
3 

20 
4 

200 - 300 » 8 
300 - 400 10 
400 - 500 » 15 
500 - 1000 » 30 

1000 - 2000 80 
2000 - Rüsum tonilâtosundan fazla olanlar 

(2000 dâhil) 150 
Ticaret eşyası manifestolarının tasdiki : 

0 - 200 Tona kadar 5 
200 - 300 » 12 
300 - 400 > 16 
400 - 500 » 20 
500 - 1000 » > 24 

1000 - 3000 32 
3000 - Tondan fazla olan ticaret eşyasından 

(3000 dâhil) 40 
15 
5 

10 
20 
30 
40 
50 

100 

18 

19 

2000 - Rüsum tonilâtosundan fazla olanlar 
(2000 dâhil) 

Hava gemilerine ait işler 

Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve ge
zinti gemilerinin vizeleri 

özel harçlar 

Bu tarifede sayılan evrak ve muamelâtın alâ
kalıların mazaretleri dolayısiyle konsoloshane 
haricinde tanzim ve icrasından asıl harca ilâve 
olarak ayrıca 

150 

15 

10 

Pasaport ve vize işleriyle ikamet tezkereleri ve Dışişleri Bakan

lığı tasdik muamelelerinden alınacak harçlara ait 

(8) S A Y I L I TARİFE 

Pasaport harçları 

1 Umuma mahsus münferit pasaportlar : 
3 ay muteber olanlar 
6 > » » 
1 Yıl » » 
2 > > » 

2 5682 sayılı Pasaport Kanununun 23 üncü mad
desinin son fıkrası gereğince verilen ve yalnız 
Türkiye'ye dönüş için muteber olan pasaport
lar 

3 Yabancı memleketlere muvakkat olarak çalış
mak üzere giden işçilere, kendilerini istihdam 
edenlerle birlikte gidecek kadın veya erkek hiz
metçilere, bu sıfatları sabit olmak şartlyle ve
rilecek pasaportlar 

4 Umuma mahsus müşterek pasaportlar ile bu 
pasaportların temdidi (Pasaportta kayıtlı her 
şahıs başına) : 
6 ay muteber olanlar 
1 yıl » » 

5 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci madde
sinde yazılı olan yabancılara mahsus damgalı 
pasaportlar : 
Mezkûr maddenin A fıkrasında yazılı neviden 
olanlar 
B fıkrasında yazılı neviden olanlar 

Vize harçları 

6 Münferit pasaportlar için giriş vizesi 
7 Müşterek pasaportlar için giriş vizesi (Pasa

portta yazılı her şahıs için) 
8 Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında talepleri 

üzerine verilecek münferit pasaportlara ait 
dönüş vizeleri 

9 Muayyen bir müddet için Türkiye'ye girişi sağ-
lıyan sayısız giriş vizeleri : 
3 ay için 
6 » » 
1 sene için 

10 .Tek transit vizesi : 
Münferit pasaportlar için 
• Müşterek » » 
her şahıs başına) 

11 Çift transit vizesi 
Münferit pasaportlar için. 
Müşterek » » 
her şahıs için) 

(Pasaportta yazılı 

(Pasaportta yazılı 

2 
4 
8 

15 

4 
6 

10 

6 

Y 
8 

9 

3 

5 

2 

1 

2 
4 

5 
8 

2 

a 

2 

1 
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Sıra 
No. 

12 

13 

10 

Muamelenin nev'i 
Alınacak harç miktarı 

Lira K. 

Ecnebilere verilecek ikamet tezkereleri : 
6 aylık 
1 yıllık 
2 » 
(18 yaşını bitirmiyen ve bir iş sahibi bulunımı-
yan çocuklar için bu harçların yarısı alınır) 

Dışişleri Bakanlığı tasdik muameleleri 

Dışişleri Bakanlığınca, .imza, beyanname, 
marka, umumi ve hususi şahadetnameler ve 
vekâletnamelerin tasdıkıından 

3 
5 
6 

Vatandaşlık muamelelerinden alınacak harçlara ait 

(9) SAYILI TARİFE 

Türk vatandaşlığına girmek veya Türkiye va
tandaşlığından çıkmak maksadiyle resmi ma
kamlara yapılacak müracaat istidalarından 
kaydiye olarak 50 
Türk vatandaşlığına girmek veya Türkiye va
tandaşlığından çıkmak maksadiyle vâki müra
caatlarda hüviyet ve tâbiiyet ispatı zımnında 
alâkalılar tarafından ibraz ve tevdi olunan ve
saikin her birinden kaydiye olarak 50 
Hüviyet ve tabiiyetini ispata kâfi vesikaları 
bulunmıyan veya ibraz ettiği vesikalar mün-
derecatı resmi kayıt ve malûmata tevafuk et
memesi dolayısiyle tâbiiyetinin tâyininde tered
düt edilen reşit şahıslar hakkında tahkikat 
icrasına lüzum görüldüğü takdirde icabetten 
tahkikatın yapılıp neticeye göre verilecek ka
rarların tebliği 250 

3 numarada yazılı tahkikat neticesinde veri
lecek kararların alâkalılara mükerrer tebli
ğinden (Beher tebliğ için) 
Türkiye vatandaşlığına kabul talebinde bulu
nan her şahıstan peşin olarak (Kaydiyeden 
başka) 
Muamelesi hitam bularak vatandaşlığa kabul 
edilen reşit her şahıstan 
Türk vatandaşı olup diğer ecnebi bir devlet 
tâbiiyetine geçmek için müsaade talebinde bu
lunan her şahıstan (Kaydiyeden başka) 
Türk vatandaşı olup ecnebi devlet tabiiyetine 
geçmesine müsaade olunanlardan 

Ecnebilerle evlenen kadınlar kocalarına izafe
ten ecnebi tâbiiyetini iktisap ile Türk vatan
daşlığını zayi ettikleri takdirde, nüfus sicille
rinden kayıtlarının terkini zımnında tâbiiyet 
kalemince tanzim edilecek ilmühaberlerden 
Bir Türk erkekle evlenmek suretiyle Türk 
vatandaşlığını iktisap eden ecnebi kadınlarla 
bir ecnebi erkekle evlendiğinden dolayı hususi 
müsaade ile Türk vatandaşlığından çıkmış olan 
Türk kadınlarından evliliğin zevalinde asli tâ
biiyeti erine rücu edenler ve Hükümetin hususi 
müsaadesiyle ecnebi bir devlet tâbiiyetine geç
miş olan Türklerden Türk vatandaşlığını tek
rar iktisap edenlerden 

20 

20 

800 

500 
ve ayrıca bir sene 

evvel ödemiş olduk
ları vasıtasız ver

tutarı) 

126 

60 

Ruhsatnameler, ihtisas ve izin vesikaları, ihtira beratları, marka 
hakları, imtiyazlar, diplomalar ve tasdiknameler ve şahadetname
ler, satış tezkereleri ve bunlara benzer vesikalardan alınacak 

harçlara ait 

(10) SAYILI TARİFE 

Sıra 
No. Muamelenin nev'i 

Alınacak harç miktarı 
Lira K . 

Eczanelerden alınacak ruhsat harçları 

Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatına 
meler Son nüfus sayımına göre) nüfusu beş 
bine kadar olan mahaller için fi 
Nüfusu beş bin ile on bin arasında olan ma
haller için 10 
Nüfusu on bin ile yirmi bin arasında olan ma
haller için 100 
Nüfusu yirmi bin ile kırk bin arasında olan 
mahaller için 150 
Nüfusu kırk bin ile yetmiş beş bin arasında 
olan mahaller için 260 
Nüfusu yetmiş beş bin ile yüz bin arasında 
olan mahaller için 400 
Nüfusu yüz bin ve daha yukarı olan mahal
ler için 500 

Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden 
alınacak ruhsat harçları 

Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde 
kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddele
rin toptan satışına mahsus ticarethaneleri aç
mak için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsat
nameler Son nüfus sayımına göre): 
Nüfusu otuz bine kadar olan mahallerde 100 
Nüfusu otuz bin ile elli bin arasında olan ma
hallerde 200 
Nüfusu elli bin ile yüz bin arasında olan ma-
hallerde 400 
Nüfusu yüz bin ve daha yukarı olan mahal
lerde 600 

İspençiyari ve tıbbi müstahzarlara ait ruhsat harçtan 

Dâhilde imal olunan ispençiyari ve tıbbi müs
tahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Ba
kanlığınca verilecek ruhsatnameler 
Memleket haricinde imal olunan tıbbi ve ispen
çiyari müstahzarların memlekete İthal edilip 
satılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek 
ruhsatnameler 
Tıbbi ve ispençiyari müstahzarlar için ruhsat
name verilmeden önce yapılacak tahlillerden 
masraf karşılığı: 
a) Memleket dâhilinde imal olunanlardan 
b) Hariçten ithal edilenlerden 

Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri 

Programlarının Türk yüksek mühendis ve yük
sek mimar eğitim müesseseleri programlarına 
muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek 
mühendis veya yüksek mimar eğitim müesse
sesinden diploma almış olanlara usulüne göre 
verilecek ruhsatnameler 
Programlarının Türk teknik okulu mühendis 
kısmı programlarına muadil olduğu kabul olu
nan bir ecnebi mühendis veya mimar eğitim 
müessesesinden diploma almış olanlara usulü
ne göre verilecek ruhsatnameler 

50 

150 

as 
1oo 

20 

18 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

3 

4 

5 

6 

T 

1 

2 
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Sıra 
No. Muamelenin nev'i 

Alınacak harç miktarı 
Lira K. 

Mütehassıs tabiplik vesikaları 
8 Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimle

rine verilecek ihtisas vesikaları 20 
9 Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan 

Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları 20 
10 Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden me

zun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti 
hudutları dâhilinde tababet icra etmek üzere 
verilecek mezuniyet vesikaları 20 

Mütehassıs kimyagerlik vesikaları 
11 Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk kimya

gerlerine verilecek ihtisas vesikaları 20 
12 Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan 

Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesika
ları 30 

13 Yabancı memleketler mektep veya fakültele
rinden mezun Türk kimyagerlerine Türkiye'de 
icrayi sanat etmek üzere verilecek mezuniyet 
vesikaları 20 

Dişçilere ait mezuniyet vesikaları 
14 Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakül

telerinden mezun olan diş tabiplerine Türki
ye'de icrai sanat etmek üzere verilecek mezu
niyet vesikaları 20 

Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları 
16 Yabancı memleketler mektep veya fakültele

rinden mezun olan veterinerlere Türkiye'de , 
icrayi sanat etmek üzere verilecek mezuniyet 
vesikaları 29 

Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler 
16 Kurs ve imtihan sonunda muvaffak olan hem

şire, ebe ve Sünnetçilere verilecek ruhsatna
meler 3 

17 Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun 
olan Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık me
muru ve laborantlara Türkiye'de icrayi sanat 
etmek üzere verilecek ruhsatnameler X 

18 Küçük sıhhat memurları mektebinden mezun 
olanlara verilecek şahadetnameler 3 

Gözlükçülük ruhsatnameleri 
19 Hususi kanununa göre verilecek fennî gözlük

çülük ruhsatnameleri 50 

Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri 

20 Para ile hasta bakan hususi hastanelere verile
cek açma ruhsatnameleri : 
20 yataklıya kadar olanlar 109 
20- 50 yataklıya kadar 200 
50-100 * » 300 
100 yatak ve daha yukarı olanlar 400 
(iSon nüfus sayımına göre nüfusu 200 000 den 
aşağı bulunan mahallerde açılacak hastaneler
den bu harçların dörtte biri alınır.) 

21 Radyoloji, radyum ve elektrikle teşhis ve te
davi ve diğer fizyoterapi müesseseleri açmak 
için verilecek ruhsatnameler 20 

Lâboratuvarlara ait ruhsatnameler 
22 Serirî ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan 

ve mislî teamüller aranılan umuma mahsus 
bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları açmak 
için verilecek ruhsatnameler 20 

Avukatlık ruhsatnameleri 
23 Hususi kanunu mucibince verilecek avukatlık 

ruhsatnameleri 25 

Sıra 
No. Muamelenin nev'i 

Alınacak harç miktarı 
Lira K. 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 
39 

40 

41 

Ödünç para verme izin vesikaları 
Ödünç para verme işleriyle meşgul olacak özel 
ve tüzelkişilere verilecek izin vesikaları (her yıl 
için) 50 
Ödünç para verme işlerine tavassut edenlere 
verilecek izin vesikaları (Her yıl için) 25 
Rehin üzerine ödünç verme işiyle iştigal ede
ceklere Medeni Kanunun 876 ncı maddesi gere
ğince verilecek izin vesikaları (Her yıl için) 100 

İhtira beratları 
Ihtira veya munzam ihtiraların tescili taleple
rinden 20 
İhtira beratlarının tescilinden : 
Birinci yıl için 10 
Mütaakıp her yıl için bir evvelki yılın harcına 
ilâveten 5 
Müddetleri kanunla uzatılan ihtira beratların
da kanunda hilafına hüküm bulunmadığı ah
valde uzatılan her sene için 100 
Munzam ihtiraların tescilinden 25 
İhtira beratları dosyaları ile sicil defterlerinden 
çıkarılacak suretlerle unvan ve adres değişik
likleri, devir, rehin, feragat ve intikal ve inti
fa haklarının tescillerinden ve menşe memle
ket vesikalarından 10 

Markalar harcı 
Markaların tesciline ve müddetleri sonunda ye
nilenmesine dair verilecek dilekçelerden kaydi
ye olarak 5 
Markaların tescili üzerine verilecek marka şa
hadetnameleri (Bir marka için) 59 
Aynı şahıs tarafından aynı dilekçe ile aynı şah
sa ait birden ziyade markanın tescilinden : 
Birinci marka için 50 
İkinci marka için 40 
Üçuncü ve daha fazla marka için her bir mar
kadan 30 
Aynı şahıs tarafından aynı dilekçe ile aynı 
şahsa ait olarak tescil edilmiş bulunan bir ve
ya birden ziyade markaların müddetleri sonun
da yenilenmesi suretiyle tescilinden : 
Birinci marka için 49 
İkinci marka için 30 
Üçüncü ve daha fazla markalar için her bir 
markadan 20 
Marka dosyaları ve sicil defterlerinden çıkarı
lacak suretlerle unvan ve adres değişiklikleri
nin ve intifa hakkına mütaallik devir, rehin, fe
ragat ve intikal muamelelerinin tescilinden ve 
menşe memleket vesikalarından 5 
Markaların devletlerarası tescilinden (Devlet
lerarası Büroya ödenecek harçlardan ayrı ola
rak) 
Birinci marka için 59 
İkinci ve daha fazla markaların her biri için 2S 

Maden arama ve işletme ruhsatnameleri 
Maden arama ruhsatnameleri 59 
Kısa vadeli olup Ekonomi ve Ticaret Bakanlı
ğınca verilen maden işletme ruhsatnameleri 200 
Uzun vadeli olup Bakanlar Kurulunca ihale 
edilen maden işletme imtiyazları 2 009 

Petrol arama ruhsatnameleri 
Petrol iptidai istikşaf ruhsatnameleriyle petrol 
arama ruhsatnameleri 109 
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Sıra 
No. Muamelenin nev'i 

Alınacak harç miktarı 
Lira K. 

200 

1 

Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri 

42 Eski eser ve define arama ve sondaj ruhsatna
melerinden : 
a) Eski eser araştırmaları için verilecek haf
riyat ruhsatnameleri (Beher yıl için) 25 
b) Eski eser araştırmaları için verilecek son
daj ruhsatnameleri (Beher ay için) 10 
c)i Define araştırmaları için verilecek ruhsat
nameler (Beher iki ay için) 25 

Diploma harçları 

43 Ortaokullar ile bu dereceye muadil okullardan 
veya bu derecedeki sanat ve meslek enstitüle
rinden mezun olanlara verilecek diplomalar 3 
(Parasız yatılılar hariç) 

44 Lise ve bu dereceye muadil okullar ile bu de
recedeki sanat ve meslek enstitülerinden me
zun olanlara verilecek diplomalar 5 
(Parasız yatılılar hariç) 

45 Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan 
ve aynı derecedeki sanat ve meslek enstitüle
rinden mezun olanlara verilecek diplomalar 10 
(Parasız yatılılar hariç) 

Tütün tekeli harçları 

46 Hususi kanunu mucibince sigara fabrikası aç
mak için verilecek izinler 

47 Tütün tacirlerine Tekel idarelerince verilecek 
nakliye tezkereleri 

48 Tütün, tömbeki, sigara, yaprak sigarası, enfi
ye, ağız ve pipo tütünü ve sigara kâğıtlarım 
perakende satmak istiyen dükkâncılara ve 
gezici satıcılara verilecek satış tezkereleri (Her 
yıl için) : 
Birinci sınıf dükkâncılar için 
İkinci » »" » 
Üçüncü » » » 
Dördüncü » » * » 
Beşinci » > » 
Gezici satıcılar için 
(Tekel İdaresi, lüzum gördüğü köylerde ve şe
hir haricinde amelenin toplu bulunduğu ma-
hallerde ve sergi ve panayırlarda satış yapacak
lara harçsız satış tezkeresi verebilir) 

Barut ve patlayıcı maddeler tekeli harçları 

49 Tekel İdaresi tarafından tekel mevzuuna giren 
barut ve patlayıcı maddelerin ithal ve satışı 
için hususi eşhasa verilecek mezuniyetlere ait 
vesikalar (Her yıl için) 

50 Barut ve patlayıcı maddeler için verilecek sa
tış tezkereleri (Her yıl için) : 
Birinci sınıf dükkâncılar 
İkinci sınıf » 
Üçüncü sınıf » 

ispirto ve ispirtolu içkiler tekeli harçları 

51 Tekel mevzuu olan ispirtolu içkileri imal ve 
satmak üzere hususi eşhasa verilecek müsaade 
vesikaları (Her yıl için) 20 

20 
15 
10 
5 
4 
2 

100 

15 
10 
5 

Sıra 
No. 

52 

Muamelenin nev'i 
Alınacak harç miktarı 

Lira K. 

Metil alkol yapmak ve yurda sokmak istiyen 
eşhasa verilecek müsaade vesikaları (Her yıl 
için) 
İspirto ve ispirtolu içkileri dış- memleketlere 
çıkarmak maksadiyle fabrika kurmak istiyen 
eşhasa verilecek müsaade vesikaları 
Takdir aletleri satmak, işletmek, nakil, imal, 
tamir ve ithal etmek üzere Tekel idarelerince 
verilecek müsaade vesikaları (Her yıl için) 

55 İspirto ve ispirtolu içkileri satmak istiyenlere 
verilecek ruhsat tezkereleri (Her yıl için) : 
Birinci sınıf dükkâncılar 
İkinci sınıf » 
Üçüncü sınıf > 

53 

54 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

20 

20 

20 

20 
15 
10 

Gümrük komisyoncularına mahsus ruhsat harçları 

Gümrük komisyoncularına verilecek ruhsatna
meler : 
Birinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için 100 
İkinci » » » » 50 

Kara ve deniz av tezkereleri harçları 

Hususi kanunu gereğince verilecek balıkçı 
ruhsat tezkereleri (Her yıl için) : 
a) Balıkçı tayfaları için 
b) Sünger avında kullanılan dalgıç kayıkla

rından 
c) Zıpkın kayıklarından 
ç) Tarak kayıklarından 
d) Mercan avında kullanılan kayık ve gemi

lerden 
1-12 tonilâtoya kadar olanlardan 

II - 12 tonilâtodan fazla olanlardan 
(12 dâhil) 
e) Kara avcılîğı ruhsat tezkereleri 
(Köylüler hariç, her yıl için) : 
I - Avcı cemiyetlerine dâhil olanlardan 

II - Avcı cemiyetlerine dâhil olmıyanlardan 

Silâh taşıma müsaadelerine ait harçlar 

Resmi makamlar tarafından hususi eşhasa ve
rilecek silâh taşıma müsaadesi vesikaları (Her 
yıl için) 

Sigorta ruhsat harçları 

Hususi kanunu gereğince sigorta şirketlerinle 
verilecek sigorta ruhsatnameleri 
Hususi kanunu gereğince yabancı sigorta şir
ketlerine verilecek zeyil ruhsatnameler 

Pul bayilerine ait ruhsatname harçları 
Pul ve kıymetli kâğıtlar bayilerine verilecek 
ruhsatnameler (Her yıl için) 
Son nüfus sayımına göre : 
Nüfusu 10 binden aşağı mahallerde 
Nüfusu 10 bin ile 50 bin arasında olan mahal
lerde 
Nüfusu 50 bin ile 100 arasında olan mahallerde 
Nüfusu 100 bin ve daha fazla olan mahallerde 

10 
4 
3 

10 
20 

10 
15 

20 

500 

300 

7 
10 
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Akaryakıtlardan alınacak Yol Vergisî Kanunu 

Kanun No: 5889 Kabul tarihi: 25/2/1952 

Verginin mevzuu ve miktarı 
Madde 1 — Yabancı memleketlerden ithal veya memleket İçinde 

tasfiye, takdir veya sair suretlerle imal olunan, Gümrük Tarifesi Kanu
nuna merbut Gümrük Umumi Tarifesinin 695 numarasının : 

1 - (B) pozisyonunda yazılı 160 dereceden evvel takattur eden hafif 
yağların (benzin ve benzerleri) beher kilosundan (14) kuruş; 

2 - (C) pozisyonunda yazılı 160 ilâ 270 hararet dereceleri arasın
da takattur eden hafif ve orta yağların (gazyağı ve benzerleri) beher 
kilosundan (7) kuruş; 

3 - (D/l) pozisyonunda yazılı 150 dereceden evvel takattur eden 
hafif kısmı yüzde 3 ü gecmiyen mazot ve motorinin beher kilosundan (5) 
kuruş; 

Yol Vergisi alınır. 
Muafiyet ve istisnalar 

Madde 2 — Gümrük Kanununa göre Gümrük Resminden muaf veya 
müstesna tutulan, birinci maddede yazılı akaryakıtlar Yol Vergisinden de 
müstesnadır. 

Mükellef ve teklif mahalli 
Madde 3 — Vergiye tabi maddeleri Türkiye'ye ithal veya memle

ket içinde imal edenler bu vergiyi öderler. 
İthalâta ait vergi bu maddelerin ithal olunduğu gümrük idarele

rince, memleket içindeki imallere ait vergi imalin yapıldığı yer vergi dai
resince tarholunur. 

Matrah 
Madde 4 — Bu vergi, vergiye tabi maddelerin ağırlığı üzerinden alı

nır. Kilonun kesri tam sayılır. 
Ağırlıkların tâyininde ve eşyanın zarfları hakkında Gümrük Tarifesi 

Kanunundaki hükümler uygulanır. 
Bu vergi, Muamele Vergisi matrahına katılmaz. 

Tarh, tahakkuk ve tahsil muameleleri, kanun yolları ve defterler 
Madde 5 — a) İthalâta ait vergi, Gümrük Kanunu hükümleri dai

resinde ve Gümrük Resmi ile birlikte, gümrük idarelerince tahsil olunur. 
b) Memleket içinde imal edilen maddelere ait verginin tarh, ta

hakkuk, tahsil işlemleri ile mecburiyetler ve yabancı memleketlere İhraç 
edilecek mamulât hakkında 1718 sayılı kanun ile ek ve tadilleri ve sair 
hususlarda 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ek ve tadillerinin hükümleri 
uygulanır. 

c) Bu kamuna göre vergiye tabi akaryakıtları memleket dâhilinde 
imal edenler birinci sınıf tüccar olmasalar dahi 5432 sayılı Vergi Usul 
Kanununun (188) inci maddesindeki imalât defterini tutmak mecburiye
tindedirler. 

d) İstihsal ettiği maddeler, Dahilî İstihlâk Vergisine de tabi bu
lunan mükellefler her iki verginin tahakkuku için bir defter tutabilirler. 

Gümrük Kanunu ile ilgili hükümler 
Madde 6 — Gümrük Kanununun (6) ve (26) ncı maddeleri hükmü 

ithal edilen akaryakıtlardan alınacak Yol Vergisi hakkında da uygulanır. 

Verginin sureti tevzii 

Madde 7 — Bu kanun gereğince Hazinece cibayet olunacak Yol Ver
gisi gelir bütçesine irat kaydolunur. Karşılığında her yıl gelir tahminleri
nin yüzde 45 i nispetinde Karayolları Genel Müdürlüğüne, yüzde 40 ı nis
petinde il özel idarelerine ve yüzde 15 i nispetinde belediyelere verilmek 
üzere Maliye Bütçesine ödemek konur. 

Yıl sonunda sağlanan gelir bütçeye konan ödeneklerden fazla veya 
eksik -olduğu takdirde ertesi yıl ödeneklerinin hesabında nazara alınır. 

İl özel idareleriyle belediyelere ait ödenekler her ay sonunda müsavi 
taksitler halinde ve bir evvelki yılın hasılat fazlası ise mütaakıp yılın 
birinci ayı sonunda toptan İçişleri Bakanlığı emrine, ayrı ayrı iki 
hesaba kaydolunmak üzere, İller Bankasına tevdi olunur. 

İller Bankasında İçişleri Bakanlığı emrinde her ay toplanan bu pa
ralar, Bankaca en geç ertesi ayın 15 ine kadar illerin ve belediyelerin son 
nüfus sayımındaki nüfus miktarlarına göre illere ve 5237 sayılı kanunun 
40 ve 42 nci maddeleri hükümleri mahfuz kalmak üzere belediyelere 
dağıtılır. 

Mülga hükümler 
Madde 8 — A) Aşağıda I - VIII sayılı fıkralarda yazılı h ü k ü m 

ler 1/3/1952 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. 

I - 2 Haziran 1929 tarihli ve 1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanu
nunun Yol Vergisine ait hükümleri. 

II - 1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanununun bazı maddelerinin ta
dili hakkındaki 25 Temuz 1931 tarihli ve 1882 sayılı kanun. 

III - 1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanununa ek 31 Mayıs 1943 ta
rihli ve 4427 sayılı kanun. 

IV - Şose ve Köprüler Kanuniyle bu kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki 1882 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına 
dair 6 Haziran 1945 tarihli ve 4751 sayılı kanun 

V - İzmir İli Turistik Yollarının İnşası hakkındaki 22 Haziran 1938 
tarihli ve 3477 sayılı Kanunun (3) üncü maddesinin A ve B fıkralariyle 
(5) inci ve (6) ncı maddeleri. 

VI - 3 Nisan 1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun (110) 
uncu maddesine 18 Haziran 1947 tarihli ve 5116 sayılı kanunla ekle
nen (18) numaralı fıkra ile geçici madde. 

VII - 1 Temmuz 1948 tarihli ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanu
nunun (Yol Vergisinden belediye payı) hakkındaki (5) inci maddesi İle 
mezkûr kanunun bu kanuna muhalif diğer hükümleri. 

VIII - Karayolları Genel Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hak
kındaki 11 Şubat 1950 tarihli ve 5539 sayılı Kanunun (19) uncu madde
sinin (1) numaralı fıkrasiyle (21) inci ve geçici (3) üncü maddeleri 

B) Aşağıda IX, X ve XI sayılı fıkralarda yazılı hükümler bu ka
nunun yayımı tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. 

IX - Karayolları Genel Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hak
kındaki 11 Şubat 1950 tarihli ve 5539 sayılı Kanunun (19) uncu maddesinin 
üçüncü fıkrası ile mezkûr kanunun bu kanuna muhalif diğer hükümleri. 

X - Yol işleri için benzinin beher kilosundan (11) kuruş Yol Vergisi 
alınması hakkındaki 14 Şubat 1949 tarihli ve 5336 sayılı Kanun. 

XI - Yol işleri için benzinden alınacak vergi hakkındaki kanuna ek 
13 Aralık 1950 tarihli ve 5691 sayılı Kanun. 

Geçici Madde 1 — Bu kanunla vergiye tabi tutulan maddelerin ti
careti ile uğraşan ithalâtçılarla bunları ithalâtçılardan veya memleket 
içindeki ticari ve sınai müesseselerden alarak satan toptancılar ve bun
ların şube ve acente veya komüsyoncuları kanunun yayımı tarihinde ti
carethane, mağaza, fabrika, imalâthane, ambar, depo ve tanklarında veya 
sair yerlerde veya yolda bulunan vergiye tabi maddelerin cins, miktar ve 
sikleti ile bunların bulundukları yerleri gösterir bir beyannameyi aşa
ğıdaki fıkrada yazılı ilânın yapıldığı günü takip eden günün akşamına 
kadar bağlı oldukları vergi dairesine vermeye mecburdurlar. 

Kanunun yayımı tarihinde bu maddelere ait mevcutları yüz kilodan 
fazla olan perakendeciler de beyanname vermeye mecburdurlar. 

Beyanname vermek mecburiyetinde olanlar, yukarda zikrolunan ve 
kendilerine ait bulunan yerlerde mevcut, başkalarına satılmış, hibe edil
miş veya sair suretlerle mülkiyeti devredilmiş vergiye tabi maddeleri 
beyannamelerinde göstermeye- ve vergilerini ödemeye mecburdurlar. 

Vergi daireleri, bu kanunun yayımını mütaakıp yukardaki fıkralar
da yazılı beyannamelerin verilmesini bulundukları yerlerdeki günlük ga
zetelerle ve gazete çıkmıyan yerlerde sair mûtat vasıtalarla ilân ederler. 

Bu madde mucibince verilecek beyannameler, vergi dairelerince mü
kelleflerin defterleri ve diğer evrak ve vesikaları ile karşılaştırılıp tetkik 
edilerek doğruluğu anlaşıldıktan sonra beyannamelerde yazılı akaryakıt
lardan birinci maddenin birinci fıkrasında yazılı olanların beher ki
losu için (3) kuruş, ikinci fıkrasında yazılı olanların beher kilosu İçin 
(7) kuruş ve üçüncü fıkrasında yazılı olanların beher kilosu için de (5) 
kuruş Yol Vergisi tarh ve tebliğ olunur. 

Süresi içinde beyanname vermiyen veya vergiye tabi mevcut mad
deleri beyannamelerinde noksan gösterenlerin vergileri 5432 sayılı Vergi 
Usul Kanunundaki esaslara göre re'sen tarholunur ve ve vergimin beş katı 
tutarında ceza kesilir. 

Beyana müsteniden tarholunan vergilere itiraz edilemez. Maddi ha
talar hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır. Re'sen takdir 
kararları ile bu kararlara dayanılarak tarholunan vergi ve kesilen ceza
lara yapılacak itiraz hakkında Vergi Usul Kanununun vergi ihtilâflarına 
mütaallik hükümleri uygulanır. Beyan üzerine tarholunan vergiler tebliğ 
tarihini takip eden ay başlarında ve üç müsavi taksitte; re'sen tarh olu
nacak vergiler, 5432 sayılı kanuna göre tahakkuk ettiği, ve cezaları aynı 
kanunun 345 inci maddesi mucibince kesinleştiği tarihten itibaren bir 
ay içinde ödenir. Süresinde ödenmeyen vergi ve cezalar % 10 zamla ve 
Tahsili Emval Kanunu hükümlerine göre tahsil olunur. 

Beyannameye dâhil olup başkalarına satılmış, hibe edilmiş veya sair 

suretlerle mülkiyeti devredilmiş olan maddelere ait vergi için beyanname 
veren, satınalana, hibe edilene veya bu maddelerin mülkiyeti kendisine 
nakledilmiş olana rücu edebilir. 

Resmi Gazete 



29 ŞUBAT 1952 Sahife: 2889 

Geçici Madde 2 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği güne kadar ithal 
vergi ve resimleri verilmiş olup da henüz gümrüklerden çekilmemiş olan 
akaryakıtlardan birinci maddenin birinci fıkrasında yazılı olan maddelerin 
beher kilosundan (3) kuruş, ikinci fıkrasında yazılı olan maddelerin beher 
kilosundan (7) kuruş ve üçüncü fıkrasında yazılı maddelerin beher kilo
sundan da (5) kuruş Yol Vergisi gümrüklerce tahsil edildikten sonra 
malın çekilmesine müsaade olunur. 

Geçici Madde 3 — A) 8 İnci maddenin I ilâ VI ncı fıkralarında ya
zılı hükümlere göre tahakkuk ettirilen Yol Vergileri ve cezalarından 
1/3/1952 tarihine kadar tahsil edilemiyenlerin kayıtları silinir ve mezkûr 
tarihten sonra yeniden tahakkuk yapılmaz. 

B) 8 inici maddenin X ve XI inci fıkralarında yazılı hükümlerin yü
rürlükten kaldırıldığı tarihten evvelki zamanlara ait muamelelerden do
layı henüz tarhedilmemiş veya tahakkuk ederek tahsil olunmamış vergi
lerle vergi ve zam cezaları ve gecikme zamları hakkında mezkûr hüküm
lere göre muamele yapılır. 

Geçici Madde 4 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 1951 Büt
çe yılı sonuna kadarki devrede akaryakıtlardan tahsil olunacak Yol Ver
gisinin tamamı Karayolları Genel Müdürlüğüne aittir. 

Madde 9 —• Bu kanun yayımı tarihinde' yürürlüğe girer. 
Madde 10 — Bu kanunu İçişleri, Maliye ve Gümrük ve Tekel Ba

kanları yürütür. 
27/2/1952 

Ankara üniversitesi 1952 yılı Bütçe Kanunu 

Kanun No: 5895 Kabul tarihi: 27/2/1952 

Madde 1 — Ankara Üniversitesi 1952 Bütçe yılı yatırımlar dışında 
kalan giderleri için, bağlı ı(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(8 762 793) lira ve yatırım giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (1 082 001) lira ödenek verilmiştir. 

Madde 2 — Ankara Üniversitesi 1952 Bütçe yılı giderlerine karşılık 
olan gelirler, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (9 844 794) lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

Madde 3 — Ankara Üniversitesinin 1952 Bütçe yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1952 
Bütçe yılında da devam olunur. 

Madde 4 — Ankara Üniversitesinin 30/6/1939 tarihli ve 3656 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı kanunun 9 uncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe 
tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kad
rolara ek olmaması şarttır. 

Madde 5 — Ankara Üniversitesinin kuruluşu hakkındaki 6/71948 
tarihli ve 5239 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, 
ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1952 Bütçe yılında kullanılamaz. 

Madde 6 — Geçen yıl borçları bölümündeki ödenekler üstünde çıkan 
ve 1951 yılı bütçesinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu Bölüme Maliye Bakanlığınca akta
rılacak ödeneklerden ödenir. 

1928- 1950 Bütçe yıllarına ait olup ta Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 93 üncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1952 Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri 
veya 3-6 ncı kısım bölümleri ile yatırım bölümleri artıklarından eski 
yıllar borçları tertiplerine Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir. 

Madde 7 — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin for
mül, bağlı (R) İşaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 8 — Bu kanun hükümleri 1 Mart 1952 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

Madde 9 — Bu kanunu Maliye ve Milli Eğitim Bakanları yürütür. 
28/2/1952 

B. M. 

202 

204 

( A / l ) Cetveli 
İKİNCİ KISIM 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

I — Aylıklar ve ücretler 

201 Aylıklar 
11 Rektörlük 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
13 Fen Fakültesi 
14 Hukuk » 
15 Tıp » 
16 Veteriner » 
17 Ziraat » 
18 ilahiyat » 
19 S. Bilgiler » 
20 Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
21 Rektörlük 
22 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
23 Fen Fakültesi 
24 Hukuk » 
25 Tıp » 
26 Veteriner » 
07 Ziraat Fakültesi 
28 ilahiyat » 
29 S. Bilgiler » 

Bölüm toplamı 

Yabancı profesör ve uzmanlar ücreti 
1'2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
13 Fen Fakültesi 
14 Hukuk » 
15 Tıp » 
16 Veteriner » 
17 Ziraat » 
18 ilahiyat » 
19 S. Bilgiler » 

206 
10 
20 
30 

207 

209 

11 
12 

Bölüm toplamı 

II — Başka haklar 

45198 sayılı kanun gereğince yapılacak yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

3656 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince ödene
cek yabancı dil para mükâfatı 
5434 sayılı kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 

Lira 

72 600 
,540 900 
411 900 
375 600 

1 021 200 
395 700 
502 200 
126 600 
341 100 

9 600 

3 797 400 

30 000 
70 740 

105 120 
69 000 

351 240 
122 980 
215 820 

8 640 
43 320 

1 016 860 

75 840 
126 000 

1 
91 200 

1 
1 

45 360 
18 600 

357 003 

70 000 
10 600 
13 000 

93 600 

10 000 

264 783 
48 144 

Resmi Gazete 



S*Wfeî 2890 (Resmi Gazete) 29 ŞUBAT 1952 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira 

13 Emekli ikramiyesi 21 000 
14 Sandık yönetim giderleri 13 261 
15 Diğer ödemeler 30 000 

Bölüm toplamı 377 188 

4644 sayılı kanun gereğince verilecek ek görev taz
minatı 

11 Rektörlük 5 395 
m Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 4 736 
13 Fen Fakültesi 2 842 
14 Hukuk » 2 842 
15 Tıp » 2 842 
16 Veteriner » 2 842 
117 Ziraat Fakültesi 2 842 
18 İlahiyat > 2 842 
19 IS. Bilgiler » 2 842 

(Bölüm toplamı 30 025 

4936 sayılı kanun gereğince verilecek üniversite 
tazminatı 

12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 168 000 
13 Fen Fakültesi 87 600 
14 Hukuk > 85 200 
115 Tıp > 108 000 
16 Veteriner » 90 000 
17 Ziraat > 127 000 
18 îlâhiyalt » 22 000 
19 S. Bilgiler > 36 000 

Bölüm toplamı 723 800 

Yurdun içinden ve dışından konferans için getiri
leceklerin ücret ve yolluklariyle başka giderleri 

11 Rektörlük 500 
12 Dil ve Tanh - Coğrafya Fakültesi 500 
13 Fen Fakültesi 500 
14 Hukuk > 1 000 
15 Tıp » 100 
16 Veteriner Fakültesi 1 ooo 
17 Ziraat » 500 

¿ 8 İlahiyat » 500 
19 S. Bilgiler > 2 000 

Bölülm toplamı 6 600 

İkinci kısım toplamı 6 412 476 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
YÖNETİM GitDERLERl 

Büro giderleri 
11 Rektörlük kırtasiye giderleri 1 000 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Kırtasiye Giderleri 2 500 
13 Fen Fakültesi kırtasiye giderleri 1 000 
14 Hukuk Fakültesi kırtasiye giderleri 2 400 
15 Tıp Fakültesi kırtasiye giderleri 3 600 
16 Veteriner Fakültesi kırtasiye giderleri 2 000 
17 Ziraat Fakültesi kırtasiye giderleri 2 000 
18 İlahiyat Fakültesi kırtasiye giderleri 900 
19 Siyasal Bilgiler Fakültesi kırtasiye giderleri 2 400 
¡21 Rektördük döşeme giderleri 750 
22 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi döşeme giderleri 2 500 
23 Fen Fakültesi döşeme giderleri 10 000 
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24 Hukuk Fakültesi döşeme giderleri 3 000 
25 Tıp Fakültesi döşeme giderleri 4 000 
26 Veteriner Fakültesi döşeme giderleri 2 450 
27 Ziraat Fakültesi döşeme giderleri 2 000 
28 İ l ah i ya t (Fakültesi döşeme giderleri 6 000 
29 Siyasal Bilgiler Fakültesi döşeme giderleri 4 000 
31 Rektörlük demirbaş giderleri 250 
32 D i l ve Tarih - Coğrafya Fakültesi demirbaş giderleri 1 500 
33 Fen Fakültesi demirbaş giderleri 5 000 
34 Hukuk Fakültesi demirbaş giderleri 2 000 
35 Tıp Fakültesi demirbaş giderleri 2 000 
36 Veteriner Fakültesi demirbaş giderleri 1 250 
37 Ziraat Fakültesi demirbaş giderleri 1 000 
38 İlahiyat Fakültesi demirbaş giderleri 2 000 
39 Siyasal Bilgiler Fakültesi demirbaş giderleri 2 000 
41 Rektörlük öteberi giderleri 2 000 
42 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öteberi giderleri 10 000 
43 Fen Fakültesi öteberi giderleri 7 000 
44 Hukuk Fakültesi öteberi giderleri 7 000 
45 Tıp Fakültesi öteberi giderleri 11 200 
46 Veteriner Fakültesi öteberi giderleri 7 300 
47 Ziraat Fakültesi öteberi giderleri 8 000 
48 İlahiyat Fakültesi öteberi giderleri 1 000 
49 S. Bilgiler Fakültesi öteberi giderleri 6 000 
52 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi aydınlatma giderleri 7 500 
53 Fen Fakültesi aydınlama giderleri 10 000 
54 Hukuk Fakültesi aydınlatma giderleri 6 000 
55 Tıp Fakültesi aydınlatma giderleri 13 000 
56 Veteriner Fakültesi aydınlatma giderleri 10 000 
57 Ziraat Fakültesi aydınlatma giderleri 7 500 
58 İlahiyat Fakültesi aydınlatma giderleri 1 
59 Siyasal Bilgiler Fakültesi aydınlatma giderleri 5 000 
62 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi ısıtma giderleri 24 000 
63 Fen Fakültesi ısıtma giderleri 40 000 
64 Hukuk Fakültesi ısıtma giderleri 23 000 
65 Tıp Fakültesi ısıtma giderleri 12 000 
66 Veteriner Fakültesi ısıtma giderleri 25 000 
67 Ziraat Fakültesi ısıtma giderleri 25 000 
68 İlahiyat Fakültesi ısıtma giderleri 1 
69 S. Bilgiler Fakültesi ısıtma giderleri 10 000 

(Bölüm toplamı 347 002 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
11 Rektörlük 1 000 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 900 
13 Fen Fakültesi 500 
14 Hukuk » 2 100 
15 Tıp » 4 300 
16 Veteriner » 1 500 
17 Ziraat > 1 000 
18 İlahiyat . 300 
19 S. Bilgiler » 2 000 

Bölüm toplamı 13 600 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
11 Rektörlük posta ve telgraf ücretleri 500 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi posta ve telgraf 

ücretleri 800 
13 Fen Fakültesi posta ve telgraf ücretleri 500 
14 Hukuk Fakültesi posta ve telgraf ücretleri 1 000 
15 Tıp Fakültesi posta ve telgraf ücretleri 1 000 
16 Veteriner Fakültesi posta ve telgraf ücretleri 1 300 
17 Ziraat Fakültesi posta ve telgraf ücretleri 1 500 
18 İ l a h i y a t Fakültesi posta ve telgraf ücretleri 250 
19 Siyasal Bilgiler Fakültesi posta ve telgraf ücretleri 750 
21 Rektörlük telefon giderleri 3 000 
22 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi telefon giderleri 2 500 

217 

219 

223 

301 
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23 Fen (Fakültesi telefon giderleri 2 500 
24 Hukuk > » > 2 000 
25 Tıp » » 3 000 
26 Veteriner > ' > » 4 500 
27 Ziraat » » > 6 000 
28 İlahiyat > > > 500 
29 S. Bilgiler > > > 2000 

Bölüm toplamı 33 600 

306 Giyecekler 
11 Rektörlük 1 500 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 4 000 
13 Fen Fakültesi 4 000 
14 Hukuk > 4 000 
15 Tıp » 5 000 
16 Veteriner > 4 900 
17 Ziraat 5 000 
18 İlahiyat » 600 
19 S. Bilgiler 2 500 

Bölüm toplamı 31 500 

307 Yolluklar 
10 Sürekli görev yolluğu 1 000 
21 Rektörlük geçici görev yolluğu 2 000 
02 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi geçici görev yol

luğu 3 000 
23 Fen Fakültesi geçici görev yolluğu 2 000 
24 Hukuk Fakültesi geçici görev yolluğu 2 400 
25 Tıp Fakültesi geçici görev yolluğu 5 000 
,26 Veteriner Fakültesi geçici görev yolluğu 2 000 
27 Ziraat Fakültesi geçici görev yolluğu 8 200 
28 İlahiyat Fakültesi geçici görev yolluğu 1 000 
ı29 S. Bilgiler Fakültesi geçici görev yolluğu 2 400 
32 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin yurt içi araş

tırma ve İnceleme, öğrenci yolluk ve giderleri 6 000 
33 Fen Fakültesinin yurt içi araştırma ve inceleme, 

öğrenci yolluk ve giderleri 2 000 
34 Hukuk Fakültesinin yurt içi araştırma ve inceleme, 

öğrenci yolluk ve giderleri 2 500 
85 Tıp Fakültesinin yurt içi araştırma ve inceleme, 

öğrenci yolluk ve giderleri 2 000 
36 Veteriner Fakültesinin yurt İçi araştırma ve ince

leme, öğrenci yolluk ve giderleri 5 000 
37 Ziraat Fakültesinin yurt içi araştırma ve inceleme, 

öğrenci yolluk ve giderleri 8 000 
38 İlahiyat Fakültesinin yurt içi araştırma ve ince

leme, öğrenci yolluk ve giderleri 1 500 
39 S. Bilgiler Fakültesinin yurt içi araştırma ve İn

celeme, öğrenci yolluk ve giderleri 3 000 
42 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi yabancı memle

ketler yolluğu 5 000 
43 Fen Fakültesi yabancı memleketler yolluğu 4 000 
44 Hukuk Fakültesi yabancı memleketler yolluğu 3 200 
45 Tıp Fakültesi yabancı memleketler yolluğu 3 000 
46 Veteriner Fakültesi yabancı memleketler yolluğu 7 600 
47 Ziraat Fakültesi yabancı memleketler yolluğu 7 000 
48 İlahiyat Fakültesi yabancı memleketler yolluğu 2 000 
49 S. Bilgiler Fakültesi yabancı memleketler yolluğu 7 000 
52 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi yabancı profesör

ler ve uzmanların yolluk ve giderleri 2 000 
53 Fen Fakültesi yabancı profesörler ve uzmanların 

yolluk ve giderleri 5 000 
54 Hukuk Fakültesi yabancı profesörler ve uzmanla

rın yolluk ve giderleri 1 
55 Tıp Fakültesi yabancı profesörler ve uzmanların 

yolluk ve giderleri 2 000 
56 Veteriner Fakültesi yabancı profesörler ve uzman

ların yolluk ve giderleri 1 
57 Ziraat Fakültesi yabancı profesörler ve Uzmanla

rın yolluk ve giderleri 1 
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58 İlahiyat Fakültesi yabancı profesörler ve uzman
ların yolluk ve giderleri 1 000 

59 S. Bilgiler Fakültesi yabancı profesörler ve uz
manların yolluk ve giderleri 600 

Bölüm toplamı 103 403 

308 4598 sayılı kanun gereğince ödenecek tedavi gi
derleri ve yollukları 

11 Rektörlük 1 000 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 1 000 
13 Fen Fakültesi 500 
14 Hukuk » 1 500 
15 Tıp » 3 000 
16 Veteriner » 1 000 
17 Ziraat > 2 000 
18 İlahiyat » 500 
19 S. Bilgiler » 1 000 

Bölüm toplamı 11 500 

309 Taşıt giderleri 
11 Rektörlük taşıtları işletme giderleri 8 000 
12 Rektörlük taşıtları onarma giderleri 2 000 
31 F e n Fakültesi taşıtları işletme güderleri 4 500 
32 Fen Fakültesi taşıtları onarma giderleri 1 000 
51 Tıp Fakültesi taşıtları işletme giderleri 2 000 
52 Tıp Fakültesi taşıtları onarma giderleri 500 
61 Veteriner Fakültesi taşıtları işletme giderleri 5 000 
62 Veteriner Fakültesi taşıtları onarma giderleri 2 000 
71 Ziraat Fakültesi taşıtları işletme giderleri 6 000 
72. Ziraat Fakültesi taşıtları onarma giderleri 2 000 
91 S. Bilgiler Fakültesi taşıtları işletme giderleri 2 500 
92 S. Bilgiler Fakültesi taşıtları Onarma giderleri 750 
93 Taşıt satmalıma 30 000 

Bölüm toplamı 51 250 

Üçüncü kısım toplamı 591 855 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
DAİRE HİZMETLERİ 

403 Temsil giderleri 4 000 
407 Geri verilecek paralar 500 
419 Mahkeme giderleri 2 000 
420 Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren ge

reçler ile ilgili her çeşit giderler 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 10 000 
13 Fen Fakültesi 167 000 
14 Hukuk > 18 000 
15 Tıp ı» 440 000 
16 Veteriner » 105 000 
17 Ziraat » 186 000 
18 İlahiyat < 6 000 
19 S. Bilgiler » 12 000 

Bölüm toplamı 944 000 

421 Ziraat Fakültesi çeşitli tecrübe istasyonlarında ve 
işletmelerinde yapılacak araştırma ve denemeleri
nin her çeşit giderleri 2 500 

422 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji ve Doğu 
Anadolu Araştırma İstasyonlarının her çeşit gi
derleri 10 000 

423 Türk Devrim Tarihi Enstitüsünün her çeşit gi
derleri 9 000 

432 Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin giderleri 
11 Hastanelerin öğretimi ilgilendiren giderleriyle ya

tak bedeli 91 250 
12 Hastanelerde doyurulacakların yiyecek bedelleri 138 955 

Bölüm toplamı 230 205 
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451 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
211 
22 

23 
214 
25 
26 
27 
28 
29 

452 

12 
13 
14 
15 
17 
11 
18 
,19 

453 

459 

Yayın giderleri 
Rektörlük satınalma ve abone giderleri 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi satınalma ve abo
ne giderleri 
Fen Fakültesi satınalma ve abone giderleri 
Hukuk Fakültesi satınalma ve abone giderleri 
Tıp Fakültesi satınalma ve abone giderleri 
Veteriner Fakültesi satmalıma ve abone giderleri 
Ziraat Fakültesi satınalma ve abone giderleri 
İlahiyat Fakültesi satınalma ve abone giderleri 
S. Bilgiler Fakültesi satınalma ve abone giderleri , 
Rektörlük çeşitli yayın giderleri 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi çeşitli yayın gi
derleri 
Fen Fakültesi çeşitli yayın giderleri 
Hukuk Fakültesi çeşitli yayın giderleri 
Tıp Fakültesi çeşitli yayın giderleri 
Veteriner Fakültesi çeşitli yayın giderleri 
Ziraat Fakültesi çeşitli yayın giderleri 
İlahiyat Fakültesi çeşitli yayın giderleri 
S. Bilgiler Fakültesi çeşitli yayın giderleri 

Bölüm toplamı 

4489 sayılı kanun gereğince staj için yabancı mem
leketlere gönderileceklerin yolluklariyle her çeşit 
giderleri 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
S. Bilgiler » 

Bölüm toplamı 

Milletlerarası kongre ve konferansların her çeşit 
giderleriyle bunlara katılacakların yolluk ve gi
derleri 
Spor giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

BEŞÎNCİ KISIM 
BORÇLAR 

1 000 

15 000 
30 000 
25 000 
20 000 
7 000 
5 000 

10 000 
20 000 
15 000 

35 000 
30 000 
42 500 
30 000 
30 000 
30 000 
15 000 
35 000 

395 500 

501 Geçen yıl borçları 
503 Eski yıllar borçlan 

10 1947 - 1950 yılları borçları 
20 1928 -1946 > » 

505 Hükme bağlı borçlar 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

601 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

A L T I N C I K I S I M 

YARDIMLAR 

Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve verilecek 
burslar 
Üniversite öğrenci bursu 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk > 
Tıp * 
Veteriner » 
Ziraat > 

3 000 
000 
000 
500 
000 
000 

1 
000 

30 000 
3 500 
5 000 
2 000 
3 000 
1 000 

500 

24 501 

17 855 
2 400 

1 642 461 

4 000 

4 000 
1 

4 001 

2 000 

10 001 

18 İlahiyat Fakültesi 
19 S. Bilgiler 

Bölüm toplamı 

602 Vehbi Koç Öğrenci Yurduna yardım 

Altıncı kisim toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

1 000 
50 000 

96 000 

10 000 

106 000 

İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

6 412 476 
591 855 

1 642 461 
10 001 

106 000 

GENEL TOPLAM 8 762 793 

B. M. 

(A/2) Cetveli 
ödeneğin çeşidi Lira 

YATIRIMLAR 

I —'Onanmalar 
701 Yapı onarımı 

11 Rektörlük 
12| Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
13 Fen Fakültesi 
14 Hukuk > 
15 Tıp » 
16 Veteriner » 
17 Ziraat » 
18 İlahiyat Fakültesi 
19 S. Bilgiler » 

Bölüm toplamı 

10 000 
15 000 

1 
10 000 
5 000 

35 000 
10 000 
12 000 

5 000 

102 001 

741 
II —• Satınalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 

Yapı işleri ve tesisler 980 000 
Yatırımlar toplamı 1 082 001 

M. 

(B) Cetveli 

Gelirin çeşidi Lira 

Hazine yardımı 
1 Yatırımlar dışındaki giderler için yardım 
2 Yatırımlar için yardım 

Bölüm toplamı 

2 
3 
4 
5 

Harçlar 
Çeşitli gelir 
Bağışlar 
Eski yıllardan devreden nakit 

Genel toplam 

7 047 374 
1 082 001 

8 129 375 

175 000 
60 000 

1 
1 480 418 

9 844 794 

(C) Cetveli 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

13/6/1946 

No. Ö Z E T 

4936 Üniversiteler Kanununun 54 üncü mad
desi. 
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(D) Cetveli 

Görevin, çeşidi Sayı Ücret 

Rektörlük 

Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır) 1 230 
Kardeks Memuru 1 230 
Daktilo 1 175 

4 150 
Fiş Memuru 1 130 
Başodacı r 115 
Dağıtıcı 1 100 
Odacı 8 90 
Şoför 1 200 

Dil ve Tarih • Coğrafya Fakültesi 
Kartograf 1 230 
Kitap Tasnif Memuru a 230 
Desinatör 1 230 
Fotoğrafçı 1 230 
Fiş Memuru 2 150 
Kaloriferci 1 175 
Onarıcı 1 150 
Bahçıvan 1 150 
Not Çoğaltma Memuru 1 130 
Elektrikçi 1 150 
Ciltçi 1 150 
Ciltçi Yardımcısı 1 100 
tdare Memuru 1 150 
Daktilo 4 150 
Odacı 2 . 100 

» 25 90 
Türk Devrem Tarihi Enstitüsü 

Dosya Memuru 1 150 
Pdacı 1 90 

Fen Fakültesi 
Desinatör 1 200 
Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır) .1 230 
Daktilo 1 175 

> 2 150 
Not Çoğaltma Memuru 1 130 
Teknisiyen 1 250 

» 1 230 
rahnitçi 1 230 
Cam Aletleri Yapıcısı 1 350 
Elektrikçi ve Telefoncu 1 250 
Kaloriferci 1 250 

» Yardımcısı 1 100 
Onarıcı 1 150 
Bahçıvan 1 200 
Hazırlayıcı 2 175 

» 12 150 
> 7 130 

Şoför 1 200 
Fotoğrafçı 1 150 
Dağıtıcı 1 100 
Başodacı 1 115 
'Odacı ı a 90 
Bekçi 2 100 
Lâboratuvar Hademesi 3 90 

Hukuk Fakültesi 
Not Çoğaltma Memuru 2 175 
Tasnifçi 2 225 
İDosyacı 1 225 
Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır) 1 275 

» 2 150 
» 1 200 

Elektrikçi ve Telefoncu 1 250 
Kaloriferci 1 250 

> Yardımcısı 1 150 
Onarıcı 1 150 
Bahçıvan 1 175 
Dağıtıcı 1 100 
Başodacı 1 115 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Odacı 28 90 
Bekçi 1 120 
Kapıcı 1 120 

T»p Fakültesi 
Teknisiyen 1 370 

> 1 300 
1 250 

» 1 200 
Hazırlayıcı 3 300 

4 200 
> 32 150 
» 4 115 

Arşivci 15 150 
Daktilo 7 150 

> » 4 130 
Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır) 1 230 
Otoklav Memuru 2 150 
Mulajcı 1 200 
Masajcı 2 150 
Röntgen Banyocusu 1 150 
Hastabakıcı 51 90 

15 100 
5 110 

Lâboratuvar Hademesi 65 90 
Fotoğrafçı 1 300 
Telefoncu ve Santral Memuru 1 200 

' Onarıcı 1 200 
Şoför 1 200 
Bahçıvan 1 175 
Dağıtıcı 1 100 
Başodacı 1 115 
Aşçı 1 150 
Diyet Aşçısı 1 200 
Aşçı Yamağı 2 115 
Terzi 1 200 
Terzi Yardımcısı 1 100" 
Çamaşırcı 2 90 
Ütücü 1 90 
Odacı 12 90 
Gardiyan 2 90 

Veteriner Fakültesi 
Daktilo 2 150 
Dağıtıcı ve Takipçi 1 110 
Hazırlayıcı 5 175 

» 6 150 
6 130. 

Şoför 1 200 
Şoför Yardımcısı 1 150 
Kapıcı 2 100 
Başodacı ÎL 115 
Lâboratuvar Hademesi 12 90 
Hayvan Bakıcısı 11 100 
Odacı 7 9*0 
Tecrübe Hayvan Yetiştiricisi 1 150 
Nalbant 1 200 
Gece ve Gündüz Bekçisi 3 120 
Desinatör 1 250 
Elektrikçi 1 250 
Marangoz Ustası 1 250 
Demirci 1 175 
Seyis 1 120 
Usta 1 175 

> 1 185 
Kaloriferci 2 120 
Çamaşırcı 1 100 
Tertipçi 1 200 
Matbaa Makinisti 1 250 
Cilt Ustası 1 250 
Cilt Ustası Yardımcısı 1 150 
Pansumancı 1 125 
Su ve Kaloferci Ustası 1 225 
Telefon Teknislyeni 1 150 

Resmi Gazete 
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Görevin çeşidi Sayı Ücret B. M. ödeneğin çeşidi 

Ziraat Fakültesi 14 Hukuk Fakültesi 

150 
15 Tıp Fakültesi 

Daktilo 4 150 
15 Tıp Fakültesi 

Daktilo 
31 120 16 Veteriner Fakültesi Dağıtıcı ve Takipçi 31 120 17 Ziraat Fakültesi 

Hazırlayıcı 
> 

6 
11 

130 
150 

18 ilahiyat Fakültesi 
> 9 175 19 Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Teknisiyen 3 250 
> 2 200 

(L) Cetveli Şoför 2 200 (L) Cetveli 
Odacı 2 110 

» 13 90 D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 
> 8 90 

Lâboratuvar Hademesi 10 90 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Bahçıvan 2 270 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

> 1 . 200 a) öğretim üyeleri 
» 1 150 1 Profesör 1 150 
> 6 100 2 * e 125 

Sürekli Tarla Ameli 5 120 3 6 100 
» » » 5 100 4 90 

Kapıcı 2 90 6 Doçent 10 70 
Gece ve Gündü^ Bekçisi 5 90 7 > 10 60 
Arşivci 1 150 8 11 60 
Desinatör 1 230 b)| Öğretim yardımcıları 
Grafikçi 1 200 7 Asistan 8 60 
Teksir Memuru 1 150 8 > 22 50 
Büyük, Küçük Baş Hayvan Tecrübe ve Bakım Ustası 1 200 19 » 1® 40 

> * > » » > > » 1 170 9 Asistan ı(ISeminer Kütüpaneclsl) 7 m 
> » > > > > » » 2 150 Fen Fakültesi 150 Fen Fakültesi 
> > » » » > » 4 130 a) Öğretim üyeleri Tarla Denemeleri Teknisiyen! 2 250 a) Öğretim üyeleri 

Çiftçibaşı 2 200 3 Profesör 4 100 
Fotoğrafçı 1 250 4 » 7 90 
Cam Aletleri Yapıcısı 1 350 5 » (4 « r 
Elektrik Teknisiyeni 1 250 6 Doçent 7 70 
Telefon Teknisiyeni 1 200. 7 > 6 60 
Su, Havagazı Teknisiyeni 1 200 8 I» 11 60 
Kaloriferci Teknisiyeni 1 250 b) öğretim yardımcısı 
Cilt işleri Teknisiyeni 1 300 7 Asistan 6 60 
Santral ve Telefoncu 1 120 8 > 12 50 
Tekniker 1 120 e > 15 40 
Marangoz Ustası 1 250 Hukuk Fakültesi 
Mürettlp 1 220 a) Öğretim üyeleri 
Onarıcı 1 150 3 Profesör 2 100 

îlAhiyaf Fakültesi 
4 
(5 

t» 
Doçent 

3 
1 

90 
60 

Daktilo 1 175 6 » * 70 
"Not Çoğaltma Memuru 1 175 7 » & 60 
Odacı 1 100 8 > 14 50 

> 3 90 b) öğretim yardımcıları 
Siyasal Bilgiler Fakültesi- 7 

18 
Asistan 

» 
9 
15 

60 
50 

Not çoğaltma Memuru 2 175 9 10 
0 

40 
35 Daktilo 2 150 10 > 

10 
0 

40 
35 

Daktilo (Yabancı dil bilmesi şarttır) 1 230 Tıp Fakültesi 

10 
0 

40 
35 

Elektrikçi ve Telefoncu 
Kaloriferci 

1 
1 

200 
175 

a) öğretim üyeleri 
Onarıcı 1 150 1 

o 
Profesör 2 150 

Bahçıvan 
Dağıtıcı 

1 
1 

175 
100 

u£ 

4 
e 

Profesör 
2 
e 

125 
60 

Ciltçi 
Ciltçi Yardımcısı 

1 
1 

150 
100 

D 
15 
6 
7 

> 
Doçent 

9 
6 

80 
80 

Şoför '1 200 

D 
15 
6 
7 > 6 70 

Başodacı 1 130 
I 

8 
> 15 60 

Odacı 15' 90 

I 

8 
,b) öğretim yardımcıları 

20 50 

(E) Cetveli 
7 
8 

Asistan 
> 

ao 
25 

60 
60 
38 B. M. ödeneğin çeşidi 

ao 32 

60 
60 
38 B. M. ödeneğin çeşidi 4 Uzman 1 w 
90 s 
w 
90 

1 80 204 Yabancı profesör ve uzmanlar ücreti 7 » 60 
50 
40 

12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 8 » 
60 
50 
40 13 Fen Fakültesi 9 Okutman lı 

60 
50 
40 

Resmi Gazete Sahife;2894 
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D. 

4 
6. 
7 

10 
12 
9 

10 

4 
5 
6 
T 

8 

7 
8 
9 

10 
5 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

c), Memurlar 

1 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

5 
S 
6 
7 
6 

7 
S 
9 

10 

Baş eczacı 
Eczacı 

> 
Başhemşire 
Hemşire 
Ebe 

Profesör 
Doçent 

> 

Asistan 

Asistan 
Uzman 

» 
Okutman 

Profesör 

> 

Doçent 
> 

Asistan 
> 

Uzman 

» 
Okutman 

> 

Doçent 
> 

Asistan 

» 

Veteriner Fakültesi 
a) Öğretim üyeleri 

b) öğretim yardımcıları 

Ziraat Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

b) öğretim yardımcıları 

İlahiyat Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

b) öğretim yardımcıları 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 
Profesör 
Doçent 

» 
> 
» 

Asistan 

> 
» 

b) öğretim yardımcıları 

l 
1 
1 
8 

20 
1 
1 

4 
2 
3 
6 
5 

10 
4 
8 
2 
1 
2 
2 

1 
1 
8 
S 
5 
5 

12 
11 

16 
16 
10 
15 
1 
2 
1 
2 
1 

1 
1 
3 
2 

2 
5 
S 
S 
5 

4 
4 
8 

12 

90 
70 
60 
35 
25 
40 
35 

90 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 
80 
70 
60 

150 
100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 
90 
80 
70 
70 
60 

70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 

80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 

(R) Cetveli 
Bölüm 223 — Yurdun içinden ve dışından konfe

rans için getirtileceklerin ücret ve yol-
luklariyle başka giderleri 

Askerlik dersi konferans ücretleri de bu bölümden ödenir. 

Bölüm 307 Yolluklar 

Madde 42 - 49 — Yabancı memleketler yolluğu 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 62 nci maddesi gereğince ya
bancı memleketlere gönderilecek öğretim üyelerinin yolluk ve diğer gi
derleri. 

Bölüm 309 — Taşıt giderleri 

Madde 93 — Taşıt Satınalma 

Veteriner Fakültesi için bir aded ambulans. 

Bölüm 420 — Araştırma, inceleme ve öğretimi il
gilendiren gereçler ile ilgili her çeşit giderler 

Enstitü ve laboratuvarların fennî alât ve levazımı, yazı hesap ve tek
sir makineleri, ecza ve kimyevi maddeler ve her türlü gereçler, öğretim
le ilgili her türlü materyelin alımı, yaptırma ve onarımı, tecrübe hayvan
ları alımı, yemi, bakımı ve çoğaltılması için gerekli tesis ve malzeme gi
derleri, alet ve cihazları taşıma, montaj ve onarma giderleri, amele ve 
işçi gündelikleri, elektrik, aydınlatma ve havagazı muharrik kuvvet ve 
su bedelleri, enstitü atelye ve lâboratuvarların işletmelerinin gerektir-
diği her çeşit giderler. 

Bölüm 45i — Yayın giderleri 

Madde 21-29 — Çeşitli yayın giderleri 

Kâğıt, baskı, ciltleme telif ve tercüme, klişe bedelleri, öğrenci seç
me kâğıtlarının inceleme ücretleri. 

İstanbul Üniversitesi 1952 yılı Bütçe Kanunu 

Kanun No: 5896 Kabul tarihi: 27/2/1952 

Madde 1 — İstanbul Üniversitesi 1952 Bütçe yılı yatırımlar dışında 
kalan gidenleri için, bağlı (A/1) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(11 373 378) lira ve yatırım giderleri ,için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (4 895 000) lira ödenek verilmiştir. 

Madde 2 — İstanbul Üniversitesi 1952 Bütçe yılı giderlerine karşılık 
olan gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (16 268 378) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

Madde 3 — İstanbul Üniversitesince 1952 Bütçe yılında elide edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) İşaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1952 
Bütçe yılında da devanı olunur. 

Madde 4 — İstanbul Üniversitesinin 30/6/1939 tarihli ve 3656 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı kanunun 9 uncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek, tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe 
tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kad
rolara ek olmaması şarttır. 

Madde 5 — İstanbul Üniversitesince gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Madde 6 — İstanbul Üniversitesinin kuruluşu hakkındaki 7/7/1948 
tarihli ve 5247 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, 
ilişik (L) İşaretli cetvelde gösterilenler 1952 Bütçe yılında kullanılamaz. 

Madde 7 — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin 
formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 8 — Geçen yıl borçları bölümündeki ödenek üstünde çıkan 
ve 1951 yılı Bütçesinin ait olduğu tertibinde karşiliği bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

6 

6 
7 

6 
T 

S 

1 
1 
4 
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1928 - 1950 Bütçe yıllarına ait olup da Muhasebeı Umumiye Kanu
nunun 93 üncu maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1952 yılı Bütçesinin ilgili hizmet 
tertipleri veya 3-6 ncı kısım bölümleriyle yatırım bölümleri artıkların
dan eski yıllar borçları tertiplerine Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödeneklerden ödenir. 

girer. 

B. M. 

Madde 9 — Bu kanun hükümleri 1 Mart 1952 tarihinde yürürlüğe 

Madde 10 — Bu kanuna Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 
28/2/1952 

( A / l ) Cetveli 

ödeneğin çeşidi 

201 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 

202 

203 

204 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

206 

İKİNCİ KISIM 
PERSONEL GİDERLERİ 
I — Aylıklar ve ücretler 

Aylıklar 
Rektörlük memurları aylığı 
Tıp Fakültesi » » 
Hukuk » » » 
Edebiyat » » » 
Fen » » » 
İktisat » » » 
Orman » » » 
Yabancı Diller Okulu aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
21 Rektörlük 
22 Tip Fakültesi 
23 Hukuk » 
24 Edebiyat » 
25 Fen » 
26 İktisat » 
27 Orman » 
28 Yabancı Diller Okulu 

Geçici hizmetliler ücreti 
11 Rektörlük 
16 İktisat Fakültesi 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

Yabancı profesör ve uzmanlar ücreti 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 
Yabancı Diller Okulu 

Bölüm toplamı 

Başka haklar 

Lira 

83 100 
1 460 700 

404 900 
581 200 
601 000 
217 400 
263 400 
59 000 
8 100 

3 624 800 

104 040 
923 380 
43 260 
57 120 

155 880 
32 280 
56 700 
2 880 

1 375 540 

56 800 
15 600 

72 400 

10 800 
166 000 
40 800 

214 630 
187 820 
64 100 
20 500 
36 960 

741 610 

4598 sayılı kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
11 Rektörlük memurları çocuk zammı 3 000 
12 Tıp Fakültesi memurları çocuk zammı 21 000 
13 Hukuk » > 3 600 
14 Edebiyat » > 8 500 
15 Fen » > 7 400 
16 İktisat > » > 2 500 
17 Orman > > » > 5 100 

B. M. 

20 
30 

207 

209 

217 

219 

221 
223 

301 

11 
12 
13 
14 
15 

11 
12 
12 
14 
15 
16 
17 
18 

ödeneğin çeşidi 

Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı kanunun 5 inci mad
desi gereğince ödenecek para mükafatı 
5434 sayılı kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

4644 sayılı kanun gereğince verilecek ek 
minatı 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
iktisat » 
Orman » 
Yabancı Diller Okulu 

örev taz-

Ölüm toplamı 

4936 sayılı kanun gereğince verilecek Üniversite 
tazminatı 

12 Tıp Fakültesi 
13 Hukuk » 
14 Edebiyat » 
15 Fen » 
16 İktisat » 
17 Orman > 

Bölüm toplamı 

Emekli, dul ve yetim aylıkları 
Konferans için yurt içinden ve dışından getirtilecek
lerin ücret ve yolluklariyle başka giderleri 

14 Edebiyat Fakültesi 
15 Fen > 

16 İktisat » 

Bölüm toplamı 

ikinci kısım toplamı 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
YÖNETÎM GİDERLERİ 

Büro giderleri 
11 Rektörlük kırtasiye giderleri 
12 Tıp Fakültesi » > 
13 Hukuk > > > 
14 Edebiyat > > i> 
15 Fen » > » 
16 İktisat » > » 
17 Orman > » > 
20 Rektörlük döşeme giderleri 
22 Tıp Fakültesi döşeme giderleri 
23 Hukuk > > » 
24 Edebiyat » > » 
25 Fen > > » 
26 İktisat > » > 
27 Orman > > > 

Lira 

7 000 
8 000 

66 100 

15 500 

274 689 
49 946 
57 400 
13 844 
49 913 

445 789 

5 390 
6 630 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
1 895 

28 125 

140 000 
84 000 

148 000 
138 800 
50 000 
65 000 

615 800 

21 597 

23 870 
9 300 

10 500 

43 670 

7 050 931 

3 000 
4 000 
1 000 
2 250 
2 000 
1 750 

750 
4 000 
e 000 
2 500 

10 000 
1 

İL 500 
600 

(Resmi Gazete) 

18 Yabancı Diller Okulu 
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303 

304 

306 

307 

10 
20 

308 

300 

M. ödeneğin çeşidi Lira 

31 Rektörlük demirbaş giderleri 4 000 
32 Tıp Fakültesi » 3 000 
33 Hukuk > 2 500 
34 Edebiyat » > 10 000 
35 Fen » > 1 
36 İktisat » 1 500 
37 lOrman » 2 100 
4!1 Rektörlük öteberi giderleri 70.000 
43 Tıp Fakültesi 2 000 
43 Hukuk » > » ö 000 
44 Edebiyat 2 500 
45 Fen » » 8 000 
4Q (İktisat * » » 2 000 
47 lOrman » > 1 500 
50 Aydınlatma giderleri 125 500 
60 Isıtma giderleri 200 000 

Bölüm toplamı 468 852 

Basılı kâğıt ve defterler 
11 Rektörlük 
12 Tıp Fakültesi 
13 Hukuk » 
14 Edebiyat » 
15 Fen Fakültesi 
16 İktisat » 
17 Orman » 

Bölüm toplamı 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

500 
250 
250 
500 
500 
500 
500 

16 000 

8 000 
35 000 

43 000 

Giyecekler 
11 Rektörlük 2 100 
12 Tıp Fakültesi 3 500 
13 Hukuk » 2 000 
14 Edebiyat » 2 800 
15 Fen > 2 100 
16 İktisat 1 900 
17 Orman 1 750 

16 150 

Yolluklar 
10 Sürekli görev yolluğu 1 000 
21 Rektörlük geçici görev yolluğu 9 000 
22 Tıp Fakültesi geçici görev yolluğu 2 000 
23 Hukuk Fakültesi geçici görev yolluğu 1 200 
24 Edebiyat Fakültesi geçici görev yolluğu 3 000 
25 Fen Fakültesi geçici görev yolluğu 3 000 
26 İktisat Fakültesi geçici görev yolluğu 2 000 
27 Orman Fakültesi geçici görev yolluğu 5 000 
40 Yabancı memleketler geçici görev yolluğu 3 000 
50 Yabancı profesör ve uzmanlar yolluk ve giderleri 5 950 

Bölüm toplamı 35 150 

4598 sayılı kanun gereğince verilecek tedavi gider
leri ve yollukları 10 000 
Taşıt giderleri 

21 Tıp Fakültesi taşıtları İşletme giderleri 7 000 
22 Tıp Fakültesi taşıtları onarım giderleri 500 
71 Orman Fakültesi taşıtları İşletme giderleri 5 000 
72 Orman Fakültesi taşıtları onarım gideri 3 000 
90 Satın alınacak taşıtlar karşılığı 10 000 

25 500 

614 652 

B. M. 

403 
407 
417 

419 
420 

11 
12 
18 
14 
15 
16 
17 

421 

422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 

11 

12 

451 

452 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

453 

ödeneğin çeşidi Lira-

DÖRDÜNCÜ KISIM 
DAİRE HİZMETLERİ 

Temsil giderleri 
Geri verilecek paralar 
Üniversite akarları giderlerinin bina ve arazi ver
gileri, tapu tescil harcı ve diğer giderler 
Mahkeme giderleri 
Araştırma ve inceleme ve öğretimi ilgilendiren ge
reçlerle ilgili her çeşit giderler 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman > 

Bölüm toplamı 

Devletler Hukuku Türk Enstitüsünün her çeşit gi
derleri 
(Kriminoloji Enstitüsünün her çeşit giderleri 
İdare Hukuku Enstitüsünün her çeşit giderleri 
Mukayeseli Hukuk Enstitüsünün her çeşit giderleri 
İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsünün her çeşit giderleri 
İstatistik Enstitüsünün her çeşit giderleri 
Gazetecilik Enstitüsünün her çeşit giderleri 
Maliye Enstitüsünün her çeşit giderleri 
Kanser Enstitüsünün her çeşit giderleri 
Kan Aktarma Merkezinin her çeşit giderleri 
İslâm Tetkikleri Enstitüsünün her çeşit giderleri 
Hidrobiyoloji Enstitüsünün her çeşit giderleri 
Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin giderleri 
Hastanelerin öğretimi ilgilendiren giderleri ile ya
tak bedeli 
Hastanelerde duyurulacakların yiyecek bedeli 

5 000 
1 000 

15 000 
5 147 

2 000 
290 000 

1 001 
15 000 

400 000 
1 000 

22 500 

731 501 

5 
5 
2 
2 
1 
2 

000 
000 
000 
000 
500 
000 

6 000 
1 500 

10 000 
20 000 

5 000 
5 000 

1 665 626 
529 620 

Bölüm toplamı 2 195 246 

Yayın giderleri 
Rektörlük satınalma ve abone giderleri 
Tıp Fakültesi satınalma ve abone giderleri 
Hukuk Fakültesi satınalma ve abone giderleri 
Edebiyat Fakültesi satınalma ve abone giderleri 
Fen Fakültesi satınalma ve abone giderleri 
İktisat Fakültesi satınalma ve abone giderleri 
Orman Fakültesi satınalma ve abone giderleri 
Rektörlük çeşitli yayın giderleri 
Tıp Fakültesi çeşitli yayın giderleri 
Hukuk Fakültesi çeşitli yayın giderleri 
Edebiyat Fakültesi çeşitli yayın giderleri 
Fen Fakültesi çeşitli yayın giderleri 
İktisat Fakültesi çeşitli yayın giderleri 
Orman Fakültesi çeşitli yayın giderleri 

Bölüm toplamı 

4489 ve 4936 sayılı kanunlar gereğince staj icin 
yabancı memleketlere gönderileceklerin yollukla-
riyle her çeşit giderleri 

12 Tıp Fakültesi 
13 Hukuk > 
14 Edebiyat -» 
15 Fen » 
16 İktisat > 
17 Orman > 

Bölüm toplamı 

Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği kurum 
ve dernekler giderleri 

10 Milletlerarası kongre ve konferansların her çeşit 
giderleriyle bunlara katılacakların yolluk ve gi
derleri 

18 000 
20 000 
11 000 
30 000 
38 000 
8 250 
9 250 
5 000 

55000 
58 500 
50 000 
35 000 
37 000 
20 000 

395 000 

20 000 
10 000 
10 000 
30 000 
8 000 
8 000 

86 000 

38 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi Lira 

20 Milletlerarası 8 inci mekanik kongresinin her çeşit 
giderleri 

459 

501 
502 

601 

Bölüm toplamı 

Spor giderleri 

BEŞİNCİ KISIM 
BORÇLAR 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

10 1947 - 1950 yıllan borçları 
20 1928 - 1946 > » 

Bölüm toplamı 

505 Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

602 
603 

ALTINCI KISIM 
YARDIMLAR 

Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve verilecek 
(burslar 
Tıp Fakültesi 
Hukuk > 
(Edebiyat > 
Fen » 
İktisat > 
Orman > 

Bölüm toplamı 

istanbul Üniversitesi Talebe Birliğine yardım 
Darüşşafakaya yardım 

Altıncı kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 
ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
(Dördüncü kısım toplamı 
(Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

B. M. 

(A/2) Cetveli 
ödeneğin çeşidi 

YATIRIMLAR 

I — Onarmalar 

701 Yapı onarımı 

50 000 

88 000 

2 000 

Dördüncü kısım toplamı 3 588 894 

2 000 

2 000 
1 

2 001 

12 000 

16 001 

10 000 
6 500 
8 000 

17 000 
7 000 
2 000 

60 500 

2 400 
50 000 

102 900 

7 050 931 
614 652 

3 588 894 
16 001 

102 900 

GENEL TOPLAM 11 373 378 

Lira 

11 Rektörlük 5 000 
12 Tıp Fakültesi 50 000 
13 Hukuk 1 000 
14 Edebiyat » 3 000 
15 Fen 5 000 
16 iktisat » 1 000 
17 Orman » 5 000 

Bölüm toplamı 70 000 

B. M. ödeneğin çeşidi Lirai 

II — Satınalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 

741 Yapı İşleri ve esaslı onarmalar 

11 Rektörlük 
12 Tıp Fakültesi 

Bölüm toplamı 

25 000 
150 000 

175 000 

761 4999 sayılı kanun gereğince yapılacak Üniversite 
yapısı ve tesisatı türlü giderleri 

10 Bina yapımı 
20 Tesisat 
30 Tıp sitesi yapımı 

3 059 667 
940 333 
650 000 

Bölüm toplamı 4 650 000 

Yatıranlar toplamı 4 895 000 

B. M. 

(B) Cetveli 
Gelirin çeşidi Lira 

1 Genel Bütçeden verilecek ödenek 
1 Yatırımlar dışındaki giderler karşılığı 
2 Yatırımlar karşılığı 

10 373 378 
4 895 000 

Bölüm toplamı 15 268 378 

Çeşitli gelirler 1 000 000 

GENEL TOPLAM 16 268 378 

(C) Cetveli 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

, A , 

Çeşidi Tarihi No. Ö Z E T 

Kanun 18/6/1946 

Çeşitli gelirler 

M. F. 

4936 56 b) özel idare ve belediyelerce ve 
başka kurumlarca yapılacak 
yardımlar; 

c) Üniversite, fakülte ve bunlara 
bağlı kurumlarca alınan harç
lar ve ücretler; 

d) Üniversite ve fakültelerle bun
lara bağlı enstitü ve kurum
larda yapılacak araştırma ve 
danışmalar karşılığı olarak il
gili kurumlar veya kişilerden 
alınacak paralar; 

e) Yayın satış gelirleri; 
f), Üniversite, fakülte ve bunlara 

bağlı kurumların menkul ve 
gayrimenkul mallarının gelir
leri; 

g) Enstitü, lâboratuvar, klinik ve 
poliklinik gelirleri; 

h) Döner sermayeli İşlerden elde 
edilecek kârlar; 

i) Bağışlar ve vasiyetler, 
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(D) Cetveli 
Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Rektörlük 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
> 
» 
> 

Yardımcı 
Daktilo 
Odacı 

> 
Merkez Bakım ve İşletme Servisi : 

Bakım Başteknisyeni 
Kalorifer ve Havalandırma Teknisyeni 
Elektrik ve Fennî Tesisat Teknisyeni 
Elektrikçi ve Tornacı 
Marangoz 
Santralci 

» 
İtfaiye Çavuşu 
İtfaiyeci 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 

» ve Ateşçi (Mevsime göre) 
» ve Ateşçi (Mevsime göre) 

Gece Bekçisi 
» -i 
» » 

Kapıcı 
» ve Korucu 

Meydancı ve Temizleyici 

Tıp Fakültesi 
Atelye Şefi 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Daktilo Mütehassıs 
Daktilo 

» 

Başodacı 
» 

Odacı 

Baş Diş Teknislyeni 
Diş Teknisiyeni 
Hazırlayıcı 

» 
Röntgenci 
Başhemşire 
Mekanisyen 
Kütüphane Memuru 
Hazırlayıcı 
Daktilo 
Kapıcı 
Gece Bekçisi 
Hemşire 
Hastabakıcı 
Odacı 

Mekanisyen 
Ressam 
Kütüphane Memuru 
Hazırlayıcı 
Daktilo 
Odacı 

Dişçi Okulu 

Eczacı Okulu 

Klinik ve Enstitü hizmetlileri 
Narkozcu 
Enstitü Hazırlayıcısı 
Röntgend 

1 

2 
6 

18 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 
a 
a 
3 
3 
1 
1 
a 

8 

1 
1 
1 
1 
S 
4 
1 
3 
2 
6 

1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
8 
2 
1 
1 
3 
2 

10 

1 
1 
a 
6 
1 

4 
a 
4 

230 
225 
210 
150 
125 
125 
100 
75 

300 
350 
275 
150 
150 
175 
175 
150 
115 
250 
90 
90 
75 

115 
100 
90 

200 
90 
80 

315 
315 
300 
175 
150 
130 
115 
100 
90 
75 

325 
255 
210 
270 
210 
175 
150 
150 
150 
115 
100 
100 
130 
90 
90 

210 
150 
175 
150 
150 
90 

300 
315 
300 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Enstitü Hazırlayıcısı 6 270 
» > 8 210 

> » 12 150 
Klinik Hazırlayıcısı 12 150 

» » 10 130 
İstatistikçi ,(Hijyen) 11 315 
Ressam - Fotoğrafçı 12 150 
Müzeci tt 150 
Şoför 4 200 
Klinik Daktilosu 19 130 
Hastabakıcı 87 90 

* 50 75 
> ı43 60 

Enstitü Başhademeei 17 115 
» Hademesi 17 100 

Klinik Başhademesi 18 100 
Enstitü Hademesi 33 90 
'Klinik Hademesi 50 70 

» » 120 55 

Çapa Hastanesi 

Klinik İdare Memuru 1 850 
Klinik Başeczacısı 1 225 
Eczact 3 210 

» Kalfası a 115 
Terzi 1 150 
Daktilo a 130 
ıSantral Memuru 2 100 
Gassal 2 130 
Başaşçı 1 210 
Aşçı 1 150 
» 41 126 
p Çırağı 5 90 

Kaloriferci 41 150 
> 2 130 

Çamaşırhane Memuru 1 210 
Kazancı OJ 130 
Ütücü ta 100 
Başbahçıvan 2 150 
Bahçıvan 8 00 
Kapıcı 2 100 
Odacı a 100 
» t 55 

Meydancı 5 90 
Çapa Hastanesi Atölyesi : 

Şef Teknisiyen a 550 
Şef Yardımcısı 1 370 
Teknisiyen Makinist 2 210 
Tornacı 1 255 
Demirci 1 250 
Muslukçu 1 210 
Elektrikçi İt 150 
Marangoz aı 150 

Klinik özel personeli : 
Başhemşire 10 300 

» 15 210 
Hemşire 17 150 

» 24 130 
> 10 115 

ao 100 
Diyet Hemşiresi a 120 
Masajcı ((Fiziyoterapi - Ortopedi) 2 150 
Başebe 2 210 
Ebe - 4 150 

Hukuk Fakültesi 
Daktilo ^Yabancı dil bilir) 1 230 

Ol 210 
Daktilo 1 175 

» S 150 
Başodacı 1 115 
Gece Bekçisi 1 115 
Odacı 2 100 

> 4 90 
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Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Hademe 1 90 
> e 75 
» 5 80 

Devletler Hukuku Türk Enstitüsü 
Daktilo ı 150 
Odacı 1 00 

Kriminoloji Enstitüsü 
Arşivci 1 230 
Kütüphaneci 1 175 
Daktilo 1 150 
Odacı 1 90 

Edebiyat Fakültesi 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 11 230 

2 150 
» a 130 

Marangoz 1 200 
Kaloriferci 1 200 
Elektrikçi 1 175 
'Bahçıvan 1 115 
Fennî Teknisiyen 1 175 

» Tesisatçı 1 130 
Modelci 1 150 
İtfaiyeci 1 115 
Odacı a 100 

» 26 90 
Gece Bekçisi 2 100 

Yabancı Diller Okulu 
Daktilo a 150 
Odacı a 90 

Fen Fakültesi 
Kalorifer Başteknisyeni 1 350 
Kalkulator 1 300 
Kartograf 1 300 
Botanik Uzmanı 1 400 
Camcı Ustası 1 350 
Makinist 1 270 
Kaloriferci 1 270 
Ressam 1 200 
Teknisiyen 1 230 

» 1 210 
Elektrik Makinisti 1 200 
Makinist 1- 200 
Hazırlayıcı 1 180 
Makinist 1 175 
Daktilo 1 175 

* 1 150 
Teknisiyen 1 150 
Marangoz 1 150 
Hazırlayıcı 13 150 
Teknisiyen 1 150 
Bahçıvan 1 150 
Teknisiyen 1 150 
Kaloriferci 4 150 
Teknisiyen 2 130 
Bahçıvan 1 115 
Kaloriferci 1 115 
Gece Bekçisi 3 115 

» » 4 100 
Odacı 7 100 

•» 12 90 
Kaloriferci 1 80 
Makinist 1 75 
Odacı 34 75 

İktisat Fakültesi 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 1 230 
» 1 175 

Daktilo 2 150 
> 2 130 

Hademe 5 90 
» 5 75 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Odacı 

Odacı ve Bekçi 

Fidanlık Ustası 
Ressam 
Hazırlayıcı 

» 
Daktilo. (Yabancı dil bilir) 
Şoför 

» 
Marangoz 
Makinist 
Bahçıvan 
İtfaiyeci 
Santralci 
Odacı 
Bahçe. Hademesi 
Odacı 
Kapıcı 
Gece Bekçisi 
Kaloriferci 
Teknisiyen 
Odacı 
Elektrikçi 

Orman Fakültesi 

3 
5 
2 

1 
1 
5 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

(E) Cetveli 

11 
16 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Bölüm: 203 —• Geçici hizmetliler ücreti 
Rektörlük 
İktisat Fakültesi 

Bölüm: 204 — Yabancı profesörlerle uzmanlar ücreti 

- Rektörlük 
• Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 

• Fen Fakültesi 
İktisat Fakültesi 

• Orman Fakültesi 
• Yabancı Diller Okulu 

(G) Cetveli 

Kanun No. 

1050 
4999 

100 
90 
75 

250 
200 
130 
115 
250 
200 
145 
150 
150 
115 
115 
100 
75 

115 
85 
75 

115 
85 

150 
90 

170 

Genel Muhasebe Kanunu 
İstanbul Üniversitesi binalarının yapılması hak
kında Kanun 

(L) Cetveli 
Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Tıp Fakültesi 

1 
2 
5 
6 
7 
8 
7 
8 
0 

Profesör 
> 

Profesör 
Doçent 

> 
Asistan 

Profesör 
> 

1 
2 

10 
13 
10 
26 
10 
20 
4 

Hukuk Fakültesi 
4 
4 

150 
125 
80 
70 
60 
50 
60 
50 
40 

90 
80 
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D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

5 Doçent 2 80 
6 » © 70 
7 » 7 60 
8 » 25 50 
7 Asistan 11 60 
8 » 10 50 
9 » 18 40 

10 » 34 35 

Edebiyat Fakültesi 
1 Profesör 1 150 
2 » 1 125 
4 » 2 90 
5 » 6 80 
6 Doçent 8 70 
7 » 8 60 
8 » 19 50 
7 Asistan 9 60 
8 » 20 50 
9 » 9 40 

10 » 8 35 
10 » Seminer Kütüphanecisi 4 35 

Fen Fakültesi 
1 Profesör 1 150 
2 .. » 1 125 
3 » 4 100 
4 '» 3 90 
5 » 2 80 
6 Doçent 1 70 
8 » 24 50 
7 Asistan 8 60 
8 » 10 60 
9 » 14 40 

İktisat Fakültesi 
4 Profesör 7 90 
5 » T 80 
5 Doçent 2 80 
6 » 3 70 
7 t» 8 60 
8 p» 15 50 
7 Asistan 7 60 
8 » 6 50 
9 » 8 40 

10 » 10 35 

Orman Fakültesi 
4 Profesör 2 90 
5 > 2 80 
6 Doçent 3 70 
7 » 7 60 
8 s, 8 50 
,7 Asistan 4 60 
9 > 9 40 

10 » 8 35 

(R) Cetveli 
Bölüm 301 — Büro giderleri 
Madde 4 1 - 4 7 — Öteberi giderleri 

Her nevi ilân ücretleri, posta paketlerinin taşıtılması hamaliye nak
liye, bahçe temizleme işleri ve temizlik ve saire ve benzeri giderleri ve 
tahakkuk etmiş ve edecek su bedelleri bu teftipten ödenir. 

Bölüm 301 — Büro giderleri 
Madde 50 — Aydınlatma giderleri 

Elektrikle çalışan asansör ve sair cihazlar masrafı, ısıtmadan başka 
petrol bedeli ampul, petrol lâmbası şişesi, lüks lâmbaları, duy anahtar, 
piriz ve saire ve tahakkuk etmiş ve edecek elektrik cereyan bedelleri 
bu tertipten ödenir. 

Sahife: 2901 

Bölüm 301 —• Büro giderleri 
Madde 60 — Isıtma giderleri 

Kalorifer ve sobalarda yakılan maden ve kok kömürü ile linyit, 
odun ve çıra bedelleri, havagazı, petrol ile ısıtma halinde havagazı, 
petrol, soba kurma giderleri, soba boruları soba ve teferruatının tamiri, 
kalorifer işçilerinin iş esnasında giyecekleri tulum bedelleri ve tahakkuk 
etmiş, edecek havagazı sarfiyatı bedelleri bu tertipten ödenir, 

Bölüm 303 — Basılı kâğıt ve defterler 
İdare ve öğrenci işlerinin her şekline ait her çeşit defterler, makbuz, 

senet, tamim, afiş, katalog, yönetmelik ve benzerleri için sarfedilecek 
kâğıt, mukavva, baskı giderleriyle, defterlerin onarım, kapak ciltleme ve 
benzeri bütün giderler. 

Bölüm 304 - Madde 10, 20 — Posta, telgraf ve 
telefon ücret ve giderleri 

Tahakkuk etmiş ve edecek telefon ve başka haberleşme ücret ve 
giderleri ile telefon kurma ve onarımı bu tertipten ödenir. 

Bölüm 306 —• Giyecekler 

Hizmetlilerin tulum, resmî elbiseleriyle, ayakkabı, kaput, muşamba 
alım ve dikimi ile diğer masraflar bu tertipten ödenir. 

Bölüm 403 — Temsil giderleri 
Yerli ve yabancı kişiler için yapılacak her çeşit ziyafet ve ağırlama 

giderleri, satınalınacak bilet, çelenk ve benzeri karşılıkları, resmi işler 
için yapılacak özel başvurmalara mektup veya tel ile verilecek cevap 
giderleri, sigara, meşrubat giderleriyle çeşitli yardımlar bu tertipten 
ödenir. 

Bölüm 419 — Mahkeme masrafları 
Mahkeme ve icra dairelerine ödenecek her çeşit harç pulu ve keşif 

ücretleriyle avukatlara verilmek üzere yönetim kurulunca takdir edilecek 
ücret, vekâlet giderleri bu tertipten verilir. 

Bölüm 420 —• Öğretimi ilgilendiren gereç gider
leriyle inceleme ve araştırma giderleri 

Enstitü, lâboratuvar ve okulların fennî alât ve levazımı, ecza kim
yevi maddeler ve her türlü gereçler, öğretimle ilgili her türlü mater
yalin alımı, yaptırma ve onarımı, tecrübe hayvanları alımı, yemi, bakımı 
ve çoğalması için gerekli tesis ve malzeme giderleri alât ve cihazların 
taşıma, montaj ve onarma giderleri tatbikat ve inceleme için şehir için
deki kurumlara veya başka şehirlere gönderilecek öğrencilerin ve bun
larla beraber giden öğretim üyelerinin yol giderleri ve tatbikat esnasında 
yapılacak masraflarla sterlizasyon cihazları, frigorifik cihaz ve tesisleri, 
projeksiyon, fotoğraf ve üniversite kütüphanesi için tesis edilecek mik-
rofilim tesisatı ve çeşitli giderleriyle agrandisman, yazı, hesap, teksir 
makineleri ve bunların bütün levazımı ve teferruatı, montaj ve onarımı, 
bağ ve bahçe giderleri, fen ve orman tatbikatı ameliyesi giderleri, öğ
retimle ilgili sair benzer levazım, ilmî ve fennî kurumların işletme ve 
levazımından doğan sair her türlü giderler. 

Bölüm 421 - 431 — Enstitünün her türlü giderleri 

Devletler Hukuku Türk Enstitüsünün yol ve temsil giderleri bu 
tertipten ödenir. 

Bölüm 433 — Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin 
giderleri 

Belediye ve evkaf idareleriyle Tıp Fakültesince tesbit edilecek ve 
kararlaştırılacak esaslar dairesinde hastanelere ödenecek yatak ücret
leriyle personel ve hademe iaşe bedelleri ve öğretimi ilgilendiren giderleri 
bu tertipten ödenir. 

Bölüm 451 - Madde 21-27 — Çeşitli yayım giderleri 
Yayınlanacak dergi, kitap, bülten ve sair neşriyatın kâğıt, baskı, 

teksir, klişe ve benzeri giderleri, mevcut eserlerin ciltleme ücretleri, 
telif ve tercüme hakları, diploma baskı ücretleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 452 — 4489 ve 4936 sayılı, kanına göre staj 
için yabancı memleketlere gönderileceklerin yol-
luklariyle başka her çeşit giderleri 

Yabancı memleketlerde staj, bigi, görgü ve ihtisaslarını artırmak 
ve doktora yapmak üzere gönderileceklerin o memleketlerdeki öğrenci 
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tahsisatı ile maaşları arasındaki farkları, yollukları ve tetkikin gerek 
tirdiği lüzumlu masraflar ve memleket dışına gitmek üzere izin verilen 
öğretim üyelerinin yollukları ve benzeri diğer giderler bu tertipten ödenir. 

Bölüm 453 - Madde 10 -- Milletlerarası kongre ve 
konferansların her çeşit giderleriyle bunlara katı
lacakların yolluk ve giderleri 
Madde 20 — Milletlerarası 8 inci Mekanik Kong
resine her çeşit giderleri 

Memleket içinde ve dışında ilgililerin yapacakları her türlü seyahat 
ve ikamet masraflariyle hu maksatla çalıştırılacak mütercim, tercüme ve 
tercüman ücretleri, her türlü yayın giderleri (kâğıt bedelleri telif ve 
tercüme haklan, baskı, klişe ve resim ücretleri dâhil) Kongre münase
betiyle yapılacak davet, ziyafet ve geziler gibi temsilî mahiyetteki hiz
metlerin gerektirdiği her türlü masraflar ve keza kongrenin gerektirdiği 
diğer tamir, tadil, döşeme ve demirbaş giderleri bu tertipten verilir. 

Bölüm 601 — Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar 
ve verilecek burslar 

Senatoca tesbit edilecek esaslar dairesinde fakülte yönetim kuru
lunca yapılır. 

Bölüm 603 — Darüşşefakaya yardım 
Dişçi mektebi binası altında kâin dükkânlardaki alâkasının kat'ı 

mukabilinde bir defaya mahsus olmak üzere Darüşşefakaya (Cemiyeti 
Tedrisiyei İslâmiyeye) yardım olarak ödenir. 

Bölüm 761 — 4999 sayılı kanun gereğince yapıla
cak üniversite yapısı ve tesisatı türlü 
giderleri 

Madde 10 — Bina yapımı 
Madde 20 — Tesisat 
Madde 30 — Tıp sitesi yapımı 

Bina yapımı, kalorifer, havagazı ve su tesisleri ile fakültelere bağlı 
dersane kürsü, enstitü ve kurum, lâboratuvar ve atelyelerde yeniden 
yapılacak her türlü tesisler ı(masa, kütüpane, dolap dâhil) ile yeniden 
satınalınacak makina ve aletler ve bunların esaslı tamirleri bu tertipten 
ödenir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1952 yılı Bütçe Kanunu 

Kanun No: 5897 Kabul tarihi: 27/2/1952 

Madde 1 — İstanbul Teknik Üniversitesi 1952 Bütçe yılı yatırım
lar dışında kalan giderleri için, bağlı (A/1) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (3 818 442) lira ve yatırım [giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere )(93€ı 000) lira ödenek verilmiştir. 

Madde 2 —• istanbul Teknik Üniversitesi 1952 yılı Bütçe giderleri
ne karşılık olan gelirler, bağlı |(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(4 754 442) lira olarak tahmin edilmiştir. 

Madde 3 — İstanbul Teknik Üniversitesince 1952 Bütçe yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 
1952 Bütçe yılında da devam olunur. 

Madde 4 — İstanbul Teknik Üniversitesi 30/6/1939 tarihli ve 3656 
sayılı kanunun 19 uncu maddesine giren hizmetlileri bağlı ı(D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı kanunun 9 uncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçesiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek 
olmaması şarttır. 

Madde 5 —• İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluşu hakkındaki 
7/7/1948 tarihli ve 5246 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1952 Bütçe yılında kul
lanılamaz. 

Madde 6 — Gider tertiplerinden yapılacak harcamalara İlişkin for
mül bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 7 — Geçen yıl borçları bölümündeki ödenek üstünde çıkan 
ve 1951 yılı Bütçesinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, i l 
gili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme Maliye Bakanlığınca ak-
tarılacak ödeneklerden ödenir. 

1028 - 1950 yıllarına ait, olup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 
üncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar, 1952 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri 
veya 3-6 ncı kısım bölümleri ile yatırım bölümleri artıklarından eski 
yıllar borçları bölümlerine Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir. 

Madde 8 — Bu kanun 1 Mart 1952 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 9 - - Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

28/2/1952 
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( A / l ) Cetveli 
ödeneğin çeşidi 

İKİNCİ KISIM 
[PERSONEL GİDERLERİ 

I — Aylıklar ve ücretler 

75 000 
393 000 
244 800 
460 300 
244 200 
12 000 

Bölüm toplamı 1 429 300 

Aylıklar 
11 (Rektörlük 
12 İnşaat Fakültesi 
13 Mimarlık 
14 Makina » 
15 Elektrik » 
20 Açık aylığı 

Ücretler . 
21 Rektörlük 
22 İnşaat Fakültesi 
23 Mimarlık » 
24 Makina » 
25 Elektrik » 

Bölüm toplamı 

Yabancı profesör ve uzmanlarla bunlara yardımcı 
personelin ücreti 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina 
Elektrik > 

Bölüm toplamı 

II —. Başka haklar 
4598 sayılı kanun gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
Rektörlük memurları çocuk zammı 
İnşaat Fakültesi memurları çocuk zammı 
Mimarlık Fakültesi memurları çocuk zammı 
Makina Fakültesi memurları çocuk zammı 
Elektrik Fakültesi memurları çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 

Bölüm> toplamı 

Yabancı dil bilenlere 8656 sayılı kanunun 5 inci 
maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı kanun gereğince T. C. Emekli Sandı
ğına yapılacak ödeme 
% 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış fark
ları 
% 1 ek karşılığı 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Lira 

180 440 
33 360 
21 300 

118 200 
34 740 

388 040 

71 400 
65 000 

128 400 
49 200 

314 000 

4 500 
3 000 
4 200 
6 000 
1 600 
3 000 
4 000 

26 300 

12 000 

96 025 
18 175 
24 000 
4 500 

37 000 

179 700 
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layılı kanun gereğince verilecek ek görev 4644 s 
minatı 
Rektörlük 
inşaat Fakültesi 
Mimarlık > 
Makina » 
İElektrik > 

taz-

Universite 4936 sayılı kanun gereğince verilecek 
tazminatı 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik > 

Bölüm toplamı 

Emekli, dul, yetim aylıkları 
Yurt içinden ve dışından konferans için getirilecek 
profesör ve uzman ücretleri ve yolluklariyle baş
ka giderleri 
4936 sayılı Üniversite Kanununun 55 inci maddesi 
/gereğince verilecek ücret 
İnşaat Fakültesi 
(Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 

Bölüm toplamı 

İkinci kısam toplamı 

ÜÇÜNCÜ KİSİM 
YÖNETİM GİDERLERİ 

Basüi kâğıt ve defterler 
11 Rektörlük 
12 İnşaat Fakültesi 
13 Mimarlık » 
14 Makina » 
15 Elektrik » 

Bölüm toplamı 

400 
850 
850 
850 
850 

Bölüm toplamı 16 800 

75 000 
45 000 

100 000 
50 000 

270 000 

14 200 

4 500 

05 000 
1 500 

15 000 
6 000 

47 500 

2 702 340 

Büro giderleri 
m Rektörlük kırtasiye giderleri 2 300 
12 İnşaat Fakültesi kırtasiye giderleri 1 000 
113 Mimarlık Fakültesi kırtasiye giderleri 600 
14 Makina Fakültesi kırtasiye giderleri 700 
15 Elektrik Fakültesi kırtasiye giderleri 500 
21 Rektörlük döşeme giderleri 6 000 
22 İnşaat Fakültesi döşeme giderleri 10 000 
23 Mimarlık Fakültesi döşeme giderleri 0 000 
124 Makina Fakültesi döşeme giderleri 1 000 
25 Elektrik Fakültesi döşeme giderleri 1 000 
811 [Rektörlük demirbaş giderleri 10 000 
32 İnşaat Fakültesi demirbaş giderleri 15 000 
33 (Mimarlık Fakültesi demirbaş giderleri 2 000 
34 [Makina Fakültesi demirbaş giderleri 8 000 
35 Elektrik Fakültesi demirbaş giderleri 3 000 
41 Rektörlük öteberi giderleri 25 000 
42 İnşaat Fakültesi öteberi giderleri 500 
43 Mimarlık Fakültesi öteberi giderleri 500 
44 Makina Fakültesi öteberi giderleri 500 
45 Elektrik Fakültesi öteberi giderlert 500 
50 Aydınlatma ,76 000 
60 İsıtma 60 000 

Bölüm toplamı 219 000 

000 
500 
400 
400 
400 

3 700 

.304 

306 
307 

M. ödeneğin çeşUdd Lira 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
,11 Rektörlük posta, telgraf ücretleri 1 000 

12 İnşaat Fakültesi posta, telgraf ücretleri 400 
13 Mimarlık Fakültesi posta, telgraf ücretleri 200 

14 (Makina Fakültesi posta, telgraf ücretleri 400 
15 Elektrik Fakültesi posta, telgraf ücretleri 200 

121 Rektörlük telefon giderleri 10 000 
22 İnşaat Fakültesi telefon giderleri 400 
123 Mimarlık Fakültesi telefon giderleri 500 
24, Makina Fakültesi telefon giderleri 800 
125 Elektrik Fakültesi telefon giderleri 400 

11 
2i 
.22 
123 
24 
25 
41ı 
42 
43 
44 
45, 
51 

52 

53 

.54 

55 

72 

73 

74 

75 

308 

11 

309 

403 
407 
419 
420 

112 
13 
14 
15 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Yolluklar' 
Sürekli görev yolluğu 
Rektörlük geçici görev yolluğu 
İnşaat Fakültesi geçici görev yolluğu 
Mimarlık Fakültesi geçici görev yolluğu 
Makina Fakültesi geçici 'görev yolluğu 
Elektrik Fakültesi geçici görev yolluğu 
Rektörlük yabancı memleket yolluğu 
İnşaat Fakültesi yabancı memleket yolluğu 
Mimarlık Fakültesi yabancı memleket yolluğu 
(Makina Fakültesi yabancı memleket yolluğu 
Elektrik Fakültesi yabancı memleket yolluğu 
Rektörlük yabancı profesör ve uzman yolluğu ve 
sair giderleri 
İnşaat Fakültesi yabancı profesör ve uzman yol
luk ve sair giderleri 
Mimarlık Fakültesi yabancı profesör ve uzman 
yolluk ve sair giderleri 
(Makina Fakültesi yabancı profesör ve uzman yol
luk ve sair ıgiderleri 
Elektrik Fakültesi yabancı profesör ve uzman yol
luk ve sair giderleri 
İnşaat Fakültesi yurt içi araştırma ve inceleme 
yolluk ve giderleri 
Mimarlık Fakültesi, yurt içi araştırma ve İnceleme 
(yolluk ve giderleri 

. Makina Fakültesi yurt içi araştırma ve inceleme 
yolluk ve giderleri 
Elektrik Fakültesi yurt içi araştırma ve İnceleme 
yolluk ve giderleri 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı kanun gereğince ödenecek tedavi gider 
ve yollukları 
Rektörlük 

Taşıt satmalımı giderleri 

Bolüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

14 300 

8 500 

500 
8 000 
2 000 
1 000 
1 000 
1 000 
2 000 

15 000 
12 000 
20 000 
15 000 

14 600 

3 000 

3 000 

t 000 

3 000 

3 500 

2 000 

3 000 

2 000 

109 600 

3 000 

3 000 

30 000 

383 100 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
DAİRE (HİZMETLERİ 

Temsil giderleri 
Geri verilecek paralar 
IMahkeme masraf giderleri 
Lâboratuvar ve atelyeler işletme giderleri 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık > 
Makina » 
Elektrik » 

BÖlüm toplamı 

8 000 
1 

2 000 

20 000 
10 000 
60 000 
40 000 

130 000 
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423 

424 

425 
426 
427 
451 

1111 

(12 
13 
114 

ıl5 
21 
!22 
23 
24 
25 

452 

12 
113 
14 
15 

453 

501 
502 

11 

22 

23 

24 

25 

459 

505 

601 

ıl. T. Ü. Zemin Mekaniğe Araştırma Kurumu hef 
türlü giderleri 
Unesko teknik yardımlyle açılan ve idaresi t. T. Ü. 
ye verilen Sismoloji Enstitüsünün her türlü gider
leri 
I. T. Ü. Yapı Araştırma Kurumunun her türlü gi
derleri 
Teknik Haberleşme (Merkezi her türlü giderleri 
Sivil Havacılık Enstitüsünün her türlü giderleri 
tdrojeoloji Enstitüsü her türlü giderleri 
Yayın giderleri 
Rektörlük satmalıma ve abone giderleri 
İnşaat Fakültesi satmalma ve abone giderleri 
MSımarlık Fakültesi satmalma ve abone 'giderleri 
Makina Fakültesi satmalma ve abone giderleri 
Elektrik Fakültesi satmalma ve abone giderleri 
(Rektörlük çeşitli yayın giderleri 
İnşaat Fakültesi çeşitli yayın giderleri 
Mimarlık Fakültesi çeşitli yayın giderleri 
Makina Fakültesi çeşitli yayın giderleri 
Elektrik Fakültesi çeşitli yayın giderleri 

Bölüm toplamı 

4498 sayılı kanun gereğince staj için yabancı mem
leketlere gönderileceklerin yolluklariyle her çeşit 
giderleri 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık > 
Makina > 
Elektrik > 

Bölüm toplamı 

Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği kurum 
ve dernekleri giderleri 
Katılma payı 
İnşaat Fakültesi için kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve giderleri 
Mimarlık Fakültesi için kongre ve konferanslara 
iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 
Makina Fakültesi için kongre ve konferanslara iş
tirak edeceklerin yolluk ve giderleri 
Elektrik Fakültesi için kongre ve konferanslara iş
tirak edeceklerin yolluk ve giderleri 

(Bölüm toplamı 

Spor giderleri 

Dördüncü kısım toplaımı 

BEŞİNCİ KISIM 
(BORÇLAR 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 

10 1947 -1950 yılları borçlan 
20 1928-1949 > > 

Hükme bağlı borçlar 

ALTINCI KISIM 
YARDIMLAR 

Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar ve verile
cek burslar 

,12 inşaat 'Fakültesi 
13 Mimarlık » 

5 000 

47 000 

10 000 
34 000 
34 000 
61 000 

e ooo 
18 000 
9 000 

27 000 
13 500 
15 000 
89 000 
23 000 
98 000 
30 000 

331 500 

4 000 
4 000 
7 000 
7 500 

22 500 

1 000 

5 000 

2 000 

4 000 

2 000 

14 000 

e 000 

701 001 

10 850 
5 950 
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İS 

741 

751 

11 
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11 
12 
.13 
14 
15 

Makine Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 

(Bölüm toplamı 

Altıncı kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördünoü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

(A/2) Cetveli 
YATIRIMLAR 

I — Onarmalar 

Yapl onarımı 
Makina alet ve gereçlerin onaranı 
inşaat Fakültesi 
(Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 

(Bölüm toplamı 

H —ı Satmalma, yapı ve tesis ve sermaye 
Bina yapımı 
Rektörlük 
inşaat Fakültesi 
Mimarlık > 
Makina » 
Elektrik > 

Bölüm toplamı 

Satınahnacak makina, alet ve gereçler 
Rektörlük 
inşaat Fakültesi 
Mimarlık > 
Makina > 

Elektrik > 

(Bölüm toplamı 

Yatırımlar toplamı 

2 Kitap satışı 
3 Tecrübe ve tahlil ücreti 
4 Bağışlar 
5 Çeşitli gelirler 
6 Geçen yıldan devreden nakit mevcudu 

6 450 
5 750 

29 000 

29 000 

2 702 340 
383 100 
701 001 

3 001 
29 00p 

3 818 442 

(36 000 

25 000 
10 000 
35 000 
10 000 

80 000 

105 000 
25 000 
5 000 

25 000 
20 000 

180 000 

35 000 
1159 000 
16 000 

230 000 
200 000 

640 00O 

936 000 

a ooo (B) Cetveli 
1 000 

1 B. M. Gelirin çeşidi Lira 

Bölüm toplamı 1 001 1 Genel Bütçeden yardım 
1 Yatırımlar karşılığı olarak 936 000 

1 000 3 Yatırım dışı gider karşılığı olarak 3 355 04B 

Beşinci kısım toplamı 3 001 (Bölüm toplamı 4 291 042 

GENEL TOPLAM 

38 000 
123 400 

2 000 
150 000 
150 000 

4 754 442, 
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(C) Cetveli 
Vergilerin, resimlerin ve başka 

gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi No. Ö Z E T 

13/6/1946 4936 Üniversiteler Kanunu 

(D) Cetveli 
Görevin çeşidi 

Rektörlük 

Daktilo 
» 

Bakım Şefi 
» Ustası 
» » 

Santralci (Eski bina) 
» (Merkez bina) 

Bahçıvan 
Marangoz 
Elektrikçi 
Tesisatçı 
Kalorifere! 

Bakım Ekip Yardımcısı 
Başodaeı 
Odacı 

> 
Kapıcı 
Gece Bekçisi (Eski bina) 

» » » » 
Bekçi (Merkez bina) 
Hesapçı (Saymanlığa) 
Daktilo 
Hastabakıcı 
Sıhhat Merkezi Şefi (D. R.) 

Teknik Haberleşme Merkezi 

Şef Teknisiyen 
Teknisiyen 
Şef Yardımcısı 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Arşivci 
Hesapçı 

Sivil Havacılık EııstitttsüJ 

Şef Teknisiyen 
Şef Yradımcısı 
Teknisiyen 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Arşivci 
Tekniker 

Sismoloji Enstitüsü 

Şef Teknisiyen 
Hesapçı 
Daktilo ((Yabancı dil bilir) 
Râsıt 

Sayı Ücrec 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
a 

ı 

3 
2 
1 
.1 
1 

36 

1 
4 
1 
1 
1 
1 . 

1 
tt 
3 
1 
1 
d. 

a 
ı 
ı 
ı 

200 
150 
200 
175 
100 
120 
150 
130 
200 
200 
200 
150 
115 
100 
80 

100 
90 
85 
80 
70 
85 
65 

150 • 
75 

175 
150 
150 
150 

500 
350 
400 
300 
250 
200 

500 
400 
300 
300 
250 
250 

500 
200 
300 
300 

Görevin çeşidi 

Laborant 
Hademe 

İnşaat Fakültesi 

Hazırlayıcı 
Daktilo 

Arşivci 
Usta 

> 
Lâboratuvar Silicisi 

Odacı 
» 

Laborant 
Bekçi 

Mimarlık Fakültesi 

Foto Uzmanı 
Daktilo 
Arşivci 
Odacı 
» 

Model ve Maket Uzmanı 
Mülâjcı 

Atelye Şefi 
Grup Ustası 

Makine Fakültesi 

Usta 
» 

Modelci 
Marangoz 
Tornacı 
Frezeci 
Dökümcü 
Hazırlayıcı (Laborant) 
Daktilo (Yabancı dil bilen) 
Daktilo 
Ressam 
Lâboratuvar Alet 'Silicisi 

» » » 
» » » 

Odacı 

Çırak 
Arşivci 
Türbin Ustası 
Tecrübe Havuzu Ustası 
Motor Ustası 
Makinist 
Ateşçi 
Kapıcı 
Gece Bekçisi 
Hademe 

Sayı Ücret 

2 
H 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
2 
4 
2 

23 

1 
2 
(1 
2 
3. 
1 
a 

ı ı 

200 
80 

175 
150 
120 
150 
215 
170 
90 
85 
85 
85 

150 
85 

325 
170 
150 
90 
«5 

325 
200 

1 350 
1 30*0 
4 250 
1 225 
4 200 
6 175 
2 150 
1 225 
1 200 
1 200 
1 200 
1 200 
5 175 
1 230 
1 150 
1 350 
1 100 
2 100 
3 100 
1 85 
1 55 
2 90 
2 85 
5 40 
1 150 
1 300 
2 200 
1 250 
1 200 
2 150 
1 100 
1 120 
1 85 

60 
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Oörevln çeşidi 

Elektrik Fakültesi 
Arşivci 
Usta 

> 
» 

Hazırlayıcı 
Alet Silici 
Hazırlayıcı 
Alet Silici 
Odacı 
Alet Silici 

> > 
> » 

Kapıcı 
Gece Bekçisi 

tdrojeoloji Enstitüsü 
Teknisiyen 
Yönetim Memuru 
Hesapçı 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Arşivci 
Şoföı 
Odacı 

B. M. 

(E) Cetveli 
Ödeneğin çeşidi 

204 Yabancı profesörler ve uzmanlar ücreti 
1 İnşaat Fakültesi 
2 Mimarlık Fakültesi 
3 Makine Fakültesi 
4 Elektrik Fakültesi 

(L) Cetveli 

Görevin çeşidi 

İnşaat Fakültesi 
A) Öğretim üyeleri 

5 
5 
6 
7 
8 

7 
8 

10 

7 
8 
9 

10 

Profesör 
Doçent 

B) öğretim yardımcıları 
Asistan 

Mimarhk Fakültesi 
A) öğretim üyeleri 

Profesör 

» 

(Doçent 

» 

Asistan 
B) öğretim yardımcıları 

Sa,yı Ücret 

23 

2 
1 
1 
2 
1 

-3 
2 

12 

150 
215 
200 
175 
150 
100 
150 
90 
80 
85 
85 
75 

100 
120 

350 
300 
250 
300 
250 
200 
85 

Sayı Aylık 

3 80 
1 80 
2 70 
e 60 

T.3 50 
25 

4 60 
7 50 

10 35 
21 

1 100 
2 90 
3 80 
1 80 
2 70 
4 60 
7 50 

20 

3 60 
3 50 
2 40 

18 35 
26 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Makine Fakültesi 
A) öğretim üyeleri 

Profesör 

» 
Doçent 

2 
2 
1 
3 
3 

7 Asistan 
8 > 

B) öğretim yardımcıları 

Elektrik Fakültesi 
A) öğretim üyeleri 

11 

4 
4 

125 
100 
90 
60 
50 

60 
50 

7 
& 
9 

10 

Profesör 
> 

Doçent 
> 

Asistan 
> 

> 

B) öğretim yardımcıları 

1 125 
1 100 
2 90 
2 80 
2 60 

14 50 
22 

4 60 
6 50* 
7 40 

14 35 
31 

R Cetveli 
Bölüm 301 — Büro giderleri 
Madde 41, 42, 43, 44, 45 — öteberi giderleri 

Her türlü ilân ücretleri, su giderleri, yönetim memurlarının, vezne
darın ve posta (hademelerinin şehir içi yollukları, posta paketlerinin taşıt-
tırılması, hamaliye, nakliye, bahçe tanzimi işleriyle temizlik ve saire ben
zeri giderleriyle yurt içine ve yurt dışına propaganda veya mübadele 
maksadiyle gönderilecek yayın giderleri. 

Bölüm 307 — Yolluklar 
öğretim üyeleri ve yadımcılariyle üniversite ve fakülte memurları

nın yurt İçinde yapacakları seyahate ait her türlü giderler, yurdun muh
telif yerlerinden staj yapan üniversite ve fakülteler öğrencilerine nezaret 
edecek üniversite ve fakültelerin mensuplariyle stajın yapıldığı kuruma 
bağlı elemanlardan bu stajlara nezaret edeceklerin her türlü giderleri ve 
fakülte yönetim kurullarınca tesbit edileceklerin her türlü giderleri ve 
fakülte yönetim kurullarınca tesbit edilecek yevmiyeleriyle öğretim üye
lerinin incelemeler ve araştırmalar için yabancı memleketlerdeki hakikî 
yollukları, gündelikleri ve teknik, idari her türlü harcamalar. 

Bölüm 309 — Taşıt satınalma giderleri 

Aded Cinsi Hangi hizmette kullanılacağı 

Jip (yedek parçaları ile bera
ber)' 

Arazi üzerinde ilmî 
lar için. 

araştrrma-

Bölüm 403 — Temsil giderleri 
Rektörlük ve fakültelerin millî bayramlar ve merasimler ile davet

lerinde vereceği ziyafet ve çelenk ve benzeri giderler. 

Bölüm 420 — Lâboratuvar ve atelyeler işletme gideri 
Lâboratuvar, atelye, kürsü ve kurum, dersane ve reslmhaneler ile 

buradaki makina, alet ve sairenin tamiri,,, kullanılması veya İşletilmesi, 
yer değiştirilmesi, düzgün Veya İşler halde tutulması için gerekli her 
türlü masraflar veya kullanma malzemesine ve bakımına ait her türlü 
giderler, montaj masrafları ve işçi gündelikleri de dâhildir. 

Bölüm 422 — İ. T. Ü. Zemin Mekaniği Araştırma 
Kurumunun her türlü giderleri 

Yönetmeliğinde yazılı görevlere alt her türlü harcamalar. 
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Bölüm 423 — Unesco teknik yardımı ile açılan ve 
idaresi 1. T. Ü. verilen Sismoloji Enstitüsü 
her türlü giderleri 

Türk Hükümetiyle Unesco arasında imzalanan mukavelenin ilgili 
maddelerinin icabettlrdiği harcamalar ile enstitülerin statü ve yönetme
liklerinde yazılı görev ve işlere ait her türlü harcamalar. 

Bölüm 424 — İ. T. Ü. Yapı Araştırma Kurumunun 
her türlü giderleri 

Bölüm 451 — Yayın giderleri 

Rektörlük ve fakültelerin neşredecekleri dergi, bülten ve broşürle-
riyle diploma baskısı ve yayınlanacak telif ve tercüme kitapların ve ma
kalelerin, kâğıt, klişe, baskı gibi giderleri, telif ve tercüme hakları, satın-
alınacak kitap ve abone olunacak dergilerle ciltleme giderleri. 

Bölüm 452 —• 4489 sayılı kanun gereğince staj için 
yabancı memleketlere gönderileceklerin 
yolluklariyle her çeşit giderleri 

Yabancı memleketlerde staj, bilgi, görgü İhtisaslarını artırmak ve 
doktora yapmak üzere gönderilecek asistanların o memleketteki öğrenci 
tahsisatiyle maaşları arasındaki farkları, yollukları ve tetkikin gerektir
diği lüzumlu masraflar ve memleket dışına gitmek üzere izin verilen öğ
retim üyelerinin yollukları ve bunlara benzer diğer giderler. 

Bölüm 453 — Milletlerarası kurum ve dernek giderleri 

Memleket dışındaki kongre ve kurumlara iştirak payı olarak rek
törlük veya fakültelerce ödenecek ücretlerle yurt içindeki seksiyonlarına 
verilecek katılma ücretleri ve kongrelere gönderilecek öğretim üyeleri
nin yollukları ve diğer giderleri. 

Bölüm 601 — Muhtaç öğrencilere yapılacak yardım 
ve verilecek burslar 

Senatoca tesbit edilecek esaslar dairesinde fakülte yönetim kurul
larınca yapılan yardım. 

Bölüm 711 — M A K i n e alet ve gereçlerin onarımı 

Rektörlüğe bağlı konferans salonu, kalorifer, havagazı, su, elektrik 
gibi müşterek tesislerle fakültelere bağlı dersane, kürsü, enstitü ve ku
rum, lâboratuvar ve atelyelerin yeniden yapılacak her türlü tesis, ona
rım ve yenliden satınalınacak alet, makine ve her türlü tedris vasıtaları. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanunu 

Kanun No: 5898 Kabul tarihi: 27/2/1952 

Madde 1 — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1952 Bütçe yılı 
giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (94İ 679) 
lira ödenek verilmiştir. 

Madde 2 — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1952 Bütçe yılı gider
lerine karşılık olan gelirler, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(941 679) lira olarak tahmin edilmiştir. 

Madde 3 — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 1952 Bütçe yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden herbirinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tartı ve 
tahsiline 1952 Bütçe yılında da devam olunur. 

Madde 4 — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 30/6/1939 tarihli ve 
3656 sayılı kanunun 19 uncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı kanunun 9 uncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı İle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe 
tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

Sahife: 2907 

Madde 5 — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 
30/5/1941 tarihli ve 4047 sayılı kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, 
ilişik (L) İşaretli cetvelde gösterilenler 1952 Bütçe yılında kullanılamaz. 

Madde 6 — Geçen yıl borçları bölümündeki ödenek üstünde çıkan 
ve 1951 yılı bütçesinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

1941 - 1950 bütçe yıllarına ait olup da Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 93 üncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1952 yılı bütçesinin ilgili hizmet 
tertipleri veya 3 - 4 üncü kısım bölümleri artıklarından eski yıllar borç
ları tertiplerine Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

Madde 7 — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 8 — Bu kanun hükümleri 1 Mart 1952 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

Madde 9 — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

28/2/1952 

(A) Cetveli 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira 

İKİNCÎ KISIM 
PERSONEL GİDERLERİ 

1 — Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

10 Memurlar aylığı 165 000 
20 Açık aylığı 1 

Bölüm toplamı 165 001 

202 Ücretler 

10 Memurlar ücreti 101 100 
20 Hizmetliler ücreti 92 100 

Bölüm toplamı 193 200 

203 Geçici hizmetliler ücreti 24 900 

II — Başka haklar 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 

10 Çocuk zammı 7 000. 
20 Doğum yardımı 1 200 
30 ölüm yardımı 1 000 

Bölüm toplamı 9 200 

209 5434 sayılı kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış 
farkları -19 242 

12 % 1 ek karşılıklar 3 498 
13 Emekli ikramiyesi 1 
14 (Sandık yönetim giderleri karşılığı 970 
15 Diğer ödemeler 4 150 

Bölüm toplamı 27 861 

210 Temsil ödeneği 1 500 
221 Emekli, dul ve yetim aylığı 3 552 

İkinci kısım toplamı 425 214 

(Resmî Gazete) 
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B. M. ödeneğin çeşidi Lira 

301 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
YÖNETİM GİDERLERİ 

Büro giderleri 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi giderleri 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Bölüm toplamı 

303 
304 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 

11 Posta ve telgraf ücretleri 
21 Telefon giderleri 

306 
307 

308 

300 

311 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Yolluklar 

10 Sürekli görev yolluğu 
20 Geçici görev yolluğu 
30 Müfettişler yolluğu 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı kanun gereğince ödenecek tedavi gider
leri ve yollukları 
Taşıt giderleri 

21 Taşıtlar işletme giderleri 
22 Taşıtlar onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

4047 sayılı kanun gereğince verilecek fahrî hizmet
ler tazminatı 

40« 
418 
419 
421 
422 
424 

Üçüncü kısım toplamı 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
DAİRE HİZMETLERİ 

Temsil giderleri 
Faiz, acyo ve para taşıma giderleri 
Mahkeme giderleri 
Spor faaliyetlerinin gerektirdiği giderler 
Spor muayene merkezleri genel giderleri 
Spor gereçleri 

11 Mevcut gereç ve araçların onarılması ve yenilen
mesi 

12 - Satınalınacak spor araç ve gereçleri 

Bölüm toplamı 

451 Yayın giderleri 
10 Satınalma ve abone 

20 Başka ter çeşit yayın ve propaganda giderleri 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

500 
100 
100 
500 

1 
1 

1 202 

R. M. Ödeneğin çeşidi Lira 

800 

6 000 
3 000 

9 000 

2 000 

1 000 
2 000 
2 000 

5 000 

1 000 

750 
500 

1 250 

5 000 

25 252 

300 
250 

5 000 
246 163 

1 000 

3 000 
15 000 

18 000 

3 000 
7 000 

10 000 

483 713 

REŞÎNCt KISIM 
BORÇLAR 

501 . Geçen yıl borçları. 
502 Eski yıllar borçları 

10 1946 - 1950 yıllan borçları 
20 1941 - 1945 > » 

B. M. 

(B) Cetveli 
Gelirin çeşidi 

1 Bütçeden yardım 
1 Yatırımlar dışında kalan giderler için 

Bölüm toplamı 

Spor faaliyetlerinden elde edilecek gelirler 
Teberrular 
Çeşitli gelirler 

GENEL TOPLAM 

(C) Cetveli 

Vergilerin, resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi No. Ö Z E T 

Kanun 16/7/1938 3530 Beden Terbiyesi Kanunu 

(D) Cetveli 
Görevin çeşidi 

1 000 

4 900 
100 

Bölüm toplamı 5 000 

505 Hükme 'bağlı borçlar 1 500 

Beşinci kısım toplamı 7 500 

KISIMLAR TOPLAMI 

ikinci kısmı toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

425 214 
25 252 

483 713 
7 500 

Genel toplam 9411 67.9 

Lira 

901 677 

901 677 

40 000 
1 
1 

941 679 

Ambar Memuru 
Daktilo 

Dağıtıcı 
Basodacı 

Sayı Ücret 

1 175 
1 150 
1 130 
3 115 
1 100 
1 • 100 
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Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Odacı 1 75 
Gece Bekçisi 1 100 
Kapıcı 1 90 
Motosiklete! 1 150 
LâiboranlÜ 2 115 
Kaloriferci ve Duşçu 230 
Başhademe 1 90 
Hademe 5 75 
Antrenör 2 270 

» 9 230 
M 3 175 

6 150 
10 130 

(E) Cetveli 
B. ödeneğin 'çeşidi 

203 Geçici hizmetliler ücretli 

(L) Cetveli 
Görevin çeşidi Sayı Aylık 

ÜcretU m&mMtlar 
6 Başkan Muavini 
S Sekreter 

Mimar 
Mimar Muavini 
Fen Memuru (Ressam) 
Mütercimi 

Doktor 

400 
300 
400 
350 
300 
350 
300 
260 

(R) Cetveli 
Bölüm 419 — Mahkeme giderleri 

Avukat ücreti de bu tertipten ödenir. 

Bölüm 421 — Spor 
giderler 

faaliyetlerinin gerektirdiği 

Memleket içinde ve dışında her nevi Beden Terbiyesi ve spor hare
ketlerine katılacak sporcu ve idarecilerin (Memur olup da bu maksatla 
görevlendirilenler de dâhil) ibate, yedirme, tedavi, taşıma, haberleşme, 
konuşma, ziyafet, gezme, ağırlama, uğurlama, temizleme ve temizlen
me, gereği halinde bando ve benzeri müzîk giderleri ve yabancı memle
ketlere yapılacak seyahatlerde yalnız sporcuların giydirilme, teçhizat, 
tören ve spor kıyafetleri giderleri, Beden Terbiyesi ve spor temas ve ha
reketlerinin gerektirdiği madalya, kupa, şilt ve benzeri mükâfat ve he
diyeliklerin ve bunların muhafaza kaplarının yaptırma, satınalma, ta
şıma, tanzim, onarma, değiştirme giderleri, Millî bayramlarda ve resmî 
günlerde törenlere katılacak sporcuların, bu törenlere katılmalarının ge
rektirdiği giderler, afiş, reklâm, ilân, beden terbiyesi ve spor hareket ve 
çalışmalarını belirten tüzük ve yönetmelik, program, hedef, cüzdan, lisans 
ve fişi ve benzerlerinin baskı işlerinin fotoğraf, sinema veya fotoğraf 
filmi ve plâk tedariki, hoparlör ve teferruatının satmalıma ve işletme gi
derleri, spor temas ve hareketlerine katılacak sporcu ve idarecilere yi
yecek ve yatacak karşılığı olarak 4047 sayılı kanunun 3 üncü maddesi 
gereğince verilecek gündeliklerle yol paraları, spor kulüplerine para ve 
malzeme yardımları, Uluslararası spor temas ve hareketlerine katılma 
dolayısiyle işinden ayrılanların, bu münasebetle kaybettikleri kazançla
rını giderme bakımından yapılacak tazminat ödemeleri, (resmî vesika 

alınması mümkün olımıyan hallerde ödenecek tazminat miktarı Genel 
Müdürlükçe takdir olunur.) 

Tüzük gereğince verilecek her çeşit ikramiye, ecnebi takımlarla ya
pılacak anlaşma üzerine verilecek paralarla bunların her çeşit seyahat, 
ibate, yedirme, gezdirme, karşılama, ağırlama, uğurlama, ziyafet gi
derleri ve spor temas ve hareketleri için geçici sürelerle kiralanacak 
stad, saha veya beden terbiyesi ve spor yapılmasına elverişli yerlerin 
kira bedelleri veya yapılacak anlaşma ile buralarda kira karşılığında 
yapılacak tesis, ıslahat, onarma giderleri, Olimpiyatlara, Balkan oyunla
rına, Milletlerarası spor ve temas ve hareketlerine katılacakların ha
zırlık çalışmaları veya memleket içinde yapılacak başka spor temas ve ha
reketlerinin hazırlıkları veya federasyonlarca başka türlü faaliyetleri için 
açılacak kamp ve kursların genel giderleri veya bu kamp veya kurslara 
çağırılacak sporcu ve idarecilere 4047 sayılı kanunun 3 üncü maddesi 
gereğince verilecek gündelikleriyle yol paraları, federasyonlar teknik-
müşavere heyetleri ve yüksek hakem ve Millî Olimpiyat Komitesi mas
rafları, Genel Müdürlükçe tesbit edilecek spiker, hakem, kontrolör, mih
mandar, gişeci ve benzerlerinin gündelik ve ücretleri veya yedirmeleriyle 
günlük başka gerekli giderleri, beden terbiyesi ve spor propagandası 
bakımından lüzumlu görülecek gezi veya toplantıya ve her çeşit spor ha
reketlerine Genel Müdürlükçe davet veya iştirak ettirilecekler için icrası 
zaruri bulunan yol paraları ile gündelikleri veya bunların çağırıldıkları 
yerlere giriş ücretleri, federasyonlar işi ile ilgili olarak beden terbiyesi 
ve spor faaliyeti bakımından tetkik, kontrol, teftiş veya başka maksat
larla seyahat ettirileceklerin gündelik ve yol paraları, Beynelmilel, spor 
kurumlarına ödenecek kesenek, spor kazalarına karşı sporcuların sigorta 
ücretleri, okullar spor yurtlarının Genel Müdürlük programlarına karşı
lıklı olarak yapacakları beden terbiyesi ve spor hareketleri dolayısiyle 
yukardaki esaslara göre tahakkuk edecek giderleri. 

Bölüm 422 — Spor muayene merkezleri genel 
giderleri 

Tesise taallûk eden masrafların haricindeki işletme masrafları da 
bu bölümden ödenir. 

Bölüm. 424 — Spor gereçleri 
Madde 12 — Satınalınacak spor araç ve gereçleri 

Beden tedbiyesi ve spor temas ve hareketlerinin gerektirdiği spor 
gereçleri ile bunlara ait muhafaza kaplarının yaptırıma, satınalma ve 
taşıma masrafları. 

Bölüm 451 — Yayın giderleri 
Madde 10 — Satınalma ve abone 
Madde 20 — Başka her çeşit yayın ve propaganda 

giderleri 

Kitap, defter, broşür, tüzük, yönetmelik, talimat, gazete ve benzer
lerinin satınalma, abone karşılıkları ve baskı, yayım, klişe, resim, yazı 
ve makale, tercüme, taşıma, dağıtma, inceleme ve bunlar için gerekli 
kâğıt, cilt karşılığı ve giderleri, spora ve spor işlerinin tesislerine ilişkin 
eski ve yeni eserleri arama, toplama, bunlardan sergi, kitaplık ve müze 
yapma giderleri, beden terbiyesi hareketi ve spor propagandası ba
kımından yazı, söz ve müzikle yapılacak her çeşit yayım, konferans gi
derleri veya bunların Genel Müdürlükçe tesbit olunacak ücretleri, Millî 
ve Milletlerarası spor kurumlarına yapılacak tebrik giderleri, beden ter-, 
biyesi ve sporu ilgilendirecek şekilde yazılmış her hangi yazı veya yapıl
mış konferanslardan Genel Müdürlükçe belirtileceklere verilecek karşı
lıklar, kitap, broşür ve benzerlerine konmak, münferit veya albüm ha
linde dağıtmak veya saklanmak üzere satınalınacak veya çektirilecek 
fotoğraf, kroki, maket ve benzerlerinin gider ve karşılıkları. Beden ter
biyesi ve spor filimleri ve fotoğraflar için atelye kurma ve işletmesi, fe-
derasyonlarca hazırlattırılmış veya satınalınmış filimlerin propaganda, 
bakımından teşhir giderleri. 

Bölüm 477 — Olimpiyat genel giderleri 

Millî Olimpiyat Komitesi emrine verilir. 
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TEBLİĞ 

Orman Genel Müdürlüğü 13 Numaralı Orman Tahdit Komisyonu 
Başkanlığından : 

inebolu İlcesine bağlı Niditye Köyünün Kurttaşı Ormanı ile 
alâkalı sınırlarının tahdit kısa dayanağı 

Ormanın sınırı: 

1 — Ilıcaksu deresinde ve köy sınırının başladığı mevkideki 4845 
numaralı sınır noktasından başlayarak 5017 numaralı sınır noktasına 
bağlandıktan sonra Başdeğirmen yanında ve aynı dere kenarındaki 5021 
numaralı sınır noktasına kadar Ilıcaksu deresini takibeden hat. 

Buradan Uçurakbaşı mevkiindeki 5024 numaralı sınır noktasına 
kadar Karşıtarla yolunu takiple yine Uçurakbaşı mevkiinde Hasan Aydın 
tarlasiyle ormanı ayıran hattı fasılı takiben 5046 numaralı sınır nok
tasına ve buradan aynı suretle .Sökü çayı kenarındaki 5047 numaralı 
sınır noktasına gelinerek buradan Kavlağan deresi kavşağındakl 5050 
numaralı sınır noktasına kadar Sökü çayını takibeden sınır hatlariyle 
Kurttaşı Ormanının Niditye Köyü İle olan sınırları tesbit ve rasat hat

larının sol tarafında kalan Kurttaşı Ormanının Devlet lenıne tahdidi 
yapılmıştır. 

3116 sayılı Orman. Kanununun orman saydığı sahalar esas tutula
rak Kurttaşı Devlet Ormanının yukarda yazılı sınırları talimatname 
hükümlerine göre zaviye ve tullarla tâyin, tabii ve suni işaretlerle tesbit 
edilmiştir. 

Devlet adına tahdit edilen Kurttaşı Ormanının zabıtnamelerine 
müsteniden tanzim olunan işbu hulâsa krokisiyle birlikte Orman Kanu
nunun 7 nci maddesine tevfikan şahsan tebliğ hükmünde köyün müna
sip yerine asılmak suretiyle ilân ve tebliğ olunur. 

13 No. lu O. T. K. Başkanı Ormancı Üye 
Ziya Tugay M. Nuri A kalp 

Bilirkişiler 
Mehmet Soğancı Mustafa Uçar 
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İ L Â N L A R 

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

Evvelce kapalı zarfla eksiltmeye konan 264 ton kuru fasulyeden 
132 tonu eksiltmeye bağlanmış 132 tonuna talip çıkmamıştır. Bu kere 
tâllp çıkmıyan 132 ton K. fasulye tekrar kapalı zarf usuliyle satın alına
caktır. K. fasulyenin tahminî fiyatı 60 Kr. tutarı 79200 lira olup geçici 
teminatı 5210 liradır. Bu 132 ton K. fasulye bir istekliye ihale edilebi
leceği gibi 1/2 den aşağı olmamak üzere ayrı ayrı isteklilere de ihale 
edilebilir. Eksiltmesi 4/3/1952 Salı günü saat 15,30 dadır. Şartnamesi her 
gün Komisyonumuza ve İstanbul Lv. Amirliğinde görülebilir. Teklif mek
tupları ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına 
makbuz karşılığı verilmiş olacaktır. 

624 / 4-4 

Ankara Lv. Amirliğine bağlı birlik ve kurumların ihtiyacı İçin ka
palı zarf usuliyle 40 ton zeytin tanesi satın alınacaktır. Zeytin tanesinin 
tahminî kilo fiyatı 135 kuruş, tutarı 54.000 lira olup geçici teminatı 3.950 
liradır. Eksiltmesi 10/3/1052 Pazartesi günü saat 15.30 dadır. 40 ton zey
tin tanesinin tamamı bir mütaahhlde İhale edilebileceği gibi 20 şer ton
luk iki parti halinde de İhale yapılabilir. 

ıŞartnaımesi her gün (Komisyonumuzda ve İstanbul Dv. Amirliğinde 
görttlebillr. îsteklüer teklif meptuplarını İhale saatinden bir saat evveline 
kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermiş olacaklardır. 

693 / 4-3 
ı • 

Gümrük (Muhafaza Genel Komutanlığından : 

Gümrük Muhafaza birlikleri İçin 6000 takım er yazlık elbisesi 
kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

1 takım elbise, bir ceket, bir pantolon ve bir kepten ibarettir. 
Tasarlanan bedel bir takımı (25) lira hesabı ile tamamı (150000) 

lira olup geçici teminatı (8750) liradır. Mühürlü numunesi ile kumaşın 
evsafı ve muaddel her gün Komisyonda görülür. 

Kapalı zarf eksiltmesi 7 Mart 1952 Cuma günü saat 11 on bir dedir. 

İsteklilerin belli gün ve saatten 1 saat evveline kadar kapalı zarf 
teklif mektuplarını Ankara'da Gürnrük Muhafaza Genel K. Merkez Sa
tmalına Komisyonuna vermeleri. 

690/4-4 
« -

Dikilmiş er çamaşırı alınacaktır 
1 — 18 bin kat er çamaşırı kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Bir kat çamaşır, bir don ve bir gömlekten ibarettir. 
Tasarlanan bedel bir takımı 5 lira hesabiyle 90 bin lira olup geçici 

teminatı 5750 liradır. 
Mühürlü numunesiyle şartnamesi her gün Komisyonda görülür. 
Kapalı zarf eksiltmesi 11/3/1952 Salı günü saat 15 tedlr. 
İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat öncesine kadar kapalı zarf 

teklif mektuplarını Ankara'da Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Merkez Satmalma Komisyonuna vermeleri. 

762 / 4-3 

İsparta Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

No : 952/1 
İsparta'nın Pirt Mehmet Mahallesinden Albdurrıalhımaın kızı Sük-

rüye Ateş ve diğer krzı Şerife oğlu Faruk Söker tarafından açılan ve 
murisleri Abdurrahman'dan intikal eyleyen Kepeei Mahallesinde "sar
kan yol, kıfemende Kalaycı oğju, ganben Kâtip oğlu bahçesi, ştanalen Be
kir Koç, cenuben Kadir özen ile çevrili hanenin tapuda kayıtlı olma
dığından hisseleri nispetinde tapuya kaydı. hakkındaki dâvanın yapılan 
yargılamasında : 

Tescili İstenilen yukarda -hudutları yazılı gayrimenkul hanede her 
hanki bir suretle hak ve iddiaları varsa usulü dairesinde tanzim ede
cekleri dilekçe ile mahkememize müracaat etmeleri için yargılamasının 
10/3/1952 Pazartesi günü saat 9,30 a bırakılmasına karar verilmiş oldu
ğundan ilân tarihinden itibaren bir ay içinde mezkûr gayrimenkul üze
rimde hak iddia edenlerin «müracaat etmeleri aksi takdirde gayrimenkul 
mülkiyetinin davacılara aidiyetini kaibul etmiş sayılacakları İlân olunur. 
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29 ŞUBAT 19» (Resmî Gamete) Sahifc; 2911 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından: 

Eskişehir İlinin Merkez İlcesine bağlı Tandır ve Gündüzler köyleri 
sınırları içinde, 

Kuzeyi: Burçdümen tepesindeki beton sütundan Topukalan sıırtm-
uakl beton sütuna doğru hat, 

Doğusu: Topukalan sırtındaki beton sütundan Kirazlı tepedeki be
ton sütuna doğru hat, 

Güneyi: Kirazlı tepedeki beton sütundan başlayıp Çerkesinsekl tepe
sindeki beton sütundan geçerek Göletbaşı tepesindeki beton sütuna kırık 
hat, 

Batısı: Göletbaşı tepesindeki beton sütundan hudut başlangıcı olan 
Burçdiimen tepesindeki beton sütuna doğru hat, 

Smırlariyle çevrili 986 hektarlık sahada 27/1/1947 tarihli ve 117/8 
numaralı ruhsatnameye müsteniden aramakla meydana çıkarılan krom 
madeninin 45 yıl süre ile işletilmesi imtiyazı arayıcısı Hüseyin Fevzi Ak-
çacı uhdesine ihale kılınacaktır. 

Bu ihaleye itirazı olanların Maadln Nizamnamesinin 36 ve 37 nc: 
maddeleri uyarınca 10/1/1952 tarihinden itibaren iki ay içinde Ankara'da 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına veya mahallinde il makamına bir dilek
çe ile başvurmaları lüzumu ilan olunur. 

141 / 4-4 

Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Komisyon Başkanlığından. 

3 ton beyaz emaye boya alınacak 
1 —-3 ton, beyaz emaye boyanın satın alınması kapalı zarf usulü ile 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Malzemenin muhammen bedeli 9.450 (dokuz bin dört yüz elli) 

ve muvakkat teminatı 708,75 (yedi yüz sekiz lira yetmiş beş kuruş) 
Uradır. 

3 — Şartnameler bedelsiz olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden 
ve Haydarpaşa'da Malzeme Teslimalma ve Yollama Müdürlüğünden ve-
riUr. 

4 — Eksiltme Ankara'da İdare binasında Malzeme Dairesinde top
lanan Merkez 9 uncu Satmalına Komisyonunca 20/3/1952 Perşembe gü
nü saat 15,30 da yapüacağından isteklilerin teklifleriyle kanunun tâyin 
ettiği vesikalarını aynı günde nihayet saat 14,30 a kadar makbuz mu
kabilinde adı geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri veya muayyen 
vakitten önce ele geçecek tarzda iadeli tahhütlü olarak posta ile gön
dermeleri lâzımdır. 

817/4-2 

Üstübeç ve lithopon alınacak 
1 — Aşağıda cins ve miktarı yazılı 5 liste muhteviyattı üstübeç ve 

lithopon'un satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 —• Her listenin muhammen bedel ve muvakkat teminat mik

tarları aşağıda gösterilmiştir. 
3 — Şartnameler bedelsiz olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden 

ve Haydarpaşa'da Malzeme Teslimalma ve Yollama Müdürlüğünden ve
rilir. 

4 — Ekslitıme Ankara'da İdare binasında Malzeme Dairesinde top
laman Merkez 9 uncu Satmalma Komisyonunca 17/3/1952 Pazartesi günü 
saat 15,30 da liste sırasına göre yapılacağından isteklilerin teklifleriyle 
kanunun tâyin ettiği vesikalarını ayni günde nihayet saat 14,30 a kadar 
makbulz mukabilinde adı geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri veya 
muayyen vakitten önoe ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak posta 
ile göndermeleri lâzımdır. 

Liste Muhammen Muvakkat 
sıra Miktarı bedel teminat 
No : su Malzemenin ismi kilo lira Lira Kr. 

1 Kurşun üstübeoi 10000 22500 1687 50 
2 Çinko » 25000 63750 4437ı 60 
3 İspanya » 15000 2700 202 50 
4 Kaba » 30000 4200 315 00 
5 Lithopon 40O00 5200O 3850 00 

818 /4-2 

Sarıkamış Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

K A R A R 
950/5 
G. D. Davacı Vekili tarafından verilen ıslah istidasının dâvâlıya 

tebliği mahiyetinde olmak üzere Resmi Gazete ile ilânına.işin mahiyeti 
nazarı itibara alınarak duruşmanın 6(2/1952 Çarşamba günü saat 10 a 
bırakılmasına masrafının davacı vekili tarafından ödenmesine karar 
verildi. 

Asliye Hukuk Yargıçlığı Yüce Makamına 

Sarıkamış 

Davacı: Halil oğlu Mehmet Tuğcu: Topçu subaylarından 
Vekili: Hasan Küçükyıldız: Sarıkamış Kars Caddesinde 
Dâvâlı: Mükerrem Tuğcu: İstanbul - Şişli Halaskârgazi Caddesi 

Çankaya Apartmanı No: 13/4 
Dâva: Boşanma 
Dâva arzuhalinin ıslahını istiyen: Davacı Mehmet Tuğcu vekili 

Hasan Küçükyıldız 
Dosya No: 950/5 
Dâvâlı Mükerrem müekkilimin nikâhlı ailesi bulunmaktadır. Ken

disi ile evlendiği günden itibaren mezbure Mükerrem bir subay ailesine 
yakışmıyacak şekilde vaziyet ve tavrı hareketini ve zamanla bu halin
den vazgeçeceği müekkilimin düşüncesi tamamen zail olmuş ve bilâkis 
dâvâlı kendisinin bü hal ve hareketini fazlalaştırmış ve bu hal ise mü-
ekkilimi terzil edici bir hal olması ve haysiyetsiz bir hayat geçirmesi 
sebebiyle müekkilimin mezbure ile birlikte aile hayatının idamesine 
maddeten ve vicdanen İmkân kalmamış ve bütün mumaileyhanın bu duru
mu Tümenin nazarı dikkatini çekerek ayrıca Tümence vaziyeti tesbit 
edilmiştir ki buna dair dosya içerisinde iddianame de mevcuttur. 

Ayrıca dâvâlı, müekkilimin evinden ayrılarak İstanbul'a giderken 
Erzurum'da, Kars'taYağcı Osman'ın oğlu ile buluşarak bir otele bera
berce gitmiş ve gittikleri otel bu vaziyeti tahkik ederek mezburenin bir 
subay ailesi olduğu tahakkuk eylemesine karşı istedikleri oda kendi
lerine verilmemiş ve bu defa beraberce faytona binip başka bir otele 
gitmiş ve orada komple ettiği bir odada rakı âlemini yaparak sabahlara 
kadar beraberce kalmışlar ve yapılan ihbar üzerine İş Erzurum Mahke
mesine intikal etmiş ise de davacının o an İçin orada olmaması sebebi 
ile hakkında kanuni muamele yapılamadığı ve yalnız müekkilimin 14. 
Sv. Tümeninde bulunması hasebiyle keyfiyet Tümen Komutanlığına 
bildirilmiş ve bu husustaki evrakta Tümence mevcuttur. Artık bu hal
ler karşısında müekkilimin mezbureye bir aile nazarı ile bakmasına ve 
kendisi ile aile hayatının idamesine imkân kalmami| olmasından 4/1/950 
günlü dâva arzuhalinin bu suretle ıslah edilmesi ve boşanmalarına ve 
Hülya çocuğun dâvâlının ahlâk ve durumu nazara alınarak velayet 
hakkının müekkilime verilmesine karar verilmesi talebinden ibarettir. 

Esbabı kanuniye; H. U. M. Kanununun 83 ve diğer alâkalı Md. 
Esbabı sübutiye: Dosya içinde mevcut iddianame ve sair muame

leli evrak ve lüzumunda Tümenden celp olunacak diğer* evrakı müsblte 
ve icabında irae edilecek delâill saire. 

Neticei talep: Yukarda arzedildiği veçhile dâva arzuhalinin ısla
hına ve iddiamın tahtı hükme alınmasına karar verilmesini saygılarımla 
arzederim. 

Mehmet Tuğcu veklU 
Hasan Küçükyıldız 
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Erzurum Asliye Ticaret Yargıçlığından; 

949/50 
Mihail Baharcılar tarafından Ömer Altuntaş aleyhine İkame olunan 

alacak dâvasının Ticaret Yargıçlığında yapılan yargılamasında: 
Dâvâlının adresi meçhul kalmış ve İcra İflâs Kanununun 158 inci 

maddesince gerekli tebligatın yapılmadığı cihetli ilân tarihinden itibaren 
borçlunun alacaklıya olan borcunu ödediğine bair borçlunun İmzasını 
havi bir vesika ibraz etmesi aksi takdirde borcu ödemediği kabul edile
ceği İcra İflâs Kanununun 158 fnci maddesine tevfikan bir hafta mühlet 
verildiği davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 
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Sahaf e: 2912 (Resmî Gmete) 29 ŞUBAT 19S2 

Karaman C. Savcılığından : 

1 — Karaman Merkez Cezaevinin 1 Mart 1952 tarihinden 28 Şubat 
1953 sonuna kadar bir yıllık ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulıyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 — Alınacak ekmeğin evsafı Hükümetçe kabul ve tâyin edilmiş 
randumanlı undan mamul ekmek evsafı ve numunesine uygun bulunması 
ve hali hazır kabul edilmiş bulunan 79 - 81 randımanlı undan mamul ek
mek tutulması şarttır. 

3 — Ekmek beheri 750- şer gramlık olmak üzere günlük mevcut 
ve ihtiyaç nispetinde -alınacaktır. 

4 — Muhammen miktarı yevmi en aşağı 80 itibariyle bir yıllık 
(29200) aded Ve halihazır rayici 25 kuruş 64 santim üzerinden (7486) 
lira 88 kuruş ve en yukarı yevmi (100) aded olarak bir yıllık (30500) 
aded rayiç üzerinden bir yıllık tutarı (9358) lira 60 kuruştur. Bu miktar 
mevcuda göre azalıp çoğalabilir. 

5 — Muvakkat teminat yüzde yedi buçuk hesabiyle (701) lira 89 
kuruştur. 

6 — İhale 20/3/1952 Perşembe günü saat 15 te Karaman C. Savcı
lığında toplanacak Komisyon tarafından icra edilecektir. 

İsteklilerin bugün ve saatte teminat veya banka mektupları gibi mu
teber vesikalariyle birlikte Komisyona müracaat etmeleri ve bu husus-

T. C. Merkez Bankasından : 

dakl şartnameyi öğrenmek isteyenlerin her zaman Karaman Cezaevi 
Müdürlüğünden öğrenebilecekleri duyurulur. 

857 / 4-1 

Safranbolu Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Sayı: 949/254 
Karabük Demir Çelik Fabrikaları Müessesesi tarafından Safranbo

lu'nun Kuzyaka öte Köyden Niyazi Özcan ve Ömer Faruk aleyhlerine 
ikame eylediği 1.611 lira bir kuruş alacak dâvasının Safranbolu Asliye 
Hukuk Yargıçlığında yapılan açık yargılamaları sonunda: 

Dâva sabit olduğundan müddeabihin her iki dâvâlıdan faiz ve mah
keme mesraflariyle birlikte 28/9/1950 tarihinde tahsiline karar verilmiş 
ve dâvâlılardan Ömer Faruk adına gönderilen fıkrayi hükmüye buluna
madığından bilâ tebliğ iade edilmiş ve her ne kadar aranmış ise de bulu
namadığından aleyhindeki fıkrayı hükmüyenln Resmî Gazete İle ilânına 
karar verilmiş olduğundan ilân tarihinden itibaren on beş gün içinde 
kanun yollarına başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği tebligat 
makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 
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A K T İ F 

Altın: 
Safi Kg 133.122,664 

Döviz borçluları: 
a - 3133 sayılı kanuna göre: 

Hariçteki muhabirler 31.357.002,87 
Muhtelif 6.355.470,76 

b - 5256 sayılı kanuna göre : 
Hariçteki muhabirler 63.238.027,31 
Muhtelif 20.983.525,23 

c-Kliring 1.723.717,98 

Ufaklık para: 

Dâhildeki muhabirler: 

Senetler cüzdanı: 
a - Hazine bonoları ve Hazine kefaleti

ni haiz bonolar 1.019.562.235,50 
b - Ticari ve zirai senetler 402.348.677,62 

Tahviller cüzdanı: 
Avanslar: 

Altın ve döviz üzerine 68.357,07 
Tahvil üzerine e. 13.574.893,28 
Hazineye kısa vadeli > 

Hissedarla* : 
Muhtelif : 

23 Şubat 

Lira 

419.438.896,62 

123.657.744,15 

A. 5 9 0 01540 

252.424,20 

1.421.910.913,12 

27.340.859,39 

13.643.250,35 

4.500.000,— 
97.854.810,78 

TOPLAM 2.112.928.213,71 

15.000.000,-

1952 Vaziyeti 
P A S İ F 

Lira Lb*a 

Sermaye : 

ihtiyat akçesi: 
Adi ve fevkalâde 28.090-258,13 
Hususi 8.000.000,— 
Hususi (Bankamız Kanunu madde: 
1») 982.145,81 
İlerde vukuu muhtemel zarar karşı
lığı 4.313.621,88 

(Bankalar Kanunu madde : 31) 

Tedavüldeki banknotlar: 

Mevduat: 
Resmî 176.367.913,93 
Bankalar ~„ . 107.414.593,12 
Muhtelif 33.036.961,18 

Altın alacaklıları: 
Resmi safi Kg 48.661,146 153.320.079,64. 
Muhtelif safi Kg. —.— 

Döviz alacaklıları: 
a - 3133 sayılı kanuna göre : 

Hariçteki muhabirler —.— 
Mevduat 1.651.268,91 
Muhtelif 22.055.972,54 

b - 5256 saydı kanuna göre : 
Hariçteki muhabirler 183.044.140,13 
Mevduat 5.169.164,72 
Muhtelif 121.608.046,10 

e-Kliring 12.805.582,98 346.334.175,38 

Muhtelif: 120.637.236,64 

TOPLAM 2.112.928.213,71 

2» Şubat 1»51 tarihinden itibaren : 
takonto haddi % S, altın üzerine avans % 2 J 903 

39.386.025,82 

1.121.431.228,— 

316.819.468,23 

—,— 153.320.070,64 

Başbakanlık Derlet Matbaan 
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