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Resmî	Kısım	
	

Tayinler	
.Kararname	No	:	2/12598	
	

Erzurum	Valisi	Haşim	 İşcanm	Antalya	Valiliğine,	 İçel	Valisi	Burhan	Tekerin	
Erzurum	 Valiliğine,	 Matbuat	 Umum	 Müdürü	 Salim	 Gündoğan’m	 Tekirdağ	
Valiliğine,	 Dördüncü	 Umumî	 Müfettişlik	 Başmüşaviri	 Sahip	 Örgen’in	 İçel	
Valiliğine,	 Tekirdağ	 Valisi	 Sakıp	 Beygoııun	 Üçüncü	 Umumî	 Müfettişlik	
Başmüşavirliğine,	 eski	 Burdur	 Valisi	 Abdülhak	 Savaş’m	 Dördüncü	 Umumî	
Müfettişlik	 Başmüşavirliğine	 almakta	 oldukları	 maaşlarla	 tayinleri;	 Dahiliye	
Vekilliğinin	27/2/1940	tarih	ve	1495	sayılı	tezkeresile	yapılan	teklifi	üzerine	İcra	
Vekilleri	Heyetince	4/3/1940	tarihinde	ka-	
bul	olunmuştur.	 4/3/1940	

	
	
	
1	 —	Mahalli	İdareler	Umum	Müdürlüğü	Şube	Müdürlerinden	Necip	Ergiin	

ile	 Nüfus	 İşleri	 Umum	 Müdürlüğü	 Dördüncü	 Şube	 Müdürü	 Vasfi	 Gergerin	
becayişleri	tensip	edilmiştin	

2	 —	Bu	kararnamenin	icrasına	Dahiliye	Vekili	me-	
murdur.																																				13/3/1940	
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1	 —	 Antalya	 Mektupçusu	 Fuat	 Türkdoğanm	 Burdur	 Mektupçuluğuna,	
Burdur	 Mektupçusu	 Cemil	 Sargutün	 Antalya	 Mektupçuluğuna,	 Manisa	
Mektupçusu	M'ehmet	Şevki	Birselin	Niğde	Mektupçuluğuna,	Rize	Mektupçusu	
Şefik	 Aydının	 Manisa	 Mektupçuluğuna,	 Niğde	 Mektupçusu	 Tevfik	 Özkayanm	
KIrklareli	Mektupçuluğuna,	Kırklareli	Mektupçusu	Hilmi	Besim	Tözyılmazm	Rize	
Mektupçuluğuna,	 Mardin	 Mektupçusu	 Muhittin	 Dalkılıcın	 Erzincan	 Mek-	
tpçuluğuna,	Kurtalan	Kaymakamı	Nail	Ökdemin	de	Siirt	Mektupçuluğuna	naklen	
tayinleri	tensip	edilmiştir.	
2—	Bu	kararnamenin	icrasına	Dahiliye	Vekili	me-	
	murdur.																												18/3/1340	
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Nizamnameler	
	

Talimatnameler	
Zeytinciliğin	ıslahına	ve	yabanî	zeytinlerin	

	
aşılattırılmasma	dair	nizamname	

	
Kararname	No	:	2/12927	

	
3573	 sayılı	 kanuna	 tevfikan	 Ziraat	 Vekilliğince	 teklif	 ve	 Devlet	 Şûrasmca	

görülerek	 19/2/1940	 tarih	 ve	 2794	 sayılı	 tezkere	 ile	 tevdi	 olunan	 iliişk	
«Zeytinciliğin	 ıslahına	 ve	 yabanî	 zeytinlerin	 aşılattırılmasma	 dair	 nizamname»	
nin	 mer’iyete	 konulması;	 İcra	 Vekilleri	 Heyetince	 28/2/940	 tarihinde	 kabul	
olunmuştur.	
																																												28/2/1940	
	
	

BİRİNCİ	BÖLÜM	
	

Başlangıç	
	

Madde	 1	 —	 Kendiliğinden	 biten	 ve	 aşı	 tatbik	 .edilmemiş	 olan	 zeytin	
ağacına	 yabanî	 zeytin	 (Olea	 silvatica)	 ve	 bunların	 yalnız	 veya	 diğer	 ağaçlarla	
topluluğuna	yabanî	zeytnilik	denir.	

Madde	 2	—	Perakende	 veya	 toplu	 bir	 halde	 bulunan	 ve	 aşı	 tatbikile	 ehlî	
mahsul	 vermesi	 beklenen	 ehlî	 zeytin	 (Olea	 sativa)	 ağaçlarına	 aşılı	 zeytin	 ve	
bunların	toplu	hal-	
lerine	de	aşılı	zeytinlik	denir.	

Madde	 3	—	Aşılı	 ve	mahsul	 veren	 zeytin	 ağaçlarına	mahsuldar	 zeytin	 ve	
bunların	toplu	hallerine	de	mahsul	dar	zeytinlik	denir.	

Madde	4	—	Zeytin	ağaçlarını	iyi	bir	surette	yetiştir-	
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inek,	bunların	mahsul	verme	kabiliyetlerini	çoğaltmak	mahsul	verme	müddetini	
uzatmak,	 hastalığa	 ve	 haşarata	 karşı	 mukavemetini	 artırmak	 üzepe	
mevsimlerinde	toprak	 larda	 lüzumlu	hafriyat,	gübreleme	ve	ağaçlarda	budama	
toplama	ve	ilaçlama	gibi	fennî	işlere	bakım	dlçnir.	

Madde	 5	—	 Ziraat	 Vekâletinin	 lüzum	 göreceği	 mınta-	 kalarda	 zeytincilik	
mütehassısı	 ve	 fen	 memurlarından	 ve	 zeytin	 ustalarından	 mürekkep	 olmak	
üzere	bakım	teşkilâtı	vücuda	getirilir.	

Bakım	 teşkilâtı	 kurulmayan	 yerlerde	 bunların	 vazifeleri	 Vekâletçe	 bu	 işe	
memur	edilecek	orman	ve	ziraat	memurları	tarafından	ifa	olunur.	

	
İKİNCİ	BÖLÜM	

	
Yabanî	zeytinliklerin	tesbit,	ilân	ve	tevzii	

	
Madde	 6	 —	 Kanunun	 ikinci	 maddesine	 göre	 Devlet	 ormanları	 içinde	 ve	

Devlete	ait	boş	arazide	bulunup	ta	aşılanacak	yabanî	zeytinlik	sahalarının	tesbit	
ve	ilânı	şu	su-	
retle	yapılır.	

A)Zeytin	 bakım	 teşkilâtı	 mensuplarından	 ve.yct	 orman	 ve	 ziraat	
memurlarından	lüzumu	kadarının	 iştirâki	ve	Vekâlet	Makamının	tensibile	teşkil	
olunacak	 komisyonlar;	 mezkûr	 sahaları	 fennî	 ve	 İdarî	 her	 bakımdan	 tetkik	
ederek	 Devlet	 ormanları	 dahilindekiler	 için,	 geride	 kalan	 ormanlarla	
birleşmeyecek	surette,	Devlete	ait	boş	arazide	bulunanların	da	tabiî	hudutlarla	
tefrik	olunmasını	göz	ö-	
nünde	tutarak	mufassal	rapor	ve	krokiler	tanzim	ederler.	

B)Ziraat	 ve	 Orman	 Umum	Müdürlüklerinin	 mütalâaları,	 ilâve	 olunduktan	
sonra	Vekâljet	Makamınca	tasvip	edilen	bu	krokilerin	gösterdiği	yabanî	zeytinlik	
sahalarının	kavaidine	tevfikan	tafsilli	amenajman	haritalarını,	müm-	
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kün	olduğu	kadar	parselâjı	da	ihtiva	etmek	üzere	tanzim	eylemek	vle	kesilecek,	
ayıklanacak	 veya	 kal	 edilecek	 ağaç	 ve	 ağaççıklardan	 istihsal	 olunacak	 hasebi	
maddelerle	 kereste	 miktarını	 tayin	 ve	 irae	 etmek	 için	 icabeden	 muamele	 bu	
vaziieye	memur	edilen	orman	mühendisleri	tarafından	ifa	ve	ikmal	edilir.	
	

C)Bu	suretle	 tamamlanan	 tesbit	muamelesi	Vekâlet	Makamınca	da	 tasvip	
olunduktan	sonra	usulü	dairesinde-	müracaat	edeceklere	tevzi	olunacak	sahalar	
ilân	olunur.	

Madde	 7	 —	 Tesbit	 ve	 ilân	 edilmiş	 olan	 sahalar	 dahilinde	 muayyen	 bir	
kıt’anın	ağaçlarını	aşılıyarak	mahsuldar	hale	getirmek	isteyenler;	talip	oldukları	
parçanın	mevkiini,	hudut	ve	dekar	mikdarlarmı	bildiren	bir	istida	ile	mahallin	en	
büyük	mülkiye	memuruna	müracaat	ederler.	

Bunlara	 kanunun	 3	 üncü	 maddesi	 mucibince	 müracaat	 tarihini	 ve	 kayıd	
numarasını	gösterir	birer	vesika	verilir.	

Madde	8	—	Verilen	 istidalar	 zeytin	bakım	 teşkilâtına	havale	edilir.	 Bakım	
mlemurları	 istenilen	 yerin	 mahallinde	 keşfini	 yaparak	 m	 üste	 dinin	 talebini	
kanun	ve	nizamname	hükümlerine	uygun	gördükleri	takdirde	bir	rapor	taınzim	
eder	 ve	 sahanın	 parselini,	 muntazam	 hudutlarını	 göısteren	 ifraz	 haritasilte	
birlikte,	mahallin	en	büyük	mülkiye	memuru	vasıtasile,	Vekâlete	gönderirler.	

Kanun	ve	nizamname	hükümlerine	uygun	görülme	yemlerin	talepleri	yine	
en	büyük	mül-	
kiye	memuru	vasıta	sike	tahriren	reddolunur.	

Madde	 9	 —	 Yukarıki	 madde	 mucibince	 talibine	 tevdii	 Vekâletçe	 tasvip	
edilen	 parçalar;	 zeytinciliğin	 ıslahı	 hak-	 kındaki	 kanun	 ilfe	 işbu	 nizamnamede	
gösterilen	muame-	 lelter	 yapılmak	 ve	 bakımı	murakabe	 edilmek	 üzere	 zeytin	
balkım	teşkilâtına	devir	ve	keyfiyet	bir	zabıtname	ile	tev-	
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sik	olunur.	Diğer	sahalar	talep	vuku	buluncaya	kadar	or-	
man	idaresinin	mürakabesi	altında	kalır.	

Madde	 10	—	 9	 uncu	 maddeye	 göre	 zeytin	 bakım	 teşkilâtına	 devredilen	
zeytinlik	 sahasının	 aşılanmak	üzere	 sahibine	 tevdiinden	 /evvel	mezkûr	 teşkilât	
memurları	 tarafından	 miktar	 ve	 hudutlarını	 gösterir	 iki	 nüsha	 zabıt	 varakası	
tanzim	ve	taraflarca	imza	edilerek	bunlara	ayrıca	iki	nüsha	da	kroki	raptolunur-	

Bunlardan	 bir	 takımı	 bakım	 teşkilâtınca	 hıfzolunup-	 diğeri	 Vekâlete	
gönderilir.	

Bundan	maada	müstediden;	 zeytinciliğin	 ıslahı	 kanunu	 ilc	 bu	 nizamname	
hükümlerine	 tam'amile	 riayet	edeceğine,	zeytinlik	 içinden	çıkarılacak	her	 türlü	
mahrukatı	 ve	 keresteleri	 zeytin	bakım	 teşkilâtı	 ve	orman	memurlarına	kontrol	
ettireceğine,	 bunun	 hilâfında	 hareket	 vuku	 bulduğu	 takdirde	 kanunî	 ceza	 ve	
tazminatı	 kabul	 ettiğine	 ve	 sahayı,	 tapu	 muamelesi	 tekemmül	 etmeden	 ve	
Ziraat	 Vekâletinin	 muvafakati	 alınmadan,	 ahara	 devreylemiye-	 ceğine	 ve	 aksi	
halde	 bilcümle	 hukukile	 beraber	 devir	 mua-	 meselesinin	 ekndiliğinden	 sakıt	
olacağına	 ve	 bu	 hususta	 hiç	 bir	 veçhile	 zarar	 ve	 ziyan	 iddiasında	
bulunmayacağına	dair	bir	taahhüdname	alınarak	aşılanacak	saha	kendisine	tes-
lim	olunur	ve	bir	kıt’a	ruhsat	tezkeresi	verilir.	

Madde	11	—	Birinci	derece	askerî	memnu	mmtakalar-	
daki	yabanî	zeytinlikler	halka	tevzi	edilmez.	

Madde	12	—	Tesbit	ve	ilân	edilmemiş	olan	sahalar	ü-	zerindeki	talepler	bir	
gûna	muameleye	tâbi	tutulmaksızın	reddolunur.	

Madde	13	—	Yabanî	zeytinlik	sahaları	birinci	derecede	bu	sahaya	en	yakın	
köylerden	 toprak	 sahibi	 olmayanlara,	 ikinci	 dîerecede	 küçük	 çiftçilere	 ve	
bundan	sonra	da.	diğer	isteklilere	tevzi	olunur.	
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Aynı	dereceden	bir	kaç	kişi	müracaat	etmiş	olduğa;	takdirde	istidasını	daha	
evvel	vermiş	olan	tercih	edilir.	

Madde	 14	 —	 Bir	 şahsa	 veya	 şirketje	 veyahut	 köy	 hükmi	 şahsiyetlerine	
verilecek	saha	20	hektardan	ziyade	olamaz.	Ancak	aldıkları	sahaları	tayin	edilen	
müddet	içinde	malı-	suilü	hale	getirenlere	müracaatları	halinde	yeniden	yabanî	
zeytinlik	verilir.	

İcabında	 bu	 yirmi	 hektar	 miktarı	 İcra	 Vekillrei	 Heyeti	 kararile	 tezyit	
edilebilir.	

Madde	15	—	Yekdiğerine	münasebet	ve	miicavereti	bulunan	köylere	ve	bu	
köylerdeki	 şahıslara	 verilecek	 imar	 sahalarının	 imkân	 nisbetinde	 toplu	 ve	
birbirine	bitişik	ol-	
masına	dikkat	edilir.	

Madde	16	—	Yabanî	zeytinlik	tevziatı	her	sene	nisan	ayının	başından	eylül	
sonuna	 kadar	 yapılır.	 Bu	müddet	 bittikten	 sonra	 yapılacak	müracaatlar	 ertesi	
senenin	tevzi	mevsimine	bırakılır.	

Madde	17	—	Aşılanmak	 için	 verilen	 yerler	ne	maksatla	olursa	olsun	esas	
zeytinlikten	maada	hiç	bir	şekle	ko	n	ulamaz.	

Aksi	takdirde	verilen	mezuniyet	sakıt	olur	ve	saha	geri	alınır.	
Madde	 18	 —	 Yabanî	 zeytinliği	 mahsuldar	 hale	 getirmek	 üzere	

ruhsatnamesini	 almış	 olanların	 bu	 sahayı	 ruhsatname	 tarihinden	 itibarjen	 bir	
sene	içinde	bakım	teşkilâtının	tarifi	veçhile	temizlemiş	ve	aşıya	müsait	bir	hale	
getirmiş	 omaları	 ve	 en	 geç	 ikinci	 sene	 içinde	 ağaçları	 kamilen	 aşılamış	
bulunmaları	 icabeder.	 Bu	 işlieri	 vaktinde	 b	 itirmeyenlerin	 ruhsatnameleri	
kanunun	 18	 inci	 maddesine	 tevfikan	 istirdat	 olunur	 ve	 sahadan	 elde	 ettiği	
mahrukat	vesaire	mevcut	i3e	zaptedilir,	değilse	bedeli	tazmin	ettirilir	

Ancak	fevkalâde	hallerde	Ziraat	Vekâleti	bu	müddeti	tsemdid	edebilir.	
Madde	19	—	Yukarıki	maddeye	göre	temizleme	ve	aşı-	kama	işlerini	ikmâl	

edenler	zeytinliğin	tapusunu	almak	ü-	
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zere	 bir	 istida	 ile	 mahallin	 en	 büyük	 mülkiye	 memuruna	 müracaat	 ederler-	
Kendilerine	 havale	 edilen	 bu	 istidalar	 üzerine	 bakım	 teşkilâtı	 memurları	
sahaların	 son	 vaziyetlerini	 gösteren	 kroki	 le	 bir	 rapor	 tanzim	 ve	 dosyasına	
raptederler.	 Bu	 suretle	 hazırlanmış	 olan	 evrak	 vekâletin	 tasvibinden	 geçtikten	
sonra	 sahibine	 tapu	 verilmek	 üzere	 kanunun	 4	 üncü	 maddesine	 tevfikan	
müzekkeresi	tanzim	ve	mahallin	en	büyük	mülkiye	memuruna	tevdi	edilir.	

	
ÜÇÜNCÜ	BÖLÜM	

	
Bakım	işleri	

	
Madde	 20	 —	 Mahsuldar	 zeytinliklerin;	 her	 yıl,	 sonbahar	 veya	 kış	

mevsiminde	 derin	 v/e	 ilk	 bahar	 mevsiminde	 de	 sathî	 olmak	 üzere	 iki	 defa	
sürülüp	 tırmıklanması,	 üç	 veya	dört	 senede	bir	 gübrelenmesi	 ve	 ihtiyaca	 göre	
ağaçların	 budanıp	 ayıklanması	 mecburidir.	 Arazisi	 bu	 yolda	 işlenmeğe	 müsait	
olmayan	 ve	 imarı	 yalnız	 dip	 ve	 ağacına	 münhasır	 kalan	 dağ	 mmtakalarındaki	
zeytinlikler	bu	hüküm-	
den	müstesnadır.	

Madde	 21	 —	 Zeytin	 ağaçları	 Ziraat	 Vekâleti	 Zeytin	 Bakım	 Teşkilâtı	
tarafından	 açılan	 kurslardan	 ehliyetname	 almış	 olanlar	 tarafından	 budanır.	
Ehliyetnamesi	olmayan	kimseler	zeytin	budayamazlar.	Budama	işlerinde	zeytin	
bakım	 teşkilâtının	 direktiflerine	 riayet	 etmeyenlerin	 ehliyetnameleri	 iptal	 ve	
kendileri	zeytin	budamaktan	men-	
edilir.	

Madde	22	—	Zeytin	ağaçlarının	budanmasından	hasıl	olan	dalların	bakım	
teşkilâtınca	 tesbit	 edilecek	 müddet	 içinde	 ve	 bu	 nizamnamede	 yazılı	 şartlar	
dairesinde	zeytinliklerden	çıkarılması	mecburidir.	

Madde	23	—	Zeytin	hasadının	 zamanı	 ve	nasıl	 yapılacağı	 her	mmtakanm	
iklim	 ve	 ihtiyacına	 göre	 bakım	 teşki-	 Lâtı	 tarafından	 tlesbit	 ve	 ilân	 olunur.	 Bu	
târihten	evvel	kimse	zeytin	devşiremez.	Yalnız	hava,	hastalık	ve	haşarat	tesirile	
çıkarılması	dip	zeytinleri	toplanabilir.	
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Madde	24	—	Zeytin	bakım	teşkilâtı	 ;	 zeytin	mahsulünün	el	 ile	toplanması	

mümkün	olan	yerlerde	sırıkla	zeytin	sikmesini	menedebilir.	
Madde	 25	 —	 Zeytin	 bakım	 teşkilâtı;	 zeytin	 ağaçlarının	 z.ya	 ve	 havadan	

tamamen	 istifadelerini	 temin	 ve	 bazı	 hastalıkları	 önlemek	 için	 bunlardan	 sık	
olanlarını	sahiplerine	
söktürür.	

Madde	 26	 —	 Sahipli	 mahsuldar	 zeytinliklerin	 aralarında	 bulunan	 meyve	
ağaçlarının	 kesim	 ve	 nakil	 müsaadesi	 zeytin	 bakım	 teşkilâtı	 ve	 bunların	
bulunmadığı	yer-	
lerde	ziraat	memurları	tarafından	verilir.	

Madcih	 27	 —	 Zeytinliklere	 deve,	 keçi,	 koyun,	 sığır	 ve	 emsali	 her	 çeşit	
hayvanların	 sokulması	 yasaktır.	 Hafriyat	 ve	 nakliyat	 zarureti	 ile	 sokulacak	
hayvanlara	ağızlık	 takılması	mecburidir.	Arazisi	 işlenmeğe	müsait	olmayan	dağ	
iT.ıntakalarmdaki	zeytinliklerde	bakım	teşkilâtının	müsaa-	
	desile	koyun,	sığır	ve	beygirler	otlatılabilir.	

Madde	 28	 —	 Zeytin	 sahalarında	 koyun	 ve	 keçi	 ağılı	 yapılması	 ve	
bulundurulması	yasaktır	

Madde	 29	 —	 Birinci	 derece	 askerî	 memnu	 mmtakalar-	 da	 bulunan	 aşılı	
zeytinlerin	 bakım,	 yabanî	 zeytinlerin	 aşılanması	 işleri	 zeytin	 bakım	 teşkilâtının	
vereceği	talimat	altında	mahallin	askerî	makamlarınca	yaptırılır.	
								Madde	 30	 —Fidan	 veya	 dikme	 ile	 yeniden	 zeytinlik	 kurulması	 halinde	
toprağın	 hazırlanması,	 dikim	 şeklinin	 ve	 zamanının	 tayini	 zeytin	 bakım	
teşkilâtının	direktifi	ile	yapılır.	

Madde	 31	 —	 Yabanî	 zeytin	 ağaçları	 ya	 yerlerinde	 aşı	 tattırılmak	 üzere	
yabanî	halinde	yeni	kurulacak	zeytinlik-	
lere	naklolunabilir.	

Bunun	için	yabanî	zeytinlerin	adetlerini	ve	yerlerini	gösterir	bir	talepname	
yapılarak	 mahallin	 en	 büyük	 mülkiye	 memurluğu	 vasıtasile	 zeytin	 bakım	
teşkilâtına	 tevdi	 ettirilir.	 Teşkilât	 memuru	 keyfiyeti	 yerinde	 tetkiki	 ile	 naklin	
lüzum	ve	faidtesini	tahakkuk	ettirdikten	sonra	maha'ı	
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lin	en	büyük	orman	memuruna	bir	 teklifname	 ile	bildirir	Orman	memuru	dahi	
başkaca	keşfe	lüzum	görmeden	kök-	leme	ve	nakil	müsaadesi	verir.	Nakledilen	
fidanlardan	bu	gûna	resim	alınmaz.	

Ancak	bunların	köklenmesinden	çıkacak	ankazlaı	Devlete	ait	olduğu	gibi	bu	
esnada	 diğer	 orman	 mahsulle'	 rine	 vje	 ağaçlarına	 zarar	 yapanlar	 hakkında	
Orman	rCa	nunu	hükümlerine	göre	ceza	tatbik	olunur.	

Madde	 32	 —	 Yukarıki	 maddeye	 göre	 köklenen	 yabani	 zeytinlerin	 ahara	
satılması	 yasaktır.	 Bu	 yolda	 hareket	 e-	 denlıerin	 fidanları	 zapt	 ve	 haklarında	
ormanlardan	kanuna	muhalif	kat’iyatta	bulunanlar	gibi	cezalar	tatbik	olunur	

Madde	33	—	Mahsuldar	hale	getirilecek	yabanî	zeytinliklerin	açma	 işinde	
ilk	 temizleme,	 funda,	 filarya,	 pırnal	meşesi,	 sandal	 ağacı,	 üvez	 gibi	 ağaççıklara	
inhisar	 ettirilir.	 Diğer	 ağaçlar	 aşının	 tatbikinden	 en	 az	 üç	 sene	 sonra	 zey	 tin	
bakım	memurlarının	müsaadesıle	kesilebilir.	

	

DÖRDÜNCÜ	BÖLÜM	
	

Zeytin	mahsulünün	nakli,	tasiri	ve	terbiyesi	
	

Madde	34	—	Toplanan	taze	zeytinlerin	her	nerede	o-	lursa	olsun	yüksekliği	
50	santimi	geçen	yığın	çuval	içinde	istif	halinde	bekletilmesi	yasaktır.	

Madde	 35	 —	 Tasirhanelere	 getirilen	 taze	 zeytinlerin	 en	 kısa	 zaman	
zarfında	işlenmesi	mecburidir.	

Madde	36	—	Haricî	sebeplerle	dökülen	dip	zeytinlerinin	hasatta	toplanan	
zeytinlere	 karıştırılması	 ve	 beraberce	 tasiri	 veya	 bunlardan	 alman	 yağların	
biribirine	katılması	yasaktır.	

Madde	37	—	Her	hangi	bir	kuvvetle	işleyen	tasirha-	ııelerin	ıslah	ve	inşaası	
ve	bunlardan	 iyi	kalitede	zeytinyağı	 istihsali	ve	salamura	zeytin	depolarında	 iyi	
evsaf	ve	tipte	yağ	ve	sofralık	zeytin	ihzarı	hususlarında	Ziraat	Ve-	
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tâletince	 alınan	 telkinci	 ve	 öğretici	 tedbirleri	 mal	 sahip	 leri	 göz	 önünde	
bulundururlar.	

Madde	37	—	Her	hangi	bir	kuvvetle	işleyen	tasirhane-	lerin	ıslah	ve	inşaası	
ı|e	bunlardan	iyi	kalitede	zeytinyağı	istihsali	ve	salamura	zeytin	depolarında	iyi	
evsaf	ve	tipte	yağ	ve	sofralık	zeytin	ihzarı	hususlarında	Ziraat	Vekâletince	alman	
telkinci	ve	öğretici	tedbirleri	mal	sahipler,	göz	önünde	bulundururlar.	

Madde	38	—	Yemeklik	olarak	 istihsâl	 edilen	 yağların	 sudan	ayrılması	 için	
kullanılan	 Polima	 gibi	 kapların	 pas	 tutmayan,	 kalaylı	 çinko	 ve	 benzeri	
madenlerden	yapılmış	olması	mecburî	ve	bunların	muhtelif	hayvan	tulumlarhe	
re	pas	tutan	kaplarla	nakli	yasaktır.	

Madde	39	—	Sofralık	zeytin	ihzarı	için	salamura	ye-	
rine	deniz	suyu	kullanılması	memnudur.	

Madde	40	—	Tasirhanlelerin	ve	sofralık	salamura	zeytin	ihzar	edilen	zeytin	
depolarının	her	sene	badana	ettirilin	3-	si	ve	bu	gibi	yerlerde	teaffünü	önleyici	
tedbirler	alınması	mecburidir.	

Madde	41	—	Zeytinlikler	içinde	yağhane	veya	fabrika	tesis	ve	inşası	Ziraat	
Vekâletinden	 müsaade	 almayıa	 mütevakkıftır.	 Bunun	 için	 mahallin	 en	 büyük	
mülkiye	memu-	
runa	bir	istida	ile	müracaat	ounur.	

Bunun	üzerine	mmtaka	zeytin	teşkilâtı	 tarafından	yerinde	tetkikat	 icrasile	
tanzim	olunacak	rapor	Ziraat	Ve-	
kâteıine	gönderilir.	

Vekâletçe	 muvafık	 görüldüğü	 takdirde	 1593	 sayılı	 U-	 mumî	 Hıfzıssıhlıa	
Kanununun	 272	 nci	 maddesi	 mucibince	 mahallin	 en	 büyük	 mülkiye	 memuru	
tarafından	icabeden	müsaade	verilir.	Aksi	takdirde	ret	cevabı	müstediyle	yazı	ile	
tebliğ	 edilir.	 Müsaade	 almaksızın	 yapılan	 fabrikaların	 işletilmesi	 mahallî	
hükümetçe	menolunur.	Kaçak	olarak	işletildiği	takdirde	umumî	hükümlere	göre	
kanunî	takibat	yapılır.	
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BEŞİNCİ	BÖLÜM	
	

Mükâfat	ve	Ceza	
	

Madde	 42	 —	 500	 ağaçtan	 aşağı	 olmamak	 üzere	 zeytinliklerinde	 toprak	
tımarını	 ve	 ağaç	 bakımını	 fennî	 esaslar	 dairesinde	 yapanlar	 arasında	 Ziraat	
Vekâletinin	müsaade-	sile	zeytin	bakım	teşkilâtı	tarafından	açılacak	müsabakaya	
iştirâk	edenlerin	zeytinlikleri	mahallin	en	büyük	mülkiye	memurunun	veya	tevkil	
edeceği	 zatın	 başkanlığında	 zeytin	 bakım	 fen	 memurları,	 ziraat	 muallimi	 ve	
ziraat	 odası	 reislerinden	 teşekkül	 edecek	 bir	 heyet	 tarafından	 tetkik	 edilir.	
Neticede	 birinci,	 ikinci	 ve	 üçücü	 dreceyi	 kazananlara	 Ziraat	 Vekâletince	 tesbit	
olunacak	mikdarlarda	nakdî	mü-	
kâfat	verilir.	

Madde	43	—	Fennî	budama	âletlerile	aşı	 takımlarının	zeytin	müstahsilleri	
arasında	 yayılabilmesi	 için	 budama	 ustaları	 ile	 ehil	 müstahsillere	 Ziraat	
Vekâletince	mecea-	
nen	budama	ve	aşı	takımı	ve	levazımı	verilir.	

Madde	44	—	İşbu	nizamname	hükümlerine	göre	yapılacak	her	nevi	bakım	
işleri	için	salâhiyetti	memurlar	tarafından	mal	sahiplerine	tahrirî	tebligat	yapılır.	
Te’kiden	 yapılan	 tebligata	 rağmen	 bakım	 işlerini	 vaktinde	 yapmamı?	 olanlar	
hakkında	 bakım	 memurlarının	 göstereceği	 lüzum	 üzerine	 kanunun	 17	 nci	
maddesinde	yazılı	cezalar	tatbik	olunur.	

Madde	 45	—	Bu	 nizamnamenin	 27	 ve	 28	 inci	maddeleri	 hükmüne	 aykırı	
harekette	 bulunanlar	 hakkında	 zeytin	 bakım	 teşkilâtına	 dahil	 memurlar	
tarafından	tutulan	zabıt	varakaları	üzerine	kanunun	14	üncü	maddesinde	yazılı	
cezalar	tatbik	edildikten	başka	zeytinliklere	verilen	zararlar	ayrıca	tazmin	ettirilir	
ve	mahkemeden	hedim	kararı	alınıncaya	kadar	ağılların	kullanılması	mahallin	bn	
büyük	mül-	
kiye	memuru	tarafından	menolunur.	
	

ALTINCI	BÖLÜM	
	

Müteferrik	hükümler	
	

Madde	46	—	Aşılanıp	yerinde	kalacak	olan	zeytinlik	
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lerin	 temizlenmesinden	 çıkan	 odun,	 kömür,	 kerestje	 vesaire	 temizleyene	 ait	
olup	bunlar	zeytin	bakım	memurları	tarafından	parasız	verilecek	bir	vesika	jfe	ve	
hiç	bir	resim	a-	lınmaksızm	dışarıya	çıkarılır.	Mezkûr	vesikalar	münhasıran	bu	işe	
mahsus	 ve	 orman	 usullerine	 tevfikan	 cilt	 ve	 varak	 numaralarını	 havi	 olmak	
üzere	vekâletçe	ayrı	renkli	kâğıtlara	bastırılır.	

Bu	kabil	nakliyatın	icabı	halinde	gerek	yerinde	ve	gerek	iskelelerde	kontrol	
V(9	murakabesi	zeytin	bakım	teşkilâtı	veya	orman	memurları	tarafından	yapılır-	
Ancak	 bunların	 sahihleri	 her	 türlü	 kaydı	 göstermeğe	 ve	 icap	 eden	 izahatı	
verm'sğe	mecburdur.	

Lüzum	 görüldüğü	 takdirde	 bu	 mallar	 bakım	 ve	 orman	 memurları	
tarafından	 muhafaza	 altına	 alınarak	 Orman	 Kanunu	 hükümleri	 dairesinde	
muamele	yapılır.	

Madde	47	—	Gerek	 zeytinciliğin	 ıslahı	 hakkmdaki	 kanunun	 ve	 gerek	 işbu	
nizamnamenin	 ratbikite	 tavzif	 edilecek	 Devlet	 memurlarına	 zeytinlik	 sahip	 ve	
alâkalıları	tarafın-	
dan	hiç	bir	veçhile	para	ve	harcırah	verilmez.	

Madde	 48	 —	 3573	 sayılı	 zeytinciliğin	 ıslahı	 ve	 yabanî	 zeytinlerin	
iaşılattırılması	 hakkmdaki	 kanuna	 dayanılarak	 tanzim	 edilmiş	 ve	 Devlet	
Şûrasmca	 görülmüş	 olan	 bu	 nizamname	 hükümleri	 Resmî	 Gazete	 ile	 neşrinin	
ertesi	gü-	
nünden	yürümeğe	başlar.	

Madde	49	—	Bu	nizamname	hükümlerini	Adliye,	Da-	
hiliye,	İktisat	ve	Ziraat	Vekilleri	yürütür.	
																																																																																																																					Resmi	
Kanun																																																																Düstur	 										Gazete	
No																																						Başlığı																				Tertib										Cild			Sahlfe					Sayı	 		
	
	
1593							Umumî	Hıfzıssıhha	Kanunu																								3							11									324												1489		
	
3573	Zeytinciliğin	ıslahı	ve	yabanilerinin	aşı-	
lattırılması	hakkında	kanun																																			3							20								237												4126	
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Haıyvan	Sağlık	Zabıtası	Nizamnamesine	(Distomatosis	
ve	Hypodermosis	hastalıkları	hakkında	

ek	nizamname	
	
Kararname	No:	2/12963	
Ziraat	 Vekilliğinin	 6/7/1939	 tarih	 ve	 29/24901	 sayılı	 tezkeresile	 teklif	 ve	

Devlet	 Şûrasmca	 görülerek	 21/2/1940	 tarih	 ve	 3168	 sayılı	 tezkere	 ile	 tevdi	
olunan	 ilişik	 (Hayvan	 Sağlık	 Zabıtası	 Nizamnamesine	 ek	 Distomatosis	 ve	
Hypodermosis	Hastalıkları	Nizamnamesi)	nin	meriyete	konulması;	 İcra	Vekilleri	
Heyetince	6/3/1940	tarihinde	kabul	olunmuştur.	
	

6/3/1940	
	

KISIM	:	1	
	

Umumî	hükümler	
	

Madde	 1	 —	 1324	 sayılı	 Hayvanların	 Sağlık	 Zabıtası	 Kanununun	 3	 üncü	
maddesine	 göre	 İcra	 Vekilleri	 Heyetin	 ce	 23/11/1937	 tarihli	 ve	 2/7721	 sayılı	
kararname	 ile	 ihbar]	 ve	 mücadelesi	 mecburî	 hastalıklar	 arasına	 sokulan	
Distomatosis	ve	Hypodermosis	hastalıklarına	karşı	 yapılacak	mücadele	esasları	
bu	nizamname	ile	tesbit	edilmiştir.	

Madde	2	—	Bu	mücadelede,	hayvanların	Sağlık	Zabıtası	Nizamnamesinde	
bulaşık	hastalıklar	hakkında	mev-	 cud	umumi	hükümlerden	başka,	mahiyet	 ve	
hususiyetleri-	
ne	göre	aşağıda	gösterilen	hükümler	tatbik	olunur.	
	

KISIM	:	2	
	

Distamatosis	(kelebek	hastalığı)	
	

Madde	 3	 —	 Distomatosis	 mücadelesi,	 büyük	 ve	 küçük	 baş	 çift	 tırnaklı	
hayvanların	 (Distomum	 hepaticum)	 dan	 mütevellit	 kelebek	 hastalığına	 ve	
(limnea	truncatula)	denilen	sümüklü	böcek	nevine	karşı	yapılır.	
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a)Hududlarda	:	
Madde	 4	 —	 Her	 ne	 maksadla	 olursa	 olsun	 Türkiyeye	 girecek	 büyük	 ve	

küçük	 baş	 çift	 tırnaklı	 hayvanlar,	 Hayvan	 Sağlık	 Zabıtası	 Nizamnamesinin	
ithalâta	 aid	 maddelerinin	 hüküm	 ve	 şartları	 dahilinde,	 hudut	 veterinerleri	
tarafından	distomatosis	muayenesine	tâbi	tutulacaklar-	
dır.	

Neticede	kelebekli	olduğu	anlaşılan	hayvanlar,	kanu-	
nun	6	ncı	maddesine	göre	reddolunur.	

Reddi	mümkün	olmıyan	hallerde:	
1-	Damızlık	veya	çift	hizmeti	için	gelenlerden	tedavi	edilemiyecek	derecede	

kaşeksi	 devrine	 girmiş	 olanlar,	 tazminatsız	 olarak	 itlaf	 ve	 kadavraları	 imha	
edilerek	 derieri	 sahihlerine	 iade	 edilir.	 Ve	 diğerleri	 masrafları	 sahihlerine	 aid	
olmak	üzere	tahaffuzhanede	tedaviye	tâbi	tutulur-	

2-	 Kasaplık	 olarak	 gelenler,	 meraların	 bulaşmasına	 meyoan	 verilmiyecek	
surette	 doğruca	 mezbahaya	 sevk	 ve	 zephedilir	 ve	 sahihleri	 buna	 muvafakat	
etmedikleri	takdirde	masrafları	kendilerine	aid	olmak	üzere	tahaffuzha-	
nede	tedavi	olunur.	

b)İç	memlekette	:	
Madde	 5	—	 Hastalıkları	 veteriner	muayenesile	 tahakkuk	 eden	 hayvanlar	

tedavinin	 sonuna	 kadar	 kendi	 me’a-	 larının	 hudutları	 içinde	 karantinaya	 tâbi	
tutulacaklardır.	

Madde	 6	 —	 Hastalıkları	 ihbar	 ve	 veteriner	 muayene-	 süe	 teyid	 edilen	
kelebekli	 hayvanların	 tedavisi	 devletçe	 verilecek	 ilâç	 ile	 veteriner	 tarafından	
meccanen	yapıla-	
caktır.	

Madde	 7	 —	 İhbar	 ile	 mükellef	 olanlar	 tarafından	 haber	 veıilmiyen	 ve	
kelebekli	 oldukları	 her	 hangi	 bir	 suretle	 anlaşılan	 hayvanların	 tedavisi,	 bütün	
masrafları	 sahibine	 aid	olmak	üzere	 veteriner	 teşkilâtı	 tarafından	 yapılacak	 ve	
hayvanlarındaki	 hastalığı	 haber	 vermediklerinden	 dolayı	 bunlar	 hakkında	
Hayvanların	 Sağlık	 Zabıtası	 Kanununun	 64	 üncü	 maddesi	 mucibince	 takibatta	
bulunula-	
caktır.	
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Madde	 8	 —	 Hastalığın	 çıktığı	 ve	 yayıldığı	 mıntaka-	 larda	 hastalığın	
yayılmasına	 âmil	 olan	 tatlı	 su	 sümüklüsü	 (limnea	 truncatula)	 ile	 mücadele	
edilecektir.	 Bununla	 mücadele	 için	 mmtakanm	 iklim	 şartları	 dikkat	 nazarına	
alınarak	mahallî	veteriner	teşkilâtı	tarafından:	

a)Mıntakadaki	durgun	sular	ile	bataklık	ve	çeltik	sa-	
haları,	

b)Tatlı	su	sümüklülerinin	çoğaldıkları	ve	yayıldıkla-	
rı	sahalar,	

c)Hastalığın	 mmtakadaki	 coğrafî	 yayılış	 vaziyeti	 ve	 icap	 eden	 korunma	
tedbirleri	ittihaz	edilecek	ve	mmtaka	kontrol	altında	bulundurulacaktır.	

Madde	9	—	Tatlı	su	sümüklülerinin	yaşadığı	veya	mera	sınırı	dahilindeki	su	
birikintileri,	Vilâyet	Hayvan	Sağiık	Zabıta	Komisyonununun	kararı	ile	veteriner	ve	
zabıta	teşkilâtının	murakabesi	altında	ve	Köy	Kanununun	13	üncü	maddesinin	1	
inci	 fıkrasındaki	 hüküm	 ve	 mükellefiyet'	 dahilinde;	 ve	 bataklıklar	 dahi	 İdarei	
Umumiye!	 Vilâyet	 Kanununun	 78	 inci	maddesinin	 2	 nci	 fıkrası	 hükmüne	 göre	
kurutulmak	 suretile	 mazarratları	 bertaraf	 edilir	 ve	 hastalık	 bulunan	
mmtakalarda	 kurutma	 işinin	 nihayetine	 kadar	 bu	 kabil	 su	 birikintilerinin	 ve	
bataklıkların	bulundukları	yerlerde	büyük	ve	küçük	baş	çift	tırnak-	
lı	hayvanların	otlamalarına	müsaade	edilmez.	

Madde	 10	 —	 Kelebek	 hastalığının	 tedavisi	 ve	 hastalığın	 nakline	 ve	
yayılmasına	 sebep	 olan	 tatlı	 su	 sümüklüleri	 ile	 yapılacak	 mücadele	 tarzı	
hakkında	Ziraat	Vekâletin-	
ce	bir	talimatname	yapılacaktır.	

Madde	 11	 —	 Mezbahalarda	 ve	 köy	 kesim	 yerlerinde	 tesadüf	 edilecek	
büyük	 ve	 küçük	 kelebekli	 karaciğerler,	Hayvan	Sağlık	 Zabıtası	Nizamnamesinin	
485	 inci	 maddesinin	 A	 fıkrası	 hükmüne	 tâbi	 tutulacak	 ve	 bu	 halde	 ayıklanan	
parazitler	 ve	 bu	 kabil	 hayvanların	 bağırsaklarının	 muhteviyatı	 yakılmak	 veya	
derince	 gömülmek	 suretile	 imha	 edilecek	 ve	 bunların	 cinsi,	 mnşei	 ve	 adedi	
mahallî	hükümet	veterinerliğine	veya	vilâyet	veteriner	müdürlü-	
ğüne	bildirilecektir.	
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Madde	12	—	Hastalığın	yayılmış	bulunduğu	yerlerde,	Ziraat	Vekâletince	bu	
hastalığa	 karşı	 mücadele	 ilân	 edilecek	 ve	 bu	mmtakalardaki	 hastalığa	müsaid	
hayvanlara	 vaki	 olarak	 biri	 nisan	 ve	 mayıs	 ve	 diğeri	 eylül	 ve	 birinci	 teşrin	
aylarında	 olmak	 üzere	 yılda	 iki	 defa	 parasız	 kelebek	 ilâcı	 verilecektir.	 Bu	 vaki	
tedavi	en	az	üç	yıl	devam	eder.	

KISIM	:	3	
	

Hypodermosis	((Nokra,	Okra,	Diz,	Göndelen)	
	

Madde	 13	—	Hypodermosis	mücadelesi,	 büyük	 ve	 küçük	 baş	 çift	 tırnaklı	
hayvanların	 derilerinin	 içinde	 ve	 altında	 yaşayan	 (hypoderma	 bovis)	 ve	
(hypoderma	lineatum)	sürfelerine	karşı	yapılır.	

a)Hududlarda	:	
Madde	 14	—	 Her	 ne	 maksadla	 olursa	 olsun	 Türkiyeye	 girecek	 büyük	 ve	

küçük	 baş	 çift	 tırnaklı	 hayvanlar,	 hu-	 cludda	 Hayvan	 Sağlık	 Zabıtası	
Nizamnamesinin	 idhalâta	aid	maddelerinin	hüküm	ve	şartları	dahilinde,	hudııd	
veterinerleri	tarafından	Nokra	muayenesine	tâbi	tutulacak-	
lardır.	

Neticede	 nokralı	 olduğu	 anlaşılan	 hayvanlardaki	 sürfeler,	 veteriner	
nezareti	 altında,	 sahipleri	 tarafından	 çıkarılacak	 veya	 çıkartılacak	 ve	 yakılmak	
suretile	imha	e-	
dilecektir.	

b)İç	memlekette:	
Madde	15	—	Hayvan	sahipleri	veya	bakıcıları	mınta-	kanın	icablarma	göre	

her	yıl	 ikinci	kânun,	şubat,	mart,	nisan	ve	mayıs	ayları	 içinde	hayvanlarını	birer	
birer	 göz-	 dten	 geçirerek	 bulacakları	 nokraların	 içindeki	 sürfeleri	 çıkarıp	
yakmağa	 ve	 veterinerce	 lüzum	 gösterilecek	 diğer	 tedbirleri	 almağa	 ve	 en	 geç	
mayısın	 31	 inci	 gününe	 kadar	 bıangi	 cins	 hayvanlardan	 ne	 kadıar	 nokralı	
bulunup	temizlendiğini	köylerde	muhtarlara	ve	çiftliklerde	ve	seyyar	sürülerde	
en	yakın	köy	muhtarına	veya	jandarma	kara-	
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koluna	veya	nahiye	müdürlerine,	şehir	ve	kasabalarda	belediye	reislerine	veya	
mahallin	veteriner	memuruna	veya	zabıtaya	ilmühaber	mukabilinde	bildirmeye	
mecburdurlar.	 Bunlar	 da	 aldıkları	 malûmatı	 haziran	 ayı	 içinde	 bir	 cetvel	 ile	
usulen	vilâyete	bildirecekler	ve	vilâyetler	tarafından	da	yine	bir	cetvel	ile	Ziraat	
Vekâletine	gönderile-	
cektir.	

Madde	 16	 —	 Yukarıki	 madde	 hükümlerini	 yerine	 getirmeyen	 hayvan	
sahipleri	 veya	 bakıcıları	 hakkında	 kanunî	 takibat	 icra	 ve	 hastalıklı	 hayvanların	
nokraları	bütün	masrafı	sahiplerine	aid	olmak	üzere	veteriner	teşki-	
lâtı	tarafından	izale	ve	imha	olunur.	

Madde	17	—	Her	ne	maksad	 ile	olursa	olsun	bir	tarafa	nakledilecek	büyü	
kve	küçük	baş	çift	 tırnaklı	hayvanlarda,	nokra	varsa,	bunların	sürfeleri	 çıkarılıp	
imha	 edilmedikçe	 nakilleri	 için	 köylerde	 muhtarlar,	 şehir	 ve	 kasabalarda	
belediyeler	 tarafından	 menşe	 şehadetnamesi	 ve	 muayeneye	 memur	
veterinerler	tarafından	sağlık	şeha-	
detnamesi	verilmez.	

Madde	 18	 —	 Nokrası	 izale	 edilmemiş	 olan	 hiç	 bir	 hayvanın	 pazarda	
satılmasına,	sergilere	iştirakine,	mezbahaya	şevkine	ve	nakliyatta	kullanılmasına	
ve	aralarında	ııokralılar	var	ise	temizlenmedikçe	sürek	ve	aşiret	hare-	
ketlerine	müsaade	edilmez.	

Madde	 19	 —	 Her	 hangi	 kiralanmış	 hususî	 bir	 mer’aya	 çift	 tırnaklı	
hayvanların	 ve	 hassaten	 sığırların	 nokrasız	 oldukları	 anlaşılmadıkça	 ve	 nokralı	
olanlar	temizlen-	
medikçe	mer’a	sahipleri	bunları	mer’asma	sokmayacaktır.	

Madde	 20	 —	 Mezbahalarda	 kesilen	 hayvanlarda	 görülecek	 nokralar	
veteriner	tarafından	ve	veteriner	yok	ise	mezbahaya	bakan	belediye	memurları	
tarafından	 çıkarttırılarak	 yakılacak	 ve	 bu	 hayvanların	 cinsi,	menşe	 ve	 sahipleri	
mahallî	veterinerliğine	veyahut	vilâyet	veteriner	müdürlüğüne	bildirilecektir.	

Madde	21	—	Devlet,	hususî	 idare	ve	belediye	veteriner	ve	zabıta	teşkilâtı	
ile	nahiye	müdürleri	ve	köy	muhtarları.	
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15	 inci	maddede	yazılı	mevsimde	kendi	mıntakalarmdaki	nokra	mücadelesi	 ve	
işbıı	nizamnamenin	tatbikini	mira-	
kabe	ve	takib	etmekle	mükelleftirler.	

Madde	22	—	Nokralı	hayvanlardan	sürfelerin	çıkarılması	ve	izale	ve	imhası	
usulleri	Ziraat	Vekâletince	yapıla-	
cak	bir	talimatnamede	gösterilir.	

Madde	23	—	Devlet	Şûrasınca	tetkik	edilmiş	olan	bu	nizamname	hükümleri	
Resmî	Gazetede	basıldığının	ertesi	gününden	itibaren	yürümeye	başlar.	

Madde	 24	 —	 Bu	 nizamname	 hükümlerini	 Ziraat,	 Adliye,	 Millî	 Müdafaa,	
Dahiliye,	Maliye,	Gümrük	ve	İnhisar-	
lar	Vekilleri	yürütür.	
	
																																																																																																									Resmî	
Kanun																																																								Düstur	 Gazete	
No.																									Başlığı	 Tertib				Cild				Sahife						Sayı	
1234						Hayvanların	sağlık	zabı-	
															tası	hakkında	kanun.																							3	 		9									775								888	
															Madde	68	—	Bu	kanu-	
															nun	mevkii	tatbika	va-		
															zından	mukaddem	mer’ı	
															olan	Hayvan	Sağlık	Za-	
															zıtasma	müteallik	kan-	
															unlar	mülgadır.	Ancak		
															Zabıtai	Sıhhiyei	Hayva-	
															niye	rüsumuna	dair	el-		
															yevm	mer’î	terifenin		
															tatbikine	devam	olunur.	
1693							Hayvan	Sağlık	zabıtası		
															Kanununun	39	uncu	
															maddesinin	tâdiline	dair	
	 							kanun.																																											3												11									1764	 	1522	
1775							Hayvanların	Sağlık	Za-	
															bıtası	Kanununun	22,		
															46	ve	48	inci	maddeleri-	
															nin	tâdili	hakkında	ka	
															nun.																																															3														12											232									1760	
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Haşhaş	ekilmesine	ve	afyon	sütü	toplanmasına	müsaade	
edilecek	mıntakaların	tesbitine	ve	murakabe	

şekillerine	dair	nizamname	
	

Kararname	No:	2/13106	
	
3491	sayılı	Toprak	Mahsulleri	Ofisi	Kanununa	istinaden	Ticaret,	Dahiliye	ve	

Ziraat	 Vekilliklerince	 tanzim	 ve	 Devlet	 Şûrasmca	 görülerek	 9/3/1940	 tarih	 ve	
4360	 sayılı	 tezkere	 ile	 tevdi	 olunan	 ilişik	 «Haşhaş	 ekilmesine	 ve	 afyon	 sütü	
toplanmasına	müsaade	edilecek	mmtakaların	tesbitine	ve	murakabe	şekillerine	
dair	Nizamname»	nin	mer’-	iyete	konulması;	İcra	Vekilleri	Heyetince	19/3/1940	
tari-	
hinde	kabul	olunmuştur.	
																																																					19/3/1940	

	
Madde	1	—	Haşhaş	ekilecek	mmtakalarla	bu	mmta-	kalar	içinden	afyon	süt	

ü	 toplanmasına	 müsaade	 edilecek	 mmtakalar,	 her	 yıl	 aşağıda	 yazılı	 esaslar	
dairesinde	Ziraat	Vekâletince	tesbit	ve	en	geç	1	temmuz	tarihinden	ev-	
vel	ilân	olunur.	

A)Her	yıl	Toprak	Mahsulleri	Ofisince	üç	evvelki	sene	içinde	ihraç	edilmiş	ve	
satılmış	olan	mikdarlara	ve	cihan	piyasası	ihtiyaçlarına	ve	mevcud	stoklara	göre	
o	 sene	ne	kaaardrogist	 ve	 soft	 afyon	elde	edilmesi	 icab	edeceği	 vc	bu	 itibarla	
daha	evvel	 tesbit	olunmuş	bulunan	ekim	mm	takalarile	bunların	 içinden	afyon	
sütü	toplanmasına	müsaade	edilen	sahaların	olduğu	gibi	muhafazası	mı,	yoksa	
tahdidi	 veya	 arttırılması	mı	 lâzım	 geleceği	 bir	 rapona.	 nisan	 nihayetine	 kadar	
Ticaret	Vekilliğine	bildirilir.	Ticaret	Vekilliği	mütalaasını	 ilâve	ederek	bu	 raporu	
Ziraat	Vekilliğine	gönderir.	

B)Ziraat	 Vekilliği	 mezkûr	 raporu	 aldıktan	 sonra	 haşhaş	 ekilmesi	 yasak	
edilecek	 mmtakaların	 mümkün	 olduğu	 kadar	 başka	 mahsul	 yetiştirilmesine	
müsait	 ve	 başka	 mahsul	 zer’i	 ile	 iştigal	 eden	 çiftçilere	 aid	 yerlere	 münhasır	
kalmasını	ehemmiyetle	göz	önünde	tutarak	haşhaş	ekile-	
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cek	 mıntakaları	 ve	 bunların	 hangisinde	 veya	 hangi	 sahalarında	 afyon	 sütü	
toplanacağını	 ve	 nerelerde	 süt	 alınıp	 yalnız	 tohumundan	 ve	 yağından	 istifade	
edileceğini	 tes-	 bit	 ile	 keyfiyeti	 İcra	 Vekilleri	 Heyetinin	 tasvibine	 arzeder.	 İcra	
Vekilleri	 Heyetince	 verilecek	 karar	 Resmî	 Gazete	 ile	 ilân	 ve	 ayrıca	 Ticaret	
Vekilliğine	ve	vilâyetlere	tebliğ	e-	
dıiir.	

Madde2	 —	 Haşhaş	 ekilecek	 ve	 afyon	 sütü	 toplanılacak	 mıntıkaların	
hudutları	mülkî	taksimat	hudutlarına	uygun	olacaktır.	

Madde	 3	 —	 Haşhaş	 ekilmesine	 müsaade	 alunan	 vilâyetlere	 yapılacak	
tebligatın	alâkalı	kaza	ve	nahiye	merkezlerde	belediyelere	ve	köy	muhtarlarına	
kadar	 tamim	 olunabilmesi	 için	 buralara	 mezkûr	 mıntakaları	 gösteren	 matbu	
listelerden	kâfi	mikdarı	gönderilir	ve	köy	muhtar-	
larına	kadar	imza	mukabilinde	tebligat	yapılır.	

Madde	4	—	Yukarıki	maddelere	göre	tesbit	ve	ilân	edilen	mıtakalarda	iki	yıl	
geçmedikçe	tahdidat	yapılamaz.	Ancak	icabı	halinde	bu	mmtakalar	tevsi	ve	yeni	
ekim	mıntakaları	ihdas	edilebilir.	

Madde	5	—	1	temmuz	tarihine	kadar	mmtakalar	tesbit	ve	 ilân	edilmediği	
takdirde	evvelki	ilân	hükümleri	yü-	
rür.	

Madde	 6	 —	 Süs	 için	 bahçelerde	 yetiştirilen	 katmerli	 haşhaşlar	 mmtaka	
tahditlerine	 tâbi	 değildir.	Herkes	 istediği	 yerdeki	 bahçesinde	bu	gibi	 haşhaşlar	
yetiştirebilir.	

Madde	 7	 —	 Afyon	 halitesinin	 ve	 morfin	 derecelerinin	 ticarî	 icaplara	 ve	
piyasa	 talebierine	 göre	 ıslah	 ve	 tanzimi	 ve	 istenilen	 evsafta	 drogist	 ve	 soft	
.afyon	 yetiştirilmesi	 için	 alâkalı	 enstitülerin	 vle	 mütehassıs	 heyetlerin	
tetkiklerine	 ve	 Toprak	 Mahsulleri	 Ofisinin	 tecrübe	 mütaleasma	 dayanarak	
haşhaş	 ekimine	 ve	 afyon	 sütü	 toplanmasına	 müteallik	 olmak	 üzere	 Ziraat	
Vekilliğince	tesbit	ile	İcra	Vekilleri	Heyetince	mecburî	tutulması	tasvip	edildikten	
sonra	 ilân	 edilmiş	 olan	 fennî	 şartlar	 Ziraat	 Vekilliğince	 tatbik	 ve	 infaz	 olunur.	
Haşhaş	zürraı	bu	şartlara	riayet	etmeğe	mec-	
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kurdurlar.	 Riayet	 etmiyenler	 hakkında	 Türk	 Ceza	 Kanunu	 hükümlerine	 göre	
takibat	icra	edilir.	Bu	gibilerin	yetiştir-	
dikleri	afyonlar	Ofisçe	satın	alınmaz.	

Madde	8	—	Vilâyetlerde	ve	mülhakatında	en	büyük	 idare	âmirleri	haşhaş	
ekilmesine	ve	afyon	sütü	toplanmasına	müsaade	olunan	mmtakalarda	bu	işleri	
kontrol	 etmek	 ve	 müsaade	 edilmiy/en	 yerlerde	 afyon	 ekilmesine	 ve	 sit	
toplanmasına	 meydan	 vermemek	 ve	 muhalif	 harket-	 tc	 bulunanlar	 hakkında	
3491	numaralı	kanunun	28	inci	maddesi	hükümlrinin	tatbikini	temin	eylemekle	
mükel-	
leftirler.	

Madde	9	—	Sekizinci	madde	hükmünü	temin	için	haşhaş	ekimine	müsaade	
.edilmiyen	veya	ekime	müsaade	olunup	da	afyon	sütü	toplanması	yasak	edilen	
mmtakalar-	da	haşhaş	ekenleri	veya	afyon	sütü	toplayanları	kır	bekçileri	ve	köy	
korucuları	 muhtarlara	 veya	 en	 yakın	 jandarma	 karakoluna	 ve	 muhtarlar	 dahi	
doğrudan	doğruya	karakollara	veya	nahiye	müdürlerine	ve	belediyje	hudutların	
dahilindeki	belediyelerce	istihdam	edilen	tarla,	bağ,	bahçe	bekçileri	ile	mahalle	
bekçileri,	 belediye	 zabıta	 âmirlerine	 veya	 belediye	 reislerine	 veya	 ziraat	
memurlarına	ve-	
yahut	kaymakamlığa	bildirmekle	mükelleftirler.	

Jandarma	 akrakol	 komutanları	 ve	 belediye	 zabıta	 â-	 mirlerile	 ziraat	
memurları	bu	suretle	 ihbar	vukuunda	keyfiyeti	mahallinde	tutacakları	bir	zabıt	
varakasile	 tesbit	 edecekleri	 gibi	 nahiye	 müdürleri,	 belediye	 reisleri	 v!e	
kaymakamlar	 da,	 muttail	 oldukları	 ahvalde,	 icabına	 göre	 biz-	 za1	 tutacakları	
veya	 bir	 zabıta	memuru	 vasıtasile	 tutturacakları	 bir	 zabıt	 varakası	 ile	 hâdiseyi	
tesbit	 etmekle	 mükelleftirler.	 Zabıt	 varakaları	 hazır	 ise	 (ekim	 sahibi	 veya	
adamları	 ile	 orada	 bulunanlardan	 bir	 iki	 kişiye	 de	 imza	 ettirilir	 ve	 kanunî	
muamelesi	yapılmak	üzere	Cumhuriyet	müddeiumumiliğine	tevdi	olunur.	

Madde	 10	 —	 Nahiye	 müdürleri	 ve	 belediye	 ıteisieri	 bu	 yolda	 hâdiseler	
vuku	 buldukça	 bağlı	 bulundukları	 kaymakamlığa	 ve	 kaymakamlar	 da	 vilâyete	
malûmat	verirler.	Vi-	
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lâyetler	bir	sene	içindeki	vakaları	bir	cetvel	halinde	ve	en	geç	birinci	kânun	ayı	
içinde	Ziraat	Vekâletine	bildi-	
rirler.	

Maddo	 11	 —	 Kaza	 kaymakamları,	 nahiye	 müdürleri	 ve	 belediye	 reisleri	
bekçilerin,	köy	muhtarlarının	ve	 jandarma	karakollarının	bu	vazifeyi	ne	suretle	
ifa	eylediklerini	kon-	
trol	etmekle	mükelleftirler.	

Madde	 12	—	Müsaade	 oiunmıyan	mmtakalarda	 lıaşhas	 ekenlerden	 veya	
afyon	sütü	toplayanlardan	3491	numaralı	kanunun	28	 inci	maddesine	tevfikan	
beş	 liradan	 yüz	 liraya	 kadar	 hafif	 para	 cezası	 alınır	 ve	 mahsul	 henüz	 elde	
edilmemiş	 ise	 sökülüp	 imhasına	 ve	 mahsul	 elde	 Gedilmiş	 ise	 müsaderesine	
hükmolunur.	Suçun	tekerrürü	halinde	para	cezasile	beraber	bir	haftadan	iki	aya	
kadar	hafif	hapis	cezası	da	verilir.	

Madd	 e	 13	 —	 Yukarıki	 maddede	 yazılı	 cezalar	 sulh	 mahkemelerince	
hükmolunur.	

Madde	 14	 —	 3491	 sayılı	 kanunun	 18	 inci	 ve	 29	 uncu	 maddeHerine	
dayanarak	 hazırlanmış	 ve	 Devlet	 Şûrasmca	 tetkik	 edilmiş	 olan	 bu	 nizamname	
hükümleri,	Resmî	Gazete	ile	ilânının	ertesi	gününden	yürümeğe	başlar.	

Madde	15	—	Bu	nizamnamenin	hükümlerini	İcra	Ve-	
killeri	Heyeti	yürütür.	
	 	

	
	 Resmî	

Kanun	 	 	Düstur	 gazete	
No.	 Başlığı	 	Tertib					Cild	 Sahife	Sayı	
3491							Toprak	Mahsulleri	Ofisi	Kanunu	3	 19	 1486	 3958	
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3656	ve	3659	numaralı	kanunlara	göre	
yapılacak	yabancı	dil	imtihanları	

hakkında	talimatname	
	

Kararname	No	:	2/12916	
	

Devlet	memurları	 ile	Bankalar	ve	Devlet	müesseseler]	memurlarının	3656	
ve	 3659	 sayılı	 kanunlara	 göre	 yapılacak	 yabancı	 dil	 imtihanları	 hakkmdaki	
Maarif	Vekilliğinin	26/8/1939,	30/1/1940	tarih	ve	2-1543,	2-199	sayılı	 teklifleri	
ile	merbutu	talimatname	projesi	ve	Maliye	Vekilliğinin	-26/8/1939	tarih	ve	4870	
sayılı	 mütaleanamesi	 İcra	 Vekilleri	 Heyetinin	 20/2/1940	 tarihli	 toplantısında	
tetkik	edilerek.,	3656	ve	3659	sayılı	kanunların	üçüncü	ve	beşinci	maddelerinin	
H	fıkralarında	tesbit	edileceği	yazılı	yabancı	dillerin	Fransızca,	Almanca,	İngilizce	
ve	İtalyanca	olarak	tespiti	ve	yapılacak	imtihanlar	hakkmdaki	ilişik	talimatna-	
menin	mer’iyete	konulması	kabul	olunmuştur.	
	

20/2/1940	
	
Madde	 1	—	A)	Devlet	memurları	 aylıklarının	 tevhit	 ve	 teadülüne	 dair	 30	

haziran	 1939	 tarih	 ve	 3656	 numaralı	 kanunun	 3	 üncü	maddesinin	 H	 fıkrasına	
göre	15,	14,	13,	12,	11	ve	10	uncu	derecelerden;	Bankalar	 ve	Devlet	müesse-	
seleri	memurları	aylıklarının	tevhit	ve	teadülü	hakkın-	daki	3	temmuz	1939	tarih	
ve	3659	numaralı	kanunun	5	inci	maddesinin	H	fıkrasına	göre	de	14,	13,	12,	11,	
10	ve	9	uncu	derecelerden	daha	yüksek	bir	dereceye	alınmalarını	veya	esasen	
maaşlı,	 yahut	 da	 daimî	 ücretli	 memur	 iken	 para	 mükâfatı	 almalarını	 temin	
etmek	üzere	bir	yabancı	dile;	
						B)	3656	numaralı	 kanuna	göre	9	uncu	ve	3659	numaralı	 kanuna	göre	de	8	
inci	dereceye	alınacaklarından	daha	
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yüksek	bir	dereceye	geçirilmelerini	temin	etmek	üzere	de	iki	yabancı	dile;	

Hakkile	 vakıf	 olduklarını	 isbat	 etmek	 isteğinde	 bulunanların	 imtihanları	
Ankara	Dil	ve	Tarih	-	Coğrafya	Fakültesile	İstanbul	Üniversitesinde	her	yıl	mayıs	
ve	ikin-	citeşrin	aylarında	yapılır.	İmtihan	günleri	Maarif	Vekilli-	
ğince	tesbit	edilerek	gazetelerle	ilân	olunur.	

Madde	 2	 —	 Birinci	 maddede	 yazılı	 imtihana	 girecek	 maaşlı	 veya	 daimî	
ücretli	memurlarla	 bu	 gibi	memuriyetlere	 talip	 namzetler	 Fransızca,	 Almanca,	
İngilizce	ve	 İtalyanca’dan	hangisi	veya	hangilerinden	nerede	ve	hangi	devrjede	
imtihan	 olmak	 istediklerini	 bildirir	 bir	 dilekçe	 ile	 her	 yıl	 nisan	 ve	 birinciteşrin	
ayları	 içinde	 Maarif	 Vekilliğine	 müracaat	 ederler.	 Memur	 namzetlerinin	 bu	
dilekçeye	 hüviyetlerini;	 kaçıncı	 maaş	 veya	 daimî	 ücret	 deresine	 namzet	
olduklarını	gösterir	fotoğraflı	ve	intisap	ede-	
cekleri	idareden	tasdikli	birer	vesikayı;	

Esasen	 maalşı	 veya	 daimî	 ücretli	 memur	 olanların	 ise	 mensup	 oldukları	
idarenin	Sicil	Müdürlüğünden	hüviyetlerde	derecelerini,	yabancı	dili	yeniden	mi	
yoksa	eskisine	ilâveten	mi	öğrendiklerini,	eskiden	bir	dil	 imtihanı	geçirerek	her	
hangi	bir	hak	kazanıp	kazanmadıklarını	gös-	
termek	üzere	alacakları	birer	vesikayı,	

Eklemleleri	 lâzımdır.	Dilekçelere	ayrıca	4.5	X	6	boyunda	dörder	 fotoğrafla	
iliştirilir.	

Madde	3	—	Yabancı	dil	 imtihanları	birinci	maddede	yazılı	müesseselerde,	
İstanbul’da	 Üniversite	 Rektörünün,	 Ankara’da	 Dil	 ve	 Tarih-Coğrafya	 Fakültesi	
Dekanının	 nezaret	 ve	 mürakabesi	 altında	 dillere	 göre	 kurulacak	 komisyonlar	
tarafından	yapılır.	Bu	komisyonların	âzası	Maarif	Vekilliğinin	inhası	üzerine	İcra	
Vekilleri	Heyetince	tayin	olunur.	
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Madde	4	—	Bu	 talimatnameye	göre	 yabancı	 dil	 imtihanına	 gireceklerden	

imtihan	olacaklar	yabancı	dilde	yazılmış	en	az	250	kelimelik	umumî	mevzuda	bir	
parçayı	 Türkçeye	 ve	 Türkçe	 yazılmış	 en	 a%	250	 kelimelik	 umumî	mevzuda	 bir	
parçayı	yabancı	dile	lugata	müracaat	etmeden	doğru	olarak	tercüme	edenlerle	
komisyonca	verilecek	bir	mevzuu	not	almaksızın	15	dakika	düşündükten	sonra	
yabancı	dilde	ağızdan	doğru	anlatabilenler	muvaffak	ol-	
muş	sayılırlar.	
	

	



Kararnameler	
	

1—	 Bolunun	 Hocabey	Mahallesinden	 Eminoğlıı	 Süleyman	 Besim	 Akalımn	
vefatı	hasebile	4028	sayılı	İstiklâl	Madalyasının,	müteveffanın	varisi	ve	en	büyük	
oğlu	Teğ-	
men	Namık	Akalm’a	intikali	tensip	edilmiştir.	
	

2—	İşbu	kararname	hükmünü	icraya	Dahiliye	Vekili	
memurdur.																											19/2/1940	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Vatandaşlığımıza	alınanlar	
	

Kararname	No	:	2/12984	
	

1929	 senesinde	 İrana	 iltica	 ederek	 Tahran	 Elçiliğimizin	 Konsolosluk	
Şubesine	 kaydolunan	 Rus	 tebaasından	 1306	 Gence	 doğumlu	 İsmail	 oğlu	 İdris	
Talaş’m	 vatandaşlığa	 alınması;	 Dahiliye	 Vekilliğinin	 29/2/1940	 tarih	 ve	
2730/1541	 sayılı	 teklifi	 üzerine	 1312	 sayılı	 kanunun	 6	 ncı	maddesine	 tevfikan	
İcra	Vekilleri	Heyetince	6/3/1940	tarihinde	kabul		
olunmuştur.	 6/3/1940	
	
	
	
	
	
	

Vatandaşlığımızdan	çıkarılanlar	
	

Kararname	No:	2/12885	
	

Ordumuzun	emekli	 subaylarından	olup	resmî	 izin	almadan	yabancı	devlet	
tabiiyetine	geçmiş	olan	İzmir	nüfus	kütüklerinin	Mersinli	Köyü	Bornova	Caddesi	
14-53	 cildinin	 110	 sayılı	 evi	 üzerine	 1309	 Bağdat	 doğumu	 ile	 kayıtlı	 arap	
ırkından	 Resul	 Hayri	 Oğlu	 Ömer	 Nazminin	 yurtdaş-	 lıktan	 çıkarılması;	 Dahiliye	
Vekilliğinin	 12/2/1940	 tarih	 ve	 1732/1087	 sayılı	 teklifi	 üzerine	 1312	 sayılı	
kanunun	 9	 uncu	 maddesine	 tevfikan	 İcra	 Vekilleri	 Heyetince	 21	 Şubat	 1940	
tarihinde	kabul	olunmuştur.															21/2/1940	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Vekâletimiz	Tamimleri	
	

M.	İ.	13.	M.	
Köy	Hs.	Ş.	M.	

	
																																																																		Öz	:	

																																																																										Köylerde	oturan	memurlardan	da	
																																																																				salma	alınabileceği	hakkında:	

	
																																																																											Vilâyetine	
	
Sayı	:	438/3752	
	

3864	 sayılı	 kanunun	 linçi	maddesinin	 son	 fıkrasında	 köyde	 oturanlara	 ve	
köyde	 maddî	 alâkası	 bulunanlara	 salma	 salınacağı	 mezkûr	 ise	 de,	 maden	
işletmesi	memur	ve	müstahdeminin	köyde	bir	vazife	icabı	olarak	oturmaları	ve	
şahsî	 alâkaları	 bulunmaması	 itibarile,	 bunlara	 da	 salma	 salınması	 hususunda	
tereddüt	edildiği	Niğde	Vilâye-	
tinden	bildirilmektedir.	

Köy	 hududu	 dahilinde	 ikamet	 eden	 maden	 işletmesi	 memur	 ve	
müstahdemlerde	sair	bu	kabil	zevat,	köy	hizmetlerinden	istifade	edebilecekleri	
gibi,	durumları	ile	köy	idarelerine	bazı	külfetler	de	tahmil	etmiş	olacaklarından,	
münasip	bir	salma	hissesi	ödemelerinin	kanun	ruhuna	ay-	
kırı	düşmiyeceği	âşikârdır.	

Gereğinin	buna	göre	tedbirlenmesini	ve	keyfiyetin	bü-	
tün	köy	idarelerine	tebliğini	rica	ederim.	
	

7/3/940	
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M.	İ.	U.	M.	
	

H.	İ.	M.	Ş.	M.	
	

Vilâyetine	
	
Sayı	:	213/4956	

1	 —	 13/3/940	 gün	 ve	 213/3723	 sayılı	 tamimle	 tebliğ	 edi-	 leı	 vali	 ve	
kaymakam	 evleri	 talimatnamesine	 harfiyen	 riıyet	 edilerek	 hiç	 bir	 sebep	 ve	
suretle	bunun	dışına	çıkıl-	
mayacaktır.	

Talimat	hilâfında	yapılacak	mübayaat	ve	sarfiyattan	doğrudan	doğruya	ve	
şahsen	 hususî	 muhasebe	 müdürleri	 mes’ul	 ve	 zamin	 olacağından	 fevkalâde	
hallerde	 Valiler	 bizzat	 deruhdei	 mes’uliyet	 ettikleritakdirde	 keyfiyeti	 vekâlete	
bildirerek	 alacakları	 emre	 göre	 muamele	 yapacaklardı:.	 Bunun	 haricinde	
Vekâletin	emri	vakilerle	karşılaştırıi-	mıması	 lüzumu	efyemimyetle	ve	tamimen	
tebliğ	olunur.	

2	 —	 Umumî	 müfettişliklere,	 valiliklere	 ve	 teftiş	 hey’eti	 reisliğine	
yazılmıştır.	
	

27/3/940	
	

	
	

Memurlar,	Sicil	ve	Muamelât	U.	M.	
Ş.	2	

																								
																																																																																																	Öz	:	
																																																																														Yazılara	günü	gününe,	cevap	veril-	
																																																																										mesi	hakkında:	
																																																																							Vilâyetine	
Sayı	:	2614	

1	 —	 Devlet	 ve	 halk	 işlerinin	 günü	 gününe	 görülmesi,	 yürütülmesi,	
hükümetin	 en	 esaslı	 ve	 üzerinde	 hassasiyetle	 ve	 titizlikle	 durduğu	
prensiplerinden	biri	olduğu	ve	bu	



……….1686…………………………………………………………………………………………………….	
	
prensip	 dahilinde	 çalışan	 devletin	 memrlarmm	 da	 bugünün	 işini	 yarma	
bırakmayarak	 vaziyeti	 namus	 bilip	 günlük	 işlerini	 bitirmleden	 mesaî	 saati	
bitmiştir	diyerek	vazifelerinden	ayrılmamaları	icabedeceği	malûmu	âlileridir.	

Devletin	 prensibi	 ve	 memurlardan	 beklediği	 vazife	 hissi	 böyle	 iken	 bazı	
vilâyetlere	 yazılan	 yazılara	 aylarca	 cevap	 alınmadığı	 görülmekte	 ve	 bu	 hal	
vekâleti	ciddî	tedbirler	almağa	mecbur	eylemektedir.	Bu	tedbirlerin	başta	geleni	
inzibati	 cezadır.	 Bundan	 sonra	 vilâyetlere	 yazılacak	 o-	 lan	 yazıların	 vilâyete	
vusulü	 tarihinden	 itibaren	 en	 geç	 yirmi	 gün	 içinde	 bütün	 muameleleri	 ikmâl	
olunarak	cevapları	21	inci	günü	postaya	verilmiş	olacaktır.	Aksi	takdirde	vilâyet	
mektupçuları	hakkında	derhal	inzibatî	ceza	tatbik	edilecektir-	

İşin	 ehemiyetle	 alâkadarlara	 tebliğ	 olunarak	 badema	 vilâyetinize	 hiç	 bir	
tekit	yapılmamasının	teminini	tamimen	rica	ederim.	

2	—	Gereği	için	vilâyetlere,	bilgi	için	Umumî	Müfettişliklere	yazılmıştır.	
	

13/3/940	
	
	

M.	S.	M.	U.	M.	
Ş.	2	

	
																																																																																													Öz	:	
																																																																				2/1658	sayılı	kararname	1ile	meri-	
																																																																				yete	konan	şartname	formüllerinin		
																																																																				2	inci	maddesine	dair.	
																																																																	Vilâyetine	
Sayı	:	2672	

2490	 sayılı	 kanunun	 6	mcı	maddesinin	 (1)	 fıkrasına	 göre	 tanzim	 edilerek	
2/1658	sayılı	kararname	ile	mer’iyete	
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konulmuş	 olan	 şartname	 formüllerinin	 ikinci	 kısmının	 22	 inci	 maddesinin	
değiştirilmesine	 dair	 olan	 İcra	 Vekilleri	 Heyetinin	 kararnamesi	 sureti	
gönderilmiştir.	Tamimen	vi-	
lâyetlere	yazılmıştır.	
	

12/3/940	
	

Kararname	No	:	12889	
5/12/934	tarh	ve	2/1658	sayılı	kararnameye	ekdir	:	
2490	sayılı	kanunun	1	mcı	maddesinin	(1)	fıkrası	mucibince	tanzim	edilerek	

yukarıda	 tarih	 ve	 numarası	 yazılı	 kararname	 ile	 mer’iyete	 konulmuş	 olan	
şartname	 formüllerinin	 iki	 numaralı	 kısmının	 22	 ci	 maddesinin	 kat’î	 kabul	
yapılıncaya	 kadar	 yapının	 güzel	 bir	 halde	 muhafazası	 ve	 müteahhidin	 sun’u	
taksiri	 yüzünden	 vukua	 gelecek	 kazalardan	 mütevellit	 hasarlar	 müteahhide	
aittir)	 şeklinde	 değiştirilmesi;	 Nafia	 Vekilliğinin	 muvafakatma	 atfen	 Millî	
Müdafaa	Vekilliğinin	13/2/940	tarih	ve	50601	sayılı	teklifi	üzerine	İcra	Vekilleri	
heyetince	21/Şubat/940	tarihinde	kabul	olunmuştur.	
	
	
	
	

Memurlar,	Sicil	ve	Muamelât	U.	M.	
Ş.	2	

	
																																																																																																								Öz	:	
																																																																																	İdare	heyetlerinden	sadır	olacak		
																																																																														kararlar	hakkında	:	
																																																																												Vilâyetine	
Sayı	:	2673	

1	 —	 İdare	 heyetlerinden	 sadır	 olacak	 idari,	 istişarî	 ve	 ka.zai	 kararların	
mahiyetlerde	 kazaî	 kararların	 diğerlerinden	 tefriki	 cihetlerinde	 tatbikatta	
birgûna	tereddüt	ve	ka-	
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rışıklığı	 mucip	 olmamak	 üzere	 Vekâlet	 Hukuk	 Müşavirliğin	 bu	 husustaki	
mütaleanamesi	örneği	bile	gönderilmiştir.	

Ona	göre	gereğinin	yapılmasını	rica	ederim.	
2	—	Tamimen	vilâyetlere,	bilgi	için	Umumî	Müfettiş-	

liklere	yazılmıştır.	 11/3/940	
	
	

Hukuk	Müşavirliğinin	yüksek	Vekâlet	makamından	
muhavvel	2/12/339	T.	ve	836	sayılı	yazısı	örneği	

	
Teftiş	 Heyeti	 Reisliğinin	 2351/451	 sayılı	 mucip	 müzeK-	 keresile	 ilişiği	

memuriyetimize	havale	buyurulmakla	tetkik	ve	mütalea	olundu-	
İdare	 heyetlerinden	 sadır	 olacak	 İdarî,	 istişarî	 ve	 ka-	 zaî	 kararların	

mahiyetlerde	 kazaî	 kararların	 diğerlerinden	 tefriki	 cihetlerinde	 tatbikatta	
tereddüt	ve	karışıklığı	mucip	olduğu	Mülkiye	müfettişi	Ahmet	Temiz	tarafından	
tan-	
zim	edilen	rapordan	anlaşılmaktadır.	

Viâyetler	 idaresi	 kanununun	 62	 inci	 maddesi,	 İdare	 heyetlerinin	 İdarî	 ve	
istişarî	 ve	 kazaî	müzakerelerindeki	 nisap	 tayin	eylediği	 gibi	Ankara	 ve	 İstanbul	
vilâyetleri	idare	heyetleri	hakkmdaki	5/11/939	tarihli	talimatnamede	dahi	İdare	
heyetlerinin	bu	vazifeleri,	zikri	geçen	talimatnamenin	5	 inci	maddesinde	tasrih	
olunanlardan	 başka	 hususî	 kanunlarına	 tevfikan	 para	 cezaları	 hükmetmekten	
ibarettir.	 Kazaî	 mukarreratm	 ittihazında	 vilâyet	 idaresi	 kanununun	 62	 inci	
maddesinin	son	fıkrası	hükmüne	göre	heyetin	muayyen	azalan	bulunabileceğine	
nazaran	bu	nevi	mu-	 karrerattan	bulunan	nüfus	 cezalarının	 tayin	 ve	hükmüne	
ait	 içtimalara	 nüfs	 memuru	 veya	 müdürünün	 iştirâk	 ettirilmesi	 caiz	 değildir.	
Yalnız	 askerlik	 mükellefiyeti	 kanunun	 sarahati	 veçhile	 ve	 kanuna	 göre	
hükmolunacak	 ceza	 kararlarının	 müzakere	 ve	 ittihazında	 şube	 reisleri	 bulu-
nurlar.	

Tensip	buyurulduğu	takdirde	 işbu	mütaleanameııhı	T.	H.	Reisliğine	havale	
buyurulmasmı	arzeylerim.	
	
	
	
	
	



Tekaüt	ve	yetim	maaşları	
	

Dahiliye	Vekâletince	1/3/940	dan	1/4/940	a	kadar	işi	biten	
emekli	ve	öksüzler	maaşı	tahsis	listesi:	

	
Memuriyeti	ve	ismi	 Nev’i	tahsis	
	
Fatih	belediye	Ş.	hademesi	Haşan	Güngör	 Yetim	
Şahin	nahiyesi	müdürlüğünden	mütekait	ölü	Ha-	
lim	Akbulut																																																																																															»	
Dahiliye	Vekâleti	mülkiye	başmüfetteşliğinden		
mütekait	Hüseyin	Hüsnü	Toköz																																																											Tekaüt	
Balya	kazası	hususî	muhasebe	eski	tahsildarı		
Kadir	Duygu																																																																																																»	
Antalya	valisi	Fat	Baturay	 								»	
Burdur	hususî	muhasebe	birinci	sınıf	memuru		
Mekki	Öztürk																																																																																														»	
Çemişgezek	nüfus	memurluğundan	mütekait	ölü		
Ali	Ragtp	Arslan																																																																																					Yetim	
Erzincan	hsusî	muhasebe	müdürü	Lûtfi	Şenel																																						Tekaüt.		
Akhisar	Hususî	M.	merkez	piyade	tahsildarı	İb-	
rahim	Bilen																																																																																															»	
Sinop	hususî	muhasebe	müdürü	Necip	Yalçmkaya	»		
Gürün	kazası	tahrirat	kâtibi	ölü	İbrahim	Aktaş																																					Yetim	
Nüfus	idaresi	kâtipliğinden	mütekait	ölü	Ahmet		
Cenap	Kurşunoğlu																																																																																						»	
Amasya	muhacirin	hesap	memurluğundan	mü-	
tekait	Ahmet	Tuzcu																																																																																			»	
Yozgat	tahrirat	kalemi	ser	müsevvitliğinden	e-		
mekli	ölü	Mehmet	Arif	Okan																																																																					»	
Yabaııabat	eski	nüfus	memuru	Sadullâh	Erel																																							Tekaüt	
Tutak	nüfus	memurluğundan	mütekait	ölü	Kâ-	
zım	Peker																																																																																															Yetim	
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Memuriyeti	ve	ismi	 Nev’i	tahsis	
	
Elâzığ	matbaa	müdürlüğünden	mütekait	ölü	İb-	
rahim	Dalokay																																																																																							»	
Elbistan	hususî	M.	tahakkuk	kâtibi	ölü	Ziya	Eren																																		»		
Tarsus	hsusî	muhasebe	varidat	memurluğundan		
mütekait	ölü	Salih	Naci	Şener																																																															»	
Hocalar	nahiyesi	müdürü	Ali	Behçet	Kandemir		
Tekaüt	Ömerli	nüfus	memurluğundan	mütekait	ölü	Ali		
Riza	Demirtaş																																																																																				Yetim	
Pazarköy	nahiyesi	tahrirat	kâtipliğinden	müte-	
kait	ölü	Hüseyin	Günay																																																																									»	
Ergani	kaymakamlığından	mütekait	ölü	Hüsnü	 																									»	
Mülga	emanet	kapıcısı	Mustafa	Çakır																																														Tekaüt	
Harran	hususî	muhasebe	eski	memuru	Mehmet		
Reşit	Güllâç																																																																																							Tekaüt	
Mezbaha	takibi	mesalih	memurluğundan	emekli		
Ahmet	Rüştü	Kuşada																																																																									Yetim	
Bergama	nüfus	memurluğundan	mütekait	ölü	Ali		
Özbalcı																																																																																																		»	
Kadıköy	tahsil	memurluğundan	emekli	Ali	Yıldız	 																								»	
Zat	İşleri	M.	sicil	müsevvidi	Mehmet	Ali	Taptık	 																								»	
Elâzığ	hususî	muhasebe	M.	mahallî	idareler	mü-	
fettişi	ölü	Edip	Alpsu																																																																													»	
Eski	Trablüsgarp	vilâyeti	tahrirat	başkâtipliğin-	
den	mütekait	ölü	Mehmet	Arif																																																													»	
Karaman	kazası	eski	tahrirat	kâtibi	ve	Sivas	in-	
hisarlar	başmüdürlüğü	takibat	şubesi	sabık	me-	
muru	M.Hayrı	Bekem																																																																								Tekaüt	
Mülga	iaşei	umumiye	İzmir	sevk	memurluğundan		
açıkta	Mehmet	Şefik	Kantarcı																																																														»	
Kocaeli	hususî	muhasebe	sicil	ve	ayniyat	kâtibi		
D	ursun	Erol																																																																																										»	


