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AFETLER 
 

MEVZUAT ADI 
 

 
SAYISI 

 
TARİHİ 

 
MADDE METNİ 

Taşkın Sulara 
ve Su 
Baskınlarına 
Karşı Korunma 
Kanunu 

4373 14.01.1943 Madde 2 - Birinci madde 
hükümlerine göre tesbit ve ilân edilen 
sahaların sınırları içinde suların akmasına 
engel olan bina, tesisler, fidan, ağaç, set, 
savak gibi manialarla değirmen ve sulama 
arkları hakkında aşağıdaki hükümler tatbik 
olunur: 

a) Bina ve tesisler hakkında istimlâk 
hükümlerine göre muamele yapılır. Bu 
bina ve tesislerin arsaları ve bitişik arazileri 
sahiplerinin faydalanabilecekleri durumda 
ise, bunların kıymetleri istimlâk bedelinden 
indirilir ve arsa veya arazi sahiplerine 
terkedilir. 

b) Fidan, ağaç ve aşinalıklarla 
esaslı bent ve savaklar belediye sınırı için-
de ise belediye encümeninin, bu sınır 
dışında ise vilâyet daimî encümeninin 
seçeceği üç vukuf ehli tarafından 
kıymetleri takdir edilerek, bedelleri 
sahiplerine peşinen ödendikten sonra 
kaldırılır veya yıkılır. Bunların takdir olunan 
kıymetleri için tebliğ tarihinden itibaren beş 
gün zarfında ilgililerce vilâyet idare 
heyetlerine itiraz edilebilir. Vilâyet idare 
heyetlerinin nihayet bir ay içinde karar 
vermeleri lâzımdır. Bu kararlar icrayı 
durdurmaz. Ancak bu fıkra hükmü 
dairesinde kaldırılacak veya yıkılacak olan 
fidan, ağaç ve aşinalıklarla bent ve 
savakların kısmen veya tamamen başka 
yerlere nakli için sahiplerince alâkalı 
makamlara yazı ile vukubulacak 
müracaatlar üzerine lüzumlu ve mümkün 
mühletler verilir. Bu hallerde takdir edilmiş 
olan bedellerden nakledilen kısımlara 
isabet eden miktarlar indirilir. Kaldırılan 
fidan, ağaç ve aşinalıkların arazisi 
sahiplerince hiç bir surette kullanılmıyacak 
hale girmiş bulunursa, bunlar da (a) fıkrası 
hükümlerine göre istimlâk olunur. 

c) Yukarıki fıkralara göre takdir 
edilecek bedeller Nafıa Vekilliğince ödenir. 
Ancak Devlet ve belediyeye ve hususi 
idarelerle köy hükmi şahıslarına (veya 
Vakıflar İdaresine) ait olan bina, tesisler, 
fidan, ağaç ve aşinalıklarla diğer manialar 
için hiç bir tazminat verilmez. (1) 

d) Âdi bent ve setlerle çit dolma ve 
toprak birikintisi gibi manialar da hiç bir 
tazminat verilmeksizin kaldırılır. 
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e) Baskın sahalarının dışındaki 
değirmenlere, sınai tesisleri veya ekim 
sahalarına giden ve su baskın sahasından 
geçen ark ve kanallardan zararlı olanların 
fenni icaplara uygun olarak düzeltilmeleri 
için sahiplerine kâfi bir mühlet verilir. Bu 
müddetin sonunda düzeltilmedikleri 
takdirde yukarıdaki hükümler tatbik olunur. 

 
(1)   Bu benddeki (veya vakıflar idaresine) 
şeklindeki ibare Anayasa Mahkemesi'nin 
22/7/1970 tarih, E. 1969/35, K. 1969/70 
sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 

 

Taşkın Sulara 
ve Su 
Baskınlarına 
Karşı Korunma 
Kanunu 

4373 14.01.1943 Madde 3 - Birinci madde hükümleri 
dairesinde tesbit ve ilân edilmiş olan 
sınırlar içinde tesisat, inşaat veya tadilât 
yapmak, fidan veya ağaç dikmek yasaktır. 
Müsaade verilmesi, Su İşleri Müdürünün, 
bulunmıyan yerlerde Nafıa Müdürünün 
fenni mahzur olmadığı hakkında rapor 
vermiş olmasına bağlıdır. 

Birinci fıkra hükmüne muhalif olarak 
izin istihsal edilmeden yapılan ve suyun 
akmasına veya su seviyesinin 
yükselmesine tesiri olan tesisat, inşaat 
veya tadilât, dikilen fidan veya ağaçlar 
mahallî Su İşleri Müdürünün, yoksa Nafıa 
Müdürünün teklifi üzerine valinin karariyle 
yıktırılır veya kaldırılır ve bu hususta ya-
pılan masraflar sahiplerinden alınır. 

 

Taşkın Sulara 
ve Su 
Baskınlarına 
Karşı Korunma 
Kanunu 

4373 14.01.1943 Madde 4 - Daimi bakıma tabi olsun 
olmasın kenar ve setlerin taşkın sularla 
yıkılma tehlikesine veya halkın su âfetine 
maruz bulunduğunu görenler, bunu derhal 
mahallin Su İşleri, Nafıa Müdür ve 
teşkilâtına veya en yakın muhtarlara, 
jandarma dairelerine veyahut mülkiye 
âmirlerine haber vermeğe mecburdurlar. 

Bu mecburiyet, suların kabarma ve 
taşması mevsimlerinde halka ilân edilir. 

 

Taşkın Sulara 
ve Su 
Baskınlarına 
Karşı Korunma 
Kanunu 

4373 14.01.1943 Madde 6 - Taşkın sularla kenar ve 
setlerin yıkılma ve yarılma tehlikesine 
maruz bulunması veya yakın arazinin su 
baskınına uğraması gibi hallerde, 
hâdisenin vukubulduğu mahallin en büyük 
mülkiye memurunun emriyle tehlike ile kar-
şılaşan köy ve kasabaların 18 yaşını bitirip 
50 yaşını doldurmamış bulunan erkekleri, 
ellerinde bulunan ve yıkıntıları düzeltmeğe 
yarayacak her türlü alât, edevat ve 
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malzeme ve vasıtalarla tehlike yerine 
yardıma koşmağa ve gösterilen işlerde ça-
lışmağa mecburdurlar. 

Köylünün temin edemiyeceği 
anlaşılan lüzumlu vasıtaları Nafıa Vekilliği 
önceden kâfi miktarlarda ve taşkın 
sahalarında bulundurur. 

Tehlike ile karşılaşan veya tehlikeye 
uğrayan mahaller halkı ile bu âfetin 
önlenemiyeceği anlaşıldığı takdirde, 
tehlike mıntakası dışında kalan komşu köy 
ve kasabalar halkı da birinci fıkra 
hükümleri dairesinde yardıma çağırılırlar. 
Bunlar da gösterilen işlerde çalışmağa 
mecburdurlar. 

Mülki idare mıntakası ayrı dahi olsa 
komşu köy ve kasaba halkı tehlikeye 
maruz mahallin en büyük mülkiye 
memurunun bu yoldaki emirlerini yerine 
getirmekle mükelleftir. �u kadar ki bu 
komşu köy ve kasabaların bağlı bulunduğu 
vilâyet veya kazaya derhal malûmat verilir 
ve yardım istenilir. 

Yardıma giden komşu köy ve 
kasabalar halkı da ellerinde bulunan, alât 
ve malzeme ve vasıtaları, ameliyatı idare 
edenlerin emrine vermeğe mecburdurlar. 

Vali ve kaymakamlarla nahiye 
müdürleri ve köy muhtarları ve civardaki 
askerî ve jandarma, gümrük muhafaza ve 
orman koruma kıta komutanları 
mafevklerinden emir beklemeksizin tehlike 
ile karşılaşan yerlere yardımcı göndermek 
ve icabında bizzat tehlike yerine gitmekle 
mükelleftirler. 

 

Taşkın Sulara 
ve Su 
Baskınlarına 
Karşı Korunma 
Kanunu 

4373 14.01.1943 Madde 7 - Altıncı maddede yazılı 
mükelleflerin önceden köy ve belediyeler-
ce ikişer nüsha defterleri tanzim ve taşkın 
sahasının tabi olduğu vilâyet makamınca 
tasdik olunarak birer nüshası köy 
muhtarlarına, belediye reislerine ve birer 
nüshası da mahallin en büyük mülkiye 
memuruna tevdi edilir. Lüzumu halinde 
mükellefler bu defterler mucbince işe davet 
ve sevkolunurlar. 

 

Taşkın Sulara 
ve Su 
Baskınlarına 
Karşı Korunma 
Kanunu 

4373 14.01.1943 Madde 8 - Tehlike büyük ve geniş 
görünürse koruma işlerini idare eden âmir, 
gerek o mahalde ve gerek o civarda 
bulunan askerî ve mülkî veya hususî, 
tahlis işlerinde faydalı teşekkül ve 
vasıtalardan yardım istemeğe ve bu 
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hususta kendisine müracaat olunan her 
makam da derhal yardım etmeğe 
mecburdur. 

 

Taşkın Sulara 
ve Su 
Baskınlarına 
Karşı Korunma 
Kanunu 

4373 14.01.1943 Madde 15 - 6 ncı maddeye göre 
taşkınları önlemek, yangın ve yıkıntıları 
kapamak üzere salahiyetli memurlar 
tarafından hâdise mahalline gitmeleri 
emrolunanları, hastalık veya diğer makbul 
bir sebep olmadıkça iş başına cebren 
sevketmeğe mahallin en büyük mülkiye 
memuru mezundur. Bu husustaki emirleri 
zabıta kuvvetleri derhal ifaya 
mecburdurlar. 

Davet anında köy ve kasabalarında 
bulunup da sıhhi vaziyetleri müsait olduğu 
halde ve başkaca makbul bir sebep 
olmaksızın bu davete icabet etmiyenlerle 
gidip çalışmıyanlardan kaymakam veya 
valinin karariyle beş liradan on liraya kadar 
hafif para cezası alınır. Bu kararlar katidir 
ve âmme cezalarının tahsili hakkındaki 
hükümlere tevfikan icra olunur. 

6 ncı maddede yazılı memurlardan 
hâdise mahalline yardımcı 
göndermiyenlerle bu kanunun hükümlerini 
tatbikte ihmali görülenler hakkında Türk 
Ceza Kanununun 230 uncu maddesi 
hükümleri tatbik olunur. 

 

Erzincan’da 
Yaptırılacak 
Meskenler 
Hakkında 
Kanun 

5243 06.07.1948 Ek Madde 5 - Süknaya elverişli bir 
hale gelmiş olan evlerden, Hazine elinde 
bulunanlar Hazinece ve Bankaya 
devredilmiş olanlar Banka tarafından, devir 
ve temlik işlemlerinin ikmal edilmesi 
beklenmeksizin, taahhütname vermiş 
olanlara bir zabıt tanzim edilerek derhal 
teslim olunur. 

 

 

Aydın, 
Balıkesir, 
Bilecik, Edirne, 
Eskişehir, 
Kırklareli, 
Konya ve 
Denizli 
Vilayetlerinde 
1955-1956 
Yılında Tabii 
Afetlerden 
Zarar Görenlere 
Yapılacak 

6746 22.06.1956 Madde 3 - Yanan, yıkılan veya ağır 
hasara uğrayan gayrimenkullere ait ar-
salarla, hasar görmemiş ve istimlâkine 
lüzum ve zaruret bulunan gayrimenkullerin 
bedelleri, köylerde köy ihtiyar meclisinden 
ve vazifeli fen adamlarından birer zattan 
olmak üzere iki, şehir ve kasabalarda 
belediye meclisi âzasından, mülk 
sahiplerinden ve vazifeli fen adamlarından 
seçilecek üç kişilik komisyonlar marifetiyle 
takdir edilir. 

Bu komisyonlar mahallin en büyük 
mülkiye âmirleri tarafından teşkil edilir. 
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Yardım 
Hakkında 
Kanun 

Komisyonlar aralarından seçecekleri reisin 
başkanlığında çalışır ve ekseriyetle karar 
verirler. 

Mezkûr arsaların komisyonlarca 
hazırlanacak basit krokileriyle yüz ölçüle-
rini, beher metre karesine takdir edilen 
bedeli ihtiva eden cetveller on gün 
müddetle mahallî imkân ve şartlara göre 
ilân olunur. 

Takdir ettirilen kıymetlere ilgililerin 
ilân müddetinin hitamından itibaren beş 
gün içinde asliye hukuk mahkemesine 
dâva açabilirler. Dâva dilekçesinin mah-
kemece kaydedildiği günden itibaren sekiz 
gün içinde taraflar diğer dâvalara tercihan 
mahkemeye çağrılırlar. Bu dâvalar basit 
muhakeme usulüne tabidir. Kıymete ait 
dâvanın açılması veya Temyiz talebi bu 
kanuna göre yapılacak muameleleri ve 
inşaat ameliyesini hiç bir suretle 
durdurmaz. Bu dâvalar dolayısiyle mah-
kemelerce ihtiyati tedbir kararı verilmez. 

 

Aydın, 
Balıkesir, 
Bilecik, Edirne, 
Eskişehir, 
Kırklareli, 
Konya ve 
Denizli 
Vilayetlerinde 
1955-1956 
Yılında Tabii 
Afetlerden 
Zarar Görenlere 
Yapılacak 
Yardım 
Hakkında 
Kanun 

6746 22.06.1956 Madde 4 - Üçüncü maddede yazılı 
itiraz müddetinin sonunda itiraz edilmiyen 
gayrimenkullerin kıymetlerini gösteren 
belgeler sahipleri adına tanzim olunarak 
belediye ve köy ihtiyar meclislerince 
müracaatlarında kendilerine veya kanuni 
mümessillerine verilir. Hisseli veya intikali 
yapılmamış gayrimenkullerin kıymet 
belgeleri hissedarları veya kanuni 
mirasçıları adına tanzim olunur. 

Bu kıymet belgelerinin kayıtları 
kaymakam veya vali tarafından tasdikli 
defterlerde tutulur. 

Tapuda kaydı bulunmıyan veya 
mülkiyeti ihtilaflı veyahut, veraset ilâmı ib-
raz edilmemiş olan gayrimenkullere ait 
kıymet belgelerine mülk sahibinin veya 
mutasarrıfının adı yazılmıyarak sadece 
ada ve parsel sayısı, yüz ölçüsü ve 
evsafiyle takdir edilen bedeli kaydedilir ve 
bunlar belediye veya köy kasasında 
muhafaza edilerek sahipleri belli oldukça 
isimleri yazılıp kendilerine verilir. Bu nevi 
belgelere ait bedeller Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasına yatırılır. 

İlân tarihinden itibaren 10 yıl içinde 
sahibi çıkmıyan kıymet belgeleri hükümsüz 
addedilir ve bankadaki mukabilleri 
Hazineye irat kaydolunur. 
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Muğla, Denizli, 
Bolu, Aydın ve 
Sakarya 
Vilayetleri 
Dahilinde 
Vukua Gelen 
Yer 
Sarsıntısında 
Zarar Görenlere 
Yapılacak 
Yardım 
Hakkında 
Kanun 

7010 14.06.1957 Madde 4 - Yıkılan veya ağır hasara 
uğrayan binalara ait arsalarla hasar 
görmemiş ve istimlâkine lüzum ve zaruret 
bulunan gayrimenkullerin bedelleri köy-
lerde köy ihtiyar meclislerinden iki, vazifeli 
fen adamlarından bir kişiden olmak üzere 
üç kişilik, şehir ve kasabalarda belediye 
meclisi âzasından, mülk sahiplerinden ve 
vazifen fen adamlarından seçilecek keza 
üç kişilik komisyonlar marifetiyle takdir 
edilir. 

Mahallin en büyük mülkiye âmiri 
tarafından teşkil edilecek bu komisyonlar 
aralarından seçecekleri reisin 
başkanlığında çalışır ve ekseriyetle karar 
verirler. 

İstimlâki yapılacak gayrimenkullerin 
arsalarının tahmini yüz ölçümleri, metre 
karesine ve üzerinde bina varsa tümüne 
takdir edilen kıymeti, mal sahibinin adı ve 
soyadını, sokak ve mevkiini ihtiva eden ve 
yukarıki komisyonlar tarafından hazırlanan 
cetveller on gün müddetle mahallî imkân 
ve şartlara göre ilân olunur. 

Takdir ettirilen kıymetlere ilgililer ilân 
müddetinin hitamından itibaren beş gün 
içinde asliye hukuk mahkemesinde dâva 
açabilirler. Dâva dilekçesinin mahkemece 
kaydedildiği günden itibaren sekiz gün 
içinde taraflar diğer dâvalara tercihan 
mahkemeye çağrılırlar. Bu dâvalar basit 
muhakeme usulüne tabidir. Kıymete ait 
dâvanın açılması veya temyiz talebi, bu 
kanuna göre yapılacak muameleleri ve 
inşaat ameliyesini hiç bir suretle 
durdurmaz. Bu dâvalar dolayısiyle 
mahkemelerce ihtiyati tedbir kararı 
verilmez. 

 

Muğla, Denizli, 
Bolu, Aydın ve 
Sakarya 
Vilayetleri 
Dahilinde 
Vukua Gelen 
Yer 
Sarsıntısında 
Zarar Görenlere 
Yapılacak 
Yardım 
Hakkında 
Kanun 

7010 14.06.1957 Madde 5 - Dördüncü maddede 
yazılı itiraz müddetinin sonunda itiraz 
edilmiyen gayrimenkullerin kıymetlerini 
gösteren belgeler sahipleri adına tanzim 
olunarak belediye ve köy ihtiyar 
meclislerince müracaatlarında kendilerine 
veya kanuni mümessillerine verilir. Hisseli 
veya intikali yapılmamış gayrimenkullerin 
kıymet belgeleri hissedarları veya kanuni 
mirasçıları namına tanzim olunur. Kıymet 
belgelerinin birer örnekleri mahallî tapu 
dairesine tevdi olunur. 

Bu kıymet belgelerinin kayıtları vali 
veya kaymakam tarafından tasdikli 
defterlerde tutulur. 
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Tapuda kaydı bulunmıyan veya 
mülkiyeti ihtilaflı veyahut veraset ilâmı 
ibraz edilmemiş olan gayrimenkullere ait 
kıymet belgelerine malsahibinin veya 
mutasarrıfının adı yazılmıyarak sadece 
ada ve parsel sayısı, yüz ölçümü ve evsafı 
ile takdir edilen bedeli kaydedilir ve bunlar 
bir sene müddetle belediye veya köy 
kasasında muhafaza edilerek sahipleri 
belli oldukça isimleri yazılıp kendilerine 
verilir. Bir sene içinde alınmıyan belgeler 
tapu sicil muhafızlığına tevdi edilir. Bu nevi 
belgelere ait bedeller Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasına yatırılır. 

İlân tarihinden itibaren on yıl içinde 
sahibi çıkmayan kıymet belgeleri hü-
kümsüz addedilir ve bankadaki mukabilleri 
Hazineye irat kaydolunur. 

 

Sivil Savunma 
Kanunu 

7126 09.06.1958 Madde 6 - Tabii âfetler ve büyük 
yangınlarda; 4373 sayılı (Taşkın sular ve 
su baskınlarına karşı korunma) ve 4623 
sayılı (Yer sarsıntısından evvel ve sonra 
alınacak tedbirler) hakkında kanunlar 
hükümleri dairesinde yapılacak her türlü 
kurtarma ve yardım işlerine, mahalli mülki 
âmirliklerce görülecek lüzum üzerine, bu 
bölgede bulunan Sivil Savunma 
teşkillerinin de katılması mecburidir. 

 

Umumi Hayata 
Müessir Afetler 
Dolayısiyle 
Alınacak 
Tedbirlerle 
Yapılacak 
Yardımlara Dair 
Kanun 

7269 15.05.1959 Madde 1 - (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 
md.) (Değişik birinci fıkra: 27/12/1993 - 
3956/1 md.) Deprem (Yer sarsıntısı), 
yangın, su baskını, yer kayması, kaya 
düşmesi, çığ, tasman ve benzeri 
afetlerde; yapıları ve kamu tesisleri 
genel hayata etkili olacak derecede 
zarar gören veya görmesi muhtemel 
olan yerlerde alınacak tedbirlerle 
yapılacak yardımlar hakkında bu kanun 
hükümleri uygulanır.  

Afete uğrayan meskûn yerlerin 
büyüklüğü o yerin tamamında veya bir 
kesiminde yıkılan, oturulmaz hale gelen 
bina sayısı, zarar gören yapı ve 
tesislerin genel hayata etki derecesi, 
mahallin ekonomik ve sosyal özellikleri, 
zararın kamu oyundaki tepkisi, normal 
hayat düzenindeki aksamalar ve benzeri 
hususlar göz önünde tutulmak suretiyle 
afetlerin genel hayata etkililiğine ilişkin 
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temel kurallar, İçişleri ve Maliye 
Bakanlıklarının mütalaaları da alınarak 
İmar ve İskan Bakanlığınca 
hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.  

Yukarda yazılı afetlerin meydana 
gelmesinde veya muhtemel olması 
halinde zararın o yerin genel hayatına 
etkili olup olmadığına, yönetmelik 
esasları gereğince, İmar ve İskan 
Bakanlığı tarafından karar verilir.  

�u kadar ki, afetin meydana gelmesi 
hâlinde bu kanun gereğince alınması 
lazım gelen acil tedbirlerin ittihazına 
afetin meydana geldiği bölgenin valisi 
yetkilidir. (Bu bölümün uygulanmasında 
ek 5 inci maddeye bakınız. ) 

 

 

Umumi Hayata 
Müessir Afetler 
Dolayısiyle 
Alınacak 
Tedbirlerle 
Yapılacak 
Yardımlara Dair 
Kanun 

7269 15.05.1959 Madde 2 - (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 
md.) Su baskınına uğramış veya 
uğrayabilir bölgeler, İmar ve İskan 
Bakanlığının teklifi üzerine Devlet Su 
İşlerinin bağlı bulunduğu Bakanlıkça; 
yer sarsıntısı, yer kayması, kaya 
düşmesi ve çığ gibi afetlere uğramış 
veya uğrayabilir bölgeler ise, İmar ve 
İskan Bakanlığınca tespit ve bunlardan 
şehir ve kasabalarda meydana gelen ve 
gelebileceklerin sınırları imar planına, 
imar planı bulunmayan kasaba ve 
köylerde de belli edildikçe harita veya 
krokilere işlenmek suretiyle, afete 
maruz bölge olarak İmar ve İskan 
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulunca kararlaştırılır ve bu suretle 
tespit olunan sınırlar, İmar ve İskan 
Bakanlığının isteği üzerine ilgili 
valiliklerce mahallinde ilan olunur.  

Mahalli şart ve özellikler dolayısıyla 
yangın afetine uğraması muhtemel olan 
sahalar, şehir ve kasabalarda belediye 
meclisleri, köylerde ihtiyar heyetleri 
tarafından tespit ve kaymakamların 
mütalaası alındıktan sonra valilerin 
tasvibi üzerine ilgili bölgelerde ilan 
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olunur.  

 

Umumi Hayata 
Müessir Afetler 
Dolayısiyle 
Alınacak 
Tedbirlerle 
Yapılacak 
Yardımlara Dair 
Kanun 

7269 15.05.1959 Madde 3 - (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 
md.) İkinci maddeye göre ilan edilen 
afet bölgelerinde yeniden yapılacak, 
değiştirilecek, büyütülecek veya esaslı 
tamir görecek resmi ve özel bütün 
yapıların tabi olacağı teknik şartlar, 
Bayındırlık Bakanlığının mütalaası da 
alınarak İmar ve İskan Bakanlığınca 
hazırlanacak bir yönetmelikle tespit 
olunur.  

Belediye hudutları ve varsa mücavir 
sahalar dahilinde ilgili belediyeler, 
bunun dışında kalan yerlerde vali ve 
kaymakamlar bu yönetmelik esaslarının 
uygulanmasını sağlamakla 
yükümlüdürler.  

Yönetmelik esaslarına aykırı olan 
yapılar hakkında; yukarda belirtilen 
merciler tarafından sahiplerine tebligat 
yapılarak, en çok 3 aylık süre içinde 
hatanın ve tehlikeli durumun 
giderilmesi bildirilir.  

Verilen süre içinde sahiplerince ıslah 
edilmeyen bina veya bina kısımları 
belediye hudutları ve mücavir saha 
dahilinde belediye encümenlerince 
diğer yerlerde ise il veya ilçe idare 
kurullarınca, yıkma parası yıkıntı 
malzemesinden karşılanmak, 
yetmemesi halinde kalan kısmı afetler 
fonundan tamamlanmak üzere yıktırılır.  

İmar ve İskan Bakanlığı bu konuda 
gerekli kontrol ve denetime yetkilidir.  

Yer kayması, kaya düşmesi, çığ gibi 
afetlere uğrayabilecek meskûn yerlerde 
alınacak önleyici tedbirler İmar ve İskan 
Bakanlığınca, su baskınına 
uğrayabilecek yerlerde ise, Devlet Su 
İşlerinin bağlı bulunduğu bakanlıkça 
alınır. Bu işlere ilişkin ödenek, tedbirleri 
almakla görevli bakanlıkça karşılanır.  



BELEDİYE BA�KANININ EL KİTABI 
 

Sayfa 10 / 49 

 

Umumi Hayata 
Müessir Afetler 
Dolayısiyle 
Alınacak 
Tedbirlerle 
Yapılacak 
Yardımlara Dair 
Kanun 

7269 15.05.1959 Madde 4 - (Değişik : 2/7/1968 - 
1051/1 md.) 

İçişleri, İmar ve İskân, Bayındırlık, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tarım 
Bakanlıklarınca acil yardım teşkilâtı ve 
programları hakkında genel esasları 
kapsıyan bir yönetmelik yapılır. 

Bu yönetmelik esasları dairesinde 
afetin meydana gelmesinden sonra yapıla-
cak kurtarma, yaralıları tedavi, barındırma, 
ölüleri gömme, yangınları söndürme, 
yıkıntıları temizleme ve felâketzedeleri 
iaşe gibi hususlarda uygulanmak üzere gö-
rev ve görevlileri tayin, toplanma yerlerini 
tespit eden bir program valiliklerce dü-
zenlenir ve gereken vasıtalar hazırlanarak 
muhafaza olunur. 

Bu programların uygulanması, 
valiliklerce kurulacak kurtarma ve yardım 
komitelerince sağlanır. 

Ancak 7126 sayılı Sivil Müdafaa 
Kanununa göre teşkilât kurulan yerlerde 
âcil kurtarma ve yardım işleri, yukarda 
belirtilen komite ile sözü geçen sivil savun-
ma teşkilâtı tarafından müştereken 
yürütülür. 

İlçe, bucak ve köylerde tafsilâtlı 
çalışma muhtıraları ve uygulama program-
ları tasdikli il muhtıra ve programlarındaki 
esaslar dairesinde ilçelerde kaymakamlar, 
bucak ve köylerde bucak müdürleri 
tarafından düzenlenir; il kurtarma ve yar-
dım komitesinin incelemesinden sonra 
valilerin onayı ile kesinleşir. 

 

Umumi Hayata 
Müessir Afetler 
Dolayısiyle 
Alınacak 
Tedbirlerle 
Yapılacak 
Yardımlara Dair 
Kanun 

7269 15.05.1959 Mülkiye amirlerine verilen 
olağanüstü yetkiler: 

Madde 6 - (Değişik: 2/7/1968 - 
1051/1 md.) 

Afetlerin meydana gelmesinden 
sonra vali ve kaymakamlar (Askerler ve 
hâkim sınıfından bulunanlar hariç olmak 
üzere) 18 - 65 yaş arasındaki bütün 
erkeklere görev vermeye, bedeli, ücreti 
veya kirası sonradan ödenmek üzere 
canlı, cansız, resmi ve özel her türlü taşıt 
araçlarına ve gerekli makina, alât ve 
edevatına el koymaya ve hiçbir kayda ve 
merasime tabi olmaksızın tedavi, 
kurtarma, yedirme, giydirme ve barındırma 
gibi işlerle bu gibi işlerin gerektirdiği acil 
satınalmaları ve kiralamayı yapmaya, 



BELEDİYE BA�KANININ EL KİTABI 
 

Sayfa 11 / 49 

Devlete, mahalli idarelere, evkafa, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ile bunlara bağlı 
kurumlara ilişkin her türlü taşınmaz malları; 
yetmemesi halinde de diğer tüzel kişiler ile 
gerçek kişilere ait bina ve müştemilâtı ile 
bahçe ve arsa gibi araziyi geçici olarak 
işgale yetkilidir. 

Bu yetkinin kullanma süresi, afetin 
sona ermesinden itibaren 15 gündür. Bu 
süre, gerektiğinde İmar ve İskân 
Bakanlığınca uzatılabilir. 

Yedirme, giydirme, barındırma, 
onarım için afetzedelere nakdi ödemede 
bulunulması önleme için harcama 
yapılması İmar ve İskân Bakanlığının 
muvafakatine bağlıdır. 

Bu madde gereğince yapılacak 
harcamalar ve ödemeler borçlandırmaya 
tabi tutulmaz. 

Kendilerinden yardım istenilen afet 
bölgesi civarındaki vali ve kaymakamlar 
yukarıdaki fıkralarda yazılı yetkilerini 
kullanarak bütün imkân ve vasıtalarla yar-
dıma mecburdurlar. 

 

Umumi Hayata 
Müessir Afetler 
Dolayısiyle 
Alınacak 
Tedbirlerle 
Yapılacak 
Yardımlara Dair 
Kanun 

 

7269 15.05.1959 Mükellefiyetler: 

Madde 7 - Âfet bölgelerinde veya 
civarında bulunan ordu, jandarma, kıta, 
birlik ve müessese kumandanları, hazarda, 
kendilerinden vali veya kaymakamlar 
tarafından istenilecek yardımları 
üstlerinden emir beklemeksizin yapmıya 
mecburdurlar. 

 

Umumi Hayata 
Müessir Afetler 
Dolayısiyle 
Alınacak 
Tedbirlerle 
Yapılacak 
Yardımlara Dair 
Kanun 

7269 15.05.1959 Madde 8 - Rasat istasyonları vuku 
muhtemel âfetleri bu bölgelerin en büyük 
mülkiye âmirine derhal bildirmeye 
mecburdurlar. 

Ellerinde muhabere vasıtaları, 
haber ulaştırma imkânları bulunan mülki 
ve askerî bütün resmi makam ve 
müesseseler âfetlerin vukuu haberini 
mahallin en büyük mülkiye âmirine derhal 
bildirmekle mükelleftir. 

Afetlerin vukuunu ihbar veya yardım 
talepleri için yapılacak telgraf, telefon, 
telsiz muhaberelerini, telgraf ve telefon 
merkezleri, demiryolu istasyonları, askeri 
muhabere teşkilleri her işe tercihan 
parasız kabule ve muhataplarına ulaştır-
maya mecburdurlar. 

İcabında radyo istasyonlarından da 
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parasız istifade edilir. 

 

Umumi Hayata 
Müessir Afetler 
Dolayısiyle 
Alınacak 
Tedbirlerle 
Yapılacak 
Yardımlara Dair 
Kanun 

7269 15.05.1959 Madde 9 - Bu kanunda yazılı 
afetlerin vukuunda ilk yardımları 
mahallerine yetiştirmek maksadiyle bu 
bölgelere mülkiye âmirleri ve alâkalı 
makam ve müesseseler tarafından 
gönderilecek kurtarma ve yardım ekipleri, 
her türlü malzeme, makina, alât, yiyecek, 
giyecek ve barınma eşya ve maddeleri, 
umumi, hususi ve mülhak bütçeli idarelerle 
bunlara bağlı müesseseler ve İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin, vilâyetlere, 
belediye ve köylere ait olan ve bunlara 
bağlı bulunan müesseselerin elinde 
bulunan her türlü kara, deniz, ve hava 
nakil vasıtaları ile, bedeli sonradan 
ödenmek üzere, sevk edilir. İhtiyaç 
hissedilen mahallerde bu mecburiyet ve 
mükellefiyetler hakiki şahıslarla her türlü 
şirket ve müesseselere de teşmil edilebilir. 

 

Umumi Hayata 
Müessir Afetler 
Dolayısiyle 
Alınacak 
Tedbirlerle 
Yapılacak 
Yardımlara Dair 
Kanun 

7269 15.05.1959 Afet bölgelerinde yapılacak teknik 
işler: 

Madde 13 - (Değişik : 2/7/1968 - 
1051/1 md.) 

a) Yapılacak işlemlere esas olmak 
üzere İmar ve İskân Bakanlığınca kuru-
lacak fen kurulları tarafından, afetin 
meydana geldiği arazinin durumu ile bütün 
yapılar ve kamu tesisleri incelenerek, 
hasar tespit raporu düzenlenir. 

(Değişik : 31/8/1999 - KHK - 574/1 
md.) Gereken hallerde, yapılarda meydana 
gelen hasarı tespit etmek üzere Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığının isteği üzerine diğer 
bakanlık, kurum ve kuruluşlar, mahalli 
idareler, üniversiteler ve meslek odaları, 
konusunda deneyimli yeteri kadar inşaat 
mühendisi ve/veya mimarı hasar tespiti 
çalışmalarında derhal görevlendirmekle 
yükümlüdürler. 

(Değişik : 31/8/1999 - KHK - 574/1 
md.) Arazinin tehlikeli durumu ve binaların 
gördüğü hasar bakımından yıktırılması ve 
boşaltılması gerekenler hakkında, o il ve 
ilçenin en büyük mülkiye amirine ayrı bir 
rapor verilir. Bu makamlarca böyle binalar 
derhal boşalttırılır. Yıkılması gerekenler 
için en çok 3 gün süre verilerek tehlikenin 
giderilmesi sahiplerine bildirilir. Mahallinde 
sahibi bulunmadığı takdirde durum, 
mahalli vasıtalarla ilan edilmek suretiyle, 
bildiri yapılmış sayılır. 
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(Değişik : 31/8/1999 - KHK - 574/1 
md.) Mal sahibi veya vekili, bu bildiriye 
karşı 3 gün içinde yetkili idare kurullarına 
itiraz edebilir. İdare kurulları bu itirazı en 
geç 3 gün içinde inceler ve karara bağlar. 

Süresinde itiraz olunmıyan, yahut 
itiraz olunup da idare kurullarınca yıkılması 
onaylanan binaları mal sahibi yıkmadığı 
takdirde bu binalara el konularak yıkma 
parası yıkıntıdan elde edilecek malzeme 
bedelinden ödenmek üzere, mahallin en 
büyük mülkiye amirinin emri ile yıktırılır. 

b) (Değişik : 31/8/1999 - KHK - 
574/1 md.) Hasar görmüş, fakat ıslahı 
mümkün olan binaların fen kurullarının 
göstereceği şartlara göre tamiri 
yapılıncaya kadar içine girilmesine ve 
oturulmasına izin verilemez. Bu binalar l yıl 
içinde tamir ettirilmediği ve itiraz da olma-
dığı takdirde yukarıdaki esaslar dahilinde 
yıktırılır. 

İtiraz halinde, bu itiraz yukarıdaki 
mahalli idare kurullarınca 5 gün içinde 
incelenir ve karara bağlanır. İtiraz 
sebepleri yerinde görüldüğü takdirde süre 
6 ay daha uzatılır. 

c) Resmi daire ve müesseselere ait 
binalardan bu madde gereğince yıktırıl-
ması gerekenler yıkma masrafları ilgili 
daire ve müesseselerce sonradan 
karşılanmak şartiyle fon hesabından 
ödenerek yıktırılır. 

ç) Yer kayması, kaya düşmesi gibi 
afetlerde, tehlikenin devamı veya tekrarı 
ihtimali üzerine boşaltılan binaların 
tehlikeye karşı kesin tedbir alınıncaya 
kadar işgaline veya hasara uğrıyanların 
tamirine müsaade edilmez. Tedbir 
alınamıyacağına karar verildiği takdirde 
tehlikeli mahal içindeki binalar, yukardaki 
esaslar dahilinde yıktırılır. İmar ve İskân 
Bakanlığınca afete karşı arazide gerekli 
tedbirlerin alınması, tehlikeye maruz 
yapıların yıkılması ve topluluğun başka 
yere taşınmasından daha ekonomik 
görülürse, bu tedbirlerin alınması için 
lüzumlu ödenek 33 üncü maddede yazılı 
fondan ödenir. Tehlikenin giderilmesiyle 
ilgili tedbirler için yapılan harcamalar 
borçlanmaya tabi tutulmaz. 

d) Afete uğrıyanların veya uğraması 
muhtemel olanların bulundukları yerlerde 
veya başka yerlerde geçici olarak 
barınmalarını sağlamak üzere, baraka ve 
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konutlar inşa edilebilir, ettirilebilir, 
kiralanabilir veya satınalınabilir. 

Bu tedbirlerin, kısa zamanda yerine 
getirilmesinin mümkün olamıyacağı hal-
lerde, geçici iskân tedbirlerini kendileri 
almak isteyenlere nakdî yardım da ya-
pılabilir. 

Geçici barındırma işleri için gerekli 
ödenek ile afetzedelere nakden yapılacak 
yardımların miktarı ve barınaklarda 
oturulacak süre İmar ve İskân 
Bakanlığınca tespit olunur. 

Bu bend gereğince yapılacak 
harcamalar ve ödemeler borçlandırmaya 
tabi tutulmaz. 

 

Umumi Hayata 
Müessir Afetler 
Dolayısiyle 
Alınacak 
Tedbirlerle 
Yapılacak 
Yardımlara Dair 
Kanun 

7269 15.05.1959 Madde 14 - (Değişik : 2/7/1968 - 
1051/1 md.) 

İkinci madde gereğince tespit ve 
ilân olunan afet bölgelerine dahil şehir, ka-
saba ve köylerde bina ve mesken yapımı, 
fen kurullarınca tehlikeli görülen ve sınırları 
krokilerle tespit olunan yerler, İmar ve 
İskân Bakanlığınca yapı ve ikamet için 
yasaklanmış afet bölgeleri sayılır ve 
durum, belediyesi olan yerlerde belediye-
since, köylerde ise ihtiyar meclislerince 
hemen ilân edilir. 

Belediyesi olan yerlerde belediyeler, 
olmıyan yerlerde ihtiyar meclisleri bu 
yasaklanmış afet bölgesi hükmünü 
uygulamakla görevlidir. 

Hilâfına hareket edildiği takdirde, 
mevcut ve yapılmakta olan binalar, yıkma 
parası yıkıntı malzemesinden karşılanmak, 
yetmemesi halinde kalan kısmı afetler 
fonundan tamamlanmak üzere vali ve 
kaymakamların emri ile yıktırılır. 

Yasaklanmış afet bölgesi sınırları, 
alınacak tedbirlerle tehlikenin önlenmesi 
oranında daraltılır veya tamamen kaldırılır. 
Bu husus da aynı şekilde duyurulur. 

 

Umumi Hayata 
Müessir Afetler 
Dolayısiyle 
Alınacak 
Tedbirlerle 
Yapılacak 
Yardımlara Dair 
Kanun 

7269 15.05.1959 Madde 15 - (Değişik : 2/7/1968 - 
1051/1 md.) 

Afet dolayısiyle hasara uğramış 
şehir ve kasabaların imar planı mevcut 
olup da İmar ve İskân Bakanlığınca 
değiştirilmesi gerekli görülmediği takdirde, 
inşaata mevzuat dairesinde hemen izin 
verilir. 



BELEDİYE BA�KANININ EL KİTABI 
 

Sayfa 15 / 49 

Mevcut imar planının kısmen 
değiştirilmesi gerekli görülen şehir ve 
kasabalarda bu değişiklik planları, İmar ve 
İskân Bakanlığınca 5 ay zarfında yaptırılır,  

İmar veya istikamet planı olmıyan 
veya olup da tamamen değiştirilmesi gere-
ken yerlerde halihazır harita ve imar veya 
istikamet planı İmar ve İskân Bakanlığınca 
öncelikle yapılır veya yaptırılır. 

Bu planlar yapılıncaya kadar 
gelecekteki planlara göre esaslı inşaat 
yaptırılmasına İmar ve İskân Bakanlığınca 
izin verilebilir. 

Yukarıda yazılı hallerde veya yerinin 
değiştirilmesi gereken şehir ve kasa-
balarda ilgililerin afetten masun yerlerde 
gösterilecek arsalar üzerinde, ilk barınma 
tedbiri olarak geçici baraka inşaasına izin 
verilebilir. Bu türlü geçici inşaatın, imar 
planı olan yerlerde, afetin vukuundan; imar 
planı olmıyan veya değiştirilen veya yerleri 
değiştirilecek olan şehir ve kasabalarda, 
yeni planların onanmasından itibaren bir 
yıl içinde sahipleri tarafından yıkılması 
mecburidir. Aksi halde masrafları yıkıntı 
bedelinden ödenmek üzere mahallin en 
büyük mülkiye amirinin emri ile 
belediyelerce yıktırılır. Bu bir yıllık süre 
zaruret halinde ilgili valiliğin teklifi üzerine 
İmar ve İskân Bakanlığınca gerektiği kadar 
uzatılabilir. 

 

Umumi Hayata 
Müessir Afetler 
Dolayısiyle 
Alınacak 
Tedbirlerle 
Yapılacak 
Yardımlara Dair 
Kanun 

7269 15.05.1959 Madde 19 - (Değişik : 2/7/1968 - 
1051/1 md.) 

17 nci maddedeki taşınmaz malların 
bedelleri, köylerde köy ihtiyar 
heyetlerinden bir kişi, mahallin en büyük 
mülkiye amirince görevlendirilecek bir fen 
elemanı ve mahalli maliye veya tapu 
teşkilâtından bir kişiden, şehir ve 
kasabalarda ise belediye meclisi 
üyelerinden bir, mahallî maliye veya tapu 
teşkilâtından bir ve en büyük mülkiye 
amirince görevlendirilecek bir teknik 
elemandan meydana gelecek üç kişilik 
komisyon marifetiyle takdir ettirilir. Teknik 
eleman bulunmayan yerlerde bu işlerden 
anlıyan bir kimse komisyona alınır. 
Komisyonlar mahallin en büyük mülkiye 
amirleri tarafından teşkil edilir. 
Komisyonlar aralarında seçecekleri 
başkanın başkanlığında çalışır ve 
çoğunluğa göre karar verir. Komisyon 
üyeleri istinkâf edemezler ve çekimser oy 
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kullanamazlar. 

Sözü geçen taşınmaz malların yüz 
ölçülerini, özelliklerini ve takdir edilen be-
deli içine alan cetveller, 10 gün süre ile, 
mahalli imkân ve şartlara göre ilân olunur. 

Takdir edilen kıymete karşı ilân 
süresinin bitiminden itibaren 7 gün içinde 
taşınmaz malın bulunduğu yerdeki Asliye 
Hukuk Mahkemesinde dava açılabilir. Da-
vanın açıldığı tarihten itibaren, 8 gün 
içinde taraflar mahkemeye çağırılırlar. Bu 
davalar basit muhakeme usulüne tabidir ve 
diğer davalara tercihli olarak görülür. 
Davanın açılması veya temyiz talebi, bu 
kanuna göre yapılacak işlemleri ve inşaat 
işlerini hiçbir suretle durduramaz. Bu 
davalar dolayısiyle, mahkemelerce ihtiyatî 
tedbir kararı verilemez. 

 

Umumi Hayata 
Müessir Afetler 
Dolayısiyle 
Alınacak 
Tedbirlerle 
Yapılacak 
Yardımlara Dair 
Kanun 

7269 15.05.1959 Madde 28 - (Değişik: 2/7/1968 - 
1051/1 md.) 

Bu kanundan faydalanmak suretiyle 
inşaat kredisi verilmesini ya da bina 
yaptırılmasını istiyenlerin, İmar ve İskân 
Bakanlığınca yapılacak yardıma dair o 
yerde yapılan ilândan itibaren iki ay içinde 
mahallin en büyük mülkiye amirine yazılı 
müracaatta bulunmaları ve taahhütname 
vermeleri mecburidir. 

Kamulaştırma sahasındaki bina 
sahipleri için bu süre kamulaştırma kara-
rının kendilerine bildirilmesi veya ilân 
tarihinden itibaren hesaplanır. 

İhale suretiyle yapılacak inşaatlarda 
ihale tarihinden, emanet usulü ile ya-
pılacak inşaatlarda emanet kararının 
alınmasından sonra İmar ve İskân Bakanlı-
ğınca haklı görülmiyecek bir sebeple 
taahhüdünden dönenlerden, kusurlarının 
derecesine göre, 500 liradan 2000 liraya 
kadar tazminat alınarak fona yatırılır. 

Yapılarını kendileri yapacak 
olanlardan ise, arsaların elde edilme 
işlemlerinin sonuçlandırılmasından sonra 
taahhüdünden dönenlerin; bunlara ait yapı 
ve arsalar satılarak muacceliyet kesbeden 
borçları kapatılır. Satış bedeli 
borçlandırma bedelinden az olursa farkı 
tahsilinde fona yatırılmak üzere Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası tarafından kendi 
alacağı gibi taahhütname sahibinden tahsil 
olunur. 
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Umumi Hayata 
Müessir Afetler 
Dolayısiyle 
Alınacak 
Tedbirlerle 
Yapılacak 
Yardımlara Dair 
Kanun 

7269 15.05.1959 Madde 31 - (Değişik : 4/4/1985 - 
3177/1 md.) 

Bu Kanuna veya afete ilişkin 
hükümler taşıyan diğer kanunlara göre, 
yapılan veya yaptırılan binalardan ve 
çeşitli biçimlerde iktisap olunan arsa veya 
arazilerden türlü sebeplerle arta kalanlar 
halihazır durumlarıyla, aşağıdaki öncelik 
sırasına göre; 

a)    Afetten zarar gören veya zarar 
görmesi muhtemel bulunanlardan hak 
sahibi olanlara, bu Kanun esaslarına göre, 

b)    Kamu kurum ve kuruluşlarına, 
faizsiz ve en çok 2 yıl vade ile, 

c) Mahalli belediyeler, İl Özel 
idareleri, köy tüzelkişileri ile gerçek ve 
tüzelkişilere, % 25 (yüzde yirmibeş) peşin 
alınmak kaydıyla % 20 (yüzde yirmi) faiz 
ve en çok 5 yıl vade ile, 

Valiliklerince tespit ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığınca onaylanacak rayiç 
bedel üzerinden satılabilir veya 
devredilebilir. 

Türlü sebeplerle artakalan arazi, 
arsa veya binaların satış veya devredilme-
sine, satılamayanların veya 
devredilemeyenlerin kiralanmasına dair 
esaslar Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 
hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. 

 

Umumi Hayata 
Müessir Afetler 
Dolayısiyle 
Alınacak 
Tedbirlerle 
Yapılacak 
Yardımlara Dair 
Kanun 

7269 15.05.1959 Ceza hükümleri: 

Madde 47 - a) Yardıma davet 
anında şehir, kasaba ve köylerde bulunup 
da makbul bir mazeretleri olmaksızın 
salahiyetli memurlar tarafından yapılan 
davete icabet etmiyenler veya icabet edip 
de çalışmıyanlar veya verilen işi 
yapmıyanlar hakkında vali ve 
kaymakamlar tarafından 25 liradan 100 
liraya kadar hafif para cezası verilir. 

Ancak, bu cezaya tebellüğ 
tarihinden itibaren 15 gün içinde 
alâkalılarca mahalli sulh ceza 
mahkemesine itirazda bulunabilir. 

Bu itiraz evrak üzerinde tetkik 
edilerek karara bağlanır. 

b) Âfet bölgelerinde felâketzedelere 
yardım maksadiyle Devlet daire ve 
müesseseleriyle hususi idareler, 
belediyeler ve köyler ve âmme menafiine 
hadim hayır cemiyetleri tarafından bedelli 
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veya bedelsiz olarak verilen inşaat 
malzemesi veya alat ve edevatı veya diğer 
malları satan veya devreden veya başka 
maksatlarla kullananlar hakkında fiilleri 
daha ağır cezayı istilzam etmediği takdirde 
500 liradan 2 000 liraya kadar ağır para 
cezasına ve bu malzeme, alat ve edevat 
ve malların kimin elinde bulunursa 
bulunsun istirdadına, mevcut olmadıkları 
takdirde bedellerinin tazminine 
hükmolunur. 

c) Devlet veya Devlete bağlı 
idarelerle sermayesinin en az yarısı 
Devlete ait müessese memurlarına afet 
dolayısiyle verilen vazifeyi ifada ihmal ve 
suiistimallerinden veya bu maksatla 
kendilerine verilen para ve malları zimmete 
geçirmelerinden veya suç teşkil eden sair 
fiillerinden dolayı haklarında Devlet 
memurları hakkındaki ceza hükümleri 
tatbik olunur. 

 

Umumi Hayata 
Müessir Afetler 
Dolayısiyle 
Alınacak 
Tedbirlerle 
Yapılacak 
Yardımlara Dair 
Kanun 

7269 15.05.1959 Geçici Madde 11 - (Ek: 4/4/1985 - 
3177/3 md.) 

Afetten zarar gören veya zarar 
görmesi muhtemel bulunanlardan çeşitli 
nedenlerle hak sahibi olamayanlara bir 
defaya mahsus olmak üzere Bakanlıkça 
Mahallinde yapılacak duyuru tarihinden 
itibaren 3 ay içinde başvuranlara rayiç 
bedel üzerinden satış yapılır. 

Valiliklerce yapılacak satış 
işleminde fazla müracaat halinde 
gerektiğinde kura usulüne başvurulur. 

 

Umumi Hayata 
Müessir Afetler 
Dolayısiyle 
Alınacak 
Tedbirlerle 
Yapılacak 
Yardımlara Dair 
Kanun 

7269 15.05.1959 Geçici Madde 17 - (Ek: 25/9/1999 - 
KHK - 580/1 md.) 

17 Ağustos 1999 tarihinde vuku 
bulan deprem dolayısıyla genel hayata 
etkili afete maruz bölgede yer alan illerde 
afete maruz kalanlardan bu Kanun 
kapsamında hak sahibi olanlar ile doğal 
afet nedeniyle; ikamet ettiği konutu hasara 
uğrayan veya eşini ya da birinci derecede 
yakınını kaybeden kişilerden bu 
durumlarını il valiliklerince verilecek 
belgelerle tevsik edenlerin konut ihtiyacını 
karşılamak ve bunlara hibe edilmek üzere, 
Maliye Bakanlığınca, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığına tahsis edilmiş olan hazine 
arazi ve arsaları üzerinde gerçek ve tüzel 
kişiler tarafından konut yapılmasına izin 
verilebilir. Ancak tahsis edilen hazine arazi 
ve arsasının devir ve temlikine ilişkin 
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işlemler, konutların afetzedelere teslim 
edildiği tarihte yapılır. Bu şekilde konut 
sahibi olacak hak sahiplerine ayrıca bu 
Kanun hükümlerine göre konut veya konut 
kredisi verilmez. 

 

Tabii Afetlerden 
Zarar Gören 
Çiftçilere 
Yapılacak 
Yardımlar 
Hakkında 
Kanun 

2090 20.06.1977 Hasar tespit komisyonları: 

Madde 3 - Afetlerden zarar gören 
çiftçilerin zarar ve ziyanlarının mahiyetini, 
oranlarını ve tutarlarını tespit etmek, 
çiftçinin ödeme gücüne göre karşılama 
şekillerini belirtmek amacıyla her il ve 
ilçede hasar tespit komisyonları kurulur. 

Komisyonlar: 

A) İllerde vali veya adına 
görevlendireceği yardımcısının 
başkanlığında; defterdarlık, teknik ziraat 
müdürlüğü, veteriner müdürlüğü, T. C. 
Ziraat Bankası Müdürlüğü ve Ziraat Odası 
Başkanlığından, 

B) İlçelerde, kaymakam veya adına 
görevlendirilen vekilinin başkanlığında; ilçe 
Ziraat Mühendisliği, ilçe veteriner 
hekimliği, mal müdürlüğü, T. C. Ziraat Ban-
kası Müdürlüğü, ziraat odası başkanlığı ile 
ilgili muhtarlar ve belediye olan yerlerde 
çiftçi malları koruma başkanlığı 
yetkililerinden, 

Oluşur. 

Komisyonların yetkileriyle çalışma 
yöntemleri yönetmelikte belirtilir. 

 

Erzincan, 
Gümüşhane ve 
Tunceli İllerinde 
Vuku Bulan 
Deprem Afeti İle 
�ırnak ve 
Çukurca’da 
Meydana Gelen 
Hasar ve 
Tahribata İlişkin 
Hizmetlerin 
Yürütülmesi 
Hakkında 
Kanun 

3838 28.08.1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 9 - Bu Kanun kapsamına 
giren yörelerde depremde hayatını 
kaybeden yurttaşların birinci derecedeki 
yakınlarına, her can kaybı için 
50.000.000.- (Ellimilyon) lira tutarında 
nakdi yardım yapılır. Birinci derecedeki 
yakınların tespitinde ve nakdi yardımın bu 
yakınlara eşit olarak dağıtımında mülki 
amir yetkilidir. 

Depremde sakat kalanlara Gelir 
Vergisi Kanunu'nun Sakatlık indirimine 
ilişkin 31 inci maddesinde belirtilen esas 
ve usuller çerçevesinde, birinci derece 
sakatlık için 30.000.000.- (Otuzmilyon), 
ikinci derece sakatlık için 20.000.000.- 
(Yirmimilyon), üçüncü derece sakatlık için 
10.000.000.- (Onmilyon) lira nakdi yardım 
yapılır. 

Yukarıdaki ödemeler Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
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Fonu'ndan, Sosyal Yardımlaşmayı Teşvik 
Vakıfları aracılığıyla yapılır. Fondan bu 
amaçla ilgili vakıflara gönderilen paralar, 
başka bir amaçla kullanılmaz. 

 
 
AFİ� VE PANKART ASMA  
 

 
MEVZUAT ADI 

 

 
SAYISI 

 
TARİHİ 

MADDE METNİ 

Kabahatler 
kanunu  

 

5326 30.3.2005 MADDE 42.- (1) Meydanlara veya parklara, cadde 
veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya 
alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara 
bez, kağıt ve benzeri afiş ve ilan asan kişiye, yüz 
Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idari 
para cezası verilir. Aynı içerikteki afiş ve ilanlar, 
tek fiil sayılır. 

(2) Birinci fıkra hükmü, yetkili makamlardan alınan 
açık ve yazılı izne dayalı olarak asılan afiş ve 
ilanlar açısından uygulanmaz. Bu izinde, afiş ve 
ilanın asılacağı zaman dilimi açık bir şekilde 
gösterilir. Bu afiş ve ilanlar izin verilen gerçek veya 
tüzel kişi tarafından bu sürenin dolmasını 
müteakip derhal toplatılır. Toplatma 
yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi halinde 
birinci fıkra hükmüne göre idari para cezası verilir. 

(3) Bu afiş ve ilanların kaldırılmasına ilişkin 
masraflar da ilgili kişilerden ayrıca tahsil edilir. 

(4) Bu kabahatler dolayısıyla idari para cezasına, 
kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir. 

(5) Özel kanunlardaki hükümler saklıdır. 

 
 

AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ 

 
MEVZUAT ADI 

 

 
SAYISI 

 
TARİHİ 

 
MADDE METNİ 

Milli 
Ağaçlandırma 
ve Erozyon 
Kontrolü 
Seferberlik 
Kanunu 

4122 23.07.1995 Uygulama 

Madde 4 - Kendilerine ait arazilerde veya 
tahsis yapılan, izin verilen, irtifak hakkı tesis edilen 
sahalarda; bu Kanun kapsamında ağaçlandırma 
ve erozyon kontrolü seferberliğine katılacak kamu 
kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiler ve yapacakları 
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işler aşağıda sayılmıştır. 

a) Başbakanlık; Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü vasıtasıyla, sulama göletlerinin su 
toplama havzalarındaki tarım arazilerinde gerekli 
havza ıslahı tedbirlerini alır. Toprak erozyonunu 
önleyici, giderici ve azaltıcı tedbirler ile toprak ve 
su dengesinin kurulması ve korunmasını sağlar. 
Köy yolları kenarlarında tarım arazilerinde rüzgâr 
erozyonunun önlenmesi için ağaçlandırma 
çalışmaları yapar. Rüzgâr perdeleri oluşturur. 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel 
mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, 
harnupluk, makilik, çayır ve meraların 
geliştirilmesinde altyapı çalışmalarını yapar veya 
yaptırır. 

b) Millî Savunma Bakanlığı; Türk Silahlı 
Kuvvetlerine tahsis edilmiş Hazine arazileri 
üzerinde "Ordu Ormanları" kurar. Bu ormanların 
bakım ve korunması askeri birliklerce yapılır. 
Orman Bakanlığınca teknik yardım sağlanır. 

c) İçişleri Bakanlığı; mülkî hudutları 
dahilinde valilikler ve kaymakamlıklar vasıtasıyla 
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları 
yapar. Özel İdare imkânlarını da kullanarak  "Özel 
İdare Ormanları"  kurar.  

Polis okullarında eğitim ve öğrenim gören 
polis adaylarına, her yıl üç adetten az olmamak 
üzere fidan diktirerek "Emniyet Ormanları" kurar. 
Bakım ve korunmasını yapar, yaptırır. 

d)   Millî   Eğitim   Bakanlığı;   Orman   
Bakanlığınca,   valiliklerce, kaymakamlıklarca   ve   
belediyelerce   tahsis   edilen   uygun   yerlerde   
her öğrenciye,  her yıl  3  adetten  az  olmamak 
üzere fidan diktirerek  "Okul Ormanları" kurar. 
Saha hazırlığı ile bakım ve koruma işleri araziyi 
veren kuruluşlarca  yapılır. 

e)  Tarım ve Köyişleri  Bakanlığı;  Devletin   
hüküm ve tasarrufu altında veya özel   
mülkiyetinde bulunan yabani   fıstıklık,   zeytinlik, 
harnupluk, makilik, çayır ve meraların geliştirilmesi 
çalışmalarını yapar veya  yaptırır. 

f)  Turizm  Bakanlığı;  turizm bölge, alan ve 
merkezlerinde ağaçlandırma ve erozyon   kontrolü  
çalışmaları  yapar  ve yaptırır. Bu yerlerin   bakım 
ve  korunması Orman  Bakanlığının   teknik   
işbirliği   ile sağlanır. 

g)  Çevre Bakanlığı; ağaçlandırma ve  
erozyon kontrolü çalışması yapılmasını gerekli  
gördüğü yerlerde ağaçlandırma ve erozyon  
kontrolü çalışmalarını yapar veya yaptırır. "Çevre 
Ormanları"  kurar.  Bu yerlerin bakım ve 
korunması Orman Bakanlığı ile işbirliği içerisinde 
sağlanır. 
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h) Üniversiteler; kampusleri içinde mülkiyeti 
kendilerine ait veya tahsis edilen, izin verilen veya 
irtifak hakkı tesis edilen sahalarda, eğitim 
süresince her öğretim üyesi ve öğrenciye her yıl 
üç adetten az olmamak üzere fidan diktirerek 
"Üniversite ve Fakülte Ormanları" kurar. Bakım, 
koruma ve işletilmesini yaparlar. 

i) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu; 
özel radyo ve televizyon kuruluşları; orman ve 
ağaç sevgisini yaygınlaştırıcı yayın ve tanıtım 
faaliyetlerini ücretsiz olarak yaparlar. Programlar 
hazırlayıp yayınlarlar. Yayınlar; Orman 
Bakanlığınca belirlenecek dönemlerde, her 
kuruluşun ana haber bültenlerinden önce yapılır. 
Yılda 5 saatten az olamaz. Bu hizmetlerin 
yürütülmesinde Orman Bakanlığı ile işbirliği 
yaparlar. 

j) Diyanet İşleri Başkanlığı; il ve ilçe 
müftülüklerinin önderliğinde, tahsis edilen    
Hazine arazilerinde ve izin verilen bozuk    orman 
alanlarında "Diyanet   Ormanları"   kurar.    Bu  
ormanların  bakım ve korunması Orman 
Bakanlığının teknik işbirliği ile sağlanır. 

k) Türkiye Elektrik Üretim-İletim  Genel    
Müdürlüğü; elektrik santralları çevresinde   
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarını ve 
bu sahaların bakım, koruma işlerini yapar veya 
yaptırır. 

1) Karayolları Genel Müdürlüğü; karayolları 
güzergâhında yeşillendirme ve ağaçlandırma 
yapar. Karayolunu tehdit eden havzalarda 
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları, bu 
sahaların bakım ve koruma işlerini yapar veya 
yaptırır. 

m) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları; 
demiryolları güzergâhında, yeşillendirme, yangına 
dayanıklı türlerle ağaçlandırma ve erozyon 
kontrolü çalışmalarını,  bu  sahaların  bakım ve  
koruma işlerini yapar  veya  yaptırır. 

n) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü;   
barajların su toplama havzalarında mülkiyeti    
kendisine  ait  veya  6200 sayılı Kanunla kendisine 
verilen görevler için tahsis edilen veya izin veya 
irtifak hakkı tesis edilen sahalarda ağaçlandırma 
ve erozyon kontrolü çalışmalarını ve bakım ile 
koruma işlerini yapar veya yaptırır. 

o) Yukarıdaki fıkralarda adları sayılmayan 
kamu kurum ve kuruluşları ile orman ürünlerini 
hammadde olarak kullanan Türkiye Selüloz ve 
Kâğıt Sanayii Genel Müdürlüğü, Orman Ürünleri 
Sanayii Anonim �irketi, Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü, Posta Telefon Telgraf 
Genel Müdürlüğü, ETİBANK Genel Müdürlüğü; 
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kendi arazileriyle izin verilen, irtifak hakkı tesis 
edilen ve tahsis edilen sahalarda, üretim amaçlı 
ağaçlandırmalar yaparlar. Sahaların bakım, 
koruma ve işletilmesi bu kuruluşlarca yapılır veya 
yaptırılır. 

p) Belediyeler; belediye sınırları içerisinde 
mücavir alanlarda, kendilerine ait veya tahsis 
edilen, izin verilen, irtifak hakkı tesis edilen 
yerlerde ağaçlandırma ve erozyon kontrolü 
çalışmaları yapar ve "Belediye Ormanları" kurar. 
Bu sahaların bakım, koruma ve işletmesini yapar 
ve yaptırır. 

r) Köy tüzel kişilikleri; köy mülki hudutları 
içindeki mülkiyeti kendilerine ait veya tahsis 
edilen, izin verilen veya irtifak hakkı tesis edilen 
sahalarda ağaçlandırma yaparak "Köy Ormanları" 
kurar. Bu Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine göre 
verilecek tahsis, irtifak ve izinlerde köy tüzel 
kişiliklerine öncelik tanınır. Ağaçlandırılan bu 
sahaların bakım, koruma ve işletilmesi köy tüzel 
kişiliklerince yapılır. 

s) Odalar, Meslek Kuruluşları, Birlikleri, 
Sendikalar, Vakıflar, Dernekler, Spor Klüpleri, 
Gönüllü Kuruluşlar ve Benzeri Teşekküller; 
mülkiyeti   kendilerine ait veya tahsis  edilen, izin 
verilen veya   irtifak hakkı tesis edilen sahalarda 
ağaçlandırma ve    erozyon kontrolü çalışmaları  
yaparlar. 

t) Büyük  İşletmeler; kendi arazilerinde veya  
izin verilen, irtifak hakkı tesis edilen veya tahsis 
edilen sahalarda, ağaçlandırma ve erozyon 
kontrolü  çalışmaları yapar veya yaptırırlar. Büyük 
işletme  tanımı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren   6 ay  içinde çıkarılacak tüzükle 
tespit edilir. 

Yukarıda sayılan kamu kurum ve 
kuruluşları, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü 
çalışmaları için, istediği takdirde bünyelerinde 
uygun kapasiteli ormancılık birimleri oluştururlar. 
Bu çalışmalar için gerekli mali kaynağı kendi 
bütçelerinden karşılarlar. 

Yukarıda sayılanlar dışında kalan kamu 
kurum ve kuruluşları  ile tüzel kişiler de bu Kanun 
kapsamında ağaçlandırma ve erozyon kontrolü 
çalışmaları  yapabilirler. 

 

Milli 
Ağaçlandırma 
ve Erozyon 
Kontrolü 
Seferberlik 
Kanunu 

4122 23.07.1995 Hatıra Ormanları 

Madde 5 - Orman Bakanlığınca; gerçek ve 
tüzel kişilerin talebi halinde, giderleri kendilerine 
ait olmak üzere "Hatıra Ormanı" kurulur. Ayrıca 
millî ve dinî bayramlarda ve özel günlerde, fidan 
dikilerek, her il ve ilçede "Hatıra Ormanları" 
oluşturulabilir. Hatıra ormanlarının ismi 
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değiştirilemez. Bu ormanların tesis ve işletilmesi 
ile faydalanmaya ait esas ve usuller Orman 
Bakanlığınca belirlenir. 

6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi hükmüne 
göre orman dışına çıkarılmış yerlerde hak 
sahipleri isterlerse özel orman kurabilirler. 

 
 

AMİRLER 

 
MEVZUAT ADI 

 

 
SAYISI 

 
TARİHİ 

 
MADDE METNİ 

Devlet 
Memurları 
Kanunu 

657 14.07.1965 Amir durumda olan devlet memurlarının görev 
ve sorumlulukları: 

             Madde 10 – (Değişik: 12/5/1982 - 
2670/3 md.) 

             Devlet memurları amiri oldukları 
kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve 
yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında 
ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, 
maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve 
hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli 
sorumludurlar. 

             Amir, maiyetindeki memurlara 
hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik 
yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde 
belirtilen esaslar içinde kullanır. 

             Amir, maiyetindeki memurlara 
kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki 
memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir 
talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez 
ve borç alamaz. 

  

 

ASKER AİLELERİ 
 

 
MEVZUAT ADI 

 

 
SAYIS

I 

 
TARİHİ 

 
MADDE METNİ 

Asker 
Ailelerinden 

4109 11.08.1941 Madde 3 - Yardım isteyenlerin 
talepleri, şehir ve kasabalarda belediye 
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Muhtaç 
Olanlara 
Yardım 
Hakkında 
Kanun 

encümenleri, köylerde ihtiyar meclisi 
tarafından tetkik edilerek yardıma muhtaç 
olanların adedi, mahalli rayice göre her biri 
nüfusa yapılacak ayni veya nakti yardım 
miktarı ve imece nevi ve tarzı tesbit olunur. 
Yardım miktarı, her yerde asker ailelerini, 
en az oradaki asgari maişet haddi içinde, 
geçindirecek derecede olacaktır. 
İhtiyaçlarının tamamını kendileri tedarik 
edemeyip ancak bir kısmını temin 
edeceklere yapılacak yardım mahallerine 
ait maişet haddi ile kendi gelirleri 
arasındaki farkın ikmaline inhisar eder. 
Köy, kasaba ve şehirlerdeki asgari maişet 
haddi, vilayet idare heyetince tesbit ve 
tayin olunur. İdare heyetinin bu kararı 
kat'idir.  
Yardımın ne suretle yapılacağı, şehir ve 
kasabalarda Belediye Encümenlerince, 
köylerde ihtiyar meclislerince tesbit ve 
onlar vasıtasiyle ifa olunur. 
Büyük şehirlerde incelemelerin layıkiyle 
yapılabilmesi için şehri lüzumu kadar 
semtlere ayırmağa ve ayrıca tali heyetler 
teşkiline belediyeler salahiyetlidir.  

Asker 
Ailelerinden 
Muhtaç 
Olanlara 
Yardım 
Hakkında 
Kanun 

4109 11.08.1941 Madde 7 - Yukarıda yazılı 
gelirlerden hasıl olacak miktar ihtiyaca kafi 
gelmediği takdirde, eksik kalan kısım 
Belediye Encümenince o şehir ve 
kasabada oturanlarla hükmi şahsiyeti haiz 
ticari şirketlere, aynı belde dahilinde veya 
umumi surette aynı matrahlar üzerinde 
mükerrer tarhiyata meydan vermeden tevzi 
edilir.  
Bu suretle tevzi edilecek para, mükelleflerin 
o seneye ait kazanç ve bina vergilerile 
bunlar üzerinden alınan buhran, fevkalade 
zam ve müdafaa vergileri mecmuunun % 
25 inden fazla olamıyacağı gibi, Devlet, 
vilayet ve belediyelerle bunlara bağlı ve 
sermayelerinin en az yarısı bunlar 
tarafından temin edilen daire ve 
müesseselerdeki bilümum memur ve 
müstahdemlerin aylık maaş ve ücretlerinin 
de ita miktarlarının % 1 ini geçemez. İta 
miktarları 50 lirayı geçmiyen memur ve 
müstahdemlerden bu yardım parası 
alınmaz.  
Kendilerine bu miktardan fazla yardım 
parası tevzi edilmiş olanlar bu ciheti vesaik 
ile isbat ettikleri takdirde Belediye 
Encümenince tevzi olunan miktar bu hadde 
indirilir.  
Bu suretle yapılmış tevziattan memur ve 
müstahdem maaşlarına taallük edenler 
Belediyeler Bankası nezdinde Dahiliye 
Vekaleti emrine açılacak hesaba yatırılır. 
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Köylerde ve kasaba ve şehirlerde ziraat 
erbabından olan asker ailelerine yapılacak 
yardım tercihan imece ve ayniyat suretile 
temin edilir. Köylerde imece ve ayni 
yardımlardan başka muhtaç ailelere nakdi 
yardım yapılmasına da lüzum ve ihtiyaç 
hasıl olduğu takdirde mükelleflere tevzi 
edilecek para 3664 sayılı kanunun 
hükümleri dairesinde senesi içinde tevzi 
edilmiş olan salma haddini geçemez. 
Yardımla mükellef olacakların mali 
vaziyetlerinin müsait olması veya vücut 
sağlamlıkları şarttır. Belediye Encümenleri 
ve köy ihtiyar meclisleri tarafından tevzi 
olunan yardımı yapmaktan imtina 
edenlerden nakti yardımlar şehir ve 
kasabalarda belediyelerce Tahsili Emval 
Kanununa ve köylerde Köy Kanununun 66 
ncı maddesi hükümlerine göre tahsil 
olunur.  
İmece ve ayni yardımı yapmaktan imtina 
edenlerden bu yardımlar mahalli rayice 
göre Belediye Encümenleri ve köy ihtiyar 
meclislerince  kıymetlendirilerek bedeli 
yukarıdaki fıkra hükümleri dairesinde tahsil 
olunur.  
Belediye Encümenlerinin ve köy ihtiyar 
meclislerinin bu kanuna göre ittihaz 
eyliyecekleri kararlar aleyhine kararın 
tebliği tarihinden itibaren 15 gün zarfında 
kaza ve vilayet idare heyetlerine itiraz 
olunabilir. İdare heyetlerinin kararları 
kat'idir.  
(Son fıkra Mülga: 24/1/1963-163/1 md.)  

 

ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ 

 
MEVZUAT ADI 

 

 
SAYISI 

 
TARİHİ 

 
MADDE METNİ 

Askeri Yasak 
Bölgeler ve 
Güvenlik 
Bölgeleri 
Kanunu 

2565 18.12.198
1 

İkinci derece kara askeri yasak 
bölgelerinde uygulanacak esaslar:  
    Madde 9 - İkinci derece kara askeri yasak 
bölgelerinde aşağıdaki esaslar uy- 
gulanır. 
    a) Türk vatandaşlarının bölgede 
oturmaları, seyahat etmeleri, zirai faali- 
yetlerini, meslek ve sanatlarını icra etmeleri 
serbesttir. �u kadar ki, milli 
güvenliği sağlamak bakımından, gerekli 
görülecek ikinci derece kara askeri yasak 
bölgelerinde; bölgede oturanlar dışındaki 
Türk vatandaşlarının bölgede oturmala- 
rı, zirai faaliyetlerini, meslek ve sanatlarını 



BELEDİYE BA�KANININ EL KİTABI 
 

Sayfa 27 / 49 

icra etmeleri Bakanlar Kurulu 
kararı ile sınırlandırılabilir. 
    b) Yabancı gerçek ve tüzelkişiler bu 
bölgede taşınmaz mal edinemezler. Ya- 
bancılara ait bölgedeki taşınmaz malların 
tasfiyesine karar vermeye, tasfiye şe- 
kil ve şartlarını tespite Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 
    c) (1) Yabancılar izin almadan geçici dahi 
olsa bölgeye giremezler, otura- 
mazlar, çalışamazlar ve taşınmaz mal 
kiralayamazlar. 
    (2) Görevli yabancı uyruklu sivil kişilere 
izinler garnizon komutanlığının 
görüşü alınarak valiliklerce verilir. 
    (3) Görevli yabancı uyruklu asker kişilere 
izinler Genelkurmay Başkanlığın- 
ca verilir. Ancak Bu yetki yönetmelikte 
belirtilecek komutanlıklara devredilebi- 
lir. Verilen izinlerden ilgili valiliklere de bilgi 
verilir. 
    d) Bölge içindeki genel yollardan 
geçilmesi ve bölgeden turistik amaçlarla 
yararlanılmasına dair esaslar yönetmelikte 
gösterilir. 
    e) Yasak bölge tesisinden itibaren 
gerektiğinde altı ay içinde buradaki ta- 
şınmaz malların durumları (Bina, tarla, bağ, 
bahçe, orman, bataklık gibi) hava 
fotoğraflarıyla tespit edilir. Aynı süre içinde 
bölgedeki taşınmaz malların mül- 
kiyet ve zilyetliğinin kimlere ait olduğu 
mahalli ve mülki idarelerce tespit 
edilerek yetkili komutanlığa bildirilir. 
    f) Bölgenin savunma gücü ve gizliliğini 
ihlal etmemek şartıyla, taşınmaz 
mallar üzerinde inşaat, hafriyat, tadilat, 
orman yetiştirmek veya kesmek, batak- 
lık ihdas etmek veya kurutmak gibi 
hususlarda özel kanunlarına göre ilgili mer- 
cilerce izin ve ruhsat verilmeden önce, 
bölgenin savunma gücü ve gizliliği yö- 
nünden yetkili komutanlığın izninin alınması 
zurunludur. Yetkili komutanlıktan 
izin isteminde bulunulurken verilecek 
dilekçede yapılacak işin niteliği açıkla- 
narak ilgili belge ve planların tasdikli birer 
örneği eklenir. Yetkili komutan- 
lık bu istemi kabule değer görmediği 
takdirde ret sebebini gerekçesiyle birlikte 
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yazılı olarak dilekçe sahibine bildirir. İtiraz 
vukuunda konu bir kere de Genel- 
kurmay Başkanlığınca tetkik edilerek 
sonuçlandırılır. 
    İzin ve ruhsata tabi olmayan mahal veya 
işlerde de yukarıdaki fıkra hükümle- 
ri uygulanır. 
    Bu şekilde başlatılmış olan işlerde 
yapılacak tadilat istekleri hakkında da 
aynı usul ve esaslar uygulanır. 
    g) Yetkili komutanlıkça izin verilmeyen 
veya komutanlıkça kabul edilen şart- 
lara uymayan her türlü inşaat ve eylemler 
durdurulur. 
    Böyle yapılar, komutanlığın tayin ve tebliğ 
edeceği süre içinde sahipleri 
tarafından yıktırılır. Süresi içinde 
yıkılmaması halinde yetkili komutanlığın 
istemi üzerine mahalli mülki idare amirliğince 
başkaca bir işlem ve karara gerek 
kalmadan yıktırılır ve masrafı sahiplerinde 
alınır. 
    h) Bölge içindeki askeri tesislerin ve 
bölgeden birinci derece kara askeri 
yasak bölgelerinin dürbünle gözetlenmesi, 
bu amaçla görevlendirilmiş olanlar dı- 
şında bölgenin fotoğraf ve filminin çekilmesi, 
harita, resim ve krokisinin ya- 
pılması, not alınması veya harita uygulaması 
gibi faaliyetlerde bulunmak ve böl- 
genin savunma ve güvenlik tedbirlerini 
aksatacak, bozacak ve açıklayacak cihaz- 
lar kullanmak yasaktır. 
    ı) Bölgedeki eski eserler ve doğal 
kaynakların araştırılması ve işletilmesi 
Genelkurmay Başkanlığının olumlu 
mütalaasının alınması koşuluyla ilgili kanun 
hükümlerine göre yürütülür. 
    Bu madde hükümlerinin; 25 Eylül 1981 
tarih ve 2527 sayılı Kanun hükümlerin- 
den yararlanan Türk soylu yabancılar 
hakkında ne şekilde uygulanacağı yönetme- 
likte gösterilir. 

  

Askeri Yasak 
Bölgeler ve 
Güvenlik 
Bölgeleri 
Kanunu 

2565 18.12.198
1 

Birinci derece deniz askeri yasak 
bölgelerinde uygulanacak esaslar: 
 Madde 11 - Birinci derece deniz askeri 
yasak bölgelerinde aşağıdaki esaslar 
uygulanır. 
    a) 7 nci maddedeki birinci derece kara 
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askeri yasak bölgelerine ilişkin hü- 
kümler, birinci derece deniz askeri yasak 
bölgelerinde de uygulanırlar. 
    b) Türk ve yabancı deniz araçları ancak 
fena hava şartları veya teknik arı- 
zalar nedeniyle ve havanın denize açılmaya 
imkan vermesine veya arızanın gide- 
rilmesine kadar birinci derece deniz askeri 
yasak bölgelerine ve bu bölgelerdeki 
körfez, koy, liman gibi yerlere uluslararası 
işaretleri göstererek sığınabilir- 
ler. Bu şekilde sığınan deniz araçlarının 
sorumluları, yetkili komutanlığa veya 
mahalli mülki idare amirliğine durumu 
nedenleriyle birlikte derhal bildirmek zo- 
rundadırlar. 
    Birinci derece deniz askeri yasak 
bölgesine sığınan deniz araçlarının bura- 
da kalmasına izin verilmediği takdirde, yetkili 
komutanlık mahalli mülki idare 
amiri ile işbirliği yapmak suretiyle, aracın 
mümkün olan en kısa süre içinde bu 
yeri terketmesine, savunma tesislerine ve 
güvenliğine zarar verebilecek her tür- 
lü hareketleri önlemeye yarayan bütün 
tedbirleri almaya ve gerekli görülen hal- 
lerde aracın ve kişilerin güvenliğine zarar 
gelmeyeceğinden emin olmak kaydıyla, 
deniz aracını bölge dışındaki en yakın 
müsait barınma yerine çektirmeye yetkili- 
dir. 
    Bu nedenle yapılacak işin ve hizmetin 
nevine göre yapılan masraflar ve üc- 
retler ile savunma tesislerinde vaki olacak 
zararlar bu konudaki genel hukuk ku- 
rullarına göre tazmin ettirilir. 
    İkinci derece deniz askeri yasak bölgeleri: 
 

  

Askeri Yasak 
Bölgeler ve 
Güvenlik 
Bölgeleri 
Kanunu 

2565 18.12.198
1 

İkinci derece deniz askeri yasak 
bölgelerinde uygulanacak esaslar: 
Madde 13 - İkinci derece deniz askeri yasak 
bölgelerinde aşagıdaki esaslar 
uygulanır. 
    a) İkinci derece deniz askeri yasak 
bölgelerinde daimi tesisi gerektirmeyen 
balıkçılık, süngercilik gibi su ürünlerinin 
avlanması, deniz dibindeki doğal 
kaynakların aranması ve işletilmesi Türk 
vatandaşları için serbestir. �u kadar 
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ki, tesislere zarar verebilecek araç ve 
gerecin bölgeye sokulmasına yetkili ko- 
mutanlıkça mani olunabilir. 
    b) Bölge içinde, milli kuruluşlar veya milli 
kuruluşların denetimindeki Türk 
ve yabancı uyruklularca deniz içindeki ve 
altındaki doğal kaynakların işletil- 
mesi için sabit tesisler kurulması, bölgede 
ilmi araştırmalar yapılması ve bura- 
lardaki batıkların çıkarılması ve sökülmesi, 
ilgili kuruluşların görüşü alınarak 
Genelkurmay Başkanlığının olumlu 
mütalaasına bağlıdır. 
    Ancak; bu bölgelerde hiç bir şekilde gemi 
sökümü için tesis kurulamaz. 
    c) İkinci derece deniz askeri yasak 
bölgelerindeki liman, koy, körfez gibi 
yerlere Türk deniz araçları serbestçe girip 
çıkabilir. 
    Bu araçlar içindeki yabancıların karaya 
çıkarılmasına 9 uncu maddenin (d) 
bendi hükümlerine göre, izin verilebilir. 
    d) Yabancı devletlerin harp ve yardımcı 
gemileri ile bunlara ait diğer araç- 
ların ikinci derece deniz askeri yasak 
bölgelerine girebilmeleri Genelkurmay 
Başkanlığının iznine tabidir. 
    e) (d) bendi dışında kalan yabancı 
bandıralı gemi ve araçların bu bölgeler- 
deki koy, körfez ve limanlara girmelerine 
yetkili komutanlığın mütalaası da 
alınarak valilerce izin verilebilir. 
    f) Yabancı bandıralı gemi ve deniz 
araçları, ikinci derece deniz askeri 
yasak bölgelerindeki körfez, koy ve liman 
gibi yerlere fena hava şartları veya 
teknik arızalar yüzünden uluslararası 
işaretleri göstererek sığınabilirler. Bun- 
ların sorumlu kişileri, sığınma sebeplerini 
derhal yetkili komutanlığa veya ma- 
halli mülki amirliğe bildirmek zorundadırlar. 
    Ancak, havanın denize açılma imkanı 
vermesi veya arızanın giderilmesi üzeri- 
ne bu şekilde sığınanlardan kalmalarına izin 
verilmeyenler bölgeyi terkederler. 
    Yetkili komutan; mülki makamlara haber 
vermek ve gerektiğinde işbirliği yap- 
mak suretiyle savunma güvenliğini temin 
edecek tedbirleri almaya ve gerekli gö- 
rülen hallerde aracın ve kişilerin güvenliğine 
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zarar gelmeyeceğinden emin olmak 
kaydıyla, deniz aracını bölge dışındaki en 
yakın müsait barınma yerine çektirme- 
ye yetkilidir. 
    Bu nedenle yapılacak işin ve hizmetin 
nevine göre yapılan masraflar ve üc- 
retler ile savunma tesislerinde vaki olacak 
zararlar bu konudaki genel hukuk ku- 
rallarına göre tazmin ettirilir. 
    g) Yabancı uyruklu kişilere ait deniz 
araçlarının bu bölgedeki turistik yer- 
lere girip çıkmalarına ilişkin esaslar 
yönetmelikte gösterilir. 
    h) İkinci derece deniz askeri yasak 
bölgesinde bu Kanunun 9 uncu maddesinin 
(h) bendi hükmü uygulanır. 

. 

 

Askeri Yasak 
Bölgeler ve 
Güvenlik 
Bölgeleri 
Kanunu 

2565 18.12.198
1 

Acil ve zorunlu hallere ilişkin esaslar: 
 
    Madde 18 - Yabancı gerçek veya 
tüzelkişilere ait hava araçları; ancak, ola- 
ğanüstü hava şartları veya arızalanmaları 
veya yakıt kritiği gibi acil ve uçağı 
inişe zorlayan hallerde önceden izin 
almaksızın birinci ve ikinci derece hava 
askeri yasak bölgeleri içerisinde uçabilirler 
veya altında bulunan sahalara ine- 
bilirler. 
    Türk uyruklu gerçek veya tüzelkişilere ait 
hava araçları hakkında da, birin- 
ci hava askeri yasak bölgesi bakımından, 
yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. 
    Yukarıdaki fıkralar kapsamına giren hava 
araçlarının sorumlu kişileri, duru- 
mu en yakın askeri veya mülki makamlara 
haber vermek zorundadırlar. Bu makamlar 
gerekli görecekleri güvenlik tedbirlerini 
almaya yetkilidirler. 

 

Askeri Yasak 
Bölgeler ve 
Güvenlik 
Bölgeleri 
Kanunu 

2565 18.12.198
1 

Güvenlik bölgelerinde uygulanacak esaslar: 
 
    Madde 21 - Güvenlik bölgelerinde 
aşağıdaki esaslar uygulanır: 
    a) Bölge içindeki gerçek ve tüzelkişilere 
ait mallar kamulaştırılabilir. 
    b) (Değişik: 15/6/1987 - 3384/1 md.) 
Güvenlik bölgelerinin dış sınırlarından 
itibaren en çok ikiyüz metreye kadar olan 
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saha dahilinde yangın ve patlama teh- 
likesi gösteren her türlü maddenin imali, 
depolanması ve satış yerlerinin açıl- 
ması yasaklanabilir. Bu yasakla ilgili sınır, 
özel güvenlik bölgelerinde mahalli 
mülki amirler; askeri güvenlik bölgelerinde 
ise askeri tesisin teknik özellikle- 
ri ve hassasiyeti dikkate alınarak garnizon 
komutanı ve mahalli mülki amirler 
tarafından birlikte tespit edilir. 
    c) (Ek: 9/10/1996 - 4188/1 md.) 
Kamulaştırma yapılan güvenlik bölgelerine 
ve 
güvenlik bölgesi tesis edilen deniz sahasına, 
buradaki tesislerde görevli olan- 
larla, askeri güvenlik bölgelerinde yetkili 
komutanlığın, kamu ve özel kuruluş- 
lara ait tesislerde ise, bu konuda yetkili 
makamın izin verdiği kişilerden baş- 
kası giremez ve oturamaz. 
    d) Bu bölgelerin güvenliğinin sağlanması, 
bölgeye giriş ve kamulaştırılmayan 
taşınmaz mallardan yararlanma esasları 
yönetmelikte gösterilir. 22/7/1981 tarih 
ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların 
Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanma- 
sı Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. (1) 
  

ASKERLİK 

 
MEVZUAT ADI 

 

 
SAYISI 

 
TARİHİ 

 
MADDE METNİ 

Askerlik 
Kanunu 

1111 21.06.192
7 

Madde 21 - (Değişik : 20/11/1935 - 2850/1 
md.) 

Askerlik meclisleri aşağıda gösterilen 
kimselerden mürekkebdir :  

1- Mahallin en büyük mülkiye memuru (veya 
yerine göndereceği zat);  

2- Askerlik şubesi reisi veya vekili;  

3- Nüfus müdürü veya memuru;  

4- Mahalli idare heyetinden ve 
belediyesinden birer zat;  
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5 - İki hekim (birisi sivil olabilir).  

Bunlardan en büyük mülkiye memuru (veya 
yerine göndereceği zat vali muavini ise) 
meclise reis ve şube reisi veya vekili muavin 
olur.  

�ubedeki diğer subaylar ile köy ihtiyar 
meclisi ve mahalle mümessilleri, sorulacak 
işlere dair malûmat vermek ve rey sahibi 
olmamak üzere mecliste bulunurlar.  

Askerlik meclisi kararile asker edilenlerden 
yedek subay yetişecek derecede tahsili 
olanlar yoklamayı müteakıb ve yüksek 
mekteblerde askeri ders görecekler ilk ders 
senesi başında doğrudan doğruya Milli 
Müdafaa Vekâletince ve diğerleri aşağıda 
yazılı encümence muhtelif sınıflara ayrılırlar.  

1- �ube reisi veya vekili (reis),  

2- Meclis hekimleri (aza),  

3- Jandarma subayı (aza) (Yalnız 
jandarmaya ayrılacak erbaş ve er hakkında 
rey sahibidir),  

4- Deniz subayı (aza) denize Erbaş ve er 
verecek sahil şubelerinde bulunur. Yalnız 
deniz erbaş ve eri hakkında rey sahibidir.  

İdare heyeti kararile numarasız asker 
edilenlerin sınıflarının tayini, mıntakasında 
bulundukları kolorduya aiddir.  

  

Askerlik 
Kanunu 

1111 21.06.192
7 

Madde 22 - Bu ayrılma keyfiyeti kabiliyeti 
bedeniye cetveline ve talimatına ve 
Müdafaai Milliye Vekâletinin tertibatına 
müsteniden kolordularca bildirilecek ihtiyaca 
göre tesbit edilir. Askerlik meclis ve 
encümenlerince verilecek kararlar reylerin 
çokluğuna göre kabul edilir. Reyleri musavi 
ise reisin bulunduğu tarafın reyi kabul 
olunur. Reyleri kabul olunmıyanlar reylerini 
yoklama cetveline yazabilirler. Bunlar ve 
işbu kanun haricinde yapıldığı anlaşılan 
muameleler hakkında herhangi bir kimse 
tarafından verilecek arzuhaller icabında 
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askerlik daireleriyle Kolordu ve Müdafaai 
Milliyece sorularak düzeltilir. Buna da kanaat 
etmiyenler �ürayı Devlete müracaat 
edebilirler.  

  

Askerlik 
Kanunu 

1111 21.06.192
7 

Madde 24-Askerlik şubeleri mahallî en 
yüksek rütbeli mülkiye memuriyle 
haberleşerek askerlik meclisinin işbu kanun 
ile kararlaştırılmış olan günde toplanması ve 
o sene askerlik çağına girmiş olanlarla 
geçen seneden bu seneye bırakılanların 
kararlaştırılan günde gelmeleri için lâzım 
gelen davet pusulalarını hazırlar ve mahallin 
en büyük mülkiye memuru vasıtasiyle köy ve 
mahalle ihtiyar meclis veya heyetlerine 
gönderir ve alındığına dair imza kâğıdı ister. 

 

Askerlik 
Kanunu 

1111 21.06.192
7 

Madde 30 - 27 nci madde mucibince isimleri 
okunanlardan kazalarının dışa- rısında olup 
son yoklama ve numara çekilmesi bitinciye 
kadar sağlamlıkları ve tahsil dereceleri 
hakkında haber gelmemiş ve bulundukları 
yerlerin köy ve mahalle ihtiyar  ve meclis 
heyetlerince bilinmemesi sebebiyle ahvali 
mahallerinden sorulamamış veyahut 
kazaları dâhilinde veya memaliki ecnebiyede 
bulunup da son yoklama sırasında askerlik 
meclislerine ve sefaret ve 
şehbenderhanelere gelmemiş ve 26 ncı 
madde veçhile gelememeleri sebebini 
bildirmemiş erbaş ve er, yoklama kaçağı 
tanınarak isimleri defteri mahsusuna 
yazılmakla beraber elde edilmeleri için 
başkaca mahallin en büyük mülkiye âmirine 
verilir ve elde edilecekler hakkında ceza 
faslında yazılı maddeler veçhile muamele 
yapılır. Bu defterler üzerine yapılan takibat 
derecesi her sene askerlik meclislerince 
tetkik ve icabı icra kılınır.    

 

Askerlik 
Kanunu 

1111 21.06.192
7 

Madde 32 - Her kazada numara çekildikten 
sonra örneği veçhile bir istatistik cetveli 
yapılır ve alt tarafı askerlik meclisi reisi ve 
âzaları tarafından tasdik edilerek yoklama 
cetveline yapıştırılır. İstatistiğin yapılmasiyle 
son yoklama bitmiş sayılır. Bu cetvelin sureti 
şube tarafından askerlik dairelerine ve 
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askerlik dairelerince dahi şubelerden gelen 
cetveller birleştirilerek fırka veya kolordulara 
ve kolordulardan Müdafaai Milliye Vekâletine 
gönderilir. Bu cetveller erbaş ve er tertibine 
esastır  

  

Askerlik 
Kanunu 

1111 21.06.192
7 

Madde 36 - (Değişik : 16/4/1987 - 3358/7 
md.)  

Ertesi seneye bırakılanlar, erteleme süreleri 
dolmadan kendi istekleri ile veya ertesi 
seneye bırakılma sebeplerinin ortadan 
kalkması halinde o yıl askere sevk 
edilebilirler.  

Ancak son yoklama sırasında lise veya 
dengi okulu bitirerek yurt içinde veya yurt 
dışında daha yüksek bir okula aynı yıl 
içerisinde giremediklerinden askerliklerine 
karar alınanların istekleri halinde askere celp 
ve sevkleri iki yıl geri bırakılır.  

Üç yıl veya daha aşağı öğrenim veren 
yüksek okullardan mezun olanlarla, öğrenim 
gördükleri fakülte ve yüksek okulları 
bitiremeyerek ayrılanlardan, ayrıldıkları yıl 
askerliklerine karar alınanlardan öğrenime 
devam etmek isteyenlerin askere celp ve 
sevkleri bir yıl geri bırakılır.  

İki ve üçüncü fıkralarda durumları 
açıklananlar müteakip yılın Aralık ayının son 
gününe kadar bir yüksek öğrenim kurumuna 
girdiklerine dair belge getirmeleri halinde 
haklarında alınan karar, askerlik meclisi 
toplu değilse idare kurullarınca ertesi seneye 
terk şeklinde değiştirilir.  

Ertesi seneye terk edilenlerden mezun 
olanlar ile çeşitli nedenlerle okulları ile ilişiği 
kesilenlerin bu durumları fakülte ve yüksek 
okullar tarafından iki ay içinde kayıtlı 
bulundukları askerlik şubelerine bildirilir.  

 

Askerlik 
Kanunu 

1111 21.06.192
7 

Madde 43 - Çabuk yapılacak toplanmaların 
gayrı zamanlarda toplanma emirleri 
Müdafaai Milliye, kolordu, askerlik daire ve 
şubeleri tarafından verilecek haber üzerine 
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Dâhiliye Vekâleti, valiler ve kaza 
kaymakamlarınca, sefaret ve 
şehbenderhanelerce gazete veya diğer 
vasıtalarla on beş gün evvel ilân olunur. 

  

Askerlik 
Kanunu 

1111 21.06.192
7 

Madde 44 - Askerlik şubeleri ilân etmek için 
toplanma emirlerini mahallî Hükümete haber 
vermekle beraber toplanması lâzımgelen 
numaralı numarasız sağlam veya sakat (tam 
ve kısa hizmet yapacak) erbaş ve erin köy 
ve mahallelerine, çektikleri numaralara göre 
isimlerini iki nüsha cetvele yazarlar ve bu 
cetvellerde çağrılanların hangi gün şube 
merkezinde bulunmaları lâzımgeleceğini 
cetvellerin altına yazı ile işaret eder ve resmî 
mühürle mühürler ve mahallin en büyük 
mülkiye memuruna gönderirler. 

 

Askerlik 
Kanunu 

1111 21.06.192
7 

Madde 45 - Mülkiye Memuru, polis ve 
jandarma vasıtasiyle çağrılanların hangi gün 
şube merkezinde bulunacaklarını 
kendilerine, eğer köy ve mahallelerinde 
değilseler ana, baba, kardeş ve sair 
akrabalarından kim varsa onlara bildirmek 
üzere bu cetvellerin birini köy ve mahalle 
ihtiyar meclisi heyetlerine gönderir. Diğerini 
bu cetvelin alındığına dair ihtiyar meclisi ve 
heyetlerine imza ettirerek veya 
mühürlettirerek askerlik şubesine geri verir. 
Askere çağrılanlar nerede bulunursa 
bulunsun işbu madde ile 43 üncü madde 
veçhile bulundukları mahaldeki ilânlarla 
çağrılmış sayılırlar. 

  

Askerlik 
Kanunu 

1111 21.06.192
7 

Madde 66 - Memuriyetleri sebebiyle tecilleri 
lâzımgelenler bu memuriyete hangi tarihte 
tâyin edilmiş olduklarını gösterir merkezde 
daireleri memurin sicil müdiriyetlerince ve 
mülhakatta vali ve kaymakamlarca verilmiş 
birer vesika ve hizmet ve meslekleri 
sebebiyle tecil edilmeleri lazımgelenler dahi 
bulundukları müessese ve imalâthaneler 
müdiriyetlerinden verilmiş ve mahallî 
belediye meclislerince tasdik edilmiş birer 
şahadetname alarak ilk veya son yoklama 
zamanlarında yoklama heyetlerine ve 
yoklama bitmiş ise bulundukları mahal 
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askerlik şubelerine göstermeleri veya 
göndermeleri ve çürüklerin dahi çürklükleri 
hakkında haber vermeleri lâzımdır.  

  

Askerlik 
Kanunu 

1111 21.06.192
7 

Madde 79 - Firarların kaçtıkları tarih ve 
üzerlerinde ne gibi eşya ve teçhizat 
götürdükleri mensup oldukları kıta ve 
müessese kumandanları tarafından askerlik 
şubelerine yazılır. �ubeler de gelen haberler 
üzerine bunları firar defterine yazarak elde 
edilmeleri için mahalli Hükümetine veya sair 
icap edenlere bildirir.  

 

Askerlik 
Kanunu 

1111 21.06.192
7 

Madde 80 - (Değişik : 20/11/1935 - 2850/1 
md.)  

Kıt'a ve müesseselerden kaçan veya 
aldıkları izin ve tebdilihava müddetini 
geçiren erbaş ve er kıt'a ve şubelerce ele 
geçirilinciye kadar aranır ve elde edilenler 
nezaret altında kıt'alarına sevkedilmek üzere 
mahalli hükûmetine teslim olunur. 

Firar ve izinsiz olarak geçen müddetlerle her 
hangi bir mahkemenin hükmettiği hapis 
cezaları muvazzaf ve yedek hizmetlerinden 
sayılmaz. Disiplin cezaları hizmetten sayılır. 

Beraatle neticelenen davalarda mevkufiyet 
müddetleri hizmetten sayılır. Ancak 
muvazzaflardan altı ay talim görmemiş 
olanlara bu müddet tamamlattırılır. 
Yedeklere talim müddeti kadar hizmet 
yaptırılır. 

 

Askerlik 
Kanunu 

1111 21.06.192
7 

Yaşlarını değiştirenler 

Madde 81 - (Değişik : 20/11/1935 - 2850/1 
md.) 

Askerlik çağına girdikten sonra yaşlarını 
değiştirenlerin yaşlarında yapılan değişikliğin 
askerliklerine tesiri yoktur. Ancak son 
yoklama görmemiş olanlardan nüfus 
kütüğünde yazılı yaşları, şahıslarına uygun 
görülmiyenlerin yaşlarının tashihini nüfus 
kanununa göre aid olduğu mahkemeden 
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istemek üzere askerlik meclisleri veya 
askerlik daire ve şube reisleri veya 
mahallinin en büyük mülkiye memuru 
tarafından müddeiumumiye müracaat olunur 
ve bilmuhakeme takdir olunacak yaşa göre 
askerlikleri yaptırılır. 

Askerlik meclislerinin veya askerlik daire ve 
şube reislerinin veya mahallin en büyük 
mülkiye memurunun istemesi üzerine yaşları 
değiştirilenlerden değişen yaşlarına göre 
son yoklama görmemiş veya görmekte 
bulunmuş olanların yaşıtlarile yoklamaları 
yapılır. Arkadaşları son yoklama görmüş 
olanlardan 23 yaşını bitirmemiş bulunanlar 
yalnız muvazzaf hizmete ve 23 yaşını 
bitirmiş olanlar 86 ncı madde hükmüne tâbi 
tutulurlar ve muvazzaf hizmetini yaptıktan 
sonra yaşıtlarının bulunduğu sınıfa 
geçirilirler. 

Askerlik çağına girmezden evvel yaşlarını 
değiştirenlerin değişen yaşları kabul olunur. 
Bunlardan yaşlarını büyütmüş olanlar 
değişen yaşlarına göre arkadaşları son 
yoklama görmemiş veya görmekte bulunmuş 
iseler arkadaşları veçhile yoklamaları yapılır. 
Yaşıtları son yoklama görmüş bulunanlar 
hakkında ise emsallerinin sevkedilmediğine 
göre 84 ve sevk edildiklerine göre 86 ncı 
maddeler mucibince muamele yapılır. 

Madde 82 - Askerlik meclislerinin 
toplanmasiyle yoklamaların nasıl yapılacağı, 
numara çekilmesi ve numara çeken veya 
numarasız asker edilenlerle yedek erbaş ve 
erin toplanma ve sevkleri, muhtelif 
mürettebata tefrikleri ve ifayı hizmet 
edenlerin terhisleri tafsilâtı Müdafaai Milliye 
Vekâletince yapılacak talimat ile tâyin 
olunur. 

 

Askerlik 
Kanunu 

1111 21.06.192
7 

Madde 99 - Nüfus kütüklerinde yazılı 
olanları yoklama cetveline yazmamış ve 
yazdırmamış veya sair bir muamele 
sebebiyle gizlemiş olan veya saklılardan 
veyahut yeniden nüfus kütüğüne yazılan 
veya yaşlarını mahkeme vasıtasiyle 
değiştiren erbaş ve er hakkında askerlik 
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şubelerine bir ay içinde haber vermemiş 
bulunan nüfus müdür ve memurları 
vazifelerini suiistimal etmiş sayılarak amirleri 
tarafından haklarında takibatı kanuniye 
yapılır.  

  
 
A�İRETLER 

 
MEVZUAT ADI 

 

 
SAYISI 

 
TARİHİ 

 
MADDE METNİ 

İskân Kanunu 2510 14.06.193
4 

Madde 10 - A: Kanun aşirete hükmi 
şahsiyet tanımaz. Bu hususta her hangi bir 
hüküm, vesika ve ilama müstenit de olsa 
tanınmış haklar kaldırılmıştır. Aşiret   
reisliği, beyliği, ağalığı ve şeyhliği ve 
bunların her hangi bir vesikaya veya   
görgü ve göreneğe müstenit her türlü 
teşkilat ve taazzuvları kaldırılmıştır.     
    B: Bu kanunun neşrinden önce her hangi 
bir hüküm veya vesika ile veya örf ve 
adetle aşiretlerin şahsiyetlerine veya onlara 
izafetle Reis, Bey, Ağa ve şeyh-   
lerine ait olarak tanınmış, kayıtlı, kayıtsız, 
bütün gayrimenkuller Devlete ge-  
çer. Bu kanun hükümlerine ve Devletçe 
tutulan usullere göre bu gayrimenkuller    
muhacirlere, mültecilere, göçebelere, 
naklolunanlara, topraksız veya az topraklı 
yerli çiftçilere dağıtılıp tapuya bağlanır. Bu 
gayrimenkullerin aidiyeti tapu    
sicillerindeki kayıtlara göre tesbit olunur. 
Tapu sicillerinde aidiyete dair     
bir kayıt yoksa veyahut kayıtlar yalnız 
şahıslar namına olupta halk arasında     
bunların aşirete ait olduğu şayi bulunuyor 
ve aşiret fertleri de bu gayrimenkul- 
lerden başkasına sahip bulunmuyorlarsa 
aidiyet, tahkikat üzerine, o yerin idare  
heyeti karariyle hallolunur; idare 
heyetlerinin valilerce tasdik edilen bu kara- 
rı katidir.                                                                     
    C ve Ç: (Mülga: 18/6/1947-5098/13 md.)   

  

AT YARI�LARI 
 

 
MEVZUAT ADI 

 
SAYISI 

 
TARİHİ 

 
MADDE METNİ 
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At Yarışları 
Hakkında 
Kanun 

6132 10.07.1953              Madde 7 – (Değişik: 8/7/1981 - 
2489/1 md.) 

Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak her 
şekil ve surette müşterek bahisler veya 
yarış piyangosu tertip ve tanzim edenler ve 
bunlara ait her türlü evrakı (Matbaa, teksir, 
daktilo, fotokopi vesair suretlerde 
düzenleyenler ve düzenletenler), satanlar, 
dağıtanlar, sattıranlar veya dağıttıranlar 
mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından 
zabıta marifetiyle men edilip, haklarında 
tutulan zabıtla birlikte Asliye Ceza 
Mahkemesine tevdi olunurlar. Oyunlara 
mevzu para geçici olarak müsadere edilir 
ve faillerin mahkümiyeti halinde Hazineye 
irat kaydedilir. 

(Değişik ikinci fıkra:11/2/2004 - 
5091/2 md.) Birinci  fıkra  hükmüne  aykırı  
hareket  edenler hakkında üç aydan iki 
seneye kadar hapis ve 10 000 000 000 
(onmilyar) liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezası verilir.  

 Kanun dışı oyun bir işyerinde oynanmış 
veya oynatılmışsa, mahkeme bu işyerinin 
bir aya kadar kapatılmasına karar verir. 

 Suç; at sahibi, antrenör, jokey, jokey 
yamağı, seyis vesair yarış hizmetlileri ile 
işbirliği halinde işlenmiş ise, faillere 
verilecek hapis cezası altı aydan az 
olamaz. Haklarında bu nedenle 
kovuşturma açılan bu kişilerin Komiserler 
Kurulu kararı ile yarış yerlerine, 
hipodromlara ve yarışlarla ilgili mahal ve 
tesislere girmeleri yasaklanır. Haklarında 
bu maddeden hüküm verilenler bu mahal 
ve tesislere süresiz olarak giremezler. 

 Komiserler Kurulunca yarış yerlerine 
girmeleri yasaklanan kimselerin isimleri ve 
kimlikleri yarış müessesesi ve mahalli 
mülkiye amirlerine yazılı olarak bildirilir. 
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ATE�Lİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR 

 
MEVZUAT ADI 

 

 
SAYIS

I 

 
TARİHİ 

 
MADDE METNİ 

Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında 
Kanun 

6136 10.07.1953 Madde 7 - (Değişik: 23/6/1981 - 2478/3 
md.)  
Ateşli silahları ancak;  
1. (Değişik: 26/11/1986 - 3323/1 md.) 
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar, Yasama 
Organı Üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş 
olanlar,  
2. Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine 
sahip bulunanlar,  
3. Bakanlar Kurulu Kararı ile silah 
taşıyabileceklerine karar verilen Devlet, belediye, 
özel idare ve kamu iktisadi teşebbüsleri memur 
ve mensupları,  
4. A) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen 
mahkümiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı 
Kuvvetlerinden tart veya ihraç edilenler, 
rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 
sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendi 
uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum 
sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar veya 
1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince 
emekli edilenler hariç olmak üzere emekli subay 
ve astsubaylar,  
B) Disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla 
meslekten veya Devlet memurluğundan 
çıkarılanlar ya da haklarında verilen mankümiyet 
kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler veya 
sicillen ya da 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
gereğince emekli edilenler hariç olmak üzere,  
a) Vali ,vali muavini, kaymakam ve bucak 
müdürlüğünden veya mülki idare amirliği 
hizmetlerinden,  
b) Hakim, C. Savcısı ve C. Savcı yardımcısı ile 
bu meslekten sayılanlardan,  
c) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda 
çalışan personelden,  
d) MİT hizmetleri mensuplarından,  
Emekli olanlar  
5. Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte 
belirlenecek esaslara göre valiler tarafından 
verilecek izin vesikasını alanlar,  
Taşıyabilirler veya mesken ya da iş yerinde 
bulundurabilirler.  
Emekli subay ve astsubaylar ilgili Kuvvet 
Komutanlıkları veya Jandarma Genel 
Komutanlığının kayıtlarına geçmek ve bu 
makamlarca verilen kimlik kartlarına işlenmek 
şartıyla ateşli silah taşıyabilir veya 
bulundurabilirler. Bu şekilde düzenlenen kimlik 
kartları taşıma ve bulundurma izin belgesi yerine 
geçer.  
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Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında 
Kanun 

6136 10.07.1953 Madde 8 - Lüzum görülen mıntakalarda 
Vekiller Heyeti karariyle valiler tarafından halka 
silah bulundurma ve taşıma müsaadesi 
verilebileceği gibi toplu silah aranması da 
yapılabilir.   

Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında 
Kanun 

6136 10.07.1953 KANUNLAR, �UBAT 1991 (Ek - 7)  
 
 
 
1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerde sayılan kişilerin 
taşıyacakları veya bulunduracakları ateşli 
silahların taşınmasına veya bulundurulmasına 
yetki veren kayıt ve belgeler harca tabi değildir.  
1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerde sayılan kişilere ait 
silahlar hariç olmak üzere mesken veya, iş 
yerinde bulundurulmasına izin verilen ateşli 
silahlar için bulundurma vesikası düzenlenirken 
yürürlükteki Harçlar Kanunu hükümlerine göre bir 
defaya mahsus olmak üzere harç alınır.  
Silah taşımaya yetki veren kimlik kartları ile 
belgelerin düzenlenmesi ve gerektiğinde 
yenilenmesi ya da geri alınmasına ilişkin usul ve 
esaslar Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca 
müştereken hazırlanacak bir yönetmelikte 
düzenlenir.  
Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü 
bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere bir 
yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum 
olanlara; affa uğramış olsalar bile hiçbir suretle 
ateşli silah taşıma veya bulundurma izni 
verilemez.  

Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında 
Kanun 

6136 10.07.1953 Geçici Madde 2 - Her nevi bıçak imal ve 
satışını mutat meslek ve sanat ittihaz etmiş 
olanlar, ellerinde bu kanuna göre menedilmiş 
bıçak ve benzerleri bulunduğu takdirde, bunları 
Hükümetçe tesbit edilecek müddet zarfında bir 
beyanname ile mahallin en büyük mülkiye 
amirine bildirmeye mecburdurlar. 

Bunlardan 4 üncü maddenin ikinci 
fıkrasında gösterilen işlerde kullanılmaya elverişli 
olanlar damgalanarak sahibine iade olunur ve 
diğerleri maliyet bedelleri ödenerek teslim alınır. 

Yukarıki fıkra hükmü mahfuz kalmak üzere 
ellerinde bu kanunla menedilen bıçak ve ben-
zerlerini bulunduranlar bu kanunun meriyete 
girdiği tarihten itibaren altı ay içinde mahalli 
zabıta makamlarına teslime mecburdurlar. 

 

Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında 
Kanun 

6136 10.07.1953 Geçici Madde 6 - (Ek: 30/6/1970 -1308/8 
md.) 

Bu kanunun l inci maddesiyle 6136 sayılı 
Kanun hükümleri kapsamına alınan yivli av tü-
feklerini ellerinde bulunduranlar, bu kanunun 
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yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ma-
hallin en büyük mülkiye amirine teslime 
mecburdurlar. 

6136 sayılı Kanunun 7 ve 11 inci 
maddeleri hükümlerine göre taşıma veya 
bulundurma için izin alanların yivli av tüfekleri 
taşıma ve bulundurma belgesine bağlanarak 
sahibine iade olunur. Diğerleri, gerçek karşılıkları 
ödenerek Devletçe satın alınır. 

 

Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında 
Kanun 

6136 10.07.1953 Geçici Madde 8 - (Ek: 2/7/1992 - 3831/1 
md.) 

6136 sayılı Kanun kapsamına giren 
ruhsata bağlanmamış ateşli silahlar ve mermiler 
ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununda belirtilen 
dinamit, bomba veya benzeri yakıcı, yıkıcı veya 
öldürücü alet veya her türlü patlayıcı maddeyi 
bulunduranlar; bunları, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde mülki 
makamlara teslim ettikleri takdirde, haklarında 
takibat yapılmaz. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar kendiliğinden kanunda sayılan silah 
ve aletleri teslim edenler hakkında yapılan 
tahkikatlar düşer. 

Birinci fıkraya göre mülki makamlara teslim 
edilen silah ve patlayıcı maddeler ile diğer aletler 
Devlet malı sayılarak, ilgili mülki makamlarca bir 
tutanak karşılığında İçişleri Bakanlığı emrine 
verilir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul 
ve esaslar bir yönetmelikle tespit edilir. 

 

Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında 
Kanun 

6136 10.07.1953 Geçici Madde 9 - (Ek: 29/8/1996 - 4178/7 
md.) 

(...)(1) 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü 
maddesine göre, mülki amirlerce gönüllü korucu 
olarak tespit edilen kişiler ile halen geçici köy 
korucusu olarak görev yapanlar bu Kanunun yü-
rürlüğe girdiği tarihten itibaren 90(2)  gün içinde 
ellerinde bulundurdukları tabanca, makineli 
tabanca veya hafif makineli tüfek sınıfından 
silahları mülki makamlara teslim ettikleri takdirde 
haklarında takibat yapılmaz ve isteyenlere 
yukarıda belirtilen tabanca ve tüfek sınıfından 
birer adet olmak üzere ve harçsız olarak 
menşelerine bakılmaksızın valilerce taşıma veya 
bulundurma ruhsatı düzenlenebilir. Bu şekilde 
ruhsata bağlanan silahlar, veraset yoluyla intikal 
dışında devir veya hibe edilemez, satılamaz, 
gerekli görüldüğünde Bakanlar Kurulunca 
toplatılmasına karar verilebilir. Gönüllü korucu ve 
geçici köy koruculuğu görevine son verilenlerin 
ruhsatları iptal edilebilir. Ruhsatları iptal edilen 
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veya toplatılmasına karar verilen silahlar, Devlet 
malı sayılarak mülki makamlarca bir tutanak 
karşılığında İçişleri Bakanlığına teslim edilir. Bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ateşli 
silahlarla bunlara ait mermilerin ve Kanunen 
memnu bıçak ve benzerlerini bulunduran veya 
taşıyan gönüllü korucu ve geçici köy korucuları 
hakkında bu fiillerden dolayı takibat yapılmaz. 
Hükmolunan cezalar icra ve infaz edilemez ve 
kanuni neticeleri ortadan kalkar. Taşıma ve 
bulundurma ruhsatlarının verileceği kişiler, bu 
uygulamaya dair diğer hususlar, İçişleri Bakanlığı 
tarafından çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir. 

 
(1)    Bu maddede yer alan "Bakanlar Kurulunun 
tespit edeceği illerde" sözcükleri Anayasa 
Mahkemesinin 6/1/1999 tarih ve E.: 1996/68, K.: 
1999/1 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup metinden 
çıkarılmıştır. 
(2)    "45" gün ibaresi 14/1/1998 tarih ve 4321 
sayılı Kanun ile "90" gün olarak değiştirilmiş ve 
metne işlenmiştir. 

 

Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında 
Kanun 

6136 10.07.1953 Ek Madde 1 - (Ek:30/6/1970 - 1308/7 md.; 
Değişik:22/11/1990 - 3684/2 md.)  
A) Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, 
hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl 
hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü 
ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların 
eklentilerinde,  
B) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, 
eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi partilerin 
açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli veya 
izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, 
sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim 
ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan 
yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde, 
her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının 
yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna 
aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş 
yerlerinde,  
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile 
Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde,  
Ateşli silahlar taşınamaz.  
Yukarıda sayılan yerlerde bu Kanuna aykırı 
olarak ateşli silahları veya bunların mermilerini 4 
üncü maddede yazılı olan bıçakları veya sair 
aletleri veya benzerlerini veya Türk Ceza 
Kanunun 264 üncü maddesinde yazılı olanları 
taşıyan veya bulunduranlar hakkında ilgili 
kanunlarda belli edilen cezaların iki katı 
hükmolunur.  
(A) ve (B) bentlerinde sayılan yerlerde 7 nci 
maddenin 1,2,3 ve 4 numaralı  
bentlerinde belirtilen, kişiler ile bu yerlerin 
güvenliği için görevli bulunan polis ve jandarma 
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personeli, (C) bendinde sayılan yerlerde ise 
yalnız bu yerlerin güvenliği ile görevli bulunan 
polis, jandarma ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Mumafız Taburu personeli silahlarını 
taşıyabilirler.  
(A),(B) ve (C) bentlerinde sayılan yerlere silahla 
giren veya buralarda silah taşıyan kişiler 
eylemleri başka bir cezayı gerektirmiyorsa 
ikiyüzbin liradan beşmilyon liraya kadar ağır para 
cezası ile cezalandırılır, ayrıca silah  
ruhsatları bulundurmaya çevrilir ve kendilerine bir 
daha taşıma ruhsatı verilmez.   

Avda ve Sporda 
Kullanılan 
Tüfekler, Nişan 
Tabancaları ve 
Av Bıçaklarının 
Yapımı, Alımı, 
Satımı ve 
Bulundurulmasın
a Dair Kanun 

2521 11.09.1981 İMALAT VE SATI�LARIN BİLDİRİLMESİ: 

    Madde 7 - Bu Kanun kapsamına giren yivsiz 
av tüfekleriyle nişan tüfek ve tabancası imal eden 
kişi ve kuruluşlar, o ay içinde imal ettikleri ve 
sattıkları mamullerin cins, çap ve seri 
numaralarını belirtmek koşulu ile miktarını ve 
satın alan kişi ve kuruluşun ad ve açık adreslerini 
belirleyecek tarzda düzenliyecekleri listeleri, ihraç 
edilenlerin ihraç ve gümrük belgelerini ertesi ayın 
sonuna kadar, ilçelerde kaymakamlığa, il 
merkezlerinde valiliğe vermek zorundadırlar. 

  

Avda ve Sporda 
Kullanılan 
Tüfekler, Nişan 
Tabancaları ve 
Av Bıçaklarının 
Yapımı, Alımı, 
Satımı ve 
Bulundurulmasın
a Dair Kanun 

2521 11.09.1981 SATI�TA ARANACAK BELGELER: 

    Madde 8 - Yivsiz tüfeklerin satışında; satıcıdan 
satıcılık belgesi, alıcıdan (...) mahallin en büyük 
mülkiye amirinden alınacak yivsiz tüfek satın 
alma belgesi aranır. Hava ve gaz basıncı ile 
çalışan ateşsiz tüfek ve tabanca satışlarında bu 
belge aranmaz. 

    Satıcılar bir ay içinde, önceki ay sattıkları tüfek 
ve nişan tabancalarının cins, marka, çap ve seri 
numaraları ile alıcının açık adresini, yivsiz av 
tüfekleri alıcıları tarafından ibraz edilen yivsiz 
tüfek ruhsatnamesi veya yivsiz tüfek satın alma 
belgesinin tarih ve numarasını da gösteren 
listeleri mahallin en büyük mülkiye amirine 
vermek zorundadırlar.  

Avda ve Sporda 
Kullanılan 
Tüfekler, Nişan 
Tabancaları ve 
Av Bıçaklarının 
Yapımı, Alımı, 
Satımı ve 
Bulundurulmasın
a Dair Kanun 

2521 11.09.1981 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: BELGE VE RUHSAT 
İ�LEMLERİ 

    BELGELER 

    Madde 9 - Yivsiz tüfek ruhsatnameleri, yivsiz 
av tüfeklerini taşıma ve bulundurma izin belgesi 
yerine geçer. Yivsiz tüfek ruhsatnamesi hamilleri 
sahip oldukları av tüfeklerinin cins, marka, çap ve 
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seri numaralarını yivsiz tüfek ruhsatnamesine 
kaydettirmek zorundadırlar. 

    Yivsiz av tüfeği almak, taşımak ve 
bulundurmak isteyen kişiler, oturdukları mahallin 
en büyük mülkiye amirinden yivsiz tüfek 
ruhsatnamesi almak zorundadır. Sahip oldukları 
tüfeklerin cins, marka, çap ve seri numaraları bu 
belgeye kaydedilir. Bu belge bir defaya mahsus 
olmak üzere verilir, ancak avcılık belgesi yerine 
kullanılmaz. 

    Yivsiz tüfek satın alma belgelerinin verilmesi, 
bu belgelere ve yivsiz tüfek ruhsatnamelerine 
tüfeklerin niteliklerinin işaretlenmesi, ayrıca av 
bıçaklarının damgalanması ve diğer işlemler ile 
bunlara ilişkin kayıtların tutulmasına dair esas ve 
usuller yönetmelikte belirtilir. 

  

AVCILIK 

 
MEVZUAT ADI 

 

 
SAYISI 

 
TARİHİ 

 
MADDE METNİ 

Kara Avcılığı 
Kanunu 

3167 05.05.193
7 

Avcılık izni 

Madde 10 - Avcılık izni av tezkeresile alınır. 
Bu tezkere vilâyetlerde valiler, kazalarda 
kaymakamlar ve nahiyelerde müdürler tarafından 
verilir. Her hangi bir yerden alınmış av tezkeresi 
Türkiye'nin her yerinde avlanmak için muteberdir. 

Sürek avı gibi toplu olarak yapılan avcılıkta 
avcılara yardım için bulunacak kimselerden 
tezkere aranmaz. 

 

Kara Avcılığı 
Kanunu 

3167 05.05.193
7 

Av işlerinin bakımı 

Madde 16 - Av işlerine orman idareleri 
bakar. Ziraat Vekilinin Başkanlığı altında orman, 
baytar, ziraat işleri umum müdürlerile her hangi bir 
avcı cemiyetine mensup olanlardan her yıl için 
Ziraat Vekilinin seçeceği iki zattan mürekkep 
olmak üzere merkezde (Merkez Av Komisyonu) 
namile bir komisyon kurulur. 

Vilâyetlerde valinin başkanlığı altında 
orman, baytar, ziraat müdür veya memurlarile 
eğer o vilâyet dahilinde avcılar cemiyeti varsa 
bunlara mensup olan avcılardan her yıl için valinin 
seçeceği iki zattan mürekkep olmak üzere (Vilâyet 
Av Komisyonu) namile birer komisyon kurulur. 

Ziraat Vekili lüzum göreceği kazalarda 
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bunlara mümasil (Kaza Av Komisyon)ları teşkiline 
salahiyetlidir. 

Bu Komisyonlar senede en az bir defa 
toplanmağa ve bu kanunda yazılı işler hakkında 
karar vermeğe ve verecekleri kararları derhal 
yukarı komisyona bildirmeğe mecburdurlar. Bu 
kararlar yukarı komisyonlarca değiştirilinciye kadar 
muteber kalır. 

 
 

AVUKATLIK 

 
MEVZUAT ADI 

 

 
SAYISI 

 
TARİHİ 

 
MADDE METNİ 

Avukatlık 
Kanunu 

1136 19.03.1969              Madde 77 – (Değişik birinci fıkra : 
2/5/2001 - 4667/47 md.) Bölgesi içinde en az 
otuz avukat bulunan her il merkezinde bir baro 
kurulur. Kurulmuş olan barolarda avukat 
sayısının otuzun altına düşmesi halinde de 
ikinci fıkra hükmü uygulanır. 

             (Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 
4667/47 md.) Baro kurulmayan yerlerin en 
yakın baroya bağlanmasına veya bunların 
birleştirilerek bir baro kurulmasına ve 
merkezlerinin belirlenmesine Türkiye Barolar 
Birliği karar verir. Türkiye Barolar Birliği yeni 
kurulacak baro bölgesinde bürosu bulunan 
levhaya kayıtlı avukatların listesini 
düzenleyerek bunlardan en kıdemli avukatı, 
yeni baroyu kurmakla görevlendirir. Görevli 
avukatın seçeceği ve başkanlığını yapacağı 
dört kişilik kurucu kurul en geç altı ay içinde 
yeni baronun kuruluşunu tamamlar ve Türkiye 
Barolar Birliğine bildirir. Baro yönetim 
kurulunun yedekleri ile birlikte istifa etmesi 
halinde baroyu üç ay içinde seçime götürmek 
kaydıyla aynı kurul oluşturulur. 

             (Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 
4667/47 md.) Barolar, kuruluşlarını Türkiye 
Barolar Birliğine bildirmekle tüzel kişilik 
kazanırlar. 

             (Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 
4667/47 md.) Türkiye Barolar Birliği, kuruluşu 
Adalet Bakanlığına bildirir. 

             (Değişik: 18/6/1997 - 4276/4 md.) 
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Amaçları dışında faaliyet gösteren barolar ile 
Türkiye Barolar Birliği sorumlu organlarının 
görevlerine son verilmesine ve yerlerine 
yenilerinin seçilmesine, Adalet Bakanlığının 
veya bulundukları yer Cumhuriyet 
Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye 
hukuk mahkemesince basit usule göre 
yargılama yapılarak karar verilir ve dava en 
geç üç ay içinde sonuçlandırılır. 

  

—————————— 

(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 4 üncü 
maddeye bakınız. 

Sayfa 

4532 

             Görevlerine son verilen organların 
yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. 
Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlarlar. 

             Adalet Bakanlığının bu Kanun 
uyarınca baro organlarının işlemleri hakkında 
onay mercii olarak verdiği kararları görevli baro 
organları aynen yerine getirmekle 
yükümlüdürler. Bakanlık kararını idari yargı 
merciinin yürütmenin durdurulmasına veya 
esasına ilişkin kararı veya kanuni bir sebep 
olmaksızın yerine getirmeyen veya eski 
kararda direnme niteliğinde yeni bir karar 
veren veya kanunun zorunlu kıldığı işlemleri 
Bakanlığın uyarısına rağmen yerine 
getirmeyen baro organları hakkında da 
yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

             Görevlerine son verilen organ 
üyelerinin kanunda yazılı ceza sorumlulukları 
saklıdır. Bu organların yukarıdaki fıkra 
gereğince görevlerine son verilmesine neden 
olan tasarrufları hükümsüzdür. 

             (Değişik: 18/6/1997 - 4276/4 md.) 
Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç 
işlenmesini veya suçun devamını önlemenin 
yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde 
gecikmede sakınca varsa, barolar ile Türkiye 
Barolar Birliği, vali tarafından faaliyetten men 
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edilebilir. Faaliyetten men kararı, yirmidört saat 
içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, 
kararını kırksekiz saat içinde açıklar, aksi 
halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten 
kalkar.(1) 

             Göreve son verme ve görevden 
uzaklaştırma hükümleri Baro Genel Kurulu 
hakkında uygulanmaz. 

             Görevlerin parasız oluşu ve bir kişide 
birleşemiyecek görevler: 
 

 
  


