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8-11-1938 Atatürkün Sıhhî 

Raporu 

 

İstanbul, 8 (a.a) — Riyaseticümhur Umumî Kâtipliğinden: 

1 — Bugün, ikinciteşrinin sekizinci salı günü, saat «23» te 

Reisicümhur Atatürk’ün sıhhî vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir 

tabipler tarafından verilen rapor ikinci maddededir: 

2 — Bugün saat «18.30» da hastalık birdenbire normal seyrinden 

çıkarak şiddetlenmiş ve sıhhî vaziyetleri yeniden ciddiyet kesbetmiştir. 

Hararet derecesi : «36.4» Nabız: muntazam, «100» Teneffüs: «22» dir. 

Müdavi tabipler : 

Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp, 

Prof. Dr. Mim Kemal Öke  

Dr. Nihat Reşat Belger. 

Müşavir tabipler : 

Prof. Dr. Akil Muhtar Özden  

Prof. Dr. Hayrullah Diker  

Prof. Dr. Süreyya H. Serter  

Dr. M. Kâmil Berk  

Dr. Abrevaya Marmaralı. 
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Atatürkün 9-11-1938 

sıhhî raporu 

 

Saat 10 da 

İstanbul, 9 (a.a.) — Riyaseticümhur Umumî Kâtipliğinden : 

1. — Reisicümhur Atatürk’ün sıhhî vaziyetleri hakkında müdavi 

ve müşavir tabipleri tarafından bu sabah saat 10 da verilen rapor ikinci 

maddededir: 

2. — Geceyi rahatsız geçirdiler. Umumî hallerindeki vaziyet 

ciddiyetini muhafaza etmektedir. 

Hararet derecesi : 36.8 

 Nabız muntazam : 128  

Teneffüs : 28 dir. 

 

Akşam saat 20 de 

İstanbul, 9 (a.a.) — Riyaseticümhur Umumî Kâtipliğinden : 

1. — Reisicümhur Atatürk’ün sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi 

ve müşavir tabipleri tarafından bu akşam saat «20» de verilen rapor 

ikinci maddededir: 

2. — Bugünü yorgun ve dalgın geçirdiler. Umumî ahvaldeki 

ciddiyet biraz daha ilerlemiştir. 

Nabız : muntazam, dakikada «124» 

Teneffüs : «40» 

Hararet derecesi : «37.6» dır. 
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Gece saat 24 te 

İstanbul, 9 (a.a.) — Riyaseticümhur Umumi Kâtipliğinden : 

1. — Reisicümhur Atatürk’ün sıhhî vaziyetleri hakkında müdavi 

ve müşavir tabipleri tarafından bu gece saat «24» te verilen rapor ikinci 

maddededir : 

2. — Saat «20» den itibaren dalgınlık artmıştır. Umumî ahval 

vahamete doğru seyir etmektedir. 

Hararet derecesi : «37.6» 

Nabız : «132» 

Teneffüs : «33» tür. 
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10-11-938 Atatürkün ölüm 

raporu 

 

RESMÎ TEBLİĞ 

 

10 İkinciteşrin 1938 — Atatürk’ün müdavi ve müşavir tabipleri 

tarafından verilen rapor suretidir: 

Reisicümhur Atatürk’ün umumî hallerindeki vehamet dün gece saat 

24 te neşredilen tebliğden sonra her an artarak bugün, 10 ikinciteşrin 

1938 perşembe sabahı saat dokuzu beş geçe Büyük Şefimiz derin koma 

içinde terkihayat etmişlerdir. 

 

Müdavi tabipler : 

Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp, 

Prof. Dr. Mim Kemal Öke, 

Dr. Nihat Reşat Belger. 

 

Müşavir tabipler i:  

Prof. Dr. Akil Muhtar Özden  

Prof. Dr.. Hayrullah Diker  

Prof. Dr. Süreyya H. Serter. 

Dr. M. Kâmil Berk  

Dr Abrevaya MarmaralI. 
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10-11-938 Atatürkün ölümüne 

ait resmî tebliğ 

 

Müdavi ve müşavir tabiplerinin neşredilen son raporu Atatürk’ün 

dünyaya gözlerini kapadığını bildirmektedir. 

Bu acı hâdise ile Türk vatanı büyük yapıcısını, Türk milleti Ulu 

Şefini, insanlık büyük evlâdını kaybetti. Milletimize içimiz yanarak bu 

tarife sığmıyan ziyamdan dolayı en derin taziyelerimizi sunarız. 

Kederlerinin tesellisini ancak ve ancak onun büyük eserine 

bağlılıkta ve aziz vatanımızın himmetinde ararız. 

Şurasını da her şeyden evvel beyan etmeliyiz ki, ölmez olan onun 

büyük eseri Cümhuriyet Türkiye’sidir. 

Hükümetimiz içinde bulunduğumuz bu mühim anda bugüne kadar 

olduğu gibi dikkatle vazife başındadır. Müesses olan nizamı ve vaziyeti 

idame hususunu da büyük Türk milletinin hükümetiyle tek vücut olarak 

teyit ve temin edeceğine şüphe yoktur. 

Teşkilâtı Esasiye kanununun otuz üçüncü maddesi mucibince 

Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Reisicümhur vekâleti 

vazifesini deruhte etmişlerdir. 

Gene Teşkilâtı Esasiye kanununun otuz dördüncü maddesi 

mucibince Büyük Millet Meclisi derhal yeni Reisicumhuru intihap 

edecektir. 

Türkiye’nin en büyük makamına Teşkilâtı Esasiye kanununa göre 

geçecek olan zatın etrafında hükümetiyle, şanlı ordusiyle ve bütün 

kudret ve kuvvetiyle Türk milleti sarsılmaz bir varlık olarak toplanacak 

ve yükselmesinde devam edecektir. 
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Bugün ayrılığına ağladığımız Büyük Şefimiz Atatürk, her vakit 

Türk milletine güvendi, eserlerini hu güvenle yaptı, idamesi esbabını da 

istikmal ederek güvenle büyük milletimize bıraktı. Ebedî Türk milleti 

onun eserlerini ebediyetle yaşatacaktır. 

Türk gençliği onun kıymetli vediası olan Türkiye Cümhuriyetini 

daima koruyacak ve onun izinde yürüyecektir. 

Kemal Atatürk, Türk’ün tarihinde ve gönlünde daima yaşıyacaktır.

      10/11/1938 
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11-11-938 Reisicümhur seçimi  

için içtima tebliği 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi /Riyasetinden: 

Reisicümhur Atatürk’ün milleti mateme gark eyliyen zıyaı 

dolayısiyle Teşkilâtı Esasiye Kanununun 34 üncü maddesi mucibince 

yeni Reisicümhur intihap edilmek üzere teşrinisaninin on birinci cuma 

günü saat on birde Büyük Millet Meclisini içtimaa davet ederim. 

Reisicümhur Vekili ve 

Büyük Millet Meclisi Reisi 

M. A. Renda 
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Reisicümhur İsmet İnönünün T.B.M. Meclisi 

Umumî Heyetinin 11-11-1938 tarihli 

toplantısında irad buyurdukları nutuk 

 

Büyük Türk milletinin muhterem vekilleri, 

Arkadaşlığınızla müftehir olan, şerefli vazifenizde kendi nefsi için 

bahtiyarlık bulan bu arkadaşınıza devletin en yüksek vazifesini tevdi 

etmek teveccühünü gösterdiniz. Sizlere şimdiden çok samimî 

şükranlarımı takdim ederim. 

Omuzlarımda hissettiğim ağır vazifeyi ifa ederken tek istinadım 

Büyük Türk milletinin itimadı ve bunun sizin yardımınızla ve sizin 

dilinizden ifadesi olacaktır. (Alkışlar, Allah muvaffak etsin sesleri). 

Bu anda Atatürk’ün hatırası teselli bulmaz acılarla dolu olan 

kalbimizin aziz timsalidir. Atatürk’ün fevkalâde hizmetlerini bu günkü 

Türk devletinin bünyesinde tam ve temiz eserler olarak tecessüm etmiş 

görüyoruz. (Alkışlar). 

Kadir bilen ve büyük evlât yetiştiren milletimizin yüreğinde, 

(Kemal Atatürk) adı sevgi ve hürmet içinde ebedî olarak yaşayacaktır. 

(Şiddetli alkışlar). 

Şükran ve tazim hislerimi söylemeğe çalışan sözlerimin sizin 

muhabbet ve takdir duygularınızı da aksettirdiğine eminim. (Alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar; devlet ve milletimizin insaniyet ve 

medeniyetin asil hedeflerine doğru durmadan ilerleyip yükselteceğine 

kat’î inancım vardır. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar). 

Büyük ve kahraman bir milletin hizmetinde bulunuyoruz: Türk 

vatanının bölünmez, hiç bir tecavüze taham- 
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mül etmez, hiç bir zor karşısında millî haklarından vaz geçmez mahiyeti, 

her zamandan ziyade taze ve canlıdır. (Alkışlar, bravo sesleri). 

Türk milleti devlet kurmak, vatan korumak kudretinde, kendi 

cevherindeki kıymet ve faziletlere istinat e- den Yapıcı ve Yaratıcı bir 

millettir. (Alkışlar). 

Sulh ve terakki yoluna bütün gayretlerini asil bir surette vakfetmiş 

olan milletimiz mecbur olursa, kendisi ve şanlı ordusu geçmiş 

kahramanların hayranlığını celbedecek yeni kahramanlarla dolu olan 

fedakâr göğsünü en parlak zaferlerle süslemeğe hazırdır, (Her zaman 

sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar). 

Türk milletini az zamanda büyük bir medeniyet seviyesine 

yükseltmiş, Türk milletine en kısa yoldan temiz cemiyet hayatını, feyizli 

terakki yollarını açmış olan inkılâplar kalp ve vicdanımızın en aziz 

varlıklarıdır. (Alkışlar). 

Arkadaşlarım, 

Millet hizmetinde vazifelerin iyi ifa olunmasını emel edinmek 

başlıca kaygımızdır. 

Sükûn, istikrar ve emniyet içinde çalışmaktan başkâ arzusu 

olmayan milletimizi anarşiden ve cebirden uzak, bütün vatandaşlar için 

müsavi bir emniyet havası içinde bulundurmağa Cumhuriyetin en 

kıymetli nimeti biliyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Vatandaşlar arasında muhabbeti genişletmek ve derinleştirmeği, en 

şerefli vazife sayıyoruz. (Alkışlar). 

Arkadaşlar, 

Türk milletinin en feyizli hâzinesi büyük millet meclisidir. 

Geçmişte büyük zorlukları yenmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 

gelecekte de büyük saadetlerin, zafer ve muvaffakiyetlerin başlıca 

kaynağı olacaktır. (Allah seni var etsin sesleri, şiddetli ve sürekli 

alkışlar). 
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Başvekil Celâl Bayarın T. B. M. Meclisi 

Umumî Heyetinin 16/11/1938 tarihli 

toplantısında vaki olan beyanatı 

 

İcra Vekilleri Heyetine itimat beyan olunduğuna dair 

 

Karar No : 1065 

Başvekil Celâl Bayar taralından vukubulan beyanattan sonra, İcra 

Vekilleri Heyetine (342) reyle yani mevcudun ittifakile itimat beyan 

edilmiştir. 

16/11/1938 

 

Sayın Arkadaşlar, 

İkinci Cümhurreisimiz İsmet İnönü’nün itimatlarına mazhar olarak, 

Başvekâlete tayin edildim. Kendilerine takdim eylediğim Heyeti Vekile 

âzalarının isimlerini havi listeyi lütfen tasvip buyurdular. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun hükümlerine göre, sizin de 

itimadınıza mazhar olmak şerefini kazanırsam, vazifeme devam 

edeceğim, (şiddetli alkışlar). 

Resmî bir lisanla bu maruzatımı bildirirken, inkılâbın ve Atatürk 

rejiminin en mümtaz bir siması ve Türk Milletinin Büyük Evlâdı olan, 

İkinci Reisimiz İnönü'nün, Cümhurreisilik devrinin, Milletimiz için 

müteyemmen ve mes’ut olmasını temenni ederim, buna şahsan emin 

olduğumu ifade eylerim (Bravo sesleri, sürekli ve şiddetli alkışlar). 

Arkadaşlar, 

Milletlerin tarihi, acı, tatlı bir çok hatıralarla doludur. Bugün biz 

İnkilâp Tarihimizin, en acı ve fakat en önemli bir devrini yaşıyoruz: 

Aziz varlığını her kuvvetin 
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fevkinde telâkki ettiğimiz ve öyle olduğuna da inandığımız ŞEF’imizi 

kaybettik Şefin hayatında Türk Milleti nasıl yekvücut olarak, tek bir 

kalp gibi O’nun sevgisinde birleşmişse, matemini de aynı surette, tek bir 

kalp halinde tutuyor, ve iztirabile ağlıyor. 

Denilebilir ki, şimdiye kadar hiç bir kimse hakkında bu kadar 

vatanşümul, bu kadar alemşümul bir acı duyulmamıştır. Kendi 

ruhumuzda bu acıyı hissediyor ve kalbimizin kanadığını duyuyoruz. 

Türk Milleti gibi, vefakâr, Büyük bir Milletin, Kendisine binbir 

mahrumiyet içerisinde en büyük muvaffakiyetleri temin etmiş olan 

Büyük Bir Evlâdı hakkında, başka türlü hareket etmesine esasen imkân 

yoktur. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar). 

Atatürk, bize yaralı bir vatan kurtardı. Atatürk, bu yaralı vatanı, 

içerisini asırlardanberi sinmiş olan hurafelerden, efsanelerden, bir takım 

vahim fikirlerden tamamen temizleyerek, kuvvetli bir rejim de kurarak, 

mes’ut ve müreffeh bir halde, bize bağışladı. (Bravo sesleri ve sürekli 

alkışlar). 

Atatürk’ü sadece bize vatani hizmetler ifa ettiği için sevmiyoruz. 

Aynı zamanda, tam manâsile kâmil bir insan olduğu için de seviyoruz. 

(Şiddetli alkışlar bravo sesleri). 

Atatürk, vefakârdı, mütevazı idi, herkesin hakkını yerinde verirdi. 

(Çok güzel... sesleri) 

Arkadaşlar, 

Atatürk’ün hayatı ve mazisi hakkında söz söylemeği, kısa bir 

celseye sığdırmak en müşkil olan bir iştir. Yalnız müsaadenizle çok 

sevdiği ve çok güvendiği, Büyük Milletinin iradesini temsil eden bu 

Kürsüden O’nun maneviye- tine hitap ederek diyorum ki: 

Atatürk; 

Seni sevmek, tebcil etmek, her Türk vatanseverinin milli ödevi ve 

namus borcudur. (Şiddetli alkışlar ve bravo sesleri). 
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Aziz Arkadaşlarım; 

Kendisini methetmek ve ihtiras göstermek, içtimai, hayatta bir 

makise olarak kabul edilmiştir. Ve hiç şüphesizdir ki, bu böyledir. Fakat; 

ben size iftiharımızı Ve ihtirasımızı şu dakikada, ifade etmekten 

çekinmiyeceğim: 

Benimle beraber Heyeti Vekileyi teşkil eden arkadaşlarımın 

ihtilâlin ve inkilâbın ta, ilk gününden beri, Büyük ve Ebedî Şef’imizin 

hayata gözünü yumduğu dakikaya kadar, izinde ve peşinde, yolunda 

şuurla yürüdük... Bu; bizim ebedî iftiharımızdır. (Şiddetli alkışlar ve 

bravo sesi). 

Hiç şüphesiz Büyük Türk Milletinin seciyesine ve karakterine 

uygun olarak vücuda getirdiği ve bize hediye ettiği Rejimi, korumak 

hakkındaki. ihtirasımız,., ölçüsüzdür. (Bravo bravo sesleri). 

Arkadaşlar; Teşkilâtı Esasiye hükümlerine göre Sizin itimadınızı 

kazanmak için, Hükümetin programını size arzetmek iktiza eder. 

Benim bu bahiste fazla sözüm yoktur. 

Geçen sene, lütfen tasvibinize iktiran eden programımızın şimdiye 

kadar yapılmış, olan kısımlarından maadasını yürütmek, âzim ve 

kararındayız. (Alkışlar ve muvaffakiyet nidaları). 

Aynı zamanda, bize daima hakikî yolu gösteren ve içinde Milletin 

nurlu iradesi okunan Cümhuriyet Halk Partisinin programı da bizim 

rehberimizdir. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlarım; 

Her hangi bir hükümet için muvaffakiyet âmili olarak birinci 

derecede göz önünde bulundurulması lâzım gelen bir hakikat vardır: 

Milletin hakikî düşüncesi 

Biz Milletimizin şu an için düşüncelerini şu suretle hülâsa 

ediyoruz: Milletimiz, on beş senedenberi tecrübe edilen Kemalizm 

rejiminin kendisine verdiği huzur ve 
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sükûn içerisinde çalışmak ve kuvvetlenmek istiyor, (Sürekli alkışlar). 

Milli hudutları dahilinde mes’ut olmak emelindedir. (Bravo 

sesleri). 

Bizim haricî siyasetimizdeki : Dahilde sulh, hariçte sulh, 

düsturunun ifadesi, ancak bu suretle tefsir olunabilir. Esası, Milletten 

gelmiştir, ve Büyük Şef tarafından ifade edilmiştir. (Alkışlar). 

Mevcut istikrarı, bu matemli günlerimizde, Milletin heyeti 

umumiyesinde tecelli eden tesanütle muhafaza etmek emelimiz tamdır,.. 

Halistir ve çok kuvvetlidir (bravo sesleri ve çok sürekli alkışlar). 

Rejimin kanunları, Türk camiasına dahil olan bilâ istisna her ferdin, 

hukukunu, emniyetini ve müsavatım tekeffülü altında, bütün 

vatandaşların seyyal bir surette haklarını gözetmek bizim için en 

mukaddes bir vazifedir. (Bravo sesleri ve alkışlar). 

Aziz arkadaşlarım; 

Size programımızın harfiyen ve olduğu gibi tatbik o- Ilınacağını 

söylerken, haricî siyasetimize de bir nebze temas etmek ihtiyacını 

duyuyorum : 

Haricî siyasetimizde, değişecek... hiç bir şey yoktur. 

Anlaşmalarımıza dostluklarımıza ittifaklarımıza.... bütün sadakatımızla 

bağlıyız. 

Bunları büyük bir azimle yürüteceğiz. Bu sedam... Size olduğu 

kadar, bütün dostlarımıza ve müttefiklerimize de bir itimat ve muhabbet 

sedasıdır. Bravo sesleri ve sürekli alkışlar). 

Sayın Millet Vekilleri; 

Beni ve benimle vazife almak lütfunda bulunan arkadaşlarımı çok 

yakından tanırsınız. Yaptığımız işleri bilirsiniz. Fikirlerimize vakıfsınız. 

Her şeyden evvel temin etmek isterim ki Rejimin azat kabul etmez 

kullarıyız. (Bravo sesleri ve sürekli alkışlar).. Kullarıyız dedim;... bu 

kelimeyi miskin bir itaati ifade için değil,... işlerimize şu- 
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urla bağlılık ve onları sadakatle yürütmek azmimizi tebarüz ettirmek için 

kullandım. Alkışlar). 

Eğer;... İnkilâbın bidayetindenberi, devam eden fikirleri şuurla 

yürütmek imkânını ve sizin arzu ve emellerinizi icra etmek kudretini 

bizde görüyorsanız (hay hay sesleri), Milletin iradesini temsil eden siz 

kıymetli arkadaşlarımdan ricam şudur: itimadınızı bizden esirgemeyiniz. 

(Alkışlar, esirgemeyiz sesleri). 

Aziz saylavlar; 

Son söz... elemimiz, hicranımız çok büyüktür, fakat imanımız, 

güvenimiz de o nisbette büyüktür. (Bravo sesleri ve alkışlar). 

Atatürk’ü unutmayacağız (hayır, asla sesleri). Her zaman tebcil 

edeceğiz (sürekli alkışlar).. Millet uğrunda azimle yürüyeceğiz (bravo 

sesleri ve sürekli alkışlar). 
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Reisicümhur İsmet İnönünün 21-11-1938 de 

intişar eden beyannamesi 

 

Ankara: 21/11/938 

 

Büyük Türk Milletine: 

Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği sevgili milletinin ihtiram kolları 

üstünde Ulu Atatürk’ün fânî vücudu istirahat yerine tevdi edilmiştir. 

Hakikatte yattığı yer, Türk Milletinin onun için aşk ve iftiharla dolu olan 

kahraman ve vefalı göğsüdür. 

Atatürk, tarihte uğradığımız en zalim ve haksız iftihara. gününde 

meydana atılmış, Türk Milletinin masum ve haklı olduğunu iddia ve ilân 

etmiştir. İlk önce ehemmiyeti kavranmamış olan gür sesi, asla 

yıpranmıyan bir kuvvetle nihayet bütün cihanın şuuruna nüfuz etmiştir. 

En büyük zaferleri kazandıktan sonra da Atatürk, ömrünü, yalnız 

Türk Milletinin haklarını, insaniyete ezelî hizmetlerini ve tarihe 

hâkettiği meziyetlerini ispat etmekle geçirmiştir. Milletimizin 

büyüklüğüne, kudretine, faziletine, medeniyet istidadına ve mükellef 

olduğu insaniyet vazifelerine sarsılmaz itikadı vardı. «Ne mutlu Türküm 

diyene» dediği zaman, kendi engin ruhunun, hiç sönmiyen aşkını en 

manalı bir surette hulâsa etmişti. 

Fena zihniyet ve idare ile geri bırakılmış Türk cemiyetini. en kısa 

yoldan insanlığın en mütekâmil ve en temiz zihniyetleriyle mücehhez 

modern bir devlet haline getirmek, onun başlıca kaygusu olmuştur. 

Teşkilâtı esasiyemizde ve bugün bütün vatandaşların vicdanlarında 

yerleşmiş olan lâik, milliyeti, halkçı, inkılâpçı, devletçi 
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cümhuriyet, bize bütün evsafiyle Atatürk’ün en kıymetli emanetidir. 

Üfulünden beri Atatürk’ün aziz adı ve hâtırası, bütün halkımızın en 

candan duygulariyle sarılmıştır. Memleketimizin her köşesinde ve bütün 

milletçe kendisine gösterdiğimiz samimî bağlılık, devlet ve milletimiz 

için kudret, ve vefanın beliğ misalidir. Türk milletinin aziz Atatürk'e 

gösterdiği sevgi ve vefanın beliğ misalidir. Türk Milletinin aziz 

Atatürk’e gösterdiği sevgi ve saygı, onun niçin Atatürk gibi bir evlât 

yetiştirebilir bir kaynak olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. 

Atatürk’e tazim vazifemizi ifa ettiğimiz bu anda kalbimden gelen 

şükran duygularımı ifade etmeyi, ödenmesi lâzım bir borç saydım. 

Milletler arasında kardeşçe bir insanlık hayatı Atatürk’ün en 

kıymetli ideali idi. Bütün dünyada ölümünün gördüğü ihtiramı, 

insanlığın âtisi için ümit verici bir müjde olarak selâmlarım. Bu 

sözlerim, yazılariyle ve toprağımızda şövalye askerleri ve mümtaz 

şahsiyetleriyle yasımıza iştirâk eden büyük milletlere, Türk Milleti 

adına- şükranlarımızın ifadesidir. 

Devletimizin banisi ve milletimizin fedakâr, sadık hâdimi, 

İnsanlık idealinin âşık ve mümtaz siması, 

Eşsiz kahraman Atatürk! 

Vatan sana minnettardır. 

Bütün ömrünü hizmetine verdiğin Türk Milleti ile beraber senin 

huzurunda tâzim ile eğiliyoruz. Bütün hayatında bize ruhundaki ateşten 

canlılık verdin. Emin ol, aziz hâtıran sönmez meşale olarak ruhlarımızı 

daima ateşli ve uyanık tutacaktır. 

Reisicümhur 

İSMET İNÖNÜ 
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Kararname ve Nizamnameler 

2 

Kararname No : 9634   Neşri tarihi : 13/10/1938 

Ziraat Vekilliğince teklif ve Şûrayı Devletçe görülerek 8/8/1938 

tarih ve 13854 sayılı tezkere ile tadilen tevdi edilen ilişik (Orman Umum 

Müdürlüğü memurlarının görecekleri işlere dair nizamname) nin 

mer’iyetle konulması; İcra Vekilleri Heyetince 98/1938 tarihinde 

onanmıştır. 

9/8/1938 

 

Orman Umum Müdürlüğü memurlarının görecekleri işlere 

dair nizamname 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Merkez teşkilâtı 

Madde 1 — Orman Umum Müdürü; yurt ormanlarımı korumak, 

işletmek, imar etmek, yeniden orman yetiştirme işleri yapmak ve orman 

verimlerini çoğaltmak ve bu vazifelerin ifası için icabeden müesseseleri 

kurmak fenni adamları yetiştirmek ve hususî kanunlarla verilen 

vazifeleri ve ormana müteallik bütün hizmetleri görmek üzere kurulmuş 

olan Orman Umum Müdürlüğünün bütün işlevlerini kanun ve 

nizamnameler hükümleri dairesinde tanzimi ve idare eder. Orman 

Umum Müdürü umum müdürlüğünün hükmî şahsiyetini temsil eyler. 

Orman Umum Müdürü Orman Umum Müdürlüğü mülhak bütçesinin ita 

âmiridir. 

Madde 2 — Fen heyeti; Orman işlerine ait kanun, nizamname ve 

talimatnameleri hazırlar ve Umum Müdürlükten havale olunan teknik ve 

İdarî diğer işleri tetkik ve  mütaleasını beyan eder. 

Madde 3 — Fen heyeti reisi; heyete havale olunan birer 
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meselenin tetkikile bir rapor hazırlamak üzere azadan birini memur eder, 

bu suretle memur edilen raportörler tarafından hazırlanan rapor ve 

ilişikleri heyetçe tetkik edilerek bir karara bağlanır. 

Madde 4 — Fen heyetinin müzakere nisabı ondur. İkisinin âzayı 

asliyeden bulunması şarttır. 

Heyetin kararları muntazaman karar defterine yazılarak altı imza 

edilir. 

Reylerde müsavat halinde reisin bulunduğu taraf üstün sayılır. 

Madde : 5 — Orman Umum Müdür Muavini; Umum Müdürün 

yardımcısı olup tevdi edilen işleri yapar ve Umum Müdürlükten alacağı 

direktif dairesinde işleri yürütür. 

Madde 6 — Umum Müdürlük merkez teşkilâtının kanun mucibince 

ayrıldığı şubelerin vazifeleri aşağıda gösterilmiştir: 

1 - Koruma şubesi : Devlet ormanlarının korunmasına müteallik 

olarak orman muhafaza komutanlığıle cereyan edecek muamele ve 

muhabereleri idare ve Devlete ait olmayan ormanlarda koruma işlerini 

tanzim ve murakabe ve yangınlara karşı lüzumlu tedbirleri ittihaz ve 

orman suçlarına müteallik davalarla mülkiyetten maada ormanlara 

müteallik hukuk davalarını takibeder. 

2 - Harita ve kadastro şubesi : Bütün ormanların haritalarının 

alınmasını temin ve haritaya ait bütün işleri idare eder. 

Tahdit ve sınırlama, istimlâk ve mübadele ve mülkiyet işlerini 

tedvir ve bunlara ait davaları takip, kadastro ve tescil işlerini, umumî 

sıhhat, emniyet ve menfaat icabı yapılacak bina ve tesisata ait izin 

işlerini tetkik ve tanzim eder. 

3 - Amenajman şubesi ; Orman amenajmanına ait fennî ve İdarî 

işlerle amenajman heyetlerinin sevk ve idaresini tanzim ve buna ait 

muhaberatı idare eder. 
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4 İşletme şubesi : Devlet ormanlarının işletmesine ait bütün işleri 

idare eder. 

5 - İmar şubesi : Orman Kanununda ormanların imarına müteallik 

gösterilen vazifeleri yapar ve bu yolda icap eden tedbirleri alır ve 

otlatma işlerini tanzim ve idare eder. 

6 - Tedrisat şubesi : Mektebler, kurslar, kongrelerle propaganda 

ve neşriyata ait bütün işleri ve maarif mekteblerile kışlalarda ormancılık 

tedrisatına ait hususlara ve Avrupada tahsilde bulunan talebe işlerini 

takip ve idare eder. 

7 - Fennî araştırma şubesi : Ormancılığa müteallik fennî 

araştırmalar yapar ve bunlara ait bütün işleri idare eder. 

8 - İnşaat şubesi : Yollar, köprüler, dekoviller, havai hatları, 

memur evleri vesair inşaatı, telefon tesisatı ve bunlara müteallik tamirat 

işlerini tanzim ve idare edeceği gibi bu kabil işlerde izin verilmesi, 

kontrol gibi hususları yapar. 

9 - Ağaçlandırma şubesi : Bütün ağaçlandırma işlerde tohum 

evleri ve fidanlıklara müteallik işleri idare eder. 

10 - Mücadele ve avcılık şubesi : Haşarat, mantarlar vesaire ile 

mücadeleye ait işleri idare ve av ve avcılığa ait muameleleri tedvir eder. 

11 - Sanayi ve istatistik şubesi : Orman sanayii ile alâkalı 

kurulmuş ve kurulacak Devlet müesseselerine müteallik işleri idare eder. 

Orman işlerine ait hususî istatistikleri tutar. Ormanlar içinde ve 

yakınında açılacak maden ve taşocaklarile fabrikalar, kireç, katran, 

kömür, terebantin ocaklarına ait muameleleri ve orman mahsullerini 

işliyecek fabrikalara ait izin işlerini idare eder. 

12 — Ekonomi şubesi : Bütçe tahsisat ve sarfiyatına müteallik 

işlere bakacağı gibi memleket ve dünya orman istihsalâtı ve piyasalarını 

takip ve orman tarifelerini tanzim, eder. 
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13 - Murakabe ve teftiş şubesi : Bütün orman mıntıkalarında, daire 

ve müesseselerde fennî, İdarî ve malî bakımdan yapılacak teftiş, tetkik 

ve tahkikat işlerini idare eder. 

Şubelerce vazifelerin ne suretle yapılacağı, talimatnamelerle tesbit 

edilir. 

Madde 7 — Orman Kanununun muvakkat hükümleri dahilinde 

yapılacak işlerle yeniden ifasına lüzum hasıl olacak vazifeler Umum 

Müdürlükçe mevcut şubelerden birine ilâveten tevdi olunarak o suretle 

gördürülür. 

Madde 8 — Muhasebe müdürlüğü : Hususî talimatnamesine göre 

varidatın tahsili, bütçeye uygun bir şekilde masarifin tesviyesi işleri ile 

muhasebeye müteallit bütün işleri görmekle mükelleftir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Teftiş vazifeleri 

 

Madde 9— Müfettişlerin vazifeleri aşağıda gösterilmiştir  

1. - Umum Müdürlüğe merbut daire ve müesselerle Umum 

Müdürlüğün murakabesi altında bulunan müesseseleri, ormanları Umum 

Müdürlükten alacakları emir üzerine kanun, nizamname, talimatname ve 

emirler hükümlerine göre fennî, idari, malî bakımdan teftiş ve tedkik 

etmek ve neticesini Umum Müdürlüğe bildirmek, 

2 - Ormancılığa ait işler hakkında kanunlar, nizamnameler, 

talimatnameler, tamim ve emirlerin tatbikında görülen neticeleri ve 

memurların faaliyet dereceleri hakkında tetkikat ifasile icabeden 

mütaleaları Umum Müdürlüğe bildirmek, 

3 - Vazifesini ifa sırasında yapılmakta olan işlerde gördükleri 

noksanları ve yolsuzlukları tetkik ederek elde ettikleri kanaatları Umum 

Müdürlüğe bildirerek işlerin daha, iyi bir sekide cereyanı için alınması 

lâzımgelen tedbirler hakkında Umum Müdürlüğe rapor vermek, 
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4 - Teftiş ve tetkik sırasında muttali olacakları her türlü sui 

istimallerle suç mevzuu olan yolsuzlukları derhal Umum Müdürlüğe 

haber vermekle beraber hemen tahkikata başlamak, 

Madde 10 — Müfettişler teftiş ve tetkik sırasında muttali olacakları 

veya her ne suretle olursa olsun haber alacakları her türlü sui istimallere 

suç mevzuu olan yolsuzluklar hakkında derhal tahkikata başlarlar ve 

tahkikatı bitirip fezlekesini tanzimden sonra dosyayı kanunî muameleyi 

takibe salahiyetli mercie verirler. İrtikâp, ihtilas, zimmet gibi 1609 

numaralı kanuna temas eden fiillere ait tahkikat evrakını kanunun 

hükümleri dairesinde salâhiyetli mercie tevdi ederler. Müfettişi 

umumiler ve valiliklerce tahkikat için tevdi olunan meseleler üzerine 

yapacakları tahkikat evrakını kanunen muameleyi takibe salahiyetli 

mercie vermekle beraber fezlekenin bir suretini kendilerine tevdi eden 

makarna verirler. 

Umum Müdürlükçe emredilen tahkikat işlerine asit yapacakları 

tahkikat evrakını kanunî muameleyi takibe salahiyetli mercie vermekle 

beraber gerek bunların gerek yapacakları bütün tahkikat fezlekelerinin 

birer suretimi Umum Müdürlüğü göndereceklerdir. 

Müfettişler vazifelerinin ifası sırasında lüzumlu gömdükleri her 

türlü malûmat ile vesikaların suretlerini ve yardımları bütün resmî daire 

ve müesseselerden istenmek hakkını haiz olup bu daire ve müesseseler 

de vermekle mükelleftirler. 

Madde 11 — Bir memur hakkında yapılacak tahkikatta, ortaya 

konan ve isnad edilen şikâyetler müfettiş tarafından şikâyet olunan 

memura bildirilecek ve biter maddesi için yazı İle müdafaası alınacaktır. 

Bu müdafaadan sonra yeni bir hal görülürse müfettiş ayrıca bir sual 

varakası tanzim ve memura tebliğ ile tekrar müdafaa simi isteyecektir. 

Madde 12 — Müfettişler yaptıkları her türlü tahkikatı bir fezlekeye 

bağlarlar. Fezlekelerin tanziminde ev- 
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velâ tahkikata ne sebeble veya hangi, emir ile başlandığı yazılır. 

Fezlekenin metnine tahkikatın sureti icrasile beraber suçun sükutunu 

veya ademi sükutunu gösteren ifade ve delillerin hülâsası ve bunların 

tahkikat evrakındaki sahife numaralarile diğer deliller için evrak 

fihristindeki numaralar yazılır. 

Fezlekenin nihayetinde de bir hülâsa yapılarak maznunun 

muhakemesine lüzum olup olmadığı, muhakemesine lüzum var ise 

kanunun hangi maddesine temas ettiği zikredilir. 

Madde 13 — Müfettişler hal ve vaziyetin icabına göre bir 

meselenin tahkikatına başladıklarında mevzu usul ve esaslar dairesinde 

ilk tahkikatın icab ettirdiği muamelelerin kâffesini yapmağa 

salahiyetlidirler. Müfettişlerin tahkik memuru sıfatile Memurin 

Muhakemat Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri 

dairesinde yapmağa salahiyetli oldukları muameleleri göstermek üzere 

bir talimat yapılacaktır. 

Müfettişler tahkikat sırasında icabına göre haklarında tahkikat 

yaptıkları memurlara Umum Müdürlükten mezuniyet aldıktan sonra 

işten el çektirmek salâhiyetini haizdirler. 

Madde 14 -- Bütün teftiş salâhiyetlerde rapor ve tahkikat evrakında 

silinti, bozukluk, çıkıntı olmıyacaktır. Zaruri hallerde meşruhat verilerek 

altı imzalanır. Tahkikat evrakına merbut vesikalar behemehal 

müfettişlerce mühürlenecektir. 

Madde 15 — Müfettişler gizli tezkiye varakalarının tanzim sureti 

hakkındaki nizamname hükümleri dairesinde muamelelerini teftiş 

ettikleri memurlar hakkında ayrı ayrı birer rapor kaleme alarak o 

memurların sicillerinin saklanacağı makama mahrem olarak 

göndermeğe mecburdurlar. 

Madde 16 - Doğrudan doğruya veya dolayısile teftişle alâkadar 

memur ve ferdlerin nezdinde misafir kalmak 
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ve bunlarla alış veriş ve istikraz muamelelerinde bulunmak müfettişler 

için kat’iyyen yasaktır. 

Madde 17 — Müfettişler teftişe gidecekleri yerleri ve nereleri teftiş 

edeceklerini gizli tutmağa mecburdurlar. 

Madde 18 — Müfettişler kendilerine gönderilen resmi yazıların 

asıllarını, yazdıkları yazıların müsveddelerini saklarlar ve bir kayıd, bir 

de zimmet defteri tutarlar. 

Madde 19 — Müfettişlere tasdikli bir hüviyet cüzdanı verilir. Teftiş 

edilen memurların talebi veya başka bir lüzum halinde bu cüzdanları 

göstermek mecburidir. 

Madde 20 — Müfettişler sormaksızın veya emir almaksızın kendi 

mıntakaları merkezinden ayrılamazlar. Lüzumu halinde vazife için 

Umum Müdürlüğü haberdar etmek şartıle ayrılabilirler. Vazife sırasında 

vardıkları ve ayrıldıkları yerlerden telgrafla Umum Müdürlüğe malûmat 

verirler. 

Madde 21 — Müfettişler başladıkları bir teftiş veya tetkik veya 

tahkikatı bitirmeğe mecbur olup her hangi bir sebeble bit irmeksizin 

terke mecburiyet gördükleri takdirde keyfiyeti Umum Müdürlüğe 

bildirerek verilecek emre göre hareket edeceklerdir. Başlamış olan bir 

teftiş veya tahkik veya tahkikatın tehiri ancak Umumî Müdürün emrile 

olabilir. 

Madde 22 — Müfettişler bir takvim senesi içinde yap? rniş 

oldukları bütün teftiş ve tetkik ve tahkikatın aded ve hülâsasını gösterir 

ve verilecek nümuneye uygun bur mesai cedvelini doldurarak ertesi 

senenin ikinci kânunun on beşinde Umum Müdürlükte bulunmak üzere 

göndereceklerdir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Vilâyetler teşkilâtı 

 

Madde 23 — Orman Umum Müdürlüğü vilâyetler teşkilâtı 

memleketin orman vaziyetine göre; orman çevre müdürlüklerde revir 

amirlikleri, bölge şeflikleri olmak ü- 
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zere kuruludur. Bunların aded ve mıntakalarını Umum Müdürlük tesbit 

eder. 

Diğer müessese ve teşekküller hususiyet ve ehemmiyetlerine göre 

müdürlük, amirlik veya şefliklerle idare olunur. 

Çevirge: Ormanların vaziyet ve ihtiyaçlarına göre icab eden 

hududlar dahilinde tayin edilmiş idari bir orman parçası olup bir 

müdürün emri altında lüzumu kadar revir âmiri ve bölge sefile kâtib ve 

mesaha memurundan teşekkül eder. 

İcab eden çevirgelerde mesul muhasib bulundurulur. 

Revir: Bir veya bir kaç bölgeyi ihtiva etmek üzere Umum 

Müdürlükçe tayin olunan bir idare ve işletme mıntakası olup bir orman 

mühendisinin emri altında lüzumu kadar bölge şefi, kâtib ve mesaha 

memurlarından teşekkül eden revirlerde Umum Müdürlük muhasebe 

teşkilâtı kurulur. 

Bölge: Bir teknik memur tarafından idare edilen, saha ve hududu 

Umum Müdürlükçe tayin olunan orman kınasıdır. Bir şefin emri altında, 

lüzumu kadar kâtib ve mesaha memurundan teşekkül eder. 

Ayrım: Bölgenin bir orman mesaha memuruna tevdi olunan 

muayyen bir kısmıdır. Merkezi, saha ve hududu bölge şefliğine  tayin ve 

revir âmirliği ile çevirge müdürlüğünce tasdik olunacak raporlarla tesbit 

olunur. 

Madde 24 — Orman çevirge müdürleri: 

A - Orman Kanunu, hususî kanunlar, hususî tebligat ve: Umum 

Müdürlüğün emri ile salâhiyet verilen işleri idare ve murakabe ederler. 

B - Emirlerin altındaki teknik orman memurları vasitasile 

çevirgeleri dahilindeki orman varlığını tesbit, muntazam kroki ve 

raporlarını tanzim ettirerek bunlara aid dosyaları tutarlar. 

C - Çevirgeleri dahilindeki bilûmum ormanların satış, damga, 

teslimat, kat’iyat, imalât, nakliyat hesaplarına 
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aid revir ve bölgelerden gelen cetvelleri tetkik ve usulüne uygun 

olanlarını defterlerine kaydettirirler ve hesab kayıt talimatnamesine 

tevfikan lâzım gelen bilcümle kayınları tutarlar. 

ç - Çevirge müdürleri kendi mıntakalarında orman korunmasına 

müteallik alınmasına lüzum görecekleri tedbirleri mıntakaları içindeki 

en büyük muhafaza teşkilâtı âmirlerinden isterler. Bu tedbirler 

mahallince yapılması mümkün olup da yapılmış ise esasından Umum 

Müdürlüğe malumat verilmekle iktifa edilir. Şayet yapılması istenilen 

tedbirin mahallince yapılması mümkün olmaz veya vaki olan taleb is’af 

edilmez ise bu lüzum, umum Müdürlüğe bildirilir. 

D - Hazine vekilleri ve orman memurları tarafından takîb edilecek 

davalara aid olmak üzere mahallerinden gelecek cedvellere istinaden 

dava defterlerini tuttururlar ve safhatına aid hülâsa cedvellerini Umum 

Müdürlüğe gönderirler. 

E - Çevirgelerine bağlı bütün orman memurlarının künye 

defterlerini tutarak sicil vukuatlarile mezuniyet vesairesini muntazaman 

umum müdürlüğe bildirirler. 

Madde 25 — Orman çevirge müdürlüğüne bağlı mesul muhasipler 

ile bunlara merbut memurların vazifeleri muhasebe talimatile tesbit 

olunur. 

Madde 26 — Revir âmirleri: 

A - Revirleri dahilindeki Devlet ormanlarının işletme, imar ve 

bilûmum muamelelerini idare eder ve merbut bulundukları çevirge 

müdürlüklerinden direktif alırlar. 

B - Revirler dahilinde Devlete aid olmayan ormanları kanun ve 

nizamname hükümleri dairesinde mürakabe ederler. 

C - Revir âmirleri kendi mıntakalarında orman korunması için 

alınmasına lüzum görecekleri tedbirleri mıntakaları içindeki en büyük 

muhafaza teşkilâtı amirliğin den isterler. Bu tedbirler mahallince 

yapılması mümkün 
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olup da yapılmış ise esasından çevirge müdürlüğüne malûmat 

verilmekle iktifa edilir. Şayet yapılması istenilen tedbirin mihallince 

yapılması mümkün olmaz veya vaki olan taleb is’af edilmez ise bu 

lüzum çevirge müdürlüğüne bildirilir. 

Ç - Yangın, haşarat; hastalıklarla mücadele, ağaçlandırma ve imar 

için lüzumlu bulunan işleri yapar. 

D - Ormanların varlığını «Servetini» yapacakları tetkikler ile tesbit 

ederler. 

E - Ormanların satış, damga, kat’iyat, nakliyat ve imalât hesaplarını 

hesap kayıt talimatnamesine tevfikan bölgelerden alacağı cetvellere 

istinaden defterlerine kayıd ederler ve aylık cetvellerini çevirge 

müdürlüklerine gönderirler. 

P - Orman memurlarının künye defterlerini tutarak .sicil vukuatı, 

mezuniyet vesaireyi muntazaman çevirge müdürlüğüne bildirirler. 

G - Çevirge müdürleri tarafından kendilerine tevdi edilecek tahkik 

ve tetkik işlerini yaparlar. 

H - Aylık mesaisini muntazam cetvellerle mensub ol düğü 

müdürlüğe bildirirler. 

Madde 27 — Bölge şefleri: 

A - Bölge şefleri kendi bölgelerinde orman korunması için 

alınmasına lüzum görecekleri tedbirleri bölgeleri tedbirleri içindeki en 

büyük muhafaza teşkilâtı amirliğinden isterler. Bu tedbirler mahallince 

yapılması mümkün olup da yapılmış ise esasından revir amirliğine 

malumat verilmekle iktifa edilir. Şayet yapılması istenilen tedbirin 

mahallince yapılması mümkün olmaz veya vaki olan taleb is’af edilmez 

ise lüzum revir amirliğine bildirilir. 

B - Devlet ormanlarını işletme,’ damga, teslimat, kat’iyat, imalât, 

nakliyatını idare, kesimleri müteakib ilk mesaha işlerini ifa ve bu işlere 

aid muameleleri usul ve talimatına uygun olarak hususî defterlerine 

kaydederler. 

C - Her ay bu işlere aid cetvelleri müteakib ayın ilk haftası içinde 

revir âmirlerine gönderirler. 
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Ç - Ormanların imar, ağaçlandırma ve mücadele işleri için lüzumlu 

bulunan tedbirleri, tahribe sebebiyet veren halleri bağlı bulundukları 

revir âmirlerine veya çevirge müdürlerine yazarlar. Alacakları direktif 

dairesinde muamele yaparlar. 

D - Bölge şefleri aylık mesailerini bir cetvelle âmirle, rine 

bildirirler. 

Madde 28 — Dikili ağaç damgası ancak bölge şefleri- ne ve revir 

âmirlerine aittir. Her memur kendi zimmetine kayıd olunan Devlet 

orman çekicinin ahar şahıslar tarafından kullanılmasından mes’ul ve 

damgasını muhafazaya mecburdur. Çevirge müdürlüğüne çekiç istimali 

için sair teknik memurlarına da mezuniyet verilebilir. 

 Madde 29 — Mamulât ve tomruklara vurulan orman çekici orman 

teknik memurları tarafından kullanılır. Orman teknik memurları 

yetişmediği yerlerde bu iş onların murakabesi altında mesaha memurları 

tarafından görülür. 

Madde 30 — Revirlerin teşekkül etmediği yerlerde bölge şefleri 

orman çevirge müdürlerine bağlıdır. 

Madde 31 — Mesaha memurları: 

A - Ayrımları dahilindeki ormanların işletme ve satışında damga, 

teslimat, kat’iyat ve nakliyatı hususi def- terlerine kayıd ederler. 

Kendileri tarafından ihraç ve nakline izin verilecek mamulât, mahrukat 

ve mahsulâtın her ay cetvelini usulüne tevfikan tanzim ederek bölge 

şeflerine -gönderirler. 

B - Ayrımları dahilindeki işlerle bölge şeflerinin yardımcısıdır. 

Kendilerine tevdi olunan işlerden şefe karşı mesuldürler. 

C - Ayrımlar dahilindeki ormanları korumak bakımından murakabe 

eder ve vukuatı ve önleyici tedbirleri şeflerine bildirirler. 

Seyyar bulunan bu memurlara vazife harcırahı verilmez. 
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Madde 32 — Orman kâtipleri teknik orman memurlarına bağlıdır. 

Madde 33 — Orman kâtipleri bulundukları teşekkülün muhabere, 

kayıd, dosya ve defter işlerini âmirlerinden alacakları direktif dairesinde 

tanzim ve idare ile mükellef ve âmirlerine karşı mes’uldür. 

Madde 34 — Orman dairesini temsile salâhiyeti! memurlar, 

bulundukları yerlerde orman çevirge müdürleri, revir âmirleri, bölge 

şefleridir. Bunların bulunmadıkları zamanlarda gösterecekleri madunları 

bu nizamname hükümlerine göre idareyi temsil ederler. 

Madde 35 — Çevirge müdürlüğü, revir âmirliği ve bölge 

şefliklerine orman mühendisleri tayin olunur. Bölge şefliklerine orman 

mühendis muavinleri ve kondüktörlerinin tayinleri caizdir. Mesaha 

memuru ve kâtib olmak için memurin kanununda yazılı vasıfları haiz 

olmak lâzımdır. 

(Madde 36 — Mekteplerin idaresi, tahdid ye sınıflama, teşcir ve 

fidanlıklar, amenajman, mücadele ve fennî araştırma ve imar işleri 

orman umum müdürlüğünce tanzim olunacak talimatnameler hükümleri 

dairesinde ifa olur. 

Madde 37 — Orman çevirge müdürlüğü, revir âmirliği ve bölge 

şefliği emrindeki kâtiplerden muhasebe talimatnamesine tevfikan 

muhasib mutemetliğine memur edilenle: işin icabına göre vazifelerine 

halel gelmemek şartile mutemetlik işlerini bu talimat dairesinde ifa 

ederler. 

Muvakkat madde: Orman kanununun neşrinden evvel akdedilmiş 

ve bir seneden fazla müddeti mukavelelere bağlı ormanlar vüsatlerine ve 

senelik tahammülleri mikdarına göre orman umum müdürlüğünce revir 

veya bölge addolunarak müddetleri bitinceye kadar mukaveleleri 

hâkimlerine göre idare olunurlar. 
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Ormanların mukavelelerinde yazılı komiser ve fen memurlarının 

vazifeleri ve salâhiyetleri revir âmir veya bölge şefine intikal eder. 

Madde 38 — 3204 {sayılı Orman Umum Müdürlüğe Teşkilât 

Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak tanzim edilmiş ve Şurayı 

Devletçe görülmüş olan işbu nizamname hükümleri Resmî Gazetede 

basıldığı günün ertesinden itibaren yürümeğe başlar. 

Madde 39 — Bu nizamname hükümlerini Ziraat Vekili yürütür. 
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Mülkî teşkilât 

 

Öz: 

Sütçüler ve Hazo nahi-

yelerinin kaldırılması H. 

Sayı : 4182 

1 — İstihsâl olunan 27/7/938 tarih ve 13896 sayılı kararnameye 

dayanılarak; Isparta Vilâyetinin Eğirdir kazasına bağlı Sütçüler ve Siirt 

Vilâyetinin Sason kazasına bağlı Hazo Nahiyeleri kaldırılmıştır.  Tebliğ 

olunur. 

2 — Bütün Vilâyetlere, Umumî Müfettişliklere ve vekâlet 

dairelerine yazılmıştır. 

4/11/938 
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Tamimler 

 

Vilâyetler İdaresi U. M. 

 

Öz: 

Resmi telgrafların keşide-

sine dair Başvekâletin yazısı 

II. 

Sayı : 4184 

1 — Devlete ait resmî telgraflara 406 numaralı kanuna tevfikan 

konulacak (Hayat) ve (Acele) işaretleri hakkında Yüksek Başvekâletten 

alınan yazının bir örneği ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin ehemmiyetle nazara alınmasını tamimen dilerim. 

2 — Bütün Vilâyetlere Umumi Müfettişliklere ve Vekâlet 

dairelerine yazılmıştır. 

 

ÖRNEK 

Başvekâletin 14/7/933 gün ve 6/2972 sayılı yazısı Dahiliye 

Vekilliğine 

Devlete ait resmî telgrafların keşide tercih sıraları 406 numaralı 

kanunun 7. maddesinin 1,4 ve 6 inci fıkralarında gösterilmiş ve bu 

fıkralarda resmî telgraflardan, Devletin emniyetine, umumî asayişe ve 

insanların Hayat ve selâmetine müteallik telgraflara (Hayat) ve Devlete 

ait müstacel işaretlere dair olan telgraflara (Acele) işareti, konulabileceği 

ve bunların haricindeki mevzulara ait telgrafların işaretsiz olacağı tasrih 

edilmiş olduğundan ve bazı dairelerce yapıldığı gibi resmî telgraflara 

hususi şahıslara tahsis edilmiş olan (Yıldırım) işaretinin konulması 

kanuna aykırı olmakla beraber muamelede karışıklığı mucip olduğundan 

bu hususta dikkat edilmesini alâ- 
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kadarlara emir buyurulması Nafıa Vekilliğinin iş’arı üzerine tamimen 

rica olunur. 

 

                                                                                                                          

V. İ. U M 

Ş. II 

Öz: 

Türk Tarih kurumu anket-

lerinin doldurulması hak-

kında 

1 — Türk milletinin ve Türk yurdunun tarihi üzerinde sistamatik 

araştırmalar yapmağa başlamış olan Türk tarih kurumunun bu husustaki 

yazılarının örneği ilişiktir. Vilâyet, Kaza ve Nahiye adedine göre 

gönderilen bu husustaki anketlerin gayet vazih ve doğru olarak 

doldurulup doğruca Türk tarih kurumuna gönderilerek neticenin 

bildirilmesini önemle rica ederim. 

2 — Gereği için Vilâyetlere ve bilgi olmak üzere Umumî 

Müfettişliklere yazılmıştır. 

4/11/938 

 

ÖRNEK 

Dahiliye Vekâletine 

Türk milletinin ve Türk yurdunun Tarihi üzerinde sistematik 

araştırmalar yapmağa başlamış olan Türk Tarih kurumu bu 

araştırmalarına tarihden önceki zamanlara ait eserlerden başlamağı 

doğru bulmuş ve ilk insanlara mesken vazifesi görmüş olan mağaraları 

tetkik edilecek eserlerin başına almıştır. Kurumumuz bu millî vazifeyi 

ifa ederken bütün devlet teşkilâtından şimdiye kadar 
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olduğu gibi bundan sonra da çok değerli bir yardım göreceğine emin 

bulunmaktadır. Memleketimizdeki mağaraların yerlerini tesbit için 

evvelemirde bir anket yapmağı muvafık bulduk. Bu mektubumuzla 

birlikte bin yüz adedi sunulan matbu sualler bu ankete esas olmak üzere 

hazırlanmıştır. 

Kurumumuz her vesile ile büyük alâka ve yardımlarını gördüğü 

yüksek Bakanlıktan bu işde de en değerli yardımı göreceğine emindir. 

İlişik anket numunelerinden Vali ve Kaymakamlara tevzi olunarak kendi 

mıntakalarında tesadüf ettikleri mağaralar hakkında kurumunuzu tenvir 

etmelerine müsaade buyurulmasını rica eder ve bu vesile ile en derin 

saygılarımı sunarım. 

                                                                                                                          

V.İ.U.M 

Ş. II 

Öz: 

9 uncu arttırma ve yerli 

malı haftası H. 

1 — 12 Birincikânun 938 gününde başlayacak olan (9 uncu 

arttırma ve yerli malı haftası) hakkında Ulusal ekonomi ve arttırma 

kurumu genel sekreterliğinden alınan 8/11/938 gün ve 116 sayılı yazının 

sureti ilişiktir. 

Gereğinin yapılmasına her sene olduğu gibi yakından alâka 

gösterilmesini önemle rica ederim. 

2 — Umumî Müfettişliklerle Vilâyetlere yazılmışta: 

17/11/938 
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ÖRNEK 

 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 12 birinci kânun 1938 tarihinde 

Başbakan tarafından bir söylevle açılacak olan «dokuzuncu arttırma ve 

yerli malı haftası» başlıyor. 

Bu haftanın canlı ve özlü bir ekonomi bayramı halinde kutlanması 

için bütün ilbay ve ilçebayların yardımlarına muhtaç bulunduğumuz 

tabiîdir. Bu itibarla sayın bakanlıktan aşağıdaki dileklerimizin bütün 

ilbay ve ilçebaylara bildirilmesini rica ederiz. 

1 — Şubelerimize gönderdiğimiz tamimler içinde hafta 

hazırlıklarına ve onun canlandırılmasına yardım. 

2 — Çalışkan olmayan şubelerimizin başına yeni idare kurulları 

seçilmesinin elde edilmesi. 

3 — Haftamız ayni zamanda üzüm, incir, fındık, ayıntap fıstığı, 

portakal, elma kısaca yurdumuzda yetişen kuru ve yaş yemişlerin haftası 

da olduğundan o hafta içinde bütün evlerde ve kahvelerde kahve, çay 

yerine bu yemişlerimizin yenmesinin elde edilmesi için icabeden 

tedbirlerin alınması. 

4 — Hafta içinde arttırma kumbaralarının içinde kaç para 

bulunursa bulunsun Bankalara getirilip yatırılmasının ve hali vakti 

yerinde olanlara kumbara aldırılmasının elde edilmesi. 

Bu dileklerimizin bütün ilbay ve ilçebaylara çabucak ve 

ehemmiyetle bildirilmesini rica eder derin saygılarımızı sunarız. 

                                                                                                                          

V. İ. U M 

Ş. II 

Sayı : 4355 

1 — 3530 sayılı kanun uyarınca Başvekâlete bağlı olmak üzere 

teşekkül eden beden terbiyesi genel direktörlüğüne Tüm General Cemil 

Tanerin tayin edilerek işe 
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başladığı ve Türk gençliğini ideal bir şekilde yetiştirmeğe matuf 

vazifesinde, Vekâletimizi alâkadar eden hususlarda kolaylık ve yardım 

gösterilmesi yüce Başvekâletin 17/11/938 gün ve yazı işleri müdürlüğü 

6/4642 sayılı buyruklarile tebliğ edilmektedir. 

Çok mühim olan bu işin başarı ile temini bakımından vekâletimizi 

ilgilendiren hususlarda azâmi kolaylık ve yardımın gösterilmesini 

önemle rica ederim. 

2 — Umumî Müfettişliklerle vilâyetlere ve vekâlet dairelerine 

yazılmıştır. 

22/11/938 

Mahallî İdareler U. M. 

Sayı : 11499 

20/10/938 tarih ve 11151 1-1-2 sayılı tamimimizle 

tebliğ ve izah edildiği veçhile nazım varidat hesabına alınması 

gerekli bulunan % 15 Nafıa Vekâleti hissesi ile bina ve arazi 

vergilerinden belediyelere ifraz olunan hisseler ve Tayyare Cemiyeti ile 

Ziraat bankasına ayrılan iane hisselerinin emanet mahiyetinde bulunması 

ve mülhak bütçelerle idare edilmekte bulunan, su, mezbaha, elektirik 

gibi tesislerden elde edilen hasılâtın vergi ve resimler mevzuuna dahil 

bulunması itibarile nakdi vergi tahsilâtının şümulü haricinde 

kalacağından bütçelerin ihzar ve tanzimi sırasında bu esasların göz 

önünde bulundurulması tamimen rica olunur. 

1/11/938 

 

ÖRNEK 

Sayı : 11500 

16/7/938 tarihli ve 7031/1-1-2 sayılı tamimle bildirildiği üzere 

vilâyet hususî idarelerince belediyeler bankasına gönderilecek iştirak 

hisselerinin iş ve ziraat banka- 
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larına tevdiini müteakip mikdarlarının vekâlete bildirilmesi tamimen 

tebliğ ve rica olunur. 

 

Sayı : 11890 

Vilâyet hususî idarelerinin borçları ve 1934 malî senesi bütçeleri 

hakkındaki 12/7/934 gün ve 2562 sayılı kanunun 7 inci maddesinde 

«Nakdi karşılığı olmaksızın 1934 veya atî seneler tahsilâtından ödenmek 

üzere yapılagelmekte olan devri tahsisat usulü ilga edilmiştir. 

Ancak bunlardan bu kanunun neşrine kadar mukaveleye bağlanmış 

olup da 934 veya müteakip seneler içinde istimâl edilebilecek olanları 

bu hükümden müstesnadır» denilmektedir. 

Tatbikatta bir kısım vilâyetlerin «Nakdi karşılığı olmaksızın» 

tabirinin mefhumu muhafilini ele alarak ve hatta bazı hizmetleri ihmal 

ederek artan paraları karşılık göstermek suretile kendiliklerinden tahsisat 

devretmekte oldukları geçen muamelelerden anlaşılmaktadır. 

Binaenaleyh, Muhammen varidatından fazla tahsilat vukubulur, 

bütçe hizmet ve masrafları yapılıp borç ve teahhütler ifa edilmiş 

bulunursa bundan sonra kalacak nakit mevcudu munzam tahsisat 

şeklinde yüksek tasdika iktiran ettirilmek suretile istimâl olunabilir. 

Umumî Müfettişliklere, Vilâyetlere ve bilgi için teftiş hey’eti 

reisliğine yazılmıştır. 

10/11/938 

 

Hususî Muhasebe Müdürlüğüne 

Sayı : 11891 

Bazı vilâyetlerin 923 - 935 senelerine ait masraf hesabı kafi 

cetvellerinde kısımların ayrı, ayrı gösterilmiyerek mütenevvi masraflar 

sonuna kadar yekûnların tesel- 
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sül ettirildiği ve har kısmın fevkalâde masrafı da ayrı, ayrı 

gösterilmiyerek adî masraf umumî yekûnuna bir kalemde konulmuş 

olduğu görülmekte ve bu itibarla bir yıl içinde her kısma ait adî ve 

fevkalâde masraf yekûnu anlaşılmamaktadır. 

İlişik nümuneye göre doldurularak cetvelin ilk posta ile 

gönderilmesini ehemmiyetle dilerim. 

10/11/938 

Sayı : 6/4642 

3530 sayılı kanuna tevfikan Başvekâlete bağlı olmak üzere teşekkül 

eden Beden terbiyesi Genel direktörlüğüne tayin edilen Tüm General 

Cemil Tanerin işe başladığını bildirir ve Türk gençliğini ideal bir şekilde 

yetiştirmeğe matuf olan vazifesinde, vekâletinizi alâkadar eden 

hususlarda kolaylık ve yardım gösterilmesini ve bu hususda merkez ve 

taşra teşkilâtınıza da gereken emirler verilmesini tamimen rica ederim. 

Vekâletlere ve müstakil makamlara yazılmıştır. 

17/11/938 

 

Dahiliye Vekâleti Neşriyat Md. 

3530 sayılı kanuna tevfikan Başvekâlete bağlı olmak üzere beden 

terbiyesi Genel direktörlüğü teşekkül ettiğine dair yüksek başvekâletten 

alınan 17/11/938 tarih ve 6/4642 sayılı yazı sureti yukarıya çıkarılmıştır. 

Münderecatına göre muktezasının ifası tamimen tebliğ olunur. 

 

İktisat Vekâleti Sanayi U. M. 

Öz: 

Kömür buhranının önü-

ne gedilmesi H. 

Sayı : 11988 

Bazı müracaatlara nazaran muhtelif şehir ve kasa- 

 

 



 
 

846 
 

balarda somikok arandığı halde bulunamadığı anlaşılmıştır. 

Somikok imalâtının memleket ihtiyacını karşılayamadığı göz 

önünde tutularak hariçten kok ithali için Ankara memurlar kooperatifine 

müsaade edilmiş ve mezkûr kooperatif tarafından da kâfi mikdarda kok 

ithal edilerek İstanbula depo edilmiştir. 

Bu bakımdan Zonguldaktan somikok temin edilmediği takdirde 

aşağıdaki adreslere müracaat edilerek ecnebi koku satın alınması 

hususunun temini ve vilâyetiniz dahilinde kömür sıkıntısına meydan 

verilmemesi hususunda alâka gösterilmesi rica olunur. 

4/11/938 

1 — Ankara memurları kooperatif şirketi. 

2 — Ankara memurları kooperatif şirketi İstanbul binası. 
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Aramızdan ayrılanlar 

 

Çatalca Kaymakamı Hüseyin Vasfi Çeliği kaybettik 

Hüseyin Vasfi Çelik 1295 Ezine doğumludur. Çelik Başoğlu bay 

Mehmedin oğludur. 323 Hukuk mezunudur. Birinci sınıf dava vekâleti 

ruhsatnamesini haizdir. 

Devlet hizmetine 5/Şubat/316 tarihinde mülga Evkaf nezareti 

mahlulat dairesi kitabetile girmiştir. 

Muhtelif kaza ve vilâyet müddeiumumi muavinliğinde ve ceza 

riyasetinde bulunduktan sonra emniyete intisap etmiş Beyoğlu polis 

müdiriyeti kısmı adlî ve idari reisliklerinde, emniyet umum memurin 

kalemi müdürlüğünde bulunduktan sonra Dahiliye Vekâleti evrak 

müdürlüğüne alınmış ve buradan 10/11/338 tarihinde Tarsus 

kaymakamlığına gönderilmiştir. 

Karacasu, Tutak, Pertek, Gelibolu kaymakamlıklarında vazife 

gördükten sonra 19/7/934 tarihinde Çatalca kaymakamlığına nakledilen 

mumaileyh 7/11/938 tarihinde Çatalcada vazifesi başında iken hayata 

gözlerini kapamıştır. 

İyi bir idareci olan mumaileyhin aramızdan ayrılmasından dolayı 

kederdide ailesinin teessürüne iştirak eder, baş sağlığı dileriz. 
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Tekaüt ve yetim aylıkları 

 

İç bakanlıkça 1/10/938 den 1/11/938 ze kadar işi biten 

Emekli ve Öksüzler maaşı tahsis listesi: 

 

Memuriyeti ve İsmi            Nev’i tahsis 

Belediye merkez tahsil memurluğundan emekli Mehmet 

 Adil Öztayeri      Yetim 

Karaburun kaymakamlığından mütekait ölü Ahmet  

Sokulluoğlu         » 

Köprü kontrolluğundan emekli ölü Mehmet Tevfik Pulat    » 

Seyhan hususî muhasebe evrak memuru Nedim Yolgeçen Tekaüt 

Çorlu tahrirat kâtipliğinden mütekait ölü Salim Kadifeoğlu Yetim 

Fatih D. Z. B. baş memurluğundan emekli Mustafa 

 Halit Mengü         » 

Mutki hususî muhasebe memuru Mustafa Sevimli  Tekaüt 

Nizip hususî muhasebe memurluğundan vekâlet emrinde  

Fevzi Derici         » 

Dağkızılca nahiyesi müdürlüğünden vekâlet emrinde 

 Cevdet. Erden         » 

Görele kaymakamı Halil Rıfat    Yetim 

Mülga muhacirin müdiriyeti umumiyesi sevk memur- 

luğundan mütekait ölü Hüseyin Hüsnü Şenol     » 

Devlet demiryolları Eskişehir istasyonu I. S. şef  

trenlerinden İzmir mektubî kalemi eski mübeyyizi    

Mehmet Nuri Algöncer     Tekaüt 

Kayseri vilâyeti matbaa müdürü Mahmut Kalaç     » 

Sarıoğlan nahiyesi müdürü Şükrü Yorulmaz     » 
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Memuriyeti ve İsmi            Nev’i tahsis 

İktisat işleri beşinci kısım müstahdemin ve esnaf  

cemiyetleri müdürlüğü tahkik memuru Şaban Çilem     » 

Karacabey eski nufus kâtibi ölü Mustafa    Yetim 

Çatalca  kazası Muhasebe varidat kâtipliğinden emekli 

 Asaf Devrez         » 

Elazığ nufus başkâtibi Mehmet Hüsnü Gezer   Tekaüt 

Sarıkamış hususî muhasebe memuru Şakir Uslu     » 

Dudurga nahiyesi müdürlüğünden mütekait ölü  

İlyas Sami      Yetim 

Beşik düzü nahiyesi müdürü Hurşit Timur .   Tekaüt 

Ermelik nahiyesi müdürü İsmail Hakkı Tunay      » 

Hunut nahiyesi müdürü Şerafettin Karaduman      » 

Köyceğiz maliye tahsildarı ölü Vahit Yılmaz   Yetim 

Aydın eski hususî muhasebe müdürü ölü Hüseyin Hüsnü    » 

Burhaniye kazası hususî muhasebe tahsildarı Mustafa Acar Tekaüt 

Gümüşhacıköy hususî muhasebe memuru Şükrü Tunçer    » 

Erdek nufus memuru İbrahim Aktaş       » 

Osmancık kazası nufus memuru Raşit Uzun      » 

Muş sancağı mutasarrıf muavinliğinden mütekait ölü Yakof Yetim 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 


