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MADDE 1. — Sivil müdafaa; yurt aleyhine müteveccih düşman faaliyetlerine,
tabiî âfetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının asgari hadde
indirilmesi, hayati ehemmiyeti haiz her türlü resmî, hususi tesis ve teşekküllerin
korunması ve faaliyetlerinin idamesi, tamir ve ıslahı, harb gayretlerinin sivil
halk tarafından âzami surette desteklenmesi ve cephe gerisinin emniyet ve mane
viyatının muhafazası için alınacak tedbir ve faaliyetlerdir.
MADDE 2. — Hayati ehemmiyeti ve hususiyetlerinden dolayı düşman faali
yetlerine bilhassa hedef olabilecek şehir, kasaba ve mevkilerle tesisler ve tabiî âfet
lerin muhtemel tehditlerine mâruz bölgeler öncelikle sivil müdafaa mecburiyet ve
mükellefiyetine tâbi tutulurlar. Sivil müdafaa mecburiyet ve mükellefiyetine tâbi
yerlere «Hassas bölge» tâbir olunur.
Vazife, Salahiyet, Mesuliyet

ve

Mükellefiyetler

MADDE 3. — Memleket içindeki hassas bölgelerin tâyin ve tesbitinden, bura
larda Sivil Müdafaayı teşkilâtlandırmaktan ve Sivil Müdafaanın eğitim, umumi
idare ve kontrolünden ve mükelleflerin hizmete çağırılmasından Dahiliye Vekili
mesuldür. Bu işlerin maksada uygun şekilde planlanmasını, tatbikini ve hassas bölgelerarası iş birliği ve yardımlaşmayı temin için Dahiliye Vekâletine bağlı ve Ve
kile karşı mesul bir «Sivil Müdafaa idaresi» kurulur.
Tabiî âfet sahaları haricimde kalan hassas bölgeler; Dahiliye ve Millî Müda
faa Vekâletlerince müştereken tesbit olunur.
MADDE 4. — îşbu kanunun şümulüne giren bütün hizmet ve faaliyetlerin
Dahiliye Vekâletinde planlanması ve icrası sırasında alınacak karar ve tedbirler
de diğer vekâletlerle iş birliği ve karşılıklı yardım hususları bir nizamname ile tesbit olunur.
MADDE 5. — Mülkî idare âmirleri, bu kanun hükümleri ve bunlara müsteni
den Dahiliye Vekâletince tebliğ olunacak esaslar dâhilinde kendi mülkî hudutları
içindeki hassas bölgelerde Sivil Müdafaa Teşkilât ve tesisatının kurulmasından,
donatımından, sevk ve idaresinden, kontrolünden ve bölgelerine müteveccih düş
man faaliyetlerine, tabiî âfetlere ve büyük yangınlara karşı barıştan itibaren Si
vil Müdafaayı fiilen tahakkuk ettirmekten bizzat mesuldürler.
MADDE 6. —• Tabiî 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 işlerini, mahallî mülkî âmirliklerce görülecek lüzum
üzerine, bu bölgede bulunan Sivil Müdafaa teşkillerinin de katılması mecburidir.
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MADDE 7. — Hassas bölgelerdeki resmî ve hususi daire, müessese ve teşek
küller arasında Sivil Müdafaa bakımından iş birliği ve karşılıklı yardımlaşma
valiler ve kaymakamlar tarafından tertip ve tanzim olunur.
MADDE 8. — Hassas bölgedeki belediyeler ve hususi idareler Sivil Müdafaa
isteklerini yerine getirmekle mükellef ve bu yönden mahallin mülki âmirlerine
karşı mesuldürler.
MADDE 9. — Hassas bölgeler haricindeki şehir, kasaba ve mevkilerde Sivil Mü
dafaa hizmetleri eldeki imkânlara göre plânlanır. Buralarda ilk sıhhi yardım ve
yangınla ilgili tedbirlerin alınması mecburidir.
MADDE 10. — Mahallin garnizon kumandanı, yoksa en büyük askerî âmiri Si
vil Müdafaa ile ilgili hizmetlerde mahallin en büyük mülkiye âmiri ile iş birliği ya
par ve mümkün olan yardımlarda bulunur.
MADDE 11. — İçtimai yardım müesseselerinin, Sivil Müdafaa hizmetlerine işti
rak şekilleri Sivil Müdafaa İdaresiyle veya mahallin en büyük mülkiye amiriyle
bu müesseselerin mesul idarecileri arasında müştereken tâyin ve tesbit olunur.
MADDE 12. — Vatandaşlar, resmî ve hususi daire, müessese, teşekküller ve
içtimai yardım müesseseleri, yabancılar ve yabancı müesseseler işbu kanun ve ni
zamnamelerle kendilerine tahmil olunan Sivil Müdafaa hizmet ve vazifelerini yap
maya ve bu mevzudaki istekleri yerine getirmeye mecburdurlar.
MADDE 13. — Hassas bölgelerde, askerlikle ilgili ohmyan ve kendilerine
Millî Müdafaa ile alâkalı diğer kanunlarla her hangi bir vazife ve mükellefiyet
tahmil edilmemiş bulunan 15 yaşını bitirmiş ve 65 yaşını bitirmemiş kadın, erkek,
bütün vatandaşlar, mahallî sivil müdafaa hizmet teşkilâtı içinde kendilerine veri
lecek vazifeleri yapmakla mükelleftirler. Mükelleflerin miktarı mahallin ihtiyaçla
rına göre Sivil Müdafaa1 İdaresince tesbit olunur. Bu mükellefiyetten kimlerin
istisna veya tecil edileceği, hazarda ve seferde mükelleflere verilecek tazminat şe
killeri nizamnamede gösterilir. Mahallî Sivil Müdafaa hizmetlerine ayrılmış ve va
zifeleri kendilerine yazılı olarak tebliğ edilmiş bulunan mükelleflerin isim ka
yıtları ile icabında yer değiştirmeleri hali ilgili muhtarlıklarca 30 gün içerisinde
Sivil Müdafaa İdareleri makamlarına verilir ve bildirilir.
MADDE 14. — Sivil Müdafaa hizmet kollarında vazifelendirilmiş olan mükel
leflerin bu vazifelerde yetiştirilmeleri maksadı ile hazarda tertiplenecek eğitim
ve tatbikatlara davet vukuunda iştirakleri mecburidir. Bu eğitim ve tatbikatların
müddeti yılda yetmiş iki saati (9 gün) geçemez.
MADDE 15. — Hassas bölgelerde muhtelif silâh ve vasıtaların tesirlerine karşı
şehir ve kasabalarda Sivil Müdafaa bakımından şehir plânlarının tertip, tanzim
ve tadili hususlariyle mühim bina ve tesis yer ve şekillerinin seçilmesinde ve koru
yucu her cins sığınak tipleri, bunların nerelerde, ne suretle ve kimler tarafından
inşa ve istimal olunacağı, bakım ve muhafazaları, inşa masraflarının nasıl karşı
lanacağı bir nizamname ile tâyin ve tesbit olunur.
MADDE 16. — Sivil Müdafaa Teşkilâtı, kuvvet ve vasıtalarını fevkalâde hal
lerde sevk ve idare edecek olan kademeler için Sivil Müdafaa İdaresi tarafından
lüzumu kadar (Sivil Müdafaa İdare Merkezleri) tesis olunur.
MADDE 17. — Hassas bölgelerde Sivil Müdafaa hizmet ve vazifelerinde halka
önderlik etmek, Sivil Müdafaa İdaresiyle mahallî Sivil Müdafaa kuvvetleri ara-
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sında gerekli irtibatı korumak üzere bölgelerin hususiyetine göre ve buralarda
devamlı oturan mükellefler arasından yeter sayıda (Koruma Klavuzları) seçilir.
MADDE 18. —- Lüzum görülen hassas bölgelerle askerî harekâta sahne olabi
lecek tehlikeli bölgelerde yerleşmiş halkın can kaybını azaltmak ve buralardaki
müdafaa gücünü destekliyen, taşınabilir millî servetlerin düşman eline geçmesi
ne mâni olmak üzere, icabında bunlarnı tamamen veya kısmen daha emin böl
gelere tahliyesinin ilgili vekâletlerle iş birliği yapılarak maksada uygun şekilde
planlanmasından ve tatbikinden Dahiliye Vekâleti mesuldür.
Hazırlanmış olan tahliye plânları Millî Savunma Yüksek Kurulunun tasvibi
ne arz olunur. Tasdik olunan bu plânla!in tatbik mevkiine konulmasına icra Ve
killeri Heyeti karar verir.
Valiler, bu plânların kendi vilâyetlerini ilgilendiren kısımlarını tahakkuk et
tirmekle mükelleftirler.
MADDE 19. — Tahliye plânları gereğince tahliye edileceklerin sevk, iskân.
iaşe ve sıhhi bakım ve iade masraflarıyle müstahsil hale getirilmeleri için lüzum
lu görülecek masraflar Devletçe ödenir. Nakil ve iskân işlerinde Devlet ve Dev
lete bağlı idarelerle sermayesinin yarısmdan fazlası Devlete ait müesseselerin el
lerinde bulunan bilûmum kara, deniz ve hava nakil vâsıtaları ile bina ve tesisle
rinden istifade olunur.
Bu nakliyattan mütevellit ücretler asgari tarifeye göre tediye olunur.
Tahliye ve seyrekleştirme işleri bir nizamname ile tesbit ve tanzim olunur.
îkinci Bölüm
Plânlama - Eğitim, - Hah eralma ve Yayma - Donatım
I - Plânlama
MADDE 20. — Sivil Müdafaa bakmalıdan yurdun muhtelif bölgelere ayrıl
ması ve bu bölgelerin hassasiyet dereceleri ve diğer hassas bölgelerle olan müna
sebetlerinin tâyini ve bu bölgelere ait her türlü Sivil Müdafaa hizmet ve faaliyet
lerinin planlanması ve yürütülmesi hususları, ilgili vekâletlerin mütalâaları da
alınarak Dahiliye Vekâleti tarafından hazırlanacak hususi talimatnamelerle tâyin
ve tesbit olunur,
MADDE 21. — Hassas bölgeler içerisinde bulunan vilâyet ve kazaların vali
ve kaymakamları vilâyet ve kazaları dahilindeki Sivil Müdafaa teşkilât, tesisat,
vasıta, hizmet ve faaliyetlerini mevcut mevzuata ve alacakları emir ve direktif
lere göre plânlamak ve tahakkuk ettirmekle mükelleftirler. Bu vali ve kayma
kamlar vilâyet ve kazaları dahilindeki Sivil Müdafaa hizmet ve faaliyetlerini her
safhada icra, takip ve murakabe etmeye ve ettirmeye salahiyetlidirler,
MADDE 22. — Sivil Müdafaa hizmet ve faaliyetlerinin planlanması ve yürü
tülmesi sırasında resmî daire, müessese ve teşekküllerle belediyeler, hususi mü
essese ve teşekküller Sivil Müdafaa bakımından vâki iş birliği ve yardım istekle
rini yerine getirmekle mükelleftirler.
.

II ~ Eğitim
MADDE 23. — Dahiliye Vekâleti Sivil Müdafaa îdaresi emrinde (Sivil Mü
dafaa Kolej ve Enstitüleri) açmaya, kurslar tertip ve idame ettirmeye. Devlet
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ve Devlete bağlı müessese ve teeşkküllerle, özel idare ve belediye memurlarından
lüzum görülenlerini bu kurslara tâbi tutmaya, eğitim, deneme tatbikatları yap
tırmaya, her çeşit yayın yapmaya, mevcut yayın vasıtalarından ve Devlet Rad
yolarından istifade etmeye, yabancı memleketlere kurs ve staj için personel gön
dermeye veya yabancı mütehassıs celbetmeye salahiyetlidir.
III - Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm
MADDE 24. — Düşmanın çeşitli hava taarruzlarına karşı alınacak tedbir- .
ler için hazırlıklı bulunmak ve zamanında halkı, ikaz ve alarm ile her türlü Sivil
Müdafaa tedbirleri almaya sevk etmek ve icabında bunları kaldırmak maksadiyle Sivil Müdafaa İdaresi tarafından bir haber alma ve yayma, ikaz ve alarm sis
temi tesis olunur. İkaz ve alarm sisteminin kaynağını. Millî Müdafaa Vekâletinin
aktif hava müdafaası ile vazifeli kumandanlığının kurduğu (Hava Kontrol Mer
kez) lerinin yapacağı yayım teşkil eder.
MADDE 25. — Hava Kontrol Merkezlerinde Sivil Müdafaa İdaresince birer
(Sivil Müdafaa İkaz ve Alarm Merkezi) teşkil ve tesis olunur. Bu merkezlerin
personeli, malzeme ve vasıta bakımından kuruluş ve çalışma tarzları, Hava Kuv
vetleri Kumandanlığının
mütalâası alınarak Sivil Müdafaa İdaresi tarafından
düzenlenir.
MADDE 26. — Tehlike haberlerinin Sivil Müdafaa İdare merkezlerine ulaş
ması ve buralardan hassas bölgeler halkına ve istihsal, ulaştırma müesseselerine
yayılması maksadiyle gereken emin ve seri ve telli ve telsiz muhabere ve irtibat
sistemi, munzam vasıta, telsiz ve işletme masrafları Sivil Müdafaa İdaresince
ödenmek üzere P T T ve Sivil Müdafaa İdaresi tarafından müştereken plânlanır ve
PTT İdaresince tahakkuk ettirilir. Ayrıca mevcut PTT şebekesiyle memleket rad
yolarından da istifade olunur. Bu takdirde fevkalâde hallerde ve seferde muha
bere rüçhaniyeti ikaz ve alarm haberlerine aittir.
MADDE 27. — Mahallî PTT teşkilâtının; Sivil Müdafaa ihtiyaç ve zaruretle
rine göre tevsi ve takviyesi için yeter sayıda mükelleflerden yardımcı muhabere
ve irtibat ekiplerinin teşkili, talim ve terbiyesi ve istihdamı, mahallî Sivil Müda
faa İdaresi ile PTT arasında müştereken plânlanır ve Sivil Müdafaa İdaresince
tahakkuk ettirilir.
MADDE 28. — Resmî, hususi daire ve müesseseler, kendi hususi âlâmı sistem
lerini, verilecek esaslar dâhilinde kendileri kurmaya mecburdurlar.
MADDE 29. — Sivil Müdafaa İdaresi, haberleşme ve irtibat sistemini kendi
teşkilâtı içinde takviye ve tevsi edebileceği gibi lüzum gördüğü bölgelerde ayrı
ca bir (G-özetleme Şebekesi) de vücuda getirir.
IV - Donatım
MADDE 30. — Sivil Müdafaa hizmet ve faaliyetlerinin tedviri için lüzumlu
bilcümle vasıta, teçhizat ve malzemenin cins ve miktarı ile tahsis ve kulanıhna
yer ve şekilleri ve bu hizmetlerde vazifeli personelin tanınma işaret ve kıyafetleri
bir nizamnamede gösterilir.
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MADDE 31. — Sivil Müdafaa Teşkilâtı; Sivil Müdafaa îdare kademeleri ile
Sivil Müdafaa mahallî kuvvetlerinden ve seyyar kollardan terekkübedir.
MADDE 32. — Sivil Müdafaa idare kademeleri, aşağıda yazılı merkez ve taş
ra teşkilâtım ihtiva öder.
I - Merkez teşkilâtı:
Sivil Müdafaa İdaresi Reisi,
Başnıüşavir,
Müşavirler, şube müdürleri,
Şube Şef, memur ve kâtipleri,
Mütehassıslar ve müfettişler,
Tercüme Bürosu,
Araştırma ve Geliştirme Bürosundan mürekkeptir.
H - Taşra teşkilâtı3:
Sivil Müdafaa müdürlükleri, memurlukları, Sivil Müdafaa ikaz ve alarm mer
kezleri memurluklarından terekkübeder.
MADDE 33. — Sivil Müdafaa İdaresi Reisi; Dahiliye Vekilinin teklifi üz'erine
müşterek kararname ve Reisicumhur'un tasdiki ile tâyin olunur.
Başmüşavir ve müşavirlerle şube müdürleri ve mütehassıslar; müdürler encü
meninin inhası ve Dahiliye Vekilinin teklifi üzerine müşterek kararname ve Re
isicumhur'un tasdiki ile tâyin olunur.
Vilâyetler Sivil Müdafaa Müdürleri valinin mütalâası alındıktan sonra Mü
dürler Encümeninin inhası ve vekilin tasvip ve tasdiki ile tâyin olunurlar.
Merkez teşkilâtının diğer memurlariyle vilâyet Sivil Müdafaa şubelerindeki
memurlar; reisin inhası üzerine vekâletçe tâyin olunurlar.
Reis; Dahiliye Vekâleti Müdürler Encümeninin ve Vekâlet İnzibat Komisyo
nunun tabiî âzasıdır.
MADDE 34. — 30. V I . 1939 tarih ve 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvel ile ta, dil ve eklerinin Dahiliye Vekâleti kısmından bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde
derece, unvan, aded ve maaşları gösterilen memuriyetler çıkarılmış, yerlerine
(2) sayılı cetvelde derece, unvan, aded ve maaşları yazılı kadrolar ilâve edilmiştir.
MADDE 35. — Sivil Müdafaa mahallî kuvvetleri :
a) Mahallî hükümet ve belediye teşkilâtından;
b) Resmî ve hususi müesseselerin kendi hususi koruma ekiplerinden;
c) Sivil Müdafaanın çeşitli hizmet kollarında vazifelendirilmiş
mahallî
mükelleflerden;
d) . Seyyar kollardan mürekkeptir.
Dördüncü Bölüm
Malî Hükümler
MADDE 36. — Memlekete şâmil Sivil Müdafaa hizmetlerinin tedviri ve eği
tim, tesis, vasıta, ilâç, malzeme ve teçhizat ve sair ihtiyaç maddeleri masrafları
karşılığı olmak üzere ve tahsis, sarf mahalleri ve idaresi Dahiliye Vekilinin
mesuliyetine mevdu bir (Sivil Müdafaa Fonu) teşkil olunur.
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MADDE 37. — Bu fon; işbu kanunun meriyete girmesinden itibaren aşağıdaki
a, b, c ve ç fıkraları gereğince kesilecek paralarla vücuda getirilir. Bu paralar
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında açılacak (Sivil Müdafaa Fonu) hesabına
yatırılır.
$
a) Devlet gelir bütçesi âdi. varidatıma binde biri;
b) Masraflarını hususi varidatlariyle karşılıyan ve Devletten yardım görmiyen mülhak bütçeli idareler gelir .bütçelerinin binde biri;
c) Sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası Devlet tarafından verilmek
suretiyle kurulan iktisadi teşekkül ve müesseselerle sermayelerinde Devletin işti
raki bulunan bankaların, hususi kanunlarla kurulan bankalar ve teşekküllerin,
(5590 sayılı Kanuna tâbi odalar ve borsalarla meslekî teşekküller hariç)
Her iki fıkrada yazılı idare, teşekkül ve bankalar tarafından sermayesinin ya
rısından fazlasına iştirak suretiyle kurulan teşekküllerle bunların aynı nispette
iştirakleri ile vücut bulan müesseselerin bilançolarında gösterilen safi kâr mikta
rının yüzde yarımı,
ç) Hususi idare ve belediyelerin bir yıl evvelki gelirlerinin yüzde yarımı nis
petinde (Hususi idare ve belediyelere umumi bütçeden yapılan yardımlar, Asker
ailelerine yardım zammı tahsisatı her türlü istikraz ve bağışlar ve mülk satışı ha
riç) her yıl masraf bütçelerine (Sivil müdafaa yardım ödeneği) olarak açılacak hu
susi bir bölüme ödenek kaydedilir. Bu ödenekler, dairelerince Mayıs ve Kasım
aylarında olmak üzere iki müsavi taksitte Sivil Müdafaa fonu hesabına yatırılır.
(c) ve (ç) bentlerinde yazılı ödeneklerin konulmaması halinde bütçeyi tasdika
salahiyetli makam tarafından re'sen konulur veya bütçe tasdik edilmiyerek iade
olunur.
MADDE 38. — Hassas bölgelerde vilâyetleree hazırlanan ve Dahiliye Vekâletin
ce tasdik edilen Sivil Müdafaa plânının tahakkuku için lüzumlu tahsisat ile eği
tim ve çeşitli Sivil Müdafaa hizmetleri giderleri bölgenin hassasiyet derecesi ve
hizmetin ehemmiyet ve müstaceliyeti göz önünde bulundurularak plânlanmış bir
öncelik sırasına göre, Dahiliye Vekâletince Sivil Müdafaa fonundan ödenir.
MADDE 39. — Sivil Müdafaa Fonundan yapılacak her türlü masraflar 2490
sayılı Artırma, eksiltme ve ihale, 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye kanunları ile
Divanı Muhasebat vizesine tâbi değildirler.
Ancak, fon hesaplarının toplanma, idare ve sarf şekilleri Maliye ve Dahiliye
vekâletlerince müştereken hazırlanacak nizamnamede gösterilir.
MADDE 40. — Hususi teşekkül ve müesseselerin bu kanuna tevfikan vücuda
getirmekle mükellef oldukları Sivil Müdafaa teşkil ve tesisleri ile malzeme ve
teçhizat masrafları kendilerine aittir. Bunların nelerden ibaret olduğu nizamna
me ile tesbit ve Sivil Müdafaa İdaresi Reisliği tarafından kendilerine tebliğ olu
nur.
MADDE 41. — Vali ve kaymakamlar, salahiyetli askerî makamlarla önceden
mutabakata varmak suretiyle fevkalâde hallerde bedeli, ücreti, kirası veya tazmi
natı bilâhara umumi hükümlere göre ödenmek üzere Sivil Müdafaa hizmet ve
faaliyetleri için lüzumlu görülen canlı, cansız ve motorlu nakil vasıtalarına, alât,
edevat, ilâç ve malzeme ve teçhizata, arazi ve arsalara ve ihtiyaç haricindeki mıısakkaf gayrimenkullere ve her çeşit emval ve eşyaya el koymaya ve hiçbir kayıt
ve merasime tâbi olmaksızın koruma, kurtarma, barındırma ve saire gibi işlerin
icabettirdiği âcil mubayaaları yapmaya ve yaptırmaya salahiyetlidir.
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MADDE 42. — Halkın mal ve can emniyetini sağlamak maksadiyle hassas
bölgelerde vücuda getirilecek Sivil Müdafaa tesisleri için lüzumlu gayrimenkuîler istimlâk edilebilir.
.
MADDE 43. — Sivil Müdafaa hizmetleri için kurulanış olan bilcümle tesisler,
fevkalâde hallerde Sivil Müdafa icaplarına süratle intibakları sağlanmak şartiyle, barışta iktisadi maksatlar için de kullanılabilir veya icar edilebilir. Bu husus,
yeniden inşa edilecek tesislerde de dikkat nazarına alınabilir.
Beşinci Bölüm
Cezai Hükümler
MADDE 44. — İşbu kanunla tahmil olunan vazife ve mükellefiyetleri, yerine
getirmiyen hakiki şahıslarla hükmi şahısların, resmî veya hususi daire, müesse
se ve teşekküllerin, hususi idare ve belediyelerin mesul organları hakkında umu
mi hükümlere göre doğrudan doğruya takibat yapılır.
Vali ve kaymakamlar hakkında takibat icrası Dahiliye Vekilinin iznine bağ
lıdır.
MADDE 45. — Bu kanım hükümlerini tatbik ile mükellef olan memur ve hiz
metlilerden ihmalleri görülenler hakkında Türk Ceza Kanununun 230 neu mad
desinin ikinci fıkrası hükmü tatbik olunur.
MADDE 46. — Bu kanunun 37 nci maddesine tevfikan bütçelerine vaz'edil
miş bulunan ödenekleri taksit ayları hitamına kadar Sivil Müdafaa Fonuna yatırmıyan muhasip ve âmiri italar hakkında- mezkûr ödeneklerin % 10 u nispetinde
teehhür cezası tatbik olunur.
MADDE 47. — Bu kanun hükümlerine göre tatbiki ilân olunan Sivil Müdafaa
tedbirlerine riayet etmiyen bütün vatandaşlarla resmî veya hususi daire, mües
sese ve teşekküllerin mesul âmirleri hakkında, fiilleri ayrıca bir suç teşkil et
mediği takdirde, Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi hükmü tatbik olunur.
MADDE 48. —- Bu kanunun 13 ncü maddesinde yazılı mükelleflerden yok
lama, muayene, vazifelendirme veya eğitim, kurs ve tatbikat maksadı ile kendi
lerine ilânen veya sair suretlerle tebligat yapıldığı halde gelmiyenler bir aydan
üç aya kadar hapis veya 100 liradan 500 liraya kadar para cezası ile tecziye olu
nurlar.
MADDE 49. — Bu kanunun 12 nci maddesinde yazılı mecburiyete riayet et
miyen lerle Sivil Müdafaa mahallî hizmetlerinde vazifelendirilmiş mükellefler
den kendilerine verilen vazifeyi makbul bir sebebe müsteııidolmaksızm yapmıyanlar üç aydan bir seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
MADDE 50. — Sivil Müdafaa Teşkilâtına veya bu teşkilâtın memur ve hizmet
lilerine veya yardımcı mükelleflere mahsus kıyafet ve tanınma işaretlerini, salâ
hiyeti olmadığı halde kullanan, giyen ve taşıyanlar hakkında bir aydan altı aya
kadar hapis cezası hükmplunur.
Az vahim hallerde ceza yarıya indirilir.
MADDE 51. — Sivil Müdafaa mahallî yardımcı hizmet teşkilâtında vazifeli
olup da yer değiştirenlerden bu durumu ilgili muhtarlığa haber vermiyenler hak
kında on günden bir aya kadar hapis veya 50 liradan 250 lirava kadar para cezası
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MADDE 52, — Kendisine tevdi edilmiş olan Sivil Müdafaaya ait eşya ve teç
hizatı temellük edenlere veya bunları tahsis olundukları maksat dışında kullanan
lara bir aydan altı aya kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar para cezası
hükmolunur.
Bunları zayi edenler ve harahiyetine sebebiyet verenler* aynı müddet hapis ce
zasına ve fer'î olarak, zayi ve tahribedilen eşya ve teçhizat bedelini Ödemeye mah
kûm edilirler.
MADDE 53. — Hassas bölgelerde, bu kanunun 13 ncü maddesinde yazılı mü
kelleflerin tam listesini, talep vukuunda, ilgili makamlara bildiriniyenlerle deği
şiklikleri otuz gxm. içinde merciine haber vermiyen mahalle ve köy muhtarları hak
kında on günden bir aya kadar hapis cezası veya 50 liradan 250 liraya kadar para
fezası hükmolunur.
.;
MADDE 54. — Sivil Müdafaa Teşkilâtı içinde, deruih.de ettiği vazife dolayısiyle
muttali olduğu, ifşasında zarar memul olan sırları ifşa edenler.Türk Ceza Kanu
nunun 198 nci maddesine göre cezalandırılırlar.
MADDE 55. — Sivil Müdafaaya mahsus veya bu işe yarıyan tesisleri kasten
tahribedenler veya hasara uğratanlar bir seneden beş seneye kadar ağır hapisle
cezalandırılırlar.
MADDE 56. — Sivil Müdafaa talini ve tatbikatlarına ve toplantılarına işti
rak etmemeye ve emrolunan tedbirleri almamaya halkı teşvik edenler ve onları te
lâş ve heyecana düşürecek ve yanlış tedbir almaya veya hiçbir tedbir almamaya
sevk etmek suretiyle tehlike ika edecek şekilde kasten asılsız veya mübalâğalı
haberler yayanlar hakkında üç aydan bir seneye kadar hapis cezası hükmolunur.
MADDE 57. — Yukardaki maddelerde yazılı suçları seferde veya fevkalâde
hallerde işliyenler hakkında verilecek ceza iki misli artırılır.
MADDE 58. — Bu kanunun şümulüne giren suçlar S005 sayılı Meşhut Suçlar
Kanununun hükümleri dairesinde takiboluuur.
Altmcı Bölüm
Diğer Hükümler
MADDE 59. —, Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3502 sayılı Ha
va taarruzlarına karşı korunma Kanunu, buna ek 5593 e ayılı Kanunun 1 ve 2 nci
maddeleriyle 3992 sayılı Kanun ve şehir, kasaba ve köylerin lüzumunda tahliye
veya seyrekleştiri İanesi hakkındaki 4656 sayılı Kanun meriyetten kaldırılmıştır.
MADDE 60. — 1624 sayılı Dahiliye Vekâleti Teşkilât Kanununa ek 2531,
3046, 3049 ve 4445 sayılı kanunlarla kurulmuş bulunan Dahiliye Vekâleti Sefer
berlik Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilâtı kaldırılmıştır.
MUVAKKAT MADDE 1. — 1624 sayılı Kamına ek 4445 sayılı Kanunun 6 nci
maddesi ile Vekâlet Seferberlik Müdürlüğüne mevdu (Millî seferberlik ve ordu
seferberliğine yardım işleri) Dahiliye Vekâletince Sivü Müdafaa İdaresi merkez
ve taşra teşkilâtında kurulacak birer büro tarafından ifa olunur.
MUVAKKAT MADDE 2. — 3502 sayılı (Hava taarruzlarına karşı korunma
Kanunu) na tevfikan hususi idareler ve belediyeler bütçesine konulan ve sarf
edilmiyerek vilâyet ve kazalar pasif korunma komisyonları emrinde bankalar»
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da birikmiş bulunan pasif korunma ödenekleri bu kanun meriyete girdiği tarih
ten itibaren 15 gün zarfında Sivil Müdafaa Fonuna aktarılır.
MUVAKKAT MADDE 3. — 3502 sayılı (Hava taarruzlarına karşı korunma
Kanunu) nun neşrinden, bu kanunun meriyete girdiği tarihe kadar pasif korun
ma ödenekleriyle satınalınmış olan veya sair suretlerle temin ve tedarik edilmiş
bulunan bilcümle teçhizat, alât, edevat, ekiplere ait malzeme ve teçhizat veya sa
ir eşya Sivil Müdafaa idaresine devrolunur.
MADDE 61. — Bu kanun 28 Şubat 1959 tarihinde meriyete girer.
MADDE 62. — Bu kanun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti memur
dur.
11 Haziran 1958
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[1] NUMARALI CETVEL
Mülga teşkilât kadro listesi
*
D.

e

5
6
7
10
11
12
13

Memuriyet unvanı
MERKEZ
TEŞKİLÂTI
a M u v ! ^••J- -•
Seferberlik Muduru
İtfaiye Mütehassısı
Şube Şefi
1. Mümeyyiz
2.
»
Seferberlik Memuru
»
Kâtibi

Kadro
Aded Maaşı

,
1
1
3
3
1
1
6

on
80
70
60
35
30
25
20

16

Memuriyet unvanı

TAŞRA

Kadro
Aded Maaşı

TEŞKİLÂTI
*

7 Seferberlik Müdürü
8
»
»
9
»
»
10
»
» •
11
»'
Memuru
13
»
Kâtibi

-

6
6
17
14
27
30
100

*

-

D.

60
50
40
35
30
20
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[2] NUMARALI CETVEL
Sivil Müdafaa İdaresi

1).

Memuriyet unvanı
MERKEZ

2
3
5
6
3
4
5
7
8
10
11
12
13

Aded Maaş

D.

İS. V I . 1958

teşkilâtı
Memuriyet unvanı

Aded Maaş

TEŞKİLÂTI

Sivil. Müdafaa İdaresi Reisi
(ihtisas yeri)
Sivil Müdafaa İdaresi Başmüşaviri (İhtisas yeri)
Sivil Müdafaa İdaresi Muşavirleri (İhtisas yeri)
Sivil Müdafaa İdaresi Şube Müdürleri (İhtisas yeri)
Sivil Müdafaa İdaresi Mütehassısları (İhtisas yeri)
Sivil Müdafaa İdaresi Mütehassısı (İhtisas yeri)
Sivil Müdafaa İdaresi Mütehassısı (İhtisas yeri)
Sivil Müdafaa Şube Şefi
»
»
»
»
Sivil Müdafaa Şube Memuru
»
»
»
»
Kâtip
»

TAŞRA
1

125

1

100

4

80

5

70

2

100

3

90

3
4
5
6
3
4
5

80
60
50
35
30
25
20

TEŞKİLÂTI

5 Sivil Müdafaa Müdürü (îhtısas yeri)
6 Sivil Müdafaa Müdürü (Ilıtısas yeri)
7 Sivil Müdafaa Müdürü (İhtısas yeri)
8 Sivil Müdafaa Müdürü (İhtısas yeri)
9 Sivil Müdafaa Müdürü (Ihtısas yeri)
8 Sivil Müdafaa Müdür Muavini
(İhtisas yeri)
5 Mütahassıs
10 Memur
11
»
•
12 Kâtip
13
»

5

80

10

70

15

60

17

50

20

40

5
15
35
30
20
50

50
80
35
30
25
20
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