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Hususî İdare ve Belediyeler Kefalet Sandığı 
Nizamnamesi 

tUKİNCr B O L Ü M 

K u r u l u ş A 'C vazife 

Madde 1 — Hususî idare ve belediyelerde para ve menkul 
kıymetlen ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan memur ve 
müstahdemler için müteselsil kefalet usulünü tatbik etmek mak-
sadil'e ( Hususî İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı) kurul
muştur. Bu sandık hükmî şahsiyeti haiz ve Dahiliye Vekilliğine 
bağlıdır. 

Madde 2 — Sandık Dahiliye Vekili tarafından, Vekillik 
memurları arasından seçilecek bir reis ile iki azadan mürekkeb 
bir heyetçe idare olunur. Reisin en aşağı dördüncü ve azaların 
en aşağı yedinci derecede memurlardan olması gerektir. 

İdare heyeti lüzum görüldükçe reisin daveti üzerine top
lanır. 

Mazeretsiz devamsızlığı görülen reis ve azayı Dahiliye Ve
kili değiştirebilir. 

Madde 3 — Sandığın işlerini idare heyeti çevirir. 
Kararlar, birlik veya çoklukla verilir ve sıra numarası al

tında toplu olarak saklanır. Kararlar reis tarafından yerine 
getirilir. İdare heyetinin vazifesi dışında kalan işleri doğrudan 
doğruya reis yapar. 

Sandığı, reis temsil eder. Reisin bulunmadığı zamanlarda 
azadan derecesi yüksek olan ve derecede beraberlik halinde 
azalıkta daha eski olan reisin işlerini görür. Heyeti teşkil 
edenlerden birinin muvakkaten gaybubeti halinde Vekillikçe 
seçilecek bir zat heyeti tamamlar. 

Madde 4 — İdare heyetinin başlıca vazifeleri şunlardır: 
A - Sandığın işlerini çevirmek, kendiliğinden veya muha

sebecinin göstereceği lüzum üzerine icabeden tedbirleri almak 
ve hesab usullerini tayin etmek; 

B - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerden kesilecek 
paraların her yerde v'e zamanında kesilmesini ve gösterilecek 
bankalara yatırılmasını temin etmek; 

C - Sandık muhasebesinin defterlerini ve kayidlerini bu 
nizamnameye göre tutturmak; 

D - Her üç ayda bir hususî idarelerle belediyelerden ve 
bankalardan verilecek cetveller üzerine muhasebecinin yapacağı 
hesab hulâsasını tetkik etmek; 

E - Kesilecek paraları zamanında veya hiç kesmiyen veya 
kestiği paraları bir ay içinde sandık hesabına bankaya yatır-
mıyan muhasıblerin kanunun onuncu maddesinde yazılı cezala
rını tayin eylemek; 
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F - Sandığın ödediği paraların zimmetlerine geçirenlerden 
tahsili için gerekli takibatın esaslarını hazırlayıp olbabdaki ev
rakı Vekâlet makamına vererek memurun mensub olduğu hu
susî idare veya belediye vekilleri marifetile kanunî takibat 
yaptırmak ; 

G - Yıl sonunda muhasebecinin yapacağı bilançoyu tetkik 
ederek Dahiliye Vekil inin tasvibine sunmak; 

H - Kefalete bağlı mernur ve müstahdemlerin kat'ıleşmiş 
hükümlere bağlı borçlarını alacaklı ıdarfe veya belediyelere ka-
nunun gösterdiği müddet içinde ödetmek; 

1 - Sandığın, yukarıdaki fıkraya göre, sermayeden ödediği 
paralan kefalete bağlı memur ve müstahdemlere, hisselerine 
göre, dağıtmak; 

J - Sandıktan ayrılan veya ölen memur ve müstahdemlerin 
sandıktaki sermayelerini kendilerine veya mirasçılarına kanun 
hükümlerine göre geri vermek; 

K - Sandırın masraf bütçesini yaparak Dahiliye Vekil ine 
tasdik ettirmek; 

t L - Sandık muhasebecisini seçerek Dahiliye Vekil inin tas
dikine bildirmek ve kâtibleri tayin etmek. 

Madde 5 — Sandıkta bir muhasebeci ve gereği kadar kâ-
tib kullanılır. 

Muhasebeci idare heyeti kararı ve Dahiliye Vekil inin tas-
dikile tayin olunur. Kâtiblerın tayini idare heyetince yapılır. 

Madde 6 — Muhasebecinin vazifeleri şunlardır: 
A - Sandığın bütçesini anıklamak; 
B - Verilmesi gerekli olan paraların usulüne göre sarf mu

amelesini yapmak; 
C - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerden kesilmesi 

gerekli olan paraların her yerde ve zamanında kesilmiş olup 
olmadığını ve bankalara yatırılıp yatırılmadığını araştırarak 
kanusuz işleri ve gecikmeleri reise haber vermek; 

D - Her üç ayda bir hususî idarelerle belediyelerden ve 
bankalardan verilecek cetvelleri tetkik ederek kayde geçirmek 
ve bunlara göre hesab hulâsalarını hazırlıyarak idare heyetine 
vermek; 

E - Yıl sonunda sandığın bilançosunu yapmak; 
F - Sandığın bütün hesab işlerini görmek ve idare hey

etince -Maliye Kefalet Sandığının kabul ettiği esaslara uygun 
olarak hazırlanıp Dahiliye Vekilliğince tasvıb olunacak hesab 
talimatnamesine göre defterlerin iyi ve doğru tutulmasını temin 
etmek; 

C - Sandığın bütün varidatının düzenli olarak elde edilme
sini ve ödenmesi gerekli tazminatların ilişiklilerden tahsilini 
temin için icabeden tedbirleri yapmak ve icabında idare he
yetine haber vermek; 

H - Sandığın yazı ve kayid işlerini görmek ve gördürmek. 
Madde 7 — Muhasebeci paraya el sürmez Sandık namına 

yapılacak ödemeler ve masraflar, usulüne göre tahakkuk et
tikten sonra reis ve onun bulunmadığı zamanlarda vekâlet eden 
aza ile muhasebeci tarafından birlikte imzalanacak çek ile hak 
sahibine veya mutemede bankadan verdirilir. 

Madde 8 — Kâtiblerin vazifeleri, muhasebecinin kontrolü 
altında ve onun vereceği işleri yolunda yapmaktan ibarettir. 
Kâtibler kayid ve yazı işlerini yolunda ve zamanında yapma
maktan ve kâğıdları ve defterleri iyi saklamamaktan m e s u l 
dürler. 

Madde 9 — Muhasebeci, hesab bakımından Muhasebei 
Umumiye Kanununun genel hükümlerine bağlıdır. 

Muhasebeci, sandığın aldığı ve verdiği para ve ayınlar ile 
vazifelerine ilişikli bütün muamelelerden mes'ul ve hesablarını 
Divanı Muhasebata vermeğe mecburdur. 

Madde 10 — Muhasebecinin ve kâtiblerin vazifelerini ıyı 
yapmamalarından doğan idarî ve inzibatî mesuliyetlerinin tayini 
idare heyetine aiddır. Cezaya ve tazminata dayanan mesuli
yetler, umumî hükümlere ve Memurin Muhakemat Kanununda 
yazılı usullere bağlıdır. 

IKINCr B O L U M 

KcfaiclG bağlı olanlar 
Madde 11 — Vilâyetler hususî idarelerile belediyelerde 

para ve menkul kıymetleri ve ayınları alıp veren ve elinde tu
tan ve bunların girmesinden ve çıkmasından ve saklanmasın
dan mes'ul olan veznedar, tahsildar, ambar ve tevzi memurları, 
müteselsil kefalete bağlı olduğu gibi bu idarelere merbut mües
seselerin ayni vaziyette bulunan diğer memur ve müstahdemleri 
dahi müteselsil kefalete bağlıdır. 

Madde 12 — Bu nizamnameye tâbi daire ve müesseselerde 
para ve menkul kıymetlere ve ayınlara filen el sürmiyen muha-
siblerle Muhasebei Umumiye Kanununun 83 üncü maddesinde 
yazılı mutemedler kefalet usulüne tâbi tutulmazlar. 

ÜÇÜNCÜ BOLÜM 
Sandığın serimi) esi 

Madde 13 — Sandığın sermayesi : 
A - Kefalet Kanununun birinci muvakkat maddesinin B 

fıkrasına göre yapılacak tasfiye neticesinde hususî idareler ile 
belediye memurlarına dağıtılması gerekli olan paralar (bu para
lar, alâkadarların hakları mahfuz kalmak şartile sandığın ilk 
sermayesini teşkil eder ) 

B - Kefalete bağlı vazife alanların maaş (emsal hasılı da 
dahildir.) veya ücretlerinden kesilecek kefalet aidatından; 

C - Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin maaş veya 
ücretlerinden kefalet karşılığını miadında kesmıyen veya kesıp-
te bir ay içinde kefalet sandığı hesabına yatırmıyan muhasıb-
lerden kesilecek para cezalarından; 

D - Sandık sermayesinin tevdi edileceği bankadan alınacak 
faizlerden ; 

E - Kefaletle memur kullanan daire ve müesseselerin ica
bında sandığa yapacakları yardımlardan elde edilir. 

Madde 14 — Mütesilsil kefalete bağlı olanlardan, sandığa 
girerken ve aylık olmak üzere iki türlü aidat alınır: 

1 - Giriş aidatı, kefalete bağlı vazife alanların tam olarak 
aldıkları ilk maaş veya ücretin yarısıdır. 

Tayinlerini takib eden aydan itibaren beş ayda ve beş 
müsavi taksitte kesilir. 

2-- Aylık aidat, maaş ve ücretlerin °/o 2 sidir. Bu aidat 
giriş aidatının tamamının kesilmesini takibeden aydan itibaren 
tediye sırasında kesilir. 

Madde 15 — Aidat la kullanılanlardan alınacak sandık 
aidatı, bu vazifelerin benzeri olanların giriş ve aylık aidatların
dan aşağı olmamak üzere idare heyetince takdir olunur. 

Vazifelerinin benzeri olmıyanların, ilk aylık aidatının tutarı 
üzerinden giriş ve her ayın tutarı üzerinden aylık aidatları alınır. 

Gündelıklilerin giriş ve aylık aidatı, gündeliğinin yirmi beş 
misli üzerinden kesilir. 

Madde 16 — Kendisine muvakkat olarak veya vekâlet su-
retile kefalete bağlı vazife verilenler, vazifenin ehemmiyetine 
göre kefalet olarak bin liradan iki bin liraya kadar para veya 
Artırma ve Eksiltme ve ihale Kanunundaki esaslara göre 
menkul kıymetler veya ipotekli gayri menkul gösterirler. 
Şu kadar k i muvakkat veya vekâlet suretile tayin olunanlar, 
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kefalete bağlı memurlardan iseler, kendilerinden ayrıca kefalet 
aranmaz; ancak aldıkları vekâlet maaşından veya ücretten yüzde 
i k i aidat kesilir. 

Madde 17 — Bu suretle elde edilen paralar, ulusal bir 
bankaya yatırılır. Hangi bankaya verileceği ve ne suretle nu-
maralandırılacağı idare heyetince tayin ve Dahiliye V e k i l i 
tarafından tasdik olunur. Bütün varidat bankaya yatırılacağı 
gibi bütün ödemeler de banka vasıtasile yaptırılır. Sandığın 
hususî veznesi yoktur. 

Madde 18 — Kefalet sandığı sermayesi her tüllü vergi ve 
resimlerden muaftır. 

Madde 19 — Sahihlerine red ve iade olununcıya kadar bu 
sandıktaki mevduat muhtemel tazminata karşı teminattır. Üçün
cü şahısların bu paralar üzerine koyacakları hacizler, paraların 
sahiblerine verileceği zaman tenfiz olunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Zimmetlerin ödenmesi 

Madde 20 — Bu nizamname ile kefalete tâbi tutulan hu
susî idare ve belediye memur ve müstahdemlerinden her hangi 
birinin kat'iyet kesbetmiş hükümle tebeyyün eden zimmeti, 
sandığın her bilanço senesini takibeden ayın sonunda alacaklı 
daire veya müesseseye verilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Ödenen zimmetlerin karşılanması ve dağıtılması 

Madde 21 — Ödenen zimmetler, hükmün kat'iyet kesbet-
tiği senede kefaletli memuriyette bulunanlara o sene bilânço-
sundaki kâr kifayet etmediği takdirde ayni sene bilânçosundaki 
hisseleri nisbetinde garameten tevzi edilir. 

ALTİNCİ BÖLÜM 

Kefaletli vazifeden ayrılanların 
alâkalarının kesilmesi 

Madde 22 — Kefalete bağlı memurlar ve müstahdemler
den kefalete bağlı olmıyan bir memuriyete geçen veya ölen
lerle herhangi bir sebeble kefaletli hizmetten ayrılmış olan
ların sandıktan alâkaları, aşağıda yazılı surette kesilir: Bun
ların ayrıldıkları tarihe kadar kesilmiş olan aidatları yekûnun
dan 21 inci maddeye göre mahsub edilecek miktarlar çıktıktan 
sonra kalanının birinci yarısı ölenlerin vereseleri le tekaüd edi
lenlere derhal verilir. Bunlardan gayri sebeblerle kefaletli hiz
metten ayrılmış olanlara müteakib bilanço tarihinden üç ay 
sonra geri veril ir . 

Madde 23 — Ka lan diğer yarısı, üç sene içinde tahakkuk 
edecek şahsına aid zimmetlerle sandıktan ayrılmadan evvelki 
zamanlara aid ve 21 inci madde hükmile kendine düşecek zarar
lar karşılığı olarak mevkuf tutulur. 

Üç sene sonunda yukarıda yazılı zimmetler mahsub edil
dikten sonra kalan miktar, üç senelik faiz ilâvesile beraber 
alacaklı memura geri veril ir . Sandıkça verilecek faiz haddi, 
sandığın son üç sene içinde sermayesine aldığı faizlerin nis-
betini geçemez. 

Madde 24 — Kefaletli hizmetten ayrılanlar bu müddet 
içinde yine kefaletli hizmete geçtiklerinde ilk yarıyı istemeğe 
hakları kalmaz. 22 nci maddeye göre kefalet sandığından b i 
rinci yarıyı aldıktan sonra üç sene içinde tekrar kefalete bağlı 
bir hizmete geçenlerin sandıkta kalan son yarı hisseleri memu
riyetleri müddetince sermaye olarak hesablarına sandıkta kalır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Murakabe 

Madde 25 — Muhasibler. maiyetlerinde para ve menkuJ 
kıymetlerle ayniyat alıp vermekte ve elinde tutmakta olan 
memur ve müstahdemlerin koruyacakları para ve menkul kıy
metleri ve ayniyatı aşağıda yazılı müddetler içinde murakabeye 
mecburdurlar : 

A - Para ve menkul kıymetleri alıp verenleri en az on beş 
günde bir, tahsildarları en az i k i ayda bir ve her tahsilattan 
avdetini takibeden on gün içinde ; 

B - A y n i y a t işlerinde; 
İşin icablarına göre ve en az senede bir defa belediye mü

fettişlerinin, hususî idare murakıblerinin muhasibler namına 
yaptığı murakabe dahi makbuldür. 

Muhasiblerin mazeretleri halinde murakabe vekillerine düşer, 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Cezalar 

Madde 26 — Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin ma
aş veya ücretlerinden kefalet karşılığını miadında kesmiyen 
veya kesipte bir ay içinde kefalet sandığı hesabına yatırmıyan 
ceza olarak maaş veya ücretlerinin dörtte bir i ve tekrar yapıl
dığı halde yarım maaş veya ücretleri kesilerek sandık hesabına 
irad kaydolunur. 

A n c a k bunun bir yanlışlık veya mazerete müstenid olduğu 
anlaşıldığı veya eksik kestiği parayı şahsen tazmin ettirdiği 
takdirde Dahiliye Veki l in in tasvibi ile Sandık İdare Heyetinin 
cezayı hafifletmek veya kaldırmak salâhiyeti vardır. 

Madde 27 — Muhasibler, 26 ncı maddedeki cezalardan 
başka ihmal ve teseyyüblerinin ve sebeb oldukları zararların 
derecelerine göre Memurin Kanununun 28,29,30,31,32,33, üncü 
maddelerine ve belediye memur ve müstahdemleri nizamname
sinin 21 inci maddesinde yazılı fiillerle mukayyed olmaksızın 
takdir ve tayin olunacak inzibatî cezalara da çarptırılır. 

Madde 28 — Kefaletli memur ve müstahdemlerden teftiş ve 
tahkik neticesinde zimmet veya ihtilasları anlaşılanlar, derhal 
usulüne göre hizmetlerinden çıkarılır ve haklarında ayrıca kanunî 
takibat yapılır. Bunlara açıkta kaldıkları müddetçe her hangi 
bir nam ile maaş veya ücret verilmez. A n c a k suçları muhake
me ile sabit olduğu takdirde zimmete geçirilen para ve men
kul kıymetleri ve ayniyatı verseler bile ihtilas şeklinde zimmet 
yapanlar bir daha belediye ve hususî idarelerce kullanılmazlar. 
Ye t im ve dulların hakları mahfuz kalmak şartile tekaüd hak
kından da mahrum kalırlar. 

A d i y e n zimmettar olanlarlar hakkında, Ceza Kanununun 
hükümleri tatbik edilmekle beraber bunlar da para ve ayniya
tın alınıp verilmesi ve elinde tutulması gibi işlerde kullanıl
mazlar. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Ödenen zimmetlerin takib yolları 

Madde 29 — Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin 
sandıktaki aidatlarından zimmet ve ihtilaslarına karşı tutulan 
miktardan arta kalan kısmı umumî hükümlere göre bunların 
mallarına ve haczi kabi l haklarına müracaat olunarak tahsil 
edilir. 

Sandığın hak ve alacakları, Dahiliye Vekilliğince takib 
olunur. 

Madde 30 — Kefaletli memur ve müstahdemlerden teftiş 
ve tahkik neticesinde veya her hangi bir suretle zimmet ve 
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ihtilasları anlaşılanların mallarına mensub olduğu dairelerce i 
derhal ihtiyatî haciz koydurularak tebeyyün eden zararların 
tahsili temin edilir. 

Madde 31 — Teftiş ve murakabe vazifelerini ihmal aderek 
v e y a her hangi bir suretle teseyyübde bulunarak zimmet ve 
ihtilas vukuuna sebeb veren muhasiblerin müşterek mes'ul 
sıfatile tazmin ile mahkûm edildikleri takdirde bunlardan tahsil ' 
olunacak mebaliğ dahi kefalet sandığına aiddir. 

Madde 32 — Zimmete geçirilen ve ihtilas edilen para ve 
menkul kıymetlerle ayniyattan doğan kefalet sandığının alacak
ları, Devlet alacakları gibi rüchanlıdır. 

ONUNCl BÖLÜM 

Bütçe ve masraflar 
Madde 33 — Sandığın bilanço senesi ikincikânun iptida

sından başlar. V e birincikânun sonunda biter. 

Madde 34 — Sandığın sermayesine alınacak faizin^mu-
hammen miktarile yapılacak masraflar her senenin bütçesinde 
gösterilir. 

Masraf kısmı: 

İdare heyetinin mesai saatleri haricindeki çalışmalarına 
mukabil verilecek ikramiyeyi; 

Muhasebeci, kâtib ve hademe ücretlerini; 

Gerekl i görülen sair idare masraflarını ihtiva eder. 

tdare heyetince tanzim olunacak bütçe, Dahil iye Veki l in in 
tasdikile mer ' i olur. 

• - İ l - » 

İ L Â N 
Türkiye tş Bankası İdare Meclisinden : 

Alelade Umumî Heyetin çağırılması 

Esas nizamnamemizin 45 inci maddesine tevfikan hissedar
lar Umumî Heyeti , 24 mart 1935 pazar günü saat üçte A n k a 
rada Bankanın Merkezinde alelade olarak toplanacağından 
muhterem hissedarlarımızın muayyen gün ve saatte bu top- j 
lantıda hazır bulunmaları rica olunur. | 

Esas nizamnamemizin 49 uncu maddesi mucibince gerek 
aseleten, gerek vekâleten 50 hisseye sahib olan hissedarlar I 
Umumî Heyete iştirak edebilirler. A n c a k vekillerin de şahsen j 
hisssdar ve rey sahibi olmaları lâzımdır. Hissedarlar hamil 
oldukları hisse senedlerinin miktar ve numaralarını gösteren j 
bir cedveli mezkûr nizamnamenin 50 nci maddesi hükmüne 
göre hissedarlardan bir ini tevkil suretile Umumî Heyete iştirak 
edecek olanlar dahi mevzubahs cetvelden başka Merkezi 
İdare ve şubelerimizden alabilecekleri vekâletnameyi içtima 
gününden bir hafta evvel şubelerimize vereceklerdir. 

Müzakere ruznamesi aşağida yazılıdır : 

1 — İdare Meclisi ve murakıbler raporunun okunması, j 

2 — 1934 senesi bilânçusunun tasdiki ve İdare Meclisinin 
ibrası, i 

3 — Temettüün taksimi suretinin ve tevzii tarihinin tesbiti, ] 

4 — 1935 senesinde İdare Meclisi azalarına verilecek i 
ücretin tayini, 

Madde 35 — Sandığın sermayesinden her sene alınacak 
faizlerden yapılan masraflar çıktıktan sonra geri kalanı sandı
ğın kârını teşkil eder. 

Bu kâr sandıkça ödenen zimmetlerden fazla olursa, bu faz
lalık ertesi senenin muhammen varidatına ayrı bir kalem ola
rak ilâve edilir. 

Madde 36 — Muhasibler, ' kefalete bağlı memur ve müstah
demlerden keserek bankaya yatıracakları kefalet aidatı mikta
rını gösterir numunesine uygun olmak üzere yapacakları müf
redatlı hesabı cari cetvellerini tasdikli olarak ve sandığın ban
kasından alınan makbuz suretlerile birlikte nisan, temmuz, b i -
rinciteşrin ve ikincikânun aylarının en geç birinci haftası niha
yetine kadar her üç ayda bir muntazaman kefalet sandığına 
göndermeğe mecburdurlar. 

Madde 37 — Sandıkla alâkalı memurlar ve müstahdemler 
için bir hesabı cari defteri tutulur. Hesabı cari defterinde, her 
memur ve müstahdem namına birer hesab açılarak başlangıç
tan itibaren verdiği bütün aidat oraya geçirilir. 

Madde 38 — İşbu nizamnamenin tatbiki sureti bir talimat
name ile tesbit olunur. 

Madde 39 — 2489 sayılı Kefalet Kanununun 13 üncü 
maddesine göre hazırlanmış ve Şûrayı Devletçe görülmüş olan 
bu nizamname neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 40 — Bu nizamnamenin hükümlerini Dahil iye V e k i l i 
yürütür. 

2489 numaralı Kefalet Kanunu 2720 sayılı Resmî Gazetededir. 

L AR 
5 — 1935 senesi murakıblerinin seçilmesi, 
6 — 1934 senesi murakıblerine verilecek ücretin tayini. 
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Cenubî A n a d o l u Maden Türk A n o n i m Şirketinden : 

1934 iş senesine mahsus olan U m u m Hhey'et aşağıdaki 
ruznameyi müzakere için 23 mart 1935 cumartesi günü saat 
15 te İstanbulda Bahçekapıda 4. Vakıf Handaki Şirket 
Merkezinde adi surette toplanacağından, hisse sahihlerinin 
toplantıya gelmeleri ve hisse senedleri veya banka mektublarını 
toplantıdan bir hafta evveline kadar Şirket merkezine teslim 
ederek duhuliye varakası almaları ilân olunur. 

Müzakere ruznamesi: 
1 — 1934 iş senesi muamelât ve hesabatına aid idare 

meclisi ve murakib raporlarının okunması. 
2 — Blânço ve kâr ve zarar hesablarının tasdik ve idare 

Meclisinin ibrası. 
3 — Muvakkaten intihab edilen İdare Meclisi azasının 

intihablarının tasdiki . 
4 — Murakib intihab ve ücretinin tayinile İdare Mecl is i 

azasının hakkı huzurlarının tesbiti. 
1049 

Başvekâlet Matbaası 
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