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İdare ve yazı işleri için 

Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat 

Dairesi Müdürlüğüne 
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CUMARTESİ 
SAYI: 3629 

KANUNLAR 
H a v a y o l l a r ı Devlet İ ş l e t m e İdares i 1937 m a l î yılı 

b ü t ç e kanunu 

Kanun No: 3200 Kabul tarihi: 4/6/1937 

Madde 1 — Havayolları Devlet İşletme İdaresi 1937 malî yılı 
masrafları için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 696 000 
lira tahsisat verilmiştir. 

Madde 2 — İdarenin 1937 malî yılı masraflarına karşılık olan 
varidat bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 696 000 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

Madde 3 — idarenin 1937 malî yılı memur ve müstahdemleri ile 
nakil vasıtaları kadrosu bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 4 — İdare tarafından işletilmekte olan tayyarelerin ha
sılatı buna mahsus kanun ve tarifeler dairesinde alınır. 

Madde 5 — 1937 masraf bütçesinin 1 - 6 ncı fasıllarından hâsıl 
olacak tasarruflardan mahkeme masraflarının tediyesine; gündelikleri 
bir ve aylıkları elli liradan fazla olmamak ve aylık istihkakları yekûnu 
1 000 lirayı geçmemek üzere lüzumu kadar şakird ve memur namzedi 
ve muayyen işler için maktu bir ücret mukabilinde avukat istihdamına 
Umum Müdürlük mezundur. 

Madde 6 — 2992 ve 3073 sayılı kanunlarla verilmiş olan tahsisat
tan 1936 malî yılında sarfedilemiyen kısım tayyare ve telsiz müba-
yaatına ve istimlâk bedellerile bina ve hangar inşaatına sarfedilmek 
üzere, 1937 malî yılı varidat bütçesinde açılacak hususî bir fasla irad 
ve masraf bütçesinin bu işlere aid tertiblerine, her tertibde bakiye ka
lan miktardan noksan olmamak üzere, tahsisat kaydolunur. 

Madde 7 — Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme İdaresi 1936 
malî yılı varidatı fazlasından mezkûr idarenin 1937 malî yılı bütçe 
kanunu hükümlerine göre 1937 yılı varidatına nakledilecek olan me-
baliğden 100 000 lirası Havayolları Devlet İşletme İdaresine yardım 
olarak verilmek üzere tahsisat kaydolunur. 

Madde 8 — Bu kanun 1 haziran 1937 tarihinden muteberdir. 
Madde 9 — Bu kanunun hükümlerini icraya Nafıa ve Maliye Ve

killeri memurdur. 
7/6/1937 

2992 numaralı kanun 
3073 

3318 
3478 sayılı Resmî Gazetededir. 

, A - CETVELİ 

1937 
senesi için 

• kabul edilen 
F. M. Muhassasatın nev'i Lira 

1 Memur ve müstahdemler ücreti 141 720 
2 İkramiye ve sigorta 

1 Kilometre uçuş parası 19 493 
2 Hava ve yer nakil vasıtalarile uçucu eşhasın ve 

eşyanın sigortalan ve biletlerin satış kumüsyonu 15 000 
3 Sene sonu uçucu eşhasa verilecek ikramiye 1 000 

Fasıl yekûnu 35 493 

3 Harcırah 10 000 
4 Yabancı memleketlere gönderileceklerin staj masrafı] 9 000 
5 Yabancı memleketlere gönderilecek memurlar har- [ 

cırahı J 1 000 
6 Hava ve yer vasıtalarının benzin, yağ ve sair mas-

rafları ile yolcuların nakline müteallik diğer mas-
raflar 184 349 

7 İdare masrafları 
1 Kırtasiye, matbu evrak, ilân, reklâm, tenvir, teshin 

ve muhabere 7 000 
2 Müteferrika 11 000 

Telefon ücreti, atelye ve telsizlerin elektrik sarfi-
yatı dahildir 

3 Mefruşat ve demirbaş 2 000 
4 Melbusat 2 000 
5 İcar bedeli 2 000 
6 Sıhhî malzeme ve edevat 1 000 

Fasıl yekûnu 25 000 

8 Tesisat masrafı 
1 Hava ve yer nakil vasıtalarının ve bu vasıtalara 

lâzım olan cihaz, yedek motor ve malzemenin sa-
tın alınması, tamir ve atelye malzemesi bedelleri 
ve sair masrafları 105 000 

1 2 Telsiz cihazlarının mubayaası ve tesisi 57 000 

T.C. 
Resmî Gazete 
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1937 
senesi için 

kabul edilen 1 

Lira t Küçük Sıhhiye Memuru 

Emniyet Teşki lâ t K a n u n u 

Kanun No: 3201 Kabul tarihi : 4/6/1937 

Madde 1 — Memleketin umumî emniyet ve asayiş işlerinden Da 
hiliye Vekili mesuldür. 

Dahiliye Vekili bu işleri, kendi kanunları dairesinde hareket edeı 
Emniyet Umum Müdürlüğü ile Umum Jandarma Komutanlığı ve ica 
bında diğer bütün zabıta teşkilâtı vasıtasile ifa ve lüzum halinde Icr; 
Vekilleri Heyeti kararile ordu kuvvetlerinden istifade eder. 

Madde 2 — Dahiliye Vekilinin riyaseti altında Büyük Erkânı 
harbiyenin bir mümessili ile Emniyet Umum Müdürü, Jandarma v; 
Gümrük ve Orman Muhafaza Umum Komutanları ve Vekâletçe seçile 
cek lüzumu kadar umumî müfettiş ve validen mürekkeb bir emniye 
komisyonu teşkil edilir. 

Bu komisyon Ankarada bulunan azaları ile her ay ve umumî mü 
fettiş ve valilerin iştirakile de en az senede bir defa Dahiliye Vekili 
nin lüzum gördüğü zamanlarda toplanır ve memleketin umumî emni 
yet ve asayiş işlerini tedkik ile istişarî mütaleasmı bildirir. 

Dahiliye Vekili lüzum gördüğü zamanlarda' diğer alâkalı vekâ 
letlerden birer mümessil göndermesini taleb edebilir. 

Komisyon raportörü Emniyet Umum Müdürüdür. 
Madde 3 — Umumî zabıta teşkilâtı silâhlı ve silâhsız olmak üzere 

iki kısma ayrılır. 
Silâhlı kısmı, polis ve jandarma ve silâhlı hususî zabıta kuvvetle 

teşkil eder. 
Silâhsız kısım, istihbarat ve muamelât memurları ile silâhsız hy 

susî zabıta memurlarıdır. 
Jandarma ve hususî zabıta teşkilâtı kendi kanunlarına ve emniyel 

teşkilâtı bu kanun hükümlerine tabidir. 

1937 
senesi için 

kabul edilen 1 

F. M . Muhassasatın nev'i Lira ı 

3 Telsiz, istasyon, müdüriyet binaları, atelye, han
gar inşa ve tamirlerile meydanların istimlâk ve 
tesviye ve ıslahı 125 993 

Fasıl yekûnu 287 993 
9 1715 sayılı kanunun 8 inci maddesi mucibince 

Cumhuriyet Merkez Bankasına verilecek itfa kar 1 

şılığı 1 445 
UMUMÎ YEKÛN 696 000 

B — CETVELİ 
1937 

senesi için 
tahmin edilen 

F. M . Varidatın nev'i Lira 

1 Umumî bütçeden yardım 450 000 
2 Muhtelif işletme varidatı 90 000 
3 D. Demiryolları 1937 bütçesinden yardım 100 000 
4 Müteferrik hasılat ve teberru 56 000 

UMUMÎ YEKÛN 696 000" 

C — CETVELİ 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Müdüriyet 

Umum Müdür 1 400 
„ Muavini 1 250 

Müdüriyet Kalemi 

2 

Kalem Şefi 1 125 

Muamelât 

Muamelât Memuru 1 125 
Dosya Memuru 1 75 
Kâtib 1 75 

Ayniyat Muhasibliği 

3 

Ayniyat Muhasibi 1 100 
Ambar Memuru 1 75 

Muhasebe 

2 

Muhasibi Mesul 1 150 
Tedkik Memuru 1 100 
Muhasebe Kâtibi 1 75 
Kâtib 1 75 
Mutemed 1 75 

Fen Kısm^ 

5 

Fen Kıs mı Şefi (Mühendis) 1 300 
Başmakinist 1 250 
Telsiz Mütehassısı 1 250 
Telsiz Başmakinisti 1 150 
Kâtib 1 75 

işletme Kısmı 

5 

İşletme Şefi Baş Pilot 1 275 
Hasılat ve İstatistik Memuru 1 80 

2 

Memuriyetin nev'i Aded Ücr. 

Sıhhiye 

Küçük Sıhhiye Memuru 3 81 

Meydanlar 

Meydan Müdürü 2 151 
„ Memuru 3 121 
s? n 1 10( 

Pilot 3 22.L 

95 3 20( 
3 ]8( 

„ Muavini 2 151 
UÇUJU Makinist 3 

f. 
15( 
n Hr 

Yer Makinisti 
0 

15 8( 
Telsiz Başmemuru 6 12: 

„ Memuru 8 10( 
» s? 2 8( 
„ Makinisti 3 8f 

Ş o f ö r 6 7( 
Elektrikçi 1 8C 
Marangoz 1 7. 
Odacı 7 3( 
Bekçi 6 3f 
Daimî Amele 12 2.L 

93 

NAKİL VASITALARI KADROSU 

Aded Cinsi 

1 Amerikan yolcu tayyaresi 
4 İki motorlu Dragon Rapid yolcu tayyaresi 
4 Dört „ ,, „ ,, 
2 Mekteb tayyaresi Tigor Meth - Dragon Fly tipi 
6 Otobüs (İkisi yeni alınacak) 
1 Kamyonet 
3 Motosiklet (Birisi yeni alınacak) 
1 Motorbot 
2 Sandal 
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Jandarma ve hususî zabıta ile emniyet teşkilâtının merkezde ve 
vilâyetlerde yekdiğerile irtibat, muhabere ve çalışma tarzları nizamna
me ile tesbit edilir. 

Madde 4 — Polis, silâhlı icra ve inzibat kuvveti olup üniformalı 
ve sivil olmak üzere iki kısımdır. Her iki kısmın ayrıca teknik kolları 
vardır. 

Madde 5 — Üniformalı polis; vasıtalı ve vasıtasız kısımlara ay
rılır. Vasıtalı polis; atlı, bisikletli, motorlu ve canlı, cansız diğer vası
talarla teçhiz edilen kısımdır. 

Madde 6 — Sivil polis; her nevi emniyet hizmetinde üniformasız 
çalıştırılan kısımdır. 

Emniyet Makamları 

Madde 7 — Emniyet makamları, vilâyetlerde emniyet müdürü, 
kazalarda emniyet âmiri veya emniyet komiseri ve polis teşkilâtı bulu
nan nahiye ve iskele ve istasyonlarda emniyet komiserleridir. Bu me
murlar vilâyet, kaza ve nahiyelerle bulundukları yerin emniyet ve asa
yişine müteallik işlerini idare ederler. 

Kaza, nahiye, iskele ve istasyonlarda müstakillen vazife gören her 
hangi derecedeki komiserler bu vazifede bulundukları müddetçe em
niyet komiseri unvanını alırlar. Bunların maaşları esas dereceleri ma
aşlarıdır. 

Emniyet Teşkilâtı Bölümleri 

Madde 8 — Polis; idarî, siyasî vt adlî kısımlara ayrılır. 
Belediye zabıtası işleri, lüzum görülen yerlerde, idarî polis kad

rosundan ayrılan ve tahsisatı belediyelerden alman bir kısım tarafından 
ifa edilir. Bu kısım memurlar dahi ifbu kanun hükümlerine tâbi tu
tulur. 

Madde 9 — A) İdarî polis, içtimaî ve umumî intizamı temin et
mekle mükellef olan kısımdır. 

B) Siyasî polis, Devletin umumî emniyetine taallûk eden işlerle 
mükellef olan kısımdır. 

C) Adlî polis; asgarî tam teşekküllü bir polis karakolu bulunan 
yerlerde, adlî işlerle uğraşmak üzere Emniyet Umum Müdürlüğünce 
kadrodan ayrılan bir kısımdır. 

Tam teşekküllü bir kadrodan daha az kuvvette olan polis teşekkül
lerinin tamamı veya bir kısmı adlî polis olarak tefrik edilebilir. 

Madde 10 — Adlî polis, toplu olarak veya mmtakalara ihtiyaç 
nisbetinde tevzi edilmiş bir halde bulundurulur. 

Adlî polis, adlî tahkikat vazifeleri haricindeki hizmetlerde, ma
fevklerinin emrindedir. 

Madde 11 — Mahallî vak'alar hakkında malûmat istemek ve tek
nik, muhasebe, levazım ve zat işlerine aid muameleleri idare etmek hu
susunda, Emniyet Umum Müdürlüğü, vilâyet emniyet teşkilâtile ve vi
lâyet emniyet müdürlüğü vilâyet dahilindeki emniyet teşkilâtile ve kaza 
emniyet amirliği de kaza dahilindeki emniyet teşkilâtile resen muhabe
reye salahiyetlidir. 

Madde 12 — Adlî işlere müteallik tahkikat; salahiyetli adlî oto
ritelerin direktifleri altında ve kanunlarına tevfikan yalnız adlî zabı
taya yaptırılır. Polis teşkilâtı yapılmıyan yerlerde teşkilât yapılıncaya 
kadar adlî polis vazifeleri diğer zabıta tarafından yapılır. İdarî zabıta 
adlî zabıtaya icabında veya Cumhuriyet Müddeiumumisinin talebi üze
rine yardımla mükelleftir. 

İdarî polis adlî zabıta vazifesini tahrik eden herhangi bir hal kar
şısında kaldığı takdirde bir taraftan adlî zabıta vazifesini ifa etmekle 
beraber, diğer taraftan adlî zabıtayı haberdar eder ve adlî zabıta ge
lince işi ona devreder. Adlî zabıta vazifesini gerek aslen ve gerek yar
dım suretile gören zabıta memurları hakkında bu vazifeden mütevellid 
suçlardan dolayı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre takibat 
yapılır. 

Emniyet Teşkilâtının Meslek Dereceleri 

Madde 13 — Emniyet polis memurlarının meslek dereceleri ve 
unvanları aşağıda gösterilmiştir: 

Meslek 
dere

celeri Memuriyetin nev'i 

1 Emniyet Umum Müdürü 
2 Emniyet Umum Müdür Muavinleri, Emniyet Polis Teftiş Hey-

; eti Reisi 
3 Ankara, istanbul Vilâyetleri Emniyet Müdürleri, Umum Müdür-

; lük Daire Reisleri, Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri, Emniyet 
i Polis Müfettişleri, Emniyet Başmüfettişleri ve Müfettişleri, Umu

mî Müfettişlikler Emniyet Müşavirleri, Ankara Polis Enstitüsü 
' Müdürü. 

4 Umum Müdürlük Şube Müdürleri, ikinci Sınıf Emniyet Müdür-
leri, Birinci Sınıf Emniyet Polis Müfettişleri, Emniyet Müfettişle-
ri, Ankara ve İstanbul Emniyet Müdür Muavinleri, Polis Mek-
tebleri Müdürleri, Umumî Müfettişlikler Emniyet Müşavirleri. 

5 Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürleri, Emniyet Umum Müdürlüğü Şu
be Müdür Muavinleri, ikinci Sınıf Emniyet Polis Müfettişleri, 

i Emniyet müfettişleri, Ankara Polis Enstitüsü Müdür Muavini, 
Ankara, İstanbul Emniyet Müdürlükleri Şube Müdürleri, Birinci 
Sınıf Emniyet Müdürlükleri Müdür Muavinleri, Umumî Müfet-
tişlikler Emniyet Müşavir Muavinleri. 

6 Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürleri, Üçüncü Sınıf Emniyet Polis 
Müfettişleri, Emniyet Müfettişleri, Birinci ve ikinci Sınıf Emniyet 
Müdürlükleri Müdür Muavinleri, Şube Müdürleri ve Şube Mü-
dür Muavinleri. 

7 Birinci Sınıf Emniyet Âmiri, Emniyet Müdürlükleri Müdür Mu-
avinleri ve Emniyet Müdürlükleri Şube Müdürleri ve Şube Mü
dür Muavinleri. 

8 İkinci Sınıf Emniyet Âmiri, Emniyet Müfettişleri, Emniyet Mü-
dürlükleri Müdür Muavinleri ve Şube Müdürleri ve Şube Müdür 
Muavinleri, Ankara Polis Enstitüsü Dahiliye Müdürü, Polis Mek-
tebleri Dahiliye Müdürleri. 

9 Başkomiserler, Emniyet Müfettiş Muavinleri, Emniyet Müdürlük-
leri ve Kaza Emniyet Amirlikleri Şube Şefleri. 

10 Komiserler, Emniyet Müfettiş Muavinleri, Emniyet Müdürlükleri 
ve Kaza Emniyet Amirlikleri Şube Şefleri. 

11 Komiser Muavinleri, Kaza Emniyet Amirlikleri, Şube Şefleri, Ted-
kik Başmemurları. 

12 Polisler, Tedkik Memurları. 
Madde 14 — Muamelât memurları, beş derecedir. Bu memurlar 

yazı, hesap, levazım işlerinde hizmet ederler. Polis hak ve salâhiyetini 
haiz değildirler. Muamelât memurlarının dereceleri, mesleğe kabul şart-
lan nizamname ile tayin edilir. 

Madde 15 — Beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci meslek derecele
rine dahil emniyet teşkilâtı mensublarından yüksek mekteb mezunu 
olanlar kaymakamlıklara muadildir. 

Bunlar arasında Siyasal Bilgiler Okulu veya lise muadili tahsil 
görmüş hukuk mezunları kaymakamlıklara ve aynı derecedeki kayma
kamlar da emniyet müdürlüklerine naklen veya terfian tayin edile-
bilirler. 

Dördüncü ve daha yukarı meslek derecelerindeki emniyet teşkilâtı 
memurlarından yüksek tahsil görmüş olanlar, maaşlarının miktarına 
göre o maaşı alan Dahiliye memurlukları derecelerine muadil memur-
luklara naklen veya terfian tayin olunabilirler. 

Merkez ve vilâyat teşkilâtı 

Madde 16 — Emniyet Umum Müdürlüğünün merkez teşkilâtı aşa-
gıda gösterilmiştir: 

A) Umum Müdürlüğe bağlı makamlar: 
1 - Umum Müdür Muavinlikleri, 
2 - Teftiş Heyeti Reisliği, 
3 - Dört Daire Reisliği, 
4 - Hukuk işleri Müdürlüğü (bir bürodur) 
5 - Önemli işler Müdürlüğü (üç büroyu havidir ) 
6 - Arşiv Müdürlüğü (üç büroyu havidir) 
7 - Tercüme bürosu. 
B) Birinci daire üç ve diğer daireler ikişer şubeden teşekkül eder. 

Dördüncü dairenin ayrıca laboratuarları vardır. 
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C) Birinci şube dört, ikinci şube iki, üçüncü şube üç, dördüncü 
şube iki, beşinci şube iki, altıncı şube üç, yedinci şube iki, sekizinci şube 
bir, dokuzuncu şube iki büroya taksim edilir. 

Daireler, birbirinden numara ile tefrik edilir ve görecekleri işler 
Umum Müdürlük Arşivinde saklanacak vazife taksimi cetvelinde tasrih 
edilir. 

Madde 17 — Emniyet müdürlüklerinde dereceleri aşağıda yazılı 
muavin şube müdürü ve şefleri bulundurulur: 

A) Ankara ve İstanbul vilâyet Emniyet müdürlüklerinde ikinci 
sınıf emniyet müdürü derecesinde müdür muavinile üçüncü sınıf em
niyet müdürü derecesinde şube müdürleri, 

B) Birinci ve ikinci sınıf emniyet müdürlüklerinde, dördüncü sınıf 
emniyet müdürü veya birinci, ikinci sınıf emniyet âmiri derecesinde 
müdür muavini ve şube müdürleri, 

C) Üçüncü, dördüncü sınıf emniyet müdürlüklerinde icabına gö
re birinci ve ikinci sınıf emniyet âmiri veya başkomiser veyahut komi
ser derecesinde şube müdür veya şefleri, 

Ç) Kaza emniyet amirliklerinde her derece komiserlerden şube 
şefleri bulundurulabilir. 

Madde 18 — Ankara Polis Enstitüsü, meslekî ilk, orta ve yüksek 
tahsil sınıfları olmak üzere üç kısmı ihtiva eder: 

Meslekî ilk tahsil kısmı, polis memurları yetiştirir. 

Meslekî orta tahsil kısmı, polis komiserleri yetiştirmiye mahsustur. 
Meslekî yüksek tahsil kısmı, emniyet âmirleri yetiştirmiye mah

sustur. 

Kısımlarda mütehassıslar yetiştirmek için kurslar açılır. 
Enstitünün idare tarzı ve idare heyetinin vazifeleri ve tedris usul

leri nizamname ile tayin edilir. 
Madde 19 — Lüzum görülen vilâyetlerde, polis yetiştirmek için 

polis mektebleri açılır. 

Mekteblerin idare tarzı ve idare heyetinin vazifeleri ve tedris usul
leri nizamname ile tayin edilir. 

Madde 20 — Vilâyetlerde bulundurulacak vilâyet emniyet müdür
lüklerinin ve kaza emniyet amirliklerinin ve bunların şubelerinde bu
lunacak memurların meslek derecelerini tayin etmek Dahiliye Vekâ
letine aiddir. 

Vilâyet kadrosundan muhtelif derecede memur tefrik edilerek 
Emniyet Umum Müdürlüğü daire ve şubelerinde kullanılabileceği gibi, 
merkez kadrosundaki muhtelif derecede memurlar dahi aynı surette 
vilâyetlerde kullanılabilir. 

Madde 21 — Emniyet Umum Müdürlüğü büro şefliklerinde ve is
tanbul, Ankara ve birinci, ikinci sınıf emniyet müdürlüklerinin şube 
müdür muavinliklerinde birinci ve ikinci sınıf emniyet âmirleri kulla
nılabilir. 

Madde 22 — Lüzum görülen vilâyetlerde münhasıran emniyet po
lis memurları ile ailelerinin sıhhat hallerile meşgul olmak üzere icabı 
kadar hekim istihdam olunur. 

Mesleğe kabul ve enstitü ve mekteblerde tahsil şartları 

Madde 23 — Polis mesleğine girmek için: 
A) Türk olmak, 
B) Filî askerlik hizmetini yapmış olmak, 
C) 30 yaşından yukarı olmamak, 
Ç) 1,64 santimetreden kısa boylu olmamak, 

D) Gedikli erbaş ve diğer askerî okullara girecek talebenin bedenî 
kabiliyetleri hakkındaki hükümlere uygun derecede sağlam olmak, 

E) Sarhoşluk ve kumarbazlık gibi fena hallerle tanınmış olmamak, 
F) Süflî işlerle iştigal etmiş olmamak, 
G) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezasile veya namus 

ve haysiyeti muhil bir suç ile mahkûm olmuş bulunmamak, 
H) Ecnebi kız ve kadın ile evli olmamak veya yaşar bulunmamak 

lâzımdır. 
Madde 24 — Orta mekteb mezunları ile ordu veya jandarma er

başlığından ayrılmış olan veya orta tahsilini bitirmemiş olduğu halde 
yabancı dil bilen ilk mekteb mezunları tercihan polisliğe alınırlar. 

Yukarı fıkradaki şeraiti haiz olanlar bulunmadığı takdirde açı
lacak müsabakalarda polisliğe kâfi bilgi ve ehliyeti olduğu anlaşılanlar 
da polis memurluğuna kabul edilirler. Ancak bu suretle alınanların 
terfi edebilmeleri polis memurluğunda altı sene hizmet etmiş olma
larına bağlıdır. 

i Madde 25 — Polisliğe alınmış olanlar Polis Enstitüsü ilk tahsil 
kısmını veya polis mektebi tahsilini ikmal edinceye kadar stajiyer ola
rak vazife görürler. 

Madde 26 — Altıncı ve daha yukarıdaki meslek derecelerindeki 
memurların Hukuk veya Siyasal Bilgiler Okulu mezunu olmaları şart
tır. Ancak ihtisaslarından istifade edileceği vekâletçe takdir edilen diğer 
yüksek mekteb mezunları ve bu kanuna göre meslek dahilinde yüksek 
tahsil gördükleri kabul edilenler de bu derecelere tayin olunabilirler. 

Liseden veya yedi senelik idadî veya bunlara muadil mektebler-
den mezun emniyet âmirlerinden terfi için muvafık sicil almak şartile 
polis enstitüsünün yüksek tahsil kısmını ve ihtisas kursunu muvaffa-
kıyetle ikmal edenler emniyet teşkilâtı kadroları dahilinde yüksek tah-
sil görmüş addolunurlar. Bunlar da altıncı meslek derecesile daha yu-
karı derecelerdeki memurluklara tayin olunabilirler. 

1 Madde 27 — Yüksek tahsil görmüş veya ecnebi memleketlerdeki 
yüksek polis ihtisas tahsilini veya kurslarını muvaffakiyetle bitirmiş 
olanlardan Devlet memurluğuna bidayelen girecekler doğrudan doğru-
ya komiser muavinliğine stajiyer olarak tayin ve Polis Enstitüsü ihtisas 
kursuna gönderilir. 

I Madde 28 — Yukarıdaki maddede yazılı olanlardan ihtisas kur
sunu başaranlar, kursu bitirir bitirmez komiserliğe tayin olunurlar, 
Bu şekilde mesleke girenlerden 2,5 sene olan staj müddetini muhtelif 
komiserlik derecelerinde veya Emniyet Umum Müdürlüğünce tayin edi-
lecek vazifelerde ikmal edenler muvafık sicil aldıkları takdirde doğ-
rudan doğruya sekizinci meslek derecesindeki vazifeye tayin oluna-
bilirler. 

Staj devresinde muvafık sicil alamıyanların staj müddetleri, diğer 
bir emniyet müdürlüğü kadrosunda istihdam olunmak suretile bir sene 
daha uzatılır. Yine muvafık sicil alamazlarsa, muvafık sicil alıncaya 
kadar terfileri geciktirilir. 

Madde 29 — Bu kanundaki şartları haiz bulunan lise mezunları 
polisliğe tayin edilerek Polis Enstitüsünün orta ve yüksek kısımlarına 
gönderilirler. Bu kısımları muvaffakiyetle ikmal edenler komiser mu
avinliğine tayin edilirler. Bu kısımları muvaffakiyetle bitiremeyenler 
karakollarda polis memuru olarak vazife görürler. 

Madde 30 — Geçen madde mucibince Polis Enstitüsünün orta ve 
yüksek tahsil kısımlarını muvaffakiyetle bitiren lise mezunları birinci 
sınıf emniyet amirliğine terfiden sonra Polis Enstitüsünün yüksek tahsil 
ihtisas kursuna gönderilirler. Bu kursu muvaffakiyetle bitirenler, mes
lek dahilinde yüksek tahsil görmüş addolunurlar. 

Madde 31 — Emniyet Umum Müdürlüğü, memleket dahilindeki 
yüksek tahsil mekteblerine her sene ihtiyaç nisbetinde talebe göndere
bilir. 

Bunun için aşağıdaki şartlara riayet edilir: 
A - Bu kanunda polis olabilmek için muayyen olan şartları haiz 

bulunmak (Boy ve yaş haddi müstesnadır), 
B - Lise mezunu olmak, 
C - Yapılacak müsabakada kazanmış olmak, 
D - Aşağıdaki maddede yazılı şartlara göre tanzim ve noterlikçe 

tasdik edilmiş kefalet senedi vermek. 
Yukarıdaki şartları haiz olanlardan meslek dahilinde bulunanlar 

tercih edilir. 
Madde 32 — Emniyet Umum Müdürlüğü hesabına yüksek tahsil; 

gönderilenler, Umum Müdürlüğün göstereceği yer ve vazifelerde seki: 
sene müddetle hizmet etmiye mecburdurlar. Bunlar tahsillerini teçket 
tikleri veya sekiz seneden evvel emniyet teşkilâtı hizmetinden ayrıldık 
lan veya ayrılmalarını icab ettirecek harekette bulundukları takdirdi 
tahsil için kendilerine yapılan masraflar (58) inci madde mucibine: 
tazmin ettirilir. 

Madde 33 — Yüksek mekteblere gönderilmiş olan talebeler mek 
tebin tatil zamanında Emniyet Umum Müdürlüğünce teklif ve Vekâlet 
çe tasvib olunacak yerlerde polis memurluğu ve komiser muavinliğ 
hizmetlerinde staj görürler. 

Bunlardan tahsillerini bitirenler 27 ve 28 inci madde hükümlerin-
tâbi tutulurlar. Meslekten yüksek tahsile gönderilenler tahsillerini ik 
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malden sonra Emniyet Umum Müdürlüğünün göstereceği vazifelerde 
bir sene daha staj görürler. 

Madde 34 — Yüksek mekteblerden veya Polis Enstitüsünün yüksek 
tahsil ihtisas kursundan mezun olup da, meslekte filen çalışanlar ara
sında açılacak müsabaka imtihanlarında muvaffak olanlardan, her sene 
ihtiyaç nisbetinde, Avrupaya staj için memur gönderilebilir. 

Madde 35 — Polis köpek ve kuşları gibi hayvanların yetiştirme tarz-
lannı ve motorlu vasıtaları kullanma usullerini tatbikî bir şekilde öğ
renmek için polis ve komiserlerden ecnebi memleketlere stajiyerler 
gönderilebilir. 

Madde 36 — Vilâyet emniyet müdürleri, vilâyet ve kaza kadrola
rında, Polis Enstitüsünün ilk kısmını veya Polis Mektebini muvaffa
kiyetle ikmal etmiş olan polislerden kadronun müsaadesi nisbetinde 
ve umumî vazifelere halel gelmiyecek şekilde, kâfi derecede memur 
ayırarak sivil polislikte istihdam edebilirler. 

Bu şekilde sivil polise ayrılan polisler, en aşağı altı ay ve en çok 
bir sene meslekte staj devresi geçirmiye mecburdurlar. 

Bu müddet içinde sivil sınıf için lâzım olan vasıf ve şartları haiz 
olmadıkları anlaşılanlar, üniformalı sınıfa iade olunurlar. 

Kadro içinde orta mekteb ve daha yukarı tahsil görmüş olanlar 
tercihan bu sınıfa tefrik olunurlar. 

Madde 37 — Sivil staj müddeti içinde ehliyet ve kabiliyet göste
rerek aslî sivil sınıfa nakledilen polisler, Polis Enstitüsünün orta tah
sil kısmına ve sivil kursuna gönderilirler. 

Bu kısmı muvaffakiyetle bitirenler çıkış sırasına ve münhallere 
göre sivil komiser muavinliğine tayin olunurlar. 

Madde 38 — Bu kanunun mer'iyeti tarihinde sivil sınıfta bulunan 
polis ve komiserler orta tahsil kısmı sivil kursuna tedricen gönderilirler. 

Madde 39 — Orta tahsil kısmı ve sivil kursuna iştirak edip de 
muvaffakiyet gösteremiyen sivil memurlar, üniformalı sınıfa nakil ve 
iade olunurlar. 

Madde 40 — Bu kanunun mer'iyeti tarihinde kadrolarda müstah-
dem olup da mekteb ve meslek tahsillerini görmemiş bulunan polis 
ve komiserfer kıdem sırası ile tedricen tahsile gönderilirler. 

Madde 41 — Yukarıki maddede yazılı memurlardan tahsillerini 
muvaffakiyetle ikmal edemiyenler, derecelerile mesleğe iade olunurlar. 

Madde 42 — Polis Enstitüsünün ilk kısmını veya polis mektebini 
bitiren memurlar üç sene hizmet etmedikçe istifa edemezler. İstifa eden-
ler hakkında (58) inci madde hükmü tatbik olunur. 

I 
İntihab ve tayin usulleri 

Madde 43 — A) Birinci, ikinci ve üçüncü meslek derecelerindeki 
memurlar vekâletin inhası üzerine müşterek kararname ve Reisicum
hurun tasdikile, 

B) Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci meslek dere
celerindeki memurlar, Umum Müdürlük întihab Encümeninin kararı, 
Umum Müdürün inhası ve Vekilin tasvibi üzerine müşterek kararname 
ve Reisicumhurun tasdikile, 

C) Dokuz, on ve on birinci meslek derecelerindeki memurlar 
Umum Müdürlük întihab Encümeninin karan ve Umum Müdürün in
hası üzerine Vekilin tasvibi ile, 

D) On ikinci meslek derecesindeki memurlar ve bu derecedeki 
stajiyerler, Emniyet Umum Müdürlüğünün veya mahallî emniyet müdür 
ve âmirlerinin intihabı ve Emniyet Umum Müdürlüğünün inhası üze-
rine Vekilin tasvibile tayin olunurlar. 

Madde 44 — Polis Enstitüsünün ilk kısmına ve polis mekteblerine 
girecek olanların muameleleri, emniyet müdür ve amirlikleri intihab 
heyetleri tarafından ikmal edildikten sonra dosyaları Emniyet Umum 
Müdürlüğüne gönderilir. Bu dosyalar. Emniyet Umum Müdürlüğünce 
tetkik edilerek kabule şayan görülenler mekteblere tevzi edilir-

Madde 45 — Polis mekteblerini muvaffakiyetle ikmal edenlerin ; 
emniyet teşkilâtı kadrosundaki münhallere tevzi ve tayin edilmeleri 
Vekâlete aiddir. 

Madde 46 — Polis mekteblerinde ve Polis Enstitüsünün ilk kıs
mında tahsillerini muvaffakiyetle ikmal edenler, polis aslî sınıflarına 
tayrin olunurlar. Muvaffakiyetle bitiremeyenlerin alâkalan kesilir. 

Madde 47 — Emniyet müfettişliğine ve emniyet müfettiş muavin
lik ve tetkik memurluklarına, meslek haricinden her hangi bir zatın ta
yini caizdir. 

Bir senelik tecrübe neticesinde kifayetleri tahakkuk ederse bunlar 
memur hukukunu haiz olmak ü/ere esaleten emniyet müfettişlik ve mu
avinlik ve tetkik memurluklarına tayin olunabilirler. 

Emniyet polis memurlarının muhtelif vaziyetlerine 
göre iaşeleri ve maaşları 

Madde 48 — Polis mek lebi erine ve Polis Enstitüsüne tahsil için 
gönderilenlerin iaşe masrafları mekteb veya Enstitüce temin edilir. 

Madde 49 — 25 inci madde mucibince mektebe gönderilmek üzere 
istihdamlarına cevaz verilen slajiyerler mektebe gönderilinceye kadar 
polis memurluğu maaşını ücret olarak alırlar. Mektebe gönderildikten 
sonra talebeye yapılan muamele bunlar hakkında da tatbik olunur ve 
ücretleri kesilir. 

Madde 50 — Polis Enstitüsüne gönderilen polis memurları ile ko
miserlerin memuriyetlerine mahsus maaşları tam olarak verilir. 

Madde 51 — 2270 numaralı kanun mucibince nahiye müdürlükle
rinde istihdam edilen komiser muavini ve komiser ve başkomiserlerin 
maaşlarile teçhizat ve elbise bedelleri, Emniyet Umum Müdürlüğü büt
çesinden verilir. 

Teftiş 

Madde 52 — Teftiş heyeti reisi, emniyet polis başmüfettişi ve mü
fettişlerin mesai tarzlarını teshil, rapor ve lâyihalarını ve tahkikat ev
rakını tedkik eder ve neticelerini Umum Müdüre bildirir ve bundan 
başka Umum Müdürün göstereceği işleri yapar. 

Madde 53 — Emniyet polis müfettişleri, emniyet müdürlerile bu 
derecedeki emniyet müdür muavinlerinden ve Polis Enstitüsünün yük
sek tahsil ve ihtisas kursunu muvaffakiyetle ikmal eden emniyet âmir
lerinden tayin olunur. 

Bu tahsili ikmal etmiyen emniyet âmirleri müfettişlik sınıfına 
nakil ve tayin olunabilirler, Ancak bunlar birinci sınıf emniyet polis 
müfettişliğinden yukarı terli edemezler. 

Madde 54 — Emniyet polis müfettişleri, emniyet ve polis teşki
lâtını sırf meslekî bakımdan teftiş ederler. Bu hususta Vekâlet müfet
tişlerinin hukuk ve salâhiyetini haizdirler. 

Terfi 

Madde 55 — Terfide esas, sırasile liyakat ve kıdemdir. Terfi için 
bir derecede en az üç sene hizmet etmiş olmak şarttır. Terfiin şekli ve 
icra tarzı, bu esasa göre yapılacak nizamnamede tesbit edilir. 

Meslekten çıkma ve çıkarılma ve mezuniyet 

Madde 56 — Bulunduğu sınıf dahilinde iki muhtelif âmirden iki 
terfi müddeti içinde iki fena sicil alanlar ve bir terfi müddeti içinde 
terfiin bir devre geciktirilmesi cezasına uğradığı halde hareketlerini 
islâh ettiklerine dair iki muhtelif âmirden sicil alamryanlar ve her han
gi bir suçtan dolayı altı ay veya daha ziyade hapis ve mutlak surette 
ağır hapis cezasına mahkûm olanlar sicillen tekaüde sevkedilirler. 

Bu gibiler hakkında 1683 numaralı kanun hükümleri tatbik olunur. 
Madde 57 — Emniyet polis memurlarından 12 nci meslek derece

sinden 6 ncı meslek derecesine kadar olan derecelerde 22 sene hizmet 
ifa edenlerden tekaüdlüğünü istiyenler hakkında 1683 numaralı kanu
nun 5 inci maddesi hükmü tatbik olunur. Meslekten yetişmiş emniyet 
müdürleri de bu haktan istifade ederler. 

Madde 58 — Mesleğe stajiyer olarak giren polisler mektebi bi
tirdikten sonra üç sene mecburî hizmete tabidirler. Bu müddeti ikmal 
etmeden istifa edenlerden alınacak tazminat hakkında umumî hüküm
ler tatbik olunur. 

Madde 59 — Her ne suretle olursa olsun istifa eden polis ve 
komiserlerden istifasının kabulü tarihinden itibaren üç sene içinde 
mesleğe dönmiyenler bir daha mesleğe alınmazlar. Uç sene zarfında 
tekrar polis veya komiserlik sınıflarına avdet edenler yine istifa eder
lerse tekrar meslekte istihdamları caiz olamaz. 

Madde 60 — İstifa etmeksizin veya istifasının kabul edildiği ce
vabını bir ay beklemeksizin vazifesini terkettiği için cezalandırılmış 
olanlar, tekrar emniyet teşkilâtı hizmetine kabul edilmezler. 

Madde 61 — Komiser ve polislere umumî hükümlere göre sene
lik mezuniyetlerinden başka haftada 24 saat izin verilir. Çok mühim 
haller müstesna olmak üzere bu mezuniyet kesilemez. 
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Madde 62 — İzinli memurlar memuriyetlerinin bulunduğu beledi
ye hududları dahilinde üniforma ile gezdikleri takdirde vazifede ad
dolunurlar. Bu mıntaka haricinde mezun olan memurlar üniforma ile 
gezemezler. 

Madde 63 — Sıhhî sebeplerden dolayı tedavi ve istirahat için me
zuniyet alanlar hakkında umumî kanun hükümleri tatbik olunur. 

Madde 64 — Amirlerinden müsaade almaksızın mezuniyet müd
detlerini 15 günü tecavüz ettiren emniyet polis memurları istifa etmiş 
addolunurlar. 

Intihab Encümeni 

Madde 65 — Merkezde intihab encümeni Emniyet Umum Müdü
rünün seçeceği bir muavinin reisliği altında daire reislerile hukuk iş
leri müdüründen ve zat işlerine bakan şube müdüründen terekküb eder. 

Reisin bulunmadığı zamanlarda en kıdemli daire reisi riyaset eder. 
Bu encümenin kararları umum müdürün kabul ve tasvibi ve Vekâletin 
tasdikile tamam olur. 

Madde 66 — Dördüncü ve daha aşağı meslek derecesindeki me
murların intihab işleri ve memurlara verilecek takdirname ile bilûmum 
emniyet teşkilâtı mensublarına verilecek para mükâfatının miktarını 
tayin etmek, İntihab Encümeninin vazifesi dahilindedir. 

Madde 67 — Vilâyetlerde intihab encümenleri, emniyet müdür 
veya muavinleri veya bunların yerine vazife görenlerin riyaseti altında 
şube müdür veya şeflerinden ve yahut bunların yerine vazife görenler
den teşkil olunur. 

Bu encümenlerin vazifesi mesleğe girmek istiyenlerin evrakı üze
rine kanunî vasıfları haiz olup olmadıklarını tedkik etmektir. 

İnzibat komisyonları ve inzibatî cezalar 

Madde 68 — Emniyet Umum Müdürlüğü İnzibat Komisyonu, em
niyet polis memurlarına disiplin cezası tayininde, Vekâlet inzibat ko
misyonu yerindedir. Bu komisyon Umum Müdürlük muavinlerinden 
birinin reisliği altında ikinci daire reisi, zat ve hukuk işleri şube mü-
dürlerile Umum Müdürün intihab edeceği bir şube müdüründen teşek
kül eder. 

Madde 69 — Teşkilâtında Emniyet Müdürü derecesinde şube mü
dürü bulunan vilâyetlerde emniyet inzibat komisyonu, emniyet müdür 
muavininin reisliği altında adlî ve zat işlerile meşgul olan şube müdür
lerinden terekküb eder. 

Madde 70 — Vilâyetlerde ve Polis Enstitüsü ile polis mekteble-
rinde polis divanları bulunur. Vilâyetlerde adlî kısım reisinin, mek-
teblerde ve Polis Enstitülerinde, müdürden sonra gelen en büyük rüt
beli ve kıdemli âmirin reisliğinde kıdemli diğer iki âmirden teşekkül 
eder ve bulunduğu mahallin ismini alır. Bu divanlara mahallî polis 
teşkilâtı namına emniyet müdürünün tayin edeceği bir polis iştirak eder. 
Bu polisin de rey hakkı vardır. 

Madde 71 — Emniyet Umum Müdürlüğü İnzibat Komisyonu, al
tıncı meslek derecesinden aşağı derecelerdeki emniyet polis memur
ları hakkında inzibatî ceza vermek salâhiyetini haizdir. Altıncı, beşinci 
ve dördüncü meslek derecelerinde olanlar hakkında inzibatî ceza tayini 
Vekâlet İnzibat Komisyonuna aiddir. Bunlardan yukarı meslek dere
cesinde olanlar hakkında Memurin Kanunu hükümleri tatbik olunur. 

Madde 72 — Teşkilâtında Emniyet Müdürü derecesinde şube mü
dürü bulunan vilâyetlerde komiserlerle bu derecedeki memurlara inzi
batî ceza tayini vilâyet emniyet inzibat komisyonuna aiddir-

Madde 73 — Polisler hakkındaki inzibatî cezalar, polis divanları 
tarafından verilir. 

Divan teşkilâtı mümkün olmayan yerlerde inzibatî cezaları istil
zam eden fiiller hakkındaki tahkikat evrakı, Emniyet Umum Müdürlü
ğünün göstereceği civar inzibat komisyonları veya divanlarına verilir. 

Madde 74 — Emniyet Umum Müdürlüğü, lüzum ve zaruret ha
linde, her hangi bir tahkikat evrakını yakın diğer bir vilâyet emniyet 
inzibat komisyonuna veya polis divanına tevdi edebilir. 

Madde 75 — Emniyet Umum Müdürlüğü inzibat komisyonunca 
verilen meslekten ihraç cezalarından başka kararlar Umum Müdürün 
tasdikile ve meslekten ihraç kararları Umum Müdürün tasvibi ve Veki
lin tasdikile; 

Vilâyet inzibat komisyonlarının kararları valinin tasvibi ve Vekâ
letin tasdikile; 

Vilâyet polis divanları tarafından verilen kararlar valilerin tas
dikile ; 

f Polis Enstitüsü ve polis mekteblerindeki polis divanlarından 
stajiyerler ile polisler hakkında verilen kararlar Enstitü veya mekteb 
müdürlerinin tasdikile; 

Tekemmül eder. 
Madde 76 — Vilâyet emniyet inzibat komisyonları ile polis divan

larının verecekleri terfiin bir devre geciktirilmesi, kıdem tenzili, mes
lekten ihraç kararlarına; kanunî müddet zarfında itiraz edildiği takdir
de, bu kararlar ikinci derecede Emniyet Umum Müdürlüğü inzibat ko
misyonunda tedkik edilerek karara raptedilir. 

Madde 77 — Muamelât memurları, inzibatî suçlardan dolayı al
dıkları maaş derecesine göre merkez veya vilâyetlerdeki inzibat komis
yonlarına veya polis divanına sevkolunurlar. 

Madde 78 — inzibat komisyonları ile polis divanlarının verdik
leri ihtar, tevbih ve maaş kat'ı cezaları kat'idir. Diğer cezalar hakkındaki 
itiraz müddeti cezanın suçlu memura tebliği tarihinden itibaren 15 
gündür. 

Madde 79 — İnzibat komisyonları tarafından verilecek bütün ce
zalar yazılı şekilde tebliğ edilir. 

Madde 80 — Meslekten ihraç cezasını mucib bir hareketinden do
layı hizmetine nihayet verilmiş olan emniyet teşkilâtı memurlarına bir 
daha meslekte hizmet verilmez. Şu kadar ki, bu fiilden dolayı haklarında 
adlî takibat icra edilenler men'i muhakeme veya beraet kararı aldığı 
veyahut Şûrayı Devletçe haklarındaki karar refedildiği takdirde si
cillerinin müsaadesine göre tekrar meslekte istihdam edilebilirler. 

Madde 81 — Bir memura isnad olunan fiil inzibatî cezayı müs-
telzim olmakla beraber, Türk Ceza Kanunu mucibince cezalandırılmayı 
da istilzam eylediği ve inzibatî ceza hakkında karar verilebilmesi için 
mevcud deliller kâfi görülmeyerek mahkeme hükmüne intizar zarureti 
bulunduğu kanaati hasıl edildiği takdirde inzibatî cezanın tatbiki, mah
keme kararı neticesine talik olunur. 

Madde 82 — Emniyet teşkilâtı mensublarına verilecek inzibatî ce
zalar şunlardır: 

1 - İhtar: Memuru vazifesinde dikkate davettir. 
2 - Tevbih: Memurun muayyen bir fiilden muatebe edilmesidir. 
3 - Maaş kat'ı: Memurun 15 günlüğüne kadar maaşının kesilme

sidir. 
4 - Kıdem tenzili: Yalnız terfiine müessir olmak üzere memurun 

kıdeminden üç aydan bir seneye kadar indirmektir. 

5 - Terfiin bir devre geciktirilmesi: Yalnız terfie müessir olmak 
üzere kanunen terfi için muayyen olan müddet kadar nasbin geri alın
masıdır-

!

6 - Meslekten ihraç: Memurun emniyet teşkilâtı hizmetlerinde bir 
daha kullanılmamak üzere meslekten çıkarılmasıdır. Bu cezayi görecek 

s olanların sicillerinde hafifletici sebepler mevcud olduğu takdirde ce-
[ zalan valilerin veya Emniyet Umum Müdürlüğünün teklifi üzerine Da-
I hiliye Vekili tarafından bir derece tenzil edilebilir. 

| 7 - Memuriyetten ihraç: Bu ceza, Memurin Kanununun umumî 
| hükümleri dairesinde tatbik edilir. 

s Madde 83 — Gerek inzibat komisyonları tarafından ve gerek sa-
| lâhivet dairesinde resen verilecek inzibat cezalarını icab ettiren fiil ve 
! hareketlerin ne olduğunu ve cezaların derece ve miktarı, polis mesle-
j ğinin haiz olduğu hususiyet ve ehemmiyet gözetilerek tanzim edilecek 
S nizamnamede tayin olunur. Memuriyetten ihraç cezası müstesnadır. 
I Madde 84 — İnzibat cezasını resen vermek hususundaki salâhi

yet derecesi aşağıda gösterilmiştir: 
1) Dahiliye Vekili: 
Emniyet müdürü ve muadili derecede olan bütün emniyet teşki

lâtı mensublarına, ihtar, tevbih, maaş kat'ı cezası, 
2) Vilâyetler İdaresi Kanununda valilere verilen salâhiyet baki 

kalmak şartile valiler ve Emniyet Umum Müdürü: 
Baş komiser, muadili ve daha aşağı derecede olan emniyet teş

kilâtı mensublarına ihtar, tevbih, 10 günlüğe kadar maaş kat'ı cezası, 
3) Kaymakamlar ve emniyet müdürleri ve polis mekteb ve Ensti

tüsü müdürleri: 
Başkomiser, muadili ve daha aşağı derecede olan emniyet teşkilâtı 

mensublarına ihtar, tevbih, üç günlüğe kadar maaş kat'ı cezası, 
4) Emniyet âmirleri ve komiserler: 
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Resen vazife gördükleri yerlerde olmak şartile, pol is ler ve mua
d i l i ve daha aşağı derecede olan emniyet teşkilâtı mensublarına ihtar 
ve tevbih cezaları. 

B u cezalar kat ' idir . B i r sene içinde tekerrür etmedikçe sicile geçi- J 
ri lmez. 

Emniyet teşkilâtı memurlarının s i c i l l e r i j 

Madde 85 — Emniyet teşkilâtı memurlarının s ic i l l e r i hangi ma
kamlar tarafından hangi zamanlarda ve ne suretle tutulacağı ve s ic i l ler 
i le mahrem dosyaların tesbit ve tasnif usul ler i emniyet teşkilâtı s ic i l 
nizamnamesi i le tayin edi l i r . 

P a r a mükafatı 

Madde 86 — 1475 sayılı kanunun hükümlerinden başka aşağıdaki 
hallerde dahi mükâfat v e r i l i r : 

A - Memleket in emniyet ve asayişi ve Devletin menfaatleri ve efra
dın mal , can ve i f fe t in i koruyucu yüksek hizmetleri görülenlere emsal 
hasılı üzerinden b i r maaş nisbetinde, 

B - Fevkalâde ahvalde hayatını tehlikeye koyarak büyük yararlık
lar gösterenlere emsal hasılı üzerinden i k i maaşdan b i r senelik maaş 
miktarına kadar. 

Melbusat ve teçhizat ve tedavi 

Madde 87 — Emniyet teşkilâtının kara, deniz ve hava hizmet ve 
naki l vasıtaları bedellerile bunların bilûmum sarfiyatı ve mütehassıs 
ve müstahdemlerinin ücretleri ve muhabere, tenvir, teshin, fennî vasıta
lar , mefruşat, kırtasiye, polis memur ve komiserl ik derecelerine dahi l 
olanların ve ayrıca P o l i s Kıyafet Nizamnamesile kendilerine elbise ve teç
hizat veri lmesi kabul edilen emniyet teşkilâtı mensublarının melbusat 
ve hayvan yem bedelleri , hastalananların ilâç ve tedavi masrafları, k u l 
lanılacak polis köpek ve muhabere kuşları mübayaa ve tedavi ve iaşe 
ve diğer canlı ve cansız vasıtaların masrafları umumiyetle Devlet ta
rafından ver i l i r . j 

Madde 88 — P o l i s ve komiserlerinden kanunî evsafta hayvan te
darik edenler ihtiyaç halinde atlı polis sınıfına nakledi l i r ler . Bunların 
hayvan yem bedelleri Devletçe temin olunur. 

Madde 89 — Hastalanan Emniyet Teşkilâtı mensublarından ayak
ta ve evlerinde tedavileri kabul olunanların ilâç masrafları Emniyet 
U m u m Müdürlüğü bütçesinden tesviye olunur. Hastaneye sevkile teda
vilerine lüzum gösterilenler Devlet hastanelerile hususî idarelere ve 
belediyelere aid hastanelere yatırılır ve meccanen tedavi* olunurlar . 

Staj maksadile yabancı memleketlere gönderilenlerin ve orada has
talananların tedavi ücretleri Devletçe ver i l i r . 

Madde 90 — Meslek memurlarının hizmet esnasında ve tekaüdlük-
lerinde her türlü zarurî ihtiyaçlarını karşılamak ve varidatı sandığa 
dahi l o lanlar tarafından temim edilmek üzere Emniyet U m u m Müdür
lüğünce b i r (Pol i s Bakım ve Yardım Sandığı) k u r u l a b i l i r . J 

B u sandığa aid esaslar nizamname i le tesbit edi l i r . 

Müteferrik hükümler j 

Madde 91 — Vasıtalı polis kısmına alınacaklar arasında askerli-
ğini vasıtalı sınıflarda ikmal etmiş olanlar tercih edilir. i 

Madde 92 — P o l i s Enstitüsü i lk kısmından ve polis mekteblerin-
den her sene çıkan stajiyer polislerden münasib miktarı, Emniyet U m u m 
Müdürlüğünce tefrik edilerek staj görmek üzere A n k a r a , İstanbul ve İz-
m i r Vilâyetlerine gönderilir. 

Madde 93 — B u kanunun tatbik şekilleri hakkında nizamnameler 
yapılır. j 

Madde 94 — 2049,2050,2352 sayılı kanunlar ve polis nizamnamesi j 
i le 2531 sayılı kanunun emniyet ve pol is teşkilâtı hakkındaki hükümleri 
mülgadır. I 

Madde 95 — Emniyet teşkilâtı kadroları bu kanuna bağlı (1) sa-
yılı cetvelde gösterilmiştir. İcabında bu kadroda yazılı memuriyet- j 
lerden bir inde daha küçük bir memurun istihdamı caizdir . B u suretle 
istihdam olunanlara 1452 sayılı kanunun müsaid olduğu derecede maaş 
v e r i l i r . 

Madde 96 — Emniyet U m u m Müdürlüğü; merkez ve vilâyetler i 
teşkilâtında maaş veya ücretle istihdam etmekte olduğu her hangi bir 
memur veya müstahdemi, ifası Emniyet U m u m Müdürlüğüne aid b i r 

iş için orada emniyet teşkilâtı ve münhal vazife bulunup bulunmamasile 
mukayyed olmaksızın, kadroda gösterilen tahsisatile dilediği yerde k u l 
lanabi l i r . 

Muvakkat maddeler 

Muvakkat Madde 1 — B u kanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki kad
rolar her sene bütçesine konacak tahsisatın miktarına göre beş sene zar
fında tatbik edi l i r . B u kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde derece, aded ve 
maaşları gösterilen memuriyetler 1937 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (L) cetveline ve (3) sayılı cetvelde aded ve ücretleri 
yazılı hizmetler mezkûr kanunun (D) cetvelinin Emniyet İşleri U m u m 
Müdürlüğü kısmına ilâve edilmiştir. 

Muvakkat Madde 2 — B u kanunun mer'iyeti tarihinde vilâyetler
de mevcud olan emniyet memurlukları, o vilâyette emniyet müdürlüğü 
teşkilâtı yapılıncaya kadar emniyet âmiri tarafından idare olunur. 

Muvakkat Madde 3 — H a l e n hizmette bulunan memurların bu ka
nun hükmüne göre m u a d i l i dereceleri aşağıda gösterilmiştir: 

1 - Üçüncü komiserler : Komiser muavinliğine, 
2 - İkinci komiserler : Komiserliğe, 
3 - B i r i n c i komiserler : Başkomiserliğe, 
4 - B i r i n c i sınıf emniyet memuru ve b i r i n c i sınıf polis müfettiş 

muavini ve bu derecede o lan diğer memurlar : B i r i n c i sınıf emniyet 
amirliğine, 

5 - İkinci sınıf emniyet memuru ve polis müfettiş muavini ve bu 
derecede olan diğer memurlar : İkinci sınıf emniyet amirliğine, 

6 - B i r i n c i sınıf emniyet müdürlüğü: İkinci sınıf emniyet mü
dürlüğüne, 

7 - İkinci sınıf emniyet müdürlüğü: Üçüncü sınıf emniyet mü
dürlüğüne, 

8 - Üçüncü sınıf emniyet müdürlüğü: Dördüncü sınıf emniyet 
müdürlüğüne, 

9 - Merkez memuru: Tetkik başmemurluğuna, 
10 - B i r i n c i , i k i n c i sınıf memurlar tetkik memurluğuna tekabül 

eder. 
K a d r o d a müstahdem ve yukarıda unvan ve muadelet dereceleri 

gösterilen memurlar yeni derece maaşlarını alırlar. 
P o l i s merkez memurları başkomiser olarak istihdam edi l i r ler . V e 

münhal vukuunda tercihan tayin edilmek üzere i k i n c i sınıf emniyet 
amirliği hakkını iktisab ederler. 

Muvakkat Madde 4 — B u kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren 
i k i sene zarfında yalnız bir defaya mahsus olmak üzere Emniyet U m u m 
Müdürlüğü muavinliği, emniyet başmüfettiş ve müfettişleri, teftiş he
yeti reisliği, Emniyet U m u m Müdürlüğü daire reisleri ve Po l i s Ensti
tüsü Müdürlüğü vazifelerine 1452 numaralı kanunun 8 inc i maddesinde 
yazılı müddetleri i k m a l etmiyenler dahi yüksek mekteb mezunu olmak 
şartile tayin o lunabi l i r ler . V e kendilerine mezkûr kanunun hükümleri 
dairesinde müstahak oldukları derece maaşı ve müddetlerini doldur
dukça istihkak kesbedecekleri derece maaşı v e r i l i r . Şu kadar k i , müs
tahak oldukları maaş i le müstahdem bulundukları derece maaşı arasın
daki fark mükteseb b i r hak teşkil etmemek şartile kendilerine ücret ola
rak ver i l i r . 

Muvakkat Madde 5 — Emniyet U m u m Müdürlüğü i le A n k a r a , İs
tanbul Emniyet Müdürlükleri ve diğer vilâyet emniyet müdürlüklerin
de ve kaza emniyet amir l ik ler inde yazı, hesap, fen ve muhabere işle
rinde halen müstahdem bulunan memurlarla bu kanunun mer'iyeti ta
rihinde i l k defa olarak alınacak muamelât memurlarının bir defaya 
mahsus olmak üzere meslek derecelerini ve maaşlarını tesbit etmek 
ve bunları tayin etmek Emniyet U m u m Müdürlüğüne aiddir . Bunlar 
tayin e d i l d i k l e r i derece maaşlarını alırlar. 

Madde 97 — B u kanun 1 ağustos 1937 tarihinden muteberdir. 
Madde 98 — B u kanunun hükümlerini icraya Dahi l iye , A d l i y e ve 

M a l i y e V e k i l l e r i memurdur. 
7/6/1937 

C E T V E L N o . [1] 
Derece Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

2 Emniyet U m u m Müdürü 1 125 
4 „ „ „ M u a v i n i 2 90 
4 Emniyet U m u m Müdürlüğü Pol i s Teftiş Heyeti Reis i 1 90 

Madde 91 — Vasıtalı polis kısmına alınacaklar arasında askerli
ğini vasıtalı sınıflarda i k m a l etmiş olanlar tercih edi l i r . 
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Derece Memuriyetin nev'i Aded Maaş Derece Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

5 
6 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
8 
7 
8 
9 

Emniyet Umum Müdürlüğü Daire Reisleri 
Emniyet Umum Müdürlüğü Şube Müdürleri 
Emniyet Başmüfettişi 

„ Polis Başmüfettişi 
„ Başmüfettişi 

Birinci Sınıf Emniyet Polis Müfettişi 
Emniyet Müfettişi 
İkinci Sınıf Emniyet Polis Müfettişi 
Üçüncü „ „ „ 
Emniyet Müfettişi 

>9 » 

4 
11 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
? 

80 
70 
90 
80 
80 
70 
70 
55 
45 
55 
45 
40 
35 
30 
90 
80 

70 

55 

45 

45 

40 
35 
30 
25 
20 
25 
25 
20 
20 
55 
55 
45 
40 
25 
55 
45 
40 
25 
20 
16 
25 
20 
20 
20 
35 
30 
25 
20 
16 

10 
10 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
14 

Telgraf, Telefon, Telsiz Muhabere Usulleri Muallimi 1 
Meslekî Terbiye, Meslekî Tarih ve Hizmeti Filiye 
Muallimi 1 
Beden Terbiyesi ve Talim Muallimi 1 
Yazı Muallimi 1 
Motorlu Vesaitin Sevk ve İdaresi Muallimi 1 
Binicilk Muallimi 1 
Yüzme ve Kürek Çekme Muallimi 1 
ikinci Sınıf Muamelât Memuru 1 
Üçüncü Sınıf Muamelât Memuru 2 
Dördüncü Sınıf Muamelât Memuru 6 

35 

35 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
20 

10 
11 
4 
5 
6 

7 

8 

8 

9 

10 
11 
12 
14 
12 
12 
14 
14 
7 
7 
8 
9 

12 
7 
8 
9 

12 
14 
16 
12 
14 
14 
14 
10 
11 
12 
14 
16 

W ?? 

„ „ Muavini 
5? » S? 

Ankara ve istanbul Emniyet Müdürleri 
Birinci Sınıf Emniyet Müdürü 
İkinci „ „ „ ve Ankara, İstanbul 
Emniyet Müdür Muavinleri 
Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü, Emniyet Umum 
Müdürlük Şube Müdür Muavinleri ve Ankara, İs
tanbul Emniyet Müdürlükleri Şube Müdürleri 
Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü ve Emniyet Mü
dürlükleri Müdür Muavinleri ve Emniyet Müdür
lükleri Şube Müdürleri 
Birinci Sınıf Emniyet Âmiri, Emniyet Müdürlükleri 
Muavinleri, Emniyet Müdürlükleri Şube Müdürleri 
ve Şube Müdür Muavinleri 
İkinci Sınıf Emniyet Âmiri, Emniyet Müdürlükleri 
Muavinleri, Emniyet Müdürlükleri Şube Müdürleri 
ve şube Müdür Muavinleri 
Üniformalı ve Sivil Başkomiseı 
Üniformalı ve Sivil Komiser 

„ „ „ Muavini 
„ „ Polis 

Tedkik Başmemuru 
Fen Memuru 
Kâtib 
Tedkik Memuru 
Laboratuar Şefi 
Baştercüman 
Tercüman 
Tercüman 
Müracaat Memuru 
Başhekim 
Hekim 
Hekim 
Kabile 
Kabile 
Kabile 
Sıhhat Memuru 

j? » 
Nezarethane Memuru 
Tımarcı 
Birinci Sınıf Muamelât Memuru 
İkinci „ „ „ 
Üçüncü „ „ „ 
Dördüncü „ „ „ 
Beşinci „ „ „ 

o 

2 
2 
2 
8 

17 

30 

24 

41 

69 
165 
295 
869 

5624 
3 
5 
5 

21 
l 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

25 
47 
89 
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281 

80 
70 
90 
80 
80 
70 
70 
55 
45 
55 
45 
40 
35 
30 
90 
80 

70 

55 

45 

45 

40 
35 
30 
25 
20 
25 
25 
20 
20 
55 
55 
45 
40 
25 
55 
45 
40 
25 
20 
16 
25 
20 
20 
20 
35 
30 
25 
20 
16 

5 
7 
9 

10 
11 
10 
ı ı 
12 
14 
11 
11 
7 

î 
7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 
7 

10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

cılara 

Ankara Polis Enstitüsü 

Enstitü Müdürü 1 
„ „ Muavini 1 

Dahiliye Müdürü 1 
Başkomiser 2 
Komiser 4 
Birinci Sınıf Muamelât Memuru 1 
ikinci Sınıf Muamelât Memuru 3 
Üçüncü Sınıf Muamelât Memuru 3 
Dördüncü Sınıf Muamelât Memuru 5 
Eczacı 1 
Laboratuar Memuru 4 
Hukuku Esasiye Muallimi 1 
Hukuku Ceza Muallimi 1 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Ceza Tatbi
katı Muallimi 1 
Tıbbı Adlî ve Sıhhat Bilgisi Muallimi 1 
Kimyayı Uzvî ve Madenî Muallimi 1 
Fizik Muallimi 1 
Hukuku idare Muallimi 1 
Siyasî Tarih Muallimi 1 
İktısad Bilgileri ve Malî Kanunlar Muallimi 1 
Umumî ve Hususî Hukuku Düvel Muallimi 1 
Medenî Hukuk Muallimi 1 
Haber Alma Muallimi 1 
Türk Dili ve Kitabet Muallimi 1 
Kanunlar ve Nizamlar Muallimi 1 
Ceza Tatbikatı Muallimi 1 
Telgraf, Telefon ve Telsiz Muhabere Usulleri 
Muallimi 1 
Motorlu Vesait Muallimi 1 
Binicilik Muallimi 1 
Esliha ve Atış Muallimi 1 
Hesap Muallimi 1 
Coğrafya, Tarih Muallimi 1 
Belediye Kanun ve Nizamlar Muallimi 1 
Fotoğraf, Parmakizi ve Mulâj Muallimi 1 
Yüzme Muallimi 1 
Haber Alma Muallimi 1 
Meslekî Tarih ve Terbiye Muallimi 1 

Doktor, muallim, tercüman, kabile, sıhhiye ve muamelât memurları ve 
maaşları emsal hasılı ücret olarak da verilebilir. 
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tımar-

İstanbul Polis Mektebi CETVEL No. [2] 

6 
9 

10 
11 
12 
10 
10 
7 

10 
10 
10 
10 

Müdür 
Dahiliye Müdürü 
Dahiliye Başkomiseri 
Dahiliye Komiseri 
Dahiliye Komiser Muavini 
Kanunlar ve Nizamlar Muallimi 
Ceza Kanunlar Muallimi 
Mekteb Hekimi ve Hıfzıssıhha Muallimi 
Coğrafya ve Tarih Muallimi 
Belediye Kanun ve Nizamlar Muallimi 
Fotoğraf, Parmak İzi Muallimi 
Makyaj ve Kıyafet, hüviyet Değiştirme Muallimi 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 

70 
40 
35 
30 
25 
35 
35 
55 
35 
35 
35 
35 

s 
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! 6 
7 
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i 7 
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, 8 
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11 

Emniyet Umum Müdürlüğü Daire Reisleri 
Emniyet Umum Müdürlüğü Şube Müdürleri 
İkinci Sınıf Emniyet Polis Müfettişi 
Üçüncü „ „ „ „ 
Birinci „ „ Müdürü 
İkinci „ „ „ 
Üçüncü „ „ „ 
Dördüncü,, „ „ 
Birinci „ „ âmiri 
İkinci „ „ „ 
Üniformalı ve Sivil Başkomiser 

„ „ komiser 

2 
2 
1 
1 
7 
7 

17 
1 
8 
8 

14 
30 

80 
70 
55 
45 
80 
70 
55 
45 
45 
40 
35 
30 
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Devece Memuriyetin nev'i Aded Maaş ; 
J 

12 Üniformalı ve Sivil Komiser Muavini 70 25 -, 
14 Üniformalı ve Sivil Polis 942 20 ; 
]0 Birinci Sınıf Muamelât Memuru 10 35 
11 İkinci 16 30 
12 Üçüncü „ „ „ 30 25 
14 Dördüncü,, ,. „ 168 20 
16 Beşinci „ 200 16 
10 Belediye Kanun ve \izamlar Muallimi 1 35 
10 Telgraf, Telefon ve Telsiz Muhabere Usulleri Muallimi 1 35 
11 Beden Terbiyesi ve Talim Muallimi 1 30 
11 Yazı Muallimi 1 30 
11 Motorlu Vesaitin Sevk ve İdaresi Muallimi 1 30 
11 Binicilik Muallimi 1 30 
11 Yüzme ve Kürek Çekme Muallimi 1 30 
12 Üçüncü Sınıf Muamelât Memuru 1 25 
14 Dördüncü „ „ „ 5 20 

C E T V E L No. [3] 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Hademe 2 30 
6 25 

11 20 
Kaloriferci 1 50 
Kapıcı 1 30 
Aşçı 2 40 

„ Yamağı 1 30 
Bulaşıkçı 1 30 
Çamaşırcı 2 30 
Ütücü 

I 
1 
1 
] 

1 

: 

1 
] 

] 

iu kanunla i lgi l i : 
452 numaralı kanun 1229 
475 . „ „ 1206 
683 „ „ 1517 
049 „ „ 2143 
050 „ „ 2143 
270 „ „ 2425 
Î352 „ „ 2582 
2531 „ „ 2742 
tfemurin Kanunu 336 

ü̂rk Ceza Kanunu 320 
Vilâyetler İdaresi Kanunu 1184 
L937 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 3619 
Polis Kıyafet Nizamnamesi 3327 sa 

1 

yılı Resmî Gaze 

30 

tededir. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu 

Kanun M: 3202 Kabul tarihi: 4/6/1937 

F A S I L : 1 

Umumî hükümler 

Madde 1 — Türk çiftçilerinin ziraî istihsallerine, ziraî mah
sullerin sürüm ve satışına, ziraatin, ziraî sanayiin ve bunlarla 
i lgi l i her türlü teşebbüslerin mill i ekonomi prensiplerine göre 
yürümesine ve ilerlemesine lüzumlu ve elverişli kredileri tanzim, 
tedvir ve tevzi etmek ve bu gayelerin elde edilmesini güden 
teşekkülleri kurmak, korumak ve bu hususlar için kurulmuş ve 
kurulacak teşekkül ve yapılmış ve yapılacak teşebbüslere lüzum 
halinde iştirak etmek ana gayesile ve faaliyetini ziraî sahada 
teksif etmekle beraber bu kanuna ve bu kanuna müsteniden 
yapılacak nizamnameye uygun diğer her nevi banka muamelele-
rini de yapabilmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
adile bir banka tesis olunmuştur. 

Bankanın merkezi A n k a r a olup Türkiyenin içinde ve dışın
da gereği kadar şube ve ajans açabilir. 

Banka, bu kanunun ve hususî hukukun hükümlerine tâbi 
her türlü taahhüd ve tasarrufa ehil hükmî şahsiyeti haiz ve bu 
kanun hükümleri dairesinde salahiyetli uzuvlarının idare ve 
murakabesine tâbi muhtar bir Devlet müessesesidir. 

Madde 2 — Banka, bütün muamelelerinde Muhasebei U m u 
miye, Artırma, Eksiltme ve İhale kanunları hükümlerine ve D i 
vanı Muhasebatın vize ve murakabesine tâbi değildir. 

Madde 3 — Kendisinin ve ailesinin geçimini temin maksa-
dile ve ziraati esas meslek edinerek sevk ve idaresi ile tatbi
kattaki bütün işleri aile reisi ve aile efradile temin ve ifa olu
nan vüs'at ve ehemmiyette bir ziraî işletmeyi bu esaslar dahi
linde işletene, bu kanuna göre "küçük çiftçi„ denir. 

Yukarıki fıkrada yazılı hükümler dahi l inde : 

a) İşletmenin vüs'at ve ehemmiyeti dolayısile veya istihsal 
mevzuunun hususî icabı olarak tatbikattaki işlerde aile mesaisi
ni tamamlamak için yardımcı ve ücretli işçi kullanmak, 

b) İşletmenin vüs'at ve gelirce kifayetsizliği dolayısile aile 
geçimine yardım maksadile ziraî işletme haricinde diğer işlerle 
uğraşmak, 

c) Asker l ik , hastalık, küçüklük, ihtiyarlık ve maluliyet gibi 
sebeplerle bizzat çalışamamak veya kimsesizlik dolayısile tat
bikattaki işlerde devamlı işçi kullanmak, 

Küçük çiftçi vasfını gidermez. 
Yukarıki hükümler dışında kalan ziraî işletme sahipleri 

"küçük çiftçi, sayılmaz. 
Madde 4 — Ziraî kredinin tevziinde evvelâ küçük çiftçinin 

ihtiyaçları karşılanır. Ziraî keredinin tanziminde de bunların teş
kilâtlandırılmaları gözetilir. 

F A S I L : II 

Sermaye, ihtiyatlar ve karşılıklar 

Madde 5 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının itibarî 
sermayesi yüz milyon liradır ve aşağıda yazılı unsurlardan 
teşekkül eder: 

a) Türkiye Ziraat Bankasından devir alacağı sermaye, 
b) 1454 numaralı kanun mucibince arazi vergisinin Türkiye 

Ziraat Bankasına aid bulunan % 6 sı, 
c) 1938 malî yılından itibaren umumî bütçeye konacak 

tahsisat yekûnunun % 1/2 (yüzde yarımı) nisbetinde her yıl 
Hazinece tediye olunacak paralar, 

ç) B u kanunda zikredilenler haricinde Devletçe fevkalâde 
olarak verilecek tahsisat, 

d) Bankanın yıllık Safî kârından ayrılacak kısmı. 
Madde 6 — Bankanın adî ve fevkalâde olmak üzere i k i 

nevi ihtiyatı vardır. Adî ihtiyat, bankanın Türkiye Ziraat Ban
kasından devir alacağı ihtiyat akçasından ve bankanın yıllık 
safî kârlarından bu kanun hükümlerine göre ayrılacak kısım
larından, fevkalâde ihtiyat akçası da 2814 numaralı kanun muci
bince Devlet bütçesinden her yıl verilecek bir milyon liralık 
tahsisattan ve bu kanun hükümlerine göre bu ihtiyata nakledi
lebilecek paradan terekküb eder. 

2814 numaralı kanunla taksitlendirilip Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasına devredilen alacaklardan tahsil edilemez bir 
hale gelmiş olanlarile bilanço zararları fevkalâde ihtiyat akça
sından mahsub edilir. Bu ihtiyat, işbu zararları karşılamağa 
kâfi gelmezse adî ihtiyat akçasına müracaat olunur. 

Madde 7 — Banka bu ihtiyatlardan başka muhtelif mua
melelerinde husule gelecek zararları ve sair riskleri karşılıya-
bilmek maksadile gereği kadar (zarar karşılıkları) tesis eder. 
Türkiye Ziraat Bankasından devir alacağı zarar karşılıkları 
bu maksada tahsis olunur. 
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F A S I L : III 

Ziraî krediler 

Madde 8 — Bankanın yapacağı ziraî kredilerin temeli mem
leket içinde veya dışında sürüm ve satış kabiliyeti bulunan z i 
raî maddelerin istihsalidir. Ziraî istihsali gütmiyen her hangi bir 
ziraî kredi talebi, gösterilecek şahsî veya maddî teminatın de
ğeri ne olursa olsun, kabul edilemez. 

Ziraî krediler aşağıda yazılı umumî maksadlan güder: 
A ) Çiftçinin işletme sermayesi unsurlarını tamamlamak, 
B) Ziraî istihsali verimlendirmek ve iyileştirmek, 
C) Bir ziraî işletmeye sahip kılmak veya bir ziraî işletmeyi 

genişletecek arazi edindirmek, 
Ç) Ziraî mahsullerin sürüm ve satışını kolaylaştırmak ve ar

tırmak. 
Verilecek kredilerin hakikî ihtiyaçla mütenasib olması ve 

alâkalı çiftçinin istihsal durumuna bir fayda katmakla beraber 
ödeme takatini aşmaması aranır. Banka, muamelelerinde bu 
icabları gözetir ve verdiği kredilerin yerlerinde kullanılmasını 
arar. İşletmelerinde tekniğin icablannı muvaffakiyetle tatbik 
edenlere, kredi hususunda rüchan veril ir . 

Madde 9 — 8 inci maddenin (a) fıkrasındaki umumî mak
sadı karşıhyan işletme kredilerinden: 

.1 - Tohum, fide, gübre, ilâç alımı ve istihsalde kullanılan 
işçilerin ücretlerini tesviye gibi çiftçinin yıllık devamlı masraf
larını karşıhyan çevirme sermayesinin zayıf veya noksan olan 
unsurlarını temine matuf bulunan (çevirme) kredilerinde vade 
bir seneyi aşamaz ve borcun istihsal devresi içinde ve o yılın 
istihsal bedelile ödenmesi gerektir. 

2 - Her nevi ziraî aletler, küçük makinalar ve sair ziraî 
malzeme, her türlü iş, çift ve irad hayvanları gibi işletmenin 
cansız ve canlı demirbaşını teşkil eden vasıtalarla çiftçiyi teç
hize yarayan (donatma) kredilerinde ise vade hizmet ve kıymet 
müddetlerine göre ve bu hizmet müddetlerinin yarısını geçme
mek ve borç taksitle ödenmek üzere beş seneye kadardır. 

3 - Faaliyeti hayvan yetiştirmeğe inhisar eden veya bu 
şubenin diğer ziraatlerle birlikte yapıldığı işletmelerde hayvan 
yemi alımına; çayır, mer'a ve tarlalardan bu yemlerin istihsaline 
ve hayvanların bakım ve sağlığına muktazi olup yıllık istihsal
den Ödenmesi mümkün masrafları ve kümes hayvanlarile ipek 
böceği ve arı yetiştirmeğe müteallik ve yine yıllık istihsallerin
den ödenmesi kabi l olan her çeşid masrafları karşılayacak 
krediler vade ve ödeme bakımından bu maddenin birinci fık
rası hükmüne tabidir. 

4 - Yükarıki fıkrada yazılı teşebbüsleri hayvan mevcudunu 
tezyid ve idame suretile veya nafi ve zarurî her nevi malzeme, 
vasıta ve tesislerle genişletip kuvvetlendirmeğe yarayacak kre
dilerde vade beş seneye kadardır. 

5 - Ormancılığın diğer ziraatlerle beraber yapıldığı işlet
melerin çevirme ve donatma kredileri ihtiyaçları bu maddenin 
hükümleri dahilinde olarak nizamnamede derpiş olunur. 

Madde 10 — 8 inci maddenin (b) ve (c) fıkralarındaki 
maksadlan karşılayan kredilerden: 

1 - Gerek henüz işlenmemiş topraklan kabil i istifade bir 
hale getirmek ve gerek işlenen toprakların verimini artırmak 
için her türlü faydalı toprak ıslahatı yapmak, 

2 - Sulama, kurutma ve su istilâsını önlemek için lâzım 
gelen her türlü tesisatı vücude getirmek, 

3 - İşletme hududu içinde ziraî işletme ile doğrudan doğ
ruya alâkası olan her türlü bina inşa etmek, 

4 - Kul lanma ve dayanma müddetleri 9 uncu maddenin 
2 nci fıkrasında yazılı hadlerden fazla olan ve ziraî işletme ile 

doğrudan doğruya alâkası bulunan her nevi makina ve mal
zeme satın almak, 

; 5 - Tabiî ve sun'î çayırlar ıslah, tesis ve tevsi etmek, 
6 - Meyva fidanlıkları ve bahçeleri tesis ve bunları tevsi 

ve ıslah etmek ve bu gibi faydalı ve verimli ziraatler kurmak, 
7 - Bizzat işletmek gayesile herhangi bir ziraat işletmesini 

, edinmek, 
8 - Gerek işletmenin arazisini genişletmek ve gerek dağı-

1 nık arazi parçalarını birleştirmek, 
i Üzere verilecek kredilerin vadeleri , tesbit edilecek esaslar 
' dahilinde 20 seneye kadardır. 

• B u gibi krediler tahsil edilmiş sermayenin müsaadesi nis-
! betinde bu hususa ayrılacak miktarlarla tedvir olunur. 
\ Madde 11 —- Banka, ziraî kredilerde borçluların durumla

rına ve güdülen maksadlara göre şu karşılıklardan birini alır: 
1 - 2836 numaralı kanunla teşkil edilen \ Tarım K r e d i K o 

operatiflerinin mes'uliyeti , 
2 - B u teşekküllerin cüzdanlarındaki ortak senedleri, 
3 - Çiftçilerin müteselsil kefaleti, 
4 - A r a z i ipoteği, 
5 - Kanunî hükümlerin müsaadesi dahilinde iş, çift ve 

irad hayvanlarile her nevi ziraî alât, malzeme ve m?kinanın 
rehni, 

6 - Menkul kıymetler ve zikredilen bütün bu karşılıkları 
tamamlayıcı mahiyette olmak üzere her nevi maddî teminat, 

7 - Devletin veya mahallî idarelerin kefaleti, 
8 - Neviler i ve teminat şekilleri nizamnamede gösterilecek 

olan toplanmış ve toplanmamış ziraî mahsuller. 
Madde 12 — Tarım K r e d i Kooperat i f i olan yerlerde, ziraî 

krediler kooperatif ortaklarına bu kooperatifler vasıtasile tevzi 
edilir. A n c a k bu teşekküllere ortak olanlara 8 inci maddenin 
(b) ve (c) fıkralarındaki ihtiyaçları için ve ortak olmıyanlara da 
8 inci maddedeki bütün ihtiyaçlar için verilecek kredilerde 
maddî karşılık aranır. Şu kadar k i , kooperatif ortaklarının ko-
operatifin faaliyet mevzuu içindeki ihtiyacı temin edilmedikçe 
diğer kredi muameleleri yapılmaz. 

Banka, kooperatif olmıyan mahallerdeki ziraî kredileri 
11 inci maddede gösterilen karşılıklarla temin eder. 

Madde 13 — İç ve bilhassa dış piyasalarda devamlı ve 
geniş bir sürümü olan ziraî mahsulleri işleyerek hazırlamak ve 
satışları kolaylaştırmak için müstahsillere ve müstahsillerin 
teşkil ettikleri kooperatiflere mahsul veya vesikalı sened mu
kabilinde avans, vesikalı sened iştirası vesair suretlerle icab 
eden kredi verilir. Bu kredilerin vadeleri piyasa şartlarına ve 
karşılık gösterilen mahsulün dayanıklığına tâbi olup hiç bir 
zaman ertesi mevsime kadar uzatılamaz. 

Bankanın riskleri karşılanmak ve İktısad Vekâletinin mü-
taleası alınmak şart ile zarurî hallerde vadelerin ertesi mevsime 
kadar uzatılması caizdir. 

i Banka, 2834 numaralı kanuna göre kurulmuş olan tarım 
satış kooperatiflerine ve birliklerine mahsullerin işlenmesi, ha
zırlanması ve ambalajı için lâzım olan tesisatı gerek kendi 
hesabına ve gerek bu kooperatifler hesabına yaptırabilir veya 
bu gibi işler için uzun vadeli krediler verebilir. Bu gibi tesi
sattan kooperatiflerin ne suretle istifade edebileceği ve bunla
rın kooperatiflere hangi şartlar altında devredileceği banka 
nizamnamesinde tesbit olunur. 

Madde 14 — Tarım satış kooperatiflerile birl iklerinin ban-
k a ve kredi işleri İktısad Vekâletinin direktiflerine uygun olarak 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca yapılır. Lüzum ve ihti-
yaç halinde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile yapılacak 
danışma üzerine b u işler İktısad Vekâletinin göstereceği ban
kalar tarafından da yapılabilir. 
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Madde 15 — Banka, tarım satış kooperatifleri ve birl ikle
rinin inkişafına halel vermeksizin ziraî mahsullerin sürüm ve 
satışını kollamak ve kolaylaştırmak maksadile bu hususta fay
dalı göreceği her türlü teşebbüslere girişebilir. 

Madde 16 — Banka, 2834 ve 2836 numaralı kanunlara 
göre kurulmuş kooperatiflere, ortaklarının istihlâkine ve ziraî 
istihsaline lüzumlu olun eşyayı, maddeleri ve her nevi istihsal 
vasıtalarını dahilden ve hariçten temin ve tedarik edebilmeleri 
maksadile kredi verebilir. Henüz kooperatif bulunmıyan mahal
lerde çiftçilerin bu makşadlar etrafında ve karşılıklı yardım ve 
mes'uliyet esasına müsteniden yapacakları müşterek teşebbüsleri 
kredileyebilir ve bu gibi teşebbüslere resen girişebilir. 

F A S I L : IV 

Ziraî kredi ile ilgili diğer muameleler 

Madde 17 — Banka, ibtidaî maddeleri memleket dahilinde 
yetişen ziraî sanayii, nizamnamesindeki esaslar ve şartlar dahi
linde tesis ve bu sanayie iştirak edebileceği gibi bunları her 
surette kredileyebilir ve devredebilir. 

Bankanın, alâkalanacağı ziraî sanayi, banka nizamnamesinde 
tesbit olunur. 

Madde 18 — Banka, çiftçiye ve ziraî sanayie lüzumlu alât, 
malzeme, makina ve cihazların memleket dahilinde imalile uğ
raşan teşebbüslere kredi verebilir . 

Madde 19 — Banka, bataklık kurutma. ırmak ve çay ya
taklarını temizleme, hark ve kanal açma ve bu suretle ziraate 
elverişli arazi edinip bunu doğrudan doğruya işletme veyahut 
yeniden kurulmak îstenen ziraî işletmelere veya toprağı kifayet
siz çiftçiye uzun vadelerle dağıtma gibi işlere teşebbüs edebi
leceği gibi bu maksadlara matuf teşebbüsleri kredileyebilir ve 
bunlara muhtelif şekillerde iştirak edebilir. 

Madde 20 — Banka, 15, 16, 17, 18 ve 19 uncu maddeler
de zikredilen muameleleri İktıspd Vekâletinin tasvibile yapabilir . 

F A S I L : V 

Diğer banka muameleleri 

Madde 21 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası bu ka
nun ile yapmaya mecbur olduğu esas muamele ve vazifelerden 
başka: 

1 - Faizl i , faizsiz, vadeli , ihbarlı ve vadesiz tevdiat hesap
ları açmak, 

2 — Havale, mahsub ve münakale emirleri, çek alım ve 
satımı ve' sair suretlerle dahil ve hariç için para nakline, tahsiline, 
tediyesine ve mahsubuna aid her nevi banka muamelelerini 
yapmak, 

3 - K e n d i veya müşteri hesabına döviz, altın ve gümüş 
almak ve satmak (hususî kanunların hükümleri mahfuzdur), 

4 - Devlet, Devlet müesseseleri ve hükmî, hakikî şahıslar 
nam ve hesabına esham ve tahvilât alım ve satımı, bu gibi 
kıymetlerih kayıd ve ihracı, muhafazası, kuponlarının tahsil ve 
tediyesi muamelelerini yapmak ve nizamnamede derpiş edilecek 
hühümler dairesinde bu nevi kıymetlerden borsada kote olanlar 
mukabilinde borsa kurlarının % 75 ine kadar ve Devlet tahvilleri 
mukabilinde nizamname hükümleri dahilinde avanslar açmak, 

5 - Vesikalı vesikasız sened tahsili hizmetleri yapmak, 
6 - Şube ve ajanslarının kasa durumlarını tanzime yaramak 

maksadile hakikî ve hükmî şahısların bu şube ve ajansların 
bulundukları mahaller üzerine çekecekleri çek ve azamî bir ay 
vadeli poliçelerini iştira etmek, 

7 - Ziraî sanayi teşebbüslerile millî mahsul ve maddelerin 
iç ve dış ticaretini yapan hakikî ve hükmî şahısların dahilde ve 
harice yapacakları satışa müteallik en çok üç ay vadeli bono 
ve poliçelerini iştira etmek ve bunlara şahsî taahhüdlerine 
müsteniden borçlu hesaplar açmak veya mal mukabilinde cari 
değ-rin % 90 a kadar avanslar vermek, 

8 - 7 nci benddeki teşebbüslerle istihsalin ve ziraatın yürü
mesi ve ilerüemesi ile i lgil i diğer teşebbüslere şahsî ve maddî 
teminat mukabilinde her nevi akreditifler açmak, 

9 - Aynî ve şahsî teminat mukabilinde kefalet ve teminat 
mektupları vermek, 

10 - Bankalarla sermaye hadleri nizamnamede tayin edilecek, 
müesseselere tek imza ile her nevi kredi muamelesi yapmak, 

11 - Muteber iki imzalı ve vadeleri üç ayı geçmiyen ticarî 
senedlerle vadelerine en fazla ik i sene kalmış ve diğer bir imza 
taşıyacak Devlet bonolarını iskonto etmek, vadeleri altı ayı 
geçmiyecek ticarî senedlerle vadeleri üç seneyi geçmiyecek 
Hazine bonoları mukabilinde nizamnamede derpiş olunacak nis-
betler dairesinde avanslar açmak, 

12 - Nizamnamede derpiş edilecek hükümler dairesinde 
Devlete borçlu hesabı cariler açmak ve kefalet etmek. 

13 - Devletin muhtelif taahhüdleri için vereceği bonolara 
hususî kanun hükümleri dairesinde akseptasyonunu koymak, 

G i b i banka muamelelerini de yapabil ir . 
7, 8, 11 ve 12 nci maddelerde yazılı muamelelerden her 

birinde tâkib ve tatbik olunacak prensipler İktısad Vekâletince 
tayin edilir. 

Madde 22 — Banka malî kaynaklarını artırmak için aşa
ğıda yazılı muameleleri yapar: 

1 - Ziraî ve ticarî portföyünü Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasına reeskont ettirmek, 

2 - Kıymetli kâğıtlar portföyü mukabilinde Türkiye C u m 
huriyet Merkez Bankasından avanslar almak, 

3 - Diğer bankalardan muhtelif şekillerde krediler temin 
etmek, 

4 - Ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine kadar İktısad 
Vekâletinin ve daha fazlası için İcra Veki l ler i Heyetinin kara-
rile imtiyazlı, ipotekli veya basit tahviller çıkarmak, 

5 - Dış piyasalarda İktısad Vekâletinin tasvibile mutad 
kredi yollarına gitmek veya İcra Veki l ler i H e y j t i n i n kararile 
ledelicab (4) üncü benddeki tahvillerin ihracını ve sürümünü 
temin etmek. 

Madde 23 — Banka ziraî mahsul ve hayvan sigortalarile 
bu kanun hükümlerine uygun olarak yapmağa mezun bulundu
ğu muamelelerin emniyetile i lg i l i diğer sigorta teşebbüslerine 
girişebilir ve bu gibi teşebbüslere iştirak edebilir. 

F A S I L : V I 

Bankanın idare ve murakabesi altında bulunan teşekküller 

Madde 24 — 2834 ve 2836 numaralı kanunların hükümle
rine göre kurulmuş ve kurulacak Tarım K r e d i ve Satış K o o p e 
ratif ler ile birl ikleri Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının kon
trol ve murakabesi altındadırlar. 

Banka, muntazaman yaptıracağı murakabe neticelerini 
İktısad Vekâletine bildirir . Bu murakabe İktısad Vekâletinin 
umumî mevzuatı dahilinde kendi teşkilâtile yaptıracağı muraka
beye mâni değildir. 

Madde 25 — İstanbul Emniyet Sandığı, Türkiye Cümhurj-
riyeti Ziraat Bankasına bağlı hükmî şahsiyeti haiz ve mezkûr 
bankanın murakabesine tâbi bir müessesedir. 

Sandığın müdür ve murakıbları Ziraat Bankası umum mü
dürünün inhası ve idare meclisinin teklifi üzerine İktısad Vekâ-
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letince ve müdür muavinleri ile muhasebe müdür ve murakıb' 
muavinleri umum müdürün inhası üzerine idare meclisince tayin 
olunur. 

Sandığın bütçesi Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası idare 
meclisinin tasdikından sonra tatbik olunur ve bilançosu Ziraat 
Bankası U m u m Müdürlük ve idare meclisinin tasdik ve 
tasvibinden sonra İktısad Vekâletince Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası Umumî Heyetinin tasdikına arzedilir. 

Sandığın tevdiat ve ikrazlarile plasman ve diğer muamele
lerinde takib edeceği esaslar sandık idaresinin mütaleası alın
dıktan sonra idare meclisinin tayin ve İktısad Vekâletinin 
tasvibinden sonra tatbik olunur. 

Sandık için şimdiye kadar yapmağa mezun bulunduğu mu-
melâtı da ihtiva etmek üzere bu kanunun neşrinden itibaren 
üç ay zarfında ayrıca bir nizamname neşredilir. 

F A S I L : VII 

Bankanın idarî bünyesi ve teşkilâtı 

Madde 26 — Bankanın birinci maddede bahsi geçen sala
hiyetli uzuvları şunlardır: 

1 - Umumî heyet, 
2 - Kredi ler yüksek nazım heyeti, 
3 - Murakıblar, 
4 - İdare meclisi , 
5 - İdare komitesi, 
6 - U m u m Müdürlük. 

Umumî Heyet 

Madde 27 — Banka umumî heyeti Büyük Millet Meclisinin 
Bütçe, Maliye, İktısad, Ziraat ve Divanı Muhasebat Encümen
lerinin mevcud azası ile Başvekâletten her sene gösterilecek 
beş azadan terekküb eder. 

Müzakere nisabı müretteb adedin üçte b indir . Kararlar 
mevcudun mutlak ekseriyetile verilir. 

Umumî heyet, bankanın en yüksek tetkik ve murakabe 
merciidir. Bilançoyu tetkik ve tasdik ve bankanın umumî faa
liyetinin bu kanunla banka nizamnamesi hükümlerine ve ban
kanın teşekkül maksadlarına uygun olarak cereyanını murakabe 
eder. 

Krediler Yüksek Nazım Heyeti 

Madde 28 — Bankanın umumî faaliyet ve plasman progra
mının ana hatlarının tesbiti, kredilerin istihsal mevzuları bakı-' 
mından millî ekonomi icablarına ve bu kanunun 4 üncü mad
desi hükmüne uygun olarak çiftçi zümrelerinin ihtyaçlarma 
göre tevzii nisbet, şekil ve tarzlarının tayini ve bu mevzular 
üzerinde İktısad ve Ziraat Vekâletlerile Banka İdare Meclisi 
tarafından vaki olacak taleb ve müracaatların tetkiki ve umu
miyetle ziraî kredilerin memleketin yüksek icablarına göre 
rasyonel bir şekilde tanzimi için İktısad Veki l in in reisliği al
tında b i r "Kredi ler Yüksek Nazım H e y e t i , teşkil olunmuştur. 

İktısad, Ziraat ve Maliye Vekâletlerini temsil edecek birer 
aza ile Banka idare Meclisi reisi ve azaları, umum müdür ve 
muavinleri bu heyete aza olarak iştirak ederler. 

Heyet İktısad Veki l in in doğrudan doğruya isteği veya 
Ziraat Veki l in in talebi veyahut da bankanın yazılı müracaatı 
üzerine İktısad Veki l in in davetile toplanır. 

Müstacel haller müstesna olmak üzere içtimain gün ve 
ruznamesi azaya içtimadan en az beş gün evvel bildiri l ir . 

Murakıblar 

Madde 29 — Banka, ikis i umumî heyet ve biri Başve
kâletçe feçilen üç daimî murakıb tarafından murakabe olunur. 
Murakıbların müddeti üç senedir. Tekrar seçilmeleri caizdir. 
İcra Veki l ler i Heyetince tayin edilecek maktu aylık bir ücret 
alırlar. 

Murakıblar, bu kanunun tahmil ettiği vazifeleri muvaffa
kiyetle başarmağa muktazi iktisadî ve hukukî malûmatı haiz ve 
banka ve muhasebe tekniğinde tecrübe ve ihtisas sahibi zevat 
arasından seçilir. 

Murakıblar, banka muamelelerinin Banka Kanunu ve nizam
namesi hükümlerine uygunluğunu murakabe ederler, icraî 
salâhiyetleri yoktur. 

Murakıblar, senede bir banka vaziyetinin tahlili ve mesa
ilerinin neticeleri hakkında üç nüsha müşterek bir rapor tanzim 
ederek bir nüshasını Başvekâlete, bir nüshasını da umumî hey
ete sunulmak üz^re İktısad Vekâletine verirler. Bundan başka 
banka muamelelerinde kanun ve nizamname hükümlerine uygun
suz gördüklerini idare meclisine ve U m u m Müdürlüğe birer muhtı
ra ile bildirirler. Bunlardan nazarı dikkate alınmamış hususları 
yıllık raporlarında kayıd ve işaret ettikleri gibi mühim ve müs
tacel mahiyette buldukları hususları da Başvekâletle umumî 
heyete bildirmek üzere İktısad Vekâletine arzederler. 

Murakıblar, vazifelerini bu kanunda ve Banka Nizamname-
sindeki hükümler dahilinde yaparlar. 

İdare Meclisi 

Madde 30 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası bir reis ve 
beş aza ve U m u m Müdürden müteşekkil yedi kişilik bir İdare 
Meclisi ile idare olunur.Reis, İktısad Vekâletinin teklifi üzerine 
İcra Veki l ler i Heyetinin kararı ve Cumhur Reisliğinin tasdikile 
tayin olunur. 

Bir aza İktısad, bir aza Ziraat ve bir aza da Maliye V e 
kâletinin teklifleri üzerine İcra Veki l ler i Heyetince intihab 
olunur. Dördüncü aza Bankanın Umumî Heyetince ve beşinci 
aza da İktısad Veki l in in göstereceği üç namzed arasından 
Tarım Kredi Kooperatif leri tarafından intihab olunur. Bu son 
azanın seçimine faaliyette bulunan bütün tarım kredi koopera
tifleri iştirak eder ve bunların idare heyetlerince mahallerinde 
yapılacak ve İktısad Vekâletine bildirilecek seçimler bu vekâ
lette tasnif edilerek en fazla rey kazanan aza gösterilir. 

İdare meclisi reisinin ve azalarının müddetleri üç senedir. Müd
detleri bitenlerin yeniden seçilmeleri caizdir. Reis ve azalar İcra 
Veki l ler i Heyetince kararlaştırılacak maktu aylık bir ücret alırlar. 

İdare meclisi azaları bu kanunun tahmil ettiği vazifeleri 
muvaffakiyetle başarmak için muktazi iktisadî, malî ve hukukî 
tecrübe ve ihtisas sahibi zevat arasından seçilir. 

Umum müdür muavinleri idare meclisine iştirak edebilir, 
fakat rey veremezler. 

Yazı, zabıt ve dosya işlerini tedvir etmek üzere idare mec
lisi emrinde bir büro bulunur. 

Madde 31 — İdare meclisi, banka faaliyetinin istikamet ve 
esaslarını tayin, kaynaklarile plasmanlarının sevk ve idaresini 
tanzim ve U m u m Müdürlükçe teklif edilecek yıllık bütçe ve 
kadroları tetkik ve tasdik eder ve bundan b a ş k a : 

1 - Şube ve ajanslar açılması ve kapanması ve seyyar 
ajanlıklar ihdası, 

2 - Diğer bankalarla olan münasebetlerin esasları, 
3 - Her nevi mevduatta, kredilerde ve sair banka muame

lelerinde tatbik olunacak faiz, kumüsyon ve acyo nisbet ve 
miktarları, 
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4 - Malî kaynaklan genişletecek tedbirler ve bu meyanda 
diğer bankalardan temin olunacak kredilerin miktarı ve şartlan, 

5 - 22 nci maddenin (4 ve 5 ) inci bendlerinde yazılı imti
yazlı, ipotekli veya basit tahviller ihracı, 

6 - Umumî faaliyet ve plasman programile tevdiatın kul
lanış tarz ve esasları, her muamele nev'i için takarrür edecek 
plasmanların şube ve ajanslar arasında tevzii, 

7 - 200.000 lirayı geçen kredi talebleri, 
8 - Ziraî kredi ile i lgil i ve yukarıda 15, 16, 17, 18 ve 

19 uncu maddelerde yazılı muameleler, 
9 - Bankanın faaliyet mevzuu ile alâkalı teşekküllere iştirak 

ve hayır müesseselerine yardım, 
10 - Nizamnamede tayin edilecek şartlara uygun bulunmak 

ve spekülâsyon mahiyetinde olmamak şartile banka nam ve 
hesabına menkul kıymetler ahm, satımı, 

11 - G a y r i kabil i tahsil alacakların silinmesi, faiz bonifikas-
yonları, davalardan feragat, sulh ve ibra, nizamnamede tayin 
edilecek hadler fevkindeki kıymetlerde gayri menkullerin 
alım ve satımı, 

12 - B u kanun hükümlerine göre memurların tayin, naki l , 
terfi ve taltifleri, cezalandırılmaları ve hizmetten afları, 

13 - İdarî ve teknik talimatnameler, 
14 - Bankanın yıllık bütçesi, bilançosu ve faaliyet raporu, 
15 - Merkez ve taşra müdür ve memurlarına banka namına 

imza koymaya ve bankayı temsile salâhiyet itası, 

G i b i işler hakkında U m u m Müdürlükten vaki olacak teklif
leri tetkik ve müzakere ve gereken kararları ittihaz eder. 

idare komitesi 

Madde 32 — 2999 numaralı Bankalar Kanununun tesbit 
ettiği esaslar dahilinde idare meclisi tarafından idare meclisine 
dahil olanlar arasından seçilen ik i aza ile U m u m Müdürden 
mürekkeb üç kişilik bir idare komitesi tesis olunur. 

Um um Müdürlük 

Madde 33 — Bankayı U m u m Müdür temsil eder ve işbu ka
nun ile banka Nizamnamesi hükümlerine göre bankanın faaliyet 
ve idaresini temin eyler. İdare meclisinin emrindeki memurlar ha
riç olmak üzere bankanın bütün memurları talimat ve emirleri 
Umum Müdürden alırlar. U m u m Müdürün ik i muavini bulunur. 
Umum Müdür ve Muavinleri İktısad Veki l in in teklifi, İcra Ve
killeri Heyetinin kararile tayin ve memuriyetleri Cumhur Reisi 
tarafından tasdik olunur. 

Umum Müdür ve Muavinleri İcra Veki l ler i Heyetince karar
laştırılacak maktu aylık bir ücret alırlar. 

Madde 34 - Bankanın müdür ve müdür derecesindeki 
memurlarile müfettişleri U m u m Müdürün teklifi ve idare mec
lisinin tasvibile tayin olunur. Bunların taltif, terfi ve tahville-
rile vazifelerinden afları da ayni hükme tabidir. Yukarıda yazılı 
olanlar haricinde kalan memurlar hakkında U m u m Müdür resen 
tayin, nakil , taltif, terfi, tecziye ve vazifeden af kararı verip 
bunları tatbik edebilir ve kararları her ay bir liste ile idare 
meclisine bildirir. 

Bankanın yıllık bütçesi umum müdürlükçe her yıl eylül 
sonuna kadar tanzim ve idare meclisine tevdi olunur. 

Müdürler encümeni 

Madde 35 — U m u m müdürlükte umum müdür muavinleri, 
muhasebe müdür ve teftiş heyeti reisile nizamnamede vazifeleri 
tesbit edilecek diğer merkez müdürlerinden müteşekkil bir 
müdürler encümeni bulunur. B u encümen nizamnamede tayin 

edilecek vazifelerden başka teftiş raporlarile muamele, muha
sebe ve idare raporlarının memurlara taallûk eden kısımlarını da 
tetkik ederek tayin, taltif, terfi, tahvii ve tecziyeleri ve vazifeden 
afları umum müdürlüğe aid bulunan memurlar hakkında müta-
leasını beyan eder. 

Müdürler encümeninin kararları, Umum Müdürün tasvibile 
tatbik olunur. 

F A S I L : VIII 

Bilanço tasdiki, kâr ve zararın tevzii 

Madde 36 — Bankanın umum müdürlükçe hazırlanacak 
bilançosu, kâr ve zarar hesaplan idare meclisince tasvib edil
dikten sonra murakıblar raporile birlikte ertesi senenin ilk altı 
ayı içinde bir nüshası Başvekâlete, bir nüshası umumî heyete 
sunulmak üzere üç nüsha olarak - İktısad Vekâletine verilir. 
Umumî heyete verilecek bilançoya, taallûk ettiği senenin başlıca 
faaliyet safhalarını gösterir bir rapor bağlanır. Umumî heyet, 
bilançonun tevdii tarihinden itibaren iki ay içinde kararını verir. 
Bilanço, kâr ve zarar hesaplarının kat'ileşmesi umumî heyetin 
tasdikına bağlı olup, bu tasdik idare meclisinin ve murakıbla-
rın ibrasını da tazammun eder. 

Madde 37 — Bankanın hesap devresi yılın 31 kânunuev
velinde kapanır. Envanterlerin tesbitinde ve bilançonun tanzi
minde teknik düsturlara riayet edilmek suretile banka aktifinde 
vukua gelecek kıymet tenezzülleri ve melhuz zararlar için gereği 
kadar karşılık ayrıldıktan sonra safî kâr kalırsa bunun: 

% 25 i sermayeye 

% 75 i adi ihtiyat akçasına tahsis olunur. A d i ihtiyat ak
çası itibarî sermayenin dörtte birini bulduktan sonra kârın 
işbu % 75 i fevkalâde ihtiyat akçasına verilir. A n c a k , her 
hangi bir senenin zararını kapatmak için adi ihtiyata müracaat 
edilmişse, safî kârdan ilk önce bunun eksilen miktarı tamam
lanır ve mütebaki kısmı yukanki nisbetler dairesinde ayrılır. 

Her yıl zarar karşılığı olarak ayrılacak miktar safî kârın 
% 5 tutarından az olamaz. Fevkalâde ihtiyatta mevcud mikdar-
lar umumî heyetçe kâfi görüldüğü takdirde bu ihtiyata ayrılmış 
olan menbalar sermayeye tahsis edilir. 

F A S I L : IX 

Hukukî hükümler 

Madde 38 — Ziraî kredi muamelelerinde Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankasına teminat gösterilen gayri menkullerin 
ipotek muameleleri, banka memurlarının tahrirî talebi üzerine 
ve ibraz olunacak deyin ve tapu senedlerine müsteniden takrir 
alınmıyarak tapu dairelerince derhal ifa ve tescil olunur ve bu 
ipoteklerin kaldırılması da aynı suretle yapılır. 

Madde 39 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ziraî 
bir deyin mukabilinde teminat gösterilmiş olan gayri menkuller, 
içindeki bütün gayri menkul mallar ve sair tesisat ve ağaçlar 
ile ziraî işletmenin mütemmim cüzülerini ve teferruatını teşkil 
eden alât, edevat, makina ve kâffei tesisat o gayrimenkul ile 
birlikte bankaya merhundur. 

Ancak , borcun vadesi gelmedikçe borçlu, bankanın müsaade
sini almak şartile bu işletme teferruatı üzerinde serbestçe tasarruf 
edebilir. Banka bu müsaade talebine üç iş günü zarfında cevap 
vermeğe mecburdur. 

Madde 40 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının ipo
tekli ziraî alacağı vadesi hululünde ödenmezse borçluya ve 
kefiline veyahut bunların kanunî ikametgâhlarına bankaca bir 
ihbarname tebliğ edilerek borcun ödenmesine davet olunur. 
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İhbarnamenin tebliğinden itibaren otuz gün içinde borç 
ödenmediği takdirde ipotekli gayrimenkul ayrıca kıymet takdiri 
ve vaz'ıyed merasimine tâbi olmaksızın banka tarafından bir 
buçuk ay müddetle' açık artırma suretile satılığa çıkarılır. Alıcı 
çıkmadığı veya vurulan pey borcu tamamen kapamadığı tak
dirde açık artırma müddeti bankaca daha on beş gün uzatıla
bilir. Müddet bitince bankaca talibine muvakkat ihalesi yapılır 
veya indelicab tefevvüz edilir ve medyuna bir ihbarname tebliğ 
olunarak on beş gün içinde borcunu ödemezse kat'î ihale ya
pılmak üzere keyfiyetin icraya tevdi edileceği bildiri l ir . 

Bu müddet de geçtikten sonra kat'î ihalenin icrasına karar 
vermek üzere, evrak, mahallî icra dairesine verilir. 

İcra hâkimi, üç gün içinde karar vermeğe mecburdur. Kat'î 
ihale kararının sudurundan sonra borçluya bir gûna ihbar ve 
tebliğe lüzum olmaksızın ipotekli gayrimenkulun talibi namına 
kayıd ve tescili için icra tarafından tapu dairesine müzekkere 
yazılır. Banka, alacağını faiz ve masraf ile satış bedelinden 
istifa eder. 

Madde 41 — Bankanın ziraî alacaklarından dolayı tefevvüz 
ettiği gayrimenkuller, bankanın uhdesinde bulunduğu müddetçe 
bunlara aid borcun resülmali ile faizi ve her türlü masrafları 
gayrimenkulun getirdiği safî gelir çıkarıldıktan sonra tamamen 
ödenmek şartile sahiplerine veya varislerine iade olunur. 

Madde 42 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 
39 uncu madde haricinde kalan ziraî alacaklarına karşı küçük 
ve büyük çiftçilerin deyin senedinde teminat olarak göstere
cekleri mahsullerile hayvanları ve ziraî istihsal vasıtaları üze
rinde bankanın kanunî rehin hakkı vardır. Üçüncü şahıslar 
tarafından ancak rehin bedeli fazlası haczedilebilir. 

Madde 43 — Bankaya rehin edilen ziraî mahsu'ler, men
kul kıymetler vesair menkullerin rehin edildikleri zamandaki 
kıymetleri bankaca ikraz sırasında alıkonulan ihtiyat payının 
yarısını giderecek kadar düşer veya borcun vadesi gelerek 
ödenmezse, borçluya veya kanunî ikametgâhına merhunun kıy-
metindeki noksanın ikmali veya borcun ödenmesi için bir haf
tadan on beş güne kadar olan müddetli bir ihbarname tebliğ 
olunur. Bu tebliğin hükmünü borçlu ifa etmediği halde bankaca 
bir hüküm istihsaline ve icra dairesine müracaata mahal kal
maksızın rehnedilmiş olan mallar piyasa rayicine göre satılarak 
bedelinden masarifile birlikte alacak istifa olunur. 

İhbarnamenin tebliğinden sonra kıymet düşüklüğü ihtiyat 
payının dörtte üçüne vardığı takdirde merinin, bankaca bu müd
detin bitmesi beklenmeksizin derhal piyasa fiatile satılabilir. 

Madde 44 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının ziraî 
alacakları için köy ihtiyar meclislerince veya noterlerce imza 
veya mührü tasdik edilmiş olan senedler, İcra ve İflâs Kanu
nunun 38 inci maddesinde yazılı vesikalar hükmündedir ve 
vadelerinde protostaya tâbi değildir. 

Madde 45 — Medyunun vefatı halinde bankanın ziraî ala
caklarından dolayı merhun olan emvalin paraya çevrilmesine 
dair tebliğler borçlunun ikametgâhında ilânen yapılır. 

Madde 46 — İstanbul Emniyet Sandığı, gayrimenkullerle 
menkul mal ve kıymetler terhini mukabilinde yaptığı ikrazattan 
mütevellid alacaklarını takib ve paraya çevirme hususlarınöa 
borçlunun gayri merhununa müracaat hali umumî hükümlere 
tâbi olmak kaydıle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına işbu 
kanunun 40, 43 ve 45 inci maddelerile bahşedilen istisnaî hü
kümlerden istifade eder. 

Madde 47 — Kuraklık, hastalık ve herhangi bir âfet veya 
mücbir ve fevkalâde bir sebeple vadesi hitamında borçlarını 
ödemeyenler hakkında şu yolda muamele olunur: 

I a) Münferid tecil müracaatları i lgi l i borçlunun bulunduğu 
, yerin banka şube veya ajansına yapılır. B u müracaatlar şube 
j veya ajanslarca, icabında mahallin ziraat müdürlük veya rae-
I murluklarından malûmat alınmak suretile tahkik olunduktan 
j sonra Banka Umum Müdürlüğüne gönderilir, 
ı b) 2 000 l iraya kadar olan borç tecilleri hakkında U m u m 
1 Müdürlükçe resen karar veril ir . 
I c) 2 000 liradan yukarı teciller banka idare meclisinin 

kararile yapılır. 
ç) Bir nahiye veya kazanın umumuna veya büyük bir kıs

mına aid mıntakavî tecil talebleri vilâyet idare heyetinin mu-
cib sebepli mazbatası üzerine bankaca İcra Veki l le r i Heyetinin 
takdirine arzolunur. 

d) Münferid veya mıntakavî teciller için vuku bulan müra
caatlar ne.ticelendirilinceye kadar rehnin paraya çevirme takib-
leri bankaca durdurulur. 

j Bu hükümler dahilinde yapılan tecillerin diğer şekil ve 
ı şartları banka tarafından ayrıca kararlaştırılır. 
| Madde 48 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şube ve 
i ajansları gerek kendilerine ve gerekse diğer şube ve ajanslara 

taallûk eden her türlü dava açmağa ve takibatı ifaya ve bu 
babda vekâletname itasına ehildirler. 

Banka veya şube veyahut ajanslarının avukatlarının icra 
dairelerine tevdi ettiği salâhiyeti natık vekâletnamenin bir nüs
hası, vekilin azledildiği bankaca icraya tebliğ edilmedikçe ta
kibatın kâffesinin icrası için muteberdir. 

, Madde 49 — Bankaya terhin olunan menkul ve gaynmen-
i kul mallar nevi ve mevkiine göre bankaca lüzum görüldüğü 

takdirde mutlaka bankanın kabul edeceği bir müesseseye si
gorta ettirilir. Sigorta muameleleri borçlu veya rahin tdrafındaıı 
akdedilerek poliçesi bankaya ciro edilir veyahut pr im ve mas
rafı borçluya aid olmak üzere doğrudan doğruya bankaca ya
pılır. Banka ancak alacağı ile faiz ve teferruatını koruyacak 
nisbette sigorta akdedebil ir . 

İ F A S I L : X 

Muafiyetler ve müsaadeler 

' Madde 50 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının çift
çiye ve tarım kredi ve satış kooperatiflerile birliklerine yapa
cağı her nevi krediler muamele vergisinden muaftır. Bu kredi 

i muamelelerine aid alacak senedlerile bu kredilere müteferri 
i bilûmum senedat, evrak, vesaik ve kuyud, defatir ve hulâsai 

hesabiyeler ve gayrimenkul ipotek ve menkul rehin muamele-
, leri , damga, tapu ve noter harçları, muamele vergisi ve sair her 
j nevi tekâlif ve rüsumdan muaf olduğu gibi yine bu kredilerden 
| mütevellid borçlar hakkında icra makamları, resmî daireler ve 
I mahkemeler nezdinde yapılacak takib ve tahsile müteferri her 

nevi taleb, tebliğ ve kararlar da her türlü resim ve harçtan 
muaftır. 

İşbu maddede zikredilen ziraî borçların 40 ıncı madde mu-
! cibince takibi neticesinde bankaca tefevvüz olunan gayri-
; menkullerin banka namına tescili her türlü ferağ ve intikal 

harç ve resimden muaf olduğu gibi bu kabil gayrimenkullerin 
41 inci madde hükümleri dahilinde sahiplerine veya varislerine 
iadeleri de keza ferağ ve intikal harç ve resimlerinden muaftır. 

Köylerde, zürraa bankaca yapılacak ziraî kredilere aid 
evrak, senedat, kuyud, defatir ve hülâsai hesabiyelerin köy 
ihtiyar meclislerince tasdiki , noter tasdiki hükmünde olup bun
lar hakkında da 1 inci fıkradaki muafiyet hükümleri tatbik 
olunur. 

Ziraat Bankasının vereceği kazanç vergisi , vergiye tâbi 
kazancının % 12 sinden ibarettir. 

Kazanç beyannamesi, bilançonun umumî heyetçe tasdikini 
mbteakıb verilir. 

Madde 51 — Ziraat Bankasının şimdiye kadar haiz olduğu 
Hükümet binalarında bilâbedel ikamet hakkından Türkiye Cüm-
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huriyeti Ziraat Bankası, mahallî şube ve ajans binalarını inşa , 
edinciye kadar istifade eder. 

Madde 52 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası idarei 
merkeziyesile şube ve ajansları mahallî ticaret ve sanayi oda
larına kanunî miktarın yarısını aşmamak üzere İktısad Vekâle
tinin tesbit edeceği miktarda, kayıd ücreti ile tescil kaydiyesi 
verirler. 

Madde 53 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının Tür
kiye dahilinde eşhas ve müessesatı resmiye ve hususiye ve 
şube ve ajansları ile olan bilûmum para nakliyatından, kıymetli 
kıymetsiz mektup, kart ve paket irsalâtından, telgraf ve sair 
muhaberatından Devlet dairelerinden alınan miktarlarda ücret 
alınır. 

E A S I L : X I 

Banka memurları hakkında hükümler 

Madde 54 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının para ve 
para hükmündeki evrak ve senedleri ve sair mallan aleyhine, 
bilanço, zabıtname, rapor ve diğer her nevi evrak ve defter
leri ve vesikaları üzerinde suç işliyen memurlar bu suçlardan 
dolayı Devlet memurları gibi ceza görürler. 

Madde 55 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının daimî 
aylıklı memurları için hükmî şahsiyeti haiz olmak üzere "Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Memurları Tekaüd Sandığı , 
adile bir sandsk kurulmuştur. 9 şubat 1931 tarihli sened ve aynı 
tarihli nizamname ile vücude getirilmiş olan "Türkiye Ziraat 
Bankası Memurin ve Müstahdemini Yardım Sandığı , nın mevcud 
ve matlubu bu kanunun neşri tarihinden itibaren "Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası Memurları Tekaüd Sandığı , na devro-
lunur. 

Madde 56 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Memur
ları Tekaüd Sandığının sermayesi ve gelirleri şunlardır: 

1 - 55 inci maddede yazılı yardım sandığının devi olunacak 
mevcud ve matlubu, 

2 - Türkiye Ziraat Bankasının idare meclisinin 23/lX/1930 
tarihli kararile banka memurlarına tekaüdlük istihkaklarını tas
fiye maksadile verilen tekaüd tazminatından istirdad edilecek 
paralar, 

3 - 55 inci maddede yazılı yardım sandığından bankadan 
ayrılmış memurlara hastalık yardımları hariç olarak ve
ril ip istirdad olunacak paralar, 

4 - Daimî aylıklı memurların ayaklatın:ian her ay mecburî 
olarak kesilecek % 5 1er, 

5 - Daimî aylıklı memurlara her ay verilen aylıkların % 5 ine 
muadil olarak bankaca her ay verilecek pararlar, 

6 - Hizmete alınan daimî aylıklı memurların ilk aylıkların
dan kesilecek % yirmi beşler ile aylıkları artırılan memur
ların ilk aylık zamları, 

7 - Sandık sermayesinin bütün gelirlerile müteferrik diğer 
gelirler. 

Tekaüd sandığının mevcudile alacakları Devlet emvaline 
mahsus hak ve rüchanları haizdir. Bu paralar ve alelûmum 
aidat ile faiz ve temettüleri bir gûna vergi ve resme tâbi ol
madığı gibi haciz ve temliki de kabil değildir. 

Madde 57 — Tekaüd sandığının 56 ncı maddede yazılı 
aidat ve alacaklarını mazeretleri olmaksızın vaktinde tevkif ve 
tahsil etmiyen veya tevkif ve tahsil edildiği ayı takib eden ayın 
sonuna kadar sandığa göndermiyenler bu paraları yüzde on 
fazlasile tazmin ve temin ile mükelleftirler. 

Madde 58 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Memurları 
Tekaüd Sandığı hakkında bu kanunun neşri tarihinden itibaren 

iki ay zarfında bir nizamname tanzim ve neşredilir. Bu nizam
name ile memurlara temin edilecek hak ve menfaatler 27/1/1936 
tarih ve 2904 numaralı kanunla muhtelif hal ve vaziyetlere 
göre mümasilleri için tesbit edilen hak ve menfaatlerden fazla 
olamaz. 

A n c a k hizmet müddetleri otuz seneyi dolduranlar tekaüd-
lüklerini istiyebilirler. 

Madde 59* — Her beş senede bir defa mecburen ve lüzu
mu halinde daha evvel sandığın malî vaziyetile tahsis formül
lerinin mütehassısları tarafından tetkik ve teftişi neticesinde 
sandığın malî vaziyetinde darlık ve muvazenesizlik görülürse 
bankaca sandığa yapılacak yardım artırılmaksızın me
mur aylıklarından kesilecek sandık aidatının artırılması veya 
memurlara verilen tekaüd aylığının ve tazminatın eksiltilmesi 
gibi tedbirler ittihaz ve sandığın daimî muvazeneli bir halde 
bulundurulması temin edilir. Sandık menabiinin bolluğu halinde 
bankanın ve memurların tekaüd sandığına ödeyecekleri aidat 
nisbetleri azaltılabilir. Bu artırma ve eksiltmeler umumî heyet 
kararile olur. 

Madde 60 - - Sandığın yıllık bütçesi ve bilânçocu Bankanın 
bütçe ve bilânçosile birlikte ve aynı usul dairesinde tanzim ve 
tasdik olunur. 

Madde 61 — Sandığın memurları banka memurları hak 
ve salâhiyetini haiz olup aylıkları Sandık bütçesinden verilir. 
Sandığın kırtasiye, teshin ve diğer idare masrafları banka büt
çesinden temin olunur. 

Sandık idare heyetine tayin edilecek banka müntesiblerine 
bir gûna ücret verilmez. 

Madde 62 — Bankada halen müstahdem olsun olmasın 
56 ncı maddenin ikinci fıkrasında yazılı karar ve zeyilleri mu
cibince tekaüde tâbi Devlet ve banka hizmetlerindeki hakla
rına mukabil bankadan tasfiye tazminatı veya Memurin Yardım 
Sandığından hastalık münasebetile yapılan yardımlar ve hizmet 
mukabili verilen ücretler haricinde para alanlar bu kanunun 
neşrinden itibaren üç ay zarfında. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ' 
Bankasına verecekleri birer beyanname ile bu tekaüd haklarını 
muhafaza edebilirler. Bu takdirde bankadan veya yardım san
dığından aldıkları paralar, vergileri hariç olmak üzere, banka 
tekaüd sandığınca namlarına borç kaydedil ir ve borçluların 
umumî muvazeneye dahil veya mülhak bütçe ile idare olunan 
dairelerle hususî idarelerde, belediyelerde ve Devlete bağlı olan 
veya olmıyan bilûmum müessese ve şirketlerde harcırah hariç 
olmak üzere vazife mukabil i istihkak kesbedecekleri paralardan 
% 10 u ve istihkakları ayda ik i yüz lirayı tecavüz ettiği tak
dirde bu miktara kadar yüzde onu ve fazlasının yüzde yirmisi 
işbu daire, şirket ve müesseselerce tevkif ve sandığa tesviye 
edilmek suretile tahsil olunur. 

Borçlulardan tekaüd olanlara Hazineden veya diğer daire 
ve idarelerden veyahut Banka Tekaüd Sandığınca tahsis edilecek 
aylıkların yüzde yirmi beşi ve bu gibilere verilecek tekaüd 
tazminatının veya reddedilecek aidatın mecmuu kezalik bu 
borçlara mahsub edilir. B u maddede gösterilen şekilde mah-
sub edilecek borçların bakiyesi için borçluların diğer emva
line müracaat edilmiyeceği gibi ölenlerin kalan borçları da 
aranmaz. 

Elyevm bankada müstahdem olmıyanlardan münhasıran 
1683 numaralı kanun mucibince muteber olan tekaüd hakkını 
muhafaza etmek istediklerini beyannamelerinde gösterenlerden 
yalnız aldıkları tekaüd tazminatı bu madde hükümleri dairesinde 
istirdad olunur. 

Beyanname vermiyenlerin mezkûr müddetlere aid Devlette 
ve Banka Tekaüd Sandığında haiz olabilecekleri tekaüd haklan 
sakıt olur. 
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Madde 63 — E l l i altıncı maddenin ik inc i fıkrasında yazılı 
tasfiye tazminatı veya yardım sandığı istihkaklarını alanlardan 
bu kanunun neşrine veya yukarıki maddede zikredilen üç aylık 
müddetin inkızasına kadar ölenlerle kendilerine tekaüd aylığı 
tahsis edilenler bu beyannameyi vermişler gibi muamele 
görürler. 

Madde 64 — Türkiye Ziraat Bankasında halen müstahdem 
olsun olmasın aylıklı memur olarak istihdam edilenlerin ban
kada geçmiş aylıklı hizmet müddetleri ( stajiyerlikte geçmiş 
müddetinin bir seneden fazlası ve 1/6/1930 tarihine kadar bu 
bankaya girenlerin işbu tarihten evvel tekaüde tâbi Devlet me
murluklarında geçirdikleri filî hizmet müddetleri dahil) 62 nci 
maddede yazılı şartlarla Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında 
geçmiş sayılır. 

Bunlardan : 
1 - Türkiye Cumhuriyet i Ziraat Bankasına geçecek olanla

rın yukarıda yazılı hizmet müddetleri başkaca aidata tâbi tu
tulmaksızın yeni hizmet müddetlerine zammolunur ve bu gibi
lerin 1683 numaralı Tekaüd Kanununun hükümlerine göre haiz 
olabilecekleri haklar sakıt olur. 

A n c a k Banka Tekaüd Sandığınca istihkakı tasfiye ve tediye 
edilmeden umumî muvazeneye dahil ve tekaüde tâbi vazife 
kabul edenlerin 1683 numaralı Tekaüd Kanununa göre mute
ber olan evvelce geçmiş hizmet müddetleri mahfuz olup bunla
rın tekaüdlükleri mezkûr kanun hükümlerine göre Hazinece 
icra edilir ve bu müddetler haricindeki banka kizmetlerine aid 
hakları varsa Tekaüd Sandığınca tasfiye edilir. 

2 - Türkiye Ziraat Bankasından 1/6/1930 tarihinden evvel 
ayrılanlar hakkında 1325 tarihli Tekaüd Kanunu ve zeyilleri 
hükümlerine göre muamele yapılır ve bu gibilere tahsis edil
miş ve edilebilecek maaşların bankaca verilmesine devam 
olunur. 

A n c a k tekaüd haklarını kanunî hükümler dairesinde tasfiye 
etmeden tekrar Devlet veya banka hizmetine geçmiş olanların 
tekaüdlük hakları mahfuzdr. 

3 - Türkiye Ziraat Bankasından 1/6/1-930 tarihinden bu ka
nunun neşrine kadar geçen müddet zarfında her hangi bir se
beple ayrılmış olanlar hakkında 58 inci maddede yazılı Tekaüd 
Sandığı Nizamnamesi hükümleri dairesinde muamele olunur ve 
bunlardan hizmetlerinden istifade edilememesine binaen vazife
lerine nihayet verilmiş olanlardan yaşları elli beşi geçkin olan
lar hakikî hizmet . müddetlerine göre muamele görmek şartile 
altmış yaşını doldurmuş sayılırlar. 

Madde 65 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası memur
larından tekaüd hakkını ihraz etmeden banka ile alâkası kesi
lenlere Sandık Nizamnamesine göre iade edilecek aidat, işbu 
kanunun neşrinden sonra maaşlarından yapılacak tevkifat baliğile 
şimdiye kadar Devlet ve banka hizmetlerinde maaşlarından ke
silmiş bilûmum tekaüd aidatından ve yardım sandığına adlarına 
yatırılmış paraların yarısından ibarettir. 

Madde 66 — Tekaüde tâbi Devlet vazifelerinde istihdam 
edilmiş olanlardan 1/6/1930 tarihinden bu kanunun neşrine 
kadar olan müddet zarfında banka daimî memurluklarından 
birine tayin edilenler hakkında 3028 numaralı kanun hükümleri 
tatbik edilir. A n c a k tekaüde tâbi hizmet müddeti on beş se
neden az olanlara verilecek tazminat Hazinece tekaüd sandığına 
yatırılmak suretile mezkûr hizmet müddeti banka hizmetine zam
molunur ve bu para memurun tekaüd aidatı hükmünde sayılır. 

Madde 67 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının kur
duğu veya sermayesinin yarıdan fazlasına iştirak ettiği mües
seselerin idare veya murakabelerinde devamlı bir vazifeye ta
yinlerine banka idare meclisince lüzum görülen banka me
murlarının banka ile alâkaları ve Tekaüd Sandığındaki haklan 

en çok üç sene müddetle mahfuz tutulur. Bunlar, bankada son 
aldıkları aylıklar üzerinden sandık aidatını ve aylıklarını veren 
müessese de 56 nci maddenin 4 üncü bendinde yazılı yüzde 
beşleri banka Tekaüd Sandığına vermekle mükelleftirler. Bunlar 
tekrar bankaya avdetlerinde emsallerine benzer aylıklarla vazi 
felere tayin edilirler. 

Madde 68 — Umumî bütçeden tekaüd veya yetim maaşı 
alıp da bankada tekaüde tâbi aylıklı hizmetlerde müstahdem 
olanlar hakkında 2921 numaralı kanunun 36 nci maddesi hü
kümleri tatbik olunur. 

Madde 69 — İstanbul Emniyet Sandığında müteşekkil (Em
niyet Sandığı Yardım Sandığı) nın bütün mevcudu ve hakları 
ile borçları bu kanunun neşrinden itibaren Türkiye Cumhuriyet i 
Ziraat Bankası Tekaüd Sandığına devrolunur. 

İşbu kanunun Tekaüd Sandığı hakkında Ziraat Bankasına 
ve memurlarına tanıdığı hak ve menfaatlere ve tahmil ettiği veci
belere aid olan hükümleri Emniyet Sandığı ve halen mevcud 
ve bundan sonra alınacak memurları hakkında da tatbik olunur 
ve bu memurların Ziraat Bankasında geçen hizmet müddetleri 
tekaüdlük hesabında sayılır. 

Emniyet Sandığı memurları işbu kanunun Ziraat Bankası 
memurlarına tanıdığı diğer hak ve menfaatlerden de istifade 
ederler. 

Madde 70 — Banka Nizamnamesinde tayin edilecek şartlar 
dairesinde banka memurlarının ve ailelerinin tedavilerile meşgul 
olmak üzere ayrıca bir (Sağlık Yardım Sandığı) kurulmuştur. 
Bu sandığın menbaları: 

1 - H e r sene bankaca 20 000 lirayı geçmemek üzere veri
lecek paralardan, 

2 - Memurlardan maaşlarının % 1 ini geçmemek üzere ke
silecek aidattan, 

3 - Memurlardan inzibatî ceza olarak kesilecek paralardan, 
4 - Umumî heyet kararile tekaüd sandığından ayrılacak 

paralardan, 
5 - Teberrülerden, 
İbarettir. 
Madde 71 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası memur

larına her sene kat'î mizanın tesbitinden sonra bir aylık maaş
ları tutarı ikramiye olarak verilir. 

Vazife kusurları tesbit edilenlere bu ikramiye verilmiyeceği 
gibi bankayı kazandırmak ve müsbet iş görmek suretile fazla 
yararlığı tesbit edilenlere verilecek ikramiye de iki aylık maaş 
miktarına çıkarılabilir. 

B u ikramiyeler, bankanın safî kârından takdimen ve idare 
meclisi kararile verilir. 

Madde 72 — Bu kanunun neşrinden itibaren Türkiye 
Cumhuriyet i Ziraat Bankasında ve İstanbul Emniyet Sandığın
da 2/6/1934 tarih ve 2489 numaralı kanun hükümleri dairesinde 
ve mezkûr kanunla tanınan hakları haiz olmak üzere (Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Memurları Müteselsil Kefalet San
dığı) ile (İstanbul Emniyet Sandığı Memurları Müteselsil Kefalet 
Sandığı) adlarile birer sandık kurulur. 

F A S I L : XII 

Müteferrik hükümler 

Madde 73 — Bankanın idare ve murakabe şekilleri ve 
ziraî kredi işlerile bu kanun hükümlerine tevfikan yapmağa 
mezun bulunduğu diğer işlerde takib edeceği usuller ve banka
nın dahilî teşkilâtı ve teşkilâta aid vazifeleri bu teşkilât içinde 
çalışan memurların hukuk ve vecibeleri, bir nizamname ile tesbit 
olunur. 
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Madde 74 — 12 mart 1332 tarihli Ziraat Bankası Kanunu, 
19 mart 1340 tarih ve 444 numaralı kanun, 8 haziran 1930 
tarih ve 1697 numaralı kanun, 27 haziran 1932 tarih ve 2036 
numaralı kanun, 25 ağustos 1926 tarihli Ziraat Bankası Esas 
Nizamnamesi ve 22 eylül 1302 tarihli Emniyet Sandığı Nizam
namesi ve müzeyyelleri ile 22 mart 1340 tarih ve 447 sayılı 
Emniyet Sandığı Bütçe Kanunu hükümleri mülgadır. 

Muvakkat madde 1 — Türkiye Ziraat Bankasının bütün 
hak ve menfaatleri, mevcud ve matlubları bilcümle taahhüd ve 
borçlarile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına intikal 
eder. 

(Ziraat Bankası Memurları Müteselsil Kefalet Sandığı) ile 
(Emniyet Sandığı Memurları Müteselsil Kefalet Sandığı) mevcud-
ları bilûmum hakları ve borçlarile birlikte 72 nci maddede 
yazılı sandıklara intikal eder. 

Muvakkat madde 2 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sının ilk teşkilât kadroları İktısad Vekâletince yapılır ve İcra 
Veki l ler i Heyetinin tasdikile tatbik olunur. 

Muvakkat madde 3 — Bu kanunun neşri tarihinden itibaren 
nihayet on beş gün zarfında bankanın salahiyetli uzuvlarının 
faaliyete geçmeleri ve nihayet dört ay zarfında banka nizam
namesinin ihzarı ve tatbik mevkiine konması mecburidir. 

İdare meclisine İktısad Vekâletinin göstereceği namzedler 
meyanından ziraî kredi kooperatiflerince seçilecek aza, i lk 
defasında yine bu namzedler arasından İcra Veki l ler i Heyetince 
tayin olunur. 

Muvakkat madde 4 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sının 1936 yılı bilançosu 31 kânunuevvel 1936 tarihinde cari 
hükümler dairesinde tanzim ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Umumî Heyetince tetkik ve tasdik olunur. 1937 yılı 
için bir tek bilanço yapılır. 

Muvakkat madde 5 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
idare meclisinin teşkili ve ilk kadrolarının tatbiki zamanına 
kadar Türkiye Ziraat Bankası İdare Meclisile memurlarının va
zifeleri eski şurtlar dairesinde devam eder. A n c a k banka teka-
üd sandığı varidatına müteallik hükümler bu kanunun neşrini 
takib eden ay başından itibaren tatbik edilir ve memurlara 
Sağlık Yardım Sandığından yapılacak yardımlar Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası Nizamnamesinin neşrine kadar cari 
usullere göre mezkûr sandıkça yapılır. 

Muvakkat Madde 6 — İstanbul Emniyet Sandığ hakkında 
bu kanuna göre yapılacak nizamnamenin neşrine kadar mezkûr 
sandık eski mevzuatı dairesinde muamelelerine devam eder. 

Muvakkat Madde 7 — Türkiye Cumhuriyet i -Ziraat Banka
sının bu kanunda mevzuubahis ilk teşkilât kadrolarının tatbiki 

münasebetile kadro haricinde kalacak memurlar hakkında Banka 
Tekaüd Sandığı Talimatnamesinin umumî hükümleri dairesinde 
muamele yapılır ve bunlardan yaşları 55 i geçgin olanlar ha
kikî hizmet müddetlerine göre muamele görmek şartile 60 ya
şını doldurmuş sayılırlar. 

Muvakkat madde 8 — Bankanın b u kanunda yazılı tecil 
sebeplerine müstenid olmaksızın vadesinde ödenmiyen ziraî 
alacakları Tahsili Emval Kanununa tevfikan mezkûr kanunun 
8 inci maddesinde yazılı tahsildarlar yerine kaim olacak banka 
memurları tarafından tahsil olunur. 

Tahsil i E m v a l K o m i s y o n u bankanın haciz ve satış talebleri 
hakkında bir hafta zarfında ve vade hululünden evvel ihtiyatî 
haciz talebleri hakkında da 2656 numaralı kanun hükmüne göre 
bir iş günü zarfında karar ittihazına mecburdur. Bu y o l ile 
yapılan takibler müruru zamanı kateder. 

İşbu madde, Tahsi l i Emval Kanununun hapisle tazyika mü
tedair hükümlerini tazammun etmemek üzere bu kanunun neş
rinden itibaren yalnız beş sene için muteberdir. 

Muvakkat madde 9 — Bankanın bu kanunda yazılı tecil 
sebeplerine müstenid olmaksızın vadesinde ödenmiyen ziraî 
alacakları geçmiş günler için aslının faizinden başka tahsil mas
rafı olarak yüzde i k i ile birlikte takib ve tahsil olunur. 

Madde 75 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 76 — Bu kanun hükümlerinin icrasına İcra Veki l 

leri Heyeti memurdur. 
7/6/1937 

İ L A N L A R 

Başvekâlet Evrak ve Levazım Müdürlüğünden: 

1 — Eksiltmiye konulan iş 18,000 - 20,000 litre benzindir. 
Bu benzinden 5,000 - 6,000 İstanbulda ve Y a l o v a d a verilmek 
şartile. 

2 — İhale, açık eksiltme suretile yapılacaktır. 
3 — Tahmin edilen bedel 4940 liradır. 
4 — Eksiltme 22 haziran 1937 salı günü saat on beşte 

Başvekâlet Levazım Müdürlüğündeki eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. 

5 — Muvakkat teminat akçası 370 l ira 50 kuruştur. Eksilt
miye girecekler, eksiltmeden evvel bu parayı Maliye Merkez 
Muhasebeciliği veznesine yatırarak alacakları makbuz ile birlik
te komisyona müracaat edeceklerdir. 

6 — Eksiltme şartnamesi Evrak ve Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. 4-2 

Bu kanunla ilgili 
444 numaralı kanun 68 
447 68 

1454 1199 
1683 1517 
16i>7 1522 
2036 2141 
2489 2720 
2656 2805 
2814 3036 
2834 3146 
2836 3146 
2904 3221 
2921 3266 
2999 3325 
3028 3337 
Muhasebei Umumiye Kanunu 607 
Artırma vfi Eksiltme Kanunu 2723 
İcra tflâs Kanunu 2128 sayılı Resmî Gazetelerdedir. 
Tahsili Emval Kanunu İkinci T. düs. C. 1 S. 624 dedir 
25 ağustos 1926 tarihli Ziraat Bankası Esas Nizamnamesi. 
22 eylül 1302 tarihli Emniyet Sandığı Nizamnamesi. 
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DEVLET DEMİRYOLLARINDAN 

Aşağıda isimleri muhammen bedelleri ve muvakkat temi- ı 
natlan yazılı muhtelif malzeme 23/7/1937 cuma günü saat I 
15,30 da ayrı ayrı sıra ile ve kapalı zarf usulile A n k a r a d a i 

idare binasında satın alınacaktır. I 
Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminatları ile kanu

nun tayin ettiği vesikaları, Resmî Gazetenin 7/5/1936 gün ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname daire
sinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
K o m i s y o n Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak A n k a r a d a Malzeme Dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. | 

Muhammen bedeli Muvakkat teminatı i 
Malzemenin ismi Lira Lira 

1 — 4 aded alektirikli bagaj 
araba ve teferruatı. 9000 675 

2 — 14 aded elektrikli el mat
kap makina ve teferruatı. 12000 900 

3 — Bir aded boru ucu daralt
ma tezgâhı. 4000 300 

11/4-3 

A n k a r a Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden: 

A n k a r a Vilâyetinde Mihriyar Semtinde Aydın Sokağında 
1 numaralı evde oturan ve T. C . tebaasından olup A n k a r a d a 
Mihriyar Semtinde 1 numaralı mahalli ikametgâhı ticarî ittihaz 
ederek Müteahhid ve Komisyonculuk işi ile iştigal eden ve 
A n k a r a Ticaret Odasının 1465 numarasında mukayyed bulunan 
Nihadın unvanı ticareti N i h a d K o r a l olarak tescil edildiği gibi 
bu unvanın imza şekli de Ticaret Kanununun 42 nci maddesi 
mucibince dairece 26/11/1936 tarihinde tescil edildiği ilân 
olunur. 35 

§ 

Sicil l i ticaretin "980„ numarasında müseccel olan ve Umu
mî Mağazalar Türk A n o n i m Şirketi unvanı ticarisini haiz bulu
nan şirketin meclisi idare azaları isimlerile tatbik imzalarını 
havi ve A n k a r a İkinci Noterliğinden musaddak 22 mayıs 1937 
gün ve 6631/732 sayılı sirkülerle yine A n k a r a İkinci Noterliğin
den musaddak 3 haziran 1937 gün ve 7478/818 sayılı sirkülerin 
ve şirketin unvanı ticarisini havi şirket klişesinin 7/6/1937 tari
hinde tescil edildiği ilân olunur. 0 1 

§ 

Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetine 
A N K A R A 

28/5/1937 tarihinde kat'î olarak teşekkül eden şirketimizin 
31/5/1937 tarihinde toplanan ilk meclisi idaresinde : 

a) Statü hükümlerine tevfikan meclisi idare reisliğine 
azadan Muvaffak İşmenin, ve reis vekilliğine Süheyb Derbi l in 
intihabına, 
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b) Şirketimiz U m u m Müdürlüğüne birinci derece imza sa-
lâhiyetile İktısad Vekâleti Başmüfettişi Fahri Atamer in tayinine, 

c) Tayin edilen Umum Müdürün, meclisi idare reis veya 
azalarından her hangi birisile müştereken imzalayacağı evrak 
ve vesaikle, şirketimiz şahsiyeti maneviyesini kâffei umur ve 
muamelât ve taahhüdatda temsil ve ilzam edebilmesi için se-
lâhiyet verilmesine, 

İttifakla karar verilmiştir. 

Şirket U m u m Müdürü Fahfi Atamer İmzası 
şu şekilde imza atacaktır. F . Atamer 

Yukarıda yazılı hususatın aynen ve tamamen sicil l i tica
rete tescil ve ilân edilmesini rica ederiz. 

Bundan maada şirketimizin unvanı ticarisi, (Umumî Mağa
zalar Türk A n o n i m Şirketi) olub şirket muamelâtında kullanı
lacak imza kaşesi numunesi de yukarıya basılmıştır. 

Bu hususun da sicill i ticarete tescil ve ilân edilmesini rica 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Umumî Mağazalar Türk A n o n i m 
Şirketi Meclisi İdaresi 

Y e v m i y e 7478 
Cildbent 818 

Bin dokuz yüz otuz yedi senesi haziran ayının beşinci 
cumartesi günü tarihli bu sirküler altındaki imzaların şahıs ve 
hüviyetleri Dairece marufum bulunan Umumî Mağazalar Türk 
A n o n i m Şirketi namına Meclisi İdare Reisi Muvaffak İsmen, 
Reis Muavini Suheyp Derbi l ve Umumî Mağazalar U m u m 
Müdürü Fahri Atamer ' in imzaları olmakla Noter Kanununun 
67 nci maddesi ahkâmına tevfikan tasdik ettim. 

Bin dokuz yüz otuz yedi senesi haziran ayının beşinci 
cumartesi günü. 

5/6/1937 

A n k a r a İkinci Noteri N a . 
R. Ulusu 

Ticaret ve Sanayi Odası Sici l l i Ticaret Memurluğuna 

A N K A R A 

Teşkil eylediğimiz Umumî Mağazalar Türk A n o n i m Şirketi 
namına imza koymağa salahiyetli şirket meclisi idaresi azak? 
rüe imza numuneleri aşağıya kaydedi ldi : 

Şirketimiz namına yapılacak bilcümle ukud ve muamelâtta 
ve kullanılacak bi l 'umum evrak, mukavele ve vesaikte isim
leri aşağıda yazılı idare meclisi azasından her hangi ikisinin 
müştereken atacakları imzalarile şirketimizi ilzam ve taahhüd 
altına sokabileceklerini beyan ederiz. 

'mzası: 
1) İdare meclisi azasından V e h b i Koç 

şu şekilde imza atacaktır. V e h b i K o ç 

(Resmî Gazete) 
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2) İdare meclisi azasından Muvaffak İsmen 
şu şekilde imza atacaktır. 

3) Ziraat Bankasından meclisi idare azası 
Süheyb Derbi l şu şekilde imza atacaktır. 

4) Meclisi idare azasından Halit Civelek-
oğlu şu şekilde imza atacaktır. 

5) Mecl is i idare azasından Mesut Özkök 
şu şekilde imza atacaktır. 

6) Meclisi idare azasından Sait Hâmit Ba
şak şu şekilde imza atacaktır. 

7) Meclisi idare azasından Garel l i şu şe
kilde imza atacaktır. 

Muvaffak İsmen 

Süheyb Derbi l 

H . Civelekoğlu 

M . Özkök 

S. Başak 

Garel l i 

Keyfiyetin aynen ve tamamen sicil l i ticarete tescil ve ilân 
edilmesini rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
Umumî Mağazalar Türk A n o n i m Şirketi 

Müessisleri: 

Türkiye Ziraat Bankası 
U m u m Müdürlüğü 

İmza 

Emlâk ve Eytam Bankası 
U m u m Müdürlüğü 

İmza 

Türkiye İş Bankası 
U m u m Müdürlüğü 

İmza 

Ticaret Odalarını temsilen 
İktısad Vekâleti N . 

İmza 

Sümer Bank 
Umum Müdürlüğü 

İmza 

Adapazarı Türk Ticaret Bankası 
U m u m Müdürlüğü 

İmza 

Osmanlı Bankası namına 
A n k a r a Şubesi 

İmza 

Bin dokuz yüz otuz yedi senesi mayıs ayının yirminci 
günü mahal l inde: Süleyman Şenkul tarafından imzalan topla
nan işbu sirküler altındaki imzaların şahıs ve hüviyetleri daire
ce maruf bulunan: Derdesti teşekkül U m u m mağazalar Türk 
A n o n i m Şirketi Müessislerinden: Ticaret Odalarını temsilen 
İktısad Vekâletine izafeten İktısad V e k i l i namına mezkûr Ve
kâlet Müsteşarı Bay Faik Kurtoğlu, ve gene müşterek imzala-
rile temsile mezun ve salâhiyettar bulundukları Türkiye Ziraat 
Bankası U m u m Müdürlüğü namına U m u m Müdür Bay Kemal 
Zaim Sunel ve U m u m Müdür Muavini Bay Nusret Neray, ve 
gene müşterek imzalarile temsile mezun ve s salâhiyettar bulun
dukları Türkiye İş Bankası U m u m Müdürlüğü namına Umum 
Muhasebe Müdürü Muvaffak İsmen ve U m u m Muhasebe Müdür 
Muavini Bay Mehmed Erer, ve gene müşterek imzalarile tem
sile mezun ve salâhiyettar bulundukları Sümer Bank U m u m 
Müdürlüğü namına mezkûr Banka Meclisi İdare Reisi Bay Sefa 
Apaydın ve U m u m Müdür Muavini Bay Osman Nur i Göver, 
ve gene müşterek imzalarile temsile mezun ve salâhiyettar bu 
lundukları Emlâk ve Eytam Bankası U m u m Müdürlüğü namına 
U m u m Müdür Bay Cevdet Gölet ve Muamelât Müdürü Bay 
Nizamettin Tezcan, ve gene müşterek imzalarile temsile mezun 
ve salâhiyettar bulundukları Adapazarı Türk Ticaret Bankası 

U m u m Müdürlüğü namına U m u m Müdür Said Hamit Başak 
ve Umumî Kâtib Nur i Tanberk, ve gene müşterek imzalarile 
temsile mezun ve salâhiyettar bulundukları Osmanlı Bankası 
Türkiye Umum Müdürlüğü namına Beyoğlu Dördüncü Noterl i 
ğinden musaddak 18 mayıs 1937 tarih ve 5845/722 numaralı 
vekâletnamedeki haiz oldukları salâhiyet ve mezuniyete binaen 
mezkûr Bankanın A n k a r a Şubesi Müdürü Bay Bevan ve Müdür 
Muavini Bay Rauf Baykan, ve gene mezkûr Şirket İdare Meclisi 
Azasından Bay V e h b i Koç , İdare Meclisi Azasından Muvaffak 
İsmen, Meclisi İdare Azasından Bay Süheyb Derbi l , Mecl is i 
İdare Azasından Bay Mesut Özkök, Meclisi İdare Azasından 
Bay Sait Hâmit Başak, Meclisi İdare Azasından Bay Hal i t 
Civelekoğlunun imzaları olmakla Noter Kanununun 67 nci 
maddesi ahkâmına tevfikan tasdik edildi . 

B in dokuz yüz otuz yedi senesi mayıs ayının 22 nci cu
martesi günü. 

22 mayıs 1937 

Osmanlı Bankası A n k a r a Şubesinin haiz olduğu vekâletna
menin bir sureti dairemizin suretler dosyasında 22 mayıs 1937 
tarih ve 6593/319 numara ile mahfuzdur. 

A n k a r a İkinci Noteri na. 
R. Ulusu 

Bin dokuz yüz otuz yedi senesi mayıs ayının 22 nci günü 
tarihli bu mahallinde okunup anlatılan ve imzası alınan bu 
sirküler altındaki imzalardan birinin dahi zat ve hüviyeti dai
rece maruf olan derdesti teşekkül Umumî Mağazalar Türk A n o 
nim Şirketi meclisi idare azasından Osmanlı Bankası Direktörü 
Bay Garel l i 'n in imzası olmakla Noter Kanununun 67 nci mad
desi ahkâmına tevfikan tasdik edi ldi : 

D o k u z yüz otuz yedi senesi mayıs ayının otuz birinci pa
zartesi günü. 

31 mayıs 1937 
A n k a r a İkinci Noter i na. 

R. Ulusu 

Şark Sanayi Kumpanyası Türk A n o n i m Şirketinden : 

1 haziran 1937 tarihinden itibaren şirketimiz hissedaranına 
12 numaralı kupon mukabilinde İzmir Osmanlı Bankası kişele-
rınden ikişer lira tediye edileceği ilân olunur. 

23 

Darende İcra Memurluğundan: 

Darendenin Kılınç Bağı Mahallesinden Hacı A l i Oğlu A b -
dulkadire borçlu o mahalleden Altı Parmak Oğlu Yusuf vere
sesi kardeşi Mehmedin ikametgâhının meçhul olduğu anlaşılmış 
ve borçlu Yusufun o mahallede doğusu Pilavcı Oğlu Mevlüd 
varisleri, batısı Derviş varisleri, şimali y o l , cenubu ırmak ile 
çevrili bahçedeki 48 sehimde 14 sehmi haczedilmiş olduğundan 
İcra Kanununun 103 üncü maddesine göre bir diyeceği varsa 
Darende İcra Memurluğuna müraccat etmesi ilân olunur. 

22 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

5 Haziran 1937 vaziyeti 

A K T İ F P A S İ F 

L i r a 

Kasa: 
Altın: Safî K g . 21.043,967 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk lirası 

Hariçteki Muhabirler: 

Altın: Safî K g . 5.054,479 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Difer dövizler ve borçlu kliring bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 

29.600.021,68 
12.709.705. " 

786.762,47 

725.645,77 

7.109.529,03 
58.513,41 

43.172.471,57 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
karşılığı 158.748.563,-
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vaki tediyat 13.496.827,-

Senedat Cüzdanı: 
Hazine Bonoları 4.000.000,— 
Ticarî senedat 27.482.773,42 

Esham ve Tahvilât Cüzdanı: 

B 

Deruhde edilen evrakı nakdiye-
nin karşılığı esham ve tahvilât 
(itibari kıymetle) 

Serbest esham ve tahvilât 

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilât üzerine 

Hissedarlar 
Muhtelif 

37.542.210,47 

3.739.680,92 

61.961,60 
8.346.166,41 

YEKÛN 

L i r a 

43.096.489,15 

725.645,77 

50.340.514.01 

145.251.736,-

31.482.773,42 

41.281.891,39 

8.408.128,01 

4.500.000,— 

11.654 504,54 

336.741.682,29 

L i r a 

Sermaye 
ihtiyat Akçası: 
A d i ve fevkalâde 
Hususî 

Tedavüldeki Banknotlar: 

2.105.172,40 
4.516.007,70 

158.748.563 -

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından vaki tediyat 13.496.827,— 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 145.251.736, -
Karşılığı tamamen altın olarak 
ilâveten tedavüle vazedilen 19.000.000,— 
Reeskont mukabili ilâveten ted. vazd. 9.000.000,— 

Türk Lirası Mevduatı: 

Döviz Taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler 979,51 
Difer dövizler ve alacaklı kliring bakiyeleri 25.138.105,05 

Muhtelif 

YEKÛN 

2 mart 1933 tarihinden itibaren: 
İskonto baddi *k 5 Vi Altıo üzerin* avans % 4 V2 

L i r a 
15.000.000,-

6.621.180,10 

173.251.736 -

13.319 869,25 

25.139.084,56 

103.409.812,38 

336.741.682,29 

30 

A B O N E Ş A R T L A R I 

Abone seneliktir. Abone bedeli: 
Ankara için: 7,5 lira 
Vilâyetler » : 9 » 
Ecnebi memleketler için 15 lira 

oo 

B. M. M. nin bir içtima senesine aid Zabıt Cerideleri bir 

eenaük addolunur. Resmî Gazeteye Zabıt Ceridesi ile birtilct» 

abon« kaydolan da £• sar«tte abone badeli İM mislin* iblâf olanv. 

ÎLÂN Ş A R T L A R I 
o 

Resmî ilânların satırından 5 kuruş 
Hususî » » 10 » 
ücret alınır. 

oe 

Nüshası 2,5 kuruştur. 

100 kuruştan fazla tediyat 2 kuruşluk 
makbuz puluna tabidir. 

Başvekâlet Matbaası 
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