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Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanunla
rın tadili hakkında kanun
(Resmî

Gazete ile neşir ve ilâm : 3/VII/1934

- Sayı : 2742 )

No.
2531

Kabul tarihi
23-VI-1934

B İ R t M T t MADDE — Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkında
ki 1624 numaralı kanunun beşinci maddesini tadil eden 30 haziran 1932 tarih ve
2050 numaralı kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilip istir:
Emniyet işleri umum müdürlüğü, yedi, şubeden ve müstakil evrak ve tahrirat
bürolarından müteşekkildir:
A - Birinci şube; memleketin umumî emniyetine müteallik işlerle meşguldür ve
iki bürodan mürekkeptir.
B - İkinci şube; idarî, beledî ve adlî zabıta işlerile iştigal etmek üzere iki bü
royu ihtiva eder.
C - Üçüncü şube; polis âmir ve memurlarının zat işleri, polis mektebi, talim ve
terbiye ve umumî zabıta teşkilât ve tevziatı, hesap ve levazım işlerile iştigal eder.
Bu vazifeler iki büroya taksim edilerek ifa edilir.
D - Dördüncü şube; ecnebilere müteallik muamelât ile meşgul olmak üzere iki
bürodan mürekkeptir .
E - Beşinci şube; zabıtaya ait teknik işlerle istatistik ve neşriyat işlerini ifa
eder. i k i bürodan mürekkeptir.
F - Altıncı şube; memleketin umumî asayişine müteallik işlerle iştigal eder. İ k i
bürodan mürekkeptir.
Gr - Yedinci şube; memleketin hudut işlerile iştigal eder. î k i bürodan mürek
keptir.
H - Evrak ve tahrirat büroları; umum müdürlüğe ait muhaberelerin kayit ve
şevkini ve resen yazılacak yazıların tesvit ve tebyizini temin ve iş sahiplerinin müracaatlerini kabul ve işlerini ait oldlğıı şubelerden tahkik ve neticelerini tebliğ ile
mükelleftir.
Î K Î N C Î MADDE — 2050 numaralı kanunun ikinci maddesine merbut cetvelde
(Umum müdür muavini ve birinci şube müdürü) unvanı (Umum müdür muavini)
şeklinde tadil edilmiş ve mezkûr cetvelin ait olduğu kısımlarına derece, adet ve
maaşları aşağıda gösterilen memuriyetler ilâve olunmuştur:
Derece

7

Memuriyetin nevi

Birinci şube müdürü

Adet Maaş

1

35
j

Yedinci
7
8
10
11
12
14

Müdür
Muavin
Şef
»
Memur
Kâtip

şube

1
1
1
1
2
1

55
45
35
30
25
20
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No. 2531

3-.VII-1934

ÜÇÜNCÜ MADDE — Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkın
daki 21 mayıs 1930 tarih ve 1624 numaralı kanunun 10 uncu maddesinin (B) fık
rası aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir:
B : tkinci şube; vilâyetlerin umumî idare teşkilât ve intihap işlerine ait vazi
felerle mükelleftir. Vilâyetlerin umumî ve hususî ahvaline dair raporların, umumî
müfettişlik ve teftiş heyeti raporlarının tetkiki ve bu raporlara ait muameleler,
şikâyet ve itiraz işleri, iane, emniyete müteallik olmayan ve beynelmilel mahiyet arzeden ecnebi işleri, millî bayramlar ve merasim işleri ve vekâletten tevdi edilen
diğer müteferrik işler dahi bu şube tarafından yapılır.
tkinci şube iki büroya münkasemdir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — 1624 numaralı kanuna aşağıdaki madde ilâve olun
muştur:
Vekâlete merbut olmak ve seferberlik işle rile iştigal etmek üzere bir seferber
lik müdürlüğü t ^kil olunmuştur.
BEŞİNCİ MADDE — 1624 numaralı kanunun 13 üncü maddesine merbut (A)
cetveline « Seferberlik müdürlüğü » başlığı altında derece, adet ve maaşları aşağıda
gösterilen memuriyetler ilâve olunmuştur:
Derece

Memuriyetin nevi

Şeferberlik
6
10
12
14

Adet

Maaş

inüdüıiiiğü

Müdür [1]
Şef
Memur
Kâtip

1
2
2
2

70
35
25
20

ALTINCI MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
YEDİNCİ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya Dahiliye vekili memur
dur.
28 haziran 1934

[l] Bu maaşın tutan muvakkat

tazminatsız ücret olarak

Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve
25-VI-1934
ve 1/934
numarası
Bu kanunun neşir ve ilâmmn Başvekilliğe bildi
rildiğine dair Cumhuriyet Reisliğinden gelen tez
kerenin tarih ve numarası
: 28 -VI -1934 ve 4/691
Bu kanunun
müzakerelerini
gösteren zabıtların Cilt
Sayıfa
cilt ve sayıfa numaralan
: 21
66,150
22
220,342
23
136,288:289

verilebilir.

