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ÖNSÖZ  XVII

KISALTMALAR  XVIII

GİRİŞ XX

İÇİNDEKİLER

1.BÖLÜM

ÖZLÜK HAKLARI VE HUKUKİ DÜZENLEMELER

1.1. Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik

Emekli bir grup polisin, maaşlarının azlığı ve sıkıntıda olduklarına dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 1 � Sayfa: 309)

Polislere bayram münasebetiyle verilen yarım maaşın bütçenin 
kifayetsizliği nedeniyle verilemeyeceği hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 2 � Sayfa: 310)

İzinli memurların ve polis memurlarının maaş durumları.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 3 � Sayfa: 311)

Bütün polis müdür, memur ve komiserlerin ortak görev sahibi kabul 
edilmeleri hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 4 � Sayfa: 312)

Polis memurlarının izinlerini nasıl alacakları hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 5 � Sayfa: 314)

Memurin ve ketebeden silahaltına alınanlardan ailesi bulunmayanların 
üçte bir maaşlarının hazineye verilmesi. Yedek asker olup da tecil 
edilerek silahaltına alınmayıp memuriyetlerinde bırakılan polis ve 
tahsildar gibi memurlara asker nazarıyla bakılamayacağı hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 6 � Sayfa: 315)

Kaçak tütünlerden alınan para cezasından polis memurlarına da 
ikramiye verilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 7 � Sayfa: 316)

Kaçak tütünlerin yakalanmasında polis ve jandarmaya da mükâfat 
verilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 8 � Sayfa: 319)

İstihdam edildikleri yerden nakil, tahvil veya doğrudan tayinen başka 
bir mahalle gönderilen polis memurlarına, yolda geçirdikleri müddet 
için maaş verilmeyip kat ettikleri mesafeye göre harcırah verileceği, 
sıfat ve memuriyetle münasebetlerinin kesilmeyeceği hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 9 � Sayfa: 320)
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IV

Polis okulunu bitirerek polis adayı olarak göreve başlayanlara yarım 
maaş verilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 10 � Sayfa: 321)

Vilayet dâhilinde yer değiştiren polislere harcırah yerine tam maaş 
verileceği hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 11 � Sayfa: 322)

Polisin tensik ve ıslahıyla memlekete daha faydalı bir hale ifrağı 
için bunların emekliliği hakkında tanzim olunan kanun layihasının 
tasdikiyle ilanına dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 12 � Sayfa: 323)

Zabıta memurlarının emekliliğine ait kanun maddesinin 
sunulduğuna dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 13 � Sayfa: 324)

İstanbul polis mürettebatında hüsnü hizmeti görülen bazı memurlara 
verilmesi talep edilen mükâfat hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 14 � Sayfa: 325)

Tecil-i Düyun Kanunu gereğince memur maaşlarından yapılacak 
kesinti miktarını İstanbul Polis Müdüriyetine bildirilmesi
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 15 � Sayfa: 326)

Mahmut Şevket Paşa’nın katli sebebiyle tevkif hanede tutuklu 
bulunan Abdüllatif Efendi ailesine verilen yevmiyenin kesilmeyerek 
istihkaklarının ödenmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 16 � Sayfa: 327)

Polislere maaşlarına ek olarak birer nefer tayini verilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 17 � Sayfa: 328)

Polis memurlarına verilecek pahalılık zammı, iaşe bedeli, birer nefer 
tayini vs. hakkından Maliye Nezareti’nden gönderilen kararnamelerin 
takdim kılındığına dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 18 � Sayfa: 329)

Mustafa Kemal Paşa’nın kaybolan çantasını bulan polis memurlarına 
vermiş olduğu takdir belgesine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 19 � Sayfa: 333)

Vazifeleri sırasında şehit olan polis memurlarının yardıma muhtaç 
çocukları, hanımları, kız kardeş ve çaresiz valideleri için yardım 
yapılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 20 � Sayfa: 334)
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V

İçindekiler

Sekiz aydan beri maaşlarını alamayan Hüdavendigar polis memurlarına 
acilen nakdi yardım yapılması talebi.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 21 � Sayfa: 335)

1.2. Giyim-Kuşam

Polislere revolver silah verilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 22 � Sayfa: 337)

Bütçede belirtilen tahsisatı aşmamak kaydıyla bütün polislere kışlık 
elbise, iki senede bir kaput ve beyaz ceket ile birer çift potin verilmesi 
hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 23 � Sayfa: 338)

Bütün polislere kışlık elbise, iki yılda bir kaput yazlık ceket ve birer 
çift potin ile ayrıca her yıl bir çift çizme, kalpak yahut fes verilmesi 
hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 24 � Sayfa: 340)

Polis amirlerinin üniformalarında yapılan değişiklikleri gösteren 
talimatname.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 25   � Sayfa: 342)

Yeniden teşkil edilen süvari polis memurlarına yeni kılıç satın almak 
için elbise tahsisatından artan paradan kullanılmasına müsaade 
talebi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 26 � Sayfa: 343)

Polis memurlarının, meçlerini kaput üzerinden kuşanmaları hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 27 � Sayfa: 345)

Polislerin giyecekleri elbise ve feslerin şekil ve renklerinin bildirilmesi 
hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 28 � Sayfa: 348)

Polis ile zabitanın (subay) giydiği pelerinlerin aynı olması hasebiyle 
yanlışlığa mahal vermemek için değiştirilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 29 � Sayfa: 350)

Komiser muavinlerinin ceket kollarına sırma konulup konulmayacağının 
sorulması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 30 � Sayfa: 351)

Polis beylik revolverlerine benzeyen tuğralı ve polis kelimesi 
bulunmayan revolverlerin devlet malı ve yasaklı silahtan olmamaları 
halinde el konulmaması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 31 � Sayfa: 352)
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Merkez memurlarının sivil elbise ile görev yapmasının vermiş olduğu 
sıkıntılardan dolayı bundan sonra resmi elbise ile görev yapmaları 
hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 32 � Sayfa: 353)

Adana Polis Mektebi mürettebatının elbise yakalarının yeşil çuhaya 
tebdili için gereken masrafın havalesinin irsali hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 33 � Sayfa: 354)

Polis Müdür-i Umumiliğinde bulunan kişinin üst rütbe sahiplerine 
mahsus üniformayı giymeleri ve haklarında teşrifatça ona göre 
muamele olunmasına dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 34 � Sayfa: 355)

Polislere dağıtılmak üzere asker depolarında mevcut kaputlar ve diğer 
levazım malzemelerinden verilmesi hususunun Harbiye Nezareti’ne 
tebliği hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 35 � Sayfa: 356)

1.3. Mali Tedbirlerden Muafi yet

Mali sıkıntının giderilmesi için alınan tedbirlerden Emniyet-i Umumiye 
teşkilatının muaf tutulması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 36 � Sayfa: 359)

Tasarruf maksadıyla maaşlara zam yapılmaması yolundaki karardan 
emniyet mensuplarının olduğu gibi polis mektebi personelinin de muaf 
tutulması için gerekenin yapılması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 37 � Sayfa: 360)

1.4. Polise Mukavemet ve Yargılanma

Polis memurlarının mercii muhakemeleri hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 38 � Sayfa: 361)

Vazifeleriyle alakalı suçlarından dolayı polis memurlarının hangi 
mercilerce muhakeme edileceği hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 39 � Sayfa: 362)

Hapse mahkûm olan polis memurlarının hapishanelere değil de 
dairece tespit edilecek bir yerde hapsedilmeleri hakkında 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 40 � Sayfa: 363)

Polis memurlarının muhakeme ve sorgulamalarında yanlarında 
rütbece kendilerinden yüksek bir memurun bulundurulması talebi 
hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 41 � Sayfa: 364)
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VII

İçindekiler

Hapse mahkûm olan polislerin halka karşı haysiyetlerinin korunması 
için hapishaneye gönderilmeyip ayrı yerde hapsedilmesi ve 
düzenlenecek polis nizamnamesine böyle bir madde eklenmesihakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 42 � Sayfa: 365)

Polis ve jandarmanın vazife esnasında halka kötü davranmamaları 
hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 43 � Sayfa: 366)

Polise itaat etmeyen ve emirlerini dinlemeyen şahısların sulh 
mahkemelerine sevk edilerek cezalarının verilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 44 � Sayfa: 367)

Polis ve jandarma gibi inzibat memurlarının adli vazifeleri esnasında 
meydana gelen cürümlerinden dolayı tabi olacakları tahkikat ve 
muhakeme mercileri ile üstlerine bildirilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 45 � Sayfa: 368)
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2.BÖLÜM

ASKERLİK VE ESİR POLİSLER

2.1. Seferberlik ve Askerlik

Polislerin Şura-yı Askeri kararıyla silahaltına alınmaktan istisna 
edildiklerine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 46 � Sayfa: 373)

Polislik mesleğinde bulunan ve yaşı askerliğe uygun olanların istisna 
tutulmayacaklarına dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 47 � Sayfa: 374)

Silahaltına alınacak polis memurları hakkında ne suretle muamele 
olunacağı hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 48 � Sayfa: 375)

Yedek asker olarak bulunan polislerin silahaltına alınıp alınmaması 
hususunda bir karara varılması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 49 � Sayfa: 377)

Redif toplanmasında polislerin silahaltına alınıp alınmaması 
hakkındaki tahrirat ile mezkûr polislerin silahaltına alınmadıkları 
takdirde özlük haklarının baki kalması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 50 � Sayfa: 380)

Polislerin askeri hizmetten muaf tutulmaları hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 51 � Sayfa: 383)

Polis, Jandarma, Telgraf muhabere memurları, Tahsildarlar ile 
Şimendifer hizmetinde olanların seferberlikten istisna edilmeleri 
hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 52 � Sayfa: 387)

İhtiyat ve redif sınıfındaki polislere tam maaş verilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 53 � Sayfa: 392)

Seferberlikte askerlikleri tecil olunarak nefer maaşı verilen polislere 
tam maaşlarının verilebilmesi için yeni bir kanun çıkarılması gerektiği 
hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 54 � Sayfa: 393)

Seferberlikten istisna edilen polis, jandarma, telgraf memuru ve 
sair memurin-i mülkiye ile seferberlikten istisnası caiz olmayanlar 
hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 55 � Sayfa: 397)
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IX

İçindekiler

Harbe gönüllü olarak katılan polislerin dönüşlerinde istihdam 
verilmek üzere alakalarının kesilmediği ve bu süre zarfında kendilerine 
maaş verilemeyeceği hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 56 � Sayfa: 403)

Askerlikleri tecil edilen polis memurlarına tam maaş itası hakkındaki 
kararın komiser ve muavinleri de uygulanması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 57 � Sayfa: 406) 

Askerlikleri tecil olunan maliye memurları ve polislere asker oldukları 
tarihten itibaren memuriyetlerinde aldıkları maaşın tam olarak 
verilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 58 � Sayfa: 408)

Kısm-ı Adli ve İdare müdürleriyle merkez memurları ve polis 
müfettişlerinin askerlikten istisnası hakkındaki Harbiye Nezareti 
tezkiresinin naklen vilayetlere tebliği
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 59 � Sayfa: 409)

Polis mesleğine kayıt ve kabul olunmasından dolayı hizmet-i 
askeriyeden istisna edilmiş olan polis memurlarının seferberliğin 
nihayetine kadar herhangi bir şekilde polislik görevinden ayrılmalarına 
veya başka bir göreve geçmelerine müsaade olunmaması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 60 � Sayfa: 410)

2.2. Esir Polisler

İtalya’ya esir olarak sevk olunan polis memurları eşlerinin, kocalarına 
ait maaşlarının yarısının sıkıntı içinde olmaları nedeniyle kendilerine 
ödenmeleri hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 61 � Sayfa: 411)

Rodos ve diğer adaların İtalya tarafından işgali sırasında esir 
edilerek İtalya’ya gönderilen ve devamında Dersaadet’e dönen polis 
ve komiserlerin, yarım ve tam maaşlarının ödenmesi.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 62 � Sayfa: 413)

Harb mıntıkalarından İzmit’e gelen polis ailelerine maaş verilmediğine 
dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 63 � Sayfa: 416)

Ruslar tarafından esir edilen ve Tifl is’te bulundurulan Polis Müdürü 
İrfan Bey, Muavin Süleyman, Polis Emin ve Salih Efendiler ile esir olmuş 
diğer polis memurları hakkında bir defter düzenlenip gönderilmesine 
dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 64 � Sayfa: 417)
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Malta’da esir iken müstafi  sayılan Cidde polislerinden Mehmet 
Kamil Efendi adına fazla olarak tahakkuk ettirilen maaş ve tahsisat-ı 
fevkaladenin tahsili için gerekli olan muamelenin yapılmasına dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 65 � Sayfa: 418)

İngiliz ve Ruslar tarafından esir edilen polis memurlarının İngiliz 
ve Rus esirleriyle mübadele edilmesi için teşebbüste bulunulduğu 
hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 66 � Sayfa: 420)
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XI

İçindekiler

3.BÖLÜM

TASARRUF VE YARDIM

3.1. Tasarruf Sandığı

Polisler ve polis idare memurları için tesisi istenen Tasarruf Sandığı 
hakkında bir layiha tanzim edildiği takdirde tetkik edileceğine dair 
Şurayı Devlet kararı.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 67 � Sayfa: 425)

Polisler ve Polis İdare Memurları Tasarruf Sandığı Nizamnamesi.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 68 � Sayfa: 432)

3.2. Polis Teyyare İanesi

Muhtelif vilayet, elviye-i müstakile, polis müdüriyet ve merkez 
memurlukları ile serkomiserlik ve polis mektepleri müdüriyetlerinde 
Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti namına alınacak tayyare ianesinin ne 
kadar olabileceğinin bildirilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 69 � Sayfa: 437)

Osmanlı Ordusunun teçhizatının eksiklerinin tamamlanması için 
Emniyeti Umumiye Müdüriyeti memurları ile polislerden toplanan 
yardımın Donanma-yı Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti’ne 
gönderildiğine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 70 � Sayfa: 438)

Akabe Komiser Muavinliğinden gönderilen tayyare ianesinin 
Donanma-yı Osmanî Cemiyeti’ne gönderildiği ancak tayyare ianesi 
olarak polis memurlarından yüzde beş maaşından kesilmesi icap 
ettiği halde yarı maaşını vermiş olan Rıfat Efendi’nin fazla miktarının 
kendisine tekrar iade olunamayacağı hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 71 � Sayfa: 439)
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4.BÖLÜM

MÜTEFERRİK KONULAR

4.1. Müteferrik Konular

Polis ve Jandarma tensikatı hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 72 � Sayfa: 443)

Kapatılan Zaptiye Nezareti kolcularından Ayşe Hanım’ın maaşının 
polis tahsisatına eklendiğine dair. 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 73 � Sayfa: 446)

Savcı yardımcısı bulunmayan kazalarda polis komiseri ve memurlarının 
bu vazifeyi vekâleten yerine getirmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 74 � Sayfa: 447)

Vazifei zabıtaya iki sene hizmet etmedikçe polis memurlarının 
istifalarının kabul olunmaması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 75 � Sayfa: 450)

Dairelere ait işlerde Polis ve Jandarmaların vazifelerinin kapsamı 
hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 76 � Sayfa: 451)

Polis memurlarının nerelerde muhakeme olacaklarına dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 77 � Sayfa: 452)

Tensikat Kanunu haricinde açıkta bırakılan Polis komiser ve efradından 
birkaç kez istifa edenler ile yüz kızartıcı hallerden çıkarılmış olanlara 
tazminat verilmeyeceğinin bildirilmesi.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 78 � Sayfa: 454)

Polis Meclisinin durumuna dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 79 � Sayfa: 455)

Han ve otellerde vefat edenlerin polise haber verilmesi gerektiğine 
dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 80 � Sayfa: 456)

Meşrutiyet’ten önce çeşitli sebeplerden dolayı polislikten çıkarılanların 
vazifelerine dönüp dönemeyeceği ve kendilerine tazminat ödenip 
ödenmeyeceği hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 81 � Sayfa: 457)

Daire ve Polis Müdüriyetinde çalışma saatleri içerisinde yapılmaması 
gereken şeyler hususunda gazetelere verilen ilana dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 82 � Sayfa: 465)
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XIII

İstanbul Polis Müdüriyetince Şirketi Hayriye’den polis memurları için 

paso alınması hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 83 � Sayfa: 466)

İstanbul’da seyrüsefer eden binek arabaları ücreti için tanzim 

olunan yeni tarifeden otuz nüsha daha İstanbul Polis Müdüriyetine 

gönderilmesi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 84 � Sayfa: 467)

Dairelerden gönderilecek ihbarname ve sair resmi evrakın tebliğinin 

polis vasıtasıyla yapılacağına dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 85 � Sayfa: 468)

Polis memurlarının özel işlerinde mertebe derecelerine göre bir sıra 

gözeterek üst makamlara başvurmaları gerektiğine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 86 � Sayfa: 469)

Polis ve zabıtanın vergi tahsilinde görevlendirilmemesi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 87 � Sayfa: 470)

Sonradan teşkil edilen Emniyet-i Umumiye Polis Kumandanlığına 

Birinci Ordu binbaşılarından Kemal Efendi’nin tayin edildiğine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 88 � Sayfa: 471)

Mevcut polisin yeter sayıya çıkıncaya kadar jandarma ve polis 

efradının karışık olarak karakollarda istihdamı lüzumuna dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 89 � Sayfa: 472)

Anarşistler hakkında Petersburg’da imzalanan protokol muamelatının 

Polis Müdüriyeti Umumiyesi Kısmı Adli Şubesinde bulunduğu, 

protokolde zikredilen anarşistlerin yakalandıktan sonra ait olduğu 

memlekete sevk ve iadesi hususundaki konuların bildirilmesi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 90 � Sayfa: 473)

Meşrutiyet’ten evvel polis olanlardan meslekten çıkartılanların Tensik 

Kanunu’ndan istifade edebilmeleri için bir kanun tasarısının tanzim 

olunması hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 91 � Sayfa: 479)

Süvari polislerinin ne gibi hizmetle istihdam edileceğine dair 

muvakkaten tanzim olunan talimatnamenin Bitlis Vilayetinden takdimi 

ve bu hususta bir şey varsa bildirilmesi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 92 � Sayfa: 481)
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Polis ve jandarma vazifelerinin açıklayan talimatnamenin gönderildiği 
ve ileride Jandarma Nizamnamesine ilave olunmak ve şimdiden tatbike 
konulmak üzere polis ve jandarmanın vazifelerini açıkça tanzim eden 
talimatnameye dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 93 � Sayfa: 486)

Polis teşkilatına yardım için celp edilecek jandarma ve askeri kıtaları 
hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 94 � Sayfa: 488)

Polis teşkilatının umumi ihtiyaçları henüz tamamlanmadığından, polis 
bulundurulmasına lüzum olmayan kaza merkezlerinde zabıta işlerinin 
jandarmaya terkedilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 95 � Sayfa: 489)

Hudutlardaki kaçakçılığın önlenmesi için polis ve jandarmanın vergi 
muhafaza memurlarına yardımcı olmaları hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 96 � Sayfa: 490)

İcra edilmekte olan teftiş ve kontrol neticesinde polis teşkilatında 
kalanların azalması sonucu Orduda 1.63 boyunda ve okuma yazma 
bilen efradın polise verilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 97 � Sayfa: 491)

Önemli siyasi olaylara ait raporların birer suretinin polis müdür ve 
merkez memurlarınca doğrudan Emniyeti Umumiye Müdüriyetine 
gönderilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 98 � Sayfa: 492)

Olağanüstü durumlarda polis ve jandarma kuvvetlerinin yetersizliği 
oluşmadıkça kumandanlıklardan asker talep olunmaması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 99 � Sayfa: 493)

Polislerin sayılarının artırılması mümkün olmadığından, mevcut 
polislerin toplu bir halde bulundurulması gerektiğine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 100 � Sayfa: 494)

Vazifesi esnasında hastalanan polis memurlarının, belediye doktorları 
tarafından muayene ve tedavilerinin ücretsiz olarak yapılması, Polis 
Nizamnamesi gereği olduğu aksi hareket edenlerin hakkında gerekli 
kanuni işlemlerin yapılmasının Sivas Valiliği’ne bildirilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 101 � Sayfa: 495)

Polis Nizamnamesindeki geçici maddelerle getirilen yeni teşkilat 
sisteminin uygulanması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 102 � Sayfa: 498)
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Belediye zabıtası vazifelerinin polise devrinden dolayı bu vazifelerde 
istihdam edilmek üzere yeni atanacak polislerin elbise ve maaş 
bedellerinin Emniyeti Umumiye Müdüriyeti bütçesine ilavesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 103 � Sayfa: 501)

Dersaadet’teki resmi veya özel bütün otomobil ve kamyonlara 
numara verilmekte olunduğundan Dâhiliye Nezareti’ne ait kamyon 
ve otomobillere de ilgili belediyelerden alınmak suretiyle numara 
konulması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 104 � Sayfa: 503)

Sahil merkezleri ve mühim vilayet ve livalar hariç olmak üzere polisin 
görevinin jandarmaya devredilerek merkeze celbinin uygun olduğu 
hususunda Ankara valisinin mütalaası hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 105 � Sayfa: 504)

Esliha-i Memnua ve Gayri Memnuanın Derc ve Cem’i Kanunu’nun 
neşrinden sonra Dersaadet’de mevcut silah mağazalarındaki 
silahların müsadere edilmeyip bu mağazaların kapatıldığına dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 106 � Sayfa: 505)

İstanbul’un işlek caddelerinde meydana gelen trafi k ve tramvay 
kazalarının tekrarının engellenmesine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 107 � Sayfa: 506)

Polis kuvvetinin teşkilat-ı esasiyesi ile buna göre Emniyet-i Umumiye 
Müdüriyeti ve Polis Müdüriyet-i Umumiyesi’nin fonksiyonlarını 
bildiren talimatname ile muhtelif vilayetlerin polis teşkilatlarında 
mevcut personelin durumunu gösteren cetveller.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 108 � Sayfa: 507)

İstanbul şehri ile vilayetlerin bütün inzibat işleriyle meşgul ve mesul 
Dâhiliye Nezaretine bağlı “Asayiş Müfettiş-i Umumiliği” ismiyle bir 
özel şube kurulma çalışmaları hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 109 � Sayfa: 532)

Polis Müdüriyeti Umumiyesi bütçesinde yapılacak tasarruf hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 110 � Sayfa: 533)

Askeri polis vazifesini ifa eden kara ve deniz inzibat memurlarının 
maaşları hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 111 � Sayfa: 535)

Polis Memuru Ahmet İhsan’ın Emniyet Umum Müdürüne yazmış 
olduğu dilekçe.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 112 � Sayfa: 536)

Polis Marşı.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 113 � Sayfa: 537)
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5.BÖLÜM

NİZAMNAMELER

5.1. Nizamnameler

İstanbul Polis Umum Müdürlüğünün Kurulması İle İlgili Kanun
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 114 � Sayfa: 545)

Polis Nizamnamesine eklenecek kanun maddeleri 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 115 � Sayfa: 547)

1913 Tarihli Polis Nizamnamesi
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 116 � Sayfa: 555)

İstanbul’da araçların şehir içinde trafi k düzenini sağlayan 
talimatname.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 117 � Sayfa: 586)

Polis Nizamnamesine eklenecek olan maddeler
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 118 � Sayfa: 588)
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ÖNSÖZ

Devlet olarak kurumsallaşmasını tamamlamış toplumlarda toplum düzeninin 
ve güvenliğinin sağlanması devletin asli görevlerinin başında gelmektedir. Tari-
hinde onlarca devlet kurmuş olan Türklerde kamu düzeni ve güvenliği her zaman 
ön planda tutulmuştur.

Türk polisi, tarihten gelen gücünü devlet teşkilatı geleneğinden ve tecrübe-
sinden almakla beraber Türk milletinin tarihini şekillendiren güçlü ve köklü bir 
teşkilat yapısıyla kuruluşundan başlayarak günümüze kadar olan süreçte tarihi bir 
rol ve sorumluluk bilinciyle tarihteki yerini almayı başarmıştır.

Kurumsal bir kimliğin oluşmasında o kuruluşun yaşadığı tarihi süreçlerin anlaşıl-
ması, gerekli dersleri alarak geleceğine daha güvenli daha emin adımlarla ilerleyen, 
profesyonelleşen bir kurum olması, önem arz etmektedir. Bu bakımdan tekâmülünü 
tamamlamada 172 yılı geride bırakmış olan Emniyet Teşkilatı akademik çalışmalar-
da hızla ilerlemektedir. Çünkü bu çalışmaları Emniyet Teşkilatının devlet mekaniz-
ması içerisinde kendisini geliştirebilmesi, kuruluş amaç ve felsefesi eğitimi, diğer 
kurumlarla ilişkisi, akademik anlamda araştırıp analiz ederek ilerlemesi ve geleceğe 
emin adımlarla yürümesi için önemli bir faaliyet olarak görülmüştür.

Emniyet Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi Daire Başkanlığınca Türk Polis 
Teşkilatı tarihinin, araştırmacıların ve kamuoyunun istifadesine sunulması ama-
cıyla yoğun ve titiz bir çalışma neticesinde “Belgelerle Türk Polis Tarihi” adlı bir 
kitap serisi yazılmaya başlandı.

İlk altı cildi yayımlanmış olan “Belgelerle Türk Polis Tarihi” adlı eserde; şu 
ana kadar 1845-1923 yıllarını kapsayan döneme ilişkin son derece değerli Os-
manlıca belgelerin transkripsiyonları yapılmıştır. Eserin yedinci serisi olan bu 
cildinde 1909-1923 yılları arasındaki dönemi kronolojisini esas alarak birinci bö-
lümde polisin Özlük Hakları ile ilgili Hukuki Düzenlemeler başlığı adı altında 
Polisin izin, maaş ve taltif ikinci olarak giyim-kuşam, Polisin mali tedbirlerden 
muaf tutulmaları, yargılanması gibi hukuki konular işlenmiş ikinci bölümde po-
lisin askerlik durumu ve savaş döneminde esir olan polislerin durumu işlenmiş 
üçüncü bölümde ise tasarruf sandığı ve polis tayyaresi anlatılmış dördüncü bölüm 
müteferrik (farklı) konular, son bölümde ise nizamnameler hakkında önemli tarihi 
belgelerin transkripsiyonlarına yer verilmiştir.

Türk Polis Teşkilatının tarihi gelişimini inceleyerek günümüze rehber olacak 
bilgi ve belgelerin, gün yüzüne çıkarılması ve araştırmacıların istifadesine sunul-
masına vesile olan Emniyet Teşkilatının Belge Yönetimi Daire Başkanlığı perso-
nelini bu anlamlı çalışmalarından dolayı kutluyor Polis Teşkilatına ve araştırma-
cılara hayırlı olmasını diliyorum.

Selami ALTINOK
Vali

Emniyet Genel Müdürü
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KISALTMALAR

BAŞVURU KISALTMALARI

DEVLET ARŞİVLERİ İLE İLGİLİ KISALTMALAR

Bkz  : Bakınız

Sy  : Sayı

s  : Sayfa

ss  : Sayfa sayısı

A. DVN. MKL.  : Sadaret Divan Mukavelenameler

BEO.   : Babıali Evrak Odası Evrakı

BOA.   : Başbakanlık Osmanlı Arşivi

DH. EUM. AYŞ  : Dâhiliye Emniyet-i Umumiye-Asayiş Kalemi

DH. EUM. EMN. : Dâhiliye Emniyet-i Umumiye Emniyet Şubesi Evrakı

DH. EUM. LVZ.  : Dâhiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Levazım Kalemi

DH. EUM. MEM. : Dâhiliye Emniyet-i Umumiye Memurin Kalemi Evrakı

DH. EUM. MH.  : Dâhiliye Emniyet-i Umumiye Muhasebe Kalemi Evrakı

DH. EUM. MTK. : Dâhiliye Emniyet-i Umumiye Muhaberat ve Tensikat  
    Müdüriyeti Evrakı

DH. EUM. THR. : Dâhiliye Emniyet-i Umumiye Tahrirat Kalemi Evrakı

DH. EUM. VRK. : Dâhiliye Emniyet-i Umumiye Evrak Odası Kalemi Evrakı

DH. EUM. KLU . : Dâhiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Kalemi Umumi

DH. İ. UM.  : Dâhiliye Nezareti-İdare-i Umumiye Evrakı

DH. İD.   : Dâhiliye Nezareti İdare Evrakı 

DH. MB. HPS.  : Dâhiliye Nezareti Mebani-i Emiriye-Hapishaneler   
    Müdüriyeti Evrakı

DH. MKT.  : Dâhiliye Nezareti Mektubi Kalemi

DH. MTV.  : Dâhiliye Nezareti Mütenevvia Evrakı

DH. MUİ.  : Dâhiliye Muhaberat-ı Umumiye İdaresi Evrakı

DH. SYS.  : Dâhiliye Nezareti Siyasi Kısım Evrakı

DH. UMVM.  : Dâhiliye Nezareti Umur-ı Mahalliye ve Vilayat   
    Müdürlüğü
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HİCRİ AYLAR

M. : Muharrem  
S. : Safer
Ra. : Rebiülevvel  
R. : Rebiülahir
Ca. : Cemaziyelevvel 
C. : Cemaziyelahir
B. : Recep  
Ş. : Şaban
N. : Ramazan  
L. : Şevval
Za. : Zilkade  
Z. : Zilhicce

DH. EUM. PMC. : Dâhiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye. Polis Mecmuası  
    Kalemi

DH. HMŞ.  : Dâhiliye Nezareti Hukuk Müşavirliği
DH. İ. MMS.  : Dâhiliye Nezareti İrade Meclis-i Mahsus

DH. KMS.  : Dâhiliye Nezareti Kalemi Mahsus Müdüriyeti

DH. ŞFR.  : Dâhiliye Nezareti Şifre Evrakı

MV   : Meclis-i Vükela

ŞD.   : Şura-yı Devlet Evrakı

TFR. I. SL.  : Rumeli Müfettişliği Selanik Evrakı
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GİRİŞ
Türk Polis Teşkilatının tarihi gelişim sürecinin araştırılarak vatandaşların, 

araştırmacıların ve Polis Teşkilatı mensuplarının istifadesine sunulması amacıyla 
Belge Yönetimi Daire Başkanlığınca, “Belgelerle Türk Polis Tarihi” adlı bir kitap 
serisi yazılmaya başlanmıştır.  

Eserin 1. cildinde, Türk Polis Teşkilatı tarihini ilgilendiren ve Osmanlı 
Devleti’nden miras kalan tarihimizi aydınlatmak ve Osmanlı paleografyası (yazı 
ve yazı çeşitleri) ile ilgilenen okuyucularımızın ve araştırmacılarımızın araştırma-
larını kolaylaştırmak amacıyla yayınına başladığımız çalışmaya Belgelerle Türk 
Polis Tarihi-I” adı verilmiştir. İlk ciltte 13 Mart 1845-22 Eylül 1855 (4 Rebiyü-
levvel 1261- 10 Muharrem 1272) tarihleri arasını kapsayan döneme ait, Galata ve 
Beyoğlu’nda faaliyet gösteren Polis Meclisi ve İstanbul dışında polis uygulama-
ları ile ilgili belgeleri seçerek “İlk Polis Nizamnamesinin Hazırlanmasıyla İlgili 
Belgeler, Polis Meclisinin İdari Yapılanması ve Bab-ı Zaptiyeye Nakledilmesi ile 
İlgili Belgeler, Polis Meclisinin Faaliyetleri ile İlgili Belgeler ve İstanbul Dışında 
Polis uygulamaları ile İlgili Belgeler” yer almaktadır. 

2. Cilt 1855-1865 tarihleri arasındaki “Polis Teşkilatı Hakkında Sefaretlerle 
Yapılan Yazışmalar”, “Anadolu’da ve İstanbul’da Polisin Teşkilatlanması”, “Bal-
kan Topraklarında Polisin Teşkilatlanması” ve “Osmanlı Devleti’nin Yabancı Po-
lislere Verdiği Nişanlar” adı altında dört ana bölümden oluşan belgelerin trans-
kripsiyonuna yer verilmiştir.

3. Ciltteki çalışmamız üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm “Po-
lis Teşkilatının Gelişiminde Önemli Rolü Olan Nizamnameler” başlığı altında; 
“Asakir-i Zabtiyyenin Vezaif-i Mülkiyyesi”, “ ‘Asâkir-i Zabtiyyenin Vezâif-i 
‘Askeriyyesi Hakkında Ta‘lîmât”, “Memûrîn-i Teftîşiyyenin Sûret-i İntihâbı ve 
Vaz‘ ve Hareketleri”, “Der-Sa‘âdet ve Mülhakâtı İdâre-i Zâbıta ve Mülkiye ve 
Mehâkim Nizâmiyyesine Dâir Nizâmnâme” ve“ ‘Asâkir-i Zabtiyye Hakkında 
Nizâmnâme” olmak üzere beş alt bölümden oluşmaktadır. İkinci bölüm “Zabtiy-
ye Müşiriyeti Bünyesinde Bulunan Kurumlar” başlığı altında; “Meclis-i Fırka-i 
Zabtiyye”, “Meclis-i İdare”, “Zabtiyye Tulumba Meclisi”, “Esar Meclisi”, “Habs-
haneler İdaresi” ve “Teftiş Dairesi” olmak üzere altı alt bölümden oluşmaktadır. 
Üçüncü bölümü ise; “Zabtiyye Müşiriyeti Yönetiminde Bulunan Kaymakamlık-
lar, Müdürlükler ve Mutasarrıfl ıklara Dair Yazışmalar” teşkil etmektedir.

4. Cilt Zaptiye Nezaretinin ilk on beş yılını kapsayan üç bölümden oluşmak-
tadır. Birinci Bölümde; Zaptiye Müşirliğinin Zaptiye Nezaretine dönüştürülme-
sine ve Nezaretin, Hapishaneler İdaresi, Ecza-yı Nariye, Tiyatrolar Müfettişliği 
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ve Heyet-i Tahkikiye gibi bazı birimlerine ait belgelere yer almaktadır. İkinci 
Bölümde; henüz kurulan polis teşkilatının yurt genelindeki yapılanması ile Po-
lis Müdürlükleri ve Polis Meclisleri hakkında bilgi veren belgeler sunulmaktadır. 
Üçüncü Bölümde ise Asakiri Zaptiye’ye (Polis, Jandarma, Zabıta) görev veren 
Pasaport Nizamnamesi, Zabıta-i Saydiye Nizamnamesi, Zabıtaca Taht-ı Emanette 
Bulunacak Eşyaya Dair Talimat, Zabıta-i Belediye Hakkında Kanun-ı Vilâyet, Gi-
rid Vilayet-i Asakir-i Zaptiyesi Nizamnamesi ve Serseri Mazanne-i Su Olan Eşhas 
Hakkında Nizamname gibi bazı nizamnamelere, talimatlara ve iradei seniyyelere 
yer verilmektedir.

Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgelerinin ağırlıklı olarak yer aldığı bu eserde 
zaptiye ve polisle ilgili Vakit Gazetesi ve Jandarma Sadası dergisinde çıkan haber-
ler ile Düsturlardan alınan Nizamname ve talimatlar da bulunmaktadır.

1896-1909 Dönemi’ni konu edinen “Belgelerle Türk Polis Tarihi 5” isimli eser 
üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde “Zaptiye Nezareti ve İlgili Birimleri” 
adı altında; Hapishaneler İdaresi, Tiyatrolar Müfettişliği, Heyet-i Tahkikiye, İdare 
Komisyonu, Sicil-i Ahval, Ecza-yı Nariye, Heyet-i İntihabiye ve Heyet-i Sıhhiye 
İdarelerinin yapısını anlatan konular yer almaktadır.

Çalışmanın ikinci bölümünde; “Polis İdaresi” başlığı adı altında bahse konu 
dönemde tüm ülke çapında polisin görev ve teşkilatlanması ile ilgili belgelerin 
yanı sıra Polis Meclisi, Polis Müdürlükleri ve Hafi ye Polisliği hakkında belgeler 
sunulmaktadır.

Üçüncü bölümde ise “Polise Görev Ve Yetki Veren Bazı Kanun Ve Nizamna-
meler” başlığı adı altında; Dilenciliğin Önlenmesine Dair Nizamname, 17 Ağustos 
1907 Tarihli Polis Nizamnamesi, İctimaat-ı Umumiye Kanunu, İstanbul Vilaye-
tinin ve Emniyet-i Umumiye Müdüriyetinin Teşkilatına Dair Kanun ve Dersaa-
det ve Bilad-ı Selasede Takrîr-i Âsâyiş Vazîfesiyle Mükellef Olan Nizâmiyye ve 
Jandarma Asâkir-i Şâhâne ile Polis Memûrlarının Sûret-i Hareketlerine Dair Ta-
limatnamelerden bahsedilmekte ve Zaptiye Nezaretinin lağvedilişi ve Emniyet-i 
Umumiye Müdüriyetinin kuruluşuna ilişkin belgelerle son bulmaktadır.

Eserin 6. serisi olan ciltte ise; Emniyet Teşkilatında 1909-1923 yılları arasında 
meydana gelen gelişmelere yer verilmiştir. Bu ciltteki belgelerde Polis Teşkilatı-
nın yeniliklere açık olduğu görülmektedir. Çoğunluğu Başbakanlık Osmanlı Ar-
şivinden alınan ve bir araya getirilerek, kronolojik olarak sıralanan belgelerden 
oluşan bu eser altı bölümden oluşmaktadır.

Eserin birinci bölümünde; Emniyet Umum Müdürlüğü ve bağlı bazı birimle-
riyle ilgili belgelere yer verilmiştir. İlk olarak Zaptiye Nezaretinin kaldırılması 
ve yerine Emniyet Umum Müdürlüğü kurulması ve bu kurumun başına Polis ve 



Jandarma Umum Müfettişi Galip Bey’in atanması ile ilgili belgelere yer verile-
rek, genel asayiş ve polislerin her türlü özlük işlemlerinin yine Emniyet Umum 
Müdürlüğü tarafından sağlanacağı konusuna değinilmiştir. Devamında Dâhiliye 
Nezaretine doğrudan bağlı İstanbul Polis Umum Müdürlüğünün kurulması ile il-
gili belgeler incelenmiştir.

İstihbarat biriminin kurulması ve bu kuruma yapılan atamalar hakkında bilgi-
ler, Polis Divanının kurulması ve işleyişi ve Çarşı Mahalle bekçileri hakkında bil-
giler, Dersaadet Polis Mektebinde Polis Müzesinin kurulması, Polis Hastanesinin 
kurulması ile ilgili belgelere de yer verilmiştir.

İkinci bölümünde; Polisin Adli Görevleri kapsamında genel asayişin sağlan-
ması amacıyla suçlu ve sabıkalı kişilerin fotoğraf ve parmak izi alınması, parmak 
izi eğitimi için gerekli malzemelerin temin edilmesi ve bu eğitimi kimlerin ala-
bileceğine yer verilmektedir. Bâb-ı Meşihattan (Şeyhülislamlık) gelen emirlerin 
yerine getirilmesi, tiyatroların denetlenmesi, trenlerdeki asayiş uygulamaları ve 
denetlenmesi gibi belgelerin transkriptine yer verilmiştir.

Üçüncü bölümde; polisin idari görevleri kapsamında düzenlemeler mevcuttur. 
Polisin yapmakla yükümlü olduğu Belediye Zabıtası görevlerinin yanında başka 
görevlerde çalışamayacağı veya çalıştırılamayacağı gibi bilgileri içeren çok de-
ğerli belgelere yer verilmiştir. 

Dördüncü bölümde; polisin eğitim konusu işlenmiştir. Polisliğe alım şartları 
kimlerin polis olabileceği kimlerin olamayacağı detaylı bir şekilde incelenmiştir. 
Polis okulları ve bu okullardaki eğitim şartları, okulların fi ziki yapısı, ders içerik-
leri hakkındaki belgeler transkript edilmiştir. 

Beşinci bölümde; Basın-Yayın başlığı adı altında Polis Gazetesi ve Polis Mec-
muası hakkında belgeler sunulmuştur.

Altıncı ve son bölümde ise; Lojistik başlığı kapsamında polisin ulaşım ve ha-
berleşme alanındaki belgelere yer verilmiştir. 

7. Cilt ise yine 6.Ciltte olduğu gibi 1909-1923 yılları arasını kapsayan beş ana 
bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümünde; Polisle ilgili yapılan Hukuki düzenlemeleri kapsamakta-
dır. Bunlar polisin izin, maaş, taltif, giyim-kuşamdan oluşan özlük hakları ayrıca 
Polisin bir takım mali tedbirlerden muaf tutulmaları, Polise yapılan mukavemet 
ve polisin yargılanması gibi konulardan bahsedilmektedir.

İkinci bölümünde; Polisin askerlik durumu ve milli mücadele döneminde esir 
edilen polislerin durumuyla alakalı bilgiler verilmektedir.

XXII
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Üçüncü bölümünde; Tasarruf Sandığı ve Polis Tayyaresi İanesi hakkındaki 
konular işlenmiştir.

Dördüncü bölümde; Müteferrik (farklı) başlığı açılmıştır.

Eserin son bölümünde ise Nizamnameler başlığı adı altında İstanbul Polis 
Umum Müdürlüğü Kanunu, Polis Nizamnamesine eklenecek Kanun Maddeleri, 
1913 Tarihli Polis Nizamnamesi, İstanbul’da araçların şehir içinde trafi k düzenle-
mesini sağlayan talimatnamelere yer verilmektedir..

Eserde, bölümler içerisindeki belgeler kronolojik sırada sunulmuştur. Bölüm-
ler içerisindeki belgelerin hangi kaynaktan alındığı “1¹, 2², 3³” şeklinde sıralı dip-
notlarla gösterilmiştir. Bu sayıların altına her konu için açıklama metni konularak 
metnin sonuna, belgeler için transkripsiyonun hangi sayfa ve numarada olduğu, 
transkripsiyon için aslının hangi sayfada kaç numaralı belge olduğu eklenmiştir.

Açıklaması yapılan konuda birden fazla belgenin bulunması halinde transkrip-
siyon ve belgelerin arasına “*” işareti konulmuştur. Belgelerin transkripsiyonu sı-
rasında taʻalluk, muʻâvin ve taʻyîn kelimelerinde olduğu gibi ayın { ع } harfi  için 
{ ʻ } işareti kullanılmıştır. Transkripsiyonda Arapça ve Farsça kelimelerindeki {ى 
 ”harfl eri için uzatma işareti (â, û, î, ô) kullanılmıştır. “Gelüb, getürülüb, edüb { ا و
vb. bazı kelimelerin transkripsiyonu “gelib, getirilib ve edib” şeklinde yazılmıştır. 
Şahıs isimlerinin transkripsiyonunda ince, kalın ünlüleri “Refet, İsmail” şeklinde 
ayın ve hemze gösterilmeden olduğu gibi yazılmıştır. Bu uygulama yer adlarında 
da yapılmıştır.

Bazı belgelerde fî 20 Muharrem Sene 66 şeklinde tarihlendirmeler mevcuttur. 
Bu durumdaki belgelerin tarihlerindeki yıl bölümlerinin belgeler üzerinde yapılan 
incelemelerden hareketle tamamlanarak parantez içinde belirtilmiştir. Örneğin fî 
20 Muharrem Sene (12)66 miladi tarihe çevrilmeleri “ (6 Aralık 1849)” şeklinde 
yapılmıştır. Bir belge içerisinde farklı yönde yazılan kısımlar daha kolay bulun-
ması amacıyla “Belgenin Devamı” başlığı altında verilmiştir. Belgelerdeki mü-
hür ve imzaların transkripsiyonu yerine kısaca (Mühür), (Mühürler) ve (İmzâ) 
yazılmıştır. Ardışık sayfalar bölünerek (Sayfa 1), (Sayfa 2) ve (Sayfa 3) şeklinde 
gösterilmiştir.
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Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik

1.1. Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik

11

Emekli bir grup polisin, maaşlarının azlığı ve sıkıntıda olduklarına dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 1 � Sayfa: 309)

Huzûr-ı Sâmî-i Sadâret-i ʻUzmâya

(1) Maʻrûz-ı çâkerleridir ki
(2) ʻÂcizleri polis komiser ve efrâdlarından olub nice senelerden beri 
emr-i inzibâtiyyede geceli gündüzlü îfâ-yı vezâifl e ancak haftada bir gece 
hânemize mezûn bulunduğumuz ve hüsn-i (3) vazîfe edib îcâbında telef-i 
nefs etdiğimizde imtisâliyle müsbet bulunduğu hâlde bu kerre icrâ kılınan 
tensîkâtda tekâʻüdlüğe sevk edildik şimdiye kadar almış olduğumuz 
maʻâşlarımızla (4) idâre etmekden ʻâciz bulunduğumuz hâlde her 
birerlerimize cüzî tekâʻüd maʻâşı tahsîs edilmiş ve bu maʻâşlar ile idâremiz 
gayr-ı kâbil olub mağdûr ve perîşân bir hâlde bulunmakdayız husûsuyla (5) 
ʻaskerî sivilleri ve jandarma zâbitânı ʻAskerî Tekâʻüd Nizâmnâmesinden 
istifâde ile tekâüd edilenler muvazzaf bulunduğu zaman almış olduğu 
maʻâşdan fazla maʻâşla (6) tekâʻüd edildikleri görülüyor biz polisler ise 
gece gündüz çalıştığımız hâlde ʻadâlet ve müsâvât ciheti bi-hakkın nazar-ı 
dikkate alınarak Nizâmnâme-i mahsûsasında Hicaz ve Yemen ve emsâli 
misillü (7) mahallerde îfâ-yı vazîfe edenlerin bir seneleri iki sene iʻtibâr 
edildiği gibi biz polislerin dahi bir sene hidmetleri iki sene sayılması 
ʻadâleten ve müsâvâten iktizâ etmez mi ve imtisâl karârlarımızdan (8) 
tekâʻüd edilenlere fevka’l-ʻâde maʻâşlar tahsîsiyle refâh ve saʻâdetle 
yaşıyorlar ve bizler ise bu kadar hidmetlerimize karşı cüzî bir maʻâşlar ile 
tekâʻüd edilib zarûret içerisinde (9) mahv ü perîşân olmakdayız husûsuyla 
biz polislerin maʻâşları üç yüz guruşdan bin guruşa kadardır bin guruşdan 
fazla maʻâş alanlara nisbeten bizim maʻâşlarımız cüziyyâtdan olduğu (10) 
der-kâr idüğünden kadro hârici kalan mağdûrînin saʻâdet-i hâllerinin temîni 
zımnında ʻadâletin nazar-ı dikkate alınması hakkında Meclis-i Mebʻûsâna 
takdîm kılınan takrîr-i âsafâneleri evrâk-ı havâdisde (11) manzûrumuz 
olmuş ber-minvâl-i maʻrûz ʻadâlet ve müsâvâta muvâfık sûretde bizim 

1  BOA. DH. EUM. VRK. 2-32.
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maʻâşlarımızın dahi hadd-i lâyıkına iblâğ buyurulması husûsunun istikmâli 
cümle ʻindinde müsellem olan ʻadâlet (12) ve merhamet-i fehîmânelerine 
ilticâ ile istirhâm ve niyâz ederiz ol bâbda emr ü fermân hazret-i men 
lehü’l-emrindir. Fî 23 Şubat Sene (1) 325 (8 Mart 1910).

(Mühürler)
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22

Polislere bayram münasebetiyle verilen yarım maaşın bütçenin 
kifayetsizliği nedeniyle verilemeyeceği hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 2 � Sayfa: 310)

(Telgraf)

Selanik

Müstaʻceldir

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine

(1) Altı aylık büdcenin ̒ adem-i vürûdundan nâşî bayram münâsebetiyle (2) 
memûrîne verilecek nısf maʻâşından polislerin maʻt-teessüf (3) mahrûm 
kalmaları zarûrî olduğu beyân olunur. Fî 20 Eylül (1)326 (3 Ekim 1910).

Selanik Vâlîsi
İbrahim

2  BOA. DH. EUM. MH. 11-90.
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33

İzinli memurların ve polis memurlarının maaş durumları.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 3 � Sayfa: 311)

Dâhiliyye Nezâreti Muhâberât-ı ʻUmûmiyye Dâiresi

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidi

Huzûr-ı ʻâlî-i 
Hazret-i Sadâret-

penâhîye

Li-ecli’t-tebyîz 
Kaleme Vürûdu

694

Kaleme 
Vürûdu Târîhi

27 Kânûn-ı 
evvel Sene 

(1)326

(9 Ocak 
1911)

Hulâsa: 
Polis memûrlarının vezâif-i 
müştereke ashâbından ʻadd 
edilmesi hakkında.

(1) Vezâif-i müştereke ashâbından olub gerek 
tebdîl-i hava ve gerek mesâlih-i zâtiyyesinin tes-
viyesi zımnında (2) istihsâl-i mezûniyyet eden 
memûrîne esnâ-yı mezûniyyetlerinde maʻâşlarının 
tam olarak iʻtâsı (3) Şûrâ-yı Devlet Mâliyye ve 
Nâfi ʻa ve Maʻârif Dâiresi karârı iktizâsından ol-
masına binâen (4) mezûniyyet istihsâl eden polis 
memûrlarından baʻzıları karâr-ı mezkûra tevfîkan 
(5) tam maʻâş iʻtâsı talebinde bulunmakda olduk-
larından ve polis müdîr ve komiser ve efrâdının 
(6) vezâif-i müştereke ashâbından ʻadd edil-
meleri îcâb eder ise de bunların vezâif-i müşte-
reke (7) ashâbından ʻadd olunmaması Şûrâ-yı 
müşârünileyhâ Tanzîmât Dâiresinin ahîren teblîğ 
olunan (8) karârı iktizâsından bulunduğuna göre 
memûrîn-i mûmâileyhüme mezûn bulundukla-
rı müddet içün (9) ne sûretle maʻâş verileceğin-
de tereddüd edildiğinden bahsle polis komiser ve 
muʻâvin (10) ve memûrlarının vezâif-i müştereke 
ashâbından ʻadd ve iʻtibâr edilmeleri husûsunun 
(11) taht-ı karâra aldırılması hakkında Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye Müdîriyyetinden alınan tezkire leffen 
takdîm kılınmağla iktizâsının îfâ ve emr ü inbâsı 
menût (12) müsâʻade-i ʻaliyye-i fehîmâneleridir ol 
bâbda.

3  BOA. DH. MTV. 7-22.
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44

Bütün polis müdür, memur ve komiserlerin ortak görev sahibi kabul 
edilmeleri hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 4 � Sayfa: 312)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Muhâsebe-i Vilâyât Şuʻbesi
ʻAded: 88

Huzûr-ı ʻÂlî-i Hazret-i Sadâret-penâhîye

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
(2) Memûrîn-i zâbıtanın vazîfe-i esâsiyyeleri temîn-i inzibât ve muhâfaza-i 
emn ü âsâyişden ʻibâret olduğu cihetle bi’l-ʻumûm polis müdîr ve memûr 
(3) ve komiser ve efrâdının vezâif-i müştereke ashâbından ʻadd ve iʻtibâr 
edilmeleri lüzûmu Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetinden alınan 
tezkirede işʻâr (4) kılınmış ve mezkûr tezkirenin bir sûreti leffen takdîm 
edilmiş olmağla icrâ-yı îcâbı menût rey-i sâmî-i Sadâret-penâhîleridir ol 
bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 19 Safer Sene (1)329 
ve fî 6 Şubat Sene (1)326 (19 Şubat 1911).

Dâhiliyye Nâzırı nâmına
Müsteşâr

(İmzâ)

4  BOA. ŞD. 30-13.

Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik
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*
Şûrâ-yı Devlete Mahsûs Müsvedde Varakası

Mazbata: 351/137

Numero Müsevvidi Târîh-i Tesvîd

Mazbata

Târîh-i Tebyîz

4 
Tanzîmât 

42

12 Mart Sene 
(1)327

(25 Mart 1911)

30 Rebîü’l-evvel 
Sene (1)329 ve
17 Mart (1)327

(1) Memûrîn-i zâbıtanın vazîfe-i esâsiyyeleri temîn-i inzibâta muhâfaza-i âsâyişden 
ʻibâret olduğu cihetle (2) bi’l-ʻumûm polis müdîr ve memûr ve komiser efrâdının 
vezâif-i müştereke ashâbından ʻadd ve iʻtibâr edilmeleri (3) lüzûmuna dâir Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye Müdîriyyetinden alınan tezkirenin takdîmini mutazammın Dâhiliyye 
Nezâretinin Şûrâ-yı Devlete (4) havâle buyurulan 6 Şubat Sene (1)326 târîhli ve seksen 
sekiz numerolu tezkiresi Tanzîmât Dâiresinde kırâet (5) olundu.
(6) Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetinin tezkiresinde vezâif-i müştereke ashâbından 
olub da gerek tebdîl-i hava ve gerek (7) mesâlih-i zâtiyyesinin tesviyesi zımnında 
istihsâl-i mezûniyyet eden memûrîne esnâ-yı mezûniyyetlerinde maʻâşlarının (8) tam 
olarak iʻtâsı Mâliyye ve Nâfi ʻa ve Maʻârif Dâiresinin 30 Nisan Sene (1)326 târîhli maz-
batasında beyân olunmasına binâen (9) mezûniyyet istihsâl eden polis memûrlarının 
baʻzıları karâr-ı mezkûra istinâden mezûn bulundukları müddet (10) içün tam maʻâş 
iʻtâsı talebinde bulunmakda olub Polis Nizâmnâmesinin On Altıncı Mâddesinde polis 
(11) komiseri bulunmayan yerlerde komiser muʻâvinlerinin en kıdemlisi ve iktidârlısı 
komiserin vekîl-i tabîʻî olduğu (12) tasrîh edilmesine ve fi ’l-hakîka memûrîn-i zâbıtanın 
vazîfe-i esâsiyyeleri temîn-i inzibâta ve muhâfaza-i âsâyişden (13) ʻibâret olarak 
memûrîn-i sâire vezâifi  gibi tefrîk kabûl etmemesine nazaran bi’l-ʻumûm polis müdîr 
(14) ve memûr ve komiser ve efrâdının vezâif-i müştereke ashâbından ʻadd edilmeleri 
îcâb eder ise de polis komiser (15) ve memûrlarının vezâif-i müştereke ashâbından ̒ add 
olunmaması 10 Haziran Sene (1)310 târîhli Tanzîmât Dâiresi (16) karârı iktizâsından 
bulunmuş ve polis müdîriyle merâkiz memûrları hakkında bir gûne emr ü karâra dest-
res (17) olunamamış olduğundan memûrîn-i mûmâileyhüme mezûn bulundukları müd-
det içün ne sûretle maʻâş (18) verileceğinde tereddüd edilmiş olmasıyla polis efrâdının 
vezâif-i müştereke ashâbından olmadıklarına dâir (19) olub da cidden mağdûriyyetlerini 
mûcib olan ve her nasılsa devr-i sâbıkda ittihâz edilmiş mezkûr karârın (20) feshiyle 
bunların vezâif-i müştereke ashâbından ʻadd ve iʻtibâr edilmesi ve mezûn bulundukları 
vakt maʻâşlarının (20) tam olarak iʻtâsı lüzûmu der-miyân kılınmışdır.
(21) Îcâbı lede’t-teemmül zâbıta hidemâtının îcâbâtından olarak polis müdîriyle 
merâkiz memûrları ve komiserlerin (22) vezâif-i müşterekeden ʻadd olunmaları lâzım 
geleceği cihetle vezâif-i müştereke ashâbı hakkında Mâliyye (23) Dâiresince ittihâz ve 
teblîğ olunan sâlifü’z-zikr karârın memûrîn-i mezkûre hakkında da tatbîki husûsunun 
(24) Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine teblîğ olunmak üzere Dâhiliyye Nezâretine 
havâlesi tezekkür kılındı ol bâbda.
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55

Polis memurlarının izinlerini nasıl alacakları hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 5 � Sayfa: 314)

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Sicill Kalemi
ʻAded: 27/927

Hulâsa: 
Polis memûrlarının mezûniyyetine dâir.

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Vilâyât ve elviye-i müstakillede müstahdem polis memûrlarından 
baʻzılarının silsile-i merâtib kâʻidesine tevfîk-i hareket etmeyerek vâkiʻ 
olan mürâcaʻatları üzerine (2) âmirlerinin rey-i mütâlaʻaları alınmaksızın 
mezûniyyet iʻtâ edilegelmekde olduğu işʻârât-ı mütevâliyyeden 
anlaşılmakda olub gerçi memûrîn-i mûmâileyhüme mutasarrıf (3) ve 
kâimmakâm gibi memûrîn-i mülkiyye tarafl arından mezûniyyet iʻtâsı tabîʻî 
ise de bu husûs hem terbiye-i meslekiyyeye menâfi  ve münhall-i intizâm 
olması hasebiyle silsile-i merâtib kâidesine (4) mugâyir olarak vâkiʻ olan 
mürâcaʻatların nazar-ı iʻtibâra alınmamasının ve âmirlerinin mütâlaʻaları 
istifsâr edilmeksizin mezûniyyet iʻtâ edilmemesinin bi’l-ʻumûm (5) vilâyât 
ve elviye-i müstakilleye taʻmîmen emr ve teblîği husûsu ʻarz olunur. Fî 4 
Mayıs Sene (1)327 (17 Mayıs 1911).

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîri nâmına
Muʻâvin

(İmzâ) 

5  BOA. DH. MTV. 7-32.

Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik
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Memurin ve ketebeden silahaltına alınanlardan ailesi bulunmayanların 
üçte bir maaşlarının hazineye verilmesi. Yedek asker olup da tecil edile-
rek silahaltına alınmayıp memuriyetlerinde bırakılan polis ve tahsildar 

gibi memurlara asker nazarıyla bakılamayacağı hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 6 � Sayfa: 315)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Muhâberât-ı ʻUmûmiyye Dâiresi
Dördüncü Şuʻbe
ʻUmûm: 298
Dosya: 64449

Memûrîn ve ketebeden taht-ı silâha alınanlardan ʻâilesi 
bulunmayanların sülüs maʻâşlarının hazîne-mânde edilmesi

(1) Memûrîn ve ketebeden hidmet-i ̒ askeriyyeye alınacakların memûriyyet 
ve maʻâşları hakkında mevkiʻ-i tatbîke konulan mevâdd-ı nizâmiyyenin 
ikinci mâddesinde muharrer (2) ʻâile taʻbîrinin tefsîri hakkında Mâliyye 
Nezâreti makâmından vârid olan tezkire üzerine taht-ı silâha alınan 
memûrîn ve ketebenin memûriyyetlerine muhassas (3) maʻâşın sülüsü 
ʻâilelerine verileceği hakkındaki sarâhat-i nizâmiyyeye karşı ʻâilesi 
olmayanların sülüs maʻâşlarının kendilerine iʻtâsı içün nizâmnâme-i (4) 
mahsûsunun buna dâir olan mâddesinin tefsîri mümkün olmadığından 
bunlardan ʻâilesi bulunmayanların sülüs maʻâşlarının hazîne-mânde 
edilmesi lâzım geleceği (5) Şûrâ-yı Devlet Mâliyye Nâfi ʻa ve Maʻârif 
Dâiresi ve Heyet-i ʻUmûmiyyesi karârlarıyla bâ-tezkire-i sâmiyye izbâr 
buyurulmağla mûcibince muʻâmele îfâsı lüzûmu taʻmîmen teblîğ (6) 
olunur efendim. Fî 29 Ağustos Sene (1)328 (11 Eylül 1912).

Dâhiliyye Nâzırı nâmına
Müsteşâr

6  BOA. DH. HMŞ. 24-100.
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ʻUmûm Telgraf

(1) Efrâd-ı redîfeden olub da bi’t-tecîl taht-ı silâha alınarak 
memûriyyetlerinde bırakılan polis ve tahsildâr gibi memûrîne ʻasker 
nazarıyla (2) bakılamayacağından bunların hidemât-ı mülkiyyeden 
herhangisinde bulunurlar ise bulunsunlar tam maʻâş almaları îcâb 
edeceği (3) Şûrâ-yı Devlet karârına ʻatfen bâ-tezkire-i sâmiyye izbâr 
buyurulduğundan mûcibince muʻâmele îfâsı. Fî 23 Teşrîn-i evvel Sene 
(1)327 (5 Kasım 1911).

Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik
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Kaçak tütünlerden alınan para cezasından polis memurlarına da 
ikramiye verilmesi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 7 � Sayfa: 316)

İstanbul Polis Müdîriyyeti
Tahrîrât Kalemi
ʻAded: 358

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Kaçak tütün cezâ-yı nakdîlerinden polis memûrlarına da hisse tefrîk 
olunarak polis merâkizine irsâl olunduğu anlaşılmasına ve kaçak tütün ve 
eşyâ-yı (2) sâire-i memnûʻanın zabtı emrinde memûrîn-i müteʻallikasına 
muʻâvenet îfâsı polisin vezâif-i kânûniyyesi cümlesinden olmak hasebiyle 
cezâ-yı nakdîlerden (3) polis memûrlariçün muhbirlere verildiği gibi hisse 
ifrâz ve iʻtâsına kânûnen mesâğ görülemediği gibi bunun devâmı tecvîz 
ve tensîb dahi edilememiş olmasına binâen (4) teklîf veyâ irsâl olunacak 
mebâliği kabûl etmemeleri lüzûmu polis müdîriyyetlerine ve merâkize 
teblîğ kılınmış olmağla idâre-i mezkûrece dahi polislere baʻd-ezîn bu gibi 
(5) teklîfâtda bulunulmaması lüzûmunun Reji Komiserliğine emr ü işʻâr 
ve netîcesinin dahi memûrîn-i çâkerîye irâde ve izbâr buyurulması ʻarz 
olunur. Fî 17 Kânûn-ı sânî Sene (1)327 (30 Ocak 1912).

İstanbul Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)

7  BOA. DH. İD. 95-42.
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*
Mâliyye Nezâreti
Vâridât-ı ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
3. Şuʻbe

Duhân Reji Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesinden komiserliğe yazılan 1 Şubat 
Sene (1)327 (14 Şubat 1912) târîhli ve 505 numerolu tezkire sûretidir.

(1) Polis memûrları maʻrifetiyle tutulan kaçak tütünlerin cezâ-yı nakdîsinden 
fî-mâ-baʻd memûrîn-i merkûmeye hisse ifrâz ve iʻtâ olunmamasının 
(2) tensîb edildiği İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesinden işʻâr 
kılınmış olunduğuna dâir Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesinden vârid olan 
21 Kânûn-ı sânî Sene (1)327 (3) târîhli ve 52514/438 numerolu tezkire-i 
muhavvele mütâlaʻa ve tedkîk olundu. Bi’l-cümle Memâlik-i Osmâniyye 
ve bâ-husûs Der-Saʻâdet’de gitdikce kesb-i tevessüʻ (4) etmekde olan 
kaçakcılık yüzünden hazîneye ve Devletin başlıca vâridâtından birinin 
ne derecelerde sektedâr olduğu müstağnî-i ʻarz ve tafsîl (5) mevâddandır 
binâen ʻaleyh gerek kaçağın menʻ ve tenkîline ve gerek bunun ile 
mükellef olan her sınıf memûrların teşvîkine medâr olacak (6) kâffe-i 
tedâbîrin tatbîk ve icrâsına dikkat ve iʻtinâ eylemek Hazîne-i Celîlenin 
cümle-i menâfi ʻi iktizâsından olub İstanbul Polis Müdîriyyet-i (7) 
ʻUmûmiyyesince bu kerre ittihâz olunan mârrü’z-zikr tedbîrin mevkiʻ-i 
icrâya vazʻı netîcesiyle hazîne-i devletin zarar-dîde olacağı bedîhîdir (8) 
hâlbûki kaçak eşyâ derûnunda infi hâm-ı muʻâvenetleri vâkiʻ olanlara bir 
ikrâmiyye iʻtâsı sûreti her yerde kaçakcılığa karşı tedâbîr-i müessereden 
(9) ̒ add edilerek bi’l-cümle memâlik-i ecnebiyyede usûl-i ittihâz kılınmış 
ve zâten Rüsûmâtca dahi müddet-i medîdeden beri ol vechle icrâ-yı 
muʻâmele (10) edilmekde bulunmuş olduğu gibi Reji Nizâmnâmesinin 
Elli Yedinci Mâddesi’nde dahi ol vechle harekete idâre-i ʻâcizânemiz 
mecbûr gösterilmişdir (11) esbâb-ı maʻrûzaya nibâen İstanbul Polis 
Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesince ittihâz olunan karârın feshi mukteziyât-ı 
maslahatdan görünmekle ol vechle îcâbı (12) icrâ olunmak üzere iʻâdeten 
takdîm kılınan tezkire-i mezkûrenin Mâliyye Nezâret-i Celîlesine teblîği 
müsterhamdır ol bâbda.

Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik
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*
Mâliyye Nezâreti
Vâridât-ı ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
3.Şuʻbe
ʻUmûmî: 21248
Husûsî: 377

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Kaçak tütün der-dest eden polis memûrlarına baʻdemâ ikrâmiyye iʻtâ 
olunmaması lüzûmu Reji Komiserliğine yazılan 21 Kânûn-ı sânî Sene 
(1)327 târîhli tezkire-i (2) ʻaliyyeleri hakkında baʻzı ifâdâtı hâvî Reji 
Müdîriyyet-i ̒ Umûmiyyesinden gerek resen ve gerek komiserlik vâsıtasıyla 
evvel ü âhir vârid olan tezkire sûreti (3) leffen takdîm kılındı. Fi’l-vâkiʻ 
bu kabîl efʻâl-i memnûʻanın menʻi ve mütecâsirlerinin der-dest ve tevkîfi  
memûrîn-i inzibâtiyyenin cümle-i vezâif-i esâsiyyesinden (4) ise de kaçak 
eşyâ der-destinde muʻâvenetleri vukûʻ bulanlara ikrâmiyye iʻtâsı her 
tarafda kabûl edilmiş olmasına mebnî kaçak tütün der-destinde hidmetleri 
(5) görülen polislere de bu sûretle taltîfl erine Hazînede ictimâʻ eden Reji 
Komisyonunda karâr verilmiş ve 29 Kânûn-ı evvel Sene (1)326 târîhli 
tezkire-i ʻaliyyeleri (6) mûcibince jandarmalara bu gibi hidmetlerinden 
dolayı verilmekde olan ikrâmiyyelerin mühr-ı zâtîleri ile iʻtâ edilmesi 
îcâb edenlere teblîğ edildiğine nazaran memûrîn-i (7) inzibâtiyyenin 
ikrâmiyye alabilmeleri esâsı Nezâret-i Celîlelerince de kabûl buyurulmuş 
olduğundan memûrîn-i mebhûseden bir kısmına ikrâmiyye verildiği hâlde 
diğer kısmının (8) ondan mahrûm bırakılması memûrîn-i mûmâileyhümün 
bi’t-teblîğ memûriyyetini mûcib olacağı cihetle bi’n-netîce zâten günden 
güne tevessüʻ eden kaçakcılık bir derece daha tezâyüd (9) ve hukûk-ı 
hazînece de o nisbetde zâyiʻât vukûʻa geleceğinden polis memûrlarına da 
jandarmalar hakkındaki tarz-ı tesviyeye tatbîken Reji İdâresince verilecek 
(10) ikrâmiyye kabûlüne müsâʻade buyurulması temennîsiyle ̒ arz-ı ihtirâm 
olunur efendim. Fî 13 Şubat Sene (1)327 (26 Şubat 1912).

Mâliyye Nâzırı
(İmzâ)
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Kaçak tütünlerin yakalanmasında polis ve jandarmaya da mükâfat 
verilmesi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 8 � Sayfa: 319)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Muhâberât-ı ʻUmûmiyye Dâiresi
Dördüncü Şuʻbe
ʻUmûm:
Dosya: 56732

Tütün mükâfâtı

Hulâsa:
Kaçak tütün der-destinde polis ve jandarmaya da 

mukâfât-ı nakdiyye verilmesine dâir.

(1) Son  zamanlarda hadeden efzun bir dereceye vâsıl olan tütün kaçakcılığının 
ʻalâ-hâlihi devâmı takdîrinde husûle gelecek ziyâʻ vâridâtdan Hazîne-i 
Devletin (2) hiss olunacak sûretde müteessir olması tabîʻî bulunduğuna 
nazaran Reji İdâresiyle de bi’l-muhâbere Hazînece kaçakcılığın menʻi 
emrinde îcâbât-ı ahvâle tevessül (3) edilmiş ise de bu işin ciddî ve esâslı 
tedâbîr ittihâzıyla esbâb-ı menʻ ve izâlesi temîn edilmedikce mecrâ-yı 
hâzırın da devâm ve terakkîsine sedd çekmek mümkün (4) olamayacağı 
der-kâr olduğu ve ahîren Mâliyye Müşâviri Mösyö Kravford tarafından 
bu meseleye dâir verilen takrîrde mütâlaʻât-ı ânife tekrâr edildikden (5) 
sonra kaçakcılığın menʻiyle mükellef olan memûrîn sınıfına ʻilâveten ve 
memâlik-i mütemeddine-i sâirede cârî usûle tevfîkan polis ve jandarma 
dahi her nerede kaçak (6) tütün görülürse bunu zabt ve müsâdere ve 
kaçakcıları taʻkîb ve taharrî eylemekle mükellef tutulması hâlinde fevâid-i 
ʻazîme istihsâl olunacağı ve fakat polis (7) ve jandarmanın bu hidmetine 
mukâbil kaçak tütünlerden mütehassıl ve ashâbından mehûz mebâliğden 
bir kısmının mükâfâten kendilerine iʻtâsı lâzım geleceği ve hatta (8) bu 
gayr-ı meşrûʻ ticâretin menʻi emrinde teyakkuz-ı ʻumûmîyi mûcib olmak 

8  BOA. DH. HMŞ. 18-114.

Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik
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hasebiyle hâzîne-i Mâliyyeye mensûb olmayan memûrînin bile mükâfât-ı 
nakdiyyeye teşrîki (9) hükûmetin menfaʻati iktizâsından olduğu der-miyân 
kılındığı ve bu teklîf Nezâretce de musîb görüldüğü ve polis ve jandarmanın 
bu iş’de de istihdâmı hâlinde (10) mükâfât-ı nakdiyye meselesinin bunların 
ahvâl-i rûhiyye ve ahlâkiyyeleri üzerinde bir tesîr-i mahsûs icrâ eyleyeceği 
vârid-i hâtır olursa da bu mütâlaʻa kaçak (11) tütün müsâdere veyâ keşf 
eden polis ve jandarmaya verilecek mükâfât-ı nakdiyyenin doğrudan 
doğruya kendilerine değil hidmeti görülenler arasında (12) taksîm edilmek 
üzere âmirlerine iʻtâsı takdîrinde refʻ edilmiş olacağından ve polis ve 
jandarmalar mukarrerât-ı ahîre mûcibince rüesâ-yı memûrîn-i mülkiyyenin 
(13) idâresine verilmiş olduğundan baʻd-ezîn keşf ve müsâdere edecekleri 
kaçak tütünlerden kendilerine mükâfât-ı nakdiyye-i nizâmiyye verilmek 
üzere polis (14) ve jandarmanın da kaçak tütün müsâderesi ve taʻkîbiyle 
mükellef olduğunun ve bunlardan bi’l-fi ʻl hidmeti görülecek olanlara 
verilecek mükâfât-ı nakdiyyenin (15) mahallinin en büyük mâl memûru ile 
reji memûrunun kontrolü tahtında tevzîʻi husûsunun usûl-i ittihâz edilmesi 
Mâliyye Nezâret-i Celîlesinden (16) bildirilmiş olmağla taʻmîmen teblîğ 
olunur. Fî…..Nisan Sene (1)328 ( …Nisan 1912).

Dâhiliyye Nâzırı Vekîli nâmına
Müsteşâr
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İstihdam edildikleri yerden nakil, tahvil veya doğrudan tayinen başka 
bir mahalle gönderilen polis memurlarına, yolda geçirdikleri müddet 
için maaş verilmeyip kat ettikleri mesafeye göre harcırah verileceği, 

sıfat ve memuriyetle münasebetlerinin kesilmeyeceği hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 9 � Sayfa: 320)

Şûrâ-yı Devlet
Nâfi ʻa ve Maʻârif ve Mâliyye Dâiresi
ʻAded: 976

Ber-mûcib-i mazbata Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesinden îfâ-yı 
muktezâsına himmet buyuruldu. Fî 14 Şevval Sene (1)330 ve fî 

13 Eylül Sene (1)328 (26 Eylül 1912).

(1) Dâhiliyye Nezâretinden bi’t-takdîm Şûrâ-yı Devlete havâle buyurulan 
30 Mayıs Sene (1)328 târîhli ve sekiz yüz on numerolu tezkire Mâliyye ve 
Nâfi ʻa ve Maʻârif Dâiresinde kırâet olundu.
(2) Mezkûr tezkirede müstahdem bulundukları vilâyet dâhilinde vazîfe-i 
memûreleri îcâbâtıyla tebdîl-i mevkiʻ etdirilen polis memûrlarına 
memûrîn-i sâire-i mülkiyye misillü hidmet-i (3) hâliyyelerinden infi sâl 
ile memûriyyet-i cedîdelerine ittisâl etmiş nazarıyla bakılarak yolda 
geçirdikleri müddet zarfındaki maʻâşları katʻ olunmakda ise de bu 
muʻâmele (4) polis sıfat ve memûriyyeti iʻtibârıyla muvâfık olamayacağına 
dâir Bahr-i Sefîd Vilâyetinden vukûʻ bulan işʻâr üzerine bi’l-muhâbere 
Mâliyye Nezâretinden alınan tezkirede (5) polis memûrlarının maʻâşı 
mukîm olduklarına göre muhassas olub hasbe’l-îcâb tahvîl etdirilen 
bu gibi mukîm memûrlara yolda geçirdikleri eyyâm içün harcırâhları 
ʻale’l-usûl (6) tesviye kılındığı cihetle ayrıca maʻâş iʻtâsı kânûnen câiz 
olamayacağı inbâ edilmiş ise de polis memûrları memûrîn-i sâireye makîs 
olamayıb vilâyet üzerine (7) müretteb ve vilâyet dâhilinde lüzûm görülen 
mahallere tevzîʻ ve istihdâmları idâre-i vilâyete ʻâid olduğuna ve bir 
polisin memûriyyetinin icrâ ve elbise-i resmiyyesinin iksâsının müteʻâkib 
(8) sıfat ve vazîfe-i zâbıtaya salâhiyyeti taʻyîn edeceğine mebnî bunların 
müretteb oldukları vilâyetden diğer bir vilâyete nakl ve tahvîl olunmadıkca 

9  BOA. DH. EUM. MH. 247-123.
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tedâbîr ve ihtiyâcât-ı inzibâtiyye-i mahalliyye (9) göre dâhil-i vilâyetde 
bir livâ ve kazâdan diğer livâ ve kazâya nakl veyâ sevk olunan polis 
mürettebâtının memûrîn-i sâire gibi bulunduğu mahallden infi kâkında 
işden el çekmiş (10) ve sevk olunduğu mahalle muvâsalatında işe başlamış 
ʻadd olunarak maʻâşlarının ona göre tesviyesi memûrîn-i zâbıtanın usûl-i 
idâresine ve istihkâkları nokta-i nazarından (11) muktezâ-yı ʻadâlete 
muvâfık olamayacağı der-kâr olduğundan mülgâ Zabtiyye Nezâretince de 
mukaddemâ bu cihet nazar-ı dikkate alınarak polis memûrlarından eyyâm-ı 
hâliye tevkîf edilmemesi (12) taʻmîmen teblîğ edildiği anlaşıldığından 
bahsle mahzâ inzibât ve asâyiş-i mahallî îcâbâtına tabʻan vülât ve 
mutasarrıfînin tensîbiyle vilâyet dâhilinde tebdîl-i mevkiʻ etdirilmiş (13) 
polis memûrlarının yolda geçirdikleri müddete ʻâid maʻâşlarından tevkîfât 
icrâ olunmaması husûsunun bir karâra rabtı lüzûmu gösterilmişdir.
(14) Îcâbı teemmül olundu nakl ve tahvîl veyâ doğrudan doğruya taʻyînen 
bir mahalle iʻzâm edilen bi’l-ʻumûm memûrîne yolda geçirdikleri 
müddet içün maʻâş verilmeyib katʻ edecekleri (15) mesâfenin buʻduyla 
mütenâsiben harcırâh iʻtâsı ol bâbdaki karârnâmede kabûl ve tatbîk edilen 
usûl îcâbından bulunmasına mebnî bazı memûrînin işbu hükm-i nizâmın 
dâire-i şumûlünden (16) hâric bırakılmasının ʻadem-i cevâzı âzâde-i kayd 
ve tez-kâr ve memûrîne verilen harcırâhlar maʻâş ve maʻârif-i seferiyye 
mukâbili olduğu gibi bir vilâyete müretteb polis memûrları (17) o vilâyetin 
malı bulunduğu cihetle bir mevkiʻden diğer bir mevkiʻe nakl ve tahvîlleri 
hasebiyle yolda geçirdikleri müddet zarfında sıfat ve memûriyyet-i 
zâbıtaları refʻ ü nezʻ edilmiş ʻadd (18) olunamayacağından ʻazl veyâ âher 
vilâyete memûr edilmedikce ʻaynı vilâyetin her noktasında ve her hâl ü 
kârda îfâ-yı vezâif-i memûreye mecbûriyyetleri der-kâr bulunmuşdur 
baʻzı (19) vilâyât-ı vesîʻa müstesnâ olmak üzere ekser vilâyetlerin iki 
müntehâ noktası beynindeki mesâfenin derece-i buʻduna nazaran ʻaynı 
vilâyet dâhilinde nakl ve tahvîl olunan polis memûrları (20) mahall-i 
sâbıkından der-hâl hareketle bilâ-lüzûm vakt zâyiʻ etmeksizin mevkiʻ-i 
cedîdlerine muvâsalata şitâb etdikleri takdîrde gâib edecekleri maʻâş 
nihâyet birkaç yemiyyeden (21) ʻibâret olmakdan katʻ-ı nazar bunlara 
ber-mûcib-i işʻâr râh-ı müddet içün maʻâş itâsı sûretinin ihtiyârı hâlinde 
mahall-i memûriyyet-i cedîdelerine ʻazîmet ve muvâsalat (22) husûsunda 
lüzûm-ı derece müsâraʻat göstermeyib bir müddet vakt kazanmak gibi sû-i 
istiʻmâle bir tarîk açılarak bi’n-netîce zâten mevcûdu derece-i kifâyede 
bulunmayan memûrîn-i (23) zâbıtanın bir kısmından velev muvakkaten 
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olsun istifâde edilememesini müstelzim olacağından harcırâh karârnâme-i 
hâzırının usûlen icrâ-yı taʻdîlâtına kadar kemâ-kân (24) hükm-i nizâma 
tevfîk-i muʻâmele edilmesi lüzûmunun Dâhiliyye Nezâretine teblîği 
tezekkür kılındı ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 14 
Şevval Sene (1)330 ve fî 13 Eylül Sene (1)328 (26 Eylül 1912).

Mühürler

Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik
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1010

Polis okulunu bitirerek polis adayı olarak göreve başlayanlara yarım 
maaş verilmesi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 10 � Sayfa: 321)

Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Muhâsebe Kalemi
ʻAded: 9788
11

Kosova Polis Müdîriyyetine

(1) Polis mesleğine kayd ve kabûl olunacak efendiler evvelce meslekden 
birer sûretle infi kâk etmiş oldukları hâlde bunların namzed (2) kaydıyla 
mektebde ikmâl-i tahsîl ederek polislik içün lâzım gelen maʻlûmâtı 
istihsâl edinceye kadar kendilerine iki yüz guruş maʻâş (3) iʻtâsı teblîgât-ı 
mukarrere iktizâsından bulunduğu hâlde müdîriyyetinizce namzed usûlü 
tatbîk olunmayarak ʻale’s-seviye her birine polis (4) maʻâşı iʻtâ edilmekde 
olduğu Selanik Polis Mektebi Müdîriyyetinden işʻâr edilmişdir polisliğe 
namzed sûretiyle kayd edileceği tahmîn olunan (5) memûrînin muhassasâtı 
büdceye iki yüz guruş olarak mevzûʻ olduğundan bunlara dört yüz guruş 
verilmesi bi’l-ahire muhassasâtın (6) ʻadem-i kifâyetini ve bu sebeble bir 
kısım memûrîne maʻâş verilmemesini intâc edeceği cihetle namzedlere 
nısf-ı maʻâş iʻtâ olunmağla berâber şimdiye (7) kadar teblîgât hilâfında 
tam maʻâş verilmesi esbâbının muvazzahan inbâsı lüzûmu beyân olunur. 
Fî 14 Teşrîn-i evvel Sene(1)328 (27 Ekim 1912).

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîri
(İmzâ)

10  BOA. DH. EUM. MH. 247-84.
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1111

Vilayet dâhilinde yer değiştiren polislere harcırah yerine tam maaş 
verileceği hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 11 � Sayfa: 322)

Bitlis Vilâyeti
Tahrîrât Kalemi
ʻUmûmî: 7139
Husûsî: 583

Hulâsa:
Tebdîl-i mevkiʻ edilecek polis memûrlarına 

harcırâh verilmeyib tam maʻâş iʻtâsı hakkında.

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Dâhil-i vilâyetde müstahdem polis memûrları bi’l-îcâb bir mahallden 
diğer mahalle mevkiʻleri tebdîl olundukca harcırâh karârnâmesine 
tevfîkan (3) maʻâşları katʻ olunarak harcırâh iʻtâsı teblîgât-ı ʻumûmiyye 
ahkâmından ise de Emniyyet-i ʻUmûmiyye büdcesi nâmına vürûd eden 
harcırâh (4) muhassasâtı kifâyet edemeyib memûrînin şikâyet ve sızıldısını 
müstelzim olduğu ve polis memûrlarının mezûn oldukları (5) sırada bile 
tesâdüf edecekleri bir meseleye hasbe’l-vazîfe müdâhaleye mecbûriyyetleri 
taʻlîmât-ı mahsûsası ahkâmından olub bunların memûrîn-i (6) mülkiyyeye 
kıyâs edilmesi teşvîş-i kuyûdu ve kendilerinin teşdîd-i mağdûriyyetleri 
müstelzim idüğü beyânıyla müşkilât-ı vâkıʻanın izâlesine (7) medâr olmak 
üzere baʻdemâ tebdîl ve tahvîlleri îcâb eden polis müstahdemînine harcırâh 
verilmesinden sarf-ı nazarla bunlara tam maʻâş (8) iʻtâsı usûlünün vazʻı 
lüzûmu Vilâyet Polis Müdîriyyetinden ifâde olunmuş ve bu sûret mevâkiʻ 
nefsü’l-emr görülmüş olmağla (9) icrâ-yı îcâbına müsâʻade buyurulması 
ʻarz olunur ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 24 Zi’l-
hicce Sene (1)331 ve 10 Teşrîn-i sânî Sene (1)329 (23 Kasım 1913).

Bitlis Vâlîsi
(Mühür)

11  BOA. DH. EUM. MH. 73-10.

Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik
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1212

Polisin tensik ve ıslahıyla memlekete daha faydalı bir hale ifrağı 
için bunların emekliliği hakkında tanzim olunan kanun layihasının 

tasdikiyle ilanına dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 12 � Sayfa: 323)

İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi 
Tahrîrât Kalemi 
ʻAded 
ʻUmûmî: 4723
Husûsî: 168

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Nâzır beyefendi hazretleri 
(2) Polis tensîk ve ıslâhıyla memlekete daha nâfi ʻ bir hâle ifrâğı içün polisin 
heyet-i ʻumûmiyyesi içinde yapılması lâzım gelen ıslâhâtdan (3) biri de 
henüz Mülkiyye Tekâʻüd Kânûnu mûcibince müddet-i nizâmiyyeyi ikmâl 
edememelerinden dolayı el-yevm bi’z-zarûre istihdâm edilmekde olan 
(4) birçok komiser ve muʻâvin ve polislerin icrâ-yı tekâʻüdü içün polisin 
tekâʻüdüne dâir tanzîm olub Şûrâ-yı Devlet’de der-dest-i tedkîk (5) bulunan 
kânûn lâyihasını bir an evvel neşr ve iʻlânıdır esâsen polis memûrları gece 
gündüz îfâ-yı vazîfe etmek dolayısıyle memûrîn (6) mülkiyyenin icrâ-yı 
tekâʻüdüne dâir olan kânûn ile tekâʻüdleri muvâfık-ı ʻadâlet olamayıb 
polisin bir sene hidmetinin bir buçuk sene iʻtibârıyla (7) tekaʻüdlerinin 
ol vechle icrâsı zarûreti der-kâr olduğu cihetle Şûrâ-yı Devlet’de buna 
dâir olan kânûnun tedkîk ve intişârı (8) polisde şâyân-ı dikkat bir hayat 
uyandıracağı şübhesidir. Bu kânûnun neşr ve iʻlânı ʻuhdelerine pek 
mühim vazîfe tevdîʻ edilmiş olan (9) memûrîn zâbıtada büyük bir şevk 
hâsıl edeceği gibi bu kânûn senelerden beri edâ-yı hidmet ederek el-yevm 
vazîfesini îfâ içün kendisinde (10) kudret kalmayan birçok memûrînin dahi 
tekâʻüdünü icrâ ve yerlerine zinde ve faʻâl memûrlar yetişdirerek az zaman 
zarfında polisde (11) her husûsda yeni bir hayat temîn edecekdir. Esbâb-ı 
maʻrûzadan dolayı polisin tekaʻüdüne dâir olan kânûnun sürʻat-i neşr (12) 
ve iʻlânına müsâʻade buyurulması ʻarz ve istirhâm olunur ol bâbda emr 
ü irâde efendim hazretlerinindir. Fî 18 Ağustos Sene (1)329 (31 Ağustos 
1913).

Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)

12  BOA. DH. İD. 159-53.
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1313

Zabıta memurlarının emekliliğine ait kanun maddesinin sunulduğuna 
dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 13 � Sayfa: 324)

Dâhiliyye Nezâreti 
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti 
Muhâberât ve Tensîkât Şuʻbesi 
ʻAded: 571

Memûrîn-i inzibâtiyyenin tekâʻüdlerine ʻâid tanzîm olunan
mâdde-i kânûniyyenin takdîm olunduğuna dâir 

Huzûr-ı Sâmî-i Cenâb-ı Sadâret-penâhîye

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir
(2) Polis mesleğinin ehemmiyyet ve nezâket-i bâhiresi müntesibîn ve 
müstahdemînin fevka’l-ʻâde ihtimâm ve iʻtinâ ile intihâb ve taʻyînini 
istilzâm etmekde ve bu husûsda polis mekâtibiyle heyet-i intihâbiyece 
duhûl ve terfîʻ muʻamelâtında bi-hakkın iltizâm-ı dikkat (3) edilmekde 
ise de iʻlân-ı Meşrûtiyyetden mukaddem silk-i zâbıtaya kabûl ve 
baʻde’l-inkılâb müddet-i mesbûka-i memûriyyetleri zarfında sû-i hâl ve 
hareketleri mütehakkik olmamasına mebnî tensîkan ibkâ edilmiş olan 
bir kısım memûrînin fıkdân-ı rüyet (4) ve ehliyyetiyle berâber el-yevm 
bi’l-ıztırâr ve istihdâm edilmekde oldukları ve bu kabîl memûrînden 
müddet-i tekaʻüdiyyelerini ikmâl etdikleri hâlde hakk-ı kânûniyyelerini 
istiʻmâl eylemeyerek kadroları bî-sûd işgâl edenlerin dahi (5) hadd-i 
muʻayyen-i nizâmîye vâsıl olmamış bulunmaları zarûretiyle tekaʻüd-i 
cebrî muʻâmelesine tâbiʻ tutulamadıkları nazâr-ı dikkate alınarak polisin 
tekemmülât ve terakkiyâtına hâdim mesâʻi-i masrûfeden muntazır fevâidin 
temîn (6) ve tesrîʻ ve iktitâfına kâfi l cümle-i tedâbîrden olmak üzere maʻârif 
ve mekâtib müdîr ve muʻallimlerinden müddet-i hidmetleri yirmi seneye 
bâliğ olub da devâm-ı hidmetlerinden istifâde olunamayacağı tahakkuk 
edenlerin (7) otuz sene hidmet etmiş gibi tekâʻüd edilmeleri hakkında 25 
Cemâziye’l-evvel Sene (1)328 ve fî 20 Haziran Sene (1)326 târîhli mâdde-i 
münferide-i kânûniyye ile müttehaz usûlün memûrîn-i inzibâtiyyeye dahi 

13  BOA. BEO. 4292-321830.

Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-7

24

tatbîki ve bu sûretle (8) müddet-i hidmetleri hadd-i maʻrûza vâsıl ve fakat 
devâm-ı hidmetlerinden istifâde gayr-ı hâsıl bulunan polis müdîr ve merkez 
memûrlarıyla komiser ve komiser muʻâvinleri ve polis efrâdının otuz sene 
hidmet etmiş (9) gibi tekâʻüdleri ve müddet-i hidmetleri otuz seneden ne 
kadar eksik ise otuz sene tamâm oluncaya kadar tekâʻüd maʻâşlarından 
memûriyyet maʻâşlarına ʻâid hisse-i tekâʻüdiyyenin tevkîfi  tensîb ve bu 
bâbda (10) muktezî mâdde-i kânûniyye lâyihası Meclis-i Mebʻûsân’a 
berây-ı tevdîʻ leffen takdîm kılınmış olmağla tasvîb-i sâmîlerine iktirân 
etdiği sûretde irâde-i muktezâsına müsâʻade-i celîle-i fehâmet-penâhîlerinin 
şâyân buyurulması ʻarz (11) olunur ol bâbda emr ü fermân hazret-i men 
lehü’l-emrindir. Fî 19 Receb Sene (1)332 ve fî 31 Mayıs Sene (1)330 (13 
Haziran 1914).

Dâhiliyye Nâzırı nâmına 
Müsteşâr

(İmzâ)
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1414

İstanbul polis mürettebatında hüsnü hizmeti görülen bazı memurlara 
verilmesi talep edilen mükâfat hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 14 � Sayfa: 325)

İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
Tahrîrât Kalemi
ʻAded
ʻUmûmî: 8629
Husûsî: 262

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine

(1) 4 Teşrîn-i evvel Sene (1)330 târîhli ve 27548/394 numerolu tezkire-i 
vâlâları cevâbıdır. Sirkat maksadıyla (2) Der-Saʻâdet Rüsûmât Başkâtibi 
Vasıf Bey’in hânesine duhûl eden sârikleri cürm-i meşhûd hâlinde (3) 
der-dest husûsunda hüsn-i hidmetleri sebk eden Beyoğlu Müdîriyyeti 
mürettebâtından 1898, 2010, (4) 2055, 2041, 1422, 2161 numerolarda 
mukayyed Şuayb, Mehmed Emin, Rüşdü (5) İsmail Hakkı, Nuri ve Kazım 
Efendilerin Polis Nizâmnâmesinin Elli Birinci Mâddesi mûcibince (6) 
birer mâʻaşları nisbetinde ve meşhûr kasa sâriklerinden Yorgi Yataşa’yı bir 
gûnâ delâil ve emâre (7) olmadığı ve eşkâl-i sâbıkası mevcûd bulunmadığı 
hâlde yalnız kumpanya müstahdemîni tarafından (8) verilen eşkâl üzerine 
der-destine muvaffak olan Üçüncü Sınıf Taharrî Memûru Ali Rıza Efendi 
(9) ile vazîfede dikkat ve gayreti ve hidemât-ı cansiperânesi meşhûd olan 
Beyoğlu mürettebâtından (10) 2194 numerolu Ali Efendiye dahi Mâdde-i 
mezkûreye tevfîkan ikişer maʻâşları mikdârında (11) mükâfât-ı nakdiyye 
iʻtâsı tensîb edilmiş olduğundan mecmûʻ-ı hâsılası bulunan dört bin iki 
yüz (12) guruşluk havâlenâmesinin iʻtâsı mütemennâdır efendim. Fî 16 
Teşrîn-i evvel sene (1)330 (29 Ekim 1914).

Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)

14  BOA. DH. EUM. MEM. 57-8.

Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik
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1515

Tecil-i Düyun Kanunu gereğince memur maaşlarından yapılacak kesinti 
miktarını İstanbul Polis Müdüriyetine bildirilmesi
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 15 � Sayfa: 326)

Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti

Muhâsebe Şuʻbesi

Kalem Kayd 
Numerosu

Dosya 
Numerosu

Evrâk Kalemi 
Sâdıra 

Numerosu
Sevk Târîhi

3001

Târîh-i Tesvîd Musevvid Mübeyyiz Târîh-i Tebyîz

13 Kânûn-ı 
evvel Sene 

(1)330

Hulâsa: 
Müzekkire

15 Kânûn-ı evvel 
Sene (1)330 

(28 Aralık 1914)

(1) Tecîl-i Duyûn Kânûnu mûcibince devâir-i icrâiyyece 
tevkîfi ne lüzûm gösterilecek mebâliğin mukaddemâ tahakkuk 
(2) etdirilecek bordro ve iʻtâ emrlerine maʻâşâtın tam veyâ 
nısf olmasına göre (3) tam veyâ nısf olarak idhâli ve mütedâhil 
nısf-ı maʻâşâtın iʻtâsında dahi bu sûretle (4) tevkîfât icrâsı 
lâzım geleceği Mâliyye Nezâret-i Celîlesinden muhâsebeye 
mürsel 22 Teşrîn-i sânî Sene (1)330 (5) târîhli tezkirede 
işʻâr buyurulmuş ve Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti 
memûrîninden (6) medyûn olanların maʻâşlarından ne mikdâr 
tevkîfât îfâsı îcâb edeceği Der-Saʻâdet İcrâ Dâirelerine 
suâl (7) edilmesi üzerine (8) Beyoğlu İcrâ Dâiresinden alı-
nıb leffen gönderilen tezkirenin melfûfu cedvelde Polis (9) 
Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesine ʻâid baʻzı memûrînin esâmîsi 
ve medyûn oldukları mebâliğ ile (10) tevkîfi  îcâb eden 
mebâliğ gösterilmiş olmağla îfâ-yı muktezâsı zımnında işbu 
müzekkire ve merbûtu (11) mezkûr tezkire ve cedvel İstan-
bul Polis Müdîriyyet-i ̒ Umûmiyyesi Muhâsebe Başkitâbetine 
tevdîʻ olunur. 

15  BOA. DH. EUM. MH. 95-58.
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1616

Mahmut Şevket Paşa’nın katli sebebiyle tevkif hanede tutuklu 
bulunan Abdüllatif Efendi ailesine verilen yevmiyenin kesilmeyerek 

istihkaklarının ödenmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 16 � Sayfa: 327)

Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Muhâsebe Şuʻbesi
1469
(1) Şehremini gurbunda Karabaş Mahallesinde sâkin serkomiserlikden 
muhrec Abdüllatif Efendi’nin Mahmûd Şevket Paşa merhûmun vakʻa-i 
şehâdetinden (2) dolayı Dîvân-ı Harb-i ʻÖrfî Tevkîfhânesinde mevkûf 
bulunduğu sırada muhtâc-ı muʻâvenet bulunan zevcesi Cemile ve teyzesi 
(3) Feride Hanımlar Sinob’a nefy olunanların ʻâilesi miyânında 5 Haziran 
Sene (1)329 târîhinden iʻtibâren beşer guruş yevmiye tahsîs edilerek (4) üç 
yüz otuz senesi Teşrîn-i evveli nihâyetine kadar yevmiyeleri iʻtâ olunmuş 
ve ahîren mûmâileyhin mahkûmen Diyarbekir’e nefy edildiği (5) haber 
alınarak sebeb-i mahkûmiyyet ve târîh-i nefyi İstanbul Polis Müdîriyyet-i 
ʻUmûmiyyesinden istifsâr edilmişdi. Bu kerre alınan (6) merbût tezkire-i 
cevâbiyyede mûmâileyh maslûb-ı muhibbin şerîk-i fesâdı olub Mahmud 
Şevket Paşa merhûmun vakʻa-i (7) şehâdetinde zî-medhal olarak 
mahkûmen Habshâne-i ʻUmûmîde mahbûs bulunduğu hâlde hükûmet-i 
hâzıra ʻaleyhinde îkâʻ-ı (8) fesâd içün hâricle münâsebât tesîs ve ittifâk-ı 
hafy ʻakdi ile erbâb-ı fesâdın gönderdikleri beyânnâmeleri (9) neşr ve 
tevzîʻ etdiği bi’l-muhâkeme sâbit olmasına mebnî on beş sene kalʻa-bend 
edilmesine Der-Saʻâdet Dîvân-ı Harb-i ʻÖrfî’since (10) karâr verilerek 28 
Kânûn-ı evvel Sene (1)330 târîhinde Diyarbekir Vilâyetine iʻzâm kılındğı 
bildirilmişdir. Sûret-i işʻâra (11) nazaran mezkûr yevmiyenin devâm iʻtâsı 
veyâ katʻı merhûn rey-i ʻâlîleridir. Fî 19 Eylül Sene (1)331 (2 Ekim 1915).

Muhâsebe Müdîri
(İmzâ)

16  BOA. DH. EUM. MH. 111-16.

Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik
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1717

Polislere maaşlarına ek olarak birer nefer tayini verilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 17 � Sayfa: 328)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Şuʻbe:
ʻUmûmî:
Husûsî: 1119

Huzûr-ı ʻÂlî-i Cenâb-ı Sadâret-penâhîye

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir
(2) Dâhil-i memleketde inzibât ve âsâyişin temîni ve bi’l-cümle kavânîn 
ve nizâmât ahkâmının tatbîki vazîfesiyle mükellef olan polis kuvvetinin 
teşkîlât-ı ahîresinde efrâd-ı maʻâşâtı dört (3) ve beş yüz olmak üzere taʻyîn 
edilerek münhall vukûʻunda isbât-ı ehliyyet edenlerin ikişer yüz guruş 
zamm-ı maʻâşla ʻale’d-derecât muʻâvinlik ve ikinci ve serkomiserliğe 
ve ondan sonra da (4) merkez memûriyyetleriyle polis müdîrliklerine 
terfîʻleri esâsı kabûl edilmiş idi. Harb-i hâzırdan mukaddem şehrî dört, 
beş yüz guruş vâridât-ı sâfi yye bir ʻâilenin mutavassıt (5) bir hâlde temîn-i 
maʻîşetine kifâyet edebildiği içün târîh-i mezkûra kadar her tarafda oldukca 
kâbiliyyet ve maʻlûmât sâhibi memûrlar cemʻ edilebilerek polis kuvveti 
muntazam bir şekl (6) iktisâb etmiş idi. Harb-i hâzırın tevlîd etdiği idârî 
birçok ahvâle galâ-yı esʻâr dahi inzimâm edince polis kuvveti intizâm-ı 
sâbıkını tedrîcen zâyiʻ eylemişdir. (7) Galâ-yı esʻârın tevlîd etdiği zıyyık-ı 
maʻîşet birçok memûrların vazîfelerini sû-i istiʻmâl etmelerine sebeb 
oldu. Tarîk-i istikâmetden inhirâf edemeyen birçok memûrlar da (8) 
derd-i maʻîşetle vazîfelerini ihmâle mecbûr oldular. Bundan dolayı polis 
kadroları bugün ihmâlkâr yâhûd istikâmeti meşkûk bir takım memûrları 
ihtivâ etmekdedir. Bunlarla (9) vezâif-i mühimme-i zâbıtanın tedvîri 
gayr-ı mümkün bulunduğu cihetle idâreye sıkı bir teftîş ve takayyüd vazʻı 
sûretiyle kuvve-i mevcûdenin tasfi yesi iktizâ eder ise de dört, beş yüz 
hatta (10) bin guruş maʻâşla değil bir ʻâilenin hatta bir şahsın bile bugün 

17  BOA. BEO. 4545-340829.
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temîn-i maʻîşet edebilmesi müstahîl bulunduğundan polis kuvvetinin 
ıslâhı içün müstahdemînin iʻâşelerinin tanzîm ve teshîli (11) lüzûm-ı 
katʻîsi tahakkuk ve taʻyîn etmekdedir. Kaldı ki bugüne kadar ʻaskerlik 
korkusuyla îfâ-yı hidmet etmekde olan polis memûrlarının her tarafda 
mühim mikdârda istiʻfâ eylemekde (12) bulundukları pey-der-pey vürûd 
etmekde olan muʻâmelâtdan anlaşılmakdadır. Maʻâş ü maʻîşet meselesine 
bir an evvel çâre-i ̒ âcil bulunmadığı takdîrde gerek pay-i taht gerek vilâyât 
(13) ve elviye merâkizi yakın vaktde polissiz kalacakdır ki bunun tevlîd 
edebileceği mahâzîr-i mühimme-i ʻadîde müstagnî-i ʻarz ve îzâhdır. Dört, 
beş yüz guruş maʻâşla polis ve altı (14) sekiz yüz ve biner guruş maʻâşla 
muʻâvin ve komiser tedârik edebilmek içün bunların maʻîşetlerinin efrâd-ı 
ʻaskeriyye misillü hükûmetce temîni taht-ı vücûbdadır. Buna binâen polis 
(15) memûrlarına ʻale’s-seviye şehrî bir nefer taʻyîni iʻtâsı ve bunun içün 
ʻAskerî Taʻyînât Kânûnu’nda bir nefere muhassas mikdârın esâs ittihâzı 
münâsib görüldü. Şu kadar ki ʻaskerî (16) levâzım anbarı memleketin 
ancak pek mahdûd mahallerinde bulunabileceği içün muʻâmelâtda intizâm 
ve sürʻat temîn edilebilmek üzere muʻayyenâtın ʻaynen ve menzil anbarı 
bulunmayan (17) mahallerde râyic-i beldeye nazaran taʻyîn edecek hâsıl-ı 
nakdîsinin tesviyesi husûsu esâs ittihâz edildi. Polis silsilesine polis 
müdîrleri ile merkez memûrları da dâhil bulunduğu (18) ve bunların 
ʻadedleri mahdûd olmakla berâber maʻâşları mikdârı da erbâb-ı liyâkat 
ve iktidârı ıtmâʻ edecek derecede olmadığı cihetle meslekde liyâkatli 
memûrlar istihdâmını (19) temîn zımnında bir nefer taʻyîninin bunlara 
da itâsı muktezîdir. Esbâb-ı maʻrûzaya mebnî kaleme alınan lâyiha-i 
kânûniyye leffen pişgâh-ı ʻâlî-i âsafânelerine ʻarz ve takdîm kılındığından 
polis (20) kuvvetinin zevâlden vikâyesi ve pek mühimm olan âsâyiş-i 
memleketin muhâfazası içün bir an evvel iktisâb-ı kânûniyyet etmesi 
esbâbının istikmâline müsâʻade-i ʻaliyye-i fehîmâneleri şâyân buyurulmak 
bâbında (21) emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 20 Safer Sene 
(1)337 ve fî 25 Teşrîn-i sânî Sene (1)334 (25 Kasım 1918).

Dâhiliyye Nâzırı
(İmzâ)

Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik
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1818

Polis memurlarına verilecek pahalılık zammı, iaşe bedeli, birer nefer 
tayini vs. hakkından Maliye Nezareti’nden gönderilen kararnamelerin 

takdim kılındığına dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 18 � Sayfa: 329)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti

Polis memûrînine verilecek iʻâşe bedeli hakkında karârnâme sûretidir.

Birinci  Mâdde: Polis silsilesinde dâhil olan memûrînden polis namzedleri 
ve polis memûrları ve komiser muʻâvinleri, ikinci ve serkomiserler ile 
merkez memûrlarına ve polis müdîrlerine maʻâş-ı muhassas-ı şehrîlerine 
zamîmeten ve ʻaynen şehrî bir nefer taʻyîni verilecek ve ʻaskerî anbarları 
bulunmayan mahallerde bunun hâsıl-ı nakdîsi iʻtâ olunacakdır.
İkinci Mâdde: Mâdde-i sâbıkada beyân olunan memûrîne verilecek 

iʻâşe bedelâtı ʻAskerî Taʻyînât Kânûnu mûcibince bir nefer içün muʻayyen 
ve muhassas olan mevâdd iʻâşe mikdâr-ı şehrîsinin râyic-i beldeye nazaran 
nakde tahvîlinden ʻibâretdir.

Üçüncü Mâdde: İşbu karârnâme 1 Kânûn-ı sânî 335 târîhinden iʻtibâren 
merîü’l-icrâdır.

Dördüncü Mâdde: İşbu karârnâmenin icrâsına Harbiyye ve Dâhiliyye 
ve Mâliyye Nâzırları memûrdur.

Meclis-i ʻUmûmînin ictimâʻında kânûniyyeti teklîf olunmak üzere işbu 
karârnâmenin mevkiʻ-i merʻiyyete vazʻını irâde eyledim. Fî 27 Rebîü’l-
ahir (1) 337 ve fî 1 Kânûn-ı sânî (1)335 (1 Ocak 1919).

Taʻlîmâtnâme

Mâdde 1: Bâlâdaki karârnâme mûcibince polis memûrlarına verilecek 
bir nefer taʻyîninin mikdâr-ı yevmîsi zîrde gösterilmişdir.

18  BOA. DH. EUM. MEM. 104-1.
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Şubat    Kânûn-ı sânî    Kânûn-ı sânî  Şubat
Gram Kilo Gram  Kilo Cinsi Gram Para Guruş  Para Guruş
200 25  900 27  Ekmek 900  30 334  15 302
0 7  750 7  Et  250  25 743  20 654
200 4  650 4  Bulgur 150  5 216  10 195
560 0  620 0  Yağ 20  0 145  0 131
560 0  620 0  Tuz 20  35 5  10 5
252 0  279 0  Sabun 9  0 26  20 23
840 0  930 0  Gaz 30  10 181  30 163
400 22  800 24  Odun 800 20 49  30 44
0 7  750 7  Kömür 250 5  58  20 52

Yalnız Teşrîn-i sânî’den Şubat nihâyetine kadar dört aya mahsûsdur.

(Belgenin Devamı)

Ramazan-ı Şerîf’e mahsûs taʻyînât-ı yevmiyye ber-vech-i âtîdir

 Ekmek   800
 Et  200
 Pirinç  250
 Yağ  40
 Tuz  20
 Soğan  20
 Şeker  50
 Zeytin  15
 Sabun  9
 Gaz  30
 Odun  800
 Kömür  250

Mâdde 2: İşbu nefer taʻyînâtından yalnız kânûnda sarâhaten zikr edilen 
memûrlar ile sivil polis demek olan taharrî memûrları istifâde edeceklerdir.

Mâdde 3: Her ayın taʻyînâtı o ayın nihâyetinde tahakkuk etdirilecek 
ve memûrun işe mübâşeret veyâ infi kâkına nazaran tam bir aylık hidmeti 
olmayanlara müddet-i istihdâmlarına göre kıste’l-yevm iʻtibârıyla 
verilecekdir.

Mâdde 4: ʻAskerî anbarları mevcûd olan yerlerde polislerin esâmî ve 
birinci mâddedeki cedvele göre bir aylık mikdâr istihkâklarını ve şehr 

Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik
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dâhilinde müteʻaddid ʻaskerî fırın ve mezbahaları mevcûd ise her polisin 
hangi fırın ve mezbahadan alacağını hâvî tanzîm olunacak cedvel polis 
müdîriyyetinden musaddak olarak cihet-i ʻaskeriyyeye tevdîʻ edilecek ve 
cihet-i ̒ askeriyye vereceği taʻyînâtın mecmûʻ bedeli kaça guruş tutuyor ise 
onu polis müdîriyyetine işʻâr ederek polis müdîriyyetlerince de Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye büdcesinden gönderilen havâlenâmeden mahsûben bedeli 
cihet-i ʻaskeriyyeye iʻtâ olunacakdır.

Mâdde 5: ̒ Askerî anbarları olmadığı veyâhûd olub da Birinci Mâdde’de 
muharrer taʻyînâtdan bir kısmı anbarda mevcûd olmadığı takdîrde yalnız 
mevcûd olanlar cihet-i ʻaskeriyyeden ve mütabâkîsi iʻâşeden alınacakdır. 
Hem cihet-i ʻaskeriyyenin hem iʻâşenin anbarında bulunmayanların 
ise Altıncı Mâdde’de muharrer olduğu üzere takdîr olunacak bedelleri 
doğrudan doğruya tahsîsâtdan mahsûben polislere tesviye edilecekdir.

Mâdde 6: ʻAskerî anbarı olmayan mahallerde Birinci Mâdde’de 
muharrer taʻyînâtın râyic-i beldeye nazaran takdîr fi yatı beledî meclislerine 
ʻâid olub beledî meclislerinden verilecek fi yat mazbataları mahallî mecâlis 
idâresinden de tasdîk edildikden sonra esâmî üzerine mikdâr-ı istihkâkı 
ve bedellerini nâtık tanzîm olunacak bordro üzerine tahsîsâtdan mahsûben 
tesviye olunacakdır.

Mâdde 7: Taʻyînât gerek ʻaskerî veyâ iʻâşe anbarından alınsın gerek 
mâdde-i sâbıka vechle takdîr olunacak bedelleri verilsin her ay nihâyetinde 
Birinci Mâdde’de muharrer mevâdd-ı iʻâşenin her kilosu polis idâresince 
kaçar guruş üzerinden tesviye edilmiş ise bu fi yatlar Emniyyet-i ̒ Umûmiyye 
Müdîriyyetine bildirilecekdir.
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*
İstanbul Vilâyeti Meclis-i İdâresinin fî 31 Mart Sene (1)335 târîh ve 

837 numerolu mazbatası sûretidir.

  Guruş    Beher cins iʻtibârıyla, beher kilosu
Odun  5
Sâde yağ 234
Sabun  93.20
Kömür  7.20
Gaz  195
Bulgur  46.20
Et  93.20
Tuz  9.20
Ekmek  12

(1) Polis Müdîriyyet-i ̒ Umûmiyyesinin Meclis-i İdâre-i Vilâyete muhavvel 
fî 27 Mart Sene (1)335 târîh ve yetmiş beş numerolu tezkiresiyle bâlâda 
muharrer dokuz kalem erzâkın (2) Harbiyye Nezâret-i Celîlesi İʻâşe 
Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesince sebk eden muhâbere netîcesinde ʻaynen 
mevcûd olmadığı cevâben işʻâr kılınmış olmağla râyic-i belde üzerinden 
(3) Şehremâneti Umûr-ı İktisâdiyye Müdîriyyetince her bir kalemin 
hizâlarında gösterilen fi yatların râyic-i mahallîye muvâfık bulunduğunun 
tasdîki taleb olunmakla (4) îcâb-ı keyfi yyet lede’l-müzâkere Müdîriyyet-i 
müşârünileyhâca taʻyîn ve takdîr edilen fi yatlar hadd-i lâyık ve iʻtidâlde 
görülerek tasdîkan işbu mazbata (5) tanzîm kılındı. Fî 6 Nisan Sene (1)335 
(6 Nisan 1919).

Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
Muhâsebe Müdîri

(İmzâ)

Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik
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*
Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Şuʻbe: Muhâsebe
ʻUmûmî: 9595
Husûsî: 10

(1) Polislere birer nefer taʻyîni iʻtâsı hakkındaki 1 Kânûn-ı sânî Sene (1)335 
târîhli karârnâmeye tevfîkan İstanbul mürettebâtına İstanbul Vilâyeti 
Meclis-i İdâresince sûreti merbût (2) mazbatada muharrer fi yatlar üzerinden 
nefer taʻyîni bedelinin iʻtâsı takarrur etdiği İstanbul Polis Müdîriyyet-i 
ʻUmûmiyyesi Muhâsebe Müdîriyyetinden gönderilen müzekkireden (3) 
anlaşılmış olmağla Emniyyet-i ʻUmûmiyyede müstahdem polislere ʻâid 
nefer taʻyînlerinin ona göre tahakkuk muʻâmelesinin îfâsı zımnında işbu 
müzekkire memûrîn müdîriyyetine takdîm kılındı. Fî 8 Nisan Sene (1)335 
(8 Nisan 1919).

Muhâsebe Müdîri
(İmzâ)
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1919

Mustafa Kemal Paşa’nın kaybolan çantasını bulan polis memurlarına 
vermiş olduğu takdir belgesine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 19 � Sayfa: 333)

Sivas
1843/40
ʻAded: 45

Amasya Beşinci Fırka K. Vâsıtasıyla Yüzbaşı Osman Nuri Bey’e

Çantayı bulmak ve hüsn-i muhâfaza etmek husûsunda gayret ve 
himmetleri sebk eden Komiser Muʻâvini Osman Efendi ile polis memûru 
efendilere elli lira verilmesini ve kendilerine ayrıca da selâm-ı mahsûsumun 
teblîğini ricâ ederim. 26/6/(1)335 (26 Haziran 1919).

Üçüncü Ordu Müfettişi
Mîrlivâ

M. Kemal

Komiser Muʻâvini Osman Efendi’ye

 Çantayı bulmak husûsunda göstermiş olduğunuz gayretinizi 
takdîren Müfettiş Paşa Hazretlerinin selâm-ı mahsûsunu mübelliğ 
telgrafnâmeyi ʻaynen gönderdim. Maʻiyyetinizden bu husûsda gayreti 
görülen efendiye Paşa Hazretlerinin selâmlarının teblîğiyle mezkûr 
mükâfât-ı nakdiyyeden münâsib mikdârının mûmâileyhe verilmesini ricâ 
ederim. Fî 30 Haziran Sene (1)335 (30 Haziran 1919).

Yüzbaşı
Osman Nuri

19  EGM. Arşiv ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı “Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 166. Yılında 
166 belge.” Ankara-2011. S. 226-227.

Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik
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2020

Vazifeleri sırasında şehit olan polis memurlarının yardıma muhtaç 
çocukları, hanımları, kız kardeş ve çaresiz valideleri için yardım 

yapılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 20 � Sayfa: 334)

Şuʻbe: 3
2575

Dâhiliyye Nezâreti Vekâlet-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Îfâ-yı vazîfe hâlinde şehd-âbe-i şehâdeti nûş eden polis memûrlarından 
ekserîsinin terk eyledikleri evlâd (3) ü ʻiyâli “ebeveynlerinin ferdâ-yı 
şehâdetinde akvât-ı yevmiyelerini tedârik edemeyecek” bir ihtiyâc-ı elîm 
(4) içinde pûyân bulunduklarından bunlardan birçoklarına şimdiye kadar 
epey mühimce bir mikdârda muʻâvenet-i nakdiyyede (5) bulunmuş isem 
de baʻdemâ bu gibilere ʻaynı sûretle îfâ-yı muʻâvenete imkân-ı mâddî 
kalmamış olduğundan vazîfe (6) kurbanlarına ve onların terk edecekleri 
dul zevce ve hemşîre ve bî-çâre vâlideleriyle öksüzlerine vâsiʻ (7) bir 
muʻâvenet îfâ edilebilmesi vecîbe-i vicdâniyyesiyle bu emr-i hayrın 
ʻadem-i îfâsındaki iktidârsızlık yüzünden (8) tevâlî ede gelmekde olan 
feryâd-ı istimdâdkârânenin ʻalâ-kadri’l-imkân iyi bir sûretde karşılanması 
memûrîn-i mûmâileyhüm (9) haklarında iyice bir muʻâvenet yapılabilmesi 
içün muktezî tedâbîrin ittihâz buyurulmasını himem-i ʻaliyye-i intizâm-
perverîlerinden (10) ehemmiyyetle ʻarz ve istirhâm eylerim ol bâbda emr 
ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 25 Kânûn-ı sânî Sene (1)337 (25 
Ocak 1921).

Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)

20  BOA. DH. EUM. MH. 215-23.
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2121

Sekiz aydan beri maaşlarını alamayan Hüdavendigar polis 
memurlarına acilen nakdi yardım yapılması talebi.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 21 � Sayfa: 335)

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Maʻrûz-ı çâkerleridir
(2) Meleketin emn ü âsâyişi ile ʻalâkadâr ve her türlü mehâlike maʻrûz 
polis memûrları fekva’l-ʻâde zamanlarda bile tam ve muntazam maʻâş 
aldığı ve bi’t-tahkîk pây-i taht-ı (3) Saltanat-ı Seniyye memûrları el-yevm 
Mart Sene (13)37 maʻâşını ikmâl etmek üzere bulunduğu hâlde Hükûmet-i 
Osmaniyyenin bir cüz-i lâ-yenfekki olan Bursa memûrîn-i (4) inzibâtiyyesi 
maʻt-teessür yedinci aya resîde olduğu hâlde henüz bir maʻâşını bile ikmâl 
edememişdir. Güzerân eden şu müddet zarfında Hükûmetin (5) müzâyaka-i 
mâliyyesi nazar-ı dikkate alınarak bugün yarın ile yarı aç ve yarı tok imrâr-ı 
evkât edegelmiş ve defterdâr-ı vilâyetimiz para getirecek-(6) getiriyor, 
geldi-geliyor terânesi ümîd-i hayal-perestâne ile elden çıkarılması lâzım 
gelmeyen eşyâ-yı beytiyye ve zarûriyyemizi de yok pahasına satmak (7) 
sûretiyle bin mezâhim ve müşkilâtla temîn-i maʻîşet ve ancak idâresi alacak 
maʻâşa münhasır ve buna istihkâr-ı hayât eden biz polis memûrları bugün 
müdhiş (8) bir bâr-ı girân ve mezellet içinde pûyân oluyor. Buraca makâm 
vâsıtasıyla yapılan teşebbüsât ve mütevâlî ikdâmât müsmir olamadı.
(9) Çünkü bu Vilâyetin vâridâtı İstanbul’dan muʻâvenet edilmezse başka 
zamanlarda bile senenin ancak üç aylığını temîn edebildiği içün artık şu 
hâl (10) ve vazʻiyyet karşısında bura mâliyyesinden maʻâş almak imkânı 
görülemediği katʻiyyen tahakkuk etmiş ve yedi aydan beri vatana olan 
fart-ı mahabbet ve şu sûretle isbât (11) ve ibrâz-ı hamiyyet edilmiş ise 
de artık nâ-kâbil tahammül bir hâlde bulunduğumuzdan ihlâl edilmek 
üzere bulunmuş ve bulunmakda olan haysiyyet-i zâtiyye ve şeref-i 
memûriyyetimizin (12) muhâfazası içün kullarınızın göstermiş olduğu ve 
bundan böyle de sebât ve ısrâr edeceği hamiyyet-i vataniyyenin bir cüzünü 
olsun İstanbul memûrlarında da (13) görmekle şeref-mübâhî olalım. 
Binâen ʻaleyh şu hâl-i pür-melâlimize terahhumen maʻrûzâtımız nazar-ı 
emʻâna alınarak maʻrûz kaldığımız sefâlet ve perîşânîden tahlîs içün (14) 

21  BOA. DH. EUM. MH. 218-62.

Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik
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muhâfaza-i hukûk ve haysiyyet-i memûretimizin nazar-ı iʻtibâra alınması 
esbâbının istikmâl buyurulmasını mirât-ı ʻadâlet müslimü’l-enâm olan 
merâhim-ʻâde-i müdîr-i efhamîlerinden (15) ʻarz ve istiʻtâfa cüret-yâb 
olduk ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 24 Nisan 
1337 (24 Nisan 1921).

Polis Memûrları nâmına
Komiser-i sânî

(İmzâ)
(İmzâlar)
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*
Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Şuʻbe: Muhâsebe
ʻUmûmî:
Husûsî:

Mâliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Hüdâvendigâr Vilâyeti polis mürettebâtı tarafından müştereken tanzîm 
ve irsâl olunan istidʻânâmede yedi aydan beri maʻâş alamadıklarından 
(3) dolayı sefâletin en son derekesine geldikleri beyânıyla maʻâşlarının 
temîn-i tesviyesi istirhâm edilmekdedir. ʻAle’l-ʻumûm memûrîn-i (4) 
hükûmet tesviye-i maʻâşât husûsunda siyyân tutulmak derece-i vücûbda 
olduğu cihetle İstanbul ve baʻzı civâr livâlardaki memûrînin (5) maʻâşları 
bir dereceye kadar taht-ı intizâma alınıb da Hüdâvendigâr Vilâyetindeki 
memûrların yedi aydan beri maʻâşsız bırakılmaları (6) şâyân-ı tevcîz 
olamayacağından vilâyet-i mezkûre memûrlarının temîn-i maʻâşâtı içün 
buradan muʻâvenet-i nakdiyyede bulunulması (7) kemâl-i ehemmiyyetle 
ricâ olunur ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî Mayıs 
Sene (1)337 (Mayıs 1921).

Dâhiliyye Nâzır Vekîli

(Alt Kısım)

(1) Bu bâbda makâm-ı sâmî-i Sadâret-i ʻUzmâ’ya vâkiʻ olan (2) işʻâr 
üzerine hazîne-i mâliyyece vilâyete elli bin lira (3) irsâlinin karârgîr olduğu 
bâ-tezkire-i sâmiyye teblîğ buyurulmuş (4) ve meblağ-ı mezkûrun tesrîʻ-i 
irsâli Mâliyye Nezâretine yazılmışdır.

Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik
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1.2. Giyim-Kuşam

2222

Polislere revolver silah verilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 22 � Sayfa: 337)

İstanbul Polis Müdîrliği
Tahrîrât Kalemi
ʻAded: 447

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine

(1) Efendim
(2) Hâlen taʻkîb edilmekde bulunan baʻzı husûsâtda polis efendilerin maʻrûz 
kalması pek melhûz ve tabîʻî (3) olan ahvâla karşı silahsız bulunmaları 
şâyân-ı teessüf hâlâtın ciddiyyetini mûcib olacağı cihetle polis efendilere 
(4) tevzîʻ edilmek üzere mikdâr-ı kâfî revolverin tedârik ve irsâli Üsküdar 
Polis Müdîriyyetinden vârid olan tahrîrâtda (5) işʻâr kılınmış ve fi ’l-hakîka 
polis memûrlarının gayr-ı müsellah bulunmaları her nokta-i nazardan 
gayr-ı câiz bulunmuş olduğundan revolverler (6) hakkında muhâbereye 
netîce verilerek Tophâne’den verilmesi takarrür eden revolverlerin ahzına 
ʻinâyet buyurulması istirhâm olunur efendim. Fî 5 Şevval Sene 1327 ve fî 
7 Teşrîn-i evvel Sene 1325 (20 Ekim 1909).

İstanbul Polis Müdîri
(İmzâ)

22  BOA. DH. EUM. MH. 3-84.
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Giyim-Kuşam

2323

Bütçede belirtilen tahsisatı aşmamak kaydıyla bütün polislere kışlık 
elbise, iki senede bir kaput ve beyaz ceket ile birer çift potin verilmesi 

hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 23 � Sayfa: 338)

Bâb-ı ʻÂlî 
Dâhiliyye Nezâreti
Muhâberât-ı ʻUmûmiyye Dâiresi 
Dördüncü Şuʻbe
1221

Hulâsa: 
Polislere yazlık elbise iʻtâsı istîzânına dâir

Huzûr-ı ʻÂlî-i Hazret-i Sadâret-penâhîye

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki 
(2) Bilâd-ı hârrede bulunan polislere bir sene kışlık diğer sene yazlık elbise 
yapdırılmak üzere mülga Zabtiyye Nezâretince Der-Saʻâdet polisleriyle 
vilâyât-ı sâire polislerine (3) senede yalnız birer kat elbise yapdırılmakda 
ve birer fes ile püskül ve birer çift çizme ve iki senede bir defa da kaput 
iʻtâ olunmakda olub bunun (4) evvelce biʼl-muhâbere Bâb-ı ʻÂlî Cânib-i 
Sâmîsinden verilen emr ve mezûniyyete müstenid bulunduğu anlaşılmış 
ise de bu sene şiddetle hükm süren sıcaklar münâsebetiyle İstanbul (5) 
Polis Müdîrliğince Der-Saʻâdet polislerine birer çift potin ile birer yazlık 
beyaz ceket iʻmâl ve iksâ edildiğinden ve ekser-i vilâyâtdan da merkez gibi 
yazlık elbise (6) ve potin iʻmâline mezûniyyet verilmesi içün mürâcaʻât-ı 
mütevâliyye vukûʻ bulmakda olduğundan bahs ile büdcede murakkam 
tahsîsâtı tecâvüz etmemek üzere baʻd-ezîn ʻumûm polislere (7) kışlık 
elbise ve iki sene de bir kaput ve muşammaʻdan mâ-ʻadâ her yaz sayfî birer 
beyaz ceket ile birer çift potin iʻtâsının usûl-ı ittihâzı lüzûmu Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye Müdîriyyetinden (8) bildirilmesine nazaran ʻarz ve istîzân-ı 
keyfi yyet olunur ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyüʼl-emrindir. Fî 26 
Receb Sene (1)328 ve fî 20 Temmuz Sene (1)326 (2 Ağustos 1910).

Dâhiliyye Nâzırı nâmına
Müsteşâr

(İmzâ)

23  BOA. BEO. 3790-284240.
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*
Dâire-i Sadâret Tahrîrât Kalemi              Şuʻbe-2

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidi Mübeyyizi

Dâhiliyye 
Nezâret-i 
Celîlesine

Li-ecli’t-tebyîz 
Kaleme Vürûdu

1221

Kaleme 
Vürûdu 
Târîhi

Târîh-i 
Tesvîd

Târîh-i 
Tebyîz

2 Şaʻbân 
Sene 

(1)328

2 Şaʻbân 
Sene (1)328
26 Temmuz 
Sene (1)326

3
27

(9 Ağustos 
1910)

(1) 20 Temmuz Sene (1)326 târîhli ve 1221 nume-
rolu tezkire-i ʻaliyyelerinde beyân buyurulduğu 
vech ile büdcede murakkam tahsîsâtı tecâvüz (2) 
etmemek üzere bi’l-ʻumûm polislere kışlık elbise 
ve iki senede bir kaput ve muşammaʻdan mâ-ʻadâ 
mevsim-i sayfda (3) birer yazlık beyaz ceket ile birer 
çift potin iʻtâsının usûl-i ittihâzı münâsib görünmüş 
olmağla icrâ-yı (4) îcâbına himmet.
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2424

Bütün polislere kışlık elbise, iki yılda bir kaput yazlık ceket ve birer 
çift potin ile ayrıca her yıl bir çift çizme, kalpak yahut fes verilmesi 

hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 24 � Sayfa: 340)

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti 
Muhâsebe Kalemi 
ʻAded: 1599

Hulâsa: 
Polislere verilecek melbûsât miyânında 

çizme ve serpuş dahi iʻtâsı istîzânına dâir.

Dâhiliyye Nezâret-i ʻAliyyesine

(1) Sebk eden ʻarz ve istîzân üzerine 31 Temmuz Sene (1)326 târîh üç 
yüz altmış dokuz numerolu tezkire-i ʻaliyye-i Nezâret-penâhîlerinde tastîr 
olunan (2) ʻumûm polis komiser ve efrâdına senede bir kışlık elbise ve 
yazlık birer ceket ve potin ve iki senede bir kaput ve muşammaʻ iʻtâsına 
(3) müsâʻade iʻtâ buyurulmuş ise de ol bâbdaki istîzân miyânında her 
sene birer çift çizme ile ya kalpak veyâhud fes püskül (4) gibi serpuş her 
nasılsa ʻarz edilmeyerek meskût bırakılmış olmağla melbûsât-ı mezkûre 
miyânında çizme ile serpuşun dahi (5) verilmesi husûsuna müsâʻade ve 
keyfi yyetin emr ü irâde buyurulması müsterhamdır. Fî 7 Ağustos Sene 
(1)326 (20 Ağustos 1910).

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîri
(İmzâ)

24  BOA. DH. MUİ. 118-51.

Giyim-Kuşam
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*
Bâb-ı ʻÂlî
Dâire-i Sadâret
Tahrîrât Kalemi
1412

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) 12 Ağustos Sene (1)326 târîhli ve 1402 numerolu tezkire-i ̒ aliyyelerinde 
beyân olunduğu vech ile polislere verilecek melbûsât miyânında her sene 
birer çift (3) çizme ile kalpak yâhûd fes püskül gibi serpuşun dahi iʻtâsı 
münâsib görülmüş olmağla îfâ-yı muktezâsına himmet buyurulması 
siyâkında (4) tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim. Fî 27 Şaban Sene 
(1)328 ve fî 19 Ağustos Sene (1)326 (1 Eylül 1910).

Sadr-ı aʻzam nâmına
ʻAdliyye Nâzırı

(İmzâ)
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2525

Polis amirlerinin üniformalarında yapılan değişiklikleri gösteren 
talimatname.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 25  � Sayfa: 342)

Polis Zâbitânına Mahsûs Elbise Hakkında Taʻlîmât

1- Polis zâbitânının yevmî elbiseleri içün Ordu-yı Osmânîye kabûl 
edilmiş olan hâkî renk ve sistem ile omuz apoletleri ̒ aynen ibkâ edilecekdir 

2- Zâbitân-ı mûmâileyhümün yevmî elbiselerinin yakası koyu kurşûnî 
renkde olacak ve polis sınıfına kabûl olunan renkdeki kalpağı giyeceklerdir. 
Binâen ̒ aleyh kalpakların üstü yaka renkde olacak ise de şerîdleri zâbitânın 
ordudaki rütbelerine mahsûs eşkâli ve sarı rengini muhâfaza edecekdir.

Kaput ve pelerin yakaları dahi ceketlerin yakaları misillü taʻdîl 
olunacakdır.

3- Büyük üniformada dahi elbisenin esâsı sistemde mahfûz olub yalnız 
gerek kol ve gerek yakaları yevmî elbiselerde olduğu gibi koyu kurşûnî 
renkde olacakdır.

4- Polis zâbitânı bir ʻalâmet-i fârika olmak üzere inzibât-ı ʻaskerî 
memûrları zâbitânının taʻlîk etdiği sistemde ve fakat beyaz renkde tırtılsız 
sırma veya simden bir kordon taʻlîk eyleyecekdir.

5- Polis zâbitânının işbu hidmetde bulundukca mevâdd-ı sâlifede 
muharrer taʻlîmât-ı vechle telebbüsleri mecbûrîdir.

6- Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetinde bulunan zât sınıf-ı harbe 
mensûb olduğu takdîrde polis zâbitâna mahsûs şekl ve tarzda telebbüs ve 
ʻalamet-i fârika taʻlîk etmekde muhtardır. 22 Teşrîn-i evvel Sene (1)32626 
(4 Kasım 1910).

25  BOA. DH. EUM. THR. 54-11.
26  Dosya tasnif fi şindeki tarih kullanılmıştır.

Giyim-Kuşam
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2627

Yeniden teşkil edilen süvari polis memurlarına yeni kılıç satın almak 
için elbise tahsisatından artan paradan kullanılmasına müsaade talebi 

hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 26 � Sayfa: 343)

Selânik Polis İdâresi
…….Karakolhânesi Komiserliği
ʻAded:

Huzûr-ı ʻÂlî-i Müdîr-i Ekremîye

(1) Süvâri Bölüğünün hîn-i teşkîlinde taʻlîk olunmak üzere her efendiye 
komiser efendilerin yedlerinde mevcûd müstaʻmel kılınçlar tediye edilmiş 
idi. Mezkûr (2) kılınçlar gâyet müstaʻmel olub bir takım mahalleri ezik ve 
gayr-ı kâbil taʻmîr bir hâldedir bu ise süvârî polis memûrunun yâr ü ağyâra 
karşı (3) belinde taşımakda olduğu köhne kılınçlar matlûb-ı ʻâlî derecede 
haysiyyet-i meslekle kâbil-i tevfîk olamayacağı der-kârdır binâen ʻaleyh 
(4) yeknesak olmak ve oldukca işe yarayacak derecede metîn mücedded 
kılınca ihtiyâc görüldüğü ve mezkûr kılınçlar ise ancak ellişer guruşa 
mübâyaʻa (5) edilebileceği baʻde’l-münâkasa anlaşılacağından lütfen 
beher efendiye birer ʻaded mücedded kılıncın ahz ve teslîmine müsâʻade 
olunmak üzere lâzım (6) gelenlere emr ü irâde buyurulmak bâbında takdîr-i 
ʻâcizî takdîm kılınır fermân. Fî 20 Kânûn-ı evvel Sene (1)326 (2 Ocak 
1911).

Süvâri Bölük Kumandan Vekîli
(İmzâ)

27  BOA. DH. EUM. MH. 23-24.
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*
Selânik Vilâyeti
Polis Müdîriyyeti 
Aded: 990

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti ʻAliyyesine

(1) Saʻâdetlü efendim hazretleri
(2) Müceddeden teşkîl olunan süvârî polis memûrlarına debboyda mevcûd 
müstaʻmel kılınçlardan iʻtâ edilmiş ise de bunların köhne ve istiʻmâle 
gayr-ı sâlih bulunmasına mebnî (3) beheri ellişer guruşa mübâyaʻa edilmek 
üzere mücedded on iki ʻaded kılıncın esmânı olan altı yüz guruşun iʻtâsına 
dâir Süvârî Bölüğü (4) Kumandanlığından iʻtâ kılınan müzekkire leffen 
arz ve takdîm kılınmış olmağla meblağ-ı mezbûrun sene-i hâliyye elbise 
tahsîsâtından tasarruf edilen meblağdan tesviye (5) ve iʻtâsı husûsuna 
müsâʻade-i ʻaliyye-i saʻâdetlerinin sezâvâr buyurulması bâbında emr ü 
fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 23 Kânûn-ı evvel Sene (1)326 (5 
Ocak 1911).

Polis Müdîri
(İmzâ)

Giyim-Kuşam
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2728

Polis memurlarının, meçlerini kaput üzerinden kuşanmaları hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 27 � Sayfa: 345)

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Tahrîrât Kalemi
Aded:
55425

Polis memûrlarının meçlerini kaput üzerinden
kuşanmaları hakkında 

Beyoğlu Polis Müdîriyyetine

(1) Polis memûrlarından baʻzıları tarafından teblîgât-ı vâkıʻaya muhâlif 
olarak meçlerini hâlâ kaput altında taşımakda ve kaput üzerinden meç 
(2) istiʻmâl eden memûrlarda kaputun büzmesini arkalarına toplamak 
cüzî masrafl a kâbil olan taʻmîrâtı icrâda ihmâl ve terâhî (3) göstermekde 
oldukları müşâhede olunmuş ve memûrîn-i mûmâileyhümün tarz-ı 
telebbüsünde iltizâm olunan kâʻide-i yeknesakı muhtemel olan bu hâlin 
devâmı (4) rehîn-i cevâz olamayacağı tabîʻî bulunmuş olmağla meçlerin 
be-heme-hâl kaput üzerinden kuşanılması zımnında lâzım gelenlere 
teblîgât-ı katʻiyye (5) ve müessere îfâsı lüzûmu taʻmîmen tavsiye olunur. 
Fî 12 Kânûn-ı sânî Sene (1)326 (25 Ocak 1911).

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti nâmına
Muʻâvin

(İmzâ)

(1) Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i ʻAliyyesinin ol bâbdaki karâr ve 
emrlerine tevfîkân mezkûr meçler (2) kaputların üzerinden takdırılmakda 
ise de baʻzı kayışların kısalığından (3) ve şimdiye kadar tebdîllerine imkân 
bulunamadığından dolayı ʻumûmî bir sûretde tatbîk (4) olunamamakdadır. 
Binâen ʻaleyh merâkizden bi’s-suâl kısa kayışların (5) ʻadedi tebeyyün 
etdikden sonra tebdîli esbâbının istikmâli ve ancak bu sûretle (6) ıttırâdın 
temîn olunabileceği muʻarrefi yle Beyoğlu Polis Müdîriyyetine takdîm 
kılındı. Fî 14-15 Minh

28  BOA. DH. EUM. LVZ. 3-55.
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*
Numero: 34

(1) Polis efendilerin baʻzıları meç kayışlarını ceket üzerinde bellerine 
(2) göre tanzîm etmiş olmalarından nâşî kaput üstünden taʻlîk mümkün 
(3) olamadığı reye’l-ʻayn dahi görülmekde ise de bu hâlin (4) hasbe’l-
îcâb meçlerin suhûlet-i istiʻmâlini ve yeknesaklığı temîn (5) maksadıyla 
kaput üzerinden taʻlîki hakkındaki emr-i ʻumûmîyi (6) tağyire bir sebeb 
olamayacağına ve zâten bu gibi kısa kayışların (7) mikdârları kalîl olduğu 
muhtemel olmasına mebnî imkân müsâʻade (8) olduğu takdîrde bu defʻalık 
kısa kayışların tebdîllerine (9) müsâʻade buyurulması mütâlaʻasıyla arz ve 
takdîm olunur. Fî 19 minh (1 Şubat 1911).

Polis Kumandanı 
Binbaşı
(İmzâ)

*
Numero: 37

Beyoğlu Polis Müdîriyyetine

(1) Müdîr bey
(2) Polis memûrlarının baʻzıları şimdiye kadar vukûʻ bulan evâmir ve 
teblîgâta muhâlif olarak meçleri hâla kaputun (2) altında taşımakda 
olduklarına ve bu sûretle tarz-ı telebbüsde iltizâm olunan kâʻide-i 
yeknesakı ihlâl olunmakda bulunduğuna dâir (3) Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
Müdîriyyetinden şeref-mevrûd ve taraf-ı ʻâlî-i müdîrîlerinden müzeyyelen 
teblîğ olunan emrnâme üzerine keyfi yyet ʻumûm (4) merakiz zâbitânına 
tekîd olunmağla berâber kayışların kısalığından dolayı evâmir-i 
mübelligayı bi’z-zarûr infâz edemeyen (5) memûrîn esâmîsinin beyânı 
zımnında ʻumûmî bir yoklama ve muʻâyenenin icrâsı taleb olunmuş ve 
her merkez mıntıkası dâhilinde yoklamayı (6) ve lâzım gelen tebdîlât ve 
taʻdîlâtı îfâ etdikden sonra kısalığını tebeyyün edib kaputun üzerinden 
istiʻmâli gayr-ı kâbil (7) olan kayışların mikdârı bildirilmiş ve taraf-ı 
ʻâcizânemden de bi’t-tevhîd bir kıtʻa cedveli rabten takdîm kılınmışdır. 
(8) Binâen ʻaleyh matlûb olan kâʻide-i yeknesakı ancak bu kayışların 
müceddeden ve serîʻan tebdîlinden sonra hâsıl olabileceği ve işbu (9) tarz-ı 
telebbüsün Meclis-i Mebʻûsân’daki polis memûrlarıyla Der-Saʻâdet Polis 

Giyim-Kuşam
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Mektebi’ne müdâvim olan efendilere de teşmîli muktezî (10) bulunduğu ve 
Beyoğlu Müdîriyyeti dâhilinde kayışları uygun olanların kaput üzerinden 
kuşanmaları husûsunun (11) polis zâbitlerince taht-ı temîne alındığı 
ve keyfi yyetin ʻUmûm Kumandanlığa ayrıca işʻâr kılındığı maʻrûzdur 
efendim. Fî 27 Kânûn-ı sânî Sene (1)326 (9 Şubat 1911).

Beyoğlu Polis Kumandanı
(İmzâ)
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2829

Polislerin giyecekleri elbise ve feslerin şekil ve renklerinin bildirilmesi 
hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 28 � Sayfa: 348)

Numero          
      3       Musul
      21 Mayıs (1)327 (3 Haziran 1911)

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i ʻAliyyesine

(1) Polis memûrlarının hâl-i hâzırda giymiş oldukları elbise koyu boz 
renginde ceket, ince kırmızı zırhlı, siyah pantolon, vişne (2) çürüğü 
renginde fes olub omuzlarındaki apolet kırmızı çuha üzerinde bir yıldız 
ve baʻzılarının apoletinde vilâyet ismiyle bir polis (3) kelimesi muharrer 
bulunmuş ve bu da şimdiye kadar elbisenin nevʻi ve omuzlarındaki ̒ alâmet-i 
fârika ile giyilecek kaputun ne renkde olduğuna dâir (4) nizâmnâmede 
sarâhat görülmediği gibi bir emre de tesâdüf olunmamış olduğundan polis 
memûrlarının kıyâfetleri ve giyecekleri elbise yeknesak (5) olmak üzere 
kaputların rengiyle ʻalâmet-i fârikalarının ve başda giyilecek şeyler neden 
ʻibâret ise ona göre ilbâs edilmek (6) üzere irâde buyurulması maʻrûzdur.

Musul Vilâyeti Polis Müdîri
(İmzâ)

29  BOA. DH. EUM. LVZ. 6-28.

Giyim-Kuşam
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*
Emniyyet-i ʻUmûmiyye İdâre ve Levâzım Komisyonu Kalemine Mahsûs 

Müsveddedir

Ceket: Gümüş renkde

Serkomiser Ceketi

Apolet: Kırmızı çuha üç beyaz yıldız ile vilâyet ismi ve apoletin etrâfı 
beyaz sırma ile çevrilmişdir. Yakasında ay yıldız işlenmiş, ceketin kolunda 
üç beyaz sırma.
İkinci Komiser: ʻAynı serkomiser apoleti ve kolu gibi olub bir sırma 
noksândır.
Üçüncü Komiser: ʻAynı şekilde birer sırma ve birer yıldızdır.
Polis: Sade kırmızı apolet üzerinde vilâyetin ismi ve yakasında kendi 
numerosu ve kolları üzerinde üç parmak genişliğinde kırmızı çuha vardır.
Ceket ve pantolon içün zırh ve apolet kırmızı zıhlık çuhadan yapılır. Vişne 
cürüğü renkdir.
Pantolon: Siyah kumaşdandır.
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2930

Polis ile zabitanın (subay) giydiği pelerinlerin aynı olması hasebiyle 
yanlışlığa mahal vermemek için değiştirilmesi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 29 � Sayfa: 350)

ʻUmûm Erkân-ı Harbiyye Dâiresi      
Beşinci Şuʻbesi       İstanbul

1237

Hulâsa-i meâl:
Zâbitân pelerinlerine müşâbih olan polis pelerinlerinin 

renk veyâ şeklinin tebdîlî hakkında 

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine 

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Polis efrâd ve komiserlerinin iktisâ etmekde oldukları muşammaʻ 
pelerinlerin renk ve şekilce zâbitâna mahsûs pelerinlere müşâbehet-ı 
tâmmesi olduğu ve yalnız yakalarında (3) üzerinde numeroları muharrer 
birer kırmızı çuha mevcûd ise de bu da efrâd tarafından tamâmen tefrîk 
edilemediğinden baʻzı gûnâ yanlışlığa sebebiyyet verdiği (4) Üçüncü 
Kolordu Kumandanlığı’nın tahrîrâtından anlaşılmış ve zâbitân içün kabûl 
olunan pelerinlere müşâbih pelerinlerin sâirleri tarafından giyilmesi câiz 
görülememiş (5) olduğundan renk veyâ şeklinin tebdîliyle müşâbehetin 
refʻi hakkındaki îcâbın îfâ buyurulması bâbında emr ü fermân hazret-i men 
lehü’l-emrindir. Fî 2 Receb Sene (1)329 ve fî 16 Haziran Sene (1)327 (29 
Haziran 1911).

Harbiyye Nâzırı
(İmzâ)

30  BOA. DH. EUM. LVZ. 4-84.

Giyim-Kuşam
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3031

Komiser muavinlerinin ceket kollarına sırma konulup 
konulmayacağının sorulması hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 30 � Sayfa: 351)

Bolu Merkez Memûrluğu
Numero: 19

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Serkomiserin ceketi kollarında üç ve ikinci komiserde iki sırma 
şerid olmasından ve elbise-i şitâiyye miyânında zuhûr eden sırmanın iki 
komiser-i sânî ile muʻâvinlere kifâyet edecek derecede (2) bulunmasından 
muʻâvinlerin de ceketi kolunda bir sırma olması istinbât olunursa da 
akdemce muʻâvinlerde sırma olmaması hasebiyle tereddüd hâsıl olmakda 
idüğünden yanlışlığa mahall kalmamak üzere (3) muʻâvinlerin ceketi 
kollarına sırma vazʻ olunub olunmayacağının işʻârı müstezendir ol bâbda 
emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 12 Teşrîn-i sânî Sene (1)329 
(25 Kasım 1913).

Bolu Merkez Memûru
(İmzâ)

31  BOA. DH. EUM. LVZ. 17-1.
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3132

Polis beylik revolverlerine benzeyen tuğralı ve polis kelimesi 
bulunmayan revolverlerin devlet malı ve yasaklı silahtan olmamaları 

halinde el konulmaması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 31 � Sayfa: 352)

Aydın Vilâyeti
Polis Müdîriyyeti 
Tahrîrât Kalemi
Aded:
ʻUmûmî: 300
Husûsî: 195

Hulâsa:
Tuğralı revolver hakkında 

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti ʻAliyyesine

(1) Sebk eden ʻarz ve işʻâra cevâben şeref-vârid olan fî 25 Mart Sene 
(1)330 târîh ve 23545/13 numerolu tahrîrât-ı ʻaliyyeleri cevâbıdır (2) 
polis beylik revolverlerine müşâbih ve tuğralı olub Foçateyn Kazasında 
Refi k Bey nâmında birisinden müsâdere ile esliha-i emîriyyeden olub 
(3) olmadığı tedkîk edilmek üzere kazâ-i Mezkûr Bidâyet Mahkemesi 
Riyâsetinden Merkez Müddeʻi ʻUmûmîliğine gönderilerek dâireye tevdîʻ 
olunan (4) revolverde polis kelimesi ile numerosunun silindiğine dâir bir 
eser görülememiş ve inde’t-tahkîk merkûm Refi k Bey’in mezkûr revolveri 
(5) kırk ̒ aded fi şengi ile berâber üç yüz yirmi sekiz senesi Ağustos zarfında 
İzmir’de Şişeciler içinde esliha tâciri tebaʻa-i Devlet-i ʻAliyye’den Hristo 
(6) nâm şahsdan yirmi mecîdîye satın aldığı ve ol vakt işbu revolverden 
gerek merkûm Hristo’nun ve gerek bazı silah (7) tâcirlerinin serbest olarak 
satdıkları ve şimdiki hâlde hiç bir mağazada mevcûdu olmadığı gibi o 
zamandan beri de fürûht (8) edilmemekde olduğu anlaşılmış olmağla ʻarz 
ü beyân-ı keyfi yyette ictisâr kılındı o lbâbda. Fî 9 Nisan Sene (1)330 (22 
Nisan 1914).

(Mühür)
(İmzâ)

32  BOA. DH. EUM. MTK. 27-1.

Giyim-Kuşam
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3233

Merkez memurlarının sivil elbise ile görev yapmasının vermiş olduğu 
sıkıntılardan dolayı bundan sonra resmi elbise ile görev yapmaları 

hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 32 � Sayfa: 353)

Dâhiliyye Nezâreti 
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Muhâberât Şuʻbesi
ʻAded
28858
120

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) İdârî ve inzibâtî bi’l-ʻumûm muʻâmelât-ı zâbıtada fi ʻlen vazîfedâr olan 
ve polis heyet-i müsellahasını birinci derecede âmir-i mesûlü bulunan 
merkez memûrlarının sivil elbise iktisâ etmeleri (2) îcâbât-ı tensîkiyyeye 
münâfî olduğu gibi sıfʻat-ı resmiyyelerinin maʻlûm olmaması baʻzı 
ahvâlde müşkilâta dahi bâdî bulunduğu nazar-ı dikkate alınarak memûrîn-i 
mûmâileyhüme mahsûs kisve-i resmiyye intihâbı muvâfık (3) mülâhaza 
kılınmış ve serkomiserlik elbise-i resmiyyesinin baʻzı taʻdîlât icrâsıyla 
kabûlü bi’t-tensîb ceket kol şeridlerinin iki ʻaded ikişer santimetre ve 
ikinci sınıf merkez memûrlarında şeridlerden (4) birinin bir santimetre 
ʻarzında beyaz sırmadan ve apoletlerin kırmızı ipek ve beyaz sırma 
gaytandan örme olması ve yakanın iki tarafına birer yıldız ve serpuşun 
ön tarafına (5) ay yerine beyaz nikelden maʻmûl mecîdî nişânı şeklinde 
ʻalâmet-i mahsûsa vazʻı ve kordon taʻlîki maksadı temîne kâfî görülerek 
numûnesi dahi iʻmâl etdirilmiş olmağla tasvîb-i sâmîlerine iktirân etdiği 
(6) sûretde der-dest-i taʻdîl ve ıslâh olan Polis Nizâmnâmesinin fasl-ı 
mahsûsuna bi’l-âhire muktezâ ahkâm derc ve tezyîl olunmak üzere hâlen 
tatbîkinin mer ve taʻmîmine müsâʻade-i ̒ aliyye-i Nezâret-penâhîlerinin (7) 
şâyân buyurulması ʻarz olunur ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-
emrindir. Fî 7 Rebîü’l-evvel Sene (1)333 ve fî 10 Kânûn-ı sânî Sene (1)330 
(23 Ocak 1915).

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîri
(İmzâ)

33  BOA. DH. EUM. MTK. 69-3.
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Adana Polis Mektebi mürettebatının elbise yakalarının yeşil çuhaya 
tebdili için gereken masrafın havalesinin irsali hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 33 � Sayfa: 354)

Adana 
Polis Mektebi Müdîriyyeti
ʻAded: 70

Hulâsa: Mekteb mürettebâtının yakalarının
mâî çuka iʻmâl etdirildiğinden yüz yirmi buçuk 

guruşun havâlesinin verilmesi hakkında.

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Müdîr beyefendi hazretleri
(2) Polis Mecmûʻasındaki numûnesine tevfîkan mekteb mürettebâtının 
yakalarının yeşil çukaya tebdîli içün bir arşın çuka alınmış (3) ve beheri 
dörder guruşa olmak üzere terziye yirmi iki yaka iʻmâl etdirilmiş idi. Bu 
bâbdaki sarfi yyât (4) sağ akçe yüz yirmi guruş yirmi paradan ̒ ibâret kalmış 
iken muhâsebe-i vilâyetce melbûsât olması (5) dolayısıyla tediyesinden 
imtinâʻ edildiğinden tesviyesi esbâbının istikmâline müsâʻade buyurulması 
bâbında emr ü fermân (6) hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 11 Nisan Sene 
(1)331 (24 Nisan 1915).

Adana 
Polis Mektebi Müdîri

(İmzâ)

34  BOA. DH. EUM. MH. 102-40.

Giyim-Kuşam
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3435

Polis Müdür-i Umumiliğinde bulunan kişinin üst rütbe sahiplerine 
mahsus üniformayı giymeleri ve haklarında teşrifatça ona göre 

muamele olunmasına dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 34 � Sayfa: 355)

Harbiyye Nezâreti
Tahrîrât Dâiresi
Tahrîrât Kalemi
47

Makâm-ı Sâmî-i Sadâret-i ʻUzmâ Vekâlet-i Celîlesine

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki 
(2) Polis Müdîr-i ʻUmûmiyyesi makâmının vâlîler ve müsteşârlar 
derecesinde kabûl edildiği ve müdîr-i ʻumûmîlerinin hasbe’l-îcâb bâlâ 
ricâline mahsûs üniformayı iktisâ (3) etmeleri dahi emr ü fermân-ı hümâyûn 
cenâb-ı Pâdişâhî iktizâsından bulunduğu Müdîriyyet-i mûmâileyhâdan 
bildirildiği beyânıyla yazılacak muharrerâtda nazar-ı iʻtinâya alınmak 
üzere (4) keyfi yyetin tasrîhi Birinci Ordu-yı Hümâyûn Kumandanlığından 
vârid olan tezkirede işʻâr olunmuşdur yanlışlığa mahall kalmamak içün 
îcâb edenlere teblîgât icrâ kılınmak (5) üzere keyfi yyetin emr ü işʻârı 
menût müsâʻade-i sâmiyye-i fehîmâneleridir ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 8 Receb Sene (1)335 ve fî 30 Nisan Sene 
(1)333 (30 Nisan 1917).

Başkumandan Vekîli
Harbiyye Nâzırı

Enver

35  BOA. BEO. 4470-335205.
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Polislere dağıtılmak üzere asker depolarında mevcut kaputlar ve diğer 
levazım malzemelerinden verilmesi hususunun Harbiye Nezareti’ne 

tebliği hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 35 � Sayfa: 356)

İstanbul
Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
24359

Hulâsa-i meâli: Âsâyişin temîni ile ıslâh-ı ahvâline ve 
bu bâbda ittihâz edilmesi lâ-büdd tedâbîrin 

esbâbına tevessül edilmek sûretiyle bir
hüsn-i netîceye rabt edilmesi istiʻtâfına dâir.

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Sıhhat ve mâddiyyâtı temîn edilemeyen bir memûrdan aʻzamî fedâkârlığı 
değil cüzî hidmeti ümîd etmek bile câiz (3) olamayacağı ve fakat bir 
derece-i maʻkûle ve mümkünede vesâiti ıhzâr olunan zâbıtadan memleket 
ve milletin (4) tahmîl eylediği bir hiss-i fedâkârî ve vazîfe-perverîyi intizâr 
etmek cümlenin hakkı olacağı cihetle ber-vech-i âtî (5) ihtiyâcât-ı zârûriyye 
ve mübremenin ʻarzına bugün der-ʻuhde etdiğim vazîfenin kudsiyyet ve 
ehemmiyyeti ʻâcizlerini (6) mecbûr etmişdir. Şöyle ki;

(7) 1-Polisimizin bir kısm-ı mühiminin revolveri, ʻumûmunun 
kaputları, nöbet, devriye vazîfesini (8) îfâ ve edâ etmekde bulunanların 
muşammaʻları maʻ-teessür yok ve bu vesîle ile kışın şiddetini ve fırtınanın 
(9) ehemmiyyetini ve yağmurun muzâʻaf tesîrâtını takdîr buyuran zât-ı 
sâmî-i cenâb-ı Nezâret-penâhîlerinin maʻlûmu (10) olacağı üzere bu zavallı 
polislerin dûçâr ve giriftâr oldukları felâketler ve bu yüzden pek çoğunun 
(11) ifnâ-yı vücûd ede geldikleri pek bedîdâr bir keyfi yyet-i müessifedir.

(12) 2-Muşammaʻ, kaput, revolver, otomobil ve motosiklet gibi 
vesâit-i medeniyye ve teshîliyyeyi (13) hâiz olacak bir Türk polisinin 
ʻinde’l-hâce yapacağı bir baskın ve devriye mahallerinde göstereceği (14) 
muvaffakiyyet hârikalar ibdâʻına muktedir olduğu isbât ve ʻaksi hâl ise 

36  BOA. BEO. 4659-349354.

Giyim-Kuşam
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esrâr-ı muvaffakiyyeti işgâl edeceği (15) cihetle mûcib-i hüsrân ve nekbet 
olacağı der-kârdır.

(16) 3-İşte taʻdâd etdiğim bu zarûrî ve mübrem ihtiyâcât-ı medeniyye 
ve insâniyyeden mahrûm bulunan polisimiz (17) yine vazîfesini herkesin 
şükrân ve teveccühâtını iktisâba saʻy ü gayret eylemekde ve hatta bu yüzden 
nice polislerimiz (18) ölüme mahkûm olacak hastalıklara giriftâr olmakda 
ve pek çoğu dahi ʻadedin azlığı yüzünden (19) sıhhatlerini tehlikeye ilkâ 
etmekde oldukları hastahâne ve cerâim cedvelleriyle sâbitdir.

(20) 4-Bugün bi’l-cümle hükûmât-ı muʻazzama ve sagîra polis kadro 
ve sâiresi tedkîk olunacak ve vesâit-i (21) mükemmele-i medeniyyeleri 
nazar-ı emʻândan geçilecek olursa görülür ki Türk Hukûmetinin polisi 
en şuʻûrlu (22) ve en cesûr, en temkinli, en hassâs, en fedâkâr ve en çok 
vazîfesini müdrik bir polis (23) ve hem de vazîfesini bir ʻateş ve heves-i 
dindârâne ve maʻneviyyât denilen o tesîr-i lâhûti ve ʻâmil-i (24) füsûnkârı 
ile yapan yegâne bir polis ve kıyâfethânesi vesâit-i serîʻası olmadığı hâlde 
birçok (25) isrâr-ı keşf eden bir polisdir.

(Belgenin Devamı)

(1) 5-Aldığı maʻâş ile birçok şeyler temîn ve tedârik etmeye mecbûr 
olan polisimiz fakr u zarûret (2) dolayısıyla ʻâilelerinin dahi infâk 
ve iʻâşesini temîne mahkûm bulunduklarına göre altı sâʻat nöbet (3) 
beklemek kâʻidesinin doğru olub olmayacağı en basît bir hayât düstûrunun 
mukâyesesiyle (4) meydân-ı ʻaleniyyete çıkacağı müstağnî-i ʻarz ve 
îzâhdır.

(5) 6-Menfaʻat ve mâddiyyâtı temîn edilemeyen bir polis her ne kadar 
bir hiss-i tevekkül-i dindârâne ile ve her ne kadar (6) bir sefâlet-i mahz ü 
mutlakanın tesîr ve sâikiyle bir kaç zamanlar içün bir istikâmet-i tâm ile 
hidmet (7) ederse de vücûdda tahammül kalmayacağı andan iʻtibâren hîle 
ve desîseye cüret etmeye başlar (8) ve bu sûretle de memleket ve milletin 
intizâr etdiği ̒ ırz, can ve mal ekânim-i selâse-i mühimmesinin (9) muhâfaza 
ve vikâye keyfi yyeti haleldâr olmağa başlar ve bu haysiyyetle dahi hâric ve 
dâhilin emniyyeti münselib (10) ve ʻadl-i hakkâniyyet düstûru da dûçâr-ı 
indirâs olur.

Tedâbîr-i maʻrûzam üç sûretle kâbil-i husûldür.

A-ʻAsker debboylarındaki kaput, muşammaʻ, revolverden iʻtâ 
etdirebilmek içün teşebbüsât-ı ciddiyye ve fi ʻliyye ve müsmirede bulunmak.

B-Polisin ihtiyâcâtı içün bir müsâmere tertîb edib zarûrî ihtiyâcâtdan 
bir kısmını olsun temîn etmek.
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S-İtilâf zâbıtasına mürâcaʻat edib bu işi hall ü fasl etmek lâ-büdd ve 
elzemdir.

Maʻrûzâtım karîn-i tasvîb buyurulmadığı takdîrde önümüzdeki kışın 
şiddetli ve fırtınalı zamanlarında polis vezâif-i mütehattimesini hakkıyla 
yapamayacak ve bu yüzden bi’t-tabʻ bu sene açlık ve sefâlet yüzünden ve 
ahvâl-i maʻlûme dolayısıyla Pây-ı tahta ilticâ eden memûrîn-i devletden 
olub da kefâf-ı nefs edebilecek bir parayı temînden ʻâciz bulunan eşhâsın 
îkâʻ edebilecekleri cürmlerden memleket ve milleti muhâfaza ve sıyânet 
etmek pek güç ve pek mümkünsüz bulunacağı ʻarzıyla ol bâbda emr ü 
fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 9 Teşrîn-i evvel Sene (1)336 (9 
Ekim 1920).

Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)

Giyim-Kuşam
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*
Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs
9746
1438

Huzûr-ı Sâmî-i Cenâb-ı Sadâret-penâhîye

Müstaʻceldir

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
(2) Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi Hasan Tahsin Bey dün akşamüstü nezd-i 
çâkerâneme geldi ve her türlü levâzım ve vesâitden mahrûm bulunan 
memûrîn-i (3) zâbıtanın bi’l-hâssa mütekarribü’l-hulûl olan mevsim-i 
şitâda şehrin temîn-i âsâyişi husûsunda maʻrûz olacakları envâʻ mezâhim 
ve müşkilâtı (4) îzâh ederek bu bâbda baʻzı ifâdât ve mütâlebâtı hâvî yazdığı 
bir tezkireyi tevdîʻ etdi mündericâtını hâiz-i ehemmiyyet gördüğüm (5) bu 
tezkireyi ʻaynen ve leffen takdîm ediyorum mütâlaʻasından karîn-i ʻilm-i 
sâmî-i fehîmâneleri buyurulacağı vechle Müdîr-i ʻUmûmî Bey polislere 
li-ecli’t-tevzîʻ (6) ʻaskerî depolarında mevcûd olan kaput, muşammaʻ ve 
revolver gibi levâzımdan mikdâr-ı kâfîsini istimekde ve hâsılâtı polislerin 
(7) ihtiyâcâtına sarf edilmek üzere bir müsâmere tertîbine müsâʻade 
iʻtâsını ricâ etmekdedir fi ’l-hakîka kışın yağmurlu ve karlı havalarda 
kaputsuz (8) ve muşammaʻsız bir polis neferinin nöbet ve devriyede 
bulunduğu sırada dûçâr olacağı mezâhim ve müşkilât pek bedîhî olduğu 
gibi vesâit-i (9) müdâfaʻadan mahrûm bulunan bir zâbıta memûrunun ne 
dereceye kadar hüsn-i îfâ-yı vazîfeye kâdir olabileceği dahi nezd-i sâmî-i 
fehîmânelerinde (10) ʻarz ve îzâhdan vâreste bulunmasına nazaran taleb 
vâkiʻ-i çâkerlerince pek muhikk ve isʻâfa şâyân görülmekde ve husûlü 
ise mücerred taraf-ı zî-şeref (11) cenâb-ı Sadâret-penâhîlerinden lütfen 
bî-dirîğ ve icrâ buyurulacak teşebbüsâta vâbeste bulunmakdadır hâsılâtı 
polislerin ihtiyâcâtına (12) karşılık tutulmak üzere ber-vech-i işʻâr bir 
müsâmere tertîbi şeref ve şân-ı devlet ve haysiyyet-i hükûmet ile kâbil-i 
telîf görülemediğinden (13) bu yolda bir müsâmere tertîbinden sarf-ı nazar 
edilmesi de münâsib-i mütâlaʻa olunmakdadır ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 26 Muharrem Sene (1)339 ve fî 10 Teşrîn-i 
evvel Sene (1)336 (10 Ekim 1920).

Dâhiliyye Nâzırı
(İmzâ)
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Mali Tedbirlerden Muafi yet

1.3. Mali Tedbirlerden Muafi yet

3637

Mali sıkıntının giderilmesi için alınan tedbirlerden Emniyet-i Umumiye 
teşkilatının muaf tutulması hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 36 � Sayfa: 359)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti

Fî 8 Safer Sene (1)340 ve fî 10 Teşrîn-i evvel Sene (1)337 (10 Ekim 
1921) târîhli ve 352109/450 numerolu tezkire-i sâmiyye sûretidir

(1) Müzâyaka-i mâliyyenin tehvîni zımnında ittihâzı karârgîr olan 
tedâbîrden aklâm ve şuʻabâtdaki münhallâta kimsenin taʻyîn olunmaması 
ve münhall maʻâşların (2) hazîne-mânde edilmesi ve maʻâş zammı îcâb 
etdiren her nevʻ terfîʻâtın şimdilik tehîri ve yeni hidmetler ihdâsından 
sarf-ı nazar olunması gibi (3) takyîdâtın memûrîn-i zâbıtaya teşmîl 
edilmemesi istifsârına dâir vârid olub Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâ’da kırâat 
olunan 3 Teşrîn-i evvel Sene (1)337 târîhli (4) ve 795 numerolu tezkire-i 
ʻaliyye-i âsafânelerinde der-miyân olunduğu vech ile esbâb-ı kânûniyye 
ve idâriyyeden dolayı kaydları terkîn (5) edilen polis memûrlarının 
yerlerine başkalarının alınmaması kadro mikdârını tenkîs edeceği gibi 
terfîʻâtın ʻadem-i icrâsı ve sâire gibi (6) takyîdât dahi vezâif-i zâbıtanın 
kemâ-hiye-hakkıhâ îfâsını mâniʻ olacağı anlaşıldığından emniyyet ve 
âsâyiş-i memleketi temîn ve muhâfaza ile (7) mükellef bulunan memûrîn-i 
zâbıtanın takyîdât-ı mezkûreden istisnâsı bi’t-tensîb Mâliyye Nezâret-i 
Celîlesiyle Dîvân-ı Muhâsebât Riyâset-i Behiyyesine (8) maʻlûmât iʻtâ 
kılınmış olmağla iktizâsının îfâ buyurulması bâbında emr ü irâde hazret-i 
men lehü’l-emrindir.

37  BOA. DH. EUM. MH. 222-47
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3738

Tasarruf maksadıyla maaşlara zam yapılmaması yolundaki karardan 
emniyet mensuplarının olduğu gibi polis mektebi personelinin de muaf 

tutulması için gerekenin yapılması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 37 � Sayfa: 360)

(1) Polis mektebi müdîriyyetinden merbût müzekkire zîrine yazılan der-
kenâra nazaran polis mektebinin mukarrerât-ı (2) müttehizeden istisnâsı 
lâzım geleceği gibi esâsen Meclis-i Vükelâ’ca istisnâsı kabûl buyurulanlar 
ʻale’l-ʻumûm (3) memûrîn-i zâbıta olub bunların bir kısmı doğrudan doğruya 
ve bir kısmı da bi’l-vâsıta olmak üzere (4) heyet-i ʻumûmiyyesi emniyyet 
ve âsâyiş-i memleketi temîn ve muhâfaza ile mükellef olduklarından 
memûrîn-i zâbıtadan (5) maʻdûd olan ʻale’l-ʻumûm memûrînin ve binâen 
ʻaleyh bu miyânda polis mektebinin takyîdât-ı vâkıʻadan (6) istisnâsı 
lâzım gelir. Ona göre îfâ-yı muktezâsı ricâsıyla Divân-ı Muhâsebât Vize 
Kalemine (7) takdîm kılındı. Fî 26 Kânûn-ı evvel Sene (1)337 (26 Aralık 
1921).

Muhâsebe Müdîri
(İmzâ)

38  BOA. DH. EUM. MH. 224-26.
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Polise Mukavemet ve Yargılanma

1.4. Polise Mukavemet ve Yargılanma

3839

Polis memurlarının mercii muhakemeleri hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 38 � Sayfa: 361)

Şûra-yı Devlet 
Mülkiyye Dâiresi 
ʻAded: 4055

Ber-mûcib-i mazbata Dâhiliyye Nezâret-i ʻAliyyesinden icrâ-
yı îcâbına himmet olunur. Fî 28 Zi’l-hicce Sene (1)327 ve fî 

28 Kânûn-ı evvel Sene (1)325 (10 Ocak 1910).

(1) Der-Saʻâdet polis memûrlarının vazîfe-i mülkiyyelerinden mütevellid 
mevâddan dolayı muhâkemelerinin İstanbul Vilâyet veyâ elviyesi 
Mecâlis-i İdâresinde rüyeti lâzım gelir ise de Şûrâ-yı Devlet (2) Bidâyet 
Mahkemesinin dahi salâhiyyeti Der-Saʻâdet’e şâmil bulunmasına 
nazaran memûrîn-i mûmâileyhümün merciʻ-i muhâkemelerinin 
taʻyîni ifâdesine dâir Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetinden mürsel 
tezkirenin (3) takdîmini mutazammın Dâhiliyye Nezâreti’nin Şûrâ-yı 
Devlete muhavvel 2 Zi’l-hicce Sene (1)327 târîhli ve 4/3341 numerolu 
tezkiresi melfûfuyla berâber Mülkiyye Dâiresinde kırâet olundu.
(4) Vilâyâtda vazîfe-i memûriyyetlerinden dolayı taht-ı muhâkemeye 
alınan mülkiyye memûrlarının derece-i memûriyyetlerine göre mensûb 
oldukları vilâyet veyâ livâ veyâ kazâ mecâlis-i idârelerinde (6) icrâ-
yı muhâkemeleri ahkâm-ı kânûniyyeden bulunmasına ve İstanbul 
Vilâyetinin vilâyât-ı sâireden farkı olmamasına mebnî İstanbul 
Vilâyeti Polis Müdîriyyetine merbût polis memûrlarının (7) vezâif-i 
mülkiyyelerinden dolayı idâre meclisinde ve doğrudan doğruya 
Emniyyet-i ̒ Umûmiyye Müdîriyyeti maʻiyyetinde müstahdem olanların 
da Şûrâ-yı Devlet Bidâyet Mahkemesinde muhâkeme edilmeleri (8) 
lâzım geleceğinin Müdîriyyet-i müşârünileyhâya teblîği husûsunun 
Dâhiliyye Nezâretine işʻârı tezekkür kılındı ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 26 Zi’l-hicce Sene (1)327 ve fî 26 

39  BOA. DH. MUİ. 45-25.
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Kânûn-ı evvel Sene (1)325 (8 Ocak 1910).

ʻAzâdan ʻAzâdan ʻAzâdan ʻAzâdan ʻAzâdan 
(Münhalldir) (Mühür) (Mühür) (Mühür) (Mühür) 

Mülkiyye Dâiresi Reîs-i Sânîsi  Şûrâ-yı Devlet
(Mühür)    (Mühür)
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3940

Vazifeleriyle alakalı suçlarından dolayı polis memurlarının hangi 
mercilerce muhakeme edileceği hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 39 � Sayfa: 362)

Kayd 
Numerosu

Hulâsa
6 Şubat Sene (1)325

(19 Şubat 1910)Nevʻi 
Muharrerât

Tezkire

Esâsının 
Nevʻi Tezkire

Polislerin Merciʻ-i 
Muhâkemeleri HakkındaEsâsının 

Numerosu
485

15718                          İstanbul Polis Müdîriyyetine

(1) Vazîfelerine müteʻallik cürmlerinden dolayı polis memûrları hakkında icrâ edi-
lecek tahkîkât ve muhâkemâtın taʻyîn-i merciʻ ve rüyeti husûsunda tereddüd (2) 
olunan cihetlerin tefsîren tasrîh ve taʻyîni lüzûmuna dâir sebk eden işʻâra cevâben 
Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesinden tastîr buyurulan fî 4 Şubat Sene 325 târîh (3) ve 
485 numerolu tezkirede Şûrâ-yı Devlet Riyâset-i Celîlesinden Sadâret-i ʻUzmâya 
bi’t-takdîm tevdîʻ buyurulan tezkirede Şûrâ-yı müşârünileyhâ Mülkiyye (4) 
Dâiresinin bu bâbdaki karârını hâvî mazbatada Müdîriyyet-i behiyyelerine merbût 
polis memûrlarının vezâif-i mülkiyyelerinden dolayı “İdâre (5) Meclisinde” ve 
doğrudan doğruya Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti maʻiyyetinde müstahdem 
olanların da Şûrâ-yı Devlet Bidâyet Mahkemesinde muhâkeme edilmeleri lâzım 
(6) geleceği gösterildiği hâlde karâr-ı mezkûrun Nezâretce teblîğini mutazammın 
yazılan tezkire müsveddesine sâlifü’z-zikr “İdâre Meclisinde” taʻbîrinin (7) “Mec-
lis İdâre-i Vilâyetde” sûretinde yazılarak hükm-i karârın tağyîrine mahall verildiği 
tedkîkât-ı vâkıʻadan anlaşılmış ve bu bâbdaki tereddüd şu sehv-i (8) kalemden neşet 
edib sehv-i vâkiʻ tashîh olunduğu hâlde İstanbul Polis İdâresine mensûb polislerin 
emr-i muhâkemeleri kâʻideten ve teselsülen (9) kazâ ve livâ ve vilâyet idâre-i mec-
lislerine râciʻ olmak esâsında mahall-i tereddüd kalmayacağından dâirece yeniden 
tedkîkât icrâsına lüzûm görülememiş (10) olduğu ve doğrudan doğruya Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye Müdîriyyeti maʻiyyetinde müstahdem polis memûrlarının hangi kısım-
dan olacağı hakkında serd olunan suâle gelince İstanbul (11) Vilâyeti merkeziyle 
mülhakâtında taksîmât-ı vilâyete tabʻan merciʻleri İstanbul Polis Müdîri olmak üze-
re istihdâm edilmekde olan polis heyetinden mâ-ʻadâ (12) Pây-ı tahtda Müdîriyyet-i 
ʻUmûmiyye Dâiresine mensûb ne kadar memûrîn ve müstahdemîn var ise onlara 
münhasır olmak lâzım geleceği işʻâr buyurulduğunun teblîğine ibtidâr olunur.

40  BOA. DH. EUM. THR. 25-52.

Polise Mukavemet ve Yargılanma
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4041

Hapse mahkûm olan polis memurlarının hapishanelere değil de dairece 
tespit edilecek bir yerde hapsedilmeleri hakkında 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 40 � Sayfa: 363)

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti 
Tahrîrât Kalemi 
ʻAded: 5273

Habse mahkûm olacak polis memûrîninin Polis Müdîriyyeti 
Dâiresinde habs ve tevkîf edilmelerinin usûl-i ittihâzına dâir. 

Dâhiliyye Nezâreti Celîlesine

(1) Vezâif-i memûrenin îfâsından mütevvellid baʻzı ahvâlden dolayı tardı 
müstelzem olmayacak derecede habs cezâsına mahkûm (2) olan baʻzı polis 
memûrîninin Habshâne-i ʻUmûmîye sevk olunmakda ve gerçi Habshâne-i 
ʻUmûmîce bunların eşhâs-ı ʻâdiyeden ayrı (3) bir mahallde habs ve tevkîf 
edilmekde iseler de bu hâl memûrîn-i mûmâileyhümün efrâd-ı ahâlîye karşı 
kesr-i nüfûz (4) ve haysiyyetlerini müstelzem bulunduğundan jandarma 
efrâd ve zâbitânına kıyâsen bunlar hakkındaki o kabîl mükmlerin dahi 
dâirede (5) tahsîs olunacak bir mahallde habs ve tevkîfl eri sûretiyle icrâsına 
müsâʻade gösterilmesi İstanbul Polis Müdîriyyetinden bâ-tezkire (6) 
bildirilmiş ve sûret-i işʻâr îcâb-ı hâle müstenid ve nazar-ı dikkate alınmağa 
şâyân bulunmuş olduğu cihetle husûs-ı mezkûrun (7) usûl-i ittihâzıyla 
keyfi yyetin teblîğ ve inbâsına müsâʻade-i Nezâret-penâhîlerinden der-kâr 
olması maʻrûzdur. Fî 20 Haziran Sene (1)326 (3 Nisan 1910).

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîri
(İmzâ)

41  BOA. DH. MUİ. 113-5.
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4142

Polis memurlarının muhakeme ve sorgulamalarında yanlarında rütbece 
kendilerinden yüksek bir memurun bulundurulması talebi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 41 � Sayfa: 364)

İstanbul Polis Müdîrliği
Tahrîrât Kalemi 
ʻAded
4/708

Hulâsa: 
Polis memûrlarının muhâkeme ve istintâklarında 

mâ-fevkleri bir memûr bulundurulmasına dâir 

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine

(1) Polis memûrları kâtil ve sârik ve yankeseci gibi huzûr ve âsâyişi 
ihlâl eden erbâb-ı cürm ve cinâyeti taʻkîb ve der-dest ve temîn-i inzibât 
ve âsâyiş vazîfesiyle mükellef ve bu husûsda (2) birçok mezâhim ve 
müşkilâta da maʻrûz oldukları ve eşhâs-ı merkûmeden baʻzıları taʻkîb ve 
der-destlerinden ve esbâb-ı sâireden nâşî peydâ eyledikleri kin ve huşûnet 
sâikasıyla polisler (3) ʻaleyhine darb ve cerh ve tahkîr gibi bir takım 
müstedʻiyâta kıyâm eylemelerinden dolayı memûrîn-i mûmâileyhüm 
maznûnen mahâkim ve devâir-i ve istintâkiyyeye celb ve daʻvet edildikleri 
ve gerçi cihet-i ʻadliyyece (4) tedkîkât-ı mûşikâfâne icrâsıyla vikâye-i 
maʻdelet tabîʻî ve der-kâr ise de eşhâs-ı merkûmenin kendileri gibi bir 
takım pespâyeleri şâhid olarak ikâme veyâhûd sanîʻa ile (5) delâil ve 
emârât istihzârıyla esbâb-ı mahkûmiyyet tehyie etmeleri dahi baʻîdü’l-
ihtimâl olmadığı cihetle polislerin leh ve ʻaleyhlerinde cereyân edecek 
hâlâta vukûfi yyet peydâ edilmek ve lede’l-îcâb (6) taraf-ı kânûniyyeye 
mürâcaʻatla muhâfaza-i hukûklarına iʻtinâ olunmak üzere maznûnen 
esnâ-yı mûhâkeme ve istintâklarında jandarmalarda olduğu gibi mâ-fevk 
bir memûr bulundurulması ez-her-i cihet (7) mûcib fevâid ve muhassenât 
olacağından bu sûret nezd-i ʻâlîlerince de karîn-i tasvîb buyurulduğu 
sûretde mûmâileyhümün maznûnen muhâkeme ve istintâkları sırada mâ-
fevkleri bir memûr (8) bulundurulması husûsunun ʻAdliyye Nezâret-i 
Celîlesine işʻârı maʻrûzdur. Fî 19 Haziran Sene (1)326 (2 Temmuz 1910).

Polis Müdîri
(İmzâ)

42  BOA. DH. EUM. THR. 40-10.

Polise Mukavemet ve Yargılanma
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4243

Hapse mahkûm olan polislerin halka karşı haysiyetlerinin korunması 
için hapishaneye gönderilmeyip ayrı yerde hapsedilmesi ve 

düzenlenecek polis nizamnamesine böyle bir madde eklenmesihakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 42 � Sayfa: 365)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti 
Muhâberât-ı ʻUmûmiyye Dâiresi 
Dördüncü Şuʻbe 
291

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i Behiyyesine

(1) 20 ve 21 Haziran Sene (1)326 târîhli ve 5273 ve 5283 numerolu iki 
kıtʻa tezkire-i behiyyeleri cevâbıdır Habs cezâsına mahkûm olan polis 
(2) memûrlarının efrâd-ı ahâlîye karşı muhâfaza-i haysiyyetleri zımnında 
habshaneye gönderilmeyerek dâirece ayrı mahallerde habs edilmesi ve 
muhâkemelerinde (3) dahi jandarmalara kıyâsen âmirlerinden birinin 
hâzır bulundurulması gibi fevka’n-nizâm-ı muʻâmelât bir kanûn-ı mahsûsa 
tevfîkan icrâ edilmek (4) lâzım geleceğinden der-dest-i tanzîm bulununca 
Polis Nizâmanamesi’ne bu bâbda mevâdd-ı mahsûsuna derc etdirilmesi 
muktezîdir efendim. Fî 7 Receb Sene (1)328 ve fî 1 Temmuz Sene (1)326 
(14 Temmuz 1910).

Dâhiliyye Nâzırı nâmına
Müsteşâr

(İmzâ)

43  BOA. DH. EUM. THR. 42-38.
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4344

Polis ve jandarmanın vazife esnasında halka kötü davranmamaları 
hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 43 � Sayfa: 366)

Kayd 
Numerosu

10401-Polis 
Müdîriyyetine

8400-Jandarmaya

Polis ve Jandarma 
memûrîninin îfâ-yı vazîfe 
esnâsında min gayr-ı îcâb 

efrâda sû-i muʻâmele 
etmemeleri lâzım gelece-

ğine dâir.Nevʻ-i 
Muharrerât

Tezkire
29 Mart Sene (1)326 

(11 Nisan 1910)

11 meydân verilmemesine iʻtinâ 
edilmesinin lâzım gelenlere 
tenbîh ve teblîği 12 lüzûmu beyân 
olunur

12 jandarma kumandanlığına 
mütemennâdır

Der-Saʻâdet Polis Müdîriyyetine
Der-Saʻâdet Jandarma Alay Kumandanlığına

(1) Polis ve jandarma memûrîn ve efrâdının kala-
balık mahallerde ve mevkiʻ-i memûriyyetlerinde 
(2) ve ʻale’l-ʻumûm îfâ-yı vazîfe esnâsında 
efrâd-ı ahâlîye karşı elfâz-ı müstehcene (3) ile 
şiddet-i lisân istiʻmâl ve bazen tüfek kundağıy-
la darb etmek gibi ahvâle (4) meydân verdikleri 
ve bu hâlin bâʻis-i (5) infi ʻâl ve rencîdegi olduğu 
haber alınmakdadır. Tedâbîr ve muʻâmelât-ı (6) 
inzibâtiyye esnâsında ve husûsan kalabalık ve 
izdihâmlı mahallerde (7) polis ve jandarmanın 
ihtârât ve tenbîhâtına itâʻat etmeyenler hakla-
rında kuvve-i (8) cebriyyeyi tecvîz eden usûl ve 
nizâmın muʻayyen olduğu cihetle bunun hâricinde 
(9) ve ʻale’l-ıtlâk îfâ-yı vazîfe esnâsında lüzûm ve 
îcâba müstenid olmaksızın vehleten (10) cebr ve 
şiddetle muʻâmele esâsen memnûʻ ve memûrîn-i 
zâbıtanın (11) sıfat-ı resmiyye ve terbiyye ve 
âdâb-ı memûrelerine münâfî (12) bulunduğundan 
ber-minvâl-i mebsût tevdîʻ olunan vazîfenin (13) 
icrâsına karşı bir gûne mümânaʻat vâkiʻ olmadan 
bî-vech-i bâdî inkisâr (14) münhall haysiyyet-i 
etvâr ve harekâta 11 

44  BOA. DH. EUM. THR. 30-75.
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4445

Polise itaat etmeyen ve emirlerini dinlemeyen şahısların sulh 
mahkemelerine sevk edilerek cezalarının verilmesi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 44 � Sayfa: 367)

İstanbul
Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
ʻAded:
ʻUmûmî: Sâdıra
Husûsî: 4288 

Müstaʻceldir

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Polis tarafından vukûʻ bulan emr ü tenbîh ahvâl-i hâzıra hasebiyle baʻzı 
eşhâsın mutâvaʻat göstermediği ve her ne kadar bu kabîl eşhâs hakkında 
tanzîm kılınan (3) zabt varakaları sulh mahkemelerine tevdîʻ olunmakda 
ise de derhâl muhâkemelerinin icrâ ve tecziyeleri cihetine gidilememesi 
dolayısıyla cezâdan matlûb olan fâide (4) ve tesîrin husûle gelemediği 
anlaşılmakda ve binâen ʻaleyh îfâ-yı vazîfe husûsunda zâbıtaca fevka’l-
ʻâde bâdî-i müşkilât olagelmekde ve hâlbûki fî 5 Şubat Sene (1)328 (5) 
tarihinde Polis Nizâmnâmesine tezyîl edilen mevâdd-ı kânuniyyenin 
dokuzuncu mâddesinde “polisin emr ve tenbîhine mutâvaʻat ve daʻvetine 
icâbet etmeyenler (6) ol bâbda tutulacak zabt varakası üzerine bi’l-
muhâkeme yarım liradan üç liraya kadar cezâ-yı nakdî veyâhûd yirmi 
dört sâʻatden bir haftaya kadar (7) habs ile mücâzât olacakları” musarrah 
bulmakda olduğundan ve eşhâs-ı maznûnenin ̒ inde’l-îcâb mevkûfen icrâ-yı 
muhâkemelerinin tensîbi sulh hâkimlerinin salâhiyyet-i (8) kânûniyyeleri 
dâhilinde bulunduğundan polis merâkizinden bu kabîl eşhâsa ̒ âid tutulacak 
zabt varakaları sulh mahkemelerine tevdîʻ edildiğinde muhâkemelerinin 
her işe (9) tercîhen rüyet ve icrâsı sûretiyle mâdde-i mezkûrenin sürʻat-i 
tatbîkine şu sırada zarûret görülmekde bulunduğundan bu bâbda İstanbul 
Sulh Hâkimliklerine (10) teblîğât-ı mukteziye îfâsı husûsunun ʻAdliyye 
Nezâret-i Celîlesine işʻâr ve alınacak cevâbın da memûriyyet-i ʻâcizîye 

45  BOA. DH. EUM. 6.Şb. 46-48.
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emr ü izbârına müsâʻade buyurulması ehemmiyyetle (11) ʻarz olunur ol 
bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 30 Teşrîn-i sânî Sene 
(1)334 (30 Kasım 1918).

Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)

Polise Mukavemet ve Yargılanma
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4546

Polis ve jandarma gibi inzibat memurlarının adli vazifeleri esnasında 
meydana gelen cürümlerinden dolayı tabi olacakları tahkikat ve 

muhakeme mercileri ile üstlerine bildirilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 45 � Sayfa: 368)

Dâhiliyye Nezâreti Hukûk Müşâvirliği

Evrâk 
Numerosu

Kalem 
Numerosu Hulâsası: Memûrîn-i inzibâtiyyenin vezâif-i 

ʻadliyyelerini îfâ esnâsında hâdis olan cürmlerin-
den dolayı tâbiʻ olacakları merciʻ-i tahkîkât ve 

muhâkemeleri hakkında

753 2099

Târîh-i 
Tesvîdi

Târîh-i 
Tebyîz

5 Mayıs 
1335

(5 Mayıs 
1919)

Nezârete Der-kenâr

(1) Polis ve jandarma gibi memûrîn-i inzibâtiyyenin 
vezâif-i ʻadliyyelerini (2) îfâ esnâsında hâdis olan 
cürmlerinden dolayı tâbiʻ olacakları merciʻ-i 
hakîkât ve (3) muhâkemeleri hakkındaki Nezâret-i 
Celîlenin nokta-i nazar ve mütâlaʻası evrâk 
miyânında mevcûd esbâb-ı mûcibe mazbatasın-
da (4) ʻarz ve tafsîl edilmiş olduğundan başkaca 
ʻilâve ve serd edilecek bir cihet bulunmadığı ve 
(5) Şûrâ-yı Devlet’in işbu mazbatasında “zâbıta-i 
ʻadliyye vazîfesini îfâ eden memûrîn-i mülkiyye-
nin (6) vezâifi nden dolayı cihet-i ʻadliyyece celb 
ve daʻvet edilmelerinden vazîfe-i mülkiyyelerinin 
(7) sektedâr olabileceği yolunda vârid-i hâtır olan 
mahzûrun dahi o gibi memûrîn-i mülkiyyenin (8) 
celblerinde mâ-fevklerine mürâcaʻat ve keyfi yyet-i 
gaybûbetleri evvelden ihbâr olunmak sûretiyle 
ber-taraf edilebileceği” (9) sûretinde beyân olunan 
mütâlaʻanın idâreten takdîr ve taʻyîni îcâb eylediği 
(10) muvâfık-ı mutâlaʻa kılınmakda ise de îfâ-yı 
muktezâsı (11) mütevakkıf rey-i ʻâlî-i Nezâret-
penâhîleridir.

46  BOA. DH. HMŞ. 1-11.
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*
Dâhiliyye Nezâreti Hukûk Müşâvirliği

Evrâk 
Numerosu

Kalem 
Numerosu

Hulâsa: Polis Dîvân’ının lüzûm veyâ menʻ-i 
muhâkeme karârı ittihâzına salâhiyetdâr olmadığı 

hakkında
Polis 1072 4107

Târîh-i 
Tesvîdi

Târîh-i 
Tebyîzi

(3 Ağustos 
1919)

3 Ağustos 
(1)335

Memûrîn-Müzekkire

(1) Polis Dîvânlarının polis memûrları hakkında 
lüzûm veyâ menʻ-i muhâkeme karârı ittihâzına 
(2) salâhiyetdâr olmayıb ancak mücâzât-ı idâriyye 
ve inzibâtiyye tatbîk ve icrâ edebiliceklerine (3) 
ve vazîfe-i memûrelerinden maksad veyâ îfâ-yı 
vazîfe hâlinde mütehaddis cürmlerinden (4) do-
layı icrâ kılınacak tahkîkât-ı evveliye üzerine 
îcâb eden (5) mukarrerâtın Memûrîn Muhâkemâtı 
Hakkındaki Karârnâme’nin Onuncu Mâddesine 
(6) ve o bâbdaki Şûrâ-yı Devlet karârına tevfîkan 
Nezâret-i Celîlede erkân-ı (7) nezâretden müte-
şekkil heyetde iʻtâ olunacağına dâir olan mütâlaʻa 
Polis (8) Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesinin 24 
Teşrîn-i sânî Sene (1)334 târîhli ve 1970 evrâk (9) 
odası numerolu tezkiresine rabt edilen müzekki-
rede beyân kılınmış (10) ve mütâlaʻa-i mezkûreye 
başkaca ʻilâve edilecek bir cihet bulunmamış 
olduğu (11) beyânıyla Memûrîn Müdîriyyeti 
Cânib-i Vâlâsına iʻâde kılındı.

Polise Mukavemet ve Yargılanma
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 Seferberlik ve Askerlik

2.1. Seferberlik ve Askerlik

4647

Polislerin Şura-yı Askeri kararıyla silahaltına alınmaktan istisna 
edildiklerine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 46 � Sayfa: 373)

Kayd 
Numerosu

Hulâsa Târîh-i Tesvîd

Esâsın 
Nevʻi Tezkire

Efrâd-ı ihtiyâtiyyeden olan 
polis ve jandarmaların 
silâh altına daʻvetden 
istisnâları hakkında

Polis Mektebi Müdîriyyetine

(1) Redîf Kânûnnâmesinin taʻdîlen tanzîmine 
değin redîf tecemmuʻlarında polislerin jan-
darmalar (2) gibi silâh altına daʻvet olunma-
ması hakkındaki usûl-i müttehizenin efrâd-ı 
ihtiyâtiyyeden olanlara da (3) şumûlü olub ol-
madığına dâir vukûʻ bulan istifsâra cevâben 
muhâfaza-i âsâyiş ehemmiyyet-i fevka’l-
ʻâdesine (4) binâen efrâd-ı ihtiyâtiyyeden olan 
polis ve jandarmaların da silâhaltına daʻvetden 
(5) istisnâları Şûrâ-yı ̒ Askerî karârı iktizâsından 
olduğu Harbiyye Nezâret-i ʻAliyyesinden 24 
Ağustos Sene (1)325 (6) târîhli ve 3 numerolu 
tezkirede işʻâr ve teblîğ buyurulmuş ve keyfi y-
yet ʻumûm vilâyât ve elviye-i müstakille (7) po-
lis müdîr ve serkomiserlerine de teblîğ edilmiş 
olmağla (8) mektebce de usûl-i maʻlûmâta (9) 
ol vechle îfâ-yı muʻâmele olunmak üzere (10) 
teblîği keyfi yyete ibtidâr olundu. Fî 1 Eylül 
Sene (1)325 (14 Eylül 1909).

47  BOA. EUM. THR. 3-44.
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4748

Polislik mesleğinde bulunan ve yaşı askerliğe uygun olanların istisna 
tutulmayacaklarına dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 47 � Sayfa: 374)

Harbiyye Nezâreti
Piyâde Dâiresi
Şuʻbe: 3
33

Polis memûrîn-i hâzırasından sinn-i mükellefi yyetde
bulunanların istisnâları câiz olamayacağına dâir

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i Behiyyesine

(1) İzzetlü efendim
(2) 13 Eylül Sene (1)325 târîhli ve iki yüz yetmiş numerolu tezkire-i 
behiyyeleri cevâbıdır polis silkinde bulunan kurʻa efrâdının ibkâsında 
mübrem (3) bir zarûret olmamasıyla bunlar hakkında istisnâî bir muʻâmele 
icrâsı câiz olamayacağı bu bâbda Erkân-ı Harbiyye-i ʻUmûmiyye 
Dâiresinden yazılan iʻlâmda (4) gösterilmişdir şu hâlde tervîc-i işʻâr-ı 
behiyyelerine imkân bulunamamışdır efendim. Fî 15 Zi’l-kaʻde Sene 
(1)327 ve fî 15 Teşrîn-i sânî Sene (1)325 (28 Kasım 1909).

Harbiyye Nâzırı
(İmzâ)

48  BOA. DH. EUM. THR. 15-51.
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4849

Silahaltına alınacak polis memurları hakkında ne suretle muamele 
olunacağı hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 48 � Sayfa: 375)

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Tahrîrât Kalemi
ʻAded: 4537

Bedel-i nakdî iʻtâ edecek polis memûrlarının müddet-i taʻlîmiyyelerine 
ʻâid maʻâş ve memûriyyetleri hakkında olunacak muʻâmeleye dâir.

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Polis memûrlarından hidmet-i nizâmiyye-i ʻaskeriyyeleri mukâbilinde 
bedel-i nakdî iʻtâ edeceklerin berây-ı taʻlîm üç ay silâhaltında bulunmaları 
memûriyyetlerinden (2) inkıtâ-ı ʻalâkayı mûcib olub olmayacağı ve 
müddet-i taʻlîmiyyenin hitâmında vazîfeleri başına ʻavdet edecek 
oldukları takdîrde silâhaltında (3) geçirdikleri müddete ʻâid maʻâşâtın tam 
veyâhûd nısf olarak mı iʻtâsı îcâb edeceği bâis-i tereddüd olduğundan bu 
bâbda tatbîki îcâb eden usûlün (4) teblîği İstanbul Polis Müdîriyyetinden 
bâ-tezkire bildirilmiş ve memûrînden silâhaltına alınacakların maʻâş 
ve ʻalâka-i memûriyyetleri hakkında idâre-i sâbıkada (5) baʻzı kavâʻid 
vazʻ ve icrâ olunmuş ise de bunun el-yevm cârî ve merʻî olub olmadığı 
bilinemediği cihetle bu sûretle taht-ı silâha alınan memûrîn (6) haklarında 
ne vechle muʻâmele olunacağı bilinememekde bulunmuş olduğundan bu 
bâbda medâr-ı ittibâʻ ve tatbîk olacak usûlün neden ʻibâret olması lâzım 
geleceğinin (7) taʻyîn ve emr ü işʻârına müsâʻade-i Nezâret-penâhîlerinin 
şâyân olması maʻrûzdur. Fî 3 Mart Sene (1)326 (16 Mart 1910).

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîri
(İmzâ)

49  BOA. DH. MUİ.77-6.
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*
Harbiyye Nezâreti
Piyâde Dâiresi
Şuʻbe: 3
63

Polislerin ahvâl-i ʻaskeriyyelerine dâir

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) 9 Mart Sene (1)326 târîh ve elli bir numerolu tezkire-i ̒ aliyye-i Nezâret-
penâhîlerine cevâbdır hidmet-i ʻaskeriyyelerine mukâbil bedel-i nakdî iʻtâ 
eden polislerin üç aylık taʻlîmleri (3) esnâsında memûriyyetlerine olan 
derece-i ʻalâkaları ile maʻâşlarının sûret-i tesviyesine ve memûrînden 
silâhaltına alınacakların maʻâş ve memûriyyetlerine (4) ʻâid husûsâtın 
dâire-i ʻaskeriyyeye cihet-i taʻalluku görülememiş ve Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye Müdîriyyetinin bu bâbdaki tezkiresi leffen iʻâde kılınmış 
olmağla ol bâbda (5) emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 14 
Rebîü’l-ahir Sene (1)328 ve fî 11 Nisan Sene (1)326 (24 Nisan 1910).

Harbiyye Nâzırı
(İmzâ)
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4950

Yedek asker olarak bulunan polislerin silahaltına alınıp alınmaması 
hususunda bir karara varılması hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 49 � Sayfa: 377)

(Telgraf)

Bursa

Numero
581

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Taht-ı silâha alınan efrâd-ı redîfe miyânında celb ve sevk edilmek 
istenilen polisler hakkında mütekaddim fî 26 Ağustos Sene (1)326 (2) 
telgrafnâmeye şimdiye kadar cevâb alınamadı mükerreren ʻarz olunduğu 
üzere memûrîn-i inzibâtiyye zâten (3) ihtiyâcât-ı hâzıraya nisbetle gayr-ı 
kâfî olub bir de bunların hidmet-i redîfelerinin îfâsı içün (4) sevk ve iʻzâmı 
noksânın büsbütün tezâyüdünü mûcib olarak bu hâlin ise sükûn ve âsâyişe 
(5) tesîri beyândan müstağnî olduğundan işʻâr-ı sâbık-ı vechle iktizâ-yı 
hâlin tesrîʻ-i icrâsıyla (6) keyfi yyetin bir an evvel emr ü inbâsı kemâl-i 
himmetle tekîden müsterhamdır. Fî 30 Ağustos Sene (1)326 (12 Eylül 
1910).

Bursa Vâlîsi nâmına Defterdâr
Muhiddin

50  BOA. BEO. 3806-285377.
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Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Muhâberât-ı ʻUmûmiyye Dâiresi
Üçüncü Şuʻbe: 1566

Efrâd-ı redîfe miyânında bulunan polislerin
tam maʻâşla istihdâmlarına dâir.

Huzûr-ı ʻÂlî-i Hazret-i Sadâret-penâhîye

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
(2) 30 Ağustos Sene (1)326 târîhli ve 1524 numerolu tezkire-i ʻâcizîye 
zeyldir taht-ı silâha alınan efrâd-ı redîfe miyânında celb ve sevk edilmek (3) 
istenilen polislerin memûriyyetlerinde ibkâen istihdâmları lüzûmunu hâvî 
Hüdâvendigâr Vilâyetinden bu kerre de tekîden vârid olan telgrafnâme (4) 
leffen takdîm kılınmağla mündericâtına ve ʻarz ve işʻâr-ı sâbıka nazaran 
iktizâsının tesrîʻ-i îfâ ve inbâsı menût müsâʻade-i ʻaliyye-i Sadâret-
penâhîleridir ol bâbda (5) emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 14 
Ramazan Sene (1)328 ve 5 Eylül Sene (1)326 (18 Eylül 1910).

Dâhiliyye Nâzırı nâmına
Müsteşâr

(İmzâ)
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Dâire-i Sadâret Tahrîrât Kalemi              Şuʻbe 2

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidi Mübeyyizi

Harbiyye 
Nezâret-i 
Celîlesine

Li-ecli’t-tebyîz 
Kaleme Vürûdu

Kaleme 
Vürûd 
Târîhi

Târîh-i Tesvîd
Târîh-i 
Tebyîz

16 Ramazan Sene (1)328
7 Eylül (1)326
(20 Eylül 1910)

(1) Taht-ı silâha daʻvet olunan efrâd-ı redîfe 
miyânında bulunub memûriyyetlerinde ibkâ 
edilecek polislerin nefer (2) muhassasâtıyla 
istihdâm edilmeleri lâzım geleceği taraf-ı 
ʻâlîlerinden bildirildiği Aydın Vilâyetinden işʻâr 
olunduğu gibi Hüdâvendigâr (3) Vilâyetinden 
alınan telgrafnâmede de efrâd-ı redîfeden olarak 
orada müstahdem bulunan polis memûrlarını 
taht-ı silâha (4) alınıb sevk ve iʻzâm edil-
mek üzere bulundukları ve muʻâmele-i vâkıʻa 
teblîgât-ı sâbıkaya münâfî olmakla berâber bu 
hâlin (5) âsâyiş ve inzibât-ı mahalliyyece dahi 
sû-i tesîri mûcib olacağı beyânıyla bunların 
sevk ve iʻzâmdan istisnâsı lüzûmu (6) kemâl-i 
ehemmiyyetle izbâr edilmiş olduğundan bahs ile 
baʻzı ifâdâtı ve maʻâş ve muhassasât-ı keyfi yyeti 
baʻdehu hall edilmek (7) üzere efrâd-ı redîfeden 
bulunan polislerin şimdilik taht-ı silâha alınıb 
alınmamasının kararlaşdırılması lüzûmunu (8) 
mutazammın Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesinden 
gelen 30 Ağustos Sene (1)326 târîhli ve 1544 nu-
merolu tezkire ve melfûfu Meclis-i (9) Mahsûs-ı 
Vükelâda baʻde’l-mütâlaʻa savb-ı ʻâlîlerine 
tesyâr kılınmış olmağla meallerine nazaran ol 
emrde vâkiʻ olacak mütâlaʻa-i ʻaliyyelerinin 
serîan inbâsına ve evrâkın iʻâdesine himmet.
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5051

Redif toplanmasında polislerin silahaltına alınıp alınmaması 
hakkındaki tahrirat ile mezkûr polislerin silahaltına alınmadıkları 

takdirde özlük haklarının baki kalması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 50 � Sayfa: 380)

Harbiyye Nezâreti
Piyâde Dâiresi
Şuʻbe: 2
718

Teblîgât-ı sâbıka vechle efrâd-ı ihtiyâtiyye ve
redîfen olub memûriyyetlerinde ibkâ edilecek polislere 

yine polis maʻâşı iʻtâsına dâir.

Dâhiliyye Nezâret-i ʻAliyyesine

(1) Saʻâdetlü efendim hazretleri
(2) 21 Teşrîn-i sânî Sene (1)325 târîh ve Muhâberât-ı ʻUmûmiyye 
Dâiresinin Dördüncü Şuʻbesinden bin dört yüz elli sekiz numerolu 
tezkire-i ʻaliyyeleri cevâbıdır efrâd-ı ihtiyâtiyye (3) ve redîfeden olub 
polis silkinde bulunanların efrâd-ı mezkûrenin hîn-i celb ve cemʻlerinde 
yine polis maʻâşıyla vazîfelerinde istihdâmları tensîb (4) edilerek ol 
vechle taʻmîmen işʻâr-ı keyfi yyet olunduğu hâlde polislerin baʻzı tarafl arca 
nefer muhassasâtıyla memûriyyetlerinde ibkâları cihetine gidilmek (5) 
istenildiği sûret-i işʻâr-ı vâlâlarından anlaşılmakda olub bu ise mahâzîr-i 
ʻadîdeyi mûcib olacağı bedîhî bulunmakla teblîgât-ı sâbıka vechle (6) 
memûriyyetlerinde ibkâ edilecek polislere yine polis maʻâşı iʻtâsiçün 
îcâb-ı hâlin icrâsı Erkân-ı Harbiyye-i ʻUmûmiyye Dâiresinden yazılmış 
iʻlâmda (7) beyân kılınmış ve iktizâ edenlere de ol vechle tekrâr taʻmîmen 
işʻâr-ı keyfi yyet olunmuş olmağla oraca da muktezâsının îfâ buyurulması 
bâbında emr ü irâde efendim hazretlerinindir. Fî 11 Muharrem Sene (1)328 
ve fî 10 Kânûn-ı sânî Sene (1)325 (23 Ocak 1910).

Harbiyye Nâzırı
(İmzâ)

51  BOA. DH. İD. 69-27.
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*
Bâb-ı ʻÂlî
Dâire-i Sadâret
Tahrîrât Kalemi
1594

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) 30 Ağustos Sene (1)326 târîh ve 1524 numerolu tezkire-i ʻaliyyelerine 
cevâbdır taht-ı silâha daʻvet olunan efrâd-ı ihtiyâtiyye ve redîfe miyânında 
bulunan (3) polislerin jandarmalar misillü celb olunmamaları mukarrer 
olduğu maʻ-mâfîh polislikden istiʻfâ eden yâhûd sâire ile ihrâc olunanların 
(4) taht-ı silâha alınmaları ve ʻadem-i celbleri keyfi yyetin hidmetde 
bulundukları zamana ʻâid olması der-kâr bulunduğu bi’l-muhâbere 
Harbiyye Nezâret-i Celîlesinden (5) cevâben işʻâr kılınmışdır efendim. Fî 
8 Şevval Sene (1)328 ve fî 29 Eylül Sene (1)326 (13 Ekim 1910).

Sadr-ı aʻzam
(İmzâ)
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*
Aydın Vilâyeti
Tahrîrât Kalemi
ʻAded:
ʻUmûmî: 3879
Husûsî: 625

Hulâsa:
Polislerin hîn-i tecemmuʻda emri mûcibince 

Taht-ı silâha alınması zımnında Harbiyye Nezâret-i
Celîlesine teblîgât icrâsına dâir.

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Efrâd-ı redîfe ve ihtiyâtiyyeden olan ve el-yevm müstahdem bulunan 
polislerin taht-ı silâha alınmaması Harbiyye Nezâretine yazıldığı fî 
28 Haziran Sene (1)327 târîhli (3) telgrafnâme-i cevâbî-i Nezâret-
penâhîlerinde işʻâr buyurulmuş ve o yolda îcâb edenlere teblîgât icrâ 
kılınmışidi Harbiyye Nezâretinden Fırka Kumandanlarına buna dâir (4) 
teblîgât icrâ edilmemiş olmalı ki Antalya Redîf Kumandanı bu bâbda 
ısrâr ediyor evâmir-i mukteziyyenin cihet-i ʻaskeriyyeye telgrafl a iʻtâ 
etdirilmesi (5) esbâbının istikmâl buyurulması tekrâr maʻrûzdur ol bâbda 
emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 22 Şaʻbân Sene (1)329 ve fî 
4 Ağustos Sene (1)327 (17 Ağustos 1911).

Aydın Vâlîsi
(Mühür)
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5152

Polislerin askeri hizmetten muaf tutulmaları hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 51 � Sayfa: 383)

(Telgraf)

Erzurum

Dâhiliyye Nezâretine

(1) Efrâd-ı redîf ve ihtiyâtiyyenin hîn-i cemʻinde polislerin jandarmalar 
misillü taht-ı (2) silâha alınmaması Harbiyye Nezâretinin emrine ʻatfen 
geçen sene Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetinden işʻâr (3) olunmuş ise 
de bu defʻa cemʻine başlanılan efrâd-ı redîfe ve ihtiyâtiyye miyânındaki 
(4) polisler de taht-ı silâha daʻvet edilmekde olduğundan istisnâları 
mukarrer olduğu hakkında (5) Nezâret-i müşârünileyhâdan ʻâid olduğu 
kumandanlığına emr-i serîʻ iʻtâsına delâlet (6) buyurulması polis müdîrliği 
ifâdesiyle maʻrûzdur. Fî 13 Eylül (1)327 (26 Eylül 1911).

Erzurum Vâlîsi 
Muhiddin

*
(Telgraf)

Yanya

ʻAded: 10  Müstaʻceldir

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine

(1) Polis mevcûdu hemen kâmilen taht-ı silâha daʻvet edildiği şu sıra kesb-i 
ehemmiyyet ve nezâket eden vilâyetin (2) umûr-ı inzibâtiyyesiyle polise 
tahmîl edilen birçok hidemât-ı ʻaskeriyyenin îfâsı kâbil olamayacağından (3) 
bahsle polisler istisnâ edilmek üzere buraca vukûʻ bulan teşebbüs ʻakîm kaldı. 
Telgraf memûrları (4) gibi polis memûrlarının da kemâ-kân memûriyyetlerinde 
istihdâmı maʻrûzdur. Fî 20 Eylül Sene (1)327 (3 Ekim 1911).

Polis Müdîri 
Mehmed Rıfat

52  BOA. DH. EUM. THR. 70-13.
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*
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Tahrîrât Kalemi

Numero
Târîh-i 
Tebyîz

Târîh-i Tesvîd

Polislerin 
redîf ve ihtiyât 

mükellefi yetlerinden 
istisnâları kâbil 

olamayacağına dâir

Mümeyyiz

ʻUmûmî:3305
Husûsî: 33

20 Eylül Sene 
(1)327 (3 Ekim 

1911)

Nezâretden

Erzurum Vilâyetine

(1) C. 13 Eylül Sene (1)327 polis memûrunun 
hidmet-i nizâmiyyeden mâ-ʻadâ olan 
mükellefi yet-i ʻaskeriyyeden istisnâları hak-
kında (2) mukaddemâ idâreten bir muʻâmele-i 
isitsnâiyye icrâ edilmiş ise de hidmet-i 
ʻaskeriyyeden kânûnen müstesnâ olmayanla-
rın (3) istisnâ edilmemeleri ve yalnız hidemât-ı 
ʻumûmiyyeye sekte ʻâriz olacak ahvâlde bi’l-
ʻumûm memûrînin (4) birden celb edilmeyib 
münâvebeten celbleri karârı iktizâsından oldu-
ğundan polisler hakkında da karâr-ı mezkûre 
(5) tevfîk-i muʻâmele edilmesi mukaddemâ bi’l-
muhârebe Harbiyye Nezâret-i Celîlesinden vukûʻ 
bulan işʻâr-ı cevâbı iktizâsının bulunduğu beyân 
olunur efendim.
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*
İstanbul Polis Müdîriyyeti
Tahrîrât Kalemi
ʻAded: 120

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Şu aralık polis memûrlarından birçoğu hidmet-i redîfe içün silâhaltına 
daʻvet (2) olunmakda ise de ahvâl-i hâzıra sebebiyle polis mevcûdunun 
bu sûretle taklîli mahâzir-i mühimmeyi (3) dâʻî olacağından sınıf-ı redîfde 
bulunan polislerin gayr-ı muʻayyen bir zaman içün celblerinden (4) sarf-ı 
nazar olunması husûsunun Harbiyye Nezâret-i Celîlesine işʻâr buyurulması 
18 Eylül Sene (1)327 târîh (5) ve yüz altı numerolu tezkire-i ̒ âcizânemle ̒ arz 
edilmişdi efrâd-ı ihtiyâtiyye ve redîfeden (6) bulunan polislerin silâhaltına 
daʻvet edildiği cihetle cihet-i ʻaskeriyyeye teslîmlerine dâir işʻârât tevâlî 
(7) eylemekde bulunmasına binâen tezkire-i mebhûsenin tesrîʻ-i îcâbı ʻarz 
ve istirhâm olunur. Fî 24 Eylül Sene (1)327 (7 Ekim 1911).

İstanbul Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)

 Seferberlik ve Askerlik
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5253

Polis, Jandarma, Telgraf muhabere memurları, Tahsildarlar ile 
Şimendifer hizmetinde olanların seferberlikten istisna edilmeleri 

hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 52 � Sayfa: 387)

Harbiyye Nezâreti
Piyâde Dâiresi
Şuʻbe: 2
479

Hulâsa:
Muʻînli efrâddan aklâm-ı harbiyye ve hastahâne ve sâir

idâre-i ʻaskeriyyede müstahdem bulunanlarla 
memûrîn-i mülkiyye ve mâliyye haklarında.

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Makâm-ı devletlerden vârid olan kırk beş bin altı yüz kırk ve dokuz 
yüz dokuz numerolu ve fî 24 Eylül Sene (1)327 târîhli ve kırk beş bin (3) 
sekiz yüz ve dokuz yüz kırk numerolu ve fî 26 Eylül Sene (1)327 târîhli iki 
kıtʻa tezkireye cevâbdır “muʻînli bulunan efrâddan (4) aklâm-ı harbiyye 
ve hastahâne ve sâir idâre-i ʻaskeriyyede müstahdem bulunanlar nefer 
maʻâş ve taʻyîniyle hidmetlerinde ibkâ olunacakları gibi telgraf muhâbere 
(5) memûrlarıyla jandarma neferâtı mensûb oldukları taburları silâhaltında 
bulundukca efrâd-ı müstebdeleden olub da rütbe-i ʻaskeriyyesi (6) var 
ise ol rütbenin muʻayyenâtıyla, yok ise nefer maʻâş ve taʻyînâtıyla ordu 
hidmetlerinde kullanılacakları” Redîf Kânûnu (7) ve “jandarma efrâdının 
redîf tecemmuʻlarından istisnâlarıyla emsâlleri taht-ı silâhda bulundukca 
nefer muhassasâtıyla hidmetlerinde terkleri” (8) mâdde-i müzeyyele-i 
kânûniyye ahkâmından ve polis, jandarma, tahsildâr ve telgraf memûrlarının 
taht-ı silâha daʻvetlerinden bu kerrelik (9) istisnâları muʻâmelât-ı 
devletin sekteden vikâyesi zımnında ittihâz kılınmış bir karârdan ʻibâret 
ve bu bâbdaki mevâdd-ı kânûniyyenin (10) ol sûretle taʻdîli hakkındaki 
muʻâmele ise der-dest-i îfâ olub esâsen belediyye etıbbâsının bir mekteb-i 

53  BOA. DH. İD. 15-35.
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ʻâlîden mezûn ve hidmet-i (11) devletde müstahdem bulunmak dolayısıyla 
kânûnen muʻâfi yetden istifâde eylemeleri tabîʻî görülmüş ve binâen 
ʻaleyh başkaca memûrîn-i (12) sâirenin de daʻvetden istisnâları gayr-ı câiz 
bulunmuş ve memûrîn-i mülkiyye ve mâliyyenin silâhaltına alınmaması 
hakkında Meclis-i Vükelâ’ca (13) bir karâr ittihâz kılındığına dâir dâirece 
maʻlûmât olmadığından bu cihetde Mâliyye Nezâretinden istifsâr olunmuş 
olmağla ol bâbda (14) emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 16 
Şevval Sene (1)329 ve fî 26 Eylül Sene (1)327 (9 Ekim 1911).

Harbiyye Nâzırı
(İmzâ)

*
Harbiyye Nezâreti
Piyâde Dâiresi
Şuʻbe: 2
484

Hulâsa:
Seferberlikde hidmetden istisnâ edilecekler hakkında.

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Seferberlik emri verilen yerlerde büyük ve küçük bi’l-cümle 
memûrîn-i mülkiyyenin taht-ı silâha alınmaması hakkında Meclis-i 
Mahsûs-ı Vükelâ’ca bi’l-ittihâz (3) Mâliyye Nezâret-i Celîlesinden 
defterdârlığa teblîğ edilib ahkâmının memûrîn-i ʻadliyyeye de teşmîl 
edilib edilmeyeceği Aydın Vilâyetinden alınan (4) telgrafnâmede istifsâr 
olunduğu beyân buyurulan karârın Nezâret-i Celîlelerine lüzûm-ı teblîği 
hakkında makâm-ı devletlerden mürsel 26 Eylül (1)327 (5) târîhli ve 
45807 ʻumûmî ve 941 husûsî numerolu tezkire ve bu karâr hakkında 
istîzâha dâir târîhi muhtevî diğer bir tezkire resîde-i (6) dest-i tevkîr-i 
ʻâcizî oldu. Meclis-i Vükelâ’ca böyle bir karâr ittihâzına Nezâret-i ʻâcizîce 
bir maʻlûmât ve buna mahall olmayıb teblîğ-i vâkıʻın memûrînin (7) 
silâhaltına celbinde umûr ve muʻâmelât-ı devletin sekteden vikâyesini 
temîn edecek sûretde bazı tedâbîre mürâcaʻat edileceğine dâir mukaddemâ 
(8) Meclis-i Vükelâ’da bulunulduğu sırada taraf-ı ̒ âcizîden Mâliyye Nâzırı 
Beyefendi Hazretlerine vukûʻ bulan ve bi’l-âhire taʻmîmen îcâb edenlere 
bildirildiği vechle (9) memûrîn-i devletin birden alınmayıb rubʻunun 
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alınarak diğer rubʻların münâvebeten celbleri esâsına müstenid bulunan 
ifâde-i ʻâcizîye binâen Nezâret-i müşârünileyhâca (10) icrâ edilmiş olduğu 
anlaşılmış ve maʻ-hazâ bu tarz celb ve cemʻ taʻlîm maksadıyla silâhaltına 
çağrılan memûrîn hakkında ittihâz edilmiş olub (11) bu defʻaki daʻvet 
ise seferberlik îcâbâtından olmak hasebiyle o türlü istisnââtın devâm ve 
icrâsına kânûnen ve maslahaten cevâz olmadığının ve sefer (12) berlikde 
hidmetlerinde ibkâları taht-ı karâra alınanlara gelince bunların 25 Eylül 
(1)327 târîhli tezkire-i cevâbiyye-i ʻâcizî ile bildirildiği vechle telgrafcı, 
(13) polis, jandarma ve tahsildârlar ile bi’l-fi ʻl hidmet eden şimendifer 
memûrları olduğunun cevâben beyânına ibtidâr olundu ol bâbda emr ü 
fermân (14) hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 18 Şevval Sene (1)329 ve fî 
28 Eylül Sene (1)327 (11 Ekim 1911).

Harbiyye Nâzır nâmına
(İmzâ)
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*
Harbiyye Nezâreti
Piyâde Dâiresi
Şube: 2
488

Hulâsa: Seferberlikde telgrafcı, polis, jandarma, tahsildârlarla 
bi’l-fi ʻl şimendifer memûrlarından gayrısının 

hidmetlerinde ibkâ olunamayacağına dâir.

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine 

(1) Devletlü efendim
(2) Makâm-ı devletlerinden vârid olan 22 Eylül Sene (1)327 târîh ve kırk 
beş bin beş yüz altmış beş ve sekiz yüz doksan üç numerolu tezkireye 
cevâbdır (3) memûrîn ve ketebeden taht-ı silâha celb olunacakların yalnız 
rubʻunun münâvebe ile celbleri 19 Eylül Sene (1)327 târîhinde İkinci (4) 
Redîf Müfettişliğine bildirilmiş ise de tatbîkindeki müşkilâta nazaran 
seferberlikde telgrafcı, polis, jandarma, tahsildârlarla (5) bi’l-fi ʻl hidmet 
eden şimendifer memûrlarının hidmetlerinde ibkâlarıyla diğer memûrîn 
ve ketebe hakkında ahkâm-ı kânûniyye ve evâmir-i mübelliğe vechle 
(6) muʻâmele îfâsı lüzûmu 22 Eylül Sene (1)327 târîhinde ʻUmûm Redîf 
Müfettişliğine teblîğ kılınmış olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i men 
lehü’l-emrindir. Fî 19 Şevval Sene (1)329 ve fî 29 Eylül Sene (1)327 (12 
Ekim 1911).

Harbiyye Nâzırı nâmına
(İmzâ)
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*
Harbiyye Nezâreti
Piyâde Dâiresi
Şuʻbe: 2
506

Hulâsa:
Memûrîn-i mülkiyyenin seferberlikde tâbiʻ

olacakları muʻâmele-i ʻaskeriyyeye dâir.

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) 3 Teşrîn-i evvel Sene (1)327 târîh ve kırk altı bin yüz seksen iki, dokuz 
yüz doksan dokuz numerolu tezkire-i devletleri cevâbıdır Memûrîn-i 
mülkiyyenin (3) seferberlikde tâbiʻ olacakları muʻâmele-i ʻaskeriyye 26 
ve 28 Eylül (1)327 târîhli tezâkir-i ʻâcizî ile muvazzahan bildirilmiş idi (4) 
memûrîn-i mülkiyyenin münâvebe sûretiyle taht-ı silâha alınmaları taʻlîm 
maksadıyla celblerinde cârî olub bunun seferberliğe şumûlü (5) olmadığı 
ve binâen ʻaleyh bu gibi yanlış muʻâmelâta meydân verilmemesi Garb 
Ordusu Kumandanlığına da bu kerre işʻâr edilmiş (6) olmağla ol bâbda 
emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 26 Şevval Sene (1)329 ve fî 
6 Teşrîn-i evvel Sene (1)327 (19 Ekim 1911).

Harbiyye Nâzırı nâmına
(İmzâ)



97

*
Harbiyye Nezâreti
Piyâde Dâiresi
Şuʻbe: 2
505

Hulâsa:
İstisnâiyyet-i kânûniyyeyi hâiz olanların taʻdîlât-ı

kânûniyye icrâ olununcaya kadar ʻumûmî seferberlikde 
kânûn dâiresinde muʻâmele icrâsına dâir.

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) 25 ve 26 Eylül Sene (1)327 târîhinde tezâkir-i ʻâcizîye zeyldir 
seferberlikde telgrafcı, polis ve jandarma ve tahsildârlar (3) ile şimendifer 
müstahdemîninin hidmetlerinde terkleri takarrür ederek keyfi yyet îcâb 
edenlere bildirilmiş ve fakat bu bâbda bir kayd (4) ü şartdan bahs edilmemiş 
idi Redîf Kânûnnâme-i Hümâyûnunun esbâb-ı istisnâiyyeyi müşʻir olan 
Üçüncü Faslının ihtivâ eylediği (5) Yirminci Mâddesi’nde muʻînli bulunan 
efrâddan aklâm-ı harbiyye ve hastahâne ve sâir idâre-i ʻaskeriyyede 
müstahdem bulunanlar (6) nefer maʻâş ve taʻyîniyle hidmetlerinde ibkâ 
olunacakları gibi telgraf muhâbere memûrlarıyla jandarma neferâtı mensûb 
oldukları (7) taburları silâhaltında bulundukca efrâd-ı mütebeddileden 
olub da rütbe-i ʻaskeriyyesi var ise ol rütbenin muʻayyenâtıyla (8) yok ise 
nefer maʻâş ve taʻyîniyle ordu hidmetlerinde kullanılıyor denilmesine ve 
mâdde-i mezkûre-i kânûniyyenin husûl (9) maksadı temîn edecek sûretde 
taʻdîli der-dest-i tezekkür olub şimdilik ʻumûmî seferberlikde de ahkâm-ı 
kânûniyye dâiresinde (10) muʻâmele îfâsı zarûrî bulunmasına mebnî 
memûrîn-i mumâileyhümün mahallerinde seferberlik mukteziyyâtı vechle 
nefer muhassasâtı (11) ile istihdâmları lâzimeden olduğunun beyânına 
ibtidâr olunur ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 25 
Şevval Sene (1)329 ve 5 Teşrîn-i evvel Sene (1)327 (19 Ekim 1911).

Harbiyye Nâzırı nâmına
(İmzâ)

 Seferberlik ve Askerlik



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-7

98

5354

İhtiyat ve redif sınıfındaki polislere tam maaş verilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 53 � Sayfa: 392)

(Telgraf)

Karesi

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Redîf ve ihtiyât sınıfında bulunub ʻaskerlikden tecîl edilen tahsîldâr 
ve sandık emîni (2) sâire gibi memûrîn-i mâliyyeye Bâb-ı ʻÂlî ile cereyân 
etmekde olan muhâbere netîcesine kadar (3) nefer muhassasâtından fazla 
maʻâş verilmemesi Mâliyye Nezâretinden 21 Haziran Sene (1)328 târîhli 
(4) telgrafl a işʻâr buyurulmuş olması üzerine muhâsebe-i livâca bunlara 
kıyâsen polis memûrlarına da (5) nefer muhassasâtı verilmekde ve hâlbûki 
muhassasât-ı mezkûre ile idâre olunmakdaki imkânsızlık (6) cihetiyle 
polisler bi-hakkın sızlanmakda ve bunların vazîfelerinin ehemmiyyetine 
binâen nefer maʻâşıyla îfâ-yı memûriyyet (7) etmeleri de muvâfık-ı hâl 
ve maslahat görülememekde olduğundan maʻâşlarının tam olarak iʻtâsiçün 
muhâsebeciliğe emr-i serîʻ verilmesi maʻrûzdur. Fî 29 Nisan Sene (1)328 
(12 Mayıs 1912).

Karesi Mutasarrıfı
Cevdet

54  BOA. DH. EUM. THR. 86-30.
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5455

Seferberlikte askerlikleri tecil olunarak nefer maaşı verilen polislere 
tam maaşlarının verilebilmesi için yeni bir kanun çıkarılması gerektiği 

hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 54 � Sayfa: 393)

(Telgraf)

Selanik

Müstaʻceldir

Der-ʻAliyyede Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine

(1) Bu kerre seferberlik vesîlesiyle taht-ı silâha daʻvet olunan polislere 
tecîl (2) edilen memûrînin nefer muhassasâtıyla istihdâmı Şûrâ-yı Devlet 
karâr-ı ahîri iktizâsından (3) olduğu cihetle fazla tedîyâtda bulunulmaması 
Mâliyye Nezâretinin 21 Haziran Sene (1)328 târîhli (4) telgrafnâmesinde 
bildirildiğinden muhâsebece tereddüd ediliyor polislerin nefer 
muhassasâtıyla istihdâmındaki (5) imkânsızlık nazar-ı dikkate alınmış ve 
keyfi yyet vilâyetden Dâhiliyyeye yazıldığından tesrîʻ-i îcâb ve inbâsı (6) 
maʻrûzdur. Fî 30 Eylül Sene (1)328 (13 Ekim 1912).

Polis Müdîri 
Ziya

55  BOA. DH. EUM. THR. 83-26.

 Seferberlik ve Askerlik



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-7

100

*
9532

28 

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Tahrîrât Kalemi

Nume-
ro

Târîh-i 
Tebyîz

Târîh-i Tesvîd Seferberlik 
esnâsında ibkâ 
olunan polis 

memûrlarının 
maʻaşları hakkında

2 Teşrîn-i 
evvel Sene 
(1)328 (15 

Ekim 1912)

Selanik Polis Müdîriyyetine

(1) 30 Eylül Sene (1)328 târîhli telgrafnâmeye cevâbdır se-
ferberlik esnâsında (2) tecîl-i memûriyyetlerinde istihdâm 
olunabilecek mükellefîn-i ʻaskeriyyenin envâʻını mübeyyen 
(3) ve bunların istihdâm edilecekleri memûriyyetlere mahsûs 
maʻâşâtın tamâmen iʻtâ edileceğini (4) musarrah bir mâdde-i 
kânûniyye lâyihası tanzîm edilmesi lüzûmuna dâir ahîren 
Şûrâ-yı Devlet Mâliyye Maʻârif ve (5) Nâfi ʻa Dâiresince bir 
karâr ittihâz olunduğu Harbiyye Nezâreti Celîlesinden (6) 
işʻâr ve mezkûr mâdde-i kânûniyye lâyihasının bir an ev-
vel tanzîm ve takdîmi husûsunun (7) Şûrâ-yı Devlete emr 
ü havâle buyurulması bâ-tezkire makâm-ı sâmî-i Sadâret-
penâhîlerine ʻarz (8) ve izbâr edildiğinden bahsle netîce-i 
hâle değin vazîfe-i ʻaskeriyyeleri tecîl edilen (9) memûrîne 
şimdilik karâr-ı mezkûr mûcibince nefer maʻâşından fazla bir 
şey verilmemesi 

(Belgenin Devamı)

(1) memûriyyet-i Mâliyyeye teblîğ edildiği bu bâbdaki 
muhâberât-ı mebsûte üzerine (2) bâ-tezkire-i cevâbiyye bil-
dirilmiş olmasına nazaran meselenin bir kânûniyye ile hall ve 
tesviyesine (3) kadar karâr-ı mebhûsün-ʻanh hükmüne itbâʻı 
zarûrî ve teşebbüs-i vâkiʻ netîcesinin başkaca teblîği tabîʻî 
bulunduğunun beyânına ibtidâr olunur.
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(Telgraf)

Selanik

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine

(1) Tecîl eden polislerin maʻâşâtının sûret-i tesviyesi hakkındaki 30 Eylül 
Sene (1)328 (2) târîhli telgrafnâme sûretinin müsâraʻaten emr ü işʻâr 
buyurulması maʻrûzdur. Fî 6 Teşrîn-i evvel Sene (1)328 (19 Ekim 1912).

Polis Müdîri
Salih
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5556

Seferberlikten istisna edilen polis, jandarma, telgraf memuru ve 
sair memurin-i mülkiye ile seferberlikten istisnası caiz olmayanlar 

hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 55 � Sayfa: 397)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Şifre Kalemi

Manastır Vilâyetinden Alınan Şifredir

(1) C. 20 Eylül Sene (1)328 her şahsî mükellefi n muhâfaza-i vatan 
uğrunda hasr-ı vücûd edeceği ahâlîde (2) görülen eşvâk-ı perverâneden 
istidlâl olunmakdadır lütf-i hakk ile efrâdın celb ve cemʻinde (3) 
istihsâli muvaffakat olunacağı der-kâr olub şu kadar ki merkez ve 
mülhakâtındaki memûrînin hemen yüzde doksanı denilecek (4) sûretde 
mustahfaz redîf ihtiyât efrâdı olduklarından ve bir tarafdan pey-der-
pey silâhaltına alınmakda bulunduklarından (5) yerlerine hâricden vekîl 
tedâriki imkansızlığına karşı muʻâmelât-ı hükûmet dûçâr-ı taʻtîl oluyor 
belediyye reîsi ve müstahdemîni dahi silâhaltına daʻvet olunmalarından 
nâşî intihâb-ı mebʻûsân muʻâmelâtı îfâ (6) olunamamakda idüğü de reîs-i 
belediyye tarafından ifâde ediliyor muʻâmelât-ı rûz-merrenin ve ez-cümle 
ahvâl-i hâzıra (7) dolayısıyla tekerrür eden muʻâmelât ve muhâberâtın 
teehhüre uğratılmaması içün memûrînin istisnâsı kâbil (8) olmazsa bile 
münâvebeten daʻvetleri esbâbının istikmâli lüzûmu maʻrûzdur. Fî 22 Eylül 
Sene (1)328 (5 Ekim 1912).

Vâlî
Behcet

56  BOA. DH. SYS.112-5.
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Silivri Kazâsı Kâimmakâmlığı
ʻAded: 303

Müstaʻceldir

Çatalca Mutasarrıfl ığı Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Kazânın bi’l-ʻumûm efrâd-ı ihtiyâtiyye ve redîfe ve mustahfazasının 
hâl-i seferberîye vazʻı ve sevki münâsebetiyle seferberlik (2) taʻlîmâtının 
memûrîn-i mülkiyyeye tahmîl etmekde olduğu vezâif-i mühimme ve 
müstaʻcelenin ve sevkiyyât-ı ʻaskeriyye ve vesâit-i nakliyyenin hemen 
(3) yetişdirilmesi içün mürâcaʻat olunacak memûrîn-i hükûmetden hiç 
kimse kalmamışdır gerçi Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesinin teblîgât-ı (4) 
ahîresi mûcibince seferberlikden tahsildârân ile baʻzı memûrîn-i mâliyye 
istisnâ edilmekde ise de hâl-i seferberînin böyle bir zamanda (5) idâresi ve 
Ordu-yı Hümâyûnun temîn-i muvaffakiyyâtı ve vâridâtın istîfâsı ve kâffe-i 
muʻâmelât ve muhâberât-ı hükûmetin tatarruk-ı (6) halelden vikâyesi hep 
memûrîn-i mülkiyyeye mevdûʻ vezâifden olduğu hâlde el-yevm merkez-i 
kazâda hükûmet-i mülkiyyeden (7) yalnız başına ̒ âcizleri kalmış ve ahâlîden 
dahi sevki hasebiyle vekâleten idâre-i umûr edecek meydânda hiç kimse 
de kalmamış (8) ve hükûmetin idâre-i umûr-ı mühimme ve müstaʻcelesiyle 
temîn-i âsâyiş ve inzibât husûsunda şimdiden dûçâr olmakda bulunduğu 
müşkilât (9) ve ashâb-ı mürâcaʻatın bâb-ı hükûmetde her dâidenin 
mesdûdiyyeti yüzünden vukûʻa gelecek şikâyât be-tahsîs hâl-i hâzırda (10) 
ne derece teemmüle şâyân-ı mehâm umûr-ı hükûmetden bulunduğu nezd-i 
dekâyık vefd-i vatanperverâne-i mutasarrıfîlerine karşı müstağnî-i (11) 
ʻarz görülmüş olmasına ve tekmîl-i memûrların gönderilmesini mübeyyen 
Redîf Kumandanlığı telgrafnâmesiyle berâber ayrıca da (12) esâsen Çorlu 
Redîf Binbaşılığının fî 19 Eylül Sene (1)328 târîhli ve kırk beş numerolu 
telgrafnâmesinde iki memûr olan (13) dâirede birinin bırakılması işʻâr ve 
hâlbûki tek memûrlu dâireler olmağla hükûmetin kapanacağı ve bunun 
da (14) ʻadem-i cevâzı şübhesiz bulunmasına binâen bu bâbdaki kâffe-i 
maʻrûzât ve mütâlaʻât-ı ʻâcizânem ile maʻrûz ve tesâdüf (15) olunan 
müşkilât-ı hâzıranın rehîn-i tensîb-i devletleri buyurulduğu takdîrde 
müstaʻcilen Bâb-ıʻÂlî’ye ʻarzıyla Ordu-yo Hümâyûnun (16) vesâit-i 
ihzâriyyesinden bulunan hükûmet-i mahalliyyenin hâl-i faʻâliyyetden 
muʻattal bırakılmaması çâre-i yegânesi olmak üzere (17) bir tedbîr-i 
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muvakkat ittihâz ve idâresi esbâbının istikmâline ve bu bâbdaki irâde-i 
ʻaliyye-i mutasarrıfîlerinin de emr ü işʻârına (18) kemâl-i ehemmiyyet ve 
müstaʻceliyyetle selâmet-i memleket ve hükûmet nâmına intizâr edilmekde 
bulunduğu maʻrûz ve müsterhamdır (19) ol bâbda emr ü irâde hazret-i men 
lehü’l-emrindir. Fî 22 Eylül Sene (1)328 (5 Ekim 1912).

Silivri Kâimmakâmı
(Mühür)
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Harbiyye Nezâreti
Piyâde Dâiresi
Şuʻbe: 2
563

Hulâsa:
İstisnââtda bulunulamayacağına dâir

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Hidmet-i ʻaskeriyyeden istisnâ edilecek efrâd kânûnen muʻayyen olub 
hilâfında muʻâmele îfâsı câiz değildir İtalya Harbi dolayısıyla mukaddemâ 
vukûʻ bulan (3) seferberlikde tahsîlât ve tediyyâta sekte gelmemek 
içün Mâliyye Nezâretinin mürâcaʻatı üzerine gâyet mahdûd bir kısım 
memûrîn-i mâliyye tecîl (4) edilmiş ve mezûniyyet-i vâkıʻa tahsîlâtın vakt 
ü zamânıyla icrâsının seferberliğe olan tesîri nazar-ı dikkate alınarak bu 
kerre de kabûl (5) ve temdîd edilmiş ve maʻ-mâfîh memûrîn-i mezkûreden 
gayrısının işbu seferberlikden tecîli diğerlerinin de tecîllerine çığır açarak 
(6) istisnââta bir hadd ü nihâyet bulunamayacağı âşikâr olmağla berâber 
seferberlik olmak hasebiyle her zamandan ziyâde nazar-ı ehemmiyyet 
önünde (7) bulundurulan kuvve-i ʻumûmiyye-i ʻaskeriyye üzerinde ʻazîm 
bir tesîr hâsıl edeceği cihetle gayr-ı câiz bulunmuş ve diğer nezâretlerden 
baʻzı memûrînin (8) tecîlleri hakkında vukûʻ bulan işʻârâta da bu yolda ve 
nezâret ve memûrîn-i sâire tarafl arından da fazla gayret ve himmet ibrâzıyla 
(9) idâre-i maslahat edilmesi esbâbının istikmâli zemîninde cevâb verilmiş 
olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 2 Zi’l-
kaʻde Sene (1)330 ve fî 29 Eylül Sene (1)328 (12 Ekim 1912).

Harbiyye Nâzırı nâmına
Müsteşâr Vekîli

(İmzâ)
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*
İstanbul Polis Müdîriyyeti
Tahrîrât Kalemi
ʻAded
ʻUmûmî: 8112
Husûsî: 362

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesi Huzûr-ı Sâmîsine

Müstaʻceldir

(1) Efrâd-ı redîfeden olub da bi’t-tecîl taht-ı silâha alınmayarak 
memûriyyetlerinde bırakılan polis ve tahsildâr gibi (2) memûrîne ʻasker 
nazarıyla bakılamayacağından bunların hidemât-ı mülkiyyeden her 
hangisinde bulunurlar ise bulunsunlar (3) tam maʻâş almaları îcâb edeceği 
Şûrâ-yı Devlet karârına ʻatfen bâ-tezkire-i sâmiyye izbâr buyurulduğu (4) 
beyânıyla mûcibince muʻâmele îfâsı 24 Teşrîn-i evvel Sene (1)327 târîh 
ve dört yüz yirmi bir numerolu tezkire-i ʻaliyye-i Nezâret-penâhîlerinde 
(5) emr ü işʻâr buyurulmuş ve şimdiye kadar bu karâr dâiresinde 
muʻâmele olunmakda bulunmuş olduğu hâlde bu defʻaki (6) seferberlikde 
hidmetlerinde ibkâ olunan memûrînin emsâllerinin terhîsine kadar rüteb-i 
ʻaskeriyyeleri muhassasâtıyla (7) istihdâmlarına Şûrâ-yı müşârünileyhâca 
karâr verildiğinin Harbiyye Nezâret-i Celîlesinden işʻâr buyurulduğu Fatih 
Redîf (8) Fırkası Kumandanlığından bildirilmiş ise de polis memûrları 
geceli gündüzlü îfâ-yı vazîfe ile mükellef ve hidmetleri (9) hıfz-ı âsâyişe 
maʻrûf olmak hasebiyle Mâliyye ve Duyûn-ı ʻUmûmiyye memûrlarına 
bir vechle kıyâs olunamayacağından ve maʻâşları (10) tamâm verilmediği 
takdîrde ekserîsi sefîl yaşamağa mecbûr olarak bunun da âsâyiş ve inzibât-ı 
memlekete sû-i (11) tesîr olacağı şübhesiz olub o hâlde ise ibkâlarındaki 
maksad fevt olacağından polislere tam maʻâş (12) iʻtâsı hakkında 
taʻdîlen karâr-ı ittihâzıyla devâir-i ʻâdiyyesine teblîği esbâbının istikmâl 
buyurulması ehemmiyyetle ʻarz olunur ol bâbda emr ü fermân hazret-i 
men lehü’l-emrindir. Fî 3 Teşrîn-i evvel Sene (1)328 (16 Ekim 1912).

Müdîr-i ʻUmûmî
(İmzâ)
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İstanbul Polis Müdîriyyeti
Tahrîrât Kalemi
ʻAded
ʻUmûmî: 9719
Husûsî: 380

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesi Huzûr-ı Sâmîsine

(1) Seferberlikde polis memûrlarının hidmetlerinde terki hakkındaki 
karârın merkez memûrlarına (2) şumûlü olub olmadığına dâir sebk eden 
ʻarz ve işʻâr-ı ʻâcizîye cevâben vârid (3) olan 9 Teşrîn-i evvel Sene (1)328 
târîh ve 68475/336 numerolu tezkire-i ʻaliyye-i Nezâret-penâhîlerinde (4) 
seferberlikde yalnız polis memûrîni istisnâ edilmiş olduğu cihetle bunun 
merkez memûrlarına (5) şumûlü bulunmadığının ve maʻ-hazâ merkez 
memûrları mekâtib-i ʻâliyyeden mezûn iseler (6) hidmet-i devletde 
müstahdem olmak iʻtibârıyla kânûnen hakk-ı istisnâyı hâiz olduklarının 
(7) Harbiyye Nezâret-i Celîlesinden izbâr kılındığı emr ü işʻâr buyurulmuş 
ise de polis (8) memûrlarının terekkünü istilzâm eden hâl-i hidmetlerinin 
dâhilen âsâyiş-i memleketin muhâfazasına (9) maʻrûf olmasından ʻibâret 
ve merkez memûrîni de ʻaynı vazîfe ile mükellef olarak (10) polis 
merkezlerinin âmiri ve bir mıntıka-i inzibâtiyyede âsâyişin bi’l-fi ʻl hârisi 
(11) bulunmalarına ve hayli müddet polis komiserliği etdikden sonra yine 
o meslekde bir derece terfîʻ (12) sûretiyle merkez memûrluğuna taʻyîn 
edilmiş olmalarına göre polisden, komiserden farkları (13) olamayacağı 
gibi şimdiki merkez memûrlarının ekserîsi meslekden yetişmiş veyâ 
ʻadliyyeden nakl etmiş (14) olmak hasebiyle mekâtib-i ʻâliyyeden 
mezûn olanların hâiz olduğu hakk-ı istisnâiyyesinden dahi (15) istifâde 
edemeyerek ol hâlde merkez memûrlarının kısm-ı ekserîsi taht-ı silâha 
(16) alınmak lâzım geleceğinden ve bu ise merkezlerin âmirsiz kalmasını 
ve netîce-i inzibâtın muhtell (17) olmasını mûcib olacağına binâen bi’t-
tabʻ tecvîz buyurulmayacağından merkez memûrlarının polislere (18) ve 
müstesnâ tutulan diğer memûrîne kıyâsen seferberlikde istisnâ edilmeleri 
husûsuna (19) müsâʻade buyurulması ʻarz olunur ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 11 Teşrîn-i evvel Sene (1)328 (24 Ekim 
1912).

Müdîr-i ʻUmûmî
(İmzâ)

 Seferberlik ve Askerlik
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*
Harbiyye Nezâreti
Piyâde Dâiresi
Şuʻbe: 2
679

Hulâsa:
Merkez memûrîninin ictimâʻâtdan istisnâsı hakkında

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Makâm-ı devletlerinden vârid olan 16 Teşrîn-i evvel Sene (1)328 târîh 
ve altmış dokuz bin altmış ve bin yedi yüz on bir numerolu tezkireye 
(3) cevâbdır seferberlikde istisnâ edilenler yalnız polis memûrîni olub 
bu mâddenin merkez memûrlarına teşmîli gayr-ı kâbil olduğu (4) ve 
bunlardan mekâtib-i ʻâliyye mezûnîninden bulunanların hidmet-i devletde 
müstahdem olmaları iʻtibârıyla ber-mûcib-i kânûn hakk-ı istisnâyı hâiz 
oldukları (5) der-kâr olub diğerleri hakkında başka sûretle îfâ-yı muʻâmele 
câiz olamayacağı 4 Teşrîn-i evvel Sene (1)328 târîhli tezkire ile bildirilmiş 
olmağla (6) ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 20 
Zi’l-kaʻde Sene (1)330 ve fî 18 Teşrîn-i evvel Sene (1)328 (31 Ekim 1912).

Harbiyye Nâzırı Vekîli nâmına
(İmzâ)
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Harbe gönüllü olarak katılan polislerin dönüşlerinde istihdam verilmek 
üzere alakalarının kesilmediği ve bu süre zarfında kendilerine maaş 

verilemeyeceği hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 56 � Sayfa: 403)

Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti

Dâhiliyye Müsteşârlığının 19 Teşrîn-i sânî (1)328 (2 Aralık 1912) târîhli 
ve 71167 ʻumûmî / 342 husûsî ʻadedli tezkiresi sûreti

(1) Memûrînden gönüllü olarak harbe gidenlerin mezûn ʻaddıyla 
ʻavdetlerine kadar memûriyyetlerinin vekâleten idâresi karâr-ı vâkiʻ 
iktizâsından ise de ahvâl-i harbiyye sebebiyle Pây-ı tahtın temîn-i (2) 
âsâyiş mâddesi ehemmiyyet kesb eylemesine ve polis vazîfesinin vekâleten 
idâresi ve sülüsân maʻâşla evsâf-ı matlûbeyi hâiz vekîl tedâriki gayr-ı 
mümkün bulunmasına binâen gönüllü gidecek (3) polislerin ʻavdetlerinde 
yine istihdâm olunmak üzere ̒ alâkalarının katʻıyla yerlerine münâsiblerinin 
taʻyîni Meclis-i Vükelâca tezekkür edildiği bâ-tezkire-i sâmiyye izbâr ve 
keyfi yyet İstanbul (4) Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesine teblîğ ve işʻâr 
kılınmış olmağla ona göre icrâ-yı îcâbı zımnında işbu tezkire Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i Behiyyesine tevdîʻ olunur.

57  BOA. DH. EUM. MH. 73-23.
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*
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti

Harbiyye Nezâret-i Celîlesine yazılan 19 Kânûn-ı evvel Sene (1)328 (1 
Ocak 1913) târîh ve 13077/46 numerolu tezkire sûretidir.

(1) Piyâde Dâiresi İkinci Şuʻbesi ifâdesiyle vârid olan 16 Kânûn-ı evvel 
Sene (1)328 târîh ve 56 numerolu tezkire-i ʻaliyye-i Nezâret-penâhîleri 
cevâbıdır. Memûrînden gönüllü olarak harbe gidenlerin (2) mezûn ̒ addıyla 
ʻavdetlerine kadar memûriyyetlerinin vekâleten idâresi karâr-ı vâkiʻ 
iktizâsından ise de ahvâl-i harbiyye sebebiyle Pây-ı tahtın temîn-i asâyîş 
mâddesi ehemmiyyet kesb eylemesine ve polis (3) vazîfesinin vekâleten 
idâresi ve sülüsân maʻâşla evsâf-ı matlûbeyi hâiz vekîl tedâriki gayr-ı 
mümkün bulunmasına binâen gönüllü gidecek polislerin ̒ avdetlerinde yine 
istihdâm olunmak üzere (4) ʻalâkalarının katʻıyla yerlerine münâsiblerinin 
taʻyîni Meclis-i Vükelâca tezekkür buyurulduğu sebk eden işʻâra cevâben 
ve tezkire-i sâmiyyeye ʻatfen Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesinden tevârüd 
eden 19 Teşrîn-i sânî Sene (1)328 (5) târîh ve 402 numerolu tezkire-i 
ʻaliyyede işʻâr kılınmış olduğu ve mürsel üç kıtʻa istidʻânâme leffen iʻâde 
ve takdîm edildiği cihetle ber-mûcib-i karâr ʻalâkaları katʻ edilmiş (6) 
olan müstedʻîlere maʻâş iʻtâsı kâbil olamayacağının ʻavdetlerinde yine 
polislikde istihdâmları tabîʻî idüğünün kendilerine tefhîm etdirilmesi ʻarz 
olunur.
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*
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Muhâsebe Müdîriyyetinin 16 Mayıs Sene (1)329 
(29 Mayıs 1913) târîhli ve 142 ʻadedli takrîr sûretidir.

(1) Kosova polislerinden Abdullah Efendi bin Şemseddin tarafından 
verilen beyânnâmede 27 Eylül Sene (1)328 târîhinde Kara Said Paşa 
Fırkasına gönüllü ʻasker kayd olunduğu beyân edilmişdir. Gönüllü olarak 
Orduya iltihâk (2) etmiş olan polisler hakkında muhâberât ve Tensîkât 
Müdîriyyetinde mahfûz olduğu anlaşılan dosya bi’l-ahz tedkîk olundukda 
Nezâret-i Celîle Müsteşarlığından tevdîʻ buyurulan 19 Teşrîn-i sânî Sene 
(1)328 târîhli müzekkirede (3) gönüllü gidecek polislerin ʻavdetlerinde 
yine istihdâm olunmak üzere ̒ alâkalarının katʻıyla yerlerine münâsiblerinin 
taʻyîni Meclis-i Vükelâca tezekkür edildiği bâ-tezkire-i sâmiyye izbâr 
olunduğu beyân olunmuş (4) olub ancak kezalik makâm-ı Müsteşârîden 
tevdîʻ buyurulmuş olan 9 Şubat Sene (1)328 târîhli müzekkirede de 
kıtaʻâta gönüllü kayd olunarak dârü’l-harbe gitmiş olan ve polisliğe ̒ âid (5) 
maʻâşlarının tesviyesi istirhâmında bulunan üç polis neferine maʻâş iʻtâsı 
gayr-ı mümkün bulunduğu İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesince 
der-miyân edilmiş ise de müdâfaʻa-i vatana şitâb (6) eden mûmâileyhümün 
mağdûriyyetlerine mahall verilmemek içün haklarında bir karâr ittihâzına 
Harbiyye Nezâret-i Celîlesince lüzûm gösterilmesine ve efrâddan bedel-i 
nakdî verenlerden gayrısının katʻan (7) terhîs edilmemesi Karârgâh-ı 
ʻUmûmî mukarrerâtı îcâbından olmasına nazaran merkûm polislerin terhîsi 
kâbil olamayacağına ve evvelce müttehaz bir karâra müsteniden gitmiş olan 
mûmâileyhüme polislikden (8) katʻ-ı ʻalâka etdirilmek de muvâfık-ı nasfet 
görülemediğine binâen bunların polis ʻaddıyla maʻâşlarının tesviyesi inbâ 
buyurulmuş olmasına bu kerre sâlifü’l-ʻarz 19 Teşrîn-i sânî Sene (1)328 
(9) târîhli müzekkire ile mübelliğ karârdan mukaddem gönüllü olarak 
Orduya iltihâk edenlerin kaydlarının terkîn edilmemesi lâzım geleceği 
anlaşılmakda ve bu istidlâli muahhar (10) müzekkireye baʻd-ezîn hiçbir 
polisin gönüllü olarak taht-ı silâha alınmaması husûsunun derc olunması 
da teyîd eylemekde bulunduğundan baʻdemâ iʻtâ edilecek beyânnâmelerde 
(11) gönüllü bulunduklarını ifâde eden memûrînin polislikle katʻ-ı ʻalâka 
etmiş iʻtibâr olunmayarak maʻâşlarının tesviye edilmesi rehîn-i tensîb-i 
ʻâlîleri buyurulduğu takdîrde Muhâsebece (12) îfâ-yı muktezâsına ve 
memûrîn müdîriyyetine de işbu müzekkirenin bir sûretinin iʻtâsına 
müsâʻade buyurulması ʻarz olunur efendim. 

 Seferberlik ve Askerlik
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5758

Askerlikleri tecil edilen polis memurlarına tam maaş itası hakkındaki 
kararın komiser ve muavinleri de uygulanması hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 57 � Sayfa: 406)

Konya Vilâyeti 
Polis Müdîrliği
ʻAded: 155

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Vilâyet-i ʻaliyyeden mübelliğ Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesinin 14 
Teşrîn-i evvel Sene (1)329 târîhli ve 82291/430 numerolu tahrîrâtına 
merbût fî 3 Teşrîn-i evvel Sene minh târîhli mevâdd-ı kânûniyyenin 
birinci mâddesinde ʻaskerlikleri tecîl olunan (2) memûrîn-i mâliyyeden 
tahsîldârlar ile tahsîl memûrlarına ve muʻâmelât-ı tahsîliyyede müstahdem 
muʻakkiblere ve telgraf muhâbere memûrlarına ve telgraf çavuşlarına ve 
polislere ̒ asker oldukları târîhden iʻtibâren (3) memûriyyetlerine muhassas 
maʻâşın tam olarak verileceği muharrerdir. Mukaddemâda vilâyetin baʻzı 
livâ kazâ mâl memûrlarınca polis lafzının sırf polis memûrlarına ʻâid 
muʻâvin ve komiserlere (4) gayr-ı şâmil olduğu iddiʻâsıyla polislere tam 
muʻâvin ve komiserlere nefer muhassasâtı verilmiş ve bu sınıf memûrlara 
da tam maʻâş iʻtâsı lâzım geleceğinden îcâb edenlere teblîgât (5) icrâsı 
esbâbının istikmâline dâir tahrîrât-ı ʻâcizânemle makâm-ı ʻâlîlerine ʻarz 
olunmuşdu. Şimdi ise defterdârlıkdan vukûʻ bulan teblîgâtda mevâdd-ı 
kânûniyyenin sırf polislere münhasır olduğundan (6) şimdiye kadar 
komiser muʻâvinlerinden kimler tam maʻâş almış ise fazla mehûzâtları 
katʻ olunmak üzere ismleri taleb edilmekde ve beherlerinden ellişer lira 
kadar bir meblağın katʻ edileceği anla (7) şılmakdadır altı yüz, sekiz yüz, 
bin guruş maʻâş almakda olan telgraf ve tahsîl memûrlarıyla mâ-dûnları 
bulunan ve dört yüz guruş maʻâş-ı şehrîsi olan polis memûrlarına tam 
maʻâş (8) verilib geceli gündüzlü îfâ-yı vazîfe eden komiser muʻâvinlere 
yüz guruş nefer muhassasâtı verilmesi kuvve-i icrâiyyeden olan zâbıta 
memûrlarının hâliyle duyûna giriftâr olmasını (9) ve ashâb-ı duyûnun 
da sızlanmasını mûcib ve şu hâl-i şevk ve gayretlerini kesr edeceğinden 
muʻâvin ve komiserlere de tam maʻâş iʻtâsı vesâirenin istikmâli himem-i 

58  BOA. DH. EUM. MH. 73-16.
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ʻâlî-i maʻiyyet-perverîlerinden mütemennâdır ol bâbda (10) emr ü fermân 
hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 31 Teşrîn-i evvel Sene (1)329 (13 Kasım 
1913).

Konya Polis Müdîri
(İmzâ)

*
Muhâberât-ı ʻUmûmiyye Muhâsebe Kalemi

Kayd 
Numerosu

Dosya 
Numerosu

Konya 
Vilâyeti Polis 
Müdîriyyetine

Sevk Târîhi

Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye 

Müdîriyyeti Evrâk 
Kalemi Sâdıra 

Numerosu

3853/1358 232 20213/65

Müsvedde 
Târîhi

Müsevvid
Târîh-i 
Tebyîz

Muhâsebe Sâdıra 
Numerosu

17 Kânûn-ı evvel Sene 
(1)329

(30 Aralık 1913)

18 Kânûn-ı 
evvel Sene 

(1)329

(1) 31 Teşrîn-i evvel Sene (1)329 târîhli ve 155 nu-
merolu tahrîrâtınıza cevâbdır. ʻAskerlileri tecîl olu-
nan polis (2) memûrları hakkındaki karârın komiser 
muʻâvinlerine de teşmîli lâzimeden bulunduğundan 
keyfi yyetin Şûrâ-yı Devlet (3) Heyet-i ̒ Umûmiyyesince 
taht-ı müzâkereye vazʻ etdirilmesi Bâb-ı ʻÂlî cânib-i 
sâmîsine ʻarz ve işʻâr olunmuş olub (4) bu bâbda ittihâz 
buyurulacak karârın teblîğini müteʻâkib maʻlûmât iʻtâsı 
tabîʻî bulunduğu beyân olunur.

 Seferberlik ve Askerlik
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Askerlikleri tecil olunan maliye memurları ve polislere asker oldukları 
tarihten itibaren memuriyetlerinde aldıkları maaşın tam olarak 

verilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 58 � Sayfa: 408)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti

Kânûn Sûretidir

Mâdde-1: ʻAskerlikleri tecîl olunan memûrîn-i mâliyyeden 
tahsildârlar ile tahsîl memûrlarına ve muʻâmelât-ı tahsîliyyede 
müstahdem-i muʻakkiblere ve polislere ʻasker oldukları târîhden iʻtibâren 
memûriyyetlerine muhassas maʻâş tam olarak verilecekdir.

Mâdde-2: Bu kânûn târîh-i neşrinden iʻtibâren merʻiyyü’l-ahkâmdır.
Mâdde-3: Bu kânûnun icrâsına Dâhiliyye ve Mâliyye Nâzırları 

memûrdur.
Kuvve-i icrâiyyece 22 Rebîü’l-evvel Sene (1)331 ve 16 Şubat Sene 

(1)328 târîhinde tanzîm ve muvakkaten mevkiʻ-i tatbîke vazʻ olunan işbu 
lâyiha-i kânûniyye fî 17 Haziran Sene (1)330 târîhinde Meclis-i ̒ Umûmîce 
kabûl olunmuşdur.

Meclis-i  Aʻyân ve Mebʻûsânca kabûl olunan işbu lâyihanın kânûniyyetini 
ve kavânîn-i Devlete ʻilâvesini irâde eylerim. Fî 21 Şaʻbân Sene 1332 ve fî 
2 Temmuz Sene 1330 (15 Temmuz 1914).

Mehmed Reşad

Mâliyye Nâzırı Dâhiliyye Nâzırı  Sadr-ı aʻzam
Cavid   Talat    Mehmed Said

59  BOA. DH. EUM. MH. 87-135.
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Kısm-ı Adli ve İdare müdürleriyle merkez memurları ve polis 
müfettişlerinin askerlikten istisnası hakkındaki Harbiye Nezareti 

tezkiresinin naklen vilayetlere tebliği
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 59 � Sayfa: 409)

İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
Tahrîrât Kalemi 
ʻAded:
ʻUmûmî: 693
Husûsî: 312

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Mükellefi yet-i ̒ askeriyye kânûnu cedîdî mûcibince hidmet-i maksûreye 
tâbiʻ olub bir sene müddetle taʻlîmleri lazım gelen memûrîn-i zâbıtanın 
(2) bu devre-i taʻlîmlerin istisnâları mukaddemâ Harbiyye Nâzırı Paşa 
hazretleriyle şifâhen takarrür etdirilmiş idi ahîren üç yüz üç den üç yüz (3) 
dokuz tevellüdüne kadar olan bu kabîl eşhâsın hidmet-i taʻlîmiyyelerini 
îfâ etmek üzere mürâcaʻat etmeleri lüzûmu Nezâret-i (4) müşârünileyhâca 
iʻlân olunmakdadır polis müdîri ve merkez memûrlarıyla komiserlerden 
ekserîsinin hidmet-i maksûreye tâbiʻ bulunması (5) ve zâbıtanın ʻafv-ı 
mühimmî olan memûrîn-i mûmâileyhümün şu aralık vazîfelerinden 
infi kâkları vezâif-i zâbıtayı sektedâr edeceğine binâen (6) bu tecemmuʻun 
seferberlik addıyla tecîlleri esbâbının istikmâline müsâʻade-i devlet 
buyurulması ʻarz olunur efendim. Fî 26 Temmuz sene (1)330 (8 Ağustos 
1914).

Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)

60  BOA. DH. EUM. MEM. 131-52.
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Polis mesleğine kayıt ve kabul olunmasından dolayı hizmet-i 
askeriyeden istisna edilmiş olan polis memurlarının seferberliğin 

nihayetine kadar herhangi bir şekilde polislik görevinden ayrılmalarına 
veya başka bir göreve geçmelerine müsaade olunmaması hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 60 � Sayfa: 410)

İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
Kısm-ı İdâri Müdîriyyeti 
ʻAded
ʻUmûmî: 2169
Husûsî: 

Dâhiliyye Nezâreti Celîlesine

(1) Maʻrûz-ı çâkeri kemîneleridir
(2) 21 Mayıs 1333 târîh ve 10646 ʻumûmî 500 husûsî numerolu tezkire-i 
Nezâret-penâhîleri cevâbıdır. (3) Seferberlik dolayısıyla vazîfeleri bir 
kat daha ehemiyyet kesb eden polis memûrlarının kadrodaki nevâkısın 
ikmâli zımnında cihet-i (4) ʻaskeriyyeden alınan efrâd polis içün evsâf 
ve şerâit-i matlûbeyi hâiz değildir. Ancak zarûrete binâen kayd ve kabûlü 
cihetine (5) gidilmektedir. Polisler kanûnen müstesnâ olmasına binâen 
devâir-i sâire fazla maʻâşla mevcudumuzdan işe yarayanları almağa 
taşebbüs (6) etmekde olûb bu hâl bütün bütün polisdeki muvâzeneyi ihlâl 
ve maslahatı işkâl etmektedir.(7) Cihet-i ʻaskeriyye ile sebk eden işʻâra 
cevâben Harbiyye Nezâret-i Celîlesinden vârid olan 10 Mayıs (1)333 târîh 
ve yedi yüz bir (8) numerolu tezkirede polisde bulunmasından istisnâ 
edilmiş olan polis memûrlarının seferberlik nihâyetine kadar vazîfesine 
devâm etmediği (9) takdîrde vazîfe-i ʻaskeriyyesine sevki îcâb edeceği 
işʻâr kılınmış olduğundan Beykoz Tahsîl Şuʻbesi muakkibliğine taʻyîn 
edilmesinden bahsle istiʻfâ (10) ve ʻadem-i kabûlünden nâşî terk-i vazîfe 
eden mûmâileyh Rüsdi Efendi de maʻrûz-ı karâra tevfîkan kaydı terkîn 
vârid ve dâiresi (11) riyâsetine iʻzâm kılınmışdır. Polislerin seferberlik 
nihâyetine kadar müstesnâ diğer memûriyyetlere taʻyîn edilmemesi 
hakkındaki karâr-ı vâkiʻin (12) muhâfazası Pây-ı tahtın âsâyişi nokta-i 
nazarından derece-i vücûbda olduğu ʻarz olunur ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 24 Mayıs Sene (1)333 (24 Mayıs 1917).

Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)

61  BOA. DH. İ. UM. 36-1.
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Esir Polisler

2.2. Esir Polisler

6162

İtalya’ya esir olarak sevk olunan polis memurları eşlerinin, kocalarına 
ait maaşlarının yarısının sıkıntı içinde olmaları nedeniyle kendilerine 

ödenmeleri hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 61 � Sayfa: 411)

Rodos Niyâbet-i Şerʻiyyesi Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Fazîletlü efendim hazretleri
(2) Câriyyeleri Rodosʼdan esîr olarak İtalyaʼya sevk edilmiş polis 
komiser ve efrâdının ʻâilesiyiz her birerlerimiz çocuklarımızla aç bî-
ʻilâç kaldık (3) geçende baʻzılarımızın zevcleri nâmına Der-Saʻâdetʼden 
gönderilen maʻâşlarının kendileri burada olmamasından bankadan ahzına 
muvaffak olamadık (4) zarûret ve sefâletimiz son dereceye vardı lütfen ve 
merhameten Şûrâ-yı Devlet’in ol bâbdaki karârı mûcibince zevclerimizin 
Nisan ve Mayıs ve Haziran (5) maʻâşları nısfl arının defʻaten ve baʻdemâda 
muntazaman nâmımıza irsâli husûsunun Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
Müdîriyyet-i ʻAliyyesine işʻârıyla şu zarûret ve sefâletden (6) tahlîsimize 
delâlet buyurulmasını istirhâm eyleriz ol bâbda emr ü irâde efendim 
hazretlerinindir. Fî 5 Temmuz Sene (1)328 (18 Temmuz 1912).

Komiser Muʻâvini Hilmi Komiser-i Sâlis Hristo   
Efendi Zevcesi Efendi Zevcesi
Komiser-i Sâlis Hacı Mehmed Ali  Komiser-i Sâlis   
Efendi Zevcesi Rasim Efendi Zevcesi
Komiser-i Sânî Hamdi Polis Elbistanlı Hâfız   
Efendi Zevcesi Osman Efendi Zevcesi
Polis Rodoslu Şükrü Efendi Vâlidesi Polis Bahor Efendi Zevcesi 
Polis Memûrlarından Yusuf Cemil Polis Niko Efendi   
Efendi Zevcesi Zevcesi
Polis Giridli Mehmed Zekâi Polis Dadyalı Şükrü   
Efendi Zevcesi Efendi Vâlidesi
Polis Midillili Hâfız Mehmed Polis Sabri Efendi   
Emin Efendi Zevcesi Vâlidesi

62  BOA. DH. EUM. MH. 40-7.
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*
Cezâir-i Bahr-i Sefîd
Merkez Mahkeme-i Şerʻiyyesi
Numero:75

Der-Saʻâdet Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Maʻrûz-ı dâʻîleridir ki
(2) ʻAsâkir-i Osmâniyye iltihâk ve harbe iştirâk edib kayd-ı esârete dûçâr 
olarak İtalyaʼya sevk edilen on iki memûr-ı polis ʻâilesi muhtâcînden 
Fatıma ve Aişe ve Sâniye ve Hanife (3) ve Anna ve Ümmühan ve Canule ve 
Hanife ve Hanife ve Fatıma ve Gülsüm ve Fatıma tarafl arından iʻtâ olunan 
ʻarz-ı hâlde zarûret ve sefâletleri son dereceye vardığından zevclerinin (4) 
Nisan ve Mayıs ve Haziran maʻâşları nısfl arının kendilerine iʻtâsı ve zikr 
olunan ʻarz-ı hâl huzûr-ı ʻâlî-i Müdîriyyet-i ʻAliyyelerine leffen takdîm 
kılınmış olmağla îfâ-yı muktezâsı bâbında fermân (5) hazret-i men lehüʼl-
emrindir. Fî 11 Şaʻbân Sene (1)330 ve Fî 12 Temmuz Sene (1)328 (26 
Temmuz 1912).

Cezâir-i Bahr-i Sefîd Vilâyeti
Merkez-i Sânî

(İmzâ)
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6263

Rodos ve diğer adaların İtalya tarafından işgali sırasında esir edilerek 
İtalya’ya gönderilen ve devamında Dersaadet’e dönen polis ve 

komiserlerin, yarım ve tam maaşlarının ödenmesi.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 62 � Sayfa: 413)

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Maʻrûz-ı bendeleridir
(2) Cezîremizin İtalya tarafından işgâli sırasında ʻâcizleri esîr-i harb 
sıfatıyla diğer memûrîn miyânında İtalya’ya sevk olundum. (2) Nısf-ı 
maʻâşımın emsâlim misillü ebeveynime iʻtâsı içün bâ-istidʻâ mürâcaʻat 
etmiş isem de gönderilmediği muhâsebe kaydından anlaşılmış olduğundan 
(3) gerek ebeveynimi ve gerekse bendelerini sefâlet ve perîşâniyyetden 
tahlîs etmek içün tedâhülde kalmış olan Mayıs, Haziran, Temmuz, 
Ağustos, (4) Eylül, Teşrîn-i evvel maʻâşâtımın iʻtâ ve tesviyesi husûsunda 
lütf ü ʻinâyet buyurulmasını ve buraca tevsiye edilemediği takdîrde İzmir 
Vilâyeti’nden tesviye edilmek üzere Vilâyet-i mezkûreye havâle iʻtâsını 
istirhâm eylerim ol bâbda emr ü irâde hazret-i men lehüʼl-emrindir. Fî 18 
Teşrîn-i sânî Sene (1)328 (1 Aralık 1912).

Cezâir-i Bahr-i Sefîd Vilâyetine tâbiʻ İstanköy Kazâsı
polis memûru 21 numerolu

63  BOA. DH. EUM. MH. 248-22.
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*
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Saʻâdetlü efendim hazretleri
(2) ̒ Âcizleri Cezâir-i Bahr-i Sefîd Vilâyeti mürettebâtından olub Kalimnoz 
Adası’nda müstahdem iken İtalya Hükûmeti Donanması tarafından 
Cezîrenin hîn-i işgâlinde diğer memûrîn (3) miyânında esîr-i harb 
sıfatıyla İtalya’ya sevk ve bu kerre sebîlim ihlâ olunarak buraya gelmiş 
ve müdîrimizin mürâcaʻatı üzerine cümlemizin İzmir’de istihdâmı (4) 
karârlaşdırılmış ise de yedi mâhdan beri ʻâilemin hayât ve memâtından 
haberdâr olamadığımdan her nerede iseler bulmak üzere berây-ı taharrî 
İzmir’e gitmezden (5) evvel bir ay müddetle mezûnen terhîsim husûsuna 
müsâʻade-i ̒ aliyyelerinin şâyân buyurulması bâbında emr ü fermân hazret-i 
men lehüʼl-emrindir.Fî 18 Teşrîn-i sânî Sene (1)328 (1 Aralık 1912).

Kalimnoz Kazâsı polis memûrlarından olub 
İtalya’ya esîr-i harb olarak bu defʻa Der-Saʻâdet’e gelen

(Mühür)
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*
Emniyyet-i ʻUmumiyye Müdîriyyeti Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Maʻrûz-ı bendeleridir
(2) Hükûmet-i Osmâniyye ile İtalya Hükûmeti beyninde vukûʻu sebkat eden 
harb münâsebetiyle işgâl edilmiş olan adalar memûrîn-i Osmâniyyenin 
ahîren İtalya’ya sevk ve iğrâmları sırasında (3) hasbeʼl-memûrîn-i ̒ âcizleri 
dahi Kaşut Cezîresi’nde bulunduğuma binâen sâir memûrîn misillü 
bendelerinin dahi esîr olarak tutmuş ve bu kerre ise bizi serbest ve ihlâ-
yı (4) sebîllerimizi icrâ edilerek sâir meslekdaşlarımla berâber buraya 
muvâsalat eylediğimizi maʻlûmdur Kaşut Adası adaların en müntehâ-yı 
nokta olmak iʻtibârıyla o sırada (5) Cezîre-i mezkûrda bî-kes ve bî-vâye 
kalmış olan ʻâile-i bendelerinin hezâr-ı meşakkat ve müşkilât ile hem-
civâr olan Girid Adası’nın Kandiye İskelesine ʻazîmet etmesi üzerine 
ekâribden (6) birisinin hânesine ilticâ eylemeye muztarr kalarak ne çâre ki 
kendisine muʻâvenet ve nezâret eylemesi husûsuna kimsesi bulunmadığı 
yüzünden Ada-i mezkûrda kalmaya mecbûriyyet (7) hâsıl olmağla berâber 
mukaddemâ Hükûmet-i Cânibinden ittihâz olunan karâr mûcibince biʼl-
cümle memûrînin ʻâilelerine yapılan muʻâmele misillü ʻâile-i bendelerine 
yapılmaması vâsıtasızlık ve mevkiʻin (8) müşkil olmasından mütevellid 
mahâzîrden ileri gelerek bu yüzden envâʻı perîşâniyyet ve sefâlete maʻrûz 
kaldığı âşikâr bulunduğundan târîh-i esâretimiz olan Nisan’dan iʻtibâren 
terâküm ve tedâhülde kalan maʻâşâtımın sarf ve iʻtâsı zımnında iktizâ 
edenlere emr ü havâle buyurulması bezl-i himmet ve ʻinâyet buyurulması 
müsterhamdır ol bâbda fermân. Fî 20 Teşrîn-i sânî Sene (1)328 (3 Aralık 
1912).

Cezâir-i Bahr-i Sefîd polis mürettebâtından
36 numeroda mukayyed

(Mühür)

Esir Polisler
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6364

Harb mıntıkalarından İzmit’e gelen polis ailelerine maaş verilmediğine 
dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 63 � Sayfa: 416)

İzmit Sancağı
Polis Merkezi Memûriyyeti
ʻAded: 84

Hulâsa:
Mevâkiʻ-i harbiyyeden gelen polis memûrîni
ʻâilelerine buraca maʻâş verilmediğine dâir.

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i ʻAliyyesine

(1) Efendim
(2) Mevâkiʻ-i harbiyyeden gelib livâda muvakkaten istihdâm olunan 
polis memûrîni ʻâilelerine buraca maʻâş verilmediği (3) şeref-vârid olan 
fî 5 Kânûn-ı sânî Sene (1)329 târîhli ve 20728/125 numerolu emrnâme-i 
ʻaliyyelerine cevâben ʻarz olunur efendim. Fî 11 Kânûn-ı sânî Sene (1)329 
(24 Ocak 1914).

İzmit Merkez Memûru
(İmzâ)

64  BOA. DH. EUM. MH. 250-48.
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6465

Ruslar tarafından esir edilen ve Tifl is’te bulundurulan Polis Müdürü 
İrfan Bey, Muavin Süleyman, Polis Emin ve Salih Efendiler ile 

esir olmuş diğer polis memurları hakkında bir defter düzenlenip 
gönderilmesine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 64 � Sayfa: 417)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Şuʻbe: 
ʻUmûmî: 46913
Husûsî: 11         
 Şifre

Bitlis Vilâyetine

(1) Polis Müdîri İrfan Bey’le Muʻâvin Süleyman ve Polis Emin ve 
Salih Efendilerin Ruslar tarafından esîr edilerek el-yevm Tifl is’de (2) 
bulundukları anlaşılmakdadır gerek bunların ve gerekse bunlarla berâber 
daha bu kabîl esîr olmuş polis sınıfına ʻâid (3) memûr varsa onların 
ism ve pederleri ismiyle künye numeroları ve târîh-i esâretlerine kadar 
memûriyyetlerine halel gelib gelmediği (4) en son aldıkları maʻâş hangi 
senenin hangi ayına ʻâid idüğü ve ʻâileleri varsa el-yevm nerede ikâmet 
etdikleri (5) gösterilmek üzere bir kıtʻa muntazam ve muvazzah defterin 
tanzîm ve tasdîkiyle ilk vâsıta ile irsâli. Fî 7 Mayıs Sene (1)332 (20 Mayıs 
1916).

Dâhiliyye Nâzırı
(İmzâ)

65  BOA. DH. ŞFR. 64-76.
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6566

Malta’da esir iken müstafi  sayılan Cidde polislerinden Mehmet 
Kamil Efendi adına fazla olarak tahakkuk ettirilen maaş ve tahsisat-ı 
fevkaladenin tahsili için gerekli olan muamelenin yapılmasına dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 65 � Sayfa: 418)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Şuʻbe: 
ʻUmûmî: 1591
Husûsî:

Müdîriyyet-i ʻAliyyeye

(1) Esîren Malta’da Rogabet Kalʻasında 2029 numeroda mukayyed bulunan 
Cidde polis memûrlarından Hudeyde’li Mehmed Rufai Bin Ahmed Kamil 
(2) Efendi nâmına Mehmed Kamil ve Mehmed Rufai ismiyle bin beş yüz 
yirmi yedişer guruş mükerrer maʻâş geldiği ve bu fazla irsâlâtın kime 
ʻâid olduğu (3) bilinemediği kezâlik esîren Malta’da Rogabet Kalʻasında 
2078 numeroda mukayyed bulunan Cidde komiser-i sânîsi Hüseyin 
Hüsnü Efendi’den mürsel (4) 1 Mayıs Sene (1) 333 târîhli mektûbda 
beyân ve işʻâr kılınmışdır tedkîkât-ı lâzime icrâ kılındıkda İngiltere 
Devleti tarafından esîr edilerek Mısır ve Malta’ya (5) nakl ve sevk olunan 
memûrînin ism ve ʻunvân-ı memûriyyetleriyle maʻâşât-ı muhassasalarını 
ve esâretlerinden evvel ve sonraki istihkâkları makâdîrini ve ʻâileleri (6) 
mahall-i ikâmetlerini hâvî olub Hâriciyye Nezâretinden tevdîʻ olunan 
defterden çıkarılan ve merkezce maʻâşları tahakkuk etdirilenlerden gayrı 
bulunan dokuz polis (7) memûru miyânında Cidde polis memûrlarından 
Mehmed Kamil v Mehmed Rufai nâmlarında iki polis memûru görülmüş 
ve künye defterinde de kaydları mevcûd (8) bulunmuş olmasına nazaran 
kısm-ı idârî muʻâvinliğinin tensîb-i ʻâlî-i müdîriyyet-penâhîlerine iktirân 
eden 26 Kânûn-ı evvel Sene (1)332 târîh ve 1/1777 numerolu müzekkiresi 
(9) mûcibince sene-i sâbıka Kânûn-ı evveli ibtidâsından iʻtibâren her 
ikisine de maʻâş tahakkuk etdirilmekde bulunduğu ve sene-i sâbıka Teşrîn-i 
sânîsi gâyesine kadar (10) müterâkim istihkâklarına ʻâid muʻâmelenin 

66  BOA. DH. EUM. MH. 172-51.
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îfâsı da muhâsebeye yazıldığı anlaşılmış ise de işʻârât-ı ânife üzerine 
tekrâr icrâ edilen tedkîkâtda (11) Cidde mürettebâtı miyânında 7 numerolu 
Mehmed Kamil Efendi’nin müstaʻfî ʻadd edilmiş olduğu Ağustos Sene 
(1)330 mâhına ʻâid vukûʻât cedvelinden müstebân (12) olmuş ve şu hâle 
nazaran mûmâileyh nâmına şimdiye kadar tahakkuk ve irsâl etdirilen 
maʻâşâtın istirdâdı ve üserâ maʻâş defterinden kaydının terkîni (13) 
lâzım gelmiş olduğundan keyfi yyetin Muhâsebe Müdîriyyetiyle Hilâl-i 
Ahmer Cemʻiyyeti Üserâ Komisyonu’na işʻârına müsâʻade buyurulması 
maʻrûzdur. Fî 26 Ramazan Sene (1)335 ve fî 16 Temmuz Sene (1)333 (16 
Temmuz 1917).

Mühür
(İmzâ)

Esir Polisler
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Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Şuʻbe:
ʻUmûmî:
Husûsî:

Sûret

Der-Saʻâdet Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemʻiyyeti Üserâ Komisyonu 
Riyâset-i ʻAliyyesine

(1) 15 Eylül Sene (1)333 târîh ve 9969 numerolu şeref-mevrûd tahrîrât-ı 
ʻâlîlerine cevâbıdır üç yüz otuz senesinde vâkiʻ olan mürâcaʻatıma mebnî 
(2) bir mâh müddetle Medîne-i Münevvereye berây-ı ziyâret terhîsim 
icrâ edildi mezûn bulunduğum müddetin hitâmında beş gün mukaddem 
hareket etmek içün (3) müteʻaddid mürâcaʻatlarımda yolların tehlikesi 
yüzünden ve vesâitin ʻadem-i mevcûdiyyetinden hareketim ʻakîm kaldı 
hâlbûki tecâvüz-i müddet edenler hakkında (4) müstaʻfî ʻadd olunmaları 
Emniyyet-i ʻUmûmiyye’den şeref-mevrûd evâmirle teblîgât-ı lâzimede 
bulunduğunda bendeleri hakkında da müstaʻfî muʻâmelesi icrâ edildi (5) 
Cidde’ye ʻavdetimde mensûbu bulunduğum dâireme tecâvüz-i müddetim 
zarûrî idüğünü ber-tafsîl-i istidʻâmda zikr ile mürâcaʻat etdim tahkîk 
ve tedkîkât (6) netîcesinde müddet-i mezkûrun tecâvüzü zarûrî idüğü 
anlaşılmış olmağla tekrâr on beş numeroya kaydımla iʻâde-i memûriyyet 
etdim 14 Kânûn-ı evvel Sene (1)330 (7) târîhinde vazîfeme mübâşeret 
etdirildim târîh-i mezkûrdan esâretime değin vazîfe-i mukaddesemi îfâ 
etmekde idim ʻâilem Cidde’de Şam Mahallesi’nde (8) dört nüfûsdan 
mürekkebdir berây-ı maʻlûmât ʻarz olunur efendim. Fî 1 Kânûn-ı evvel 
Sene (1)333 (1 Aralık 1917).

Malta’da Osmanlı esîr-i harbi Cidde polis memûrlarından
2029 numeroda Ahmed Kamil Efendi oğlu Mehmed Rufai Efendi

(1) Ahmed Hizazi Efendiyi kurşunla cerh eden şahsın fi rârına meydân 
vermesinden dolayı kaydı terkîn edilen on beş numeroda mukayyed 
Abdullah Dağıstânî Efendi yerine mûmâileyh kayd ve kabûl edildiği tasdîk 
kılınır. Fî 1 Kânûn-ı evvel Sene (1)333.

Sâbık Cidde İkinci Komiseri 
Hüseyin Hüsnü
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İngiliz ve Ruslar tarafından esir edilen polis memurlarının İngiliz 
ve Rus esirleriyle mübadele edilmesi için teşebbüste bulunulduğu 

hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 66 � Sayfa: 420)

Bâb-ı ʻÂlî
Hâriciyye Nezâreti
Umûr-ı Siyâsiyye Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
ʻAded: 103145-1256

İngiliz ve Ruslar tarafından esîr edilen polis efrâdı

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir
(2) İngiliz ve Rusların baʻzı mevâkiʻi hîn-i işgâllerinde esîr eyledikleri 
polis efrâdının buradaki Rus ve İngiliz tebaʻasından baʻzılarıyla 
(3) mübâdelesine Hükûmet-i Seniyyece muvâfakat edileceğinden 
hükûmeteyn-i mezkûreteynden bu husûsun istifsârı Emniyyet-i ̒ Umûmiyye 
Müdîriyyetinin 401 numerosunu (4) muhtevî 28 Haziran Sene (1)333 
târîhli tezkire-i ʻaliyye-i fehîmânelerinde emr ü işʻâr buyurulmasıyla 
mezkûr hükûmetler keyfi yyetden haberdâr edilerek bu bâbda (5) ne yolda 
karâr ittihâz edileceğinin bildirilmesi İsveç ve İspanya Sefâretlerine 
yazılmışdı. İngiltere Hâriciyye Nezâretinden gönderilib (6) bir sûreti bu 
kerre İsveç Sefâretinden Nezâret-i ʻâcizîye teblîğ edilmiş notada sâlifü’l-
ʻarz polis efrâdının esâmîsiyle derecelerinin (7) ve hangi mahallerde esîr 
edildiklerinin ve el-yevm nerede bulunduklarının izbârı ricâ edilmekdedir. 
Teşebbüsâta devâm edilmek üzere (8) maʻlûmât-ı matlûbenin istihsâl ve 
inbâsı menût müsâʻade-i sâmiyye-i fehîmâneleridir. İspanya Sefâretinden 
alınacak cevâb da taraf-ı sâmîlerine (9) ʻarz olunacakdır emr ü fermân 
hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 1 Muharrem Sene (1)336 ve fî 18 Teşrîn-i 
evvel Sene (1)333 (18 Ekim 1917).

Hâriciyye Nâzırı nâmına
Umûr-ı Siyâsiyye Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesini

İdâreye Memûr Müsteşâr Muʻâvini
(İmzâ)

67  BOA. DH. EUM. 5.Şb. 48-21.
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*
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine Mensûb Esîr Memûrîn

İsm ve ʻUnvân-ı Memûriyyeti Esîren Bulunduğu Mahall

Basra polis müdîri İsmail Bey
Hind-i Çinî’de Burma Kıtʻasında Thatmyo 

Üserâ karârgâhında

Bitlis polis müdîri İrfan Bey Rusya’nın Riyazan Vilâyetinde

Cidde emniyyet müfettişi Yusuf 
Cemil Bey

İskenderiye’de Rase’l-tîn Üserâ 
Karârgâhında numero: 688

Basra polis komiseri Cafer Sadık 
Efendi

İskenderiye’de Seydi-beşîr Üserâ 
Karârgâhında numero: 1199

Basra komiser-i sânîsi Mustafa 
Şevket Efendi

İskenderiye’de Seydi-beşîr Üserâ 
Karârgâhında numero: 1200

Basra komiser muʻâvini Abdülha-
mid Efendi

İskenderiye’de Seydi-beşîr Üserâ 
Karârgâhında numero: 1202

Ammâra komiser-i sânîsi Kasım 
Efendi

İskenderiye’de Seydi-beşîr Üserâ 
Karârgâhında numero: 1201

Cidde komiser-i sânîsi Hüseyin 
Hüsnü Efendi

Malta’da Rogabet Kalʻasında numero: 2078

Bitlis komiser muʻâvini Süleyman 
Efendi

Rusya’nın Riyazan Vilâyetinde

Ammâra komiser muʻâvini Zeynel 
Efendi

Sumerpur’da

Cidde komiser muʻâvini Ahmed 
Hamdi Efendi

İskenderiye’de Seydi-beşîr Üserâ 
Karârgâhında

Cidde komiser muʻâvini Abdül-
cabbar Efendi

İskenderiye’de Seydi-beşîr Üserâ 
Karârgâhında numero: 626

Bitlis polis memûru Salih Efendi Rusya’da Riyazan kasabasında

Bitlis polis memûru Emin Efendi Rusya’da Riyazan kasabasında

Bitlis polis memûru Hamdi Efendi Rusya’da Riyazan kasabasında

Van polis memûru Mustafa Efendi Mahall-i esâreti maʻlûm değildir
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Basra polis memûru Osman 
Efendi

Hind-i Çinî’de Burma Kıtʻasında Thatmyo 
Üserâ Karârgâhında

Basra polis memûru Tevfi k Efendi
İskenderiye’de Seydi-beşîr Üserâ 

Karârgâhında numero: 1209

Basra polis memûru Hızır Efendi
İskenderiye’de Seydi-beşîr Üserâ 

Karârgâhında numero: 1207

Basra polis memûru Casim Efendi
İskenderiye’de Seydi-beşîr Üserâ 

Karârgâhında numero: 1208

Basra polis memûru Mustafa 
Efendi

Sumerpur’da

Basra polis memûru Vasfi  Efendi
İskenderiye’de Seydi-beşîr Üserâ 

Karârgâhında numero: 1204

Basra polis memûru Rauf Efendi
İskenderiye’de Seydi-beşîr Üserâ 

Karârgâhında numero: 1206

Basra polis memûru Malullah 
Efendi

Sumerpur’da

Basra polis memûru Hacı Abdül-
mecid Efendi

Sumerpur’da

Basra polis memûru İzzet Efendi Sumerpur’da

Basra polis memûru Abdülhamid 
Efendi

Sumerpur’da

Basra polis memûru Mehmed 
Hamdi Efendi

Sumerpur’da

Basra polis memûru Mehmed 
Sadık Efendi

Sumerpur’da

Basra polis memûru Abbas Fevzi 
Efendi

Sumerpur’da

Basra polis memûru Rıza Efendi
İskenderiye’de Seydi-beşîr Üserâ 

Karârgâhında numero: 1205

Basra polis memûru Mustafa Nuri 
Efendi

Sumerpur’da

Esir Polisler
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*
İsm ve ʻUnvân-ı Memûriyyeti

Esîren Bulunduğu 
Mahall

Basra polis memûru Tahir Efendi
Sumerpur’da 
numero:989

Basra polis memûru Ali Galib Efendi
Mahall-i esâreti maʻlûm 

değildir

Cidde polis memûru Mehmed Hayri Efendi
Malta’da Rogabet 
Kalʻasında nume-

ro:2038

Cidde polis memûru Mehmed Servet Efendi
İskenderiye Rase’l-tîn 
sivil Üserâ-i Osmanî 

Karârgâhında

Cidde polis memûru Mehmed Mekki Efendi
İskenderiye Seydi-beşîr 

Üserâ Karârgâhında 
numero: 1108

Cidde polis memûru Osman Efendi Malta’da numero: 2023

Cidde polis memûru Abbas Hilmi Efendi Malta’da numero: 2040

Cidde polis memûru Hüseyin Hamdi Efendi Maʻâdî’de 1943

Cidde polis memûru Mehmed Rifai Efendi
Malta Üserâ 

Karârgâhında

Cidde polis memûru Mustafa Mazhar Efendi
Malta Üserâ 

Karârgâhında

Cidde polis memûru Münir Efendi

İskenderiye’de 
Seydi-beşir Üserâ 

Karârgâhında numero: 
1112

Cidde polis memûru Mehmed Emin Efendi

İskenderiye’de 
Seydi-beşir Üserâ 

Karârgâhında numero: 
748-maʻ-ʻâile

Cidde polis memûru Hüseyin Hüsnü Efendi

İskenderiye’de 
Seydi-beşir Üserâ 

Karârgâhında numero: 
1312



III. BÖLÜM

TASARRUF VE YARDIM
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 Tasarruf Sandığı

3.1. Tasarruf Sandığı

6768

Polisler ve polis idare memurları için tesisi istenen Tasarruf Sandığı 
hakkında bir layiha tanzim edildiği takdirde tetkik edileceğine dair 

Şurayı Devlet kararı.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 67 � Sayfa: 425)

Şûrâ-yı Devlet 
Tanzîmât Dâiresi 
ʻAded:1216

(1) Tesîsi teemmül olunan Polis Teshîlât Sandıkları hakkında tanzîm 
kılınan nizâmnâme lâyihasının leffen takdîmini mutazammın Dâhiliyye 
Nezâretinin (2) Şûrâ-yı Devlete havâle buyurulan 11 Mayıs Sene (1)329 
târîh ve dört yüz altı numerolu tezkiresi melfûfuyla birlikde Tanzîmât 
Dâiresinde (3) kırâet olundu.
(4) Lâyiha-i mezkûre bi’t-tedkîk mündericâtı Polis Tasarruf Sandıklarının 
maksad-ı tesîsiyle sandıkdan hangi memûrînin istikrâz (5) hakkı olacağını 
ve Tasarruf Sandığı’nın şimdilik nerede tesîs edileceğini ve Sandıkda ne 
gibi defâtir tutulub ne vechle hesâb (6) açılacağını ve sandık sermâyesinin 
nerelerden tahassül edeceğini ve Sandık Heyet-i İdâresiyle Heyet-i 
Kalemiyyesinin kimlerden teşekkül edeceğini (7) ve bunların vezâifi ni ve 
hesâbâtın sûret-i tedkîki ile Sandığa ʻâid mebâliğin ahere terki câiz olub 
olmayacağını ve sermâyenin (8) sûret-i muhâfazasını ve ikrâz olunabilecek 
mebâliğin mikdârıyla sûret ve müddet-i ikrâzı ve vefât veyâ mesleklerinden 
infi kâk (9) edenlerin hesâbâtının ne sûretle katʻ edileceğini ve Sandığa ̒ âid 
tevkîfâtın ne vechle icrâ ve tesellüm olunacağını ve matlûbâtın temîn-i (10) 
istîfâsına müteʻallik ahkâmı taʻyînden ʻibâret ve heyet-i ʻumûmiyyesiyle 
temîn-i maksada kâfî olub şu kadar ki işbu Sandık’dan müdîriyyete (11) 
merbût bi’l-ʻumûm polisler ile memûrîn-i dâimenin istifâdesi maksûd 
idüğü lâyihanın Dördüncü Mâddesi ahkâmından bulunmasına mebnî (12) 
ʻunvânda ve Birinci Mâddede muharrer “polis” kelimelerinin “polisler 
ve polis idâre memûrları” sûretinde tashîhiyle berâber işbu (13) Sandığın 
temîn edeceği şey yalnız teshîlâtdan ʻibâret olmayıb tasarrufu da temîn 
etmiş olacağına ve lâyiha mündericâtında tasarruf (14) taʻbîri kullanılmış 

68  BOA. BEO. 4240-317989.
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bulunmasına mebnî ̒ unvânda muharrer “teshîlât” taʻbîri yerine” “tasarruf” 
kelimesinin vazʻı ve dercine lüzûm olmayan (15) “idârelerinde fi kr-i 
tasarrufun taʻmîmi ile” taʻbîrinin Birinci Mâddeden ihrâcı ve Sandığın 
nerelerde tesîs edileceğine dâir olan (16) Üçüncü Mâdde temîn-i maksada 
kifâyet edemediğinden tashîhiyle “İstanbul Vilâyetinde Polis Müdîriyyet-i 
ʻUmûmiyyesi ve taşralarda (17) polis müdîriyyetleri merkezinde birer 
Tasarruf Sandığı tesîs edilecek ve tesîsine şimdilik İstanbul Vilâyetinde 
başlanılacakdır” (18) sûretinde tahrîri ve Dördüncü Mâddede münderic 
“Müdîriyyet Dâiresinde müstahdem bi’l-ʻumûm memûrîn-i dâime” ̒ ibâresi 
işbu Sandık’dan (19) müstefîd olacakların ̒ umûmunu ihâta edemediğinden 
tashîhle “müdîriyyete merbût bi’l-ʻumûm polisler ile memûrîn-i dâimenin” 
şekline (20) ifrâğı ve esbâb-ı mûcibe olarak derc edilmiş bulunan “Tasarruf 
Sandığının hissedârı olduklarından bunların” ʻibâresinin (21) tayy ü ihrâcı 
ve Sandık’dan istifâde edecek memûrîne ʻâid vukûʻât ve tebeddülâtın 
Sandık İdâresine sûret-i işʻârına (22) dâir olan “Altıncı Mâddesi’nde 
zamân-ı işʻâr katʻî sûretde tahdîd edilmemiş olmasına mebnî bu cihetin “her 
ayın on beşinde” (23) olmak üzere taʻyîniyle mâdde-i mezkûrenin o vechle 
tashîhi ve Sandık sermâyesinin cihet-i tahassülünü mübeyyen bulunan 
Yedinci Mâdde’nin (24) Birinci Fıkrası’nda memûrîn maʻâşâtından tevkîf 
olunacağı gösterilmiş yüzde beş’lerin bir defʻaya mahsûs olmak üzere 
katʻı husûsunun (25) temîni zımnında fıkra-i mezkûrenin o vechle takyîdi 
ve terfîʻ münâsib eden memûrînin terakkî maʻâşlarının yüzde yirmisinin 
de (26) Sandık için katʻı Mâdde-i mezkûrenin Üçüncü Fıkrası ahkâmından 
olmağla berâber ilk veyâ ikinci maʻâşdan tevkîf edileceği 
(Belgenin Devamı-1)

(1) gösterilmemiş ve maʻâşâtın terakkî-i mikdârı ilk ayda Tekâʻüd Sandığı 
nâmına katʻ edileceği cihetle ̒ aynı zamanda o mikdârın (2) yüzde yirmisinin 
de Tasarruf Sandığı içün tevkîfi  memûrîn içün mûcib-i ıztırâr olacağı tabîʻî 
bulunmuş olduğundan ilk (3) aylıkda katʻa teşebbüs olunmamak ve bu 
bâbda tereddüde mahall kalmamak üzere Fıkra-i mezkûreye “ikinci ayda 
katʻ edilecek” (4) taʻbîrinin ̒ ilâvesi ve Sekizinci ve Dokuzuncu Mâddelerde 
muharrer heyetlerden birinin Sandık muʻâmelât-ı ̒ umûmiyyesini tedkîk ve 
îcâb eden karârları (5) ittihâz etmekle diğerinin de Sandık muʻâmelâtını 
idâre ve îfâ eylemekle mükellefi yetlerine binâen bunlardan Sekizinci 
Mâddede muharrer heyetin (6) Sandığın Meclis-i İdâresi ve Dokuzuncu 
Mâddede münderic Heyet-i Kalemiyyenin de Heyet-i İdâresi olacağı tabîʻî 
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bulunmağla sâlifü’z-zikr (7) iki mâdde ʻibâresinin o vechle tashîhi ve 
Meclis İdâre Reîsinin Sandık’la ʻalâkadâr olması ve binâen ʻaleyh Sandığa 
tâbiʻ memûrînden (8) bulunması Sandığın menfaʻati nokta-i nazarından 
elzem ve bu cihet ʻibârede mübhem bulunduğundan Sekizinci Mâdde’nin 
o vechle takyîdi ve On (9) Üçüncü Mâdde’deki “terk” taʻbîri yerine 
kendinden maksûd olan “hibe” kelimesinin vazʻı ve Sandık’da ayrıca her 
şahs (10) hesâbına müterâkim olan mebâliğin hacz vazʻından istisnâsı bir 
takım dânîlerin ibtâl-i hukûkunu mûcib ve kavâʻid-i esâsiyye-i hukûkiyye 
ile (11) gayr-ı kâbil telîf bulunduğundan “hacz” kelimesinin Mâdde-i 
mezkûreden tayy ve Sandık sermâyesinin en çok sermâye veren millî (12) 
bankalardan birine hesâb-ı cârî sûretiyle tevdîʻi her zamân kâbil-i icrâ ve 
sandık menfaʻatine hâdim olamayacağı ve sermâyenin kasada bulunacak 
(13) mikdârdan mütebâkîsinin Sandık Meclis-i İdâresince tensîb edilecek 
muʻteber bir bankada tenmiye edilmesi mahâzir-i mutasavvireden ʻârî 
bulunduğu (14) cihetle On Dördüncü Mâddesi’nin o vechle taʻdîli ve 
ikrâz-ı muʻâmelesinde ashâb-ı mürâcaʻatdan birinin bilâ-lüzûm diğerine 
takdîmine mahall (15) kalmamak üzere On Beşinci Mâdde sonuna “ve 
ikrâz muʻâmelesinde mürâcaʻat sıra numerosuna iʻtibâr olunur” fıkrasının 
ʻilâvesi (16) ve ikrâzâtın defʻaten veyâ mukassatan tediye edilmek şartıyla 
icrâsı maksûd olduğu takdîrde onun hîn-i ikrâzda vâkiʻ olacak (17) talebe 
göre temîni mümkün bulunduğundan bu fıkranın On Sekizinci Mâdde’den 
ihrâcı ve deyn îfâ olunmadıkça gerek medyûna gerek küfelâsına (18) 
yeniden ikrâzat icrâsı Sandık sermâyesinin hüsn-i istiʻmâlini müteʻassir 
kılacağından o müddet zarfında ne medyûna ne de küfelâsına yeniden (19) 
ikrâzat yapılamayacağı gibi bunların diğerlerine kefâletlerinin de kabûl 
edilmeyeceğine dâir mâdde-i mezkûreye bir fıkra ʻilâvesi ve sermâyenin 
(20) husûle getirdiği temettuʻda bütün hissedârânın iştirâkı tabîʻî 
bulunmağla meslekden infi kâk edenlerin istihkâklarının iʻâdesinde (21) 
temettuʻdan hisselerine isâbet eden bu mikdârın da birlikde iʻtâsı zarûrî 
bulunmuş olduğundan On Dokuzuncu Mâdde’ye bu yolda bir ʻibâre (22) 
derci ve istihkâklarını aldıkları hâlde tekrâr hidmete alınanlar hakkında 
Sandık’ca olunacak muʻâmelenin taʻyîni içün Mâdde-i mezkûre (23) 
sonuna “istihkâklarını aldıkları hâlde tekrâr hidmete alınanlar müceddeden 
girmiş ʻadd olunur” sûretinde bir fıkra ʻilâvesi (24) ve Sandığa ʻâid 
mebâliğin sûret-i tevkîf ve tesellümüne dâir olan Yirmi Birinci Mâddesi 
son fıkrasında muharrer mebâliğ-i mezkûrenin (25) devâir-i müteʻallikası 
muhâsebeleri vesâtetiyle Sandık memûrlarına teslîmi usûl-ı muhâsebeye 
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muvâfık bulunmadığından fıkra-i mezkûrenin “Mâl (26) Sandıklarınca 
emânet hesâbına geçirilerek Tasarruf Sandığı makbûzu mukâbilinde iʻâde 
olunacakdır” sûretinde tashîhi ve tediye edilmeyen (27) taksitlerin sûret-i 
istîfâsına dâir olan Yirmi İkinci Mâdde’de medyûnların veyâ küfelâsının 
maʻâşları rubʻunun tevkîfi  gösterilmiş ise de 

(Belgenin Devamı -2)

(1) Tekâsîtin mikdârı muʻayyen olmamasına ve tevkîfi n muhâsebelerce 
tanzîm edilecek bordrolarda gösterileceği cihetle katʻ edilmiş (2) tekâsîtin 
tevâlî edemeyeceği der-kâr bulunmasına mebnî tediye edilmiş taksîtlerin 
medyûnlar ile küfelâsı maʻâşları rubʻunun tevkîfi  (3) ile tahsîline mahall 
olmayıb ancak onların maʻâşlarından tevkîfât icrâsıyla tahsîl olunacağının 
tahrîri matlûbatın istîfâsını temîn (4) edeceğinden Mâdde-i mezkûrede 
münderic “rubʻ” kelimesinin tayyʻ ve Mâdde-i mezkûre bidâyetinde 
muharrer “Sandık matlûbâtının (5) temîn-i istîfâsiçün” ʻibâresinin 
tekâsîtin tehîr-i tediyesine cevâzı ihtivâ etmekde olmasına mebnî tayyıyla 
yerine zamân-ı tediyesi (6) hulûl eylediği hâlde tediye edilmeyen taksîtler 
“ʻibâresinin tahrîri tensîb ve lâyiha-i mezkûre gerek Sandığın tesîsi 
gerek (7) matlûbatının tahsîli içün polisler ile polis idâreleri memûrîni 
maʻâşlarından tevkîfât icrâsını mutazammın ahkâm-ı esâsiyyeyi (8) 
muhtevî bulunmasına ve ahkâm-ı kânûniyyeye müstenid olmaksızın 
maʻâşâtdan tevkîfât icrâsı gayr-ı câiz olmasına mebnî lâyiha-i mezkûre 
ʻunvânının (9) kânûna tahvîli tezekkür olunmuş ve tashîhât-ı mukteziye 
bi’l-icrâ lâyihanın nüsha-i mübeyyizesi leffen takdîm kılınmış olmağla 
merʻiyyetine müterettib muʻâmelenin (10) îfâ buyurulması bâbında emr 
ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. 16 Şaʻbân Sene (1)331-8 Temmuz 
Sene (1)329 (21 Temmuz 1913).

Mühürler

(1) Tanzîmât Dâiresinin işbu mazbatası melfûf kânûn lâyihasıyla Heyet-i 
ʻUmûmiyyede kırâet olundu.
(2) Zikr olunan kânûn lâyihası polislerin ve polis idâre memûrlarının 
tehvîn-i ihtiyâcâtı içün teşkîl olunacak Tasarruf Sandığına ʻâid ahkâmı 
ihtivâ etmekde olub (3) ancak işbu Sandık sermâyesinin polis memûrlarının 
maʻâşlarından bir defʻaya mahsûs olmak üzere katʻ ve tevkîf olunacak 
yüzde beş’lerden ve şehrî icrâ edilecek (4) yüzde iki buçuk tevkîfâtdan ve 
terfîʻ münâsib edenlerin terakkî maʻâşlarının ikinci ayında katʻ olunacak 
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yüzde yirmisinden ve gerek bankalardan gerek müstakrazlardan (5) 
alınacak fâizlerden tahassül edecek mebâliğden ʻibâret olacağı Yedinci 
Mâddesi’nde gösterilmesine ve hâlbûki polis memûrlarının cüzî olan 
maʻâşlarından tekâʻüd (6) ve maʻzûliyyet ʻâidâtı ve harb vergisi olarak 
cemʻan yüzde dokuz tevkîf edilmekde ve deyn ile mahkûm bulunanların 
dahi başkaca rubʻ derecesine kadar katʻiyyât (7) icrâ olunmakda iken bir 
de Tasarruf Sandığı içün mecbûrî tevkîfât icrâsı ihtiyâcât-ı dâimelerini 
pek ziyâde tazyîk edeceği gibi ve Tasarruf Sandığından istifâde (8) etmek 
arzu ve ihtiyâcında bulunmayanların bu Sandığa tevdîʻâtda bulunmağa 
mevcbûr tutulmaları da muvâfık-ı maʻdelet bulunmayacağı ve devâir-i 
sâirenin hiçbirinde de böyle sermâyesi (9) mecbûrî tevkîfâtla vücûda 
getirilmiş bir müssese bulunmamasına mebnî lâyiha-i mezbûrenin esâs-ı 
hâzırı dâiresinde tedkîk ve kabûlü münâsib görülmemiş ve şu kadar ki (10) 
zâbıta memûrlarının fevka’l-ʻâde ve ̒ âcil ihtiyâclarını tehvîne medâr olmak 
üzere ihtiyârî olarak iştirâk edenlerden münâsib usûl ve mikdârda ahz ve 
tevkîf (11) olunacak mebâliğ ile bir Tasarruf Sandığı vücûda getirilmesi 
fâideden gayr-ı hâlli olmağla ve maʻ-mâfîh bir kerre rızâsıyla iştirâk 
edenlerin Sandığın temîn-i bekâ (12) ve intizâmı zımnında baʻzı şerâit ve 
mecbûriyyetlere tabʻiyyetleri de tabîʻî bulunmağla Dâhiliyye Nezâretince 
o dâirede bir lâyiha tanzîm ve takdîm olunub da havâle buyurulduğu (13) 
takdîrde tedkîkiyle icrâ-yı îcâbı tasvîb edildiğinin ʻarzı tezekkür olunmuş 
ve şimdiki lâyiha dahi leffen takdîm kılınmış olmağla ol bâbda emr ü 
fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 10 Muharrem Sene (1)332 fî 26 
Teşrîn-i sânî Sene (1)329 (9 Aralık 1913).

Mühürler

 Tasarruf Sandığı
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*
Dâire-i Sadâret Kalemi               Şuʻbe-2

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidi

Dâhiliyye Nezâret-i 
Celîlesine

Li-ecli’t-
tebyîz 

Kaleme 
Vürûdu

1216

Târîh-i 
Tesvîdi

15 Muharrem Sene 
(1)332

2 Kânûn-ı evvel 
Sene (1)329

(15 Aralık 1913)

(1) 11 Mayıs Sene 329 târîhli ve 406 numerolu tezkire-i ʻaliyyeleriyle tesyîr ve 
bi’l-havâle Şûrâ-yı Devlet Tanzîmât Dâiresince mündericâtı (2) tashîh ve ʻunvânı 
kanûna tahvîl edilmiş olan sûret-i musaddakası melfûf lâyiha polislerin ve polis 
idâre memûrlarının (3) tehvîn ihtiyâcâtı içün teşkîl olunacak Tasarruf Sandığına ̒ âid 
ahkâmı ihtivâ etmekde olub ancak işbu Sandık (4) sermâyesinin polis memûrlarının 
maʻâşlarından bir defʻaya mahsûs olmak üzere katʻ ve tevkîf olunacak yüzde (5) 
beşlerden ve şehrî icrâ edilecek yüzde iki buçuk tevkîfâtdan ve terfîʻ münâsib 
edenlerin terakkî maʻaşlarının (6) ikinci ayında katʻ olunacak yüzde yirmisinden 
ve gerek bankalardan ve gerek müstakrizlerden alınacak fâizlerden tahassül (7) 
edecek mebâliğden ʻibâret olacağı Yedinci Mâddesi’nde gösterilmesine ve hâlbûki 
polis memûrlarının cüzî (8) olan maʻaşlarından tekâʻüd ve maʻzûliyyet ʻâidâtı ve 
harb vergisi olarak cemʻan yüzde dokuz tevkîf (9) edilmekde ve deyn ile mahkûm 
bulunanlarından dâhi başkaca rubʻ derecesine kadar katʻiyyât icrâ olunmakda iken 
bizde Tasarruf (10) Sandığı içün mecbûrî tevkîfât icrâsı ihtiyâcât-ı dâimelerini 
pek ziyâde tazyîk edeceği gibi Tasarruf Sandığından (11) istifâde etmek arzu ve 
ihtiyâcında bulunmayanların bu Sandığa tevdîʻâtda bulunmağa mecbûr tutmala-
rı da muvâfık-ı maʻdelet (12) olmayacağına ve devâir-i sâirenin hiçbirinde böyle 
sermâyesi mecbûrî tevkîfâtla vücûda getirilmiş bir müessese (13) bulunmamasına 
binâen lâyiha-i mezbûrenin esâs-ı hâzırı dâiresinde tedkîk ve kabûlü münâsib görü-
lemediği ve şu kadar ki (14) zâbıta memûrlarının fevkâ’l-ʻâde ve ʻâcil ihtiyâclarını 
tehvîne medâr olmak üzere ihtiyârî olarak iştirâk 

(Belgenin Devamı)

(1) edenlerden münâsib usûl ve mikdârda ahz ve tevkîf olunacak mebâliğ ile bir 
Tasarruf Sandığı vücûda getirilmesi fâideden (2) gayr-ı hâli maʻ-mâfîh bir kerre 
rızâsıyla iştirâk edenlerin Sandığın temîn-i bekâ ve intizâmı zımnında baʻzı şerâite 
(3) ve mecbûriyyetlere tabʻiyyetleri tabîʻî bulunmakla Nezâret-i Celîlelerince o 
dâirede bir lâyiha tanzîm edildiği takdîrde tedkîkât-ı (4) lâzime îfâ edileceği heyet-i 
ʻumûmiyyeden bâ-mazbata ifâde olunmağla mûcibince iktizâsının îfâsına himmet.
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6869

Polisler ve Polis İdare Memurları Tasarruf Sandığı Nizamnamesi.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 68 � Sayfa: 432)

Numero 134-Polisler İle Polis İdâre Memûrları Tasarruf Sandığı 
Nizâmnâmesi

2 Rebîü’l-ahir 1332-15 Şubat 1329 (28 Şubat 1914)

[Takvîm-i Vekâyiʻ ile Neşr ve İʻlânı: 9 Rebîü’l-ahir 1332-22 Şubat 
1329-Numero 1749]

Mâdde 1: Polislerin ve polis idâre memûrlarının zamân-ı 
memûriyyetlerinde vukûʻ bulacak ihtiyâcâtının tehvîni ve her ne sûretle 
olursa olsun meslekden çekildikleri zamân kendilerine ve vefâtlarında 
ʻâilelerine bir sermâye ihzârı maksadıyla ve ihtiyârî olmak şartıyla Tasarruf 
Sandıkları teşkîl edilecekdir. 

Mâdde 2: Sandık teşkîlinden ancak bir sene sonra muʻâmelât-ı 
ikrâziyyeye başlar ve bir sene sandık ʻâidâtı vermeyen memûrîn istikrâz 
hakkını iktisâb edemez.

Mâdde 3: İstanbul Vilâyetinde Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi ve 
taşralarda polis müdîriyyetleri merkezinde birer Tasarruf Sandığı tesîs 
edilecek ve tesîsine şimdilik İstanbul Vilâyetinden başlanılacakdır. 

Mâdde 4: Tasarruf Sandığı teşkîl olunan müdîriyyete merbût ve 
Sandığa iştirâk etmiş bulunan polisler ile memûrîn-i dâimenin ism ve 
şöhretlerini ve mikdâr-ı maʻâşlarını ve nevʻ-i memûriyyetlerini gösterir bir 
künye defteri tutulacakdır. 

Mâdde 5: Müşâriklerin her biri nâmına bir hesâb-ı mahsûs açılacak ve 
bunda tevdîʻât-ı şehriyyesiyle fâizleri kayd edilecekdir. 

Mâdde 6: Sandığa müşâreket eden memûrların becâyiş ve terfîʻ ve 
ʻazl ve vefât gibi kâffe-i vukûʻât ve tebeddülâtı her ayın on beş’inde 
merciʻlerinden sandık idâresine bildirilecekdir. 

Mâdde 7: Sandık sermâyesi evvelen sandığa müşâreket etmiş olan 
memûrîn maʻâşâtından bir defʻaya mahsûs olmak üzere katʻ ve tevkîf 
olunacak yüzde beşlerden;

Sâniyen şehrî icrâ olunacak yüzde iki buçuk tevkîfâtdan;

69  BOA. DVN. MKL. 57-45.

 Tasarruf Sandığı
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Sâlisen hissedârândan terfîʻ münâsib eden memûrînin terakkî-i 
maʻâşlarının ikinci ayda katʻ edilecek yüzde yirmisinden;

Râbiʻan gerek bankalardan ve gerek müstakrazlardan alınacak fâizlerden 
tahassül edecek mebâliğden ʻibâretdir. 

Mâdde 8: Tasarruf Sandığı’nın Meclis-i İdâresi İstanbul’da Polis 
Müdîriyyet-i ʻUmûmîsi ve taşrada vâlîler tarafından her sene tecdîden 
veyâ ibkaen Sandığa iştirâk eden memûrîn miyânından intihâb olunacak 
bir reîs ile kısm-ı ʻadlî ve idârî reîsleri ve hesâb ve sandık memûrlarından 
terekküb eder ve başkâtib vazîfe-i kitâbeti îfâ eyler. 

Mâdde 9: Sandık Heyet-i İdâresi tescîlât ve taʻkîbât ve ikrâzât ve 
muhâsebe vezâifi ni îfâ etmek üzere bir memûr ile lüzûmu kadar ketebeden 
ve bir mükeffel veznedârdan mürekkebdir. 

Mâdde 10: Sandık Meclis-i İdâresi sandık muʻâmelât-ı ʻumûmiyyesini 
tedkîk ve îcâb eden karârları ittihâz etmek üzere ayda lâ-akall iki defʻa 
ictimâʻ edecekdir. 

Mâdde 11: Altı ayda bir hesâbâtı tedkîk etmek üzere vâkiʻ olacak taleb 
üzerine cihet-i Mâliyye ile Zirâʻat Bankasından gönderilecek iki memûrun 
inzimâmıyla Sandık Meclis-i İdâresi aʻzâsından mürekkeb bir Tedkîk 
Komisyonu teşkîl edecekdir. 

Mâdde 12: Her altı ay nihâyetinde müşâriklerin hesâbâtı bildirilmek ve 
bu târîhde her birine ne kadar para isâbet etdiği gösterilmek üzere Sandığın 
bir icmâli tanzîm edilecek ve işbu icmâl üzerine Tedkîk Komisyonu 
vezâifi ni îfâ edecekdir.

Mâdde 13: Tasarruf Sandığındaki mebâliğ âhere hibe ve havâle 
edilemez.

Mâdde 14: Her Sandık kasasında elli liradan ziyâde akçe 
bulundurulmayacak ve mevcûdun mütebâkîsi Sandık Meclis-i İdâresince 
tensîb edilecek muʻteber bir bankada tenmiye edilecekdir.

Mâdde 15: Bir memûra üç maʻâşı mikdârından ve on bin guruşdan 
fazla ikrâzâtda bulunulamaz ve ikrâz muʻâmelesinde mürâcaʻat sıra 
numerosuna iʻtibâr olunur. 

Mâdde 16: Müstakrizler Sandığa müşâreketlerinden iʻtibâren üç sene 
mürûr etdiği takdîrde bir maʻâşları nisbetinde istikrâz edecekleri mebâliğ 
içün kefîl irâe etmezler. ʻAksi hâlde Sandığa meşâreket eden üç memûrun 
müteselsilen kefâlet etmesi lâzımdır.

Mâdde 17: Târîh-i ikrâzın ertesi gününden iʻtibâren senevî yüzde 
dokuz fâiz istîfâ olunur. 
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Mâdde 18: Müddet-i ikrâz bir seneyi tecâvüz edemez. Deyn 
îfâ olunmadıkça gerek medyûn gerek küfelâsına yeniden ikrâzât 
yapılamayacağı gibi bunların diğerlerine kefâletleri de kabûl edilmez. 

Mâdde 19: Müşâriklerden her ne sûretle olursa olsun meslekden infi kâk 
etmiş olanların nihâyet iki ay zarfında hesâbı rüyet ve istihkâkı temettuʻdan 
hissesine isâbet eden mikdâr ile birlikde iʻâde ve Sandıkla râbıtası katʻ 
edilir. Ancak istiʻfâ ve ʻazl sûretiyle infi sâl edenler hisselerini Sandık 
vâridât-ı ʻumûmiyyesi miyânında tenmiye etmek üzere terk eylemekde 
muhtâr olacaklardır. İstihkâklarını aldıkları hâlde tekrâr hidmete alınanlar 
müceddeden girmiş ʻadd olunurlar.

Mâdde 20: Müşâriklerden vefât edenlerin hisseleri vârislerine veyâ 
vekîllerine veyâhûd vasîlerine tediye olunacakdır. 

Mâdde 21: Sandığa ̒ âid tevkîfât devâir-i müteʻallikası muhâsebelerince 
tanzîm edilmekde olan maʻâşât bordrolarında açılacak sütûn-ı mahsûsa 
terkîm ve mecmûʻ tevkîfât mâl sandıklarınca emânet hesâbına geçirilerek 
Tasarruf Sandığı makbûzu mukâbilinde iʻâde olunacakdır.

Mâdde 22: Zamân-ı tediyesi hülûl eylediği hâlde tediye edilmeyen 
taksîtler medyûnların küfelâsının maʻâşlarından Der-Saʻdet’de Polis 
Müdîr-i ʻUmûmîsinin taşralarda vâlîlerin işʻârına binâen tevkîf edilir, 
duyûn-ı sâireden dolayı katʻ olunacak mebâliğ bu mikdâra dâhil olamaz.

Mâdde 23: İşbu Nizâmnâme ahkâmı dâiresinde teşekkül eden Sandık 
İdâresine mütedâir husûsât-ı müteferrika taʻlîmât-ı mahsûsa ile taʻyîn 
edilecekdir. 

Mâdde 24: İşbu Nizâmnâme târîh-i neşr ve iʻlânından iʻtibâren 
merîʻü’l-icrâdır.

Mâdde 25: İşbu Nizâmnâmenin icrâ-yı ahkâmına Dâhiliyye Nâzırı 
memûrdur. İşbu lâyiha-i nizâmiyyenin mevkiʻ-i merʻiyyete vazʻını ve 
nizâmât-ı devlete ʻilâvesini irâde ederim. 2 Rebiü’l ahir 1332-15 Şubat 
1329 (28 Şubat 1914).

Mehmed Reşad

 Tasarruf Sandığı
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Harbiyye Nâzırı  Bahriyye Nâzırı  Şeyhü’l-İslâm  Sadr-ı aʻzam ve
Enver  Mahmud  Esad  Hâriciyye Nâzırı
      Mehmed Said

Mâliyye Nâzırı  ̒ Adliyye Nâzırı Şûrâ-yı Devlet Reîsi Dâhiliyye Nâzırı 
Rıfat  İbrahim  Halil   Talat

Evkâf-ı Humâyûn Nâzırı  Maʻârif Nâzırı Ticâret ve Zirâʻat Nâzırı 
Hayri    Ahmed Şükrü Süleyman Elbistânî  

Nâfi ʻa Nâzırı  Posta ve Telgraf ve Telefon Nâzırı
Ahmed Cemal  Özkan 
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Polis Teyyare İanesi

3.2. Polis Teyyare İanesi

6970

Muhtelif vilayet, elviye-i müstakile, polis müdüriyet ve merkez 
memurlukları ile serkomiserlik ve polis mektepleri müdüriyetlerinde 

Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti namına alınacak tayyare ianesinin ne 
kadar olabileceğinin bildirilmesi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 69 � Sayfa: 437)

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti Cânib-i ʻÂlîsine

(1) İhtirâʻât-ı ahîre miyânında bir mevkiʻ-i bülend ihrâz eden teyyârelerin 
müdâfaʻa-i vatan emrinde fevâid-i mühimme-i ʻazîmesi muhârebe-i 
hâzırada dahi bi’t-tecrübe sâbit olmuş (2) ve binâen ʻaleyh hükûmât-ı 
mevcûde ordularının techîzâtını teyyâre fi loları teşkîli sûretiyle bir kat daha 
tezyîd ve takviye etmeye ibtidâr etmeleri üzerine Harbiyye Nezâreti dahi 
(3) Osmanlı Ordularının bu silah-ı müdhiş ile de techîzine mübâşeret etmiş 
ve bu sûretle Kulüb Osmaniyanda husûle gelen sürûr ve ibtihâcın âsâr-ı 
fâhiresi olmak (4) üzere teyyâre iʻânesi nâmıyla Memâlik-i Osmaniyyenin 
her cihetinde taraf taraf komisyonlar teşekkül ederek cemʻ-i iʻânâta ve bâ-
husûs ʻAdliyye, Nâfi ʻa ve Posta (5) ve Telgraf ve Telefon Nezâretleriyle 
Tıbbiyye, Rüsûmât ve Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyeleri ve Jandarma 
Dâiresi memûrîni beynlerinde derc edecekleri iʻâne ile mensûb oldukları 
(6) idâre nâmlarına olarak müstakill birer teyyâre mübâyaʻasına şitâb 
eylemişlerdir. Hakîkât-ı vâkıʻaya nazaran en mükemmel bir teyyârenin 
bedeli ancak bin, bin (7) iki yüz lira olmasına ve mebâliğ-i mezbûrun 
müdîriyyet-i ʻaliyyeleri memûrîniyle vilâyât ve müstakill elviye polis 
memûrlarının ve polis mektebleri müstahdemîn ve müdâvimlerinin 
maʻâşlarından (8) yüzde beş nisbetinde terki sûretiyle temîn-i tedâriki 
mümkün olub bunun “Emniyyet-i ʻUmûmiyye” nâmıyla bi’t-tevsîm 
mukaddes ordumuza ihdâsı teemmül kılındığına (9) ve memûrîn-i 
mûmâileyhümün her husûsda olduğu gibi işbu emr-i hayrda da maʻl-
iftihâr iştirâk edecekleri emsâli delâletiyle müsellem bulunduğu gibi hatta 
baʻzı vilâyât (10) polis müdîriyyetlerince teyyâre iʻânesi cemʻine şitâb 
olunduğu dahi istibşâr kılındığına mebnî bu sûret nezd-i sâmîlerinde de 
tasvîb buyurulduğu hâlde (11) nisbet-i mezkûre dâiresinde cemʻ olunacak 

70  BOA. DH. EUM. THR. 78-61.
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iʻâne mikdârının ve bunun ne kadar müddet zarfında derc ve irsâli kâbil 
olacağının vilâyât (12) polis ve mekteb müdîrleriyle elviye-i müstakille 
polis merkez memûr ve serkomiserlerden telgrafl a istiʻlâm buyurularak 
alınacak cevâbların netâyici ʻarz olunmak üzere (13) şuʻbe-i ʻâcizânemize 
havâle buyurulması ve teşebbüsât-ı vâkıʻadan bahsle teşvîkât-ı müessereyi 
nâtık bir makâlenin polis cerîde-i muʻteberesine derci lüzûmu (14) ʻarz 
olunur efendim. Fî 15 Mart Sene (1)328 (28 Mart 1912).

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Donanma-yı Osmani 
Şuʻbesi Reîsi Evrâk Mümeyyizi

(İmzâ)
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7071

Osmanlı Ordusunun teçhizatının eksiklerinin tamamlanması için 
Emniyeti Umumiye Müdüriyeti memurları ile polislerden toplanan 

yardımın Donanma-yı Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti’ne 
gönderildiğine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 70 � Sayfa: 438)

Numero
Târîh-i 
Tebyîz

Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
Emniyyet Şuʻbesi

Mümmeyyiz Müsevvid

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti Vekâlet-i 
ʻAliyyesine

(1) Ordu-yı Osmânî techîzâtının ikmâl-i nevâkısı em-
rinde meşhûd dîde-i şükrân olan tezâhürât-ı milliyyeye 
nâcizâne (2) bir ʻilâve olmak üzere Yozgad Mebʻûs-ı 
muhteremi Şakir Beyefendi’nin Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
Müdîriyyetinde bulundukları hengâmda (3) Ordu-yı 
Hümâyûna li-ecliʼt-takdîm mübâyaʻası tasavvur olunan 
“Emniyyet-i ʻUmûmiyye” teyyâresi iʻânesi hakkında 
teşvîkâtı (4) ve memûrînin maʻl-iftihâr iştirâkı netîcesi 
olarak Müdîriyyet-i mûmâileyhâ memûrîniyle vilâyât ve 
elviye-i müstakille polisleri (5) ve polis mekâtibi heyet-i 
idâre ve müdâvimîni tarafl arından şimdiye kadar         gu-
ruş iʻtâsı (6) taʻahhüd edilmiş ve mebâliğ-i mezbûrun 
sülüsü mikdârı vürûd ederek Donanma-yı Osmânî 
Muʻâvenet-i Milliyye Cemʻiyyeti Merkez-i ̒ Umûmîsine 
(7) teslîm olunduğu merbût defter mündericâtıyla taʻyîn 
etmişdir. Ancak bu bâbda Cemʻiyyet-i müşârünileyhâ 
Merkez-i ʻUmûmîsine henüz (8) bir gûne işʻâr mesbûk 
olmadığından ve bu gibi emr-i hayra teşebbüs ve iştirâk 
edenler hakkında sütûn-ı matbûʻâta (9) bir fıkra-i 
takdîriyye derci münâsib olacağı teemmül edilmiş oldu-
ğundan tasvîb buyurulduğu takdîrde îcâbı (10) îfâ kılın-
mak üzere işbu müzekkire-i ʻâcizânemizin sâlifüʼl-ʻarz 
Merkez-i ʻUmûmî Riyâset-i ʻAliyyesine tevdîʻ buyu-
rulması (11) menût rey-i ʻâlîleridir efendim. Fî 5 Mayıs 
Sene (1)328 (18 Mayıs 1912).

71  BOA. DH. EUM. EMN. 5-34.
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7172

Akabe Komiser Muavinliğinden gönderilen tayyare ianesinin 
Donanma-yı Osmanî Cemiyeti’ne gönderildiği ancak tayyare ianesi 

olarak polis memurlarından yüzde beş maaşından kesilmesi icap 
ettiği halde yarı maaşını vermiş olan Rıfat Efendi’nin fazla miktarının 

kendisine tekrar iade olunamayacağı hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 71 � Sayfa: 439)

Akabe Kazâsı Polis Dâiresi
ʻAded: 4

Der-Saʻâdet Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Saʻâdetlü efendim hazretleri
(2) Medîne-i Münevvere Serkomiserliğine şeref-mevrûd 17 Mart 
Sene (1)328 târîhli telgrafnâme-i sâmîlerinde her bir memûr maʻâşı 
nisbetinde yüzde beş guruş hamiyyeten (3) teyyâre iʻânesine terki emr 
ü izbâr buyurulmasına binâen mezkûr akçenin Medîne-i Münevvere 
Serkomiserliğine gönderilmesi postanın Medîne-i Münevvereye emânet 
(4) akçe kabûl etmemekde olmasından doğrudan doğruya gönderilmesi 
husûsu biʼl-istîzân muvâfık görülmekle maʻâş-ı ʻâcizîden iki yüz guruş 
(5) sağ akçe teyyâre iʻânesi olarak bâ-posta taraf-ı ʻâlî-i âsafânelerine irsâl 
kılınmış olmağla vusûlünün emr ü işʻâr buyurulması (6) bâbında emr ü 
fermân hazret-i men lehüʼl-emrindir. Fî 8 Cemâziyeʼl-ahire Sene (1)330 
ve fî 12 Mayıs Sene (1)328 (25 Mayıs 1912).

Akabe Komiser Muʻâvini
(Mühür)

72  BOA. DH. EUM. THR. 79-45.
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Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i Cânib-i ʻÂlîsine

Fî 7 Temmuz Sene (1)328 (20 Temmuz 1912).
Numero:
ʻUmûmî:
Husûsî:78

Hulâsa:
Akabe Komiser Muʻâvini Rıfat Efendinin teyyâre iʻânesine vermiş olan 

fazla akçenin iʻâdesi kâbil olamayacağı hakkında

(1) Şeref-mevrûd fî 17 Haziran Sene (1)328 târîh ve 5 numerolu emrnâme-i 
ʻâlîlerine cevâbdır. Teyyâre iʻânesi olarak polis memûrlarından lâzım 
gelen yüzde beş (2) maʻâşından katʻı îcâb etdiği hâlde nısf-ı maʻâşını 
doğrudan doğruya savb-ı ʻâlîlerine gönderilen Akabe Kazâsı Polis 
Komiser Muʻâvini Rıfat (3) Efendinin hamiyyet veyâhûd servetinden ileri 
gelmeyib ancak öteden beri dâirece ser-keşliği sâbit ve komiserliğe terfîʻini 
tervîc ve ahvâl-i sâbıkasını setr (4) etmek ve ileride edecek muhâberât-ı 
taʻcîziyyenin tervîcine medâr olmak üzere âmirlerine karşı bir cemîle 
göstermekden ʻibâret olduğu revş ve meslek (5) ahvâlinden anlaşılmakda 
olduğundan dâire-i ʻâcizîce mevcûd memûrlardan katʻ olunan iʻânenin 
bundan on gün evvel biʼl-vâsıta savb-ı ʻâlîlerine irsâl kılındığı (6) cihetle 
yüzde beşinden fazla kalan akçenin efendi-i mûmâileyhe iʻâdesine buraca 
mahall kalmadığı maʻrûzdur ol bâbda fermân hazret-i men lehüʼl-emrindir.

Medîne-i Münevvere
Polis Komiseri

(Mühür)

(1) Teyyâre iʻânesi bir aylık maʻâşın yüzde beşi nisbetinde olmak lâzım 
gelirken Akabe (2) Kazâsı Komiser Muʻâvini Mehmed Rıfat Efendi’nin bu 
iʻâneye maʻâşının nısfı nisbetinde (3) iştirâk etmiş olması fedâkarlığından 
ʻibâret olmayıb da ol bâbdaki teblîgâtı sehv-i telakkîden (4) münbaʻis ise 
fazlasının kendisine iʻâdesi lâzım geleceğine dâir sebk eden işʻâr üzerine 
(5) işbu tahrîrât vürûd eylediği maʻrûzdur. Fî 22 minh

Evrâk Mümeyyizi
(İmzâ)

Polis Teyyare İanesi
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7273

Polis ve Jandarma tensikatı hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 72 � Sayfa: 443)

Kastamonu Vilâyeti
Mektûbî Kalemi
ʻAded: 302

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Sâmîsine

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir
(2) 20 Haziran Sene (1)325 târîhli ve iki yüz kırk dört numerolu emrnâme-i 
sâmiyye-i Nezâret-penâhîlerinde Bolu Sancağı’nda mevcûd polis ve 
jandarma efrâdı sevâhilin muhâfazasına (3) kâfî değilse vilâyet tertîbât-ı 
ʻumûmiyyesinden münâsib mikdâr polis ve jandarma tefrîki emr ü irâde 
buyurulmuşdur esâsen polis mürettebâtı temîn-i âsâyiş (4) ve inzibât-ı 
vilâyete gayr-ı kâfî olduğu gibi ahîren Zabtiyye Nezâret-i ʻAliyyesinin 
ol bâbdaki telgrafnâmesi üzerine polis mektebinde altı mâh müddetle 
polis tedrîs olunmak (5) üzere bir üçüncü komiserle üç polis memûru 
iʻzâm kılınarak bu sûretle de mevcûdu bir kat daha tenâkus eylemesine 
mebnî merkez-i vilâyet ve mülhakât mevcûdundan (6) Bolu’ya bir nefer 
bile polis tefrîk ve iʻzâmı gayr-ı kâbil olduğu polis müdîriyyetinden 
ifâde olunmuş ve jandarmaların dahi ʻaynı hâlde bulunması cihetiyle 
onlardan da (7) ifrâz olunamamak zarûrî ve şu kadar ki gerek polis ve 
gerek jandarmaların tezyîdi hakkında Harbiyye ve Zabtiyye Nezâretleriyle 
cereyân eden muhâberât üzerine icrâ-yı (8) îcâbına müsâʻade buyurulduğu 
takdîrde lüzûmu kadarının tefrîk ve iʻzâmı tabîʻî bulunmuş olduğu ʻarz 
olunur ol bâbda ve herhâlde emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 
25 Cemâziye’l-ahir Sene (1)327 ve 30 Haziran Sene (1)325 (13 Temmuz 
1909).

Kastamonu Vâlîsi
(Mühür)

73  BOA. DH. MUİ. 5-28.
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Harbiyye Nezâreti
Jandarma Dâiresi
876

Dâhiliyye Nezâret-i ʻAliyyesine

(1) Saʻâdetlü efendim hazretleri
(2) 23 Temmuz Sene (1)325 târîhli ve yedi yüz doksan beş numerolu 
tezkire-i ʻaliyye-i Nezâret-penâhîlerine cevâbdır Kastamonu ve Edirne 
Vilâyetleriyle Bolu ve Kırkkilise Sancakları jandarmasının tensîkâtına (3) 
ahvâl-i hâzıranın vereceği imkân dâiresinde tebaʻiyyet edilmesi husûsu 
Der-Saʻâdet Jandarma Tensîkât-ı Mahalliyye Dâiresi Riyâsetine teblîğ 
edilmiş olub ancak bu bâbda şimdilik (4) ittihâz kılınacak tedâbîrin pek 
mahdûd bir tesîr ve kuvveti hâiz olacağı tabîʻî ve jandarma sınıfının 
hakîkî bir devre-i faʻâliyyete girmesi tensîkât umûrunun kâfî derecede (5) 
ilerlemiş bulunmasına mütevakkıf olub tensîkât umûrunun ise tesîs olunan 
ve olunacak olan mekteblerden pey-der-pey kâfî mikdârda zâbitân ve küçük 
zâbitin ve efrâd yetişdirildiği (6) nisbetde tedrîcen mevkiʻ-i tatbîke vazʻ 
edilebileceği Tensîkât-ı ʻUmûmiyye Dâiresinden beyân olunmasına mebnî 
bu sûretin savb-ı vâlâ-yı kerîmânelerine izbârı Tensîkât-ı ʻUmûmiyye ve 
Jandarma (7) Dâirelerinden ifâde olunmağla ol bâbda emr ü irâde efendim 
hazretlerinindir. Fî 13 Şaʻbân Sene (1)327 ve 17 Ağustos Sene (1)325 (30 
Ağustos 1909).

Harbiyye Nâzırı
(İmzâ)
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798 24 Ağustos Sene (1)325 (6 Eylül 1909)
23

Hulâsa 
Vilâyet jandarma tensîkâtına ahvâl-i 

hâzıranın derece-i müsâʻadesine göre
iʻtinâ olunacağına dâir.

Kastamonu Vilâyet-i Behiyyesine

(1) 30 Haziran Sene (1)325 târîhli ve 302 numerolu tahrîrâta cevâbdır
(2) Kastamonu ve Edirne Vilâyetleriyle Bolu ve Kırkkilise Sancakları 
jandarmasının tensîkâtına ahvâl-i hâzıranın (3) vereceği imkân dâiresinde 
tebaʻiyyet edilmesi lüzûmu Der-Saʻâdet Jandarma Tensîkât-ı Mahalliyye 
Dâiresi (4) Riyâsetine teblîğ edilmiş olub ancak bu bâbda şimdilik ittihâz 
kılınacak tedâbîrin mahdûd olacağı tabîʻî (5) ve jandarma sınıfının lâyıkıyla 
tekemmülü jandarma mekteblerinden mikdâr-ı kifâyede zâbit ve efrâd 
yetişmesine mütevakkıf (6) bulunduğu makâm-ı saʻâdetlerinden bu bâbda 
vukûʻ bulan işʻâr üzerine sebk eden teblîğe cevâben Harbiyye Nezâret-i 
ʻAliyyesine bâ-tezkire bildirilmiş olmağla ol bâbda.

Müteferrik Konular
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Kapatılan Zaptiye Nezareti kolcularından Ayşe Hanım’ın maaşının 
polis tahsisatına eklendiğine dair. 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 73 � Sayfa: 446)

Der-Saʻâdet
Habshâne-i ʻUmûmî Müdîriyyeti
ʻAded: 181

Mülgâ Zabtiyye Kolcusu Aişe Hanımın maʻâşının
polis muhassasâtı miyânına idhâl edildiğine dâir

Polis Müdîriyyeti Huzûr-ı ʻÂlîsine

(1) Habshâne-i ʻUmûmî tahsîsâtı miyânında şimdiye kadar maʻâşı tesviye 
edilmiş olan mülga Zabtiyye Nezâreti kolcusu Aişe Hanımın mahall-i 
istihdâmı (2) Emniyyet-i ʻUmûmiyye Dâiresi bulunduğu cihetle Tensîk 
Komisyonunca maʻâşı Habshâne-i ʻUmûmî tahsîsâtından biʼl-ihrâc polis 
muhassasâtı miyânına idhâli ve mahkûm (3) kadınlara mahsûs ikişer yüz 
guruşlu iki kadın gardiyanın istihdâmı tensîb buyurularak muhâsebe-i 
vilâyetce de muʻâmele-i lâzimesi îfâ (4) edildiğinden habshânece de o 
sûretle muʻâmelesinin icrâsı 26 Teşrîn-i evvel Sene (1)325 târîhli Tensîk 
Komisyonu mazbatasından anlaşılmış ve sene-i hâliyye Teşrîn-i evveli 
(5) otuz birinci gününden iʻtibâren ber-mûcib-i karâr buraca muʻâmele 
îfâ kılınmış olmasına nazaran Aişe Hanıma târîh-i mezkûrdan iʻtibâren 
maʻâşının Müdîriyyet-i ʻAliyyelerinden (6) alması îcâb edeceği tefhîm 
edilmiş olduğu berây-ı maʻlûmât ̒ arz olunur. Fî 2 Teşrîn-i sânî Sene (1)325 
(15 Kasım 1909).

Habshâne-i ʻUmûmî Müdîri
(Mühür)

Polis tahsîsâtı miyânında böyle bir maʻâş 
olmadığından Zabtiyye Nezâretinden kadro hâricinde 
kalan memûrlar misillü mezbûre hakkında 
dahi îfâ-yı muktezâ hakkında cânib-i muhâsebeye
tevdîʻ olunur.

(Mühür)

74  BOA. DH. EUM. MH. 238-110.
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Savcı yardımcısı bulunmayan kazalarda polis komiseri ve memurlarının 
bu vazifeyi vekâleten yerine getirmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 74 � Sayfa: 447)

ʻAdliyye ve Mezâhib Nezâreti
Tahrîrât Kalemi
ʻAded: 17

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine

(1) Müdîr beyefendi
(2) Kazâlarda müstahdem polis memûrlarının şimdiye kadar îfâ 
edegelmekde oldukları müddeʻi ʻumûmî muʻâvinliği vekâletini 6 
Eylül Sene (1)325 târîhinde taraf-ı vâlâlarından icrâ kılınan teblîgâta 
müsteniden îfâdan (3) imtinâʻ etmekde bulundukları Ankara Vilâyeti 
İstînâf Müddeʻi ʻUmûmîliğinin işʻâr-ı vâkıʻından anlaşılmışdır. Muhtâc-ı 
beyân olmadığı üzere gerek Ankara’da ve gerek Anadolu vilâyât-ı (4) 
sâiresinde kazâlar teşkîlât-ı ʻadliyyesi henüz ikmâl edilememiş olmasıyla 
bu kazâlarda müddeʻi ʻumûmî muʻâvini vekâletini îfâ eyleyen polis 
memûrları vazîfe-i mezkûreden keff-i yed etdikleri (5) takdîrde hukûk-ı 
ʻumûmiyye daʻvâlarının ruyetince tahaddüs edecek müşkilât emr-i âşikâr 
bulunduğundan teşkîlâtın arkası alınıncaya kadar müddeʻi ʻumûmî 
muʻâvini taʻyîn edilmemiş (6) olan kazâlarda muʻâvin vekâletinin kemâ-
fi ’s-sâbık polis memûrları tarafl arından îfâsına müdâvemet olunması içün 
vilâyâta serîʻan icrâ-yı tablîgât buyurulması ehemmiyyetle mütemennâdır 
efendim. Fî 3 Zi’l-kaʻde Sene 1327 ve fî 3 Teşrîn-i sânî Sene (1)325 (16 
Kasım 1909).

ʻAdliyye Nâzırı nâmına
Müsteşâr

(İmzâ)

75  BOA. DH. EUM. THR. 15-19.
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Numero: 5

Hulâsa:
Teşkîlât-ı ʻadliyye icrâ edilmeyen 

kazâlarda müstahdem polis komiser ve memûrlarının 
müddeʻi ʻumûmîlik vekâletini îfâ etdiklerine dâir.

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i ʻAliyyesi Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Fî 11 Teşrîn-i sânî Sene (1)325 târîh ve on bir bin beş yüz otuz beş 
numerolu tahrîrât-ı ʻaliyyeleri cevâbıdır. (2) Kazâlarda müstahdem polis 
komiser ve memûrlarının müddeʻi ʻumûmîlik vazîfesini îfâ etmemeleri 
hakkında Müdîriyyet-i ʻAliyyelerinden taraf-ı çâkerâneme (3) vukûʻ 
bulduğuna dâir İstîfnâf Müddeʻi ̒ Umûmîliğine bir işʻâr vukûʻ bulmamışdır. 
Ancak Mihalıccık Kazâsı polis memûrunun müddeʻi ʻumûmîlik (4) 
vekâleti vazîfesini Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetinden vürûd edib 
kazâ-i mezkûre teblîğ edilen emr üzerine îfâ etmemekde olduğu (5) kazâ-i 
mezkûr mahkeme riyâsetinin işʻârına ʻatfen istîzâh-ı keyfi yyeti müşʻir 
Ankara İstînâf Müddeʻi ʻUmûmîliğinden vukûʻ bulan istiʻlâm (6) üzerine 
Müdîriyyet-i ʻAliyyelerinden şeref-vârid olub ʻumûm sırasında kazâ-i 
mezkûr polis memûrluğuna da teblîğ edilen fî 6 Eylül Sene (1)325 (7) târîh 
ve yirmi bin yüz doksan yedi numerolu tahrîrât-ı ʻaliyyeleri olub bunun da 
vazîfe-i mezkûrenin ʻadem-i îfâsına (8) şumûlü olmayacağı ve tahrîrât-ı 
mezkûrenin bir kıtʻa sûret-i musaddakası leffen gönderildiği cevâben 
müddeʻi ʻumûmîlik-i mezkûreye (9) ve vekâlet vazîfesinin kemâ-fi ’s-
sâbık kânûn dâiresinde hüsn-i îfâsı kazâ-i mezkûr polis memûrluğuna işʻâr 
kılındığı kayden anlaşılmış (10) emr-i ʻâlîleri vechle bu kerre de tekîden 
ʻumûm kazâ memûrluklarına tekrâr işʻâr kılındığı ̒ arz olunur ol bâbda emr 
ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 15 Teşrîn-i evvel Sene (1)325 
(28 Kasım 1909).

Basra Vilâyeti 
Serkomiseri

(Mühür)
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ʻAdliyye ve Mezâhib Nezâreti
Tahrîrât Kalemi 
ʻAded: 18

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine

(1) Müdîr beyefendi 
(2) Müddeʻi ʻumûmî muʻâvini bulunmayan kazâlarda muʻâvinlik vezâifi ni 
îfâ etmekde olan polis memûrlarının bir müddetden beri vazîfe-i mezkûreyi 
îfâdan (3) imtinâʻ eylemeleri yüzünden hukûk-ı ʻumûmiyye daʻvâlarının 
taʻkîb ve rüyetince müşkilâta tesâdüf olunmağla icrâ-yı îcâbını mutazammın 
3 Teşrîn-i sânî Sene (1)325 târîhli tezkire-i (4) mahsûsaya henüz cevâb 
alınamamış ve Ankara Vilâyeti İstinâf Müddeʻi ʻUmûmîliğinden bu kerre 
dahi tehîr-i keyfi yyet edilmiş olduğundan işʻâr-ı sâbık vechle teşkîlât-ı 
ʻadliyye (5) itmâm ve ikmâl oluncaya kadar müddeʻi ʻumûmî muʻâvini 
taʻyîn edilememiş olan kazâlarda muʻâvinlik vekâletinde kemâ-fi ’s-sâbık 
memûrîn-i zâbıta tarafl arından îfâsı (6) zımnında vilâyâta serîʻan icrâ-
yı teblîgât olunarak Nezârete de iʻtâ-yı maʻlûmât buyurulması temennî 
olunur efendim. Fî 18 Zi’l-kaʻde Sene (1)327 ve fî 18 Teşrîn-i sânî Sene 
(1)325 (1 Aralık 1909).

ʻAdliyye Nâzırı nâmına
Müsteşâr

(İmzâ)

Müteferrik Konular
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Vazifei zabıtaya iki sene hizmet etmedikçe polis memurlarının 
istifalarının kabul olunmaması hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 75 � Sayfa: 450)

ʻAdliyye ve Mezâhib Nezâreti 
Sicill-i Memûrîn Müdîriyyeti
ʻAded: 21

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine

(1) Müdîr beyefendi
(2) Polis memûriyyetine taʻyîn olunanların vazîfe-i zâbıtada iki sene 
hidmetden evvel istiʻfâ edemeyecekleri mukarrer bulunmasına binâen 
hidmet-i zâbıtaya kabûl olunanların (3) müddet-i mezkûreden evvel 
ʻadliyye memûriyyetlerine intihâb ve taʻyînleri muvâfık olamayacağı ve 
mekteb-i hukûk mezûnlarından ve müstahdemîn-i sâire-i ̒ adliyyeden polis 
komiserliğine taʻyîn (4) edilenlerin esâmî defteri de irsâl kılındığı beyânıyla 
baʻdemâ komiserliğe kabûl ve intihâb olunacakların cihet-i ʻadliyyece 
memûrîn taleb eylediklerinde usûl-i mezkûrun (5) nazar-ı dikkate alınmasına 
dâir vârid olan 14 Teşrîn-i sânî Sene (1)325 târîhli ve yedi bin yedi yüz 
altmış bir numerolu tezkire-i behiyyeleri üzerine ahîren Eminönü Polis 
Merkez (6) Memûru Tevfi k Tarık Efendi Nezârete bi’l-mürâcaʻa memûrîn 
talebinde bulunmuş ve maʻ-mâfîh mûmâileyhin mebhûsün-ʻanh defterde 
ismi mevcûd olmamağla berâber ʻunvânını da (7) polis merkez memûru 
olmak üzere göstermiş ve memûrîn-i behiyyelerine karşı kendisinin bu 
yolda bir gûne taʻahhüdde bulunmadığını da ifâde eylemekde bulunmuş 
olmasına (8) nazaran polis komiserliği ve zâbıta memûriyyeti ile merkez 
memûrluğu taʻbîrinde derece-i memûriyyet iʻtibârıyla bir fark mevcûd 
ve usûl-ı mezkûrun merkez memûrlarına da şâmil (9) olub olmadığında 
tereddüd hâsıl olduğundan bu husûsun lüzûm-ı istifsârı bi’l-havâle Sicill-i 
Memûrîn Müdîriyyetinden ifâde kılınmış olmağla keyfi yyetin muvazzahan 
inbâsı (10) husûsuna müsâʻade buyurulması mütemennâdır efendim. Fî 26 
Zi’l-kaʻde Sene (1)327 ve fî 26 Teşrîn-i sânî Sene (1)325 (9 Aralık 1909).

ʻAdliyye Nâzırı nâmına
Müsteşâr

(İmzâ)

76  BOA. DH. EUM. THR. 18-40.
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Dairelere ait işlerde Polis ve Jandarmaların vazifelerinin kapsamı 
hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 76 � Sayfa: 451)

Edirne Vilâyeti
Mektûbî Kalemi
1000

Hulâsa:
Devâire ʻâid celb ve ihzâr muʻâmelâtına polis ve jandarma

dâirelerince muʻâvenet icrâsı keyfi yyetine dâir.

Dâhiliyye Nezâretine

(1) Nâzır beyefendi hazretleri
(2) Cihet-i ʻadliyyeden sâdır olan ahkâm-ı cezâiyyenin infâzı ve mücrimîn 
ve mahkûmîn der-desti emrinde polis memûrlarından istiʻâne edildikce 
polis memûrlarının vazîfesi kânûnen muʻayyen olduğu cihetle ve bu gibi 
(3) işler vazîfeleri hâricinde bulunduğu beyânıyla icrâ-yı muʻâvenetden 
imtinâʻ edildiği ve jandarmadan istiʻâne edildikce onların da yine bu 
yolda cevâb verdikleri mülhakâtdan bildirilmesi (4) üzerine hükûmetin 
esâs teşkîli kuvve-i müsellaha-i mülkiyyeden ʻibâret olan jandarma ve 
polis heyetlerinin esâs vazîfesi temîn-i âsâyişden ʻibâret bulunmasına 
göre mahkemelerden (5) sâdır olan ve emniyyet ve âsâyişin kuvve-i 
teyîdiyyesinden ̒ ibâret bulunan ahkâm ve mukârrerâtın tenfîzi müştereken 
bunların her ikisine ̒ âid ve râciʻ olacağı der-kâr olub hükûmetin (6) tahsîlât 
ve devâir-i sâiresine adam celbi zımnında dâhil-i şehr ve kasabâtda polis ve 
hâricinde jandarma heyetleri tarafından muʻâvenet-i lâzimenin de îfâsı ve 
çünkü devâir-i mezkûrede (7) bu gibi hidmetlere mahsûs hademe ve odacı ve 
sâirenin mefkûdiyyetine binâen vesâitin tekâmül edinceye kadar jandarma 
ve polisin muʻâvenetine merkez ve mülhakât-ı vilâyetce dâimâ iftikâr (8) 
edileceğine nazaran muʻâvenet-i lâzimenin kemâ-kân îfâsı lüzûmu polis 
müdîrliğine ve jandarma kumandanlığına teblîğ olunmuşdu. Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye Müdîrliğinden bu kerre vârid olan tahrîrâtda polisin (9) vezâif-i 
ʻumûmiyyesini taʻyîn eden ahkâm-ı kânûniyyeye tevfîkan taʻkîb ve îfâ-yı 

77  BOA. DH. MUİ. 1-71.
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muʻâmelâtla vezâif-i inzibâtiyyesini îfâya mâniʻ olacak bu kabîl umûr ve 
hidemâtın tahmîl edilmemesi lüzûmu bildirilmiş (10) ve hâlbuki devâir-i 
muhtelife-i devletde lüzûmu mikdâr hademe ve odacı mevcûd olmamasına 
ve ʻilâveten istihdâm içün taleb vukûʻ buldukca büdceye zamâim icrâ 
edilemeyeceği yolunda cevâb (11) iʻtâ buyurulmakda olmasına ve umûr 
ve muʻâmelât-ı hükûmetin bilâ-teehhür îfâsı lüzûmu müstağni-i ʻarz ve 
îzâh olub her dâirede vesâit-i mahsûsa ve kâfî tesîs edilmedikce ber-vech-i 
(12) maʻrûz hidemâtda polis ve jandarma heyetlerinin muʻâvenetine 
iktizâ der-kâr bulunmuş olduğundan ve mülhakât-ı vilâyetden vürûd eden 
muharrerâtda polis ve jandarma heyetlerinin şimdiye (13) kadar îfâ etdikleri 
vazîfeyi îfâ etmemeleri yüzünden muʻâmelâtın hâl-i muʻattaliyyete 
geldiği beyân ve ifâde edilmekde bulunduğundan jandarma ve Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye Müdîriyyetleriyle bi’l-muhâbere (14) vesâit tekemmül 
edinceye kadar hükûmât-ı mahalliyyenin ve be-tahsîs vilâyetin sevk ve 
idâresine mütâbaʻat etmeleri lüzûmunun takrîr ve teblîği müsterhamdır 
efendim. Fî 21 Zi’l-hicce Sene (1)327 ve fî 21 Kânûn-ı evvel Sene (1)325 
(3 Ocak 1910).

Edirne Vâlîsi
(İmzâ)
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7778

Polis memurlarının nerelerde muhakeme olacaklarına dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 77 � Sayfa: 452)

İstanbul Polis Müdîrliği
Tahrîrât Kalemi
ʻAded: 815

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine

(1) Efendim
(2) Üsküdar Polis Müdîriyyetinden vârid olan dört yüz doksan üç numero ve 
15 Teşrîn-i sânî Sene (1)325 târîhli tahrîrâtda livâ meclis-i idâresi teşkîl (3) 
olunması üzerine muhâkeme-i idârede müddeʻi ̒ umûmîlik vazîfesi merkez 
memûrlarından Esad Efendi’ye tahmîl olunduğu ve maʻ-mâfîh vezâifi -i 
mülkiyyelerinden (4) dolayı îkâʻ-ı cürm eden polis memûrlarının icrâ-yı 
tahkîkât ve muhâkemeleri de işbu meclise tevdîʻ oluna geldiği anlaşılıb 
her ne kadar vilâyet (5) teşkîlâtı iʻtibârıyla memûrîn-i mülkiyyenin bu 
kabîl tahkîkât ve muhâkemâtı dâhil-i salâhiyyetleri olmak iktizâ eder ise 
de el-hâletü-hazihî mesâʻîü’l-icrâ (6) olan kânûn-ı mahsûs ile müteşekkil 
ve Der-Saʻâdet’e şâmil olan Şûrâ-yı Devlet Bidâyet Mahkemesi de 
salâhiyyetdâr olmağla oraca da icrâ-yı muʻâmele (7) edilmekde bulunduğu 
cihetle bu gibi ahvâlde polislere müteʻallik evrâkın hangi mahkemeye 
tevdîʻ olunacağında tereddüd hâsıl olduğu beyân ve sûret-i (8) muʻâmele 
istiʻlâm olunmakda olmasına binâen muktezâsının emr ve inbâ buyurmak 
üzere ʻarz-ı keyfi yyete müsâraʻat kılındı efendim. Fî 16 Zi’l-kaʻde Sene 
1327 ve 17 Teşrîn-i sânî Sene 1325 (29 Kasım 1909).

Polis Müdîri
(İmzâ)

78  BOA. DH. MUİ. 45-25.
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*
Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Dördüncü Şuʻbe
415

Hulâsa: 
Der-Saʻâdet polis memûrlarının 

merciʻ-i muhâkemeleri hakkında.

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i Behiyyesine

(1) Vilâyâtda vazîfe-i memûriyyetlerinden dolayı taht-ı muhâkemeye alınan 
memûrîn-i mülkiyyenin derece-i memûriyyetlerine göre mensûb oldukları 
vilâyet veyâ livâ veyâ kazâ (2) mecâlis-i idâresinde icrâ-yı muhâkemeleri 
ahkâm-ı kânûniyyeden bulunmasına ve İstanbul Vilâyetinin vilâyât-ı 
sâireden farkı olmamasına mebnî İstanbul Vilâyeti (3) Polis Müdîriyyetine 
merbût polis memûrlarının vezâif-i mülkiyyelerinden dolayı meclis-i 
idâre-i vilâyetde ve doğrudan doğruya Emniyyet-i ̒ Umûmiyye Müdîriyyeti 
maʻiyyetinde (4) müstahdem olanların da Şûrâ-yı Devlet Bidâyet 
Mahkemesinde muhâkeme edilmeleri lâzım geleceği Şûrâ-yı Devlet 
Mülkiyye Dâiresinden bi’t-takdîm tevdîʻ buyurulan (5) mazbatada izbâr 
ve keyfi yyet İstanbul Vilâyetine de teblîğ ve işʻâr kılındığından mûcibince 
îfâ-yı muʻâmele buyurulması muktezîdir efendim. Fî 4 Muharrem Sene 
(1)328 ve fî 3 Kânûn-ı sânî Sene (1)325 (16 Ocak 1910).

Dâhiliyye Nâzırı nâmına
Müsteşâr

(İmzâ)
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7879

Tensikat Kanunu haricinde açıkta bırakılan Polis komiser ve efradından 
birkaç kez istifa edenler ile yüz kızartıcı hallerden çıkarılmış olanlara 

tazminat verilmeyeceğinin bildirilmesi.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 78 � Sayfa: 454)

Muhâsebe Kalemine Mahsûs Müsveddedir

Muhâsebe 
Numerosu

Târîh-i Tebyîz Dâhiliyye 
Nezâret-i 
ʻAliyyesine

Tezkire

Evrâk 
Numerosu

Târîh-i 
Evrâk

1813
4 Kânûn-ı sânî 

Sene (1)325
(17 Ocak 1910)

(1) Dâhil-i tensîk olmayıbda açıkda kalan 
memûrîn baʻdemâ mensûb oldukları (2) 
nezâretler tarafından tahkîk ve tedkîk-i 
ahvâliyle kânûn-ı mahsûsuna tevfîkan 
(3) haklarında muʻâmele îfâsı Meclis-i 
Mebûsân Riyâset-i Celîlesinin (4) tezkiresi 
sûretini leffi yle şeref-vârid olan 21 Kânûn-ı 
evvel Sene (1)325 (5) târîhli numerosuz 
tezkire-i ʻaliyye-i Nezâret-penâhîlerinde 
irâde ve izbâr buyurulmağla (6) komiser ve 
efrâdından bu kabîl tensîk hâricinde (7) kal-
mış olanların tahkîk ve tedkîk-i ahvâllleri 
ne ile ibtidâr olunmuş ise de içlerinde (8) 
ikişer üçer sene hidmet ve defʻâtle istiʻfâ 
eyleyerek (9) terk-i vazîfe eylemiş veyâhûd 
sû-i ahlâk ile (10) muttasıf bulunmuş olan-
lara tazmînât iʻtâsı (11) cihetine gidilmek 
münâsib görülmeyerek bunlara red ile 
cevâb verilmekde bulunmuş (12) olduğu 
berây-ı maʻlûmât arz olunur efendim.

79  BOA. DH. EUM. MH. 11-18.
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7980

Polis Meclisinin durumuna dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 79 � Sayfa: 455)

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Tahrîrât Kalemi
ʻAded: 9131

Ankara Vilâyetince Polis Meclisinin refʻi 
muhâlif-i usûl olduğuna dâir.

Dâhiliyye Nezâret-i ʻAliyyesine

(1) Üçüncü Şuʻbe-i Muhâberenin 410 numerosunu ve 31 Kânûn-ı evvel 
Sene (1)325 târîhini hâvî olarak tastîr buyurulan tezkire-i Nezâret-
penâhîlerine cevâbdır. (2) Vilâyât Polis Mecâlisinin sûret-i teşkîliyle 
vezâifi  Polis Nizâmnâmesi’nin fasl-ı mahsûsunda muʻayyen ve musarrah 
olduğu ve bunun taʻdîline dâir bir gûne (3) teblîgât icrâ edilmediği ve 
usûl-i mezkûre vilâyât-ı sâirece de kemâ-kân merʻî ve cârî bulunduğu 
hâlde Ankara Vilâyetince hôd be-hôd Meclis-i mezkûrun (4) refʻ ve ilgâ 
edildiği Meclis riyâsetinden işʻâr olunması üzerine keyfi yyet vilâyet polis 
komiserliğinden istiʻlâm edilmişdi alınan cevâbda Meclisin komiserlerden 
(5) müteşekkil olması ve umûr-ı zâbıtaca komiserlerin hidemât-ı sâirede 
istihdâmına ihtiyâc bulunması ve Meclisin dâire-i salâhiyyetini tecâvüz 
ederek mahâkim-i (6) nizâmiyyeye taʻalluk eden bir takım deʻâvî rüyet 
ve mücâzât tertîbine kıyâm etmesi hasebiyle devâm-ı teşekkülü câiz 
görülmeyerek makâm-ı vilâyete takdîm olunan (7) mütâlaʻanâme ve 
makâm-ı müşârünileyhden teblîğ edilen emr ü tasvîb vechle Meclisi teşkîl 
eden komiserlerin hidemât-ı sâireye memûr edildikleri yolunda bir takım 
(8) esbâb-ı ʻindiyye der-miyân edilmiş ve mevcûdiyyet ve salâhiyyeti 
ahkâm-ı mevzûʻaya müstenid olan teşkîlât-ı mezkûrenin böyle mütâlaʻât-ı 
ʻindiyye ile refʻindeki (9) ̒ adem-i cevâz bi’t-tasrîh Meclisin iʻâde-i teşkîlâtı 
cevâben teblîğ olunmuşdu ahiren Vilâyet-i müşârünileyhâdan yazılan ve 
sûreti makâm-ı ʻâlî-i Nezâret-penâhîlerine de (10) takdîm edilmekle irsâl 
buyurulan tahrîrâtda esbâb-ı mârrü’l-ʻarzın tekrârıyla teşkîlât-ı mezkûrenin 

80  BOA. DH. MUİ. 54-49.
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devâmı muvâfık görülemediği işʻâr olunmuş ise de nizâmnâmece (11) 
Meclisin reîsinden mâ-ʻadâsının komiserlerden terekküb edeceği meşrût 
olmadığından ve Meclis-i mezkûrun vezâif-i muʻayyene-i kânûniyyesi 
hilâfında icrâ edeceği (12) muʻâmelât ke-en-lem-yekün hükmünde 
kalacağı gibi bunu tecvîz edenlerin taht-ı muʻâheze-i kânûniyyeye alınması 
sûretiyle hudûd-ı salâhiyyetlerine riʻâyet etdirilmelerine bir (13) mâniʻ 
de mutasavver olmadığından esbâb-ı mezkûre hükm-i nizâmın takyîdini 
îcâb etmeyeceğine binâen hükm-i mezkûrun muhâfaza-i merʻiyyeti 
cevâben vilâyet-i müşârünileyhâya dahi bildirilmiş ve makâm-ı Nezâret-
penâhîlerince teblîğ emr ve cevâb buyurulması merhûn rey ve tasvîb-i 
sâmîleri bulunmuş olduğu maʻrûzdur. Fî 4 Kânûn-ı sânî Sene (1)325 (17 
Ocak 1910).

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîri Vekîli
İstanbul Polis Müdîri

(İmzâ)
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8081

Han ve otellerde vefat edenlerin polise haber verilmesi gerektiğine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 80 � Sayfa: 456)

Hân ve otellerde vefât edenlerin polise haber verilmesine dâir. Fî 14 
Kânûn-ı sânî Sene (1)325 (27 Ocak 1910).

(1) Der-Saʻâdet’in bi’l-cümle mahallâtında ve hân ve otellerde müslim ve 
gayr-ı müslim tebaʻa-i Osmâniyyeden vefât edenler miyânında zâhirde 
vâris-i maʻrûf ve maʻrûfesi (2) olmayan ve bî-vâris gâib ve gâibesi 
bulunanlar olduğu hâlde eimme ve muhtârlarla papas ve hahamlar ve hân 
odabaşıları tarafından (3) doğrudan doğruya derhâl cânib-i Beytü’l-mâle 
tahrîren ve şifâhen haber verilmesi veyâhûd bu yolda îzâhât ve maʻlûmât-ı 
lâzimenin cânib-i Beytü’l-mâle (4) teblîğ edilmek üzere en yakın polis 
merkezlerine iʻtâsıyla berâber tamâmî-i tatbîkine müstemirren dikkat ve 
iʻtinâ olunması.

81  BOA. DH. EUM. THR. 23-26.
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8182

Meşrutiyet’ten önce çeşitli sebeplerden dolayı polislikten çıkarılanların 
vazifelerine dönüp dönemeyeceği ve kendilerine tazminat ödenip 

ödenmeyeceği hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 81 � Sayfa: 457)

İstanbul Polis Müdîriyyeti
Tahrîrât Kalemi
ʻAded:

Samatya Merkezi Komiserliğine

(1) Sekizinci bölüğün on dokuz numerosunda mukayyed olub berây-ı 
tahsîl mektebde bulunduğu hâlde mektebi terk ile devâm (2) etmemesine 
binâen kaydının terkîni îcâb eden Samatya’da Arabkapısı’nda sâkin Raif 
Efendi’nin ilişiği katʻ edilmek (3) üzere yarın dâireye irsâli lüzûmu beyân 
olunur. Fî 19 Ağustos Sene (1)325 (1 Eylül 1909).

(Mühür)

Mûmâileyh Raif Efendi mürâcaʻat etdirilmişdir. Fî 29 Ağustos Sene (1)325.

(Mühür)

82  BOA. DH. MUİ. 42-58.
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*
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Muhâsebe Kalemi
ʻAded

İstanbul Polis Müdîriyyetinin 4 Teşrîn-i sânî Sene (1)325 (17 Kasım 
1909) târîhli ve 732 numerolu tezkiresinin sûret-i müstahrecesi

(1) Tensîkât Kânûnu’nun Birinci Mâddesi’nde iʻlân-ı Meşrûtiyyetden 
evvel veyâ sonra birer sûretle infi kâk veyâ infi sâl eden bi’l-cümle 
memûrînin tedkîk-i ahvâliyle (2) Kânûn-ı mezkûr hükmüne tevfîkan lâzım 
gelen mebâliğin iʻtâsı muharrer ise de iʻlân-ı Meşrûtiyyetden evvel ve 
sonraki ʻumûmî bir taʻbîrin muharrer olması hadd-ı ibtidâ (3) ve intihâ-yı 
taʻyînde dâire-i ʻâcizîyi düçâr-ı tereddüd etmiş olmasına ve bundan başka 
iʻlân-ı Meşrûtiyyetden evvel sarhoşluk ve itâʻatsizlik ve sâire gibi (4) 
polis mesleğine yakışmayacak ahvâl ile akdemce Heyet-i İntihâbiyyece 
kaydlarının terkîni icrâ edilmiş ve tard olunan birçok memûrlar da 
mürâcaʻatla (5) tazmînât taleb eylemekde olmalarına binâen bu husûsda 
istîzân-ı muʻâmeleye mecbûriyyet hâsıl olduğu cihetle iʻtâsı lâzım gelen 
tazmînât iʻlân-ı Meşrûtiyyetden (6) kaç sene evveline kadar ne sûretle 
infi kâk eden memûrlara verileceği ve ʻarz edildiği vechle bir veyâ üç dört 
sene evvel sarhoşlukla (7) ve sâir cürmle polisde devâm-ı istihdâmı kâbil 
olamamasına mebnî muhtelif zamanlarda kaydları terkîn olunan veyâ 
istiʻfâ eden veyâhûd (8) ʻaskerliği hasebiyle polis mesleğinden infi kâk 
eyleyen memûrîne de şumûlü olub olmayacağı ve bundan başka icrâ edilen 
son tensîkâtdan sonra (9) el-yevm birer cürmle kaydları terkîn olunanlarda 
bundan istifâde edib etmeyeceği husûslarının Cânib-i Bâb-ı ʻÂlî’den 
istîzânına müsâʻade (10) buyurulması istirhâm olunur.
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*
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Muhâsebe Kalemi
ʻAded: 1238

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Tensîkât Kânûnnâmesinin bâdî-i tereddüd olan baʻzı mevâddına ve 
sebeb-i mine’l-esbâb iʻlân-ı Meşrûtiyyetden üç beş sene evveli tard veyâ 
ʻazl (2) edilen polislerin Kânûnnâme-i mezkûr ahkâmından müstefîd 
olub olmayacaklarına dâir istifsâr-ı muʻâmeleyi hâvî İstanbul Polis 
Müdîriyyetinden (3) verilen müzekkirenin bir sûret-i müstahrecesi leffen 
ʻarz ve takdîm kılınmış olmağla mündericâtına nazaran îcâbının îfâ ve 
netîcesinin emr ü inbâ buyurulması menût (4) rey ve irâde-i ʻaliyye-i 
Nezâret-penâhîleridir. Fî 8 Teşrîn-i sânî Sene (1)325 (21 Kasım 1909).

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîri
(İmzâ)

Müteferrik Konular
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Huzûr-ı Sâmî-i Cenâb-ı Sadâret-penâhîye

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki 
(2) Çâkerleri İstanbul Polis Mürretebâtından olub on bir senedir bilâ-kusûr 
îfâ-yı hüsn-i hidmet eyledim ve bu kerre güşâd edilen polis mektebine 
kayd edilerek devâm etmekde iken (3) fî 15 Ağustos Sene (1)325 
târîhinde Pençşenbe günü ʻumûm sırasında mektebden mezûnen hâneme 
geldim vücûdca târî olan romatizma hastalığından yürümeğe iktidârım 
(4) olmadığından birâderim vâsıtasıyla hasta olarak hânemde yatmakda 
olduğum cihetle mektebe devâm-ı iktidârım hâricinde olduğu mekteb 
müdîriyyetine kart-postal ile (5) bildirildiği hâlde zâbıta etıbbâsınca 
hânemde muʻâyenem icrâ edilmesi lâzım gelir iken semʻ-i iʻtibâra 
alınmayarak güyâ muʻâmele-i ʻâcizleri hakkında tardiyyetimi (6) mûcib 
imiş ki fırsat ʻadd edilerek merbûten ʻarz ve takdîm kılınan müzekkirenin 
târîhinden anlaşılacağı üzere mektebi terk etdiğim bahânesiyle henüz 
polis (7) tensîkâtına mübâşeret edilmediği bir zamânda hiç olmaz ise şu 
kadar sene hidmetime mukâbil dâhil-i kadro edilmeyerek emsâllerimden 
tefrîk ve doğrudan doğruya kaydımın (8) terkîn edilerek ʻâcizlerine 
tefhîm edilmişdir. Bilâhare kesb-i sıhhat ederek tedâvî olduğum Doktor 
Enfi yeciyan Efendi tarafından verilen rapor merbût olduğu hâlde (9) fî 10 
Teşrîn-i evvel Sene (1)325 (23 Ekim 1909) târîhinde Sadâret-i ʻUzmâya 
takdîm eylediğim istidʻâ 3727 numeroda mukayyed olarak Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye Müdîriyyetine havâle edilmiş ve polis müdîriyyetinin 1711 
(10) numerosuna kayd olunarak hakkımda olunacak muʻâmele içün 
4/730 numero ile Dâhiliyye Nezâretinden istifsâr olunmuş ve Nezâret-i 
müşârünileyhâca Emniyyet-i ̒ Umûmiyyenin 367 (11) numero ve fî 8 Teşrîn-i 
sânî Sene (1)325 târîhli tezkiresi Tensîk Komisyonuna havâle olunarak 
Komisyonca Tensîk Kânûnu’nun Birinci Mâddesi’ne tevfîkan muʻâmele 
olunması taht-ı karâra alınarak (12) 325 numero ve fî 29 Teşrîn-i sânî Sene 
(1)325 târîhinde cevâb verilmiş iken bu karâr ehemmiyyete alınmayarak ne 
iʻâde-i memûriyyetim cihetine gidilmiş olduğu gibi Tensîkât Kânûnu’nun 
iʻlânından (13) mukaddem ihrâc olduğumdan bahsle ne de tazmînât ve 
sâiremi ahz edemeyeceğim cevâbı verilmişdir. Binâen ʻaleyh böyle dört 
gün hastalığımdan mektebe devâm edemediğim bir sırada (14) yeniden 
kaydımın terkîni cihetine gidilmesi muvâfık-ı ʻadâlet olmayıb on gün bilâ-
maʻzeret mektebe devâm etmeyen baʻzı memûrînin mekteb nizâmnâme-i 
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dâhilîsi mûcibince yalnız (15) iki hafta mezûniyyetden mahrûmiyyetine 
karâr verilmekde olduğu mektebce tutulan vukûʻât defterinde de emsâliyle 
mesbûk olub işte şu maʻrûzât-ı maʻdûrânem (16) ʻaynen hakîkat olub beş 
mâha karîb bir zamânda polis müdîriyyetinin muhâberesiyle işgâl olunarak 
ʻâilem câriyyeleriyle perîşân kaldığım ve en nihâyet cevâb-ı maʻrûzaya 
(17) hedef olduğum cihetle sefâletim bir kat daha teyîd etmiş ve artık 
kânûna mürâcaʻatdan başka çârem kalmamış olduğu ve bu kerre Tensîkât 
Kânûnu’nun (18) iʻlânından mukaddem gerek vazîfelerinden ʻazl edilmiş 
ve istiʻfâ eylemiş olanlar hakkında Tensîk Kânûnu mûcibince muʻâmele 
icrâ edilib edilmeyeceği (19) istîzân edilmiş ve lede’t-tedkîk bu gibiler 
hakkında Tensîk Kânûnu’nda bir sarâhat olmadığından Kânûn-ı mezkûra 
tâbiʻ olacakları şu kadar ki ʻazl edilmiş (20) olanların esbâb-ı ʻazlleri 
tedkîk edilerek mûcib-i muhâkeme hâlleri olmayanlar hakkında memûrîn 
hakkındaki hükm-i nizâmın

(Belgenin Devamı)

(1) tatbîki cihetine gidilmesi takarrür etdiği anlaşılmışdır. Eğer şu hareketim 
nazar-ı kânûnda bir cürm teşkîl etdiğinden kaydımın terkîni cihetine 
gidilmiş (2) ise icrâ-yı muhâkememle cürmüm tebeyyün etdiği takdîrde 
hakkımda muʻâmele-i kânûniyyenin îfâsıyla baʻdemâ umûr-ı devletde 
istihdâm olunmak (3) üzere terk etdiğim yüzde beş ve bedellerimin yed-i 
ʻâcizâneme iʻtâsıyla hükûmetden katʻ-ı ʻalâka etdirilmekliğim veyâhûd 
bir karâr-ı katʻî iʻtâsı (4) husûsunun Şûrâ-yı Devlet’e emr ü havâle 
buyurulmasını istidʻâ ve istirhâm eylerim ol bâbda emr ü fermân hazret-i 
men lehü’l-emrindir. Fî 4 Kânûn-ı sânî Sene (1)325 (17 Ocak 1910).

Samatya merkezi mürettebâtından olub künye
8/19 numerodan mahrec ve Samatyada

Arabkapısı’nda 8 numerolu hânede müsteciren 
sâkin Raif Bin Mehmed Efendi Asitâne

(Mühür)

Müteferrik Konular
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(1) İʻlân-ı Meşrûtiyyetden evvel esbâb-ı muhtelife ile kaydları terkîn (2) 
edilen polislere tazmînât iʻtâsı îcâb edib etmeyeceği (3) hakkında sebk eden 
muhâberât üzerine keyfi yyetin 4367 (4) numerosuyla fî 17 Kânûn-ı evvel 
Sene (1)325 târîhinde Sadâret-i ʻUzmâ’dan (5) istîzân edildiği kayddan 
müstebân edilmişdir. Fî 7 Kânûn-ı sânî Sene (1)325 (20 Ocak 1910).

*
Şûrâ-yı Devlet
Tanzîmât Dâiresi
ʻAded: 4207

Ber-mûcib-i mazbata Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesinden icrâ-yı 
îcâbına himmet buyurulması. Fî 21 Muharrem Sene (1)328 ve fî 

20 Kânûn-ı sânî Sene (1)325 (2 Şubat 1910).

(1) Dâhiliyye Nezâreti’nin Şûrâ-yı Devlete havâle buyurulan 17 Zi’l-
hicce Sene (1)327 târîhli ve üç bin dört yüz altmış yedi numerolu tezkiresi 
melfûfuyla berâber Tanzîmât Dâiresi’nde kırâet olundu. (2) Meal-i 
tezkirede iʻlân-ı Meşrûtiyyetden evvel sarhoşluk ve itâʻatsizlik gibi 
polis silkine yakışmayacak ahvâl ve harekâtda bulunmalarından dolayı 
kaydları terkîn edilerek açığa (3) çıkarılan polislerin dahi tazmînât iʻtâsı 
içün mürâcaʻat etmekde ve bunlar hakkında Tensîk Kânûnu’nun Birinci 
Mâddesi mûcibince muʻâmele edilib edilmeyeceğinde tereddüd edilmekde 
(4) olduğundan bahsle Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetinden istifsâr 
edilmesi üzerine Tensîk Kânûnu’nun mâdde-i mebhûsün-anhâsı taʻyîn-i 
muʻâmeleye kâfî sarâhati hâvî olmasıyla mâdde-i mezkûre ahkâmına (5) 
tevfîk-i muʻâmele edilmesi cevâben işʻâr kılındığı ve polis memûrları 
memûrîn-i sâire-i devlete makis olmayıb bunlardan bir kısmının iʻlân-ı 
Meşrûtiyyetden evvel ve bir takımının da ondan sonra (6) iktidârsızlık 
ve itâʻatsizlik ve sarhoşluk ve devriye nöbet hidmetlerini terk etmek ve 
sâire gibi sû-i hâllerinden nâşî kaydları terkîn ve kendileri tard edilmiş 
ve baʻzıları da (7) beş altı sene evvel üç beş sene kadar hidmet etdikden 
sonra istiʻfâ eylemek veyâhûd dâhil-i esnân olarak ismlerine kurʻa isâbet 
etmek sûretiyle infi kâk (8) eylemiş oldukları cihetle bunların ismleri 
bi’t-tabʻ tensîkât defterine idhâl olunmadığına ve Tensîk Kânûnu’nda ise 
iʻlân-ı Meşrûtiyyet târîhinden evvel hangi târîhe kadar infi sâl (9) ve infi kâk 
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etmiş olanlar hakkında hükm-ı kânûnun şâmil olacağına dâir bir hadd 
taʻyîn kılınmadığına binâen bu gibilere tazmînât verilib verilmeyeceği 
Müdîriyyet-i mezkûreden tekrâr istifsâr (10) olunduğu beyânıyla istîzân-ı 
keyfi yyet olunmuşdur.
(11) İktizâsı lede’l-müzâkere iʻlân-ı Meşrûtiyyetden evvel ânifü’l-
beyân esbâbdan dolayı kaydları terkîn edilmiş olan polislerden Tensîk 
Komisyonu’nca haklarında cevâz-ı istihdâm (12) karârı verelerek 
maʻzûliyyet maʻâşına kesb-i istihkâk edenlere Tensîk Kânûnu’nun 
Dokuzuncu Mâddesi mûcibince tazmînât iʻtâsı muvâfık olacağından ve 
haklarında cevâz-ı istihdâm karârı (13) verilmemiş olanların tazmînâtdan 
istifâde edememeleri tabîʻî bulunduğundan o vechle îfâ-yı muʻâmele 
olunması husûsunun Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine li-ecli’t-
teblîğ Dâhiliyye (14) Nezâretine havâlesi tezekkür kılındı ol bâbda emr ü 
fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 20 Muharrem Sene (1)328 ve fî 19 
Kânûn-ı sânî Sene (1)325 (1 Şubat 1910).

 Mühürler    Şûrâ-yı Devlet
      (Mühür)

Müteferrik Konular
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Dâhiliyye Nezâreti Muhâberât-ı ʻUmûmiyye Dâiresi     Şuʻbe 4

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidi Mübeyyizi

Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye 
Müdîriyyet-i 
Behiyyesine

Li-ecli’t-Tebyîz 
Kaleme Vürûdu

334 23

Kaleme 
Vürûdu 
Târîhi

Târîh-i 
Tesvîd

Târîh-i 
Tebyîz

21 Kânûn-ı 
sânî Sene 

(1)325

3 Şubat 
1910

Hulâsa:
İʻlân-ı Meşrûtiyyetden 
mukaddem kaydları 
terkîn edilen polisler 
hakkında

(1) İʻlân-ı Meşrûtiyyetden mukaddem esbâb-ı 
muhtelifeden dolayı kaydları terkîn edilmiş olan 
polislerden (2) komisyonunca haklarında cevâz-ı 
istihdâm karârı verilerek maʻzûliyyet maʻâşına 
kesb-i istihkâk edenlere Tensîk Kânûnu’nun (3) 
Dokuzuncu Mâddesi mûcibince tazmînât iʻtâsı 
muvâfık olacağına ve haklarında cevâz-ı istihdâm 
karârı verilmemiş (4) olanların tazmînâtdan 
istifâde edememeleri tabîʻî bulunacağına dâir 
Şûrâ-yı Devlet Tanzîmât (5) Dâiresinden verilen 
karârı hâvî olub bâ-buyuruldu-i sâmî tevdîʻ bu-
yurulan mazbata sûreti leffen (6) irsâl kılınmış 
olmağla mündericâtına nazaran îfâ-yı muktezâsı 
mütemennâdır efendim.
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8283

Daire ve Polis Müdüriyetinde çalışma saatleri içerisinde yapılmaması 
gereken şeyler hususunda gazetelere verilen ilana dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 82 � Sayfa: 465)

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Tahrîrât Kalemi
ʻAded:

Devâire ve Polis Müdîriyyetine

1-Kahve içmek ʻâdeti menʻ edilecek
2-Ziyâret-i husûsiyye içün misâfi r kabûl edilmeyecek
3-Ziyâret-i husûsiyye içün devâiri işgâl etmemeleri lâzım gelecekdir

Gazetelerle iʻlânı

4-Husûsî mülâkât ve şifâhen beyânât içün nezd-i ʻacizîye gelecek zevâtın 
öğleden evvel gelmeleri ve sûret-i ʻumûmiyye ve resmiyyede mürâcaʻat 
edeceklerin öğleden sonra gelmeleri kezâ gazetelerle neşr olunacak
5-Devâir-i resmiyyede husûsî misâfi r kabûlü ve istirâhat zamanlarından 
mâ-ʻadâ kahve içmek ʻâdeti menʻ edilmiş olduğuna dâir gazetelere 
maʻlûmât.

İʻlânlar ve varaka-i teblîğiyye yazıldı. 8 Şubat Sene (1)325 (21 Şubat 
1910).

83  BOA. EUM. THR. 26-17.
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8384

İstanbul Polis Müdüriyetince Şirketi Hayriye’den polis memurları için 
paso alınması hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 83 � Sayfa: 466)

İstanbul Polis Müdîrliği
Tahrîrât Kalemi
ʻÂded: 1460

Hulâsa:
Polis memûrîni içün Şirket-i Hayriye’den 

kırk ʻaded paso celbine dâirdir.

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine

(1) Efendim
(2) Polis memûrları içün üç yüz yirmi altı senesine mahsûs olmak üzere 
kırk ʻaded Şirket-i Hayriye pasosunun celbine dâir sebk eden ʻarz ve 
işʻâra ve Şirket-i mezkûreye olunan teblîgâta cevâben vârid olub (3) 
havâle ve tevdîʻ buyurulan 25 Şubat Sene (1)325 târîhli ve yedi yüz otuz 
sekiz numerolu tezkirede Der-Saʻâdet ve Boğaziçi merâkizinde bulunan 
jandarma kumandan ve zâbitânına dahi bir hayli paso (4) verildiğinden 
bahsle polis idâresiçün yalnız on paso verilebileceği beyân olunmakda 
ise de Boğaziçi’nin Anadolu cihetinde Kadıköy, Haydarpaşa, Harem 
İskelesi, Salacak, Kuzguncuk, Beylerbeyi, (5) Çengelköy, Vaniköy, 
Kandilli, Anadolu Hisarı, Kanlıca, Paşabağçesi, Beykoz, Umuryeri, 
Anadolu Kavağı ve Rumeli Yakasında dahi Kabataş, Beşiktaş, Ortaköy, 
(6) Kuruçeşme, Arnavudköyü, Bebek, Rumeli Hisarı, Mirgün, İstinye, 
Yeniköy, Büyükdere, Tarabya, Mesarburnu, Yenimahalle, Rumeli Kavağı, 
Mevâkiʻinde tam otuz (7) ̒ aded polis karakolhâneleri olub bu karakollarda 
bulunan memûrîn-i zâbıta teftîşât ve umûr-ı zâbıtaya ʻâid tahkîkât icrâsı 
zımnında şirket vapurlarıyla her vakt şuraya buraya ʻazîmet ve ʻavdet (8) 
mecbûriyyetinde olduklarından bu karakolhânelerin beheri içün birerden 
otuz ve İstanbul menâtıkı ile Beyoğlu ve Üsküdar merkez-i müdîriyyetleri 
içün îcâb-ı hâlinde gönderilecek komiser (9) ve memûrîn-i sâire içün de lâ-
akall on pasoya ihtiyâc der-kâr ve şu hâle göre evvelce istenilen pasoların 

84  BOA. DH. EUM. THR. 31-20.
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istiksâr olunur derecede olmadığı ve jandarma zâbitânına ve sâireye verilen 
(10) pasoların Polis Dâiresi ihtiyâcâtını tenkîs ve tehvîn edemeyeceği âşikâr 
olmasına ve Avrupa’da vesâit-i nakliyye şirketleri tarafından memûrîn-i 
zâbıtaya karşı her türlü teshîlât (11) icrâ olunageldiği nezd-i ʻâlîlerince de 
umûr-ı malûmeden olub Şirket-i mezkûre müdîriyyetince de memûrîn-i 
mûmâileyhüme bu yolda teshîlât irâesi memûl ve muntazar bulunduğuna 
binâen on beş (12) ̒ aded mevkiʻli ve yirmi beş ̒ aded mevkiʻsiz olmak üzere 
gönderilecek pasonun kırk ʻadedden dûn olmamasının tekrâr Müdîriyyet-i 
mûmâileyhâya ve îcâbı hâlinde Nâfi ʻa Nezâret-i ʻAliyyesine (13) teblîğ ve 
işʻârına sezâvârî himem-i ʻaliyyeleri müsterhamdır efendim. Fî 27 Şubat 
Sene (1)325 (12 Mart 1910).

Polis Müdîri Vekîli
(İmzâ)

Müteferrik Konular
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İstanbul’da seyrüsefer eden binek arabaları ücreti için tanzim 
olunan yeni tarifeden otuz nüsha daha İstanbul Polis Müdüriyetine 

gönderilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 84 � Sayfa: 467)

İstanbul Polis Müdîriyyeti
Tahrîrât Kalemi
ʻAded: 81

ʻAraba ücûrâtı taʻrifesinden 
mikdâr-ı kâfî celbine dâir.

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti

(1) Efendim
(2) Der-Saʻâdet ve Bilâd-ı Selâse’de icrâ-yı seyr ü sefer eden binek 
ʻarabaları ücûrâtı içün tertîb olunub havâle ve tevdîʻ buyurulan Şehremânet-i 
ʻAliyyesinin (2) 13 Mart Sene (1)326 târîhli ve elli sekiz numerolu 
tezkiresiyle gönderilen taʻrifelerin merâkize de tevzîʻi lâzimeden olmağla 
İstanbul içün altı ve Beyoğlu (3) ve Üsküdar içün on ikişer ʻadedinin daha 
gönderilmesi husûsunun Emânet-i müşârünileyhâya işʻâr buyurulması 
maʻrûzdur efendim. Fî 16 Mart Sene (1)326 (29 Mart 1910).

Polis Müdîr Vekîli
(İmzâ)

85  BOA. DH. EUM. THR. 30-7.
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8586

Dairelerden gönderilecek ihbarname ve sair resmi evrakın tebliğinin 
polis vasıtasıyla yapılacağına dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 85 � Sayfa: 468)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Muhâberât-ı ʻUmûmiyye Dâiresi
Üçüncü Şuʻbe:
35

Devâirden tevdîʻ olunacak ihbârnâme ve sâir evrâk-ı 
resmiyyenin polis vâsıtasıyla teblîği hakkında

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i Behiyyesine

(1) Defter-i Hâkânî ve Evkâf ve Maʻârif ve sâir ʻumûm devâirden efrâda 
teblîğ edilmek üzere tevdîʻ olunan ihbârnâme ve sâir evrâk-ı resmiyyenin 
teblîğine (2) jandarma ve polisin tavsîti hakkında bir emr-i kânûnî 
olmadığından bahs ile bu gibi teblîgâtın diğer bir vâsıta ile icrâsı jandarma 
ve polis dâirelerinden (3) ifâde edilmekde olub hâlbûki el-yevm müstahdem 
olan birkaç odacı bu teblîgâtı îfâya katʻiyyen kifâyet edemeyeceği gibi 
kendileri uzak (4) mahallere de gönderilemeyeceği beyânıyla bu husûsda 
kemâ-fi ’s-sâbık jandarma ve polis neferâtının tavsîti hakkında îcâb-ı hâlin 
icrâsı lüzûmu Hüdâvendigar Vilâyetinden (5) bâ-tahrîrât bildirilmiş ve 
keyfi yyet Harbiyye Nezâretine de teblîğ edilmiş olduğundan îcâbının îfâ 
ve inbâsı mütemennâdır efendim. Fî 17 Rebîʻü’l-evvel Sene (1)328 ve fî 
16 Mart Sene (1)326 (29 Mart 1910).

Dâhiliyye Nâzırı nâmına
Müsteşâr

(İmzâ)

86  BOA. DH. EUM. THR. 30-33.
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8687

Polis memurlarının özel işlerinde mertebe derecelerine göre bir sıra 
gözeterek üst makamlara başvurmaları gerektiğine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 86 � Sayfa: 469)

Hulâsa

Kayd 
Numerosu

10458
Polis memûrîninin 

husûsât-ı 
zâtiyyelerine ʻâid 

mürâcaʻâtda silsile-i 
merâtib kâʻidesine 
riʻâyet etmelerine 

dâir

Nevʻ-i 
Muharrerât

Tezkire

11 vezâif-i resmiyyelerine 
müteʻallik mesâilde olduğu 
gibi

12 ve intizâm-ı muʻâmelâtı 
münhall

İstanbul Polis Müdîriyyetine

(1) Polis memûrîninin 11 husûsât-ı 
zâtiyyeleriçün de evvel emrde ʻale’d-derecât 
(2) mâ-fevklerine mürâcaʻat etmeleri ve 
silsile-i merâtib tarîkiyle işin merciʻ-i ̒ âidesine 
(3) sevki lâzım geleceği mukaddemâ icrâ kılı-
nan teblîgât-ı muktezâsından olduğu hâlde (4) 
şu aralık memûrîn-i mezkûreden ekserinin yine 
doğrudan doğruya Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
Müdîriyyetine (5) mürâcaʻat etmekde bu-
lunmaları mürâcaʻât-ı vâkıʻaları mâ-fevkleri 
(6) tarafından havâle-i semʻ iʻtibâr olunma-
dığına veyâhûd bu kâʻideye (7) ittibâʻın ve 
icâbına dâir kendilerine teblîgât ve tefhîmât-ı 
kâfi yye icrâ (8) edilmediğine delâlet ederek 
bu da gayr-ı câiz 12 bulunduğundan işʻâr-ı 
sâbık vechle baʻdemâ (9) kâide-i mezkûrenin 
tamâmıyla der-pîş olunarak îcâbâtına ittibâʻda 
iʻtinâ olunması lüzûmunun bi’l-ʻumûm (10) 
merâkize tekîden teblîği lüzûmu beyân olu-
nur. Fî 1 Nisan (1)326 (14 Nisan 1910).

87  BOA. DH. EUM. THR. 31-18.
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8788

Polis ve zabıtanın vergi tahsilinde görevlendirilmemesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 87 � Sayfa: 470)

Dâhiliyye Nezâreti Muhâberât-ı ʻUmûmiyye Dâiresi   Şuʻbe: 4

Evrâk Nu-
merosu

Müsevvidi Mübeyyizi

Mâliyye 
Nezâret-i 
Celîlesine

Li-ecli’t-tebyîz Ka-
leme Vürûdu

280

Kaleme 
Vürûdu 
Târîhi

Târîh-i 
Tesvîd

Târîh-i 
Tebyîz

26 Haziran Sene (1)326
9 Temmuz 1910

11 deynlerinin tahsîli 
Tahsîl-i Emvâl 
Nizâmnâmesi’nde 
tahsîldârlara muhavvel 
vâridâtdan hâric bırakılmış 
olduğundan bunun jandar-
ma ve polis maʻrifetiyle 
tahsîli ve tasarrufâtı 
hakkında Nezâret-i 
Celîlelerinden

(1) Müskirât-ı resm-i mîrîsinden deyni olub da 
tesviyesinden imtinâʻ edenlerin 11 (2) tamîmen 
vukûʻ bulan teblîğe binâen Hüdâvendigâr 
Vilâyeti Duyûn-ı ʻUmûmiyye Başmüdîriyyeti 
resm-i mezkûrdan deyni olanların (3) defterini 
vilâyet polis müdîriyyetine vererek tahsîlini ta-
leb edildiği beyânıyla (4) kuvve-i zâbıtanın bu 
gibi rüsûm tekâlîfi nin tahsîl ve cibâyetiyle eşgâli 
vezâif-i mühimme-i asliyyesini (5) haleldâr ede-
ceği gibi birçok mahâzîr ve müşkilâtı da dâʻî ola-
cağı ve zâbıtanın (6) bu bâbdaki vazîfesi rüsûm-ı 
mezkûrenin tahsîlinde memûriyyet-i ʻâidesi 
müşkilâta maʻrûz kaldıkları hâlde (7) kendile-
rine muʻâvenet-i teshîlâtkârâne îfâsından ʻibâret 
bulunduğu cihetle (8) memûrîn-i zâbıtanın doğ-
rudan doğruya bu iş’de istihdâmından sarf-ı 
nazar edilmesi lüzûmuna dâir (9) tafsîlâtı hâvî 
Emniyyet-i ̒ Umûmiyye Müdîriyyetinden alınan 
tezkire leffen savb-ı ʻâlîlerine tesyâr kılınmağ-
la mündericâtına (10) nazaran îfâ-yı muktezâsı 
bâbında.

88  BOA. DH. MUİ. 111-39.
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8889

Sonradan teşkil edilen Emniyet-i Umumiye Polis Kumandanlığına 
Birinci Ordu binbaşılarından Kemal Efendi’nin tayin edildiğine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 88 � Sayfa: 471)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Muhâberât-ı ʻUmûmiyye Dâiresi
Dördüncü Şuʻbe
427

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i Behiyyesine

(1) Ahîren teşkîl olunan Emniyyet-i ʻUmûmiyye Polis Kumandanlığına 
Birinci Ordu-yı Hümâyûn Redîf İkinci Alayının Üçüncü Çekirge (2) 
Taburu Binbaşısı Kemal Efendi 5 Ağustos Sene (1)326 târîhinde bi’t-taʻyîn 
kendisine teblîğ-i keyfi yyet edildiği Harbiyye Nezâret-i Celîlesinden (3) 
cevâben bildirilmişdir efendim. Fî 10 Ramazan Sene (1)328 ve 1 Eylül 
Sene (1)326 (14 Eylül 1910).

Dâhiliyye Nâzırı nâmına
Müsteşâr

(İmzâ)

89  BOA. DH. EUM. THR. 50-44.
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8990

Mevcut polisin yeter sayıya çıkıncaya kadar jandarma ve polis 
efradının karışık olarak karakollarda istihdamı lüzumuna dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 89 � Sayfa: 472)

Dâhiliyye Nezâreti Muhâberât-ı ʻUmûmiyye Dâiresi  Şuʻbe: 4

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidi Mübeyyizi

ʻUmûm Jan-
darma Kuman-
danlığı Cânib-i 

Vâlâsına

270

Kaleme 
Vürûdu 
Târîhi

Târîh-i 
Tesvîd

Târîh-i 
Tebyîz

12
12 Kânûn-ı 
Sânî Sene 

(1)326

13 Kânûn-ı 
Sânî Sene 

(1)326 
(26 Ocak 

1911)

(1) 21 Teşrîn-i sânî Sene (1)326 târîhli ve 4517/947 
numerolu tezkire-i behiyyeleri cevâbıdır.

(2) Polisin mevcûd-ı hâzırıyla temîn-i inzibât 
mümkün olamayacağından bahsle mevcûdun 
hadd-ı lâyıkına iblâğına kadar jandarma ve 
polis (3) efrâdının kemâ-kân muhtelit olarak 
karakolhânelerde istihdâmı lüzûmuna dâir Urfa 
Mutasarrıfl ığından alınan tahrîrât-ı cevâbiyye 
(4) leffen savbı vâlâlarına irsâl kılınmağla 
mündericâtına nazaran iktizâsının îfâ ve inbâ bu-
yurulması bâbında.

90  BOA. DH. İD. 67-67.
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9091

Anarşistler hakkında Petersburg’da imzalanan protokol muamelatının 
Polis Müdüriyeti Umumiyesi Kısmı Adli Şubesinde bulunduğu, 

protokolde zikredilen anarşistlerin yakalandıktan sonra ait olduğu 
memlekete sevk ve iadesi hususundaki konuların bildirilmesi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 90 � Sayfa: 473)

Bâb-ı ʻÂlî
Nezâret-i Umûr-ı Hâriciyye
Umûr-ı Siyâsiyye Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
Devâir ve Vilâyât Kalemi
ʻAded: 417

Hulâsa:
Anarşistler hakkındaki tedâbîre dâir.

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i Behiyyesine

Mahremâne

(1) ʻİzzetlü efendim
(2) 26 Kânûn-ı evvel (1)326 târîhli ve 193 numerolu tezkire-i vâlâları 
cevâbıdır. Anarşistlerin tevsîʻ-i dâire-i nüfûz ve harekâtına sûret-i ciddiyede 
bir sedd-i mümânaʻat (3) çekmek üzere Hükûmet-i Seniyye ile Almanya, 
Avusturya ve Macaristan, Danimarka, Romanya, Sırbistan, İsveç, Norveç 
ve Bulgaristan Hükûmetleri tarafından (4) 1-14 Mart (1)904 târîhinde 
Petersburg’da ʻakd edilen protokolün bir sûreti leffen irsâl kılınmışdır. 
İşbu protokolün ahkâmı mahremâne tutulmuş ve düvel-i sâirede (5) 
beyân-ı muvâfakata daʻvet edilmiş olub muhâberât-ı câriyyeden müstebân 
olduğuna göre Japonya mezkûr protokole iştirâkden imtinâʻ etmiş fakat 
Lüksemburg (6) Hükûmeti şarta tastîkan ve İspanya ve Portekiz Devletleri 
dahi bilâ-kayd ü şart iltihâk eylemişlerdir efendim. Fî 6 Safer Sene (1)329 
ve fî 24 Kânûn-ı sânî Sene (1)326 (6 Şubat 1911).

Hâriciyye Nâzırı nâmına
Müsteşâr

(İmzâ)

91  BOA. DH. EUM. THR. 107-33.
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*
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Tahrîrât Kalemi
ʻAded:

Mahrem

(1) Almanya, Avusturya ve Macaristan, Danimarka, Romanya, Rusya, 
Sırbistan, İsveç Norveç, Türkiye (2) ve Bulgaristan anarşist efkâr ve 
harekâtının tevessüʻ ve intişârına mukâvemet-i şedîde ile müdâfaʻada 
bulunmak lüzûmuna cezm (3) ü yakîn hâsıl eyledikleri cihetle bu maksada 
vâsıl olmak içün en sağlam vâsıtanın beynlerinde bu bâbda tahmînen 
husûle gelen (4) ittifâkın her şeyden evvel muhâfaza ve idâmesi ve anarşist 
cerâim ve cinâyâtının menʻ ve haberi husûsundaki menfaʻat-ı müşterekenin 
(5) müttefi kan kabûl ve tasdîk olduğuna kanâʻat getirmişlerdir. Bu bâbda 
hükûmât metbûʻaları tarafından usûlen mezûn bulunan (6) zîrde vâziʻü’l-
imzâ murahhaslar maksad-ı mezkûru temînen mevâdd-ı âtiyyeyi taht-ı 
karâra almışlardır.
(7) Evvelen düvel-i ʻâkide memâlikinden tard edilen her anarşistin en kısa 
tarîkle hîn-i tardında taht-ı tâbiʻatında bulunduğu devletin (8) memâlikine 
sevk edilir. Tard edilen anarşistin ̒ an-asl ahâlîsinden olduğu memleket tard 
edildiği memleketle hem-hudûd olmazsa (9) bu iki memleket beyninde 
en kısa tarîk üzerinde bulunan hem-hudûd bir memleketin hudûduna sevk 
edilir. Tard edilen (10) bir anarşistin tebaʻasından bulunduğu memleketin 
hudûduna sevk ve iʻzâmı keyfi yyeti vakt ü zamânıyla bu memleketin polis 
idâresine bildirilecekdir.(11) Tard edilen bir anarşistin ʻan-asl ahâlîsinden 
olduğu memleket tard edildiği memleketle hem-hudûd olmazsa bu iki 
memleket (12) beyninde bulunan memleket veyâ memleketler arasından 
en kısa tarîkle ve bu memleketler memûrlarının himmet ve muʻâvenetiyle 
sevk olunacakdır.(13) Meğerki bu memleketlerden birinin hükûmetince o 
anarşistin kendi hudûdu dâhilinde kalması tecvîz oluna.
(14) Bir anarşistin ̒ an-asl ahâlîsinden olduğu memleketin hudûduna sevk ve 
iʻzâmı içün ara yerde bulunan memleket veyâ memleketler (15) arasından 
geçirilmesine ihtiyâc hiss etdikce hem-hudûd bulunan memleket memûrları 
vakt ü zamânıyla keyfi yyetden haberdâr edileceği (16) gibi anarşistin tâbiʻ 
olduğu memlekete de kezâ vakt ü zamânıyla bu tard keyfi yyeti ve matrûdun 
taʻkîb etdirilecek tarîkin (17) istikâmeti bildirilecekdir.
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(18) Anarşistlerin keyfi yyet-i tard ve sevkinden haberdâr edilecek devâir 
ve matrûd anarşistlerin sevk edilecekleri hudûd noktaları (19) bi’l-âhire 
düvel-i ʻâkide beynlerinde bi’l-müzâkere taʻyîn edilecekdir.
(20) Anarşistlerin masârif-i nakliyyesi ise ʻalâkadâr memâlik beyninde 
bu bâbda bir mukâvele-i husûsiyye mevcûd olmadıkca kendi (21) toprağı 
dâhilinde sarf olunacak mikdâr nisbetinde her memleket tarafından bir 
hisse tesviye edilecekdir.

(Belgenin Devamı-1)

(1) Sâniyen her memleketde anarşistler ile efʻâl ve harekâtı hakkında 
maʻlûmât cemʻ ve istihsâliyle mükellef bir polis dâire-i (2) merkeziyyesi 
teşkîl edilecekdir.
(3) Sâlisen kendi toprağı dâhilinde bulunan anarşistler ile bunların ilkâat 
ve tesvîlâtı hakkında memûrîn-i ʻâidesi (4) tarafından istihsâl olunacak 
maʻlûmâtın dâire-i merkeziyyeye îsâl olunacağı süver-i vesâitin taʻyîni her 
memleketin kendi hakkıdır.
(5) Râbian her dâire-i merkeziyye düvel-i ̒ âkide devâir-i merkeziyyelerine 
mevâdd-ı âtiyye hakkında iʻtâ-yı maʻlûmât etmeğe mecbûrdur.

1-Bir anarşistin keyfi yyet-i tardı veyâ arâzîsi dâhilinde bulunan bir 
anarşistin kendi arzusuyla keyfi yyet-i ʻazîmeti bildirilecekdir.

2-Bu bâbda verilecek maʻlûmât ile berâber anarşistin eşkâlini mübeyyen 
bir liste ile sevâbık-ı ahvâline dâir bir pusula ve mümkün ise bir kıtʻa 
fotoğrafı gönderilecekdir. Bu verilecek maʻlûmât ile berâber der-hâl îfâ-
yı tarassud ve nezâret olunabilmek içün anarşistin hem-hudûd memlekete 
geçdiği mahall ve zamânın sürʻat-i mümküne ile işʻâr edilmesi matlûbdur.

3- Eğer bir anarşist hafi yyen bir dâire-i merkeziyyenin dâire-i 
memûriyyeti hâricine çıkar ve mahall-i ʻazîmeti gayr-ı maʻlûm ise 
taharrîsinin teshîli içün bi’l-cümle devâir-i merkeziyye ʻaynı zamanda 
haberdâr edilecekdir.

4- Bir anarşistin hîn-i tardında veyâ kendi arzusuyla ʻazîmetinde 
hudûddan geçeceği nokta evvelden maʻlûm ise hem-hudûd memleketin 
değil yalnız dâire-i merkeziyyesine hatta hudûd memûrlarına iʻtâ-yı 
maʻlûmât olunması fâideden hâlli değildir.

Her dâire-i merkeziyye bu husûsda merciʻ tanılacak hudûd memûrlarının 
bir kıtʻa defterini bi’l-cümle devâir-i merkeziyye-i sâireye teblîğ etmeğe 
mecbûrdur.
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5- Her dâire-i merkeziyye anarşistliğe müteʻallik sû-i kasdler hakkında 
istihsâl edeceği maʻlûmât bilâ-ifâte-i vakt düvel-i ʻâkide devâir-i 
merkeziyyelerine teblîğ etmeğe mecbûrdur.

(Belgenin Devamı-2)

(1) Her dâire-i merkeziyye kendi dâire-i memûriyyeti dâhilinde vukûʻa 
gelib anarşist efkâr ve harekâtına telakkî olan (2) vukûʻât-ı mühimme 
hakkında nezdlerindeki kâffe-i maʻlûmâtı aʻzamî olarak altı hafta müddet 
zarfında devâir-i merkeziyye-i sâireye teblîğ etmeğe (3) mecbûrdur.
(4) Bundan başka devâir-i merkeziyye devâir-i merkeziyye-i sâireden 
anarşist efʻâl ve harekâtına dâir vukûʻ bulacak bi’l-cümle (5) suâllere bilâ-
tehîr cevâb vermeğe mecbûrdur.
(6) Bâlâda serd olunan tedâbîr işbu protokolün imzâ olunacağı günden 
iʻtibâren mevkiʻ-i icrâya vazʻ olunacakdır. (7) Düvel-i mümziyye işbu 
protokolün ahkâmına tevfîkan düvel-i mümziyye-i sâirenin her biriyle bilâ-
ifâte-i vakt tesîsi münâsebât (8) etmeği taʻahhüd ederler. İşbu protokolü 
imzâ etmeyecek olan devletler bunun ahkâmına ayrı bir sened ile iştirâk 
(9) edebilirler.
(10) Her devletin iştirâki diplomasi tarîkiyle Rusya Hükûmetine ve 
Rusya Hükûmeti vâsıtasıyla da düvel-i mümziyye veyâ müşârekenin (11) 
kâffesine teblîğ olunacakdır.
(12) Bir devletin iştirâki bâlâda serd ü beyân olunan kâffe-i taʻahhüdâtın 
esâsen kabûlünü îcâb etdirir. (13) Mukarrerât-ı ânifenin teyîdi zımnında 
şimdiden mahrem olan ve mahrem kalacak olan işbu protokol düvel-i 
müşârünileyhümânın (14) murahhasları tarafından imzâ ve temhîr 
kılınmışdır.
(15) Bir nüsha olarak 1-14 Mart 1904 târîhinde Petersburg’da tanzîm olunan 
işbu mukâvelenâme Rusya Hükûmeti Hâriciyye (16) Nezâretinin Hazîne-i 
Evrâkında hıfz olunacak ve musaddak sûretleri diplomasi tarîkiyle düvel-i 
mümziyye ve müşârekeye îsâl edilecekdir.
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-Almanya içün   Sırbistan içün
 Alvensleben   Stoyan Novakovic

-Avusturya ve Macaristan   İsveç Norveç içün
 Avusturya ve Macaristan Sefîri   Öj. F. Sildenstoleb
    L. Erdental   
 
Türkiye içün 
Hüsnü

Bulgaristan içün   Danimarka içün
Sito soyof   P. Lövenoru

Romanya
J. Rozetti Solenko

Rusya içün
Kont Lamostrof

İşbu sûret aslına mutâbıkdır.

Umûr-ı Hâriciyye Nezâreti Ecnebî Tebaʻası Müdîri
Malefski
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*
1-14 Mart Sene 1904 târîhli protokole zeyldir.

(1) Anarşistlere karşı beyne’l-milel ittihâz olunacak tedâbîre müteʻallik 
olan protokole vazʻ-ı imzâ olunacağı sırada Türkiye sefîr-i (2) kebîri, 
Danimarka, Romanya ve İsvec Norveç elçileri zîrdeki takrîr-i şifâhîleri 
Rusya Hâriciyye Nâzırına (3) iʻtâ eyletmişlerdir.

Müşîr Hüsnü Paşa Hazretleri

(1) Zîrde vâziʻü’l-imzâ Devlet-i ʻAliyyenin sefîr-i kebîri ve fevka’l-ʻâde 
murahhas elçisi anarşistlere karşı beyne’l-milel ittihâz edilecek (2) tedâbîr 
hakkındaki bugünkü târîhli protokolü imzâ etmekle berâber 6 Eylül Sene 
1899 târîhinde devlet-i müşârünileyhâ tarafından Roma (3) Kabînesine 
teblîğ olunan beyânnâmeye istinâden mezkûr protokol ahkâmının Rusya’da 
bulunan baʻzı sunûf Ermeni muhâcirlerinin (4) ʻavdeti hakkında Bâb-ı 
ʻÂlî ile Rusya Hükûmeti beyninde mevcûd mukâvelelere aslâ taʻalluku 
olmadığını bir kayd-ı ihtiyâtî olmak üzere (5) zikr ve beyân eder. Fî 1-14 
Mart 1904.

(İmzâ)
Hüsnü

Mösyö Dolode Norin

(1) Zîrde vâziʻü’l-imzâ haşmetlü Danimarka Kralı hazretlerinin fevka’l-
ʻâde murahhas elçisi anarşistlere karşı beyne’l-milel (2) ittihâz edilecek 
tedâbîr hakkındaki bu günkü târîhli protokolü imzâ etmekle berâber mezkûr 
protokolün ikinci ve altıncı (3) mâddeleri ahkâmınca dâire-i merkeziyyeye 
tahmîl edilen vezâifi n Kopenhag Şehri Polis Dâiresi tarfından îfâ (4) 
edileceğini hükûmet-i metbûʻası nâmıyla beyân eder. Petersburg 1-14 
Mart 1904.

(İmzâ)

Mösyö J. Rozetti Solonko

(1) Zîrde vâziʻü’l-imzâ haşmetlü Romanya Kralı hazretlerinin fevka’l-ʻâde 
murahhas elçisi anarşistlere (2) karşı beyne’l-milel ittihâz edilecek tedâbîr 
hakkındaki bugünkü târîhli protokolü imzâ etmekle berâber hükûmet-i (3) 
metbûʻasının tedâbîr-i müttehizenin tatbîkine daʻvet edileceği ittihâzının 
anarşistlik sıfatının (4) taʻyîni hakkında kendine munhasır ʻadd etmekle 
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devâm eylediğini ve bu mâdde hakkında anarşistlikle ithâm olunan

(Belgenin Devamı)
(1) Şahsın bulunduğu memleket ile tebaʻasından bulunduğu memleket 
beyninde bir ihtilâf zuhûrunda o şahsın anarşistlik (2) sıfatının taʻyîni 
hakkı birincisine ʻâid bulunduğunu beyân eder. S. Petersburg 1-14 Mart 
1904.

(İmzâ)
J.Rozeni Solosko

Mösyö Kont Jildenostolob

(1) Zîrde vâziʻü’l-imzâ haşmetlü İsveç ve Norveç Kralı hazretlerinin 
fevka’l-ʻâde murahhas elçisi (2) anarşistlere karşı beyne’l-milel ittihâz 
olunacak tedâbîr hakkındaki bugünkü târîhli protokolü imzâ etmekle 
(3) berâber mezkûr protokolün ikinci ve altıncı mâddeleri ahkâmınca 
dâire-i merkeziyyeye tahmîl edilen vezâifi n (4) İsveç’de Stokholm Polis 
Müdîriyyeti ve Norveç’de Kristiyanya (Oslo) Polis Dâiresi tarafından îfâ 
edilecek (5) hükûmet-i metbûʻası nâmına beyân eder. Ptersburg 1-14 Mart 
1904.

(İmzâ)
Jildenostolob
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Meşrutiyet’ten evvel polis olanlardan meslekten çıkartılanların Tensik 
Kanunu’ndan istifade edebilmeleri için bir kanun tasarısının tanzim 

olunması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 91 � Sayfa: 479)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâire-i Sadâret
Tahrîrât Kalemi
797

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Şûrâ-yı Devlete muhavvel 4 Mart Sene (1)326 târîhli ve 298 numerolu 
tezkire-i ʻaliyyelerine cevâbdır İʻlân-ı Meşrûtiyyetden mukaddem 
polis silkine girib de el-yevm müstahdem bulunan (3) fakat devâm-ı 
memûriyyetleri gayr-ı câiz olduğu içün çıkarılmaları lâzım gelen polis 
efrâdının bundan böyle Tensîk Kânûnu’ndan istifâde edebilmeleri içün (4) 
lâzım gelen kânûn lâyihasının tanzîm ve irsâline dâir Mâliyye ve Nâfi ʻa 
ve Maʻârif Dâiresinden iʻtâ kılınan 584 numerolu mazbata leffen savb-ı 
ʻâlîlerine tesyâr kılınmağla (5) mündericâtına nazaran ol emrde vâkiʻ 
olacak mütâlaʻa-i ʻaliyyelerinin inhâsına ve melfûfun iʻâdesine himmet 
buyurulması siyâkında tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim. Fî 4 
Cemâziye’l-ahir Sene (1)328 fî 30 Mayıs Sene (1)326 (13 Haziran 1910).

Sadr-ı aʻzam
(İmzâ)

92  BOA. DH. MUİ. 85-65.
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*
Dâhiliyye Nezâreti Muhâberât-ı ʻUmûmiyye Dâiresi   Şuʻbe: 4

Evrâk 
Numerosu

Müsev-
vidi

Mübey-
yizi

Huzûr-ı ʻâlî-i Hazret-i 
Sadâret-penâhîye

Li-ecli’t-tebyîz 
Kaleme Vürûdu

50

Târîh-i 
Tesvîd

Târîh-i 
Tebyîz

1 Şubat 
(1)326

(14 Şubat 
1911)

Hulâsa: 
Devâm-ı 
memûriyyetleri gayr-ı 
câiz polis memûrlarına 
bir cihet-i terfîh 
taʻyînine dâir.

(1) İʻlân-ı Meşrûtiyyetden mukaddem polis silki-
ne girib de el-yevm müstahdem bulunan ve fakat 
devâm-ı memûriyyetleri gayr-ı câiz 11 (2) lüzûmuna 
dâir Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetinden alı-
nan tezkire leffen takdîm kılınmağla keyfi yyetin 
Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâca teemmülü (3) menût 
müsâʻade-i sâmiyye-i fehîmâneleridir ol bâbda.

11 olduğu içün çıkarılması lâzım gelen polis 
efrâdına şimdiye kadar vermiş oldukları tekâʻüd 
ʻâidâtının red ve iʻtâsı veyâ terfîhini temîn edecek 
daha münâsib bir karâr ittihâzı
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Süvari polislerinin ne gibi hizmetle istihdam edileceğine dair 
muvakkaten tanzim olunan talimatnamenin Bitlis Vilayetinden takdimi 

ve bu hususta bir şey varsa bildirilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 92 � Sayfa: 481)

Bitlis Vilâyeti
Tahrîrât Kalemi
ʻAded: 454

Süvâri polislerinin vezâifi  hakkındaki
muvakkat taʻlîmât sûretinin leffi yle

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i ʻAliyyesine

(1) Müdîr beyefendi
(2) Süvârî polislerinin vezâifi  taʻyîn ve teblîğ edilmediği cihetle bunların 
ne gibi hidmetde istihdâm edileceğine dâir mülhakâtdan vâkiʻ olan (3) 
mürâcaʻat üzerine vazîfelerine dâir muvakkaten tertîb ve teblîğ olunan 
taʻlîmâtın bir sûreti leffen takdîm kılındı eğer bu bâbda idâre-i (4) 
ʻaliyyelerince tanzîm edilmiş bir şey var ise ʻâcilen teblîği, şâyed henüz 
yapılmamış ise bu cihetin nazar-ı dikkate ahz ile îcâbının icrâsı (5) 
husûsunun lâzım gelenlere işʻâr buyurulmasını ʻarz ile takdîm-i ihtirâmât 
eylerim efendim. Fî 22 S. Sene (1)329 ve 8 Şubat Sene (1)326 (21 Şubat 
1911).

Bitlis Vâlî Vekîli
(İmzâ)

93  BOA. DH. EUM. THR. 60-38.
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*
Süvârî Polisine Mahsûs Taʻlîmât

 Birinci Mâdde: Süvârî polisi esb-i süvâr olarak refâkatinde kâfî 
jandarma olduğu hâlde idâresi dâhilinde geşt ü güzârla âsâyiş-i inzibât-ı 
mahallîye ʻâid her türlü ahvâl ve vukûʻâtdan haberdâr olarak hukûk-ı 
Saltanat-ı Seniyyeye ve kavânîn ve kavâid-i zâbıtaya mugâyir hiçbir hâl ve 
hareket vukûʻa gelmemesi içün takayyüdât ve tedâbîr-i kânûniyye ittihâz 
ve icrâ vazʻ-ı tevsîʻiyle vazîfeye taʻalluk edecek ahvâlden olan mahsûsât 
ve mesmûʻât ve meşhûdât-ı vâkıʻayı dâimâ merciʻine bildirecekdir.
İkinci Mâdde: İdâresi dâhilinde kaç kazâ ve nâhiye ve köy vardır. 

Kaçar hâneden ʻibâretdir. Ve nüfûsun mikdârıyla kaç milletden ʻibâret 
bulunduğuna dâir nezdindeki ceb defterinde kayd olacakdır.

Üçüncü Mâdde: İdâresi dâhilindeki yolların yekdiğerine olan 
irtibâtlarını ve nerelerde vukûʻât olub da ehemmiyyet kazanmış ve 
mücrimlerin en ziyâde nerelerde ne ile meşgûl olduklarıyla yatıb kalkdığı 
akrabâ ve ehibbâsını ve dolaşdığı yerleri tahkîk der-desti içün çabalar 
kuvveti kâfî değil ise îcâbına göre fi rârlarına mahall kalmamak üzere 
tedâbîr-i lâzime ittihâzıyla berâber merciʻine bildirir.

Dördüncü Mâdde: Cinâyetle mahkûm olanlar ile cürm, sirkat ve 
dolandırıcılık ve memûrîn-i Devlet-i ʻAliyye muhâlefet ve ʻadem-i itâʻat 
ve hakâret gibi efʻâl-i memnûʻa ve mükerrirleri ve ahvâl-i siyâsiyyeden 
dolayı şübheli görülenlerin ahvâl ve harekâtlarından haberdâr olmak üzere 
merkez veyâ livâ komiserine mürâcaʻatla musaddak esâmîsini mübeyyen 
bir defter almağa ve eşhâs-ı merkûmun ahvâl-i memnûʻadan birisine ictisâr 
etdikleri hâlde ol bâbdaki delâil ve emâresi celb ve cemʻle tutulacak zabt 
varakasıyla maʻan merciʻine teslîm edilecekdir.

Beşinci Mâdde: İşsizlikden dolayı her bir vukûʻâtın zuhûruna meydân 
vermeleri muhtemel olan serseri ve mazanne-i sû eşhâsın ol bâbdaki 
nizâmnâme-i mahsûsası mûcibince muʻâmele îfâ edilecekdir.

Altıncı Mâdde: Mıntıkası dâhilinde hukûk-ı mukaddese-i hazret-i 
Pâdişâhîye ve Meşrûtiyyet-i meşrûʻa ve menâfi ʻ-i hükûmete mugâyir 
ahvâl vukûʻuna meydân vermeyerek eşhâs-ı muzırra bulunub bulunmadığı 
ve erbâb-ı fesâd ile kimsenin muhâberesi olub olmadığını olmuş ise ne 
içün ve ne vakt ve ne vâsıta ile olduğunun ve ihlâl-i âsâyiş maksadıyla bir 
kimsenin teşebbüsâtda bulunduğu hâlde refîkleri kimler olduğunun ve ne 
gibi bir hâl ve efʻâle cüret etdiklerinin ve bunlara bir tarafdan esliha ve 
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(Sayfa-2)

ve cebhâne sevk ve iddihâr edilib edilmediğinin ve edilmiş ise nereden ve 
ne mikdâr ve kimler vâsıtasıyla geldiğinin ve mahall-i iddihârı nerededir 
ve kimin nezâret ve muhâfazasında bulunmakdadır ve bu miyânede eşyâ-
yı memnûʻadan daha ne gibi şeyler bulunmakda ve iʻmâl edilmekde midir 
bunların dâimâ taharrî ve tecessüs ederek bu gibi hâle teşebbüs etdikleri 
tahakuk edenlerin der-dest ve kuvvet-i kâfî olmadığı hâlde cürmün imhâ 
ve gaybûbetine mahall kalmamaksızın der-hâl âmirine bildirecekdir.

Yedinci Mâdde: Esliha-i memnûʻa bi’c-celb harb silâhları, bomba, 
dinamit, barut, fi şenk yatağı dâhil olduğu hâlde ve on beş santimetreden 
uzun revolverlerdir.

Sekizinci Mâdde: Nizâmen ümerâ ve zâbitân ve neferât-ı ʻaskeriyye 
ile resmen silâh taşımağa mezûn olan memûrîn ve ruhsat tezkiresini hâmil 
olan avcılarla erbâb-ı nâmûsdan olduğu zâbıtaca maʻlûm olan ve vaktiyle 
polise bi’l-mürâcaʻa maʻlûmât iʻtâ ve müsâʻade istihsâl eden tüccârdan 
mâ-ʻadâ herkesin müsellahan öteberide dolaşması memnûʻ olduğundan 
polis tarafından menʻ edilir. Ve Yedinci Mâdde’de gösterilen esliha-i 
memnûʻadan ise müsâdere edilir mazanne-i sû takımının yedinde görülen 
eslihası ahz ve haklarında tahkîkât icrâ kılınacakdır.

Dokuzuncu Mâdde: Ahâlînin mitingliği ictimâʻât-ı ʻumûmiyye ʻakdi 
arzularında ol emrde tulûʻ-ı şemsden gurûba kadar müddetle olur. Ve 
gayr-ı müsellah olarak ictimâʻlardan evvel mahall ve yevm ve sâʻatini ve 
esbâb-ı ictimâʻ ve maksad-ı ʻakdî iki şahsı kendi ism ve şöhretlerini ve 
mahall-i ikâmetlerini tasrîh ederek baʻde’l-imzâ bir beyânnâme mahall-i 
mülkiyye büyük memûrlarına verib mukâbilinde ʻilmühaber alarak zabt 
varakasını tanzîm ve beyânnâme iʻtâsı zamânıyla ictimâʻ zamânı arasında 
lâ-akall kırk iki sâʻat mürûr edecek ve ictimâʻlar üç kişiden ʻibâret bir 
heyet tarafından idâre olunur ve bu heyet intizâmın muhâfazasına hilâf-ı 
kânûn-ı ahvâli menʻe ve beyânnâmede taʻyîn olunan mevzûʻ hâricine 
çıkılmamasına ve âsâyiş-i memleketi ve âdâb-ı ʻumûmiyyeyi ihlâl edecek 
nutuklar îrâd edilmemesine ve îkâ-i cerâime teşvîk misillü ahvâlde 
bulunulmamasına dikkat ve ictimâʻlarda taraf-ı hükûmetden memûrîn-i 
mülkiyye ve ʻadliyyeden biri memûr edilib mahall-i mahsûsda bulunarak 
mahall-i inzibâta münâzaʻa ve mücâdele vukûʻunda ictimâʻ fesh edilir ve 
müsebbibler mücâzâta düçâr olacakdır.

Onuncu Mâdde: Ahkâm-ı kavânîne ve âdâb-ı ʻumûmiyyeyi mugâyir 
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bir esâs-ı gayr-ı meşrûʻa veyâ âsâyiş-i memleket tamâmiyyet-i mülkiyye-i 
devleti ihlâl ve şekl-i hâzır-ı hükûmeti tağyîr ve ʻanâsır-ı muhtelife-i 
Osmâniyyeyi siyâsete tefrîk-i maksadla ve kavmiyyet ve cinsiyyet esâs 
ve ʻunvânlarıyla siyâsî ve hafî cemʻiyyetler teşkîli katʻiyyen memnûʻ 
olub kânûnun taʻrîf etdiği cemʻiyyetlerin ictimâʻgâhlarında ez-gayr-ı 
sayd ü şikâra ve mec taʻlîmine kalıb da zâbıtanın maʻlûmâtı tahtında olan 
eslihadan mâ-ʻadâ her nevʻ esliha-i nâriyye ve cürmiyyenin idhâl ve hıfz 
memnûʻ olub der-dest edecekdir.

On Birinci Mâdde: Her ne esbâba mebnî olursa olsun hükûmetin 
ruhsat-ı resmiyyesi olmaksızın açılmış mekteb ve bi’l-cümle iʻâne 
cemʻiyyeti ve tiyatro luʻbiyyâtı menʻ edilir. Ruhsat-ı resmiyyeye tâbiʻ olan 
iʻâne ne maksada kullandığı tahkîk ve tiyatro luʻbiyyâtı muzırr promisler 
ve şarkılar ve nutuklar îrâd olunmasına meydân verilmemesi o gibi bir hâl 
vukûʻunda der-hâl menʻ edilecekdir.
(Sayfa-3)

On İkinci Mâdde: Halkı ̒ isyân ve fesâda tahrîk veyâ hükûmet ̒ aleyhinde 
tefevvühât ve âdâb-ı ʻumûmiyye hilâfında dîvârlara yapışdırımış veyâ 
elden tevzîʻ olan iʻlânâtlar inzâr-ı ʻumûmiyyeden kaldırılmağla kimler 
tarafından ve ne vakt taʻlîk edildiği ve yazının kimin olduğunu tahkîk 
edilerek merciʻine maʻlûmât verecekdir.

On Üçüncü Mâdde: Karada hayvanât hastalığı ʻillet-i sâriyye ve 
müstevliye zuhûr eder ise o ʻilletin tevsîʻ etmemesi içün der-hâl tedâbîr-i 
lâzime ittihâz vazʻ-ı sirâyetiyle merciʻine maʻlûmât iʻtâ edecekdir.

On Dördüncü Mâdde: Emsâliyle müsbet olduğu üzere mâil-i inhidâm 
ve tehlikeli olan hâne hedmiyle nüfûs-ı zâyiʻâta meydân verilmemesi 
hedm ve taʻmîrine muhâlif ve itâʻat etmeyenler zabt varakasıyla merciʻine 
gönderilecekdir.

On Beşinci Mâdde: İdâresi dâhilinde telgraf telleri ve çeşme ve su ve 
şose yolları muhâfaza ile tahrîb edenleri der-hâl der-dest edecekdir.

On Altıncı Mâdde: Ahâlînin havâic-i zarûriyyesinin nedret veyâ 
fıkdânı görüldüğü hâlde ihtiyâc-ı ahâlînin tedâriki içün tedâbîr ittihâzıyla 
ahâlîyi müzâyakadan kurtarmak ve sebeb-i mefkûdiyyetini merciʻine 
bildirecekdir.

On Yedinci Mâdde: Gerek dâhil-i kasabada ve gerek hâricde bir cürm 
vukûʻa gelirse polis o zamân vezâif-i ʻadliyyesini îfâya hemen mübâderet 
eder. Cürm cinâyet nevʻinden cürm-i katl ise tabîbe, ıskât-ı cenîn ise kâbile 
kadına ve hemen müddeʻi ʻumûmîye îcâb eden vesâit-i serîʻa ile maʻlûmât 
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verir ve kendisi dahi atlı olmak iʻtibârıyla der-ʻakab mahall-i cürme koşar. 
Evvelen maznûn-ı ʻaleyh olan şahs fi râr etmemiş ise onun ve mahall-i 
cürmde bulunan îcâb eden diğer eşhâsın ifâdelerini zabt ve onları istintâk 
etmek, mahall-i cürm ile civârında taharriyât ve keşfi yyât icrâ ederek 
âsâr-ı cürmiyye bulursa onları zabt ve hıfz eylemek ve mevcûd emâreti 
nazar-ı dikkatden geçirerek elde edeceği netâyice göre zabt varakasını 
tanzîm baʻdehu jurnaliyle berâber merciʻine irsâl edecekdir şâyed tahkîkât 
ve taharriyât esnâsında mahall-i cürme müddeʻi ʻumûmî gelecek olur 
ise vezâif-i ʻadliyye polisin üzerinden sâkıt olacağından der-ʻakab işden 
çekilir yalnız müddeʻi ʻumûmîye taleb vukûʻunda muʻâvenet eder. Yâhûd 
müddeʻi ʻumûmî tahkîkâta devâm ediniz diye sâlâhiyyet verirse tekrâr bed 
ile taʻmîk-i keyfi yyet eder.
(Sayfa-4)

On Sekizinci Mâdde: Tahkîkâta istiʻcâl etmek pek çok fevâidi vardır. 
Çünkü cürmün vukûʻunu görmüş olan kimselerin vakʻadan hâsıl olmuş 
tesîr dolayısıyla hakîkat-i hâl söyleyebilmeleri mümkündür bundan mâ-
ʻadâ mücrimin bırakdığı âsâr ve nişân pekiyi olacağından ortadan gâib 
edilmemiş bulunur ve kâtili belki henüz gizlememiş ve mâl-ı mesrûk ile 
sârik henüz saklayayamamış olur ve baʻzı mücrim bağteten tutulur ve 
cürmünü ikrâr eder şâyed cürm bir kaç kişi tarafından olmuş ise onlarda 
meydâna çıkar bu cihetlerin polisin iktidârına mevdûʻdur. Zâten süvârî 
polis teşkîlâtından maksadda budur.

On Dokuzuncu Mâdde: Kurrânın muhâfaza-i selâmeti ʻinde’l-îcâb 
eşkıyânın menʻ-i muzırratı gibi bir vazîfe-i inzibâtiyye ile mükellef ve her 
bir cürmü maʻlûmât iʻtâ etmek üzere her köyün ehemmiyyet ve cesâmetine 
karşı mikdâr-ı kâfî bekci komisyon-ı mahsûsunca taʻyîn ve istihdâmca 
görülen kusûr ve tekâsülden süvârî polis mesûldur.

Yirminci Mâdde: İdâresi dâhilinde sâkin bi’l-cümle ahâlînin mâl ve 
canının muhâfaza ve taʻarruz edenler hakkında muʻâmele-i kânûniyye icrâ 
ve hiçbir kimse hakkında sû-i fi kr ve garaz taʻkîb etmeyecekdir. Ve ahâlîyi 
müsâvât sûretiyle pek nazarda tutacakdır.

Yirmi Birinci Mâdde: Firârî mazanne-i sû zabtiyye nezâreti altında 
bulunan eşhâsın esâmîsi çalınan eşyânın cinsi ve mikdârı der-dest-i taʻkîb 
cerâimin defterleri üzerinde bulunacakdır.

Yirmi İkinci Mâdde: Merkez ve livâ komiserleri noksân muʻâmelâtıyla 
mesûl tutulacakdır.
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9394

Polis ve jandarma vazifelerinin açıklayan talimatnamenin gönderildiği 
ve ileride Jandarma Nizamnamesine ilave olunmak ve şimdiden tatbike 
konulmak üzere polis ve jandarmanın vazifelerini açıkça tanzim eden 

talimatnameye dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 93 � Sayfa: 486)

Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Tahrîrât Kalemi
ʻAded: 
ʻUmûm: 207

Polis ve jandarma vezâifi nin tasrîhini hâvî 
taʻlîmâtnâmenin gönderildiğine dâir.

(1) Polis ve jandarma vezâifi nin usûl-i merʻiyye ve ahkâm-ı ʻumûmiyye-i 
kânûniyyeye tevfîkan taʻyîn ve tasrîhiyle iki sınıf vâsıta-i inzibâtiyye 
beyninde bu yüzden tahaddüs (2) etmekde olan ihtilâf ve tereddüd izâle ve 
ileride Jandarma Nizâmnâmesine de ʻilâve olunmak ve şimdiden mevkiʻ-i 
tatbîke vazʻ edilmek üzere ̒ Umûm Jandarma (3) Kumandanlığınca kaleme 
alınarak Emniyyet-i ̒ Umûmiyye Müdîriyyetince de bi’t-tedkîk mündericâtı 
tasvîb olunan beş mâddeyi hâvî taʻlîmâtnâmenin nüsh-i lâzimesi leffen (4) 
irsâl olundu. Her ne kadar taʻlîmât-ı mezkûre jandarma kumandanlığınca 
esâsen altı mâdde üzerine tertîb edilmiş ve altıncı mâddenin mündericâtı 
mahâkim (5) ve devâir-i hükûmetden sâdır olacak iʻlâmât ile celb ve ihzâr 
ve tevkîf ve sâire gibi müzekkirelerin icrâ ve teblîği muʻâmelâtının şehr 
ve kasabalar dâhilinde (6) polis ve şehr hâricinde jandarma maʻrifetiyle 
îfâsı merkezinde bulunmuş ise de polis mevcûd-ı hâzırının kifâyetsizliğine 
inzimâm eden vezâif-i (7) mütenevviʻa ve mühimme-i inzibâtiyyesi ve 
ekser kazâlarda teşkîlât-ı ʻadliyyenin noksânından nâşî müddeʻi ʻumûmî 
muʻâvinliği vekâleti de polise muhavvel olduğu hâlde (8) mevcûd 
polislerin ʻadedi birer ikişer neferden ʻibâret bulunması muʻâmelât-ı 
teblîğiyye ve tenkîdiyyenin sürʻat ve selâmet-i cereyânını bi’t-tabʻ sektedâr 
edeceğine ve Jandarma (9) Nizâmnâmesinin ahkâm-ı mevcûdesi misillü 
teblîgât ve icrââtın jandarmaya ʻâidiyyeti serâhatini bir sûret-i mutlakada 

94  BOA. DH. HMŞ. 16-5.
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hâvî bulunmasına mebnî diğer bir kânûnla (10) taʻdîl edilinceye kadar 
merʻiyyeti tabîʻî olan Nizâmnâme-i mezkûr hükmünün tağyîrine mahall 
görülemediğinden cihet-i mezkûreye taʻalluk eden altıncı mâddenin 
(11) ona göre bi’t-taʻdîl taʻlîmât-ı mezkûrenin şimdiden mevkiʻ-i tatbîk 
ve icrâya vazʻı zımnında jandarma kumandanlıklarına taʻmîmi ʻUmûm 
Jandarma Kumandanlığına (12) teblîğ edilmekle oraca da ber-minvâl-i 
meşrûh vezâif ve muʻâmelât-ı zâbıtanın hüsn-i tatbîk ve icrâsı esbâbının 
istikmâli. Fî 16 Şaʻbân Sene (1)329 ve fî 30 Temmuz Sene (1)327 (12 
Ağustos 1911).

Dâhiliyye Nâzırı nâmına
Müsteşâr
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*
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Tahrîrât Kalemi
ʻAded:

İleride Jandarma Nizâmnâmesine ʻilâve olunmak ve şimdiden mevkiʻ-i 
tatbîke vazʻ edilmek üzere polis ve jandarmanın tefsîr ve tasrîh-i 

vezâifi nin mübeyyen olarak tanzîm edilen taʻlîmâtnâmedir.

1- Polisin mıntıka-i mesûliyyeti dâhilinde jandarmalar kır ve karyelerde 
olduğu gibi karakollara taksîm olunmayarak polisin kuvve-i müsellahaya 
ihtiyâc gösterdiği ahvâlde kuvvetle yetişebilmek üzere îcâb eden 
mahallerde toplu olarak bulundurulur. Bu gibi mahallerde zâbıta-i ʻadliyye 
ve mülkiyye vezâifi  polislere ʻâid olub ancak polis kuvvetinin kifâyet 
etmediği ahvâlde jandarma kumandanıyla polisin en büyük memûru 
arasında ittihâz olunacak karâr üzerine îcâb eden mahallere jandarmadan 
nokta ve devriye çıkarılır. İşbu nokta ve devriyeler Polis Nizâmâtı ahkâmına 
tevfîkan îfâ-yı vazîfe ederler.

2- Cerâim-i meşhûdeden ve emsâli ahvâlden polisden evvel haberdâr 
olan jandarma zâbitân ve efrâdı ʻâid olduğu polis merkezine keyfi yyeti 
ihbâr etmekle berâber mahalline şitâb ve îcâb-ı nizâmîyi îfâ eder. Polis 
komiser veyâ muʻâvininin bulunduğu mahallde icrâât ve tahkîkât-ı 
lâzimenin komiser tarafından icrâsı lâzım gelib jandarmalar tarafından da 
muʻâvenet olunmak muktezîdir. Mahall-i vakʻaya daha evvel jandarma 
zâbiti yetişdiği ve tahkîkâta mübâşeret ve müteʻâkiben komiser vürûd 
eylemiş olduğu hâlde jandarma zâbiti tahkîkâtı komisere tevdîʻ ve teslîm 
eyler. Mahall-i vakʻada komiser bulunmayıb polis neferi bulunumş olduğu 
hâlde jandarma zâbiti polis neferini refâkatine alarak tahkîkâta devâm ve 
ikmâl eder.

3- Polisin ʻale’l-ʻâde sûretde jandarmadan taleb edeceği muʻâvenet 
mahallin en büyük mülkiyye memûru vâsıtasıyla icrâ olunur. Ahvâl-i 
mühimme ve müstaʻcelede doğrudan doğruya polis jandarmaya mürâcaʻat 
edebilib vâkiʻ olacak icrâât ve muʻâmelâtdan dolayı her türlü mesûliyyet 
polise ʻâid olmak üzere jandarma îcâb eden muʻâveneti îfâ eder. Polis 
komiser veyâ muʻâvinin bulunmadığı ahvâlde komiser vazîfesi mevcûd 
ise jandarma zâbiti tarafından icrâ olunur.
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4- Esâsen jandarmanın veyâ polisin dâire-i memûriyyetine taʻalluk eden 
husûsâtdan dolayı taʻkîb olunan vukûʻât ve der-desti matlûb olan eşhâs 
hakkında tarafeyn yekdiğerine iʻtâ-yı maʻlûmât ve muʻâvenet ederler.

5- Polis bulunmayan ve jandarmanın mıntıka-i mesûliyyeti dâhilinde 
bulunan yerlerde Polis Nizâmâtı ahkâmının tatbîk ve icrâsı jandarmaya 
ʻâiddir.

Müteferrik Konular



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-7

202

9495

Polis teşkilatına yardım için celp edilecek jandarma ve askeri kıtaları 
hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 94 � Sayfa: 488)

İstanbul Polis Müdîriyyeti
Tahrîrât Kalemi
ʻAded: 274

Mahrem

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Bugünkü târîh ve 269 numerolu tezkire-i ʻâcizânemle ʻarz olunan 
ahvâl-i muhtemele-i fevka’l-ʻâdeye karşı muhâfaza-i asâyiş hidmetinde 
(2) polislere muʻâvenet içün celb edilecek jandarma ve ʻasâkir kıtaʻâtı 
kumandanlarına âmir olmak ve polis müdîrleriyle (3) birlikde îfâ-yı vazîfe 
etmek üzere nezd-i memûriyyet-i ʻâcizîye umerâ-yı ʻaskeriyyeden ve 
jandarma erkânından birer zâtın (4) ve Beyoğlu ve Üsküdar Müdîriyyetleri 
nezdine dahi bu iki sınıfdan birer büyük zâbitin şimdiden bi’l-intihâb 
memûr edilmesi (5) ve ismlerinin bildirilmesi husûsunun Harbiyye 
Nezâret-i Celîlesine işʻâr buyurulması ̒ arz olunur. Fî 6 Kânûn-ı evvel Sene 
(1)327 (19 Aralık 1911).

İstanbul Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)

95  BOA. DH. SYS. 55-69.



203

9596

Polis teşkilatının umumi ihtiyaçları henüz tamamlanmadığından, polis 
bulundurulmasına lüzum olmayan kaza merkezlerinde zabıta işlerinin 

jandarmaya terkedilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 95 � Sayfa: 489)

Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Tahrîrât Şuʻbesi
ʻAded
ʻUmûm: 39

Hulâsa:
Bir memûrdan başka polis bulundurulması mümkün 

olamayan kazâlar merâkizi zâbıtasının jandarmaya terki 
muvâfık olacağına dâir.

(1) Taşra polis kadrosunun baʻzı vilâyât ve gayr-ı mülhak elviye 
merâkiziyle merkez-i mülhakası umûr-ı zâbıtasının ihtiyâcât-ı kâmilesini 
ihâtâ edememesinden (2) nâşî mürettebât-ı mahalliyye merâkiz-i lâzimeye 
mevcûdun kifâyeti nisbetinde tevzîʻ olunarak ekser kazâlar merâkizine yalnız 
bir polis tahsîs edilmekde bulunmuş (3) ise de şehr ve kasabalar dâhilindeki 
vezâif-i zâbıtanın ve bâ-husûs teşkîlât-ı ʻadliyyesi ikmâl edilmeyen ekser 
kazâlarda müddeʻi ʻumûmî muʻâvinliği vekâletinin (4) polise ʻâidiyet-i 
kânûniyyesine mebnî o misillü merâkizde kâffe-i husûsât zâbıta ile 
berâber hukûk-ı ʻumûmiyyeye müteʻallik muʻâmelât-ı kânûniyyenin polis 
memûruna (5) tahmîl edilmesi o kabîl merâkiz umûr-ı zâbıtasının hüsn-i 
idâresini müşkilâta dûçâr etmekde bulunduğu muhâberât-ı câriyyeden 
anlaşılmakdadır her ne kadar (6) taşra polis mürettebâtının taksîmât-ı idâre 
dâhilinde sûret-i tertîb ve istihdâmları mahallerine ʻâid husûsâtdan ise de 
polisin mevcûdiyyeti umûr-ı inzibâtiyyenin (7) intizâm-ı cereyânı emrinde 
ihsâs-ı faʻâliyyet etmesiyle kâim bulunmasına ve merâkizinin ekseri şehr 
ve kasabalardan maʻdûd olamayacak derecede küçük ve mahdûd (8) olan 
kazâlarda başlı başına bir vakt teşkîl edemeyeceği bedîhî bulunan birer 
polis memûru istihdâmından idâreten bir menfaʻat melhûz olamayacağı (9) 
gibi polis kuvve-i ̒ umûmiyyesi bu sûretle dağınık bir hâlde bulundurularak 

96  BOA. DH. MB. HPS. 145-13.
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vilâyât ve elviye merâkiziyle baʻzı mühim kazâlar merkezlerinin şiddet-i 
ihtiyâcâtını (10) nâkıs bırakmakda olduğuna binâen ve polisin bulunmadığı 
mahall ve ahvâlde jandarmanın ʻaynı vazîfe ile mükellefi yyeti nizâmât-ı 
mahsûsası iktizâsından ve teşkîlât-ı (11) ʻadliyyesi noksân olan kazâlarda 
polis bulunmazsa müddeʻi ̒ umûmî muʻâvinliği vekâletinin jandarma zâbiti 
maʻrifetiyle îfâsı da Usûl-i Muhâkemât-ı Cezâiyye (12) Kânûnunun Yüz 
Otuz Dördüncü Mâddesi’ndeki mesâğ îcâbından bulunmasına nazaran 
mevkiʻan ehemmiyyet ve polis vezâifi  iʻtibârıyla istifâde ve menfaʻat 
melhûz olmayan (13) o gibi kazâlar merâkizinde mücerred polis nâmına 
bir memûr bulundurulmak içün polise kaviyyen muhtâc olan merâkiz-i 
mevcûdiyyenin nâkıs ve bu sûretle (14) mürettebât-ı mahalliyyenin 
kuvve-i ̒ umûmiyyesinden istifâdeyi ̒ akîm bırakmak muvâfık olamayacağı 
bedîhî bulunduğundan polis teşkîlâtının ihtiyâcât-ı ʻumûmiyyesi ikmâl 
(15) edilinceye kadar hiç olmazsa jandarma mürettebât-ı mahalliyyesinin 
kumandanlığı zâbitlerle idâre olunan ve hâlen ve mevkiʻan polis 
sınıfından bir memûrun bulundurulmasında (16) bir lüzûm ve ehemmiyyet 
mutasavvır olmayan kazâlar merâkizindeki umûr-ı zâbıtanın jandarma 
kumandanı olan zâbite terkiyle o gibi merâkizdeki polislerin sâir (17) 
merâkiz-i mühimme mevcûduna ʻilâvesi kâbil ve mütâlaʻasına mürâcaʻat 
edilen ʻUmûm Jandarma Kumandanlığınca da bu bâbda muvâfakat-ı efkâr 
hâsıl olmağla memûrîn-i zâbıtanın tevzîʻ ve tertîbince bu cihetler nazar-ı 
dikkatde bulundurularak tertîbâtın îcâbât ve ihtiyâcât-ı mahalliyyeye 
tevfîki husûsuna himem-i ʻaliyyeleri masrûf buyurulmak bâbında. Fî 13 
Rebîʻü’l-âhir Sene (1)330 ve fî 19 Mart Sene (1)328 (1 Nisan 1912).

Dâhiliyye Nâzırı Vekîli nâmına
Müsteşâr
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9697

Hudutlardaki kaçakçılığın önlenmesi için polis ve jandarmanın vergi 
muhafaza memurlarına yardımcı olmaları hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 96 � Sayfa: 490)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Muhâberât-ı ʻUmûmiyye Dâiresi
Dördüncü Şuʻbe
ʻUmûm: 73
Dosya: 57027

Hulâsa:
Polis ve jandarmanın memûrîn-i muhâfaza-i 

rüsûmiyyeye muʻâvenetde bulunmasına dâir.

(1) Sevâhil-i hudûd-ı beriyye-i şâhânede kaçak eşyâ ve esliha idhâl ve 
imrârının menʻiyle emr-i inzibât ve muhâfazanın temîni içün her mevkiʻin 
ihtiyâcât-ı inzibâtiyyesine (2) göre lüzûmu kadar piyâde veyâ süvârî 
muhâfaza memûrları taʻyîn edilerek mavzer tüfenkleriyle de teslîhleri 
mukarrer bulunmakla berâber umûr-ı muhâfazanın temîni (3) zımnında 
lâzımü’t-tatbîk vesâit hakkında icrâ-yı tedkîkât etmek üzere Rüsûmât ve 
Duyûn-ı ʻUmûmiyye ve Reji Tenbaku İdâreleriyle müştereken bir heyet-i 
muhtelite-i (4) muhâfaza teşkîl edeleceği ve fakat hudûd-ı Osmâniyyenin 
ekser mevâkiʻi hâlli ve kaçakcılığa müsâid bulunmasından dolayı devâir-i 
mezkûre ile müttehiden ittihâz (5) edilecek tedâbîr-i inzibâtiyye sâyesinde 
kaçakcılığın sûret-i katʻiyyede menʻi ve her mevkiʻin memûrîn-i muhâfaza-i 
rüsûmiyye ile taht-ı muhâfazaya alınması imkânsız (6) bulunduğundan 
dolayı cihet-i ʻaskeriyye ve kuvâ-yı zâbıta-i mahalliyyenin de memûrîn-i 
muhâfaza-i rüsûmiyyeye ʻinde’l-iktizâ müzâheret ve muʻâvenet ve 
memûrîn-i muhâfaza bulunmayan (7) mahallerden kaçırılan mevâdd 
ve eşyânın taʻkîb ve der-destine mübâderet eylemeleri lâzım olduğu ve 
Harbiyye Nezâret-i Celîlesince baʻzı vilâyâtda teşkîl olunan hudûd (8) 
karakollarının memûrîn-i muhâfaza-i rüsûmiyyeye muʻâvenet eylemeleri 
temîn edilmiş ise de der-dest ve müsâdere etdikleri eşyâ bedelinden 
ihbâriyye iʻtâsıyla (9) hidemât ve mesâʻîlerine karşı ibrâz-ı mükâfât 

97  BOA. DH. HMŞ. 30-7.
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olunması takarrür eden polis ve jandarmanın da ʻinde’l-iktizâ memûrîn-i 
mezkûreye zahîr olmaları ve kaçak eşyâya (10) tesâdüfl eri hâlinde taʻkîb 
ve der-dest ile kaçak eşyâ idhâl ve imrârına meydân vermemeğe ihtimâm 
eylemeleri Rüsûmât Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesinden bildirilmiş (11) 
olmağla mûcibince muʻâmele îfâsı taʻmîmen teblîğ olunur efendim. Fî 9 
Nisan Sene (1)328 (22 Nisan 1912).

Dâhiliyye Nâzırı Vekîli nâmına
Müsteşâr



207

9798

İcra edilmekte olan teftiş ve kontrol neticesinde polis teşkilatında 
kalanların azalması sonucu Orduda 1.63 boyunda ve okuma yazma 

bilen efradın polise verilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 97 � Sayfa: 491)

İstanbul Polis Müdîriyyeti
Tahrîrât Kalemi
ʻAded
ʻUmûmî: 4722
Husûsî: 170

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Nâzır beyefendi hazretleri
(2) Son zamânlarda daha ziyâde iktisâb-ı ehemmiyyet eden polis vezâifi nin 
daha muntazam bir sûretde îfâsı husûsuna (3) dikkat edilerek icrâ edilmekde 
olan teftîş ve kontrol netîcesi olarak rehâveti iʻtiyâd edenlerle polisde 
bekâsına mâniʻ (4) cürm işleyenlerin kaydı terkîn edildiği cihetle mevcûdu 
azalmakda olan polise yeniden kayd içün mürâcaʻat edenler (5) arasında 
şerâit-i kânûniyyeyi hâiz olanların pek az olması hasebiyle büdcemize 
zamm edilen iki yüz elli polisden (6) mâ-ʻadâ eski kadromuzda yüzden 
fazla münhallimiz vardır vukûʻ bulan iʻlân üzerine polise kayd ve kabûl 
edilenler (7) yine ihtiyâca kâfî bir derecede olmadığı gibi mevcûdu ikmâl 
edebilmek içün burada şerâiti hâiz tâlib bulmak da (8) mümkün olmadığı 
anlaşıldı âsâyişi müteessir edeceği tabîʻî olan şu ihtiyâcın gitdikce tezâyüd 
etmesine mebnî üç yüz yirmi (9) beş senesi ibtidâsında olduğu gibi bu defʻa 
orduda 1.63 boyunda olan ve okuyub yazması bulunan (10) efrâdın polise 
verilmesi içün Harbiyye Nezâret-i Celîlesinin istihsâl-i muvaffakatına 
delâlet ve ʻinâyet buyurulması (11) bi’l-hâssa ʻarz ve istirhâm olunur 
ol bâbda irâde efendim hazretlerinindir. Fî 18 Ağustos Sene (1)329 (31 
Ağustos 1913).

Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)

98  BOA. DH. İD. 159-58.
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9899

Önemli siyasi olaylara ait raporların birer suretinin polis müdür ve 
merkez memurlarınca doğrudan Emniyeti Umumiye Müdüriyetine 

gönderilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 98 � Sayfa: 492)

Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
20490
Şuʻabât-ı Dâhiliyye: 126
ʻUmûm: 577

Vekâyiʻ-i mühimme ve siyâsiyyeye ʻâid roporların birer sûretlerinin
polis müdîr ve merkez memûrlarınca doğrudan doğruya

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine irsâli lüzûmuna dâir.

(1) Bi’l-ʻumûm Memâlik-i Osmâniyyenin emniyyet-i dâhiliyye ve 
hâriciyyesine müteʻallik eden cerâim-i mühimme ve siyâsiyye hakkında 
takayyüdât ve tefahhüsât icrâsıyla memûrîn-i inzibâtiyyeyi tenvîr ve îkâz (2) 
vazîfesiyle mükellef olmak üzere Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetinde 
ahîren teşkîl olunan İstitlâʻât Müdîriyyetinin vazîfe-i mühimmesini 
muvaffakiyetle icrâ edilmesi teşebbüsât-ı cürmiyyeye (3) vakt ü zamânıyla 
ıtlâʻ husûsuna mütevakkıf ve hâlbûki vilâyât memûrîn-i zâbıtasınca vâkiʻ 
olan istitlâʻâtın memûrîn-i mülkiyye vâsıtasıyla birçok derecâtdan geçerek 
(4) Nezârete îsâl edilmekde olması Müdîriyyet-i mezkûrenin ihdâsından 
müntazır olan mekâsıdın husûlüne mâniʻ olduğundan kazâ ve livâ ve 
vilâyet memûrîn-i zâbıtası müstahberât (5) vâkıʻalarından kemâ-fi ’s-
sâbık rüesâ-yı memûrîn-i mülkiyyeye maʻlûmât iʻtâsında devâm etmekle 
berâber memûrîn-i mûmâileyhüm tarafl arından verilecek raporların birer 
sûretlerinin (6) ve vilâyâtda doğrudan doğruya polis müdîriyyetlerine ve 
elviye-i gayr-ı mülhakada merkez memûrluklarına ve mezkûr müdîriyyet 
ve memûrluklardan da doğruca Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine (7) 
gönderilmesi husûsunun usûl-i ittihâzı muvâfık-ı maslahat görülmüş ve 
bu sûret ekser memâlik-i mütemeddinece kabûl edilmiş olmağla baʻd-ezîn 
ona göre îfâ-yı muʻâmele (8) olunması zımnında îcâb edenlere teblîgât-ı 
lâzime îfâsı taʻmîmen beyân olunur ol bâbda. Fî 9 Safer Sene (1)332 ve fî 
25 Kânûn-ı evvel Sene (1)329 (7 Ocak 1914).

Dâhiliyye Nâzırı nâmına
Müsteşâr

99  BOA. DH. MB. HPS. M. 9-83.
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Olağanüstü durumlarda polis ve jandarma kuvvetlerinin yetersizliği 
oluşmadıkça kumandanlıklardan asker talep olunmaması hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 99 � Sayfa: 493)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti Kalemi
ʻUmûm: 670
Husûsî:

Hulâsa:
Ahvâl-i fevkaʼl-ʻâdede polis ve jandarma

kuvvetlerinin kifâyetsizliği sûret-i katʻiyyede
tahakkuk etmedikce kumandanlıklardan ʻasker

taleb olunmaması hakkında.

(1) İdâre-i ʻUmûmiyye-i Vilâyât Kânûnunu Yirmi Altıncı ve Yirmi Yedinci 
Mâddeleri’nin bahş eylediği salâhiyyete istinâden memûrîn-i mülkiyyenin 
(2) aʻşâr ve ağnâm tahsîlâtında ve bakâya ve mücrimîn der-destinde, 
habshâne muhâfızlığında istihdâm olunmak üzere ve baʻzen de ortada 
bir gûne (3) esbâb-ı makbûle mevcûd olmaksızın baʻzı hâdisâtın zuhûru 
vehm ü ihtimâline binâen bilâ-lüzûm ʻasker taleb etmekde olduklarından 
bahsle (4) kolordu kumandanlıklarından mütevâliyen şikâyet edilmekde 
olduğu Harbiyye Nezâret-i Celîlesinden bâ-tezkire bildiriliyor. Mevâdd-ı 
mezkûrenin (5) memûrîn-i mülkiyyeye bahş eylediği salâhiyyet kuvâ-
yı mevcûde-i inzibâtiyyenin ʻadem-i kifâyeti gibi fevka’l-ʻâde ahvâlde 
zâbıta-i mâniʻa ve ʻadliyyeye (6) müteʻallik vezâifi n icrâsı ve kavânîn ve 
nizâmât-ı devletin tenfîzi ve âsâyiş ve emniyyet-i mahalliyyenin muhâfaza 
ve takviyesi husûslarına münhasır (7) olmasına ve ahîren jandarma 
büdcesine zamm olunan mebâliğ ile bi’l-ʻumûm vilâyât ve elviye-i 
gayr-ı mülhaka jandarma kadroları hadd-i lâyıkına iblâğ (8) edilmekle 
berâber gerek zamâim-i vâkıʻanın gerek esâsen mevcûd bulunan efrâd-ı 
münhallâtının pey-der-pey ikmâli mukarrer bulunmasına nazaran âtîde 
beyân (9) olunan mevâddın gayrı ahvâlde polis ve jandarma kuvvetlerinin 
kifâyetsizliği sûret-i katʻiyyede tahakkuk etmedikce kumandanlıklardan 

100  BOA. DH. EUM. MTK. 75-34.
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ʻasker (10) taleb olunmaması taʻmîmen teblîğ olunur ol bâbda. Fî 29 
Rebîü’l-evvel Sene (1)332 ve fî 12 Şubat Sene (1)329 (25 Şubat 1914).

Dâhiliyye Nâzırı nâmına
Müsteşâr

ʻAsker talebini îcâb etdiren ahvâl:
1-Merkez-i ʻaskerîde veyâhûd buradan bir günde muvâsalat ve ʻavdet 

olunabilecek bir mahallde ânî ve derhâl teskîn ve itfâsı kâbil bir kıyâm 
zuhûru hâlinde.

2- Jandarma kuvveti vazîfesinin biʼl-fi ʻl îfâsında âsâr-ı temerrüd ve 
mukâvemete uğrayıb da istihsâl-i muvaffakiyyet edemeyeceği zamanda.

3- ʻİsyân, ihtilâl ve şekâvet gibi âsâyiş-i ʻumûmî ve icrâat-ı hükûmeti 
münhall-i ahvâl-i fevka’l-ʻâdenin merkez-i ʻaskerî veyâ yakınında zuhûru 
takdîrinde.

4- Birinci ve üçüncü mâddelerdeki hâdisâtın merkez-i ʻaskerîden uzak 
ve müttesiʻ bir sûretde zuhûru hâlinde.

5- Emn ü âsâyiş-i ʻumûmîyi münhall ve jandarma kuvvetiyle teskîni 
gayr-ı kâbil müsellah ve gayr-ı müsellah ictimâʻâtın dağıtılması hâlinde.

6- Siyâsî bir maksadla olmayıb mücerred biri diğerinin ağnâm ve 
emvâlini nehb ü gâret içün ʻaşîretlerin biri diğeriyle müsâdemeleri 
zuhûrunda zâbıta kuvveti kâfî değilse.

7- Bir ʻaşîretin ʻinde’l-iktizâ tedîbi hâlinde.
8- Habshânelerin tahliyesi gibi ânî bir fevka’l-ʻâde zuhûrunda.
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Polislerin sayılarının artırılması mümkün olmadığından, mevcut 
polislerin toplu bir halde bulundurulması gerektiğine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 100 � Sayfa: 494)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
ʻAded: 
ʻUmûm: 55

Hulâsa:
Polisin tezyîdi mümkün olamayacağından

kuvve-i mevcûdenin toplu bir hâlde
bulundurulmasına dâir.

(1) Biʼl-ʻumûm vilâyât ve elviye-i gayr-ı mülhaka polis mevcûdu geçen sene 
istihsâl olunan tahsîsât ile mümkün mertebe tezyîd edilmiş (2) iken bunun 
da ̒ adem-i kifâyetinden bahsle tezyîdi lüzûmu baʻzı vilâyâtdan işʻâr olunur. 
Sene-i hâliyye büdcesine nazaran yeniden zamâim (3) icrâsı katʻiyyen gayr-ı 
mümkün olub mevcûd-ı hâzırla tedvîr umûr-ı zarûrî olmasına ve husûsât-ı 
inzibâtiyyenin kazâ merkezlerinde (4) bulundurulmakda olan bir nihâyet 
iki polisle rüyeti müteʻassir olub kazâlarda jandarmalar tarafından temîn-i 
muʻâmelât edile gelmekde ve biʼl-ʻakis (5) kazâlarda polis bulundurulması 
kendilerinden istifâde imkânını selb eylemekde bulunmasına göre polisin 
müteferrik ve perakende bir hâlde öteye (6) beriye dağıtılmayarak vilâyet 
ve livâlarda ber-mûcib-i nizâm karakol teşkîl edecek bir mikdârda 
bulundurulması selâmet-i maslahat nâmına (7) daha ziyâde mûcib fevâid 
ve şu hâlde ehemmiyyet ve vüsʻati iʻtibârıyla polis bulundurulmasına 
lüzûm görülmeyecek kazâlardan memûrîn-i mûmâileyhümün (8) hemen 
celbi ile der-miyân edilmekde olan ihtiyâcâtın bir dereceye kadar refʻi 
kâbil görülmüş olduğundan hâlin takdîriyle ona göre ittihâz (9) tedâbîr 
olunması mütemennâdır ol bâbda. Fî 11 Cemâziyeʼl-evvel Sene (1)332 ve 
fî 25 Mart Sene (1)330 (7 Nisan 1914).

Dâhiliyye Nâzırı nâmına
Müsteşâr

101  BOA. DH. EUM. MTK. 17-43.
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Vazifesi esnasında hastalanan polis memurlarının, belediye doktorları 
tarafından muayene ve tedavilerinin ücretsiz olarak yapılması, Polis 
Nizamnamesi gereği olduğu aksi hareket edenlerin hakkında gerekli 

kanuni işlemlerin yapılmasının Sivas Valiliği’ne bildirilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 101 � Sayfa: 495)

Sivas Vilâyeti
ʻAded: 108

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i ʻAliyyesine

(1) Esnâ-yı vazîfede hastalanan polis memûrlarının verilecek müzekkireler 
üzerine belediyye etıbbâsı tarafından muʻâyene ve tedâvî (2) olunacakları 
Polis Nizâmnâmesinin 44 üncü mâddesi cümle-i sarâhatinden iken tedâvîden 
sarf-ı nazar memûrîn-i mûmâileyhümden meşy (3) ve harekete gayr-ı 
muktedir sûretde hastalanıb da hastalığının nevʻ ve derecesi anlaşılmak 
üzere muʻâyenelerine lüzûm görülenler içün (4) her muʻâyenede birer 
mecîdiyye ücret-i kademiyye verilmedikce muʻâyene olunamayacakları 
Sıhhiyye Müdîriyyetinden bildirilmekdedir maʻlûm-ı ʻâlîleri (5) 
buyurulduğu üzere birçok tekâlif-i emîriyyeden bile muʻâf tutulan polis 
efrâdı gece ve gündüz her gûnâ ahvâl ve (6) havâiyyeye maʻrûzen îfâ-yı 
vazîfe ile mükellef ve tesîrât-ı havâiyyeden sık sık hastalanmakda olub 
gerek muʻâyene (7) ve gerekse tedâvîleri hâlinde ücret-i kademiyye iʻtâsına 
mecbûr tutulmaları maksad-ı kânûnla kâbil-i telîf görülememekle berâber 
(8) şu hâl-i maʻdûriyyetlerini mûcib olmakda ve günlerce tedâvîsizlik 
yüzünden hastalıklarının temâdîsiyle muhâfaza-i (9) hayâtları tehlikeye 
dûçâr vazîfe ve mevcûde zaʻf ve nakîse ibrâz etmekde olduğundan îcâb-ı 
hâlin îfâsına (10) ʻinâyet buyurulması ʻarz olunur efendim hazretleri. Fî 2 
Nisan Sene (1)330 (15 Nisan 1914).

Polis Müdîri
(İmzâ)

102  BOA. DH. EUM. MTK. 18-41.
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*
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Tahrîrât Kalemi

Numero
Târîh-i 
Tebyîz

Târîh-i 
Tesvîd

Sivas Vilâyetine12 Nisan 
Sene 

(1)330

(25 
Nisan 
1914)

(1) Îfâ-yı vazîfe esnâsında veyâhûd ʻâdiyen 
hastalanarak muhtâc-ı (2) tedâvî bulunan po-
lis memûrînleri vilâyet-i behiyyeleri Sıhhiye 
Müdîriyyetine (3) muʻâyene ve tedâvîsinden 
istinkâf ve bir mecîdiyye ücret-i kademiyye taleb 
(4) edilmekde olduğu polis müdîriyyetinin işʻâr-ı 
ahîrinden anlaşılmışdır (5) tahsîsât-ı şehriyyesiyle 
ancak temîn-i maʻîşet edebilen ve vazîfe-i (6) müş-
kilesi ilcâatıyla sıhhati haleldâr olarak sık sık (7) 
tedâvîye ʻarz-ı ihtiyâc etmekde bulunan (8) polisin 
sarfi yyât-ı zâide-i mümâsileye kudretyâb olamaya-
cağı der-kâr (9) ve esâsen 4 Ağustos Sene (1)323 
târîhli nizâmnâmenin (10) kırk dördüncü mâdde-i 
gayr-ı münfesihasının vuzûh ve sarâhatine (11) 
nazaran etıbbâ-yı belediyyenin hasta ve muhtâc-ı 
tedâvî (12) polis memûrlarının meccânen muʻayene 
ve tedâvîsine (13) mecbûriyyetleri âşikâr bulun-
muş olmağla
(Belgenin Devamı)

(1) memûrîn-i inzibâtiyyeden muhtâc-ı tedâvî ol-
duğu (2) bildirilenlerin meccânen ve müsâraʻaten 
muʻâyene ve tedâvîleri (3) vücûbunun lâzım ge-
lenlere sûret-i müessirede ihtârı (4) ve vazîfe-i 
muʻayyene-i nizâmiyyelerini îfâdan istinkâf (5) 
eyleyen etıbbâ haklarında dahi muktezâ-yı (6) 
muʻâmelenin lüzûmu ehemmiyyetle (7) temennî 
olunur ol bâbda.
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Polis Nizamnamesindeki geçici maddelerle getirilen yeni teşkilat 
sisteminin uygulanması hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 102 � Sayfa: 498)

Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Memûrîn Şuʻbesi
ʻAded:
24737
31

Dâhiliyyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Polis Nizâmnâmesinde münderic mâdde-i muvakkatede musarrah 
olduğu üzere üçüncü sınıf komiserlik lağv edilmiş ve bu sınıfda bulunan 
komiserlerin kıdemli komiser muʻâvini ʻunvânıyla (2) ve maʻâş-ı 
hâlîleriyle istihdâm edilecekleri ve bunlardan münhall vukûʻunda 
yerlerine kimse taʻyîn edilmeyib maʻâşâtından tasarruf edilecek mebâliğ 
işbu kânûnda münderic teşkîlâtın tamâmî-i (3) tatbîkine karşılık tutulacağı 
derc ve tasrîh olunmuşdur ki işbu teşkîlâtda vilâyâtda kısm-ı ʻadlî ve idârî 
heyetlerini vücûda getirmek içün merkez memûrları ve serkomiserler ve 
(4) müstakill livâlara merkez memûrları taʻyîni gibi polisin intizâm ve 
tekemmülünü temîne hâdim bulunan husûsâta dâirdir bir seneye karîb bir 
müddetden beri mesâʻî-i mütemâdiyye netîcesi (5) olarak iki yüz on üç 
üçüncü komiserlikden yüz yetmiş üçü imhâ edilerek maʻâşları tasarruf 
edilmiş ve tasarrufât-ı vâkıʻadan sâlifüʼl-ʻarz teşkîlât kısmen ikmâl (6) 
edilebilmiş ise de el-yevm müstahdem bulunan ve maʻrûzât-ı vâkıʻa üzerine  
tensîb Nezâret-penâhîleriyle geçende Der-Saʻâdet Polis Müdîriyyet-i 
ʻUmûmiyyesi içün de mürettebâtı nisbetinde (7) bir mikdârı tefrîk olunan 
kırk üçüncü komiserin zîrde ʻarz ve tafsîl olunacak esbâba mebnî kadroya 
idhâliyle maʻâşlarının tasarrufu ve teşkîlât-ı mebhûsenin ikmâli senelere 
(8) mütevakkıf olacağı muhâberât ve muʻâmelât-ı câriyyeden istidlâl 
edilmekde bulunmuşdur. Şöyle ki:
(9) Geçen sene 24 Temmuz Sene (1)329 târîhiyle taraf-ı ʻâlî-i Nezâret-
penâhîlerinden vilâyâta vukûʻ bulan teblîgât vechle polis kadrolarına  

103  BOA. DH. EUM. MEM. 48-33.
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ʻilâve olunan muʻâvinliklere mevâkiʻ-i (10) harbiyyeden gelib muvakkaten 
iʻzâm olunan üçüncü komiserler yerleşdirilmiş olub yine tahrîrât-ı 
mezkûrenin dördüncü fıkrasına göre bir vilâyetin kadrosuna ʻilâve 
olunan (11) muʻâvinlerin ʻadedi vilâyetin gerek mürettebât-ı asliyyesinde 
mevcûd üçüncü komiserler ve gerek mevâkiʻ-i harbiyyeden gelib oraya 
gönderilen üçüncü komiser ve muʻâvin mikdârından dûn (12) bulunduğu 
hâlde açıkda kalacakların vilâyât-ı sâireye yerleşdirilmek üzere ismlerinin 
ve mürettebât-ı asliyyelerinin inbâsı lâzım gelerek fi ʼl-hakîka bu sûretle 
açıkda (13) kalanlar esâmîsi bildirilmiş ise de vilâyât-ı sâirede münhall 
olan muʻâvinliklere diğer vilâyâtdan açıkda bulunan üçüncü komiserlerden 
biri nakl edildiği hâlde o vilâyet (14) hâricden gelecek bu memûru kabûl 
etmemekde ve baʻzı vilâyât ise kendisinde fazla üçüncü komiser bulunduğu 
ve bunların evvel be evvel açılacak muʻâvinlik münhallâtına taʻyînleri (15) 
hakkında ekîden işʻârâtda bulunulduğu hâlde fazla üçüncü komiserleri kâle 
almayarak polis memûrlarını terfîʻ etdirmekde ve muhâlif-i teblîgât olarak 
bu yolda (16) yapılan muʻâmeleden de dâireyi haberdâr etmemekdedirler. 
Bu cümleden olmak üzere Haleb Vilâyetinde açıkda kalan üçüncü 
komiserlerden biri Sûriye’de münhall muʻâvinliğe (17) taʻyîn olunduğu 
ve maksad-ı nakl ve taʻyîn tafsîlen îzâh edildiği hâlde Suriye Vilâyetinden 
gelen fî 26 Teşrîn-i sânî Sene (1)329 târîhli cevâbda ehliyyet ve kifâyeti

(Sayfa-2)

(1) hasebiyle münhall muʻâvinliğe Polis Memûru Rüşdü Efendi taʻyîn 
edildiğinden memûriyyetinin ʻadem-i tasdîki bes ve fütûrunu ve kendi ve 
emsâlinin kesr-i şevklerini mûcib ve dolayısıyla (2) makâm-ı vilâyetin 
haysiyyet ve şerefi yle gayr-ı mütenâsib ve zâten tayîni makâm-ı vilâyete 
ʻâid olduğundan bahsle yerine Haleb’den taʻyîn olunan efendinin tehîr-i 
ʻazîmeti lüzûmunun (3) telgrafl a Haleb Vilâyetine bildirildiği işʻâr 
olunmakda ve yine bu kabîlden olarak Beyrut’da komiser muʻâvinliğine 
terfîʻ etdirilen polis memûrunun fazla bu kadar üçüncü komiser olduğu 
(4) hâlde terfîʻi muvâfık olamayacağından bahsle tehîri hakkında fî 29 
Kânûn-ı evvel Sene (1)329 târîhinde sebk eden teblîğe el-ân cevâb vürûd 
etmemekde ve Aydın Vilâyetinde sekiz fazla üçüncü komiser (5) bulunduğu 
ve buna binâen dördünün Der-Saʻâdet kadrosunda vâkiʻ olarak münhalâta 
yerleşdirilmek üzere berây-ı imhâ celblerine dâiremizce teşebbüs olunduğu 
hâlde polis (6) memûrlarının terfîʻ etdirildiği istihbâr edilmesi üzerine 
keyfi yyet ledeʼl-istiʻlâm altı polis memûrunun fî 15 Kânûn-ı sânî Sene 
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(1)329 târîhinde terfîʻ etdikleri 24 Nisan Sene (1)330 (7) târîhiyle Aydın 
Polis Müdîriyyetinin tahrîrât-ı cevâbiyyesinde bildirilmekde ve Edirne 
Vilâyetinde de münhall muʻâvinlik bulunduğu cihetle münâsibleri intihâb 
ve taʻyîn olunmak üzere üçüncü (8) komiserler esâmîsini hâvî künye 
pusulası fî 2 Şubat Sene (1)329 târîhinde Edirne Vilâyetine gönderilmiş ve 
cevâb vürûd etmemesine mebnî fî 25 Mart Sene (1)330 târîhinde Edirne 
Polis (9) Müdîriyyetine tekîd-i keyfi yyet edilmiş iken hangilerinin kabûl 
edildiğine veyâ hiçbirinin Edirne’de istihdâm edilmeyeceğine dâir şimdiye 
kadar cevâb gelmediği gibi tahmînen bir buçuk mâh mukaddem (10) Der-
Saʻâdet’e gelen Edirne Merkez Memûruna şifâhen söylendiği ve talebine 
mebnî ona da müteʻaddid künye pusulaları verildiği hâlde el-hâletü-hazihî 
bir netîce istihsâl edilememekdedir. (11) Vilâyetlerce ihtiyâr edilen işbu 
muʻâmelât İdâre-i Vilâyât Kânûnuna istinâd etdirilmekde ve bi’t-tabʻ buna 
karşı bir gûnâ iʻtirâzâtda bulunulamamak tabiʻî görülmekde ise de (12) 
yine bir nizâmnâme ile sınıfl arı lağv edilerek imhâları takarrür etmiş ve 
hâsıl olacak karşılık ile ihtiyâcât-ı vilâyât pîş-i teemmüle alınarak teşkîlâta 
esâs ittihâz edilmiş (13) olan üçüncü komiserlikler meselesinin baʻzı 
vilâyetlerce nazar-ı dikkate alınmamasından ve Emniyyet-i ̒ Umûmiyyeden 
vâkiʻ olan teblîgâtın makâm-ı vilâyetin hukûkuna tecâvüz tarzında telakkî 
edilmesinden (14) dolayı muʻâmelâta bir cereyân-ı istikâmet verilmesi ve 
şu hâl ile sâlifü’l-ʻarz bakiyye kalan kırk kadar üçüncü komiserliklerin 
imhâsı keyfi yyeti de bi’t-tabʻ emr-i düşvâr hâlini iktisâb eylemişdir (15) ve 
kezâ Nizâmnâmenin Kırk Dördüncü Mâddesi’nde Emniyyet-i ̒ Umûmiyye 
Dâiresinin vazʻiyyeti ve ne gibi umûr ile iştigâl edeceği hakkında harekât-ı 
kâfi yye mevcûd memûrîn-i zâbıtanın sicill-i ahvâlinin (16) tanzîmi ve 
tebeddülât ve terakkiyâtına ʻâid muʻâmelâtın icrâsı içün polis müdîrlerinin 
her ay nihâyetinde vukûʻât cedâvili irsâliyle memûrînin terkîn-i kaydından 
ve terfîʻ ve tebdîl

(Sayfa-3)

(1) ve tahvîlinden veyâ dûçâr-ı mücâzât olmasından dâireyi vakt ü zamânıyla 
haberdâr etmesi muktezî iken bir seneye karîb bir müddetden beri İstanbul 
Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesince bu dakâyik (2) nazar-ı dikkate 
alınmayarak hiçbir sûretle maʻlûmât verilmemekde ve bu bâbda yazılan 
tezâkire de cevâb ahz edilememekdedir. Tafsîlât-ı maʻrûzadan rehîn-i 
ʻilm-i sâmî-i Nezâret-penâhîleri (3) buyurulacağı vechle hidmet-i hâzıranın 
temâdîsi hem teşkîlâtda iltizâm olunan sürʻati tehîr ve hem de muʻâmelâtın 
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hüsn-i cereyânını taʻvîk etmekde ve bu sûretle (4) idâre-i umûrda tesâdüf 
olunan müşkilâtın her ne kadar vülât hazerâtıyla hall ü faslı içün bir çok 
muhâberât cereyân eylemekde ise de teksîr-i sevâddan başka bir netîce 
(5) istihsâl edilememekde olduğundan ya polisin emr-i idâresiyle intizâm-ı 
kuyûd ve sicillâtı noktasından dâirenin katʻ-ı revâbıtıyla müâhazeden 
vâreste kalmasına (6) müsâʻade buyurulmasını veyâhûd ber-vech-i bâlâ 
ʻarz olunan Suriye ve Beyrut ve Aydın Vilâyetlerince hilâf-ı teblîgâtı vâkiʻ 
olan terfîʻlerin kıdemli komiser muʻâvinlerinin kadroya (7) tamâmıyla 
idhâllerini müteʻâkib münhalât vukûʻunda nazar-ı dikkate alınmak ve 
evrâk-ı imtihâniyyeleri usûlen buraca tedkîk edilerek tasdîk olunduğunda 
taʻyînleri icrâ kılınmak (8) üzere şimdiden kendilerine bir hakk-ı rüchân 
verilerek yerlerine diğer vilâyâtda olduğu gibi maʻrûz kıdemli komiser 
muʻâvinlerinin taʻyîn ve Edirne Vilâyetinde de bu yolda bir muʻâmele (9) 
vâkiʻ olduğu takdîrde vilâyet-i mezkûrenin de buna imtisâli ve baʻdemâ 
Nezâret-i Celîleleri nâmına Emniyyet-i ʻUmûmiyyeden yazılacak olan ve 
vâlîlerin hukûk ve salâhiyyetlerine (10) bir gûnâ tecâvüz mâhiyyetinde 
olmayan bu gibi muharrerât mündericâtının hüsn-i telakkîsiyle şu üçüncü 
komiserlik meselesinin bir an evvel hüsn-i netîceye îsâl etdirilmesini ve 
Der-Saʻâdet Polis (11) Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesinin de polisin taʻyîn 
ve terkîn-i kayd ve terfîʻ ve terakkî ve tecziyesi gibi kuyûd ve sicillâta 
taʻalluk eden muʻâmelâtdan dâireyi haberdâr eylemesi esbâbının temînini 
(12) ʻinâyet-i celîle-i Nezâret-penâhîlerinden istirhâma cesâret eylerim ol 
bâbda emr ü fermân hazret-i men lehüʼl-emrindir. Fî 5 Mayıs Sene (1)330 
(18 Mayıs 1914).

Mühür
(İmzâ)

Müteferrik Konular
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103104

Belediye zabıtası vazifelerinin polise devrinden dolayı bu vazifelerde 
istihdam edilmek üzere yeni atanacak polislerin elbise ve maaş 

bedellerinin Emniyeti Umumiye Müdüriyeti bütçesine ilavesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 103 � Sayfa: 501)

Muvâzene Müzekkiresi

(1) Zâbıta-i belediyye vezâifi nin polise devri münâsebetiyle iki yüz polisin 
(2) müceddeden kayd ve istihdâmı ve bunların maʻâş ve elbise bedellerinin 
Şehremânetince Hazîne-i (3) Celîleye tesviyesi Cemʻiyyet-i ʻUmûmiyye-i 
belediyyece takarrür ederek Mayıs ibtidâsından iʻtibâren şimdilik (4) 
elli dört polisin istihdâmına lüzûm görüldüğünden on aylık muhassâtları 
ile elbise bedelleri (5) olan sekiz yüz seksen bin guruşun Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye Müdîriyyetinin üç aylık muvakkat büdcesine (6) ʻilâvesi 
Dâhiliyye Nezâretinden vârid olan Nisan Sene (1)330 târîhli tezkirede 
işʻâr buyurulmuşdur (7) Meclis-i Mebʻûsânın güşâdı hasebiyle üç aylık 
muvakkat büdceye kânûn-ı muvakkatle (8) tahsîsât-ı munzamme istihsâli 
artık kâbil olamayacağı cihetle memûrîn-i mezkûrenin (9) yalnız şehr-i 
Mayıs muhassasâtı doğrudan doğruya Şehremânetince tesviye edilmek 
üzere (10) Haziran’dan Nisan nihâyetine kadar dokuz aylık olan yedi yüz 
yirmi bin guruş ile (11) elbise bedelâtı yüz seksen bin ki cemʻan sekiz 
yüz bin guruşun (12) Emniyyet-i ʻUmûmiyyenin (1)330 senesi ʻumûm 
büdcesine ʻilâvesi ve meblağ-ı mezkûrun (13) karşılığı Şehremânetince 
Hazîneye tahsîsât sûretinde verileceğinden bu mikdâr (14) akçenin vâridât 
büdcesine şehremânetinden ancak zâbıta-i belediyye tahsîsâtı nâmıyla (15) 
bir fasl-ı mahsûs sûretinde ʻilâve derc olunması husûsuna müsâʻade-i iʻtâsı 
menût (16) rey-i sâmî-i Nezâret-penâhîleridir ol bâbda. 

Mûcibince Fî 6 Mayıs Sene (1)330 (19 Mayıs 1914).

104  BOA. DH. EUM. MH. 84-28.
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*

4405/82

(1) 26 Nisan Sene (1)330 (9 Mayıs 1914) târîhli tezkire-i nezâret-
penâhîlerine cevâbdır.
(2) Zâbıta-i belediyye vezâifi nin polise devri münâsebetiyle Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye Dâiresince (3) müceddeden istihdâm olunacak polislerin on 
aylık muhassâtı olarak sekiz yüz bin (4) ve elbise bedeli olmak üzere seksen 
bin ki cemʻan sekiz yüz seksen bin (5) guruşun Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
büdcesine ʻilâvesi işʻâr olunur. Meclis-i Mebʻûsânın (6) güşâdı hasebiyle 
artık kânûn-ı muvakkatle tahsîsât-ı munzamme istihsâli kâbil olamayacağı 
(7) cihetle memûrîn-i mezkûrenin şehr-i Mayıs’a ʻâid muhassasâtları 
olan seksen bin (8) guruşun doğrudan doğruya Şehremânetince iʻtâsı ve 
mütebâki sekiz yüz bin guruşun (9) karşılığı Şehremânetinden ahz ve 
istirdâd edilerek ibrâ ve kayd olunmak üzere (10) sene-i hâliyye vâridât ve 
masraf büdcelerine ʻilâvesi bi’t-tensîb îcâbı icrâ kılınmış (11) olduğundan 
Mayıs Haziran ve Temmuz mâhlarına ʻâid mikdârın lüzûm-ı tanzîmi (12) 
3 Mayıs Sene (1)330 târîhinde işʻâr kılınmış olan muvakkat büdceye idhâli 
beyânıyla ʻarz-ı (13) ihtirâm olunur efendim. Fî 13 Mayıs Sene (1)330 (26 
Mayıs 1914).
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104105

Dersaadet’teki resmi veya özel bütün otomobil ve kamyonlara 
numara verilmekte olunduğundan Dâhiliye Nezareti’ne ait kamyon 
ve otomobillere de ilgili belediyelerden alınmak suretiyle numara 

konulması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 104 � Sayfa: 503)

Şehremâneti
Heyet-i Tahrîr Kalemi
147

Zâbıtaya ʻâid otomobillere de numero vazʻına 
müsâʻade buyurulmasına dâir.

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) 23 Haziran Sene (1)330 târîhli ve 92337/153 numerolu tezkire-i ̒ aliyye-i 
Nezâret-penâhîleri cevâbıdır. Otomobillerin sürʻat-i fevka’l-ʻâdeleri 
hasebiyle bunları idâre edenlerden (3) baʻzılarının hadd-i mezûniyyetinden 
fazla sürʻatle hareket edib bir kazâ vukûʻ bulur ise zâbıtanın nazarından 
kaçabilmelerine meydân ve imkân kalmamak ve kazâ vukûʻunda derhâl 
(4) tevkîf olunmasa bile numerosu zabt edilebilmek üzere otomobillere 
numero vazʻı memâlik-i mütemeddinenin her noktasında kabûl edilmiş 
bir usûldür. Yalnız hükümdârların (5) otomobillerinde numero yerine 
kendilerine mahsûs olan tâc vardır. Bu sebeble bir şoför numerosu bulunan 
otomobilini sürʻat-i fevka’l-ʻâde ile hareket etdiremeyeceğine (6) ve bu 
sûretle kazâ vukûʻu da nedret hâsıl eyleyeceğine göre numero vazʻının 
fevâid ve muhassenâtı der-kârdır. Fikr-i ̒ âcizâneme göre devâir-i resmiyye 
ve be-tahsîs zâbıtaya (7) ʻâid otomobillere dahi numero vazʻ olunmasında 
değil bilʻakis olunmamasında mahzûr melhûz olduğu cihetle işʻâr-ı sâbık-ı 
ʻâcizânem vechle îfâ-yı muktezâsına müsâʻade buyurulmasını tekrâr ricâ 
eylerim ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 18 Şaʻbân 
Sene (1)332 ve fî 29 Haziran Sene (1)330 (12 Temmuz 1914).

Şehremini
(İmzâ)

105  BOA. DH. İD. 161-41.
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Sahil merkezleri ve mühim vilayet ve livalar hariç olmak üzere polisin 
görevinin jandarmaya devredilerek merkeze celbinin uygun olduğu 

hususunda Ankara valisinin mütalaası hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 105 � Sayfa: 504)

Ankara Vilâyeti
Polis Müdîriyyeti
Numero
ʻUmûmî: 343
Husûsî: 160

Polis mürettebâtının vilâyetin merâkiz-i mühimmesinde
cemʻ ve istihdâmı muvâfık olacağına dâir.

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti Cânib-i ʻÂlîsine

(1) ʻAtûfetlü efendim hazretleri
(2) 8 Eylül (1)330 târîh ve 27126 numerolu telgrafnâme-i sâmiyyelerine 
cevâbdır. Polis mürettebâtının gayr-ı mühim merâkizde (3) müteferrik 
olarak istihdâmından mesleğin mazbûtiyyet-i idâresine ve memûrînin 
vezâif-i asliyyeleri iʻtibârıyla esbâb-ı tekâmül (4) ve terakkîsine halel-târî 
olacağı beyân-ı ʻâlîsiyle polis memûrlarının vilâyât ve elviye-i mühimme 
merkezlerinde müctemiʻ bulundurularak kazâ ve ehemmiyyetce (5) dûn 
baʻzı livâlar teşkîlâtının ilgâ ve buralardaki polis vezâifi nin jandarmaya 
tevdîʻi hakkında makâm-ı vilâyetden (6) istifsâr-ı mütâlaʻayı hâvî olarak 
tastîr buyurulmuş olan 127 ʻumûm numerolu ve fî 21 Nisan Sene (1)330 
târîhli tahrîrât-ı sâmîleri (7) sûreti alınarak mütâlaʻa ve tedkîk kılındı. 
Muhît-i vilâyetin vüsʻat ve merâkiz-i mülhakasının kesretiyle mütenâsib 
olmayacak derecede (8) dar olan vilâyet polis kadrosuna ve merkez-i 
vilâyetle elviye-i mülhakası merâkizinin ihtiyâcât-ı inzibâtiyyesiyle 
polis tertîbât (9) ve hidemâtı nokta-i nazarından memûrînini terbiye-i 
meslekiyye ve revâbıt-ı inzibâtiyyesine nazaran işbu tensîb ve tasavvûr-ı 
sâmîlerindeki (10) isâbet bedîhî olub bidâyet-i memûriyyet-i ̒ âcizânemden 
beri ʻaynı mülâhaza ve maksadla jandarma kumandanlıkları zâbitânla (11) 
idâre olunan baʻzı kazâlarda münferiden müstahden oldukları anlaşılan 

106  BOA. DH. EUM. MTK. 48-35.
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memûrîn vilâyet merkezlerine alınarak ihtiyâcât-ı inzibâtiyye-i (12) 
merkeziyyenin istikmâline çalışılmış ve Yozgat ve Kırşehir ve Çorum 
gibi dâhil-i vilâyetde mühim olan elviye merâkizinden gayrı (13) mülhak 
kazâlar merâkizinin mevâkiʻi ve sekenesinin emzice ve tebâyiʻi iʻtibârıyla 
bunlara ̒ âid umûr-ı inzibâtiyyenin zâten idâre edilmekde (14) bulunulduğu 
jandarma maʻrifetiyle devâm-ı idâresine ve baʻzı kazâlarda bulunan ve 
inzibât iʻtibârıyla bir mevcûdiyyet gösteremeyeceği bedîhî bulunan (15) 
birer ikişerden ʻibâret polis memûrlarının refʻinde bir mahzûr ve teşkîlât-ı 
ʻadliyyesi bulunmayan kazâlarda mücerred müddeʻi ʻumûmî muʻâvinliği 
(16) vekâletini îfâ içün polis istihdâmına ise idâre-i zâbıtaca bir mecbûriyyet 
gayr-ı mutasavver ve polis bulunmadığı mahallde vazîfe-i mezkûrenin 
jandarma (17) zâbitine ʻâidiyyeti de bu bâbdaki sarâhat-ı kânûniyye ile 
müeyyed bulunmuş olduğuna mebnî jandarma mürettebât-ı mahalliyyesi 
birer çavuş idâresinde bulundukları (18) cihetle henüz alınamamış 
olan baʻzı kazâlar merâkizindeki bakiyye-i memûrînin dahi bu kazâlar 
jandarmalarına zâbit sınıfından birer kumandan (19) gönderildikce pey-
der-pey refʻ ve merâkize celb edilerek mürettebât-ı ʻumûmiyye-i vilâyetin 
merkez-i vilâyetle Kırşehir ve Yozgat ve Çorum (20) livâları merâkizinde 
olmak üzere dört mevkiʻde istihdâma hasrıyla kadrolarında âtiyen hadd-ı 
kifâyeye iblâğı kâbil ve lâ-akall birer karakol (21) mevcûdu nisbetinde 
kıtaʻât-ı muntazame-i müctemiʻa bulundurulmasına imkân hâsıl olmadıkca 
kazâlar merâkizinde müteferrik memûrîn istihdâm olunmamasının usûl-i 
ittihâzından (22) gerek meslekce ve gerek vezâif mertebesince edilecek 
istifâde der-kâr olmağla îcâb-ı hâlin rey-i sâib-i mehâmm-sâzîlerine 
merhûn bulunduğu ʻarz olunur ol bâbda emr ü irâde hazret-i veliyyü’l-
emrindir. Fî 10 Eylül Sene (1)330 (23 Eylül 1914).

Ankara Polis Müdîri
(İmzâ)
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Esliha-i Memnua ve Gayri Memnuanın Derc ve Cem’i Kanunu’nun 
neşrinden sonra Dersaadet’de mevcut silah mağazalarındaki silahların 

müsadere edilmeyip bu mağazaların kapatıldığına dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 106 � Sayfa: 505)

İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
Tahrîrât Kalemi
ʻAded:
ʻUmûmî: 4446
Husûsî: 263

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti ifâdesiyle vârid olan 27 Haziran 
Sene (1)331 târîh ve 320 numerolu tezkire-i ʻaliyye-i Nezâret-penâhîleri 
(3) cevâbıdır. Esliha-i Memnûʻa ve Gayr-ı Memnûʻanın Derc ve Cemʻi 
Hakkındaki Kânûnun neşrinden sonra Der-Saʻâdet’de mevcûd silah 
mağazaları (4) derûnundaki esliha müsâdere edilmeyib yalnız bir tedbîr-i 
inzibâtî olmak üzere İdâre-i ʻÖrfi yyenin gösterdiği lüzûm üzerine (5) 
mezkûr mağazaların sedd ü bend edilmiş olduğu ʻarz olunur ol bâbda emr 
ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 30 Haziran Sene (1)331 (13 
Temmuz 1915).

Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)

107  BOA. DH. EUM. 3.Şb. 7-4.
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107108

İstanbul’un işlek caddelerinde meydana gelen trafi k ve tramvay 
kazalarının tekrarının engellenmesine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 107 � Sayfa: 506)

İstanbul
Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
3. Şuʻbesi
ʻAded: 637

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü ʻatûfetlü efendim hazretleri
(2) Nezâret-i Celîleleri Kalem-i Mahsûs ifâdesiyle şeref-vârid olan ve 
25 Kânûn-ı evvel (1)335 târîh ve 877/1664 numerolu tezkire-i devletleri 
ʻarîza-i cevâbiyyesidir.
(3) İstanbul kalabalık câddelerinde ve bi’l-husûs Karaköy cihetlerinde 
vesâit-i nakliyye-i muhtelife yüzünden tahaddüs edegelmekde (4) olan 
kazâların tekerrürüne mâniʻ tedâbîrin ittihâzı ve bu cümleden olmak üzere 
Galata’dan Tophâneye müntehî (5) ve Rıhtım ve Mumhâne Tramvay 
Câddeleri nâmlarıyla maʻrûf üç câddeden birinin yük araba ve diğer (6) 
ikisinin dahi otomobil ve kamyonlarla binek arabalarına tahsîs sûretiyle 
mürûr ve ʻubûrun taht-ı intizâm (7) ve selâmete alınması emr ü işʻâr 
buyurulmuş ise de Mumhâne Câddesi gâyet dar ve vesâit-i nakliyye 
mürûruna (8) gayr-ı müsâid bulunduğu gibi Rıhtım Câddesi kaldırmları 
dahi tamâmen bozuk ve taʻmîrât-ı lâzime icrâ (9) edilmedikce vesâit-i 
nakliyye mürûru kâbil olamayacağı cihetle maʻrûz câddenin taʻmîrine 
kadar sâbıkı vechle vesâit-i (10) nakliyyenin Tramvay Câddesinden 
mürûru zarûrî olduğu ve Rıhtım Câddesi yapıldıkdan sonra araba (11) 
ve otomobillerin Tramvay Câddesinden seyr ü seferlerine müsâʻade 
edilmeyeceği ve keyfi yyet ber-tafsîl Ceneral Fuller cenâblarına (12) 
bildirilmiş olduğu maʻrûzdur ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-
emrindir. Fî 4 Kânûn-ı sânî (1)336 (4 Ocak 1920).

Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)

108  BOA. DH. KMS. 57-41.
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Polis kuvvetinin teşkilat-ı esasiyesi ile buna göre Emniyet-i Umumiye 
Müdüriyeti ve Polis Müdüriyet-i Umumiyesi’nin fonksiyonlarını 

bildiren talimatname ile muhtelif vilayetlerin polis teşkilatlarında 
mevcut personelin durumunu gösteren cetveller.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 108 � Sayfa: 507)

(1) Memâlik-i Osmaniyye polis kuvvetinin teşkîlât-ı esâsiyyesi ve 
Emniyyet-i ̒ Umûmiyye Müdîriyyeti ile Polis Müdîriyyet-i ̒ Umûmiyyesinin 
(2) yekdiğerine ve Dâhiliyye Nezâretine karşı olan vazʻiyyetleri tedkik 
ve bu miyânda Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetinin (3) mütâlaʻası ile 
mülkiyye müfettişleri tarafından iʻtâ edilmiş olan teftîşât raporlarından 
polise müteʻallik (4) olan aksâmı da teemmül edildi. Der-Saʻâdetʻ’de 
âsâyîşe müteʻallik vezâif ile müştegil (5) ve yekdiğerinden müstakil iki 
müdîriyyet mevcûd olub bir işin ayrı ayrı iki merciʻe tevdiʻindeki (6) 
mahzûr ise müstağnî-i îzâh olduğundan ve bu gayr-ı tabiʻi hâlin sevk-i 
maslahatla değil, baʻzı ilcâʻât-ı (7) şahsiyye ve husûsiyye ile husûsa 
geldiği de lede’t-tetebbuʻ anlaşıldığından evvel-be-evvel bu cihetle mecrâ-
yı tabiʻiyyesine (8) ircâʻı düşünüldü.

(9) 1-Memâlik-i Osmaniyyenin emniyyet ve âsâyişine ve vilâyât 
polislerinin tebdîlât ve terakkiyâtıyla idâre-i (10) ʻumûmiyyesine ʻâid 
muʻâmelâtın merkezi olmak üzere Dâhiliyye Nezâretinde Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye Müdîriyyeti nâmıyla (11) bir şuʻbe ve münhasıran İstanbul 
vilâyetinin umûr-ı inzibâtiyyesi ile meşgûl ve doğrudan doğruya (12) mesul 
olmak ve Dâhiliyye Nezâretine merbût bulunmak üzere İstanbul Polis 
Müdîr-i ʻUmûmisi (13) nâmıyla ayrı bir müdîriyyet-i ʻumûmiyye teşkîl 
olunduğuna ve vilâyât-ı sâire polis müdîrlerinin doğrudan (14) doğruya 
vâlîlerin ve müstakill mutasarrıfl arın emr ve irâdesinde bulunacaklarına 
mütedâir olan (15) 22 Mayıs 1327 (4 Haziran 1911) târîhli kanûnnâme 
esâsi iʻtibârıyla musîb ve muvâfık görülmüş ve Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
(16) Müdîriyyetinin Dâhiliyye Nezâreti şuʻubât  idâresinde maʻdûd 
olarak Nezâretin (17) asâyiş ve inzibâta müteʻallik muhâberâtını idâre 
ve emniyyet-i dâhiliyye-i memlekete ʻâid istitlâʻâtını (18) muntazam 
dosyalar vücûda getirmek sûretiyle cemʻ ve telfîk ve polise ve emniyyet-i 

109  BOA. DH. EUM. MH. 260-65.
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ʻumûmiyye-i memlekete (19) müteʻallik kavânîn ve nizâmâtı tertîb ile 
berâber bu bâbda Nezâret nâmına mukarrerât-ı mahsûsa (20) ittihâz etmek 
ve polis büdcesini tanzîm ve idâre ve polisin levâzımât-ı esâsiyyesini (21) 
tedârik eylemek gibi münhasıran nazârî ve istişârî husûsât ile memûr olub 
icrâya (22) müteʻallik bir vazîfe-i fi ʻiliyye ile mükellef olması esâsı kabûl 
olunmuşdur. (23) Binâen ʻaleyh Müdîriyyet-i mûmâileyhanın marrü’z-
zikr 22 Mayıs 1327(4 Haziran 1911) târîhli Kanûnnâme’nin (24) rûh ve 
metninden uzaklaşmak sûretiyle muahharen derʻuhde eylemiş olduğu seyr 
ü sefer muʻamelâtı (25) gibi vezâif-i fi ʻiliyyenin tahsîsât ve teşkîlâtı ile 
birlikde İstanbulʻda Polis Müdîriyyet-i (26) ʻUmûmiyyesine ve taşralarda 
mahallî polis devâirine devri lâzimeden bulunmuşdur.

(Sayfa-2)

(1) Seyr ü sefer muʻâmelâtının mihver-i lâyıkında hüsn-i cereyânı 
zımnında istihdâmı lâzım gelen polis kuvvetinin tevzîʻâtıyla (2) mikdârını 
mübeyyin tanzîm kılınan “1” numerolu cedvel rabt edilmişdir. (3) Ecânibin 
Memâlik-i Osmaniyye dâhilinde ikamet ve seyâhatleri hakkındaki 2 Mart 
(1)331 (15 Mart 1915) târîhli (4) Kanûn-ı Muvakkat ile anı muvazzah 
olarak kaleme alınmış olan taʻlimâtnâmenin âtiyen ve belki hâlen (5) 
kâbiliyyet-i tatbîkiyyesi cây-ı şübhe görüldüğünden mezkûr Kanûn-ı 
Muvakkata tevfi kan ecânib tarafından (6) iʻtâ olunacak beyânnâmelerin 
birer sûretinin tasnîf ve hıfzıyla iştigâl etmek üzere (7) teşkîl edilmiş olan 
ecânib şuʻbesinin ilerüde icâb-ı hâle göre ibka veya ilga (8) olunmak 
üzere şimdilik İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesine devri münâsib 
görülmüşdür.

(9) 2- Şimdiye kadar Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetince idâre 
edilmekde bulunan polis mekteblerinin doğrudan (10) doğruya Dâhiliyye 
Nezâretine rabtı ve âtiyen görülecek lüzûm derecesinde teksîr edilmek 
üzere, (11) şimdilik İstanbul Polis Mektebinin tevsiʻi ve her bir devreye 
alınacak nâmzed mikdârının (12) her tarafın ihtiyâcını temîn ve tatmîn 
edecek hadde iblâğı ve polis nâmzedliğine duhûle tâlib (13) olanların 
mesleğe kabûl veya redleri polis mektebine ʻâid bulunduğundan evsâf ve 
şerâit-i (14) lâzimeyi hâiz oldukları anlaşılan nâmzedlerin maʻâşlarının 
mektebe târîh-i (15) duhûllerinden iʻtibaren iʻtâ olunması ve taşradan 
gelecek namzedlere harc-ı râh verilmesi (16) ve bu sûretle nâmzed kaydı 
ve devre-i tedrisiyyenin hitâmında mahâllerine sevki muʻâmelâtı (17) 
doğrudan doğruya polis mektebince îfâ olunacağından bi’l-ʻumûm polis 
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devâiri tarafından (18) kadroda münhal vukuʻ buldukça numerolarının 
mekteb müdîriyyetine işʻâr ve şimdiye kadar (19) nizâmnâmeye muhâlif 
olarak alınmış ve el-yevm bi’l-fi ʻil hidmet etmekde bulunmuş olan (20) polis 
memûrlarının da ceste ceste celb ve devre-i tedrîsiyyeye iddihâl olunması 
(21) ve mektebde muvâfakatıyla ikmâl-i tahsîl etmemiş olan memûrînin 
terfîʻ imtihânına duhûllerine (22) müsâʻade olunmaması ve Der-Saʻâdet ve 
taşra polis devâirince nizâmnâmeye mugayir olarak (23) devâm etmekde 
olduğu anlaşılan doğrudan doğruya polis kaydı muʻâmelesine (24) artık 
hitâm verilmesi münâsib görülmüşdür.

(25) 3-Mülkiyye müfettişleri tarafından muʻtâ raporlarda taşradaki 
polis memûrlarının (26) yerli ahâlîden alınması kemâl-i bî-tarafî ile îfâ-yı 
vâzife edememelerini intâc ve bu hâlin 

(Sayfa-3)

(1) âsâyişe de sû-i tesîr îkaʻ eylemekde bulunduğundan bahs edilmekde 
olmasına binâen nüfûsı ʻumûmiyyesi (2) yüz bini mütecâviz olmayan şehr 
ve kasabâtda o mahallin tâbiʻ bulunduğu livâ, ahâlî-i asliyyesinden (3) hiçbir 
kimsenin polis memûrluğunda istihdâm olunmaması husûsunun usûl-i 
ittihâzı muvâfık bulunmuşdur. (4) Polis mektebinin Der-Saʻâdet’de tevsîʻan 
tesîs ve her tarafın mahallâtına göre îcâb eden (5) polis nâmzedlerinin 
buraca bi’t-tedârik devre-i tedrîsiyyeye iştirâk etdirilmeleri hâlinde (6) 
mahzûr vâkʻi bizâtihi mürtefi ʻ olacağı gibi mektebin devre-i tedrîsiyyesi 
hitâmında muvaffakıyyetle (7) ikmâl-i tahsîl etmiş ve zekâ ve istiʻdâd 
ve kabiliyyeti müsâʻid bulunmuş olan namzedlerden (8) münâsiblerinin 
bi’t-tefrik bunların taʻkibât ve taharrîyât işlerinde ve zâbıta-i intizâm (9) 
hidemâtında ve bi’l-hassa daktiloskopi ve fotoğrafi  gibi polisin lâzım-ı 
gayr-ı müfârıkı bulunan (10) husûsât-ı fenniyyede kesb-i ihtisâs etmelerini 
temînen üç ay kadar staja tâbiʻ tutulmaları (11) kabil olub bu sûretle Pây-ı 
taht polisinin terakkiyâtında taşra polisi devâirinin de (12) istifâdesi temîn 
edilmiş olur.

4- Der-Saʻâdet ve taşra jandarma ve polisinin vezâif-i ʻadliyye ve 
inzibâtiyye (13) ve idâriyyelerini kemâ hiye hakkıhâ hüsn-i îfâ edüb 
etmediklerinin anlaşılması ve muʻâmelât-ı (14) vâkʻanın salâhiyetdâr 
ve umûr ve muʻâmelât-ı inzibâtiyyede sâhib-i ihtisâs müfettişler (15) 
maʻrifetiyle sık sık ve muntazaman teftişâta tâbiʻ tutulmasına vâbeste 
olub mülkiyye müfettişlerinin (16) husûsat-ı mezkûrenin teftîşi ile de 
mükellefi yyeti temîn-i maksada gayr-ı kâfî görüldüğünden (17) Dâhiliyye 
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Nezâretine merbût olarak jandarma teftîşâtı vezâifi ni de îfâ etmek (18) 
üzere ayrıca bir zâbıta heyet-i teftîşiyyesi teşkîli lâzimeden bulunmuşdur.

(19) 5-Memâlik-i Osmaniyye polisinin elinde muʻâmelât ve icrâatına 
rehber olabilecek mükemmel ve muntazam (20) bir Polis Nizâmnâmesi 
mevcûd olmamasından dolayı gerek zabt u rabt ve disiplin (21) gerek îfâ-yı 
vâzîfe husûsunda polisin envâʻı müşkülâta maʻrûz kaldığı anlaşılmış (22) 
ve el-yevm mevkiʻ-i tatbikde bulunan iʻlân-ı Meşrûtiyetden evvelki devre 
ʻaid 5 Nisan (1)323 (18 Nisan 1907) (23) târîhli Polis Nizâmnâmesi esâsen 
noksân ve istisfâde-i gayr-ı şâyân olmağla berâber muʻahharen (24) neşr 
edilmiş olan 2 Mayıs (15 Mayıs 1913) ve 4 Teşrîn-i Sânî (1)329 (17 Kasım 
1913) târîhli nizâmnâme ile bunun teşkîlât (25) ve zabt u rabt-ı dâhilîye 
müteʻâllik mevâddı kâmilen ve vezâife müteʻâllik mevâddı kısmen 

(Sayfa-4)

(1) münfesif olmuş ve nizâmnâme-i icrâ esâsen temîn-i ihtiyâca gayr-ı 
kâfî olub birçok mevâddı (2) külliyyen dûçâr-ı taʻdîl olarak baʻzı aksâmı 
ile zarûret-i maslahata binâen kabiliyyet-i tatbikasını (3) bi’l-fi ʻil zâyiʻ 
etmiş olduğundan erbâb-ı ihtisâsdan mürekkeb bir komisyon teşkîliyle her 
tarafda (4) kabiliyyet-i tatbikiyyeyi hâiz ve muntazam ve mükemmel bir 
Polis Nizâmnâmesi vücûda getirilmesi polis (5) ıslâhâtının esâsü’l-esâsı 
ʻadd olunmuşdur.

(6) 6-Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti kanûnen muʻayyen olan 
vazîfesi iʻtibârıyla polisin merciʻi olmadığı (7) hâlde bidâyet-i teşkîlinde 
Zabtiyye Nezâretini istihlâf etmiş ve Memâlik-i Osmaniyye polisinin âmir 
(8) ve nâzırı mevkiʻinde bulunmuş olması efkâr-ı ʻumûmiyye nazarında 
ʻaynı telakkiyi tehâddi etdirmiş (9) ve bu tarz-ı telakkinin baʻzı devâir-i 
resmiyye miyânında bile el-yevm müstakırr bulunduğu muhâberât-ı 
cariyeden (10) müstedill bulunmuş olduğundan Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
Müdîriyyeti ʻunvânının asâyiş veya Umûr-ı İnzibâtiyye (11) Şuʻbesi 
Müdîriyyeti nâmına tahvîli münâsib görülmekdedir. 

İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi

(12) 7-İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesinin vâzîfe ve 
mesûliyyetini taʻyîn eden marrü’l-ʻarz 22 Mayıs (1)327 (4 Haziran 1911) 
(13) târîhli Kanûnnâmeʻde Müdîriyyet-i ̒ Umûmiyyenin İstanbul vilâyetinin 
umûr-ı inzibâtiyyesi ile (14) meşgûl olduğu gösterilmiş ise de, vilâyet-i 
müşârünileyha bir tarafdan İzmid ve diğer cihetden (15) Çatalca livâlarıyla 
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hem hudûd olub iki livâ ve altı kaza ve müteʻaddid nâhîyenin idâre-i (16) 
mülkiyyesi ihtivâ etmekde olmasına ve metn-i kanûnda tahammî-i tatbiki 
hâlinde polisin şehr-i hâricde (17) ve kırlarda bile vazîfe der-ʻuhde etmesi 
lâzım gelüb polisin vazîfe-i esâsiyyesi (18) ve teşkîlâtı buna gayr-ı müsâʻid 
bulunmasına binâen metn-i kanûndaki İstanbul vilâyeti kaydı (19) kanûn-ı 
mezkûrun târîh-i merʻiyyetinden beri Şehremâneti hudûdu ile takyîd 
edilmiş (20) ve Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi hudûd-ı mezkûreye 
dâhil olan şehr ve civârının umûr-ı inzibâtiyyesi (21) ile iştigâl etmekde 
bulunmuş olduğundan mezkûr mâdde-i kanûniyyenin ana göre taʻdili 
(22) muktezîdir. Maʻahâza İstanbul vilâyetinde şehir hududu hâricinde 
kalacak kazâların istihdâmı (23) lâzım gelen polis kuvvetinin idâre, taʻyîn, 
terfi ʻ, terakki ve mücâzât gibi zabt u rabt (24) ve disipline taʻalluk eden 
husûsâtda İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesine merbûtiyyeti esâs 
kabûl olunmuşdur.

(Sayfa-5)

(1) 8-İstanbul Polis Müdîriyyeti-i ʻUmûmiyyesinin üniformalı polis 
kadrosu iki bin beş yüz (2) yirmi dört neferden ʻibâret olub hudûdunun 
vüsʻat ve imtidâdı ve ahâlînin (3) ʻırk, mezheb, hissiyât ve temâyülât 
iʻtibârıyla gâyet muhâlif bir vazʻiyyetde (4) ve şehrin Karadeniz ve 
Akdenizʻi yekdiğerine rabt eden Boğazʻın vasatında (5) kâin ve ticâreten 
ehemmiyyet-i ̒ azîmeyi hâiz bir limâna mâlik bulunması cihetleriyle polise 
terettüb eden (6) vezâif-i inzibâtiyye fevka’l-ʻade tenevvüʻ ve tekessür 
etmiş ve bu hâl her bir memûrun (7) yevmî on sekiz sâʻat hâl-i vâzîfede 
bulunmasını îcâb etdirmekde bulunmuş olduğundan (9) tahammül-i 
beşerin fevkinde görülen bu ağır mesâʻat-i mesâʻinin hadd-i iʻtidâle tenzîli 
ve umûr-ı inzibâtiyyenin (10) bir kat daha teşyîd ve tevsiki elzem görülmüş 
ve bu esâsa binâen tedkikat-ı lâzime (11) bi’l-icrâ İstanbulʻda üniformalı 
polis mevcûdunun dört bine iblâğı hâlinde (12) sâʻât-i mesâʻinin kabil-i 
tahammül bir hadde tenzîli mümkün olabileceği anlaşılmış olduğundan 
(13) kadronun dört bine iblâğı ve Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyenin maʻâş ve 
masraf büdcesine (14) olunacak zamâʻim icrâsı lâbüdd ve zarûrî bulunmuş 
ve büdcenin hâl-i hâzırı ile zamm ve tezyîdi (15) îcâb eden mikdârı ve 
baʻde’z-zamm banʻi olacağı haddi meri olarak tanzîm kılınan (16) “2” 
numerolu cedvel rabt edilmişdir.

(17) 9-Polis idâre-i merkeziyyesi şuʻubât ve devâirinin muʻâmelât 
kalemiyyesi hâl-i hârbin (18) hitâmı münâsebetiyle fevka’l-ʻade tezâyüd 
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ve tekessür ederek kadro tertîbine göre (19) müstahdem bulunan sivil 
ketebenin vezâif ve muʻâmelât rûzmerreyi kısmen (20) bile îfâya ʻadem-i 
kifâyeti tahakkuk etmesine mebnî, muʻâmelâtın sürʻat ve intizâm-ı 
cereyânını temînen (21) üniformalı kuvvetden ifrâz olunan yüz elli 
neferi mütecâviz polis memûrunun (22) hidemât-ı kalemiyyede istihdâm 
oldukları anlaşılmış ve zarûrete binâen ihtiyâr olunan (23) bu tarz-ı hareket 
esâsen kifâyetsiz bulunan mevcûd kuvvetin bir kısm-ı mühimmenin 
hidemât-ı (24) fi ʻiliye-i inzibâtiyyeden uzaklaşmasını intâc ederek asâyişe 
de îkaʻı tesîrden (25) hâlî kalmamakda bulunmuş olduğundan Müdîriyyet-i 
ʻUmûmiyye sivil ketebe kadrosunun (26) muʻâmelât-ı kalemiyyeyi îfâya 
kifâyet edebilecek derecede tezyîdiyle üniformalı kuvvetin (27)vezâif-i 
esâsiyyesi hâricinde istihdâma mahall bırakmaması zarûrî bulunmuşdur 

(Sayfa-6)

(1) 10-Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi dâiresi ile merkez ve 
mevâkiʻinden doksana karîb mikdârı mecûr (2) olub mesken buhranı 
mülâbesesiyle îcâr bedelâtı fevka’l-hadd yükselmiş ve Müdîriyyet-i 
ʻUmûmiyyenin (3) îcâr tahsîsâtı bedelâtı tesviyeye gayr-ı müsâʻid 
bulunmuş olması yüzünden pek müşkil ve mahzûrlu (4) bir vazʻiyyet 
tahassül etmiş olduğu anlaşılmış ve esâsen mebâni-i husûsanın ʻalâ 
tarîkü’l-istîcâr (5) karagolhâne ittihâzındaki uygunsuzluk celb-i nazar-ı 
dikkat bulunmuşdur. (6) Hâlbuki verilen îzâhata göre lüzûmsuz ve metrûk 
karagolhâne ʻarsalarının (7) fürûhtuyla esmânının yeni polis binâları 
inşâsına karşuluk ittihâzı hâlinde şanı hukûmetle (9) mütenâsib ve her 
vechle ihtiyâca elverişli mebânî elde edilebileceği gibi ehemmiyyetli 
bir yekûn (10) teşkîl eden îcâr-ı tahsîsatında da tasarruf edilmiş olacağı 
anlaşıldı. (11) Bu miyânda Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi içün esâslı ve 
sâbit ve ihtiyâc ile mütenâsib bir binâ (12) inşâsı da mümkin olabilür.

(13) 11-Her nasılsa Müdîriyyet-i ʻUmûmiyye teşkîlâtı miyânına iddihâl 
edilmiş olan emrâz-ı zühreviye mücâdele (14) tesîsât-ı sıhhiyyenin inzibât 
ile ʻalakası görülememiş ve esâsen polisin (15) vezâif-i ʻumûmiyye-i 
inzibâtiyyesi fevka’l-ʻâde kesîr bulunmuş olduğundan müessesât-ı (16) 
mezkûrenin polisden fekk-i irtibâtıyla dâire-i müteʻallikasına devri elzem 
görülmüşdür.

(17) 12-Polisin vezâif-i ʻumûmiyye-i idâresi miyânında bir mevkiʻ-i 
mehâmm ihrâz etmekde olan (18) zâbıta-i ahlakiyye hidemâtının mücrimîn 
taʻkibâtında sâhib-i ihtisâsı olmağla berâber ahvâl-i zamâna ve (19) 
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terakkiyât-ı ictimâʻiyyeye gayr-ı vâkıf sivil taharrî memûrları tarafından 
îfâsı öteden beri (20) mahâzîr-i ʻazîmeyi raʻî olmakda bulunmuş ve bu 
yüzden efkâr-ı ʻumûmiyyeyi rencide edecek (21) müessif zabıtâlar ve 
takdîrsizliklerde îkaʻ edilmiş olduğundan polisin (22) zâbıta-i ahlâkiyyeye 
ʻâid olan vâzîfesinin seviyye-i ʻilmiyye ve ictimâʻiyyeleri yüksek (23) ve 
ahvâl-i zamâna vâkıf ve dûrbîn ve sâhib-i takdîr olmak ve sinnleri lâ-akall 
(24) kırkı mütecâviz ve ̒ âile ve çoluk çocuk sâhibi bulunmak şartıyla hüsn-i 
intihâb olunacak (25) münâsib zevât maʻrifetiyle îfâ etdirilmesi ve bunlara 
lâ-akall üç bin guruş (26) maʻâş tahsîs olunması muktezî görülmüşdür.

(Sayfa-7)

(1) 13-Boğazların açılması üzerine yolcu ve eşyâ nakl eden sefâin-i 
ticâriyye ile birçok (2) yolcunun Pây-ı tahtdan Memâlik-i Osmaniyyenin 
diğer iskele ve limanlarına ve oralardan (3) Der-Saʻâdetʻe ve hâricden 
dâhile ve dâhilden hârice gelüb gitmekde ve (4) bunlar miyânında gerek 
siyâseten, gerek ʻâdiyen muzır ve şübheli birçok eşhâs (5) ve mücrîmînin 
memlekete kolaylıkla duhûle imkân bulabilmekde olmasına rağmen 
muhâfaza-i (6) emniyyet ve inzibât nâmına ittihâzı muktezî tedâbîrin 
tahâmmi-i tatbiki yolunda vücûduna (7) eşedd-i ihtiyâc bulunan vesâit-i 
bahriyyenin mefkudiyyeti Pây-ı taht ve taşra (8) polisini pek müşkil bir 
mevkiʻde bırakmış ve gerçi iʻlân-ı Meşrûtiyyeti müteʻakib (9) tedârük ve 
iʻmâl edilib mürûr-ı zamanla köhneleşerek gayr-ı kabil-i istiʻmâl (10) bir 
hâle gelmiş olan motor ve sandallardan kabil-i taʻmîr olan bir kısmı büdce 
ile (11) muʻayyen tahsîsâtın müsâʻadesi nisbetinde taʻmîr olunarak istiʻmâl 
edilmiş ise de, (12) bu noksân ve gayr-ı kâfî vesâit ile temîn-i inzibât 
kaziyye-i muʻtena bahâsının temîn-i (13) idâmesi mümkin olamayacağı 
bedîhî bulunmuşdur. Gelüb giden yolcuların (14) tedkik-i ahvâli ve liman 
ve iskelelerde baʻzan korsanlık derecesine varan (15) şekâvet-i bahriyyenin 
ve deniz hırsızlığının kalʻ ve izâlesi Pây-ı tahtda deniz (16) zâbıtasının ve 
memâlik-i ecnebiyye ile münâsebet-i dâimede bulunan taşra (17) iskele 
ve limanları Kuvâ-yı İnzibâtiyyesinin şedâʻid-i hevâiyyeye mukâvemet 
ve her an ve (18) zamân taʻkibât ve tarassudât emrinde istiʻmâle sâlih 
vesâit-i bahriyye ile (19) techîz ve takviyyesine menût bulunmuşdur. (20) 
Pây-ı taht zâbıtasının şimdilik yirmi beş ʻaded bir çifte ve on dört ʻaded 
(21) iki çifte denize dayanıklı sandal ile sekiz ʻadedi silahsız küçük ve 
ʻale’l-ʻâde (22) ve iki ʻadedi her havada seyr ü sefere mütehammil ve 
mukavim ve mitralyöz ile kaçanlar sâhil (23) muhâfızı motorbota ihtiyâcı 
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anlaşılmış olduğundan bunların ve Memâlik-i Osmaniyyʻenin (24) diğer 
mühimm iskele ve limanlarının temîn-i inzibâti içün de mahallerince 
lüzûm gösterilecek (25) vesâit-i bahriyyenin tesrîʻ-i tedârükü ve vesâit-i 
mezbûrenin sevk ve idâresi 

(Sayfa-8)

(1) yolunda istihdâmı muktezî bulunan memûrînin polis kadrosuna ve 
işletme masârifâtının büdceye (2) zamm ve ̒ ilâvesi lâzimeden bulunmuşdur.

Taşra Polis Teşkîlâtı

(3) 14-Vilâyât ve elviye-i gayr-ı mülhaka polis kadrolarının ihtiyâc-ı 
hakikiye nazaran pek noksân (4) bulunduğu ve bundan dolayı kazâ ve 
hattâ baʻzı livâ merkezlerinde bile polis memûru (5) istihdâm olunamadığı 
anlaşılmış ve bu hâl âsâyiş ve inzibât-ı memleket nâmına şâyân-ı teemmül 
(6) bulunmuş olduğundan ʻale’l-ʻıtlâk her kazâ ve nüfûs-ı ʻumûmiyyesi üç 
bin beş yüze (7) bâliğ olan nevâhî merkezlerinde bir komiser muʻâvininin 
taht-ı idâresinde yedi nefer polis (8) memûrundan mürekkeb bir karagol 
tesîs olunması ve üç bin beş yüzden fazlasının (9) her beş yüz nüfûs içün 
karagol mevcûduna bir nefer ʻilâvesi ve nüfûs-ı ʻumûmiyyesi yedi bin (10) 
beş yüzü mütecâviz olub da birden ziyâde karagol tesîsi îcâb eden (11) 
mahallerde o mahalldeki ʻumûm polis kuvvetinin âmiri olmak üzere ikinci 
sınıf bir komiser (12) istihdâmı esâsı kabûl edilmiş ve ana göre tanzîm 
edilen kadro ile tahsîsâta zammı lâzım gelen (13) mikdârı müşʻir olarak 
tanzîm kılınan cedâvil rabt edilmişdir. Fî 3 Nisan (1)336 (3 Nisan 1920).

ʻAdliyye Nezâreti Müsteşârı  Maʻmûretüʻl-ʻaziz Vâlî-i Esbakı
 Bulunmadığı (İmzâ)

Dâhiliyye Nâzır-ı Esbâkı  Harbiyye Nezâreti Levâzımâtı  
 (İmzâ)  ʻUmûmiyye Reîsi  
           (İmzâ)
    
ʻUmûm Jandarma Kumandanı Der-Saʻâdet Polis Müdîr-i   
 (İmzâ)  ʻUmûmîsi
       (İmzâ)
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1 1 1 2 10 70 85 Edirne 32660 Vilâyet

- - - - 1 7 8 Babaeski 3579 Kazâ

- - - 1 2 14 17 Havza 8785 Kazâ

- - - 1 2 14 17 Uzunköprü 7533 Kazâ

- - 1 - 4 28 33 Kırkkilise 14311 Livâ

- - - 1 2 14 17 Lüleburgaz 7251 Kazâ

- - - - 1 7 8 Demirköy 5825 Kazâ

- - 1 - 8 56 65 Tekfurdağı 28123 Livâ

- - - 1 2 14 17 Saray 8542 Kazâ

- - - 1 4 28 33 Çorlu 11323 Kazâ

- - - 1 2 14 17 Malkara 8526 Kazâ

- - - 1 2 14 17 Hayrabolu 7018 Kazâ

- - 1 - 3 21 25 Gelibolu 12715 Livâ

- - - 1 2 14 17 Keşan 8800 Kazâ

- - - 1 3 21 25 Şarköy 10592 Kazâ

- - - - 1 7 8 Mürefte 4499 Kazâ

- - - - 1 7 8 İnöz 3602 Kazâ

- - - - 1 7 8 Vize - Kazâ

- - - - 1 7 8 Pınarhisar - Kazâ

- - - - 1 7 8 İpsala

1 1 4 11 53 371 441 Yekûn
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Erzurum Vilâyeti
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1 1 1 2 12 84 101 Erzurum 43959 Vilâyet

- - - - 1 7 8 Pasinler 4592 Kazâ

- - - 1 3 21 25 Bayburt 10588 Kazâ

- - - - 1 7 8 Kığı 3581 Kazâ

- - - - 1 7 8 Hınıs 3565 Kazâ

- - - 1 2 14 17 (Doğu) Bayezid 7350 Livâ

- - - - 1 7 8 Karakilise 3800 Kazâ

- - - - 1 7 8 Tercan Kazâ

- - - - 1 7 8 İspir Kazâ

- - - - 1 7 8 Yusufeli Kazâ

- - - - 1 7 8 Namrevan Kazâ

- - - - 1 7 8 Diyadin Kazâ

- - - - 1 7 8 Eleşkird Kazâ

- - - - 1 7 8 Tutak Kazâ

1 1 1 4 29 203 239 Yekûn
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Adana Vilâyeti
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1 1 1 2 13 91 109 Adana 47127 Vilâyet

- - - - 1 7 8 Ceyhan 4590 Kazâ

- - 1 - 1 7 9 Kozan (Sis) 5081 Livâ

- - - 1 3 21 25 Haçin 12329 Kazâ

- - - - 1 7 8 Kars (Kadirli) 3670 Kazâ

- - 1 - 1 7 9
Cebel-i 
Bereket 

(Osmaniye)
3541 Livâ

- - - - 1 7 8 Dörtyol 3638 Kazâ

- - - 1 2 14 17 Islahiye 7021 Kazâ

- - 1 - 3 21 25 Mersin 11255 Livâ

- - - 1 6 42 49 Tarsus 21014 Kazâ

- - - - 1 7 8
Yumurtalık 

(Ayas)
Kazâ

- - - - 1 7 8 Karaisalı Kazâ

- - - - 1 7 8 Bağçe Kazâ

- - - - 1 7 8 Hassa Kazâ

- - - - 1 7 8 Feke Kazâ

1 1 4 5 37 259 307 Yekûn
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Ankara Vilâyeti
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1 1 1 2 7 49 61 Ankara 26494 Vilâyet

- - - - 1 7 8 Ayaş 4471 Kazâ

- - - 1 2 14 17 Beypazarı 7374 Kazâ

- - 1 - 5 35 41 Çorum 19836 Livâ

- - - 1 3 21 25 İskilib 11050 Kazâ

- - - 1 2 14 17 Sungurlu 8118 Kazâ

- - - - 1 7 8 Osmancık 4173 Kazâ

- - - 1 2 14 17 Kırşehri 9714 Livâ

- - - - 1 7 8 Keskin 4650 Kazâ

- - - - 1 7 8 Mucur 4068 Kazâ

- - - 1 6 42 49 Yozgat 22911 livâ

- - - - 1 7 8 Akdağmadeni 4047 Kazâ

- - - - 1 7 8 Nallıhan Kazâ

- - - - 1 7 8 Haymana Kazâ

- - - - 1 7 8 Bâlâ Kazâ

- - - - 1 7 8 Kalecik Kazâ

- - - - 1 7 8 Boğazlıyan Kazâ

- - - - 1 7 8
Mecidiye 

(Çiçekdağı) Kazâ

- - - - 1 7 8 Avanos Kazâ

- - - - 1 7 8
Mecidözü 

(Avukathacı-
köy)

Kazâ

1 1 2 7 40 280 331 Yekûn
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Aydın Vilâyeti
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1 1 1 6 36 252 297 İzmir 126766 Vilâyet

- - - - 1 7 8
Birunabad 
(Bornova)

3680 Nâhiye

- - - 1 4 28 33 Bergama 14421 Kazâ
- - - - 1 7 8 Ayazma 4624 Nâhiye
- - - - 1 7 8 Fıstık 4533 Nâhiye
- - 1 2 14 17 Menemen 8197 Kazâ
- - - 1 6 42 49 Urla 21154 Kazâ
- - - 1 3 21 25 Çeşme 11502 Kazâ
- - - 1 3 21 25 Alaçatı 12402 Nâhiye
- - - - 1 7 8 Yeninahiye 3917 Nâhiye
- - - 1 2 14 17 Foçateyn 8666 Kazâ

- - - - 1 7 8
Foça-i 
Cedîd

5712 Nâhiye

- - - 1 2 14 17 Kuşadası 8408 Kazâ
- - - - 1 7 8 Seferihisar 4778 Kazâ
- - - 1 5 35 41 Tire 19103 Kazâ
- - - 1 2 14 17 Bayındır 8644 Kazâ
- - - 1 3 21 25 Ödemiş 12588 Kazâ
- - - - 1 7 8 Birgi 4560 Nâhiye
- - 1 - 10 70 81 Manisa 35872 Livâ

- - - 1 4 28 33
Kasaba 

(Turgutlu)
16883 Kazâ

- - - - 1 7 8 Salihli 4565 Kazâ
- - - 1 2 14 17 Alaşehir 9240 Kazâ
- - - 1 3 21 25 Kula 11977 Kazâ
- - - 1 2 14 17 Demirci 7354 Kazâ
- - - - 1 7 8 Gördos 5724 Kazâ
- - - 1 3 21 25 Kırkağaç 10573 Kazâ
- - - - 1 7 8 Soma 5565 Kazâ
- - - 1 3 21 25 Akhisar 12698 Kazâ
- - 1 - 6 42 49 Aydın 21258 Livâ
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- - - 1 3 21 25 Nazilli 11579 Kazâ
- - - - 1 7 8 Bozdoğan 3691 Kazâ
- - - 1 3 21 25 Söke 11000 Kazâ
- - - - 1 7 8 Karasu 6454 Kazâ
- - 1 - 4 28 33 Denizli 15027 Livâ
- - - 1 2 14 17 Tavas 8280 Kazâ
- - - 1 5 35 41 Çal 19663 Kazâ
- - - 1 2 14 17 Buldan 7223 Kazâ
- - - - 1 7 8 Sarayköy 3860 Kazâ
- - - - 1 7 8 Kadıköy 5988 Nâhiye
- - - - 1 7 8 Nif Kazâ
- - - - 1 7 8 Karaburun Kazâ
- - - - 1 7 8 Eşme Kazâ

- - - - 1 7 8
Çine (Ha-
midabad)

Kazâ

- - - - 1 7 8
Garbî kara-

ağaç
Kazâ

1 1 4 27 139 973 1145 Yekûn
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Bitlis Vilâyeti
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1 1 1 2 7 49 61 Bitlis 25595 Vilâyet

- - - - 1 7 8 Ahlat 5453 Kazâ

- - - 1 5 35 41 Siirt 17368 Livâ

- - - 1 4 28 33 Muş 13256 Livâ

- - - - 1 7 8
Hizan 

(Karasu-i 
Süfl â)

Kazâ

- - - - 1 7 8 Mutki Kazâ

- - - - 1 7 8
Bulanık 
(Kop)

Kazâ

- - - - 1 7 8 Malazgirt Kazâ

- - - - 1 7 8 Varto Kazâ

- - - - 1 7 8 Sason Kazâ

- - - - 1 7 8 Pervari Kazâ

- - - - 1 7 8 Garzan Kazâ

- - - - 1 7 8 Eruh Kazâ

- - - - 1 7 8 Şirvan Kazâ

- - - - 1 7 8 Şırnak Kazâ

- - - - 1 7 8
Çapakçur 
(Bingöl)

Kazâ

- - - - 1 7 8 Kulp Kazâ

1 1 1 4 30 210 247 Yekûn
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Hüdâvendigâr Vilâyeti
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1 1 1 3 19 133 158 Hüdâvendigâr 66516 Vilâyet

- - - 1 2 14 17 Gemlik 7813 Kazâ

- - - - 1 7 8 Cedid 6421 Nâhiye

- - - 1 2 14 17
Mihaliç 

(Karacabey)
9702 Kazâ

- - - 1 2 14 17 Mudanya 7516 Kazâ

- - - 1 4 28 33 Kirmasti 14336 Kazâ

- - 1 - 3 21 25 Bilecik 10544 Kazâ

- - - - 1 7 8 Küplü 3667 Nâhiye

- - - - 1 7 8 Cedid 4119 Nâhiye

- - - - 1 7 8 Söğüt 4526 Kazâ

- - - - 1 7 8 Bozüyük 4423 Nâhiye

- - - 1 2 14 17 İnegöl 9651 Kazâ

- - - - 1 7 8 Yenice 4409 Nâhiye

- - - - 1 7 8 Yenişehir 5752 Kazâ

- - - - 1 7 8
Orhangazi 
(Pazarköy)

Kazâ

- - - - 1 7 8
Orhaneli 

(Adranos)
Kazâ

1 1 2 8 43 301 356 Yekûn
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Diyarbakır Vilâyeti
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1 1 1 2 8 56 69 Diyarbakır 29463 Vilâyet

- - - - 1 7 8 Silvan 3915 Kazâ

- - - - 1 7 8 Lice 5538 Kazâ

- - 1 - 8 56 65 Mardin 28592 Livâ

- - - 1 2 14 17 Cizre 9136 Kazâ

- - - 1 4 28 33 Siverek 13091 Livâ

- - - 1 1 7 9 Ergani 4182 Livâ

- - - - 1 7 8 Palu 5564 Livâ

- - - - 1 7 8 Derik Kazâ

- - - - 1 7 8 Beşiri Kazâ

- - - - 1 7 8 Nusaybin Kazâ

- - - - 1 7 8 Midyat Kazâ

- - - - 1 7 8 Savur Kazâ

- - - - 1 7 8 Çermik Kazâ

- - - - 1 7 8 Viranşehir Kazâ

1 1 2 5 33 231 273 Yekûn
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Sivas Vilâyeti
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1 1 1 2 16 112 133 Sivas 56327 Vilâyet
- - - - 1 7 8 Gemerek 5517 Nâhiye
- - - 1 3 21 25 Darende 10530 Kazâ
- - - 1 3 21 25 Divriği 10514 Kazâ
- - - - 1 7 8 Aziziye 3286 Kazâ
- - - - 1 7 8 Kangal 3553 Kazâ
- - - - 1 7 8 Koçkiri (Zara) 6643 Kazâ
- - - 1 3 21 25 Gürün 14149 Kazâ
- - 1 - 5 35 41 Amasya 17314 Livâ
- - - 1 2 14 17 Köprü 7068 Kazâ
- - - - 1 7 8 Lâdik 3703 Kazâ
- - 1 - 8 56 65 Tokat 28474 Livâ
- - - - 1 7 8 Erbaa 5492 Kazâ
- - - 1 5 35 41 Zile 19138 Kazâ
- - - 1 2 14 17 Niksar 7447 Kazâ
- - - 1 3 21 25 Reşadiye 13488 Kazâ

- - - 1 3 21 25
Karahisar-ı 
şarkî

13210 Livâ

- - - - 1 7 8 Suşehri 4036 Kazâ

- - - - 1 7 8
Tonus (Şehr-i 

kışla)
Kazâ

- - - - 1 7 8 Hafi k Kazâ
- - - - 1 7 8 Merzifon Kazâ
- - - - 1 7 8 Havza Kazâ
- - - - 1 7 8 Gümüşhacıköy Kazâ
- - - - 1 7 8 Mesudiye Kazâ
- - - - 1 7 8 Koçhisar Kazâ

- - - - 1 7 8
Alucra (Mesu-

diye)
Kazâ

1 1 3 10 68 476 559 Yekûn
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Trabzon Vilâyeti
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1 1 1 2 9 63 77 Trabzon 32886 Vilâyet

- - - 1 3 21 25 Ordu 11278 Kazâ

- - - - 1 7 8 Akçaabat 4499 Kazâ

- - - 1 2 14 17 Tirebolu 7763 Kazâ

- - - 1 3 21 25 Giresun 10423 Kazâ

- - - 1 2 14 17 Gümüşhane 7102 Livâ

- - - 1 4 28 33 Lazistan 13201 Livâ

- - - - 1 7 8 Görele Kazâ

- - - - 1 7 8 Vakfıkebir Kazâ

- - - - 1 7 8 Sürmene Kazâ

- - - - 1 7 8 Of Kazâ

- - - - 1 7 8
Maçka 

(Cevizlik)
Kazâ

- - - - 1 7 8 Atina Kazâ

- - - - 1 7 8 Hopa Kazâ

- - - - 1 7 8 Torul (Ardas) Kazâ

- - - - 1 7 8 Kelkit (Çiftlik) Kazâ

- - - - 1 7 8 Şiran (Karaca) Kazâ

1 1 1 7 34 238 282 Yekûn
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Kastamonu Vilâyeti
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1 1 1 2 5 30 40 Kastamonu 18268 Vilâyet

1 7 8 Înebolu 3525 Kazâ 

1 2 14 17 Zağferânbolu 8168 Kazâ 

1 7 8 Taşköprü 3807 Kazâ 

1 7 8 Daday 3514 Kazâ 

1 5 35 41 Tosya 17037 Kazâ 

1 2 21 30
Kengiri 

(Çankırı)
11242 Livâ 

1 7 8 Çerkeş 3552 Kazâ 

1 7 8 Karacavirân 4414 Nâhiye 

1 2 14 17 Sinop 7481 Livâ 

1 7 8 Boyâbad 3571 Kazâ 

1 7 8 Cidekazâlı Kazâ 

1 7 8 Arâç Kazâ 

1 7 8 Gereze Kazâ 

1 7 8 ʻAyâncık Kazâ 

1 1 1 6 27 189 225 Yekûn
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Konya Vilâyeti
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1 1 1 2 15 105 165 Konya 54746 Vilâyet

1 2 14 17
Saideli 

(Kadınhanı)
8714 Kazâ 

1 7 8 Akşehr 4529 Kazâ 

1 7 8 Şeydişehri 3980 Kazâ 

1 7 8 Ilgın 3604 Kazâ 

1 3 21 25 Karaman 11347 Kazâ 

1 7 8 Ereğli 4453 Kazâ 

1 7 8 Sultaniye 3940 Kazâ 

1 5 35 41 Burdur 17623 Livâ 

1 6 46 49 Ispârta 21803 Livâ 

1 4 28 33 Uluborlu 15681 Kazâ 

1 3 21 25 Eğridir 10530 Kazâ 

1 2 14 17 Karaʻağâç 9764 Kazâ 

1 2 14 17 Yalvâç 8868 Kazâ 

1 7 8 Beyşehri Kazâ 

1 7 8
Bozkır 

(siristâd)
Kazâ 

1 7 8 Koçhisar Kazâ 

1 7 8 Tefenni Kazâ 

1 1 2 9 51 357 421 Yekûn 
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Maʻmuretü’l-ʻazîz Vilâyeti
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1 1 1 2 6 42 53 Harpût 21469 Vilâyet 

1 1 7 9 Dersim 3522 Livâ 

1 7 8 Çemişgezek 3563 Kazâ 

1 7 49 57 Malatya 25617 Livâ 

1 2 14 17 Behisni 8101 Kazâ 

1 7 8 Kebân Kazâ 

1 7 8 ʻArabgîr Kazâ 

1 7 8 Ağın Kazâ 

1 7 8 Pötürge Kazâ 

1 7 8
Hısn-ı 

Mansûr 
Kazâ 

1 7 8 Akçadağ Kazâ 

1 7 8 Kahta Kazâ 

1 7 8 Ovâcık Kazâ 

1 7 8 Mazgir Kazâ 

1 7 8 Nâzımiye Kazâ 

1 7 8 Çârsancâk Kazâ 

1 1 2 4 28 196 232 Yekûn 
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Van Vilâyeti
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1 1 1 2 13 91 109 Vân 46891 Vilâyet 

1 7 8 Murâdiye Kazâ 

1 7 8 Ercîş Kazâ 

1 7 8 ʻÂdilcevâz Kazâ 

1 7 8 Şatak (Çatak) Kazâ 

1 7 8
Maʻmûretü’l-

Reşâd
Kazâ 

1 7 8 Gevâş Kazâ 

1 7 8 Mahmudiye Kazâ 

1 7 8 Hoşâb Kazâ 

1 7 8 Çölemerik Kazâ

1 7 8
Beytü’ş-Şebâb 

(Livin)
Kazâ 

1 7 8 Gevâr Kazâ 

1 7 8 Şemdînân Kazâ 

1 1 1 2 25 170 215 Yekûn 
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Urfa Sancağı 
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1 1 2 12 84 100 Urfâ 43610
Müstekil 

livâ 
1 6 42 49 Bîrecik 21000 Kazâ 

1 7 8 Suruç  5000 Kazâ 
1 7 8 Rakka Kazâ 
1 7 8 Harran Kazâ 

1 1 3 21 147 173 Yekûn 
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İzmit Sancağı 
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1 1 2 4 28 36 izmit 13577
Müstakil 

livâ 
1 7 8 Bağçecik 6771 Nâhiye 

1 6 42 49 Adapazarı 23093 Kazâ 
1 7 8 Karamürsel 3513 Kazâ 
1 7 8 Kandıra Kazâ 
1 7 8 Geyve Kazâ 
1 7 8 İznik Kazâ 
1 7 8 Yalova Kazâ 

1 1 3 16 112 133 Yekûn
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Antalya Sancağı
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1 1 2 3 21 28 Antalya 10664
Müsta-
kil livâ 

1 7 8 Elmalı 5389 Kazâ 
1 2 14 17 ʻAlaiye 7494 Kazâ 

1 7 8 Akseki 4897 Kazâ 
1 7 8 Kaş Kazâ 
1 7 8 Korkuteli Kazâ 
1 7 8 Finike Kaza 

1 1 3 11 77 93 Yekûn 
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Bolu Sancağı 
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1 1 2 2 14 20 Bolu 6944
Müsta-
kil livâ 

1 7 8 Ereğli 0905 Kazâ 
1 2 14 17 Bartın 8434 Kazâ 

1 7 8 Gerede 4240 Kazâ 
1 7 8 Düzce 5498 Kazâ 
1 7 8 Devrek 3551 Kazâ 
1 7 8 Mudurnu 3714 Kazâ 
1 7 8 Zonguldak 3569 Kazâ 
1 7 8 Göynük Kazâ 

1 1 3 11 77 93 Yekûn 
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Canik Sancağı 
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1 1 2 6 42 52 Samsun 21000
Müstakil 

livâ 

1 2 14 17 Bafra 7474 Kazâ 

1 7 8 Çarşamba 6379 Kazâ 

1 2 14 17 Ünye 9411 Kazâ 

1 7 8 Fatsa Kazâ 

1 7 8 Terme Kazâ 

1 1 4 13 91 110 Yekûn 
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Çatalca Sancağı
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1 1 1 2 14 19 Çatalca 1847
Müstakil 

livâ 

1 7 8 Büyükçekmece 1978 Kazâ 

1 7 8 Silivri 6981 Kazâ 

1 1 1 4 28 35 Yekûn 
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Kale-i sultaniye Sancağı 
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1 1 2 4 28 36
Kale-i 

sultaniye 
11419

Müstakil 
livâ 

1 7 8 Ezine 3921 Kazâ 

1 2 14 17 Biga 6933 Kazâ 

1 7 8 Lapseki 5436 Kazâ 

1 7 8 Ayvacık Kazâ 

1 7 8 Bayramiç Kazâ 

1 1 3 10 70 85 Yekûn 
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Kayseri Sancağı 
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1 1 2 15 105 124 Kayseri 55583
Müstakil 

livâ 

1 7 8 Develi 4915 Kazâ 

1 2 14 17 İncesu 7413 Kazâ 

1 7 8
Bünyan 
Hamid

3912 Kazâ 

1 1 3 19 133 157 Yekûn 71823
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Karahisar-ı Sahib Sancağı 
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1 1 2 2 14 20 Karacahisar 8008
Müstakil 

livâ 

1 2 14 17 Bolvadin 8798 Kazâ 

1 7 8 Çay 4247 Nâhiye 

1 2 14 17 Sandıklı 7786 Kazâ 

1 7 8 Çivril 2591 Kazâ 

1 2 14 17 Aziziye 8875 Kazâ 

1 7 8 Geyikler Kazâ 

1 1 5 11 77 95 Yekûn 
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Karesi Sancağı
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1 1 2 5 35 44 Balıkesir 20175
Müstakil 

livâ 

1 7 8 Balat 3663 Nâhiye 

1 7 8  Susurluk 4077 Nâhiye 

1 2 14 17 Edremit 8986 Kazâ 

1 2 14 17 Erdek 8515 Kazâ 

1 5 35 41 Ayvalık 20448 Kazâ 

1 4 28 33 Bandırma 16180 Kazâ 

1 7 8 Gönen 4759 Kazâ 

1 7 8 Aydıncık Kazâ 

1 7 8 Balise    Kazâ

1 7 8 Sındırgı Kazâ 

1 1 7 26 182 217 Yekûn 
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Menteşe Sancağı 
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1 1 2 3 21 28 Muğla 10011
Müştakil 

livâ 

1 2 14 17 Bodrum 7351 Kazâ 

1 2 14 17 Milas 7715 Kazâ 

1 7 8
Fethiye 
(megri)

Kazâ 

1 7 8 Köyceğiz Kazâ 

Marmaris Kazâ 

1 1 4 10 70 86 Yekûn 
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1 1 2 5 35 44 Kütahya 18281
Müstakil 

livâ 

1 2 14 17 Gediz 7669 Kazâ 

1 5 35 41 Uşak 19754 Kazâ 

1 7 8 Simav 5643 Kazâ 

1 1 4 13 91 110 Yekûn 51347
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Maraş Sancağı 
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1 1 2 11 77 92 Maraş 38569
Müştakil 

livâ 

1 2 14 17 Elbistan 7267 Kazâ 

1 2 14 17 Zeytun 7169 Kazâ 

1 7 8 Göksun Kazâ 

1 7 8 Pazarcık Kazâ 

1 1 4 17 119 142 Yekûn 

*
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1 1 1 2 14 19 Silifke 6914
Müstakil 

livâ 

1 7 8 Anamur 3571 Kazâ 

1 2 14 17 Ermenek 7159 Kazâ 

1 7 8 Mut Kazâ 

1 7 8 Gülnar 

1 1 2 7 49 60 Yekûn 
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Niğde Sancağı
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1 1 2 3 21 18 Niğde 11539
Müstakil 

livâ 

1 9 63 73 Nevşehir 33419 Kazâ 

1 2 14 17 Ürgüp 8644 Kazâ 

1 7 8 Aksaray 6152 Kazâ 

1 2 14 17 Bor 10103 Kazâ 

1 7 8 Ulukışla 5047 Kazâ 

1 7 8 Arabsun 3516 Kazâ 

1 1 5 19 133 159 Yekûn 
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1 1 2 9 63 76 Eskişehir 31230
Müstakil 

livâ 

1 3 21 25 Sivrihisar 12083 Kazâ 
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Erzincan Sancağı
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1 7 8 Kemah 3535 Kazâ 

1 7 8 Refahiye Kazâ 

1 7 8 Kuruçay Kazâ 

1 7 8 Pülümür Kazâ 

1 1 2 9 63 76 Yekûn 
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109110

İstanbul şehri ile vilayetlerin bütün inzibat işleriyle meşgul ve mesul 
Dâhiliye Nezaretine bağlı “Asayiş Müfettiş-i Umumiliği” ismiyle bir 

özel şube kurulma çalışmaları hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 109 � Sayfa: 532)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs

Esbâb-ı Mûcibe Lâyihası

(1) Maʻlûm olduğu vechle İstanbul Vilâyeti ile Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
Müdîriyyetinin teşkîlâtına mütedâir ve 17 Receb Sene 1327 târîhiyle 
muvarrah (2) kânûnun dördüncü ve beşinci mâddelerini taʻdîlen tanzîm 
ve iʻlân olunan 6 Cemâziye’l-ahire Sene 1329 târîhli kânûn mûcibince 
Memâlik-i Osmâniyyenin emniyyet (3) ve âsâyişine ve vilâyât polislerinin 
tebeddülât ve terakkiyâtıyla idâre-i ʻumûmiyyesine ʻâid muʻâmelâtın 
merkezi olarak Dâhiliyye Nezâretinde (4) “Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
Müdîriyyeti” nâmıyla bir şuʻbe-i mahsûsa ve İstanbul Vilâyetinin umûr-ı 
inzibâtiyyesi ile meşgûl ve doğrudan doğruya (5) mesûl olmak ve yine 
Nezâret-i müşârünileyhâya merbût bulunmak üzere “İstanbul Polis 
Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi” nâmıyla ayrı bir müdîriyyet-i (6) ʻumûmiyye 
teşkîl olunmuş idi. Bu teşkîlâtın mevkiʻ-i merʻiyyete vazʻından beri güzerân 
olan müddet zarfında umûr-ı inzibâtiyyenin (7) sûret-i cereyânına dâir 
vazîfe-dârân tarafından sebk eden işʻârât teşkîlât-ı mezkûrenin ihtiyâcât-ı 
hâl ve zaman ile (8) mütevâfık olmadığını isbât eylemesiyle tecârib-i 
vâkıʻanın irâe etdiği şekl ve tarzda kânûnun taʻdîl ahkâmı iktizâ etmiş 
ise de (9) gerek merkez-i Saltanatda gerek vilâyâtda baʻde’l-mütâreke 
hâdis olan vazʻiyyet-i siyâsiyye müstemirren kâbil-i tatbîk olabilecek 
ahkâm (10) vazʻına müsâʻid bulunmadığından hâl-i sulhün ʻavdetine 
taʻlîk karâr olunması zarûrî görülmüş idi. Ancak yine o vazʻiyyetden (11) 
mütevellid esbâb dolayısıyla emr-i mühimm-i âsâyişin bir müddetden beri 
iktisâb eylediği nezâket ve ehemmiyyet-i fevka’l-ʻâde bu husûsda (12) 
müstaʻcilen baʻzı tedâbîr-i muvakkate ittihâzına lüzûm gösterdiği cihetle 
sulhün takarrürüyle hâl-i tabîʻînin ʻavdetinde lâzımü’t-tesîs (13) görülecek 

110  BOA. DH. KMS. 63-1.
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polis teşkîlâtı vücûda getirilmek üzere şimdilik İstanbul Polis Müdîriyyet-i 
ʻUmûmiyyesi ile Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine (14) mevdûʻ 
vezâifi n intizâm ve selâmet îfâsı daha esâslı sûretde temîn edilebilmek 
içün bu iki idârenin (15) muʻâmelâtını tedvîr ve teftîş vazîfesiyle mükellef 
olarak “Âsâyiş Müfettiş-i ʻUmûmîliği” nâmıyla bir şuʻbe-i mahsûsa 
tesîs (16) ile zikr olunan müdîriyyetlerin bu Müfettiş-i ʻUmûmîliğe rabtı 
maslahaten muktezî görülmüşdür. Fî 6 Cemâziye’l-ahir Sene 1339111 (15 
Şubat 1921).

111  Dosya tasnif fi şindeki tarih kullanılmıştır.
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Polis Müdüriyeti Umumiyesi bütçesinde yapılacak tasarruf hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 110 � Sayfa: 533)

Bâb-ı ʻÂlî
Mâliyye Komisyonu
ʻAded: 12

(1) Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi büdcesi hakkında komisyona daʻvet 
olunan Dâhiliyye Nezâreti Müsteşârı Refi k ve Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi 
(2) Esad Beyefendilerden îzâhât-ı mukteziyye baʻde’l-ahz tedkîkât ve 
müzâkerât icrâ kılındı.
(3) 1- Zâbıta-i belediyye vezâifi  kânûn-ı mahsûs ahkâmına tevfîkan 
zâbıta-i ʻumûmiyye memûrlarınca îfâ ve masârif-i (4) vâkıʻaya mukâbil 
şehremânetinden Hâzîne-i Mâliyyeye senevî on beş bin lira iʻtâ edilmekde 
ise de vezâif-i mezkûrenin (5) rüyeti içün yetmiş ikisi nefer ve otuz biri 
âmir olamk üzere yüz üç zâbıta memûru istihdâm kılınmakda (6) olub 
bunların maʻâşâtı maʻ-tahsîsât kırk üç bin dokuz yüz liraya bâliğ olduğu 
anlaşılmasına ve zâbıta-i (7) belediyyeye müteʻallik umûrun şehremânetine 
nakl ve devri hakkında vukûʻ bulan teşebbüs üzerine nakl-i keyfi yyetine 
Emânet-i (8) müşûrünileyhâ ile Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesince 
muvâfakat edildiği ve şu kadar ki müstahdemîn-i mevcûdenin muhâfaza-i 
hukûku (9) muktezî olduğundan icrâsı lâzım gelen tasarrufâtın polis 
kadrosundaki münhall memûriyyetlere zâbıta-i belediyye (10) vezâifi  ile 
mükellef sâlifü’z-zikr yüz üç kişi bi’t-taʻyîn bunların yerlerine hâricden 
kimse alınmayarak maʻâş (11) ve tahsîsâtın hazîne-mande edilmesi sûretiyle 
temîni muvâfık olacağı müşârünileyh Refi k Bey tarafından beyân kılınmış 
(12) ve bu sûret komisyonca da münâsib görülmüş bulunmasına binâen 
îcâb eden lâyiha-i kânûniyyenin o yolda tanzîmi (13) ile merʻiyyetine 
müterettib muʻâmelenin îfâsı.
(14) 2- Yunanlılar tarafından işgâl edilen mahallerden Der-Saʻâdet’e 
ʻazîmete mecbûr olan zâbıta memûrlarının (15) ʻadedi yüz on yedisi 
nefer ve yirmi yedisi âmir olmak üzere yüz kırk üç kişidir ve maʻâşlarının 
(16) mikdâr-ı senevîsi altmış bin liradan ʻibâret olub meblağ-ı mezbûr 

112  BOA. BEO. 4722-354129.
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şimdiye kadar merkezce tediye edilmiş ise de (17) mahall-i mezkûrenin 
düşmandan tathîri münâsebetiyle memûrîn-i mûmâileyhümün yerlerine 
iʻâdeleri esbâbına tevessül olunduğundan (18) bu bâbda cereyân etmekde 
olan muʻâmelât baʻde’l-ikmâl sâlifü’l-ʻarz altmış bin liranın tertîb-i 
mahsûsundan tayyı.
(19) 3- Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi Birinci Şuʻbesince îfâ edilmekde 
bulunan vezâif-i siyâsiyyenin Dâhiliyye Nezâretine (20) merbût bir şuʻbe 
maʻrifetiyle temşiyeti mukarrer olduğu Refi k Bey cânibinden ifâde edilmiş 
olduğundan büdcenin (21) mâdde-i müteʻallikasında mümkün olan 
tasarrufât îfâ edilmek üzere teşkîlât-ı cedîdenin sürʻat-i icrâsı.
(22) 4- Polis Müdîr-i ʻUmûmiyyesi İkinci Şuʻbesinde istihdâm edilmekde 
olan iki yüz altmış sekiz taharrî memûru (23) fazla görüldüğünden münhall 
vukûʻunda yerlerine başkaları alınmamak ve maʻâşları hazîne-mande 
edilmek üzere 

(Belgenin Devamı)

(1) zikr olunan memûrların yüz elliye tenzîli ve büdce ile inhilâli tabîʻî 
olan yüz on sekiz üçüncü sınıf taharrî (2) memûru maʻâşâtının mikdâr-ı 
senevîsi bulunan tahmînen elli beş bin liranın büdceden tedrîcen terkîni 
(3) tezekkür kılınmış ve tedâbîr-i maʻrûzanın ittihâzı takdîrinde tasarruf 
olunan mebâliğin mecmûʻ mikdârı senevî (4) yüz kırk bin lira derecesinde 
olduğu tebeyyün eylemişdir ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-
emrindir. Fî ….Safer Sene 1341 ve fî … Teşrîn-i evvel Sene 1338 (…. 
Ekim 1922).
Aʻzâdan Aʻzâdan Aʻzâdan Aʻzâdan Aʻzâdan 
(İmzâ)  bulunamadı (İmzâ) (İmzâ) (İmzâ)

Mâliyye Komisyonu Reisi
(İmzâ)
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Askeri polis vazifesini ifa eden kara ve deniz inzibat memurlarının 
maaşları hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 111 � Sayfa: 535)

Sâdâret-i ʻUzmâ Mektûbî Kalemi

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidi Tebyîzi

Harbiyye 
Nezâret-i 
Vekâlet ve 
Bahriyye 
Nezâret-i 
ʻAliyyesine

Kalem 
Numerosu

251 2202

Kaleme 
Târîh-i 
Tevdîʻi

Târîh-i 
Tesvîd

Târîh-i 
Tebyîzi

Mukâbele 
Edenler

6 Şevval Sene 
(1)338

23 Haziran 
Sene (1)336
(14 Haziran 

1920)

6
23

(1) ʻAskerî polis vazîfesini îfâ eden bahrî ve berrî inzibât 
(2) memûrlarından efrâda beşer, onbaşılara altışar ve ça-
vuşlara yedişer (3) lira maʻâş iʻtâsı ve İstanbul’da bulu-
nan kolordunun (4) fırka hâline ifrâğıyla efrâdından bi’l-
fi ʻl silahaltında bulunanlarına (5) şehrî üçer lira maʻâş 
tahsîsi ve icrâ edilecek şu tensîk (6) üzerine kuvâ-yı 
inzibâtiyye neshiyle toplanan gönüllü efrâda (7) lüzûm 
kalmayacağından bunların nihâyet bir ay zarfında ʻale’t-
tedrîc (8) terhîs ile muhassasâtının katʻı münâsib ola-
cağından ber-minvâl-i (9) muharrer îcâb eden tertîbât 
ve muʻâmelenin îfâ ve karârnâme (10) lâyihalarının 
tanzîm ve isrâsı husûslarının taraf-ı ʻâlî-i âsafânelerine 
(11) ve Bahriyye Nezâret-i ʻAliyyesine işʻârı Meclis-i 
Vükelâ’ca bi’t-tezekkür (12) iktizâsı îfâ kılınmağla 
Vekâlet-i Celîle-i dâverîlerince de icrâsı îcâbı bâbında.

113  BOA. BEO. 4638-347816.
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112
Polis Memuru Ahmet İhsan’ın Emniyet Umum Müdürüne yazmış 

olduğu dilekçe.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 112 � Sayfa: 536)

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Müdîr-i ʻumûmî beyefendi hazretleri
(2) Âcizleri Yunan Ordusunda yüzbaşı iken Balkan Harbini müteʻâkib 
sevk-i vicdân ile dîn-i mübîn-i Muhammedîyi bi’l-kabûl ihtidâ eyledim. 
O günden iʻtibâren (3) gerek milletime, gerek memleketime îfâsına 
borçlu olduğum vazîfeden bir an ayrılmadım. Düşmanlarımın hakkımda 
tertîb eyledikleri fenâlıklara göğüs gererek her dakika (4) doğru yoldan 
ayrılmadım. Mart (1)335 târîhinde İzmir’de polis silkine dâhil oldum. 
Memleketin keyfi yet-i fecîʻa-i işgâlinde yerli Rumların ihbâr ve teşvîki 
(5) ve Yunan Ordusunda ekser-i zâbitânın bendenizi evvelden tanıması 
hasebiyle taharrî edildiğim bir sırada polis müdüriyetince der-hal Gördes’e 
naklim icrâ ve hemen (6) hareketim emr edildiğinden Gördes’e ʻazîmet ve 
buranın da işgâline kadar vazîfemi hüsn-i îfâ eyledim. Bu sıralarda birçok 
fecâyiʻe maʻrûz kaldım. (7) Çocuğumun vaftiz edilmesi içün hânem ve 
kendim birçok fecâyiʻe maʻrûz kaldım. İşbu vakâyıʻ el-yevm İstanbul’da 
bulunan İzmir ve Gördes (8) memûr ve eşrâfınca maʻlûmdur. Fart-ı 
sadâkatim ve hükûmet-i metbûʻama hüsn-i hidmetim Yunanlılarca hoş 
görünmediği içün bendenizi birçok zamanlar (9) işkence ile habs etdiler. 
Ve lehü’l-hamd hayâtıma sû-i kast etmeden İstanbul’a nefy eylediler. 
Maʻrûz kaldığım şu fecâyiʻ netîcesi İstanbul’da vahim (10) hastalıklar 
geçirdim. Bugün maʻ-ʻâile İstanbul’da pek ziyâde sefâlet ve perişânî 
içinde bulunuyoruz. Binâen ʻaleyh müterâkim maʻâşât-ı ʻâcizânemin (10) 
ve hakk-ı bendegânemde îfâsı tensîb buyurulan muʻâmelenin bir an evvel 
icrâsına müsâʻade buyurularak şu hâl-i sefâlet ve perişâniyyeden tahlîsimi 
kemâl-i (11) sûzişle istirhâm eylerim beyefendi hazretleri. Fî 8 Kânûn-ı 
evvel Sene (1)338 (8 Aralık 1922).

Gördes 321 numaralı Polis Memûru Ahmet İhsan.
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Polis Marşı.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 113 � Sayfa: 537)

Polis Marşı 

Halkın râhatı uğruna
Gece, gündüz çalışırız!
Yaz, kış demez kar, fırtına
Altında da yarışırız
 §
Polis demek emniyyeti,
Koruyan bir çelik kuvvet
Sâkin, sâkin memleketi,
Elde tutan biziz elbet!
 §
Kahramanlık, fedâkârlık
Yolu, şanlı yolumuzdur.
Hepimizin alnı açık,
Bükülmeyen kolumuzdur!
 §
Tunç kesilen kalʻa gibi
Metin duran gövdemiz var
Kaplasa da yağmur,tipi
Aldırmayız zerre kadar.
 §
Millet içün kanımızı 
Seve seve akıtırız
Siper eder canımızı 
Halkımızı sakınırız
 §
Katil, hırsız, çapulcular
Karşımızda göz açamaz 
Heybetle bir etsek nazar
Donakalır hiç kaçamaz

Vazifemiz gerçi ağır
Şerefi  de lâkin çokdur
Bir yerde ki polis vardır
Bil ki orada çıt, pıt yokdur.
 §
Mal, can, ʻırzı koruyan biz,
Her zahmete katlanırız.
İş başında herbirimiz,
Ağır başlı davranırız.
 §
Mecbûriyyet noktasında,
Sarılırız silâha biz.
Bir felaket ortasında,
Çalışırız salâha biz.
 §
Yol gösterir kânûn bize, 
Biz kânûndan ayrılmayız.
ʻAsker gibi cümlemize,
Ciddî olmak düşer yalnız.
 §
Göğsümüzü gere gere, 
Gönül verdik bu mesleğe. 
Görünmesin pek boş yere,
Hiçdir bize bin tehlike.
 §
Gülle gibi yumruğumuz, 
Azgınları yere çarpar.
Kânûnen vurduğumuz,
Sille, ağır gülle kadar.

114  29 Mayıs (1)341 tarihli Polis Mecmûʻası ss. 227-229. Müdîri Filorineli Nâzım.Yâhûd son beyt 
yerine,şöylede denilebilir: “Tahsildeyken mektubda biz ,her akşam bir mârşımız var”
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İntizâm-ı tabîʻata, 
Polis canlı numûnedir. 
Âmirlere itâʻate, 
Kânûn bize ʻanʻanedir.
 §
Mihrâbımız kânûn, nizâm, 
Vicdânımız : Hakka mîzân.
Doğruluğu biz iltizâm
Eyledikce, alırız şân.
 §
Cânîlere kılınç, kalkan
Kesiliriz, her tarafda.
Göz açamaz hiç cân yakan,
Göründükçe biz ön safda 
 §
Nezâketden ayrılmayız,
Sertleşiriz sırasında.
Gösteririz şiddet yalnız,
Şerîrlerin arasında.

Âsâyişin temelini,
Muhkem tutâr polis eli.
Halka sükûn emelini.
Bize veren bu, besbelli.
 §
Başda kalpak, belde kemer,
Sağda revol, soldada meç.
Gece gündüz nöbet bekler, 
Dolaşırız, bir görde geç.

Bellidir ki bugün artık, 
Polis halka hidmet görür.
Gösterdikce fedâkârlık,
Halkdan, o da hürmet görür.
 §
Cumhûriyyet devrindeyiz,
Bizimde bir marşımız var.
Cumhuriyet yâşâsın, biz
Yükseliriz ʻarşımız var. 115

115 Mukaddes ordumuzun, mübeccel ʻaskerlerimizin ve hatta belli başlı ʻirfân müesseselerimizle idmân 
yurdlarımızın kendilerine mahsûs marşları bulunduğu hâlde gece gündüz hayâtını bin türlü mehâlik 
karşısında halkın rahat ve memleketin selâmetine vakf ve hasr eden ve ʻinde’l-iktizâ bu uğurda 
îsâr-ı cevhercân eylemekden de hâlli kalmayan koca bir meslek-i zâbıtaya mensûb fedâkâr polis 
memûrlarımızın kahramanlık ve fedâkârlıklarını terennüm eden bir (marş) ın şimdiye kadar ̒ alâkâdârân 
şiʻir ve edebimizce tanzîm ve mühre-i mûsîki şinâsânımıza besteletdirilerek taʻmîm edilmemesi,-öyle 
zannediyoruz ki-tekâmül-i hayât zâbıtamız nâmına büyük bir noksân idi.

 Devr celîl-i Cumhûriyyetimizin teceddüdât-i feyâzânesinden kuvvet ve cesâret alarak, mahzâ bu 
noksânı telâfi  gibi bir eser tekemmül-sâzî ibrâzı maksad hayr-ı kârîsiyle yazdığımız bâlâdaki marş 
güftesinin Polis Mecmuʻâsıyla neşrini, bütün erkân ve mensûbîn-i zâbıtamızın memnûniyyetle karşıla-
yacağı ümîd ve vâsikandayız. 

 Bu güftemizin intişârını müteʻâkib, merciʻ-i müteʻallikanın tasvîb ve takdîrât-ı resmiyyesine maz-
hariyyeti hâlinde erbâb-ı sanʻatımız tarafından yapılacak en güzîde beste notasının da az zamanda 
taʻammüm edebileceği muhakkakdır.

 Esâsen Polis Mekteblerinde kânûnen mükellef oldukları devre-i tahsîliyyeyi ikmâle mecbûr olan 
efendilere, vezâif-i memûreleriyle az çok ʻalâkadâr olan cihetleri de ʻâdetâ manzûm bir ders-i edebî 
şeklinde takrîr ve tasvîr eden bu neşîdenin bâ-husûs akşam üzerleri taʻlîme giderlerken terennüm et-
dirilmesi, (kahraman ve şehâmetkâr ʻaskerlerimiz tarzında) atacakları hatâvât-ı mevzûnelerini bir kat 
daha tanzîm ve kendilerini hüsn-i îfâ-yı vezâife teşvîk ve tenvîr eyleyeceği der-kârdır. İşte bu nikât 
nazardan polis içün pek fâideli gördüğümüz bu marş güftesinin merciʻ ʻâidince tedkîkiyle mündericâtı 
her maʻnâsıyla polise nâfi ʻ görüldüğü takdîrde ʻale’l-husûs polis mekteblerinde tahsîlde bulunacak ta-
lebeye taʻlîm esnâlarında okutdurulmasının îcâb edenlere emr-i taʻmîmini (teceddüdât ve tekemmülât-ı 
hayat zâbıtâmız nâmına) şâyân temenni görmekteyiz.

Müteferrik Konular
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Nizamnameler

5.1. Nizamnameler

114116

İstanbul Polis Umum Müdürlüğünün Kurulması İle İlgili Kanun
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 114 � Sayfa: 545)

İstanbul Vilâyeti Kânûnu’nun Dördüncü ve Beşinci Mâddeleri 
makâmına kâim olmak üzere Hükûmetce tanzîm ve Meclis-i ʻUmûmîce 
taʻdîlen kabûl ve tasdîk olunan ve merʻiyyet-i ahkâmına biʼl-istîzân irâde-i 
seniyye-i cenâb-ı Pâdişâhî şeref müteʻallik buyurulan mâdde-i kânûniyye 
ile heyet-i aʻyânın ol bâbdaki karârnâmesi sûretleridir:

Karârnâme

Memâlik-i Osmaniyyenin umûr-ı inzibâtiyesiyle revâbıt-ı külliyesi 
olan Pây-ı taht âsâyişinin düvel-i mütemeddinenin ekserîsinde olduğu gibi 
doğrudan doğruya Dâhiliyye Nezâretine merbût olmak üzere İstanbul Polis 
Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi nâmıyla bir idâreye tevdiʻi hakkında İstanbul 
Vilâyeti Kânûnunun dördüncü beşinci mâddeleri makâmına kâim olmak 
üzere hukûmetce tanzîm ve Meclis-i Mebʻûsânda taʻdîlen kabûl olunan 
lâyiha-i kânûniyye üzerine Meclis-i Aʻyân-ı Mülkiyye encümeninden baʻzı 
taʻdilâtı hâvi tanzîm olunan mazbata heyet-i ̒ umûmiyye-i aʻyânda kırâat ve 
îcâbı müzâkere edilerek karârlaşdırılan taʻdîlâta göre iktizâsı îfâ kılınmak 
üzere mezkûr lâyiha-i kânûniyye Meclis-i Mebʻûsân riyâsetine irsâl 
edilmiş idi bu kerre riyâset-i müşârünileyhâdan vârid olan 19 Mayıs Sene 
(1)327 târîhli ve yüz yetmiş dokuz numerolu tezkirede Meclis-i Aʻyanca 
icrâ kılınan taʻdîlâtın Meclis-i Mebʻûsanca ʻaynen kabûl olunduğu ifâde 
olunmağla sâlifüʼz-zikr lâyiha-i kânûniyyenin ol vechle kabûl ve tasdîki 
karârlaşdırılmışdır.

Kânûn-ı Esâsînin Otuzuncu Mâddesi mûcibince Zât-ı Sadr-ı aʻzâmı 
ile dâire-i ʻâidesi Nâzırı tarafından imzâ olundukdan ve taraf-ı hazret-i 
Pâdişâhîden dahi biʼl-imzâ tasdîk buyuruldukdan sonra imzâ-yı hazret-i 
Pâdişâhî ile diğer imzâları hâvî olduğu hâlde ceride-i resmiyyede bi’l- iʻlân 
mevkiʻ-i tatbîke vazʻ edilmek üzere lâyiha-i mezkûre kuvve-i icrâiyyeye 
tevdiʻ olunur.

6 Cemâziyeʼl-âhire Sene 1329 ve 21 Mayıs Sene 1327 (4 Haziran 1911)

116  Takvim-i Vekayi Sy.846. ss. 3.
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Mâdde-i Kânûniyye

Memâlik-i Osmâniyyenin emniyyet ve âsâyişine ve vilâyât polislerinin 
tebeddülât ve terakkiyâtıyla idâre-i ʻumûmiyyesine ʻâid muʻâmelâtın 
merkezi olmak üzere Dâhiliyye Nezâretinde Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
Müdîriyyeti nâmıyla bir şuʻbe teşkîl olunmuşdur.

Münhasıran İstanbul vilâyetinin umur-ı inzibâtiyyesi ile meşgûl ve 
doğrudan doğruya mesûl olmak ve Dâhiliyye Nezâretine merbût bulunmak 
üzere İstanbul Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi nâmıyla ayrı bir müdîriyyet-i 
ʻumûmiyye teşkîl olunmuşdur.

Vilâyât-ı sâire polis müdîrleri doğrudan doğruya vâlîlerin ve müstakill 
mutasarrıfl arın emr ü idâresinde bulunacaklardır.

Meclis-i Aʻyân ve Mebʻûsanda kabûl olunan işbu lâyihanın kânûniyyeti 
ve kavânin-i devlete ʻilâvesini irâde ederim.

6 Cemâziyeʼl-âhire Sene 1329 ve 22 Mayıs Sene 1327 

       Mehmed Reşad
Dâhiliyye Nâzırı  Sadr-ı aʻzâm
Halil    İbrahim Hakkı
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Polis Nizamnamesine eklenecek kanun maddeleri 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 115 � Sayfa: 547)

Bâb-ı ʻÂlî
Meclis-i Mahsûs
2796

(1) Polislerin tevsîʻ-i salâhiyyetlerine dâir Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
Müdîriyyetince Polis Nizâmnâmesine zeylen kaleme alınan mevâdd-ı 
kânûniyye lâyihası hakkında icrâ kılınan tedkîkâtı hâvî Şûrâ-yı Devlet 
(2) Tanzîmât Dâiresinden tanzîm ve Heyet-i ʻUmûmiyyeden tezyîl 
olunan mazbata ile mezkûr lâyiha-i kânûniyye miyânında ʻâcizânemizde 
lede’l-mütâlaʻa polisin nüfûz ve kuvvetini takviye ve memleketde (3) 
huzûr ve âsâyişi temîn içün tatbîk ve icrâsına lüzûm hiss edilen mevâddı 
muhtevî bulunan sâlifü’z-zikr lâyiha-i kânûniyye mündericâtı esâsen 
îcâb-ı hâl ve maslahata muvâfık görünerek (4) cereyân eden müzâkerâta 
tevfîkan baʻzı mevâddınca tashîhât ve taʻdîlât-ı mukteziyye bi’l-icrâ 
nusha-i mübeyyizesi mezkûr mazbata ile ʻarz ve takdîm kılınmış ve 
Meclis-i ʻUmûmînin ictimâʻında kânûniyyeti (5) teklîf olunmak üzere 
mezkûr lâyiha-i kânûniyyenin müstaʻceliyyetine ve keyfi yyetin âsâyiş-i 
ʻumûmîye taʻallukuna binâen muvakkaten mevkiʻ-i icrâya vazʻı tezekkür 
kılınmış olmağla kâtıbe-i ahvâlde (6) emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emr 
efendimizindir. 10 Rebîü’l-evvel Sene (1)331 ve 4 Şubat Sene (1)328 (17 
Şubat 1913).

ʻAdliyye Nâzırı ve Evkâf-ı Hümâyûn Nâzırı Vekîli Bahriyye Nâzırı 
 (İmzâ) (Bulunmadı)

Dâhiliyye Nâzırı Hâriciyye Nâzırı Şûrâ-yı Devlet Reisi Şeyhü’l-İslam
 (İmzâ)  (İmzâ)  (İmzâ)  (İmzâ)

Sadr-ı aʻzam ve Harbiyye Nâzırı  Maʻârif Nâzırı 
 (İmzâ)          (İmzâ)

Posta ve Telgraf ve Telefon Nâzırı  Ticâret ve Zirâʻat Nâzırı
  (İmzâ) (İmzâ)

Nâfi ʻa Nâzırı  Mâliyye Nâzırı
   (İmzâ)        (İmzâ)

117  BOA. İ. MMS. 158-16.
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*
Bâb-ı ʻÂlî
Meclis-i Mahsûs

Polis Nizâmnâmesine zeyl edilecek mevâdd-ı kânûniyyedir (Lâyiha)

Birinci Mâdde: Polis memûrları ahvâl-i âtiyyede silah istiʻmâl etmeye 
mezûndurlar.

1- Müdâfaʻa-i nefs içün.
2- Âherin mâl ve cân ve ʻırzına vukûʻ bulan ve taharrüz mümkün 

olmayan bir taʻarruz-ı nâ-hakkı başka sûretle defʻe muktedir olamazsa.
3- Bir cinâyetden veyâ şûriş ve ihtilâlden dolayı maznûnen der-dest 

edilen veyâ mahkûm ve mevkûf olub da nakli polise tevdîʻ olunan eşhâsı 
muhâfaza veyâ sevk esnâsında fi râr veyâ fi râr içün polise taʻarruz edib de 
ol bâbdaki tenbîhât ve ihtârâta itâʻat etmezse ve menʻ-i fi râr ve taʻarruz 
içün silah istiʻmâlinden başka çâre kalmazsa.

4- Muhâfaza etdikleri mevâkiʻi ve ellerindeki eslihayı ve kendilerine 
tevdîʻ ve teslîm edilen karakolhânelerle eşhâsı vukûʻ bulacak taʻarruza 
karşı başka sûretle muhâfaza ve müdâfaʻaya muktedir olamazsa.

5-Cürm-i meşhûd nevʻinden olan cinâyâtda maznûn-ı ̒ aleyhin ihtifâgâhı 
taharrî olunduğu sırada o mahallden şübheli bir şahs çıkarak fi râr eder ve 
dur emrine itâʻat etmezse.

6- Bir cinâyetden dolayı maznûn-ı ʻaleyh veyâ müttehim veyâhûd 
mahkûmün ʻaleyh olub da zâbıtaca taharrî edilmekde olan şahs memûrîn-i 
zâbıta tarafından der-deste teşebbüs olunduğu sırada fi râr eder ve dur 
emrine itâʻat etmezse.

Silah istiʻmâli her hâlde başka bir tedâbîr ittihâzıyla maksad-ı matlûbenin 
husûlüne imkân bulunmadığı takdîrde son bir vâsıta olarak icrâ olunur ve 
silah istiʻmâlinde mümkün mertebe itlâf-ı nefsden hazer edilir. Bâlâda zikr 
olunan sûretlerle silah istiʻmâl eden memûr süver-i mezkûrenin ʻaksi sâbit 
olmadıkca muâheze edilemez.
İkinci Mâdde: Hilâf-ı kânûn ictimâʻat vukûʻunda veyâhûd ve kânûn 

dâiresinde vukûʻ bulan ictimâʻın kânûnen feshini mûcib ahvâl hudûsunda 
polis muhâfaza-i âsâyiş ve emniyyete memûr kuvve-i müsellahanın sûret-i 
hareketlerine dâir Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâ’ca tanzîm edilen taʻlîmât ile 
Tecemmuʻât Kânûnu ahkâmına tevfîk-i muʻâmele eder.

Üçüncü Mâdde: Gerek zâbıta-i mâniʻaya gerek zâbıta-i ʻadliyyeye 
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müteʻallik vezâifi n icrâsı ve kavânîn ve nizâmât-ı devletin tenfîzi ve âsâyiş 
ve emniyyet-i mahallenin iʻâde veyâ takviyyesi içün kuvve-i mevcûde-i 
zâbıta kâfî görülmediği takdîrde mahallî kumandanlarına emr-i tahrîri 
iʻtâsıyla kuvâ-yı ʻaskeriyyeyi istihdâm etmek husûsunda Teşkîl-i Vilâyât 
Kânûnu mûcibince vâlîlerin hâiz olduğu salâhiyyet Der-Saʻâdet’de dahi 
Polis Müdîr-i ̒ Umûmîsinin mürâcaʻatı üzerine Dâhiliyye Nâzırı tarafından 
istiʻmâl olunur kıtaʻât-ı ʻaskeriyye kumandanları bu bâbda tahrîren 
verilecek emri derhâl infâza mecbûrdur.

Dördüncü Mâdde: Tahkîkât icrâsı zımnında ifâdesine mürâcaat lâzım 
gelen eşhâsın polis tarafından vukûʻ bulacak daʻvete icâbet etmeleri ve 
ifâde vermeleri mecbûrî olduğu gibi polis tarafından kuvve-i mâniʻa 
sıfatıyla verilecek emre mütâvaʻat dahi mecbûrîdir bu mecbûriyyete riʻâyet 
etmeyenleri polis der-dest ile haklarında mâdde-i mahsûsasında muharrer 
cezâ tertîb edilmek üzere mahkemeye tevdîʻ eyler.

Beşinci Mâdde: Polis şübhe etdiği kesânın hüviyyetini her yerde ve her 
zaman tahkîke salâhiyetdârdır hüviyetini ketm eden ve nüfus tezkiresini 
ibrâz etmeyeleri müddeʻi ʻumûmîliğe sevk eyler müddeʻi ʻumûmîlikce 
serseriler hakkında cârî olduğu gibi muʻâmele edilerek netîce-i muhâkemeye 
kadar taht-ı nezâretde bulundurulur hüviyetini beyân ve nüfûs tezkiresini 
ibrâz edenleri polis mücerred tahkîk-i hüviyyet vesîlesiyle taht-ı nezârete 
alamaz.

Altıncı Mâdde: Memûrîn-i zâbıtanın cünha ve kabâhate müteʻallik 
tanzîm edecekleri zabt varakaları mazmûnunu isbât içün bilâ-mûcib şâhid 
sıfatıyla muhâkeme celbi câiz değildir.

Yedinci Mâdde: ʻAle’l-ıtlâk kumârhâneler sedd olunacakdır. Bu hâlde 
kumar oynatan şahs gerek orada gerek başka mahallde dükkân güşâd 
ve icrâ-yı sanʻat edebilmek içün tekrâr kumar oynatmayacağına dâir 
zâbıtaya mukâvelât muharrerliğinden musaddak kefâletnâme iʻtâ etmeye 
mecbûrdur. İşbu kefâletin mikdârı on liradan yüz liraya kadar olmak üzere 
polis müdîri bulunan yerlerde müdîrler ve bulunmayan yerlerde mahallin en 
büyük mülkiyye memûru tarafından takdîr olunacakdır. Bu vechle kefâlet 
iʻtâ eden şahsın tekrâr kumar oynatdığı hükmen sâbit olduğu takdîrde 
kânûnen muktezî mücâzâtın taʻyîni ile berâber ol mikdâr kefâlet akçesinin 
kendisiyle kefîlinden cezâen tahsîline mahkemece hükm olunacakdır.

Sekizinci Mâdde: Esrârhâne güşât edenler hakkında kumârhânelere 
dâir olan yedinci mâddedeki ahkâm ʻaynen tatbîk olunacakdır.

Dokuzuncu Mâdde: Polisin emr ve nehyine mütâvaʻat ve daʻvetine 
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icâbet etmeyenler ol bâbda tutulacak zabt varakası üzerine bi’l-muhâkeme 
yarım liradan üç liraya kadar cezâ-yı nakdî veyâhûd yirmi dört sâʻatden bir 
haftaya kadar habs ile mücâzât olunur.

Onuncu Mâdde: Polise hüviyyetini yanlış olarak haber verdiği sâbit 
olan eşhâs bir haftadan bir aya kadar habs veyâhûd bir liradan üç liraya 
kadar cezâ-yı nakdî ile mahkûm olur.

On Birinci Mâdde: Mesîre ve turuk-ı ʻâmme gibi mevâkiʻde zükûr 
ve inâsdan kimselerin hacâletini mûcib olacak ve ʻale’l-ʻâde sarkıntılık ve 
harf endazlığı tazammun edecek etvâr ve evzâʻa cüret eyleyenler polisce 
menʻ olunur ve hilâf-ı tenbîh ve âdâb-ı hareketden ʻadd olunarak fâʻilleri 
mahkemeye sevk edilir. 

On İkinci Mâdde: El-yevm merʻî bulunan Polis Nizâmnâmesi ile 28 
Şubat Sene 1327 (12 Mart 1912) târîhli altı mâddelik karârnâmenin işbu 
mevâdd-ı kânûniyyeye muhâlif olmayan ahkâmı kemâ-kân merʻî olacakdır.

On Üçüncü Mâdde: İşbu kânûnun icrâ-yı ahkâmına Dâhiliyye Nâzırı 
memûrdur.
İşbu lâyiha-i kânûniyyenin Meclis-i ʻUmûmînin güşâdında kânûniyyeti 

teklîf olunmak üzere muvakkaten ve târîh-i neşrinden iʻtibâren mevkiʻ-i 
icrâya vazʻını ve kavânîn-i devlete ʻilâvesini irâde etdim. Fî 11 Rebîü’l-
evvel Sene (1)331 ve 5 Şubat Sene (1)328 (18 Şubat 1913).

Mehmed Reşad
Dâhiliyye Nâzırı  Sadr-ı aʻzam
 (İmzâ) (İmzâ)
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1913 Tarihli Polis Nizamnamesi
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 116 � Sayfa: 555)

Numero 176-POLİS NİZÂMNÂMESİ
8 Cemâziye’l-ahir 1331-2 Mayıs 1329 (15 Mayıs 1913)

Takvîm-i Vekâyiʻ ile neşr ve iʻlânı: 17 Cemâziye’l-ahir 1331-17 Mayıs 
1328-numero 1467-1472

Mevâdd-ı ʻUmûmiyye

Mâdde-1: Polis: Emniyyet ve âsâyiş-i ʻumûmiyyenin devâm ve 
istikrârını temîn ve halkın can ve mal ve ʻırzını muhâfaza ve istirâhat-ı 
ʻumûmiyyeyi istikmâl vazîfesiyle mükellefdir.

Mâdde-2: Polisin vezâif-i ʻumûmiyyesi “zâbıta-i idâre” “zâbıta-i 
ʻadliyye” nâmlarıyla iki kısmdır.

Mâdde-3: Zâbıta-i idâre: Kavânîn ve nizâmât-ı mevzûʻa ile kânûnen 
isdâr olunan mukarrerât-ı devlete ve evâmir ve tenbîhât-ı hükûmet ve 
belediyyeye mugayyir ahvâlin ve bi’l-cümle cerâimin menʻ-i ve vukûʻuyla 
emniyyet ve istirâhat-ı ʻumûmiyyeyi istihsâl zımnında tedâbîr ittihâz 
etmekdir. “idârî ve beledî” nâmlarıyla ikiye münkasımdır. 

Mâdde-4: Zâbıta-i ʻadliyye: ʻAle’l-ʻumûm cerâimi taharrî ve fâʻillerini 
der-dest ederek tahkîkât-ı mukteziyyeyi bi’l-icrâ evrâkıyla berâber 
müddeʻî-i ʻumûmîliğe teslîm etmek ve cerâim-i ʻâdiyye ve siyâsiyyeye 
müteʻallik tedâbîr-i mahsûsa-i inzibâtiyyeyi ittihâz eylemekdir. “Siyâsî ve 
ʻAdlî” nâmıyla ikiye ayrılır.

Birinci Kitab

Polis teşkîlâtıyla sûret-i ittihâb ve taʻyînine ve terakkî ve tebeddülüne ve 
mükâfât ve mücâzâtıyla levâzım ve muʻayyenâtına dâir.

Polis silkinin teşkîlâtı ve derecâtı ve baʻzı kavâʻid ve zevâbıt-ı 
ʻumûmiyye hakkındadır.

 Mâdde-5: Polis silsilesi: Polis nâmzedi, polis memûru, komiser 
muʻâvini ve komiserlik ile bunların fevkinde ve yine bu silsileden maʻdûd 

118  İkinci Tertip Düstur C. V ss. 385-403.
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olmak üzere merkez memûrluğu ve polis müdîrliği ve kısm-ı ʻadlî ve idârî 
riyâset ve müdîriyyetleri ve emniyyet müdîrliği ve Emniyyet ʻUmûmiyye 
Müdîrliği ve İstanbul Polis Müdîr-i ʻUmûmîliğinden ʻibâretdir. 

Mâdde-6: Polis; piyâde ve süvâri ve sivil olmak üzere üç sınıfa 
münkasımdır.

Mâdde-7: Komiserlik ve merkez memûrluğu iki ve polis müdîriyyetleri 
üç sınıf üzerine mürettebdir.

Mâdde-8: Pây-ı taht-ı Saltanat-ı Seniyyede teşkîlâtı kânûn-ı mahsûs ile 
muʻayyen bir Polis Müdîr-i ʻUmûmîliği mevcûd ve Beyoğlu ve Üsküdar 
Polis Müdîriyyetleri de ona merbûtdur. Pây-ı taht polis menâtıkında îcâbı 
kadar merkez memûru istihdâm olunur. Vilâyâtda ʻumûmiyyetle polis 
müdîri istihdâm olunur. Müstakill elviyede ve dahi polis müdîri istihdâmı 
mecâzdır. Gayr-i müstakil elviye ile kazâlarda nüfûs ve ehemmiyyet-i 
mahalliyyeye göre polisin münkasım olduğu derecâtdan bir âmir idâresinde 
lüzûmu kadar polis istihdâm edilir.

Mâdde-9: Vazîfesi kânûn-ı mahsûs ile muʻayyen olduğu vechle 
Dâhiliyye Nezâreti nezdinde bir Emniyyet ʻUmûmiyye Müdîriyyeti 
mevcûtdur.

Mâdde-10: İstanbul Polis Müdîr-i ʻumûmîsi nezdinde kısm-ı ʻadlî ve 
idârî müdîrleri ve Beyoğlu ve Üsküdar Polis Müdîrleri nezdinde ʻadlî ve 
idârî reîsleri bulunur. Bunların nezdinde îcâbı kadar ketebe ve komiser ve 
komiser muʻâvini ve polis memûru sivil memûrlar istihdâm olunur. ʻAdlî 
müdîriyyet ve riyâsetleri nezdinde başkaca bir daktiloskopi ve bir fotoğraf 
memûru ve bunlara muʻâvin olarak lüzûmu kadar komiser muʻâvini ve 
polis memûru bulunur. 

Mâdde-11: Tabâbet-i zâbıta umûruyla meşgûl olmak üzere İstanbul 
ve Beyoğlu ve Üsküdar Polis Müdîriyyetleri nezdinde ve lüzûm görünen 
vilâyetlerde de etıbba-yı zâbıta istihdâm olunur.

Bunların maʻiyyetinde lede’l-hâce kâbile ve tımarcı dahi istihdâmı 
câizdir.

Mâdde-12: Îcâb eden vilâyâtda kısm-ı ʻadlî ve idârî riyâseti ve vazîfesi 
iki merkez memûru tarafından îfâ olunur. Merkez memûru teşkîl olunmayan 
mahallerde bu vazîfe iki serkomiser veyâ iki ikinci komiser maʻrifetiyle 
rüyet edilir. Ve maʻiyyetlerinde lüzûmu kadar komiser muʻâvini ve polis 
ve sivil memûru bulundurulur.

Mâdde-13: Taharrî memûrlarının teşkîlât ve derecatı ʻaynıyla resmî 
memûrlar gibidir. Bunların taʻyîn ve ʻazli taʻlîmât-ı mahsûsasına tâbiʻdir. 
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Şerâit-i muʻayyeneye hâiz olan taharrî memûrlarının ʻinde’l-hâce resmî 
memûr sırasına geçmesi kâbildir.

Birinci Bâb

Polisin Şerâit ve Sûret-i Taʻyîn ve Terfîʻi ve İmtihânların Sûret-i İcrâsıyla 
Netîce-i İmtihânda İcrâ Kılınacak İntihâbât Hakkındadır.

Birinci Fasl

Polisin Şerâit ve Sûret-i Taʻyînine ve Tefîʻine Mütedâirdir.

Mâdde-14: Polis namzedliğine tâlib olan kimse evvelen yirmi üç 
yaşından dûn ve otuz’dan efzun olmamak, sâniyen serbestçe okumak, 
yazısı okunaklı, imlâsı doğru (maʻnâ değişmeyecek derecede imlâ hatâsı 
muʻâfdır) ve oldukça sürʻatle okuduğunu anlayacak ve takrîr edecek 
iktidâra mâlik ve’l-hâsıl polis mektebinde okunacak dersleri idrâke 
kâbiliyyeti ʻanlaşılmak sâlisen, kameti bir metre atmış dört santimetreden 
dûn bulunmamak, râbiʻan cinâyet ve muhill-i nâmûs ve ʻiffet-i cünha ile 
mahkûm ve sarhoşluk ve kumarbazlık gibi sû-i ahvâl ile maʻrûf olmamak, 
hâmisen hidemât-ı hasîse ve süfl iye ile iştigâl etmemiş olmak, sâdisen 
hüsn-i hâl ashâbından bulunduğu polis dâiresince bi’t-tahkîk tasdîk 
olunmak, sâbiʻan ʻilel emrâzdan sâlim ve tamü’l-aʻzâ ve vücûdca polislik 
vazîfesini îfâya elverişli olduğu anlaşılmak şartdır. Bu  sûretle şerâit-i 
matlûbeyi ve hüsn-i hâl ashâbından olduğu musaddak bulunan kesân polis 
namzedi kayd olunur.

Mâdde-15: Polis namzedi kayd olunmak içün mâdde-i sâbıkada zikr 
olunan evsâf ile berâber mekâtib-i iʻdâdiyyeden şehâdetnâmeyi hâiz olmak 
ve silk-i nizâmiyyede veyâhûd jandarma sınıfında îfâ-yı hidmetle tezkire 
almak ve Türkçeden başka elsineye vâkıf olmak esbâb-ı rüchândan ʻadd 
olunur.

Mâdde-16: Polis namzedi polis mekteblerince ilk açılacak devre-i 
tahsîliyyeye dâhil olmak üzere kayd olunur. Ve baʻdemâ mektebden 
şehâdetnâme almadıkça kimse polis silkinde istihdâm olunamaz.

Mâdde-17: Polis namzedi mektebde geçirdiği müddet dâhil olmak 
üzere bir sene istihdâm olunarak ahlâk, bünye ve iktidâr iiʻtibârıyla 
polisliğe elverişli olduğu tahakkuk ederse polis sınıfına nakl olunur. ʻAksi 
hâlde kaydı terkîn edilir. Ve bu gibilerin tekrâr polise kaydı câiz olmaz.

Mâdde-18: Mâdde-i sâbıkada muharrer muʻâmele-i kabûliyye ve 
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terkîniyye içün polis namzedlerinin gerek mektebde gerek mektebden 
çıkdıkdan sonra meşhûd olan ahvâl ve ahlâk ve iktidârları hakkında 
muntazam not tutularak sene nihâyetinde bu notlara nazaran mensûb 
olduğu müdîriyyetce îcâb eden karâr ittihâz olunur.

Mâdde-19: Polis silkinde ʻale’l-ıtlâk terakkî evvelen bir sınıfda lâ-
akall iki sene hidmet etmek sâniyen müddet-i hidmeti zarfında ahlâk 
ve iktidârca müstehak-ı terakkî olduğu bâ-tahkîk anlaşılmak ve sâlisen 
yalnız polis memûrluğundan serkomiserliğe kadar cârî olmak üzere 
müsâbaka imtihânına dâhil olarak isbât-ı ehliyyet etmek ile meşrûtdur. 
(Polis memûrlarının komiser muʻâvinliğine terfîʻi içün mâdde-i sâbıkada 
muʻayyen olan iki sene müddete namzedlik müddeti mahsûb edilir.)

Mâdde-20: Terfîʻ içün müddet-i muʻayyene-i kânûniyyeyi ikmâl 
eden polis memûrlarıyla komiser muʻâvinleri ve ikinci komiserleri 
hakkında merciʻlerince tahkîkât-ı lâzime bi’l-icrâ müstahak terfîʻ olduğu 
anlaşılanlar münhall vukûʻunda imtihâna daʻvet edilmek üzere ismleri 
defter-i mahsûsuna kayd olunur.

Mâdde-21: Birinci sınıf polis müdîriyyetlerine ikinci sınıf ve ikinciye 
üçüncü sınıf müdîrlerden ve üçüncü sınıf polis müdîrliğine birinci sınıf 
merkez memûrlarından ve birinci sınıf merkez memûrluğuna ikinci 
sınıf merkez memûrlarından ve ikinci sınıf merkez memûrluğuna 
serkomiserlerden kıdem ve ehliyyetleri iʻtibârıyla müstehakları terfîʻen 
taʻyîn edilir.

Mâdde-22: Terfîʻan taʻyîn edildiği mahalle gitmek memûrun-i zâbıta 
içün mecbûrîdir.

Mâdde-23: Vilâyet polis müdîriyyetleriyle kâimmakâmlar, sınıfan 
yekdiğere müsâvîdirler. Polis müdîrliğinde lâ-akall dört sene hidmet edibde 
kâbiliyyet ve iktidârı görülenler taleb ve istidʻâları üzerine kâimmakâmlık 
sınıfına nakl olunabilirler.

Mâdde-24: Beyoğlu Polis Müdîrliği birinci sınıfdan ve Üsküdar Polis 
Müdîrliği ikinci sınıfdan maʻdûd olub, ʻaynı sınıfda bulunan vilâyet 
polis müdîrlerinden naklen veyâhûd bir sınıf mâ-dûnunda bulunan polis 
müdîrleriyle ona muʻâdil olan şuʻabât müdîrlerinden terfîʻan taʻyîn 
olunurlar. İstanbul Polis Müdîriyyeti ʻadlî ve idârî mudîrleri üçüncü sınıf 
polis müdîrliğine muʻâdil olub, Üsküdar ve Beyoğlu kısm-ı ʻadlî ve idârî 
reîsleri miyânından kıdem ve iktidâr iʻtibârıyla münâsiblerinden terfîʻan 
veyâ üçüncü sınıf polis müdîriyyetlerinden naklen taʻyîn edilirler.

Üsküdar ve Beyoğlu kısm-ı ʻadlî ve idârî riyâsetleri birinci sınıf merkez 
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memûrluğuna muʻâdil ise de dereceten terfîʻ ʻadd olunub birinci sınıf 
merkez memûrları miyânından kıdem ve iktidâr iʻtibârıyla taʻyîn olunurlar.

Mâdde-25: Vilâyet ve elviye-i müstakille serkomiserleriyle polis 
müdîrlerinin taʻyîn ve terfîʻlerine ʻâid tedkîkât Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
Müdîriyyetince icrâ olunur. Ancak bunlardan vilâyet veyâ elviye-i 
gayri müstakillede müstahdem serkomiser ile vilâyet polis müdîrleri 
hakkında İdâre-i Vilâyet Kânûnu hükmüne tevfîkan vâlî veyâ müstakill 
mutasarrıfl arın reyi ve mütâlaʻaları alınır. 

Mâdde-26: Beyoğlu ve Üsküdar Polis Müdîriyyetleriyle İstanbul 
Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesine merbût bi’l-cümle müdîrlere ve 
devâir rüesâsına ve merkez memûrlarına ʻâid olan mukarrerât İstanbul 
Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesinin inhâsı ve Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
Müdîriyyetinin tedkîkâtı üzerine Dâhiliyye Nezâretince icrâ ve bunlardan 
bi’l-ʻumûm polis müdîrleriyle Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyenin kısm-ı ʻadlî ve 
idârî müdîrleri içün İrâde-i Seniyye-i Hazreti Pâdişâhî istihsâl olunur. ( 
Der-Saʻâdet polis serkomiserlerinin emri imtihân ve terfîʻleri Müdîriyyet-i 
ʻUmûmiyye nezdinde müteşekkil heyet-i intihâbiyyeye ʻâiddir.)

Fasl-ı Sânî

İmtihânların Sûret-i İcrâsına ve Netîce-i İmtihânda İcrâ Kılınacak 
İntihâbâta Dâir.

Mâdde-27: Der-Saʻâdet’de İstanbul Polis Müdîr-i ʻUmûmiyyesinin 
riyâseti tahtında olmak üzere Beyoğlu ve Üsküdar Polis Müdîrlerinden 
mürekkeb bir heyet-i intihâbiyye bulunur.

Mâdde-28: Namzedlerin imtihân ve kabûlü husûsâtıyla iştigâl etmek 
üzere her mektebde müdîrin taht-ı riyâsetinde kavânin muʻallimi ve 
dâhiliyye müdîrinden mürekkeb bir komisyon bulunacakdır.

Mâdde-29: Her Vilâyetde polis müdîrlerinin ve müstakill livâlarda 
polisin en büyük âmirinin riyâseti tahtında kısm-ı ̒ adlî ve idârî reîslerinden 
mürekkeb birer heyet-i intihâbiyye teşkîl kılınacakdır.

Mâdde-30: Polis namzedi kabûlü ʻale’l-ıtlâk 27. mâddede muharrer 
komisyonlara ʻâid olub husûsat-ı tahkîkiyyede polis devâirince mekteb 
heyetlerine muʻâvenet-i kâmile icrâ kılınacakdır.

Mâdde-31: Mektebce herhangi bir mahall içün namzedliğe tâlib 
bulunamadığı takdîrde namzed tedârik ve kaydı içün o mahallin en büyük 
polis memûruna mürâcaʻat olunacakdır. Şu hâlde namzedlerin imtihân ve 
kabûlü o mahall heyet-i intihâbiyyesince icrâ kılınır.

Nizamnameler
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Mâdde-32: Komiser muʻâvinliği ve ikinci komiserlik içün müsâbaka 
imtihânı icrâsı 27. ve 29. mâddelerde muharrer heyet-i intihâbiyyeye 
ʻâiddir. Netîce-i intihâbâtı müşʻir mazbatalar Der-Saʻâdet’de Polis 
Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesinin ve taşralarda vâlîlerin mûcibince işârâtı 
üzerine tenfîz olunur.

Mâdde-33: Mâdde-i sâbıkada muharrer evrâk-ı imtihâniyye ve 
intihâbiyye Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetince tedkîk ve tescîl 
edilmek üzere Dâhiliyye Nezâretine irsâl olunur. Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
Müdîriyyeti yalnız şerâit-i kânûniyyenin icrâ ve ikmâl edilib edilmediğini 
tedkîk ve muvâfık ise tescîl ederek mahalline teblîğ eyler ve şerâit-i 
kânûniyyece noksân gördüğü hâlde ikmâli içün mahalline iʻâde eder.

Mâdde-34: Vilâyet serkomiserlerinin imtihânı Emniyyet i ʻUmûmiyye 
Müdîriyyetince icrâ olunur. İmtihân heyet-i mümeyyizesi Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye Müdîrinin riyâseti tahtında Emniyyet-i ʻUmûmiyye şuʻabâtı 
müdîrlerinden terekküb eder. Serkomiserliğe terfîʻe tâlib olub müsâbakaya 
dâhil olacak ikinci komiserlerin imtihânı içün Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
heyet-i mümeyyizesince tertîb kılınacak esile varakası mahtûmen vilâyete 
irsâl edilerek memûriyyetleri makâm-ı vilâyetce musaddak heyet-i 
intihâbiyyede güşâd olunacak ve tâlibe cevâbları yazdırıldıkdan sonra 
heyetce tasdîk ve mahtûmen iʻâde kılınacakdır.

Mâdde-35: İmtihânlar: 
1- Usûl-i muhâkemât-ı cezâiyye (mukaddimesiyle zâbıta-i ʻadliyyeye 

müteʻallik kısmından)
2- Cezâ Kânûnu
3- ʻUhûd ve hukûk-ı husûsiyye-i düvelden zâbıtaya müteʻallik ahkâm.
4- Polis Nizâmnâmesi ve kavânîn ve nizâmât-ı mevcûdeden polis vezâifi ne 

taʻalluk eden mevâdd.
5- Terbiye-i meslekiyye 
6- Tatbîkât-ı cezâiyye derslerinden icrâ kılınır. Kısmen tahrîri kısmen 
şifâhîdir. Tatbîkât-ı cezâiyye herhâlde tahrîri olarak icrâ edilir. Ancak 
serkomiserlik imtihânı tamâmen tahrîri olacakdır. Tahrîri imtihânlar 
mutlaka tâlibin hatt-ı destiyle muharrer bulunmak meşrûtdur. (Dâhil-i 
imtihân olacak polisin sınıfına göre işbu mevâddan tertîb edilecek 
esile ve imtihânın tarz-ı icrâsına mütedâir muʻâmelât hakkında ayrıca 
taʻlîmât tanzîm edilecekdir )
Mâdde-36: Her ders içün tam numero ondur. Dokuz-on numero 

ʻaliyyü’l-aʻlâ, yedi-sekiz aʻlâ, beş-altı karîbü’l aʻlâ iʻtibâr olunur.
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Mümeyyizler her ders içün münferiden numero takdîr ederler. Mecmûʻ 
numero tevhîd edilerek vasatîsi o dersin numerosu iʻtibâr olunur. Ve netîce-i 
müsâbakaya dâir tanzîm olunacak iki nüsha cedvelin zîri müsâbakayı icrâ 
eden heyet tarafından tasdîk edilerek bir nüshası ʻâid olduğu müdîriyyetde 
hıfz ve diğer nüshası evrâk-ı intihâbiyye miyânına vazʻ olunur.

Mâdde-37 Müsâbakada en ziyâde numero ihrâz etdiği heyet-i 
imtihâniyyece tertîb olunan cetvelde muharrer bulunanlar ihrâz-ı müsâbakat 
etmiş olurlar ise de karîb-i aʻlâ derecesinden dûn numero kazanan kimse 
ihrâz müsâbakat etmiş olmaz.

Mâdde-38: İmtihânların hüsn-i tertîb ve icrâsına nezâret etmek ve 
netîce-i müsâbakaya göre ihrâz müsâbakat edenleri taʻyîn eylemek bâlâda 
muharrer derecâta nazaran polis müdîrleriyle Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
Müdîrine muhavveldir. Ancak numero takdîri keyfi yyeti münferiden 
heyet-i mümeyyize aʻzâsına ʻâiddir.

İkinci Bâb

Devâir-i Zâbıtada Müstahdem İdâre Memûrlarına ve Bunların Şerâit-i 
İntihâb ve Taʻyîn ve Terfîʻne Dâir.

Birinci Fasl

İstanbul ve Vilâyet Polis Müdîriyyetleri Devâirinde Müstahdem Memûrîn

Mâdde-39: İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi nezdinde bir 
tahrîrât ve bir muhâsebe başkâtibi ile maʻiyyetlerinde lüzûmu kadar 
ketebe bulunur. Evrâk Şuʻbesi Tahrîrât Başkitâbetine ve Emânet Şuʻbesi 
Muhâsebe Başkitâbetine merbûtdur.

Mâdde-40: Beyoğlu, Üsküdar Müdîriyyetleri nezdinde dahi bir Tahrîrât 
Başkâtibi ve bir hesâb memûru ve maʻiyyetlerinde mikdâr-ı kâfî ketebe 
bulunur. Evrâk umûru Tahrîrât Kalemine mevdûʻ ve Emânet Memûrluğu 
dahi Hesâb Memûriyyetine merbûtdur,

Mâdde-41: Beyoğlu ve Üsküdar Müdîriyyetleri nezdinde bulunan 
Tahrîrât Başkâtibi ve Hesâb Memûrları terfîʻan İstanbul Polis Müdîriyyeti 
Tahrîrât ve Muhâsebe Başkitâbetine ve bunlarda Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
Müdîriyyeti Tahrîrât ve Muhâsebe Müdîriyyetine veyâ o derecede bulunan 
sâir mülkiyye ve mâliyye hidemâtına taʻyîn olunabilirler.

Mâdde-42: Îcâb eden vilâyet ve elviye merkezinde dahi İstanbul ve 
Beyoğlu ve Üsküdar Müdîriyyetleri nezdinde olduğu gibi lüzûmu kadar 
idâre memûrları istihdâm edilebilir. Ve nakli ve terakkîleri Kırk Birinci 

Nizamnameler
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Mâdde ahkâmına tâbiʻ olur.
Mâdde-43: Der-Saʻâdet ve taşra polis müdîriyyetleriyle merkez 

memûrlukları nezdinde mikdâr-ı kâfî hademe istihdâm olunacakdır.

İkinci Fasl

Emniyyeti ʻUmûmiyye Müdîriyyeti Devâirinde ve Polis Mekteblerinde 
Müstahdem Memûrîn-i İdâre Hakkında

Mâdde-44: Emniyyeti ʻUmûmiyye Devâiri: Memâlik-i Osmâniyyenin 
emniyyet ve âsâyişine müteʻallik muhâberât ve muʻâmelâta merkez 
olmak üzere emniyyet müdîriyyeti ve umûru inzibâtiyeye ve polisin 
tensîk ve ıslâhına ve istatistikler ve polis mekteblerine ʻâid muʻâmelât ve 
muhâberâtı îfâ etmek üzere Muhâberât ve Tensîkât Müdîriyyeti ve polise 
ʻâid muhassesât-ı idâre ve büdcesini tanzîm eylemek üzere Muhâsebe 
Müdîriyyeti ve memûrîn-i inzibâtiyye kadrolarının ve sicill-i ahvâlinin 
tanzîmi ve memûrînin tebeddülât ve terakkiyâtına ʻâid muʻâmelâtının 
icrâsı içün memûrîn müdîriyyeti ile polis levâzımının idâresi içün levâzım 
ve evrâk muʻâmelâtı içün evrâk memûrluklarından ʻibâretdir ve devâir-i 
mezkûrenin her birinde lüzûmu kadar mümeyyiz ve ketebe bulunur.

Mâdde-45: Emniyyet müdîri birinci ve muhâberât ve tensîkât müdîri 
ikinci ve memûrîn müdîri üçüncü sınıf polis müdîrliklerine muʻâdildir.

Mâdde-46: Emniyyet-i ̒ Umûmiyye Müdîriyyeti ketebesi ber-vech-i âtî 
sunûf üzerine münkasımdır.

Mülâzımîn
Dördüncü sınıf ketebe
Üçüncü sınıf ketebe
İkinci sınıf ketebe
Birinci sınıf ketebe

Mâdde-47: Ketebenin terfîʻleri kıdem ve ehliyyetlerine nazaran icrâ 
olunur ve ʻinde’l-iktizâ müteaddid tâlibler arasında müsâbaka açmak dahi 
câiz olur.

Mâdde-48: Evrâk ve levâzım memûrlukları ve Emniyyet-i ̒ Umûmiyye 
kalem mümeyyizleri ikinci sınıf merkez memûrluğuna muʻâdildir. Şuʻabât 
müdîriyyetlerine terfîʻleri câiz olur.

Mâdde-49: Polis müdîriyyetleri ketebesi hakkında dahi Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye Müdîriyyeti ketebesine müteʻallik olan ahkâm cârîdir.

Mâdde-50: Polis mektebleri heyet-i idâre ve taʻlîmiyyesi: 
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Taʻlîmâtnâme-i mahsûsasında gösterildiği vechle bir müdîr ve bir dâhiliyye 
müdîri ile îcâbı kadar kavânîn muʻallimi ve dâhiliyye komiserlerinden ve 
bir tabîb ile lüzûmu kadar muhâsib ve ketebeden ʻibâretdir. 

Mekteb müdîrleri ile memûrîn-i sâiresinin emr-i taʻyîni Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye Müdîriyyetine ʻâiddir. Mekteb müdîrleri ile kavânin 
muʻallimleri üçüncü sınıf polis müdîriyyetine ve dâhiliyye müdîrleri ikinci 
sınıf merkez memûrluğuna muʻâdildir.

Üçüncü Bâb

Usûl-i Taltîf ve Mücâzât

Birinci Fasl

Memûrînin Taltîfl eri

Mâdde-51: Polis silkine mensûb memûrînin gerek âsâyiş ve emniyyet-i 
memlekete ve menâfi ʻ-i devlete gerek efrâdın muhâfaza-i can ve mal ve 
ʻırzına müteʻallik hidemâtı memdûhası meşhûd olduğu ve ʻale’l-husûs 
bu gibi mevâdda hayâtını tehlikeye ilgâ etmek gibi fedâkârâne ve 
vazîfe perverâne hareketi görüldüğü takdîrde derece-i hidmetlerine göre 
kendilerine mükâfât-ı nakdiyye iʻâde kılınır. Mükâfât-ı nakdiyye mikdârı 
memûrun rubʻ maʻâşından iki maʻâş mikdârına kadar olur.

Mâdde-52: Devlet ve memleketce veyâ efrâd ahâlîce fevka’l-ʻâde 
mühim bir fi ʻlin vukûʻunu istihbâr ile menʻi vesâitini istihzâr eden ve 
bir tehlike-i muhakkakanın vukûʻunu defʻe muvaffak olan memûrîne 
mükâfât-ı fevka’l-ʻâde tertîbinden derece-i hidmetine göre bir senelik 
maʻâşına kadar mükâfât-ı nakdiyye iʻtâ kılınır.

Mâdde-53: ʻAle’l-ʻâde ve fevka’l-ʻâde olarak iki defʻa mükâfât-ı 
nakdiyyeye kesb-i istihkâk eden ve iki seneden ziyâde hidmeti mesbûk 
bulunan ve tercüme-i hâli kusûrsuz olan polis memûrlarıyla muʻâvin ve 
komiserlerin maʻâşına başkaca rubʻundan nısfına kadar zam icrâ edilir.

Mâdde-54: Ahvâl-i müseccelesi kusûrsuz olan ve beş sene müddetle 
hidmet edib her nasılsa terfîʻ edemeyen polislerle muʻâvin ve komiserlere 
maʻâşlarının rubʻu ve bu sûretle müddet-i hidmetleri on seneye bâliğ 
olanlara maʻâş-ı aslîlerinin sülüsü zam edilecekdir.

Mâdde-55: Memûrinin harekât-ı memdûhası ve saʻy ü gayreti meşhûd 
olduğu takdîrde âmiri tarafından takdîrnâme ve daha mühim husûsât içün 
tahsînnâme iʻtâ edilir.

Mâdde-56: 52, ve 53 ve 54. mâddelere muharrer mükâfât vâlî 
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veyâ müstakill mutasarrıfl arın ve Der-Saʻâdet’de Polis Müdîri 
ʻUmûmîsinin Dâhiliyye Nezâretine vâkiʻ olacak işʻârı üzerine, Nezâret-i 
müşarünileyhâdan takdîr ve iʻtâ olunur.

Mâdde-57: ʻAle’l-ʻâde mükâfât-ı nakdiyye ve tahsînnâme ve 
takdîrnâmeler vilâyâtda polis müdîrleri ve Der-Saʻâdet’de Beyoğlu ve 
Üsküdar ve İstanbul Polis Müdîrleri tarafından iʻtâ olunur. Ancak elviye-i 
müstakillede bulunan memûrîne verilecek mükâfât-ı nakdiyye o mahallin 
en büyük polis memûru tarafından mutasarrıfl ık vâsıtasıyla vukûʻ bulacak 
inhâ üzerine Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetince takdîr edilir.

İkinci Fasl

Polisin Tahkîkât ve Muhâkemâtı ve Muhâberâtı Hakkında

Birinci Kısm

Tahkîkât ve Muhâkemât

Mâdde-58: Polis namzed ve memûr ve komiser ve muʻâvinlerinden 
birinin müstelzim-i mücâzât hareketi mâ-fevk memûru tarafından bi’z-
zât meşhûd olur ise hareket-i vâkıʻaya dâir o memûr tarafından bir zabt 
varakası veyâ rapor tanzîm ve başka taraftan ihbâr sûretiyle mesmûʻ olur 
ise tahkîkât-ı evveliye icrâ edilir. Vakʻa hakkında malûmat verebilecek 
olanların ifâdâtı tahrîren zabt ve delâil-i cürm, cemʻ ve memûr-ı maznûnun 
dahi tahrîren müdâfaʻası istimâʻ kılınır. Ve tarafından yapılacak fezleke ile 
mensûb olduğu müdîriyyete verilir. Müdîriyyetce evrâk-ı mezkûre tedkîk 
ve ʻinde’l-lüzûm tahkîkât tevsîʻ edilerek netîce-i tahkîkâta göre memûrun 
isnâd olunan fi ʻlden dolayı dîvânca icrâ-yı tedkîkâtına lüzûm görülür ise 
dîvâna tevdîʻ edilir. 

Mâdde-59: Eğer isnâd olunan fi ʻl, memûr hakkında emniyyeti sâlib 
veyâhûd meslek erbâbı içün şeyn teşkîl edecek sûretde kabîh olub da 
mevcûd olan delâil dahi memûrun serîʻan işden el çekdirilmesine lüzûm 
gösterir ise müdîr tarafından der-hâl işden el çekdirilerek mâdde-i sâbıka 
vechle tahkîkâta devâm olunur.

Mâdde-60: Polis hakkında isnâd olunan efʻâlden dolayı tedkîkât ve 
muhâkemât icrâsıyla sübûtu hâlinde tertîb-i mücâzât içün Der-Saʻâdet ve 
Vilâyât ve elviye-i müstakillede birer Polis Dîvânı teşkîl olunacakdır.

Mâdde-61: Polis Dîvânı, Der-Saʻâdet’de Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi 
nezdinde bulunan ʻAdlî Müdîrin riyâseti altında olarak altı ayda bir 
değişdirilmek üzere merkez memûrlarından münâvebeten alınacak iki 
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aʻzâdan teşekkül eder. Ve Müdîriyyet-i ʻUmûmiyye Ketebesinden tensîb 
kılınacak birisi zabt kitâbeti vazîfesini îfâ eder.

Mâdde-62: Reîsin maʻzereti vukûʻunda Müdîr-i ʻUmûmî tarafından 
İdari Müdîri veyâhûd Beyoğlu veyâ Üsküdar Müdîriyyetleri ʻadlî 
reîslerinden birisi ve maʻzereti zuhûr eden aʻzâ yerine dahi merkez 
memûrlarından bir diğeri vekîl taʻyîn edilebilir.

Mâdde-63: Vilâyât Dîvân, Kısm-ı ʻAdlî Reîsliği vazîfesini îfâ eden 
memûrun riyâseti altında olmak üzere iki merkez memûrundan ve 
bulunamaz ise birinci ve ikinci sınıf komiserlerden alınacak iki aʻzâdan 
terekküb eder. Merkez memûrlarıyla serkomiserlerden heyetin ikmâli 
kâbil olduğu takdîrde ikinci komiserlerden aʻzâ alınmaz. Ancak maʻzeret-i 
meşrûʻa vukûʻuyla aʻzâdan birinin gaybûbeti müstesnâdır. 

Polis umûr-ı tahrîriyyesinde müstahdem memûrlardan birisine zabt 
kitâbeti vazîfesi îfâ etdirilir.

Mâdde-64: Dîvân, haftada lâ-akall iki defʻa eyyâm ve sâʻat-i 
muʻayyenede ictimâʻ eder. Ve aʻzâ-yı mürettebesi tam olarak ictimâʻ 
etmedikce îfâ-yı vazîfe edemez. Fakat mukarrerât ekseriyetle ittihâz kılınır.

Mâdde-65: Dîvân, şerâit-i kânûniyyeyi câmiʻ muntazam zabt varakası 
ve tahkîkât-ı evveliyye evrâkı veyâhûd tafsîlât-ı matlûbeyi hâvî rapor 
mevcûd olduğu takdîrde onların kırâatından ve maznûnun celbiyle 
müdâfaʻasını istimâʻdan sonra muktezî karârı iʻtâ eder. Ancak evrâk-ı 
mevdûʻa ve ifâdât-ı mazbûteyi muhtâc-ı taʻmîk ve tedkîk görür ise îcâb 
edenleri tekrâr celb ve istimâʻ eder.

Mâdde-66: Dîvânca her mâdde hakkında ve her celsede cereyân 
edecek tedkîkât ve izticvâbât ve’l-hâsıl kâffe-i muʻâmelâta dâir usûl-ı 
ʻumûmiyyeye tevfîkan zabtnâme tanzîm ve heyet tarafından imzâ olunur.

Mâdde-67: Dîvânca ittihâz olunan mukarrerât esbâb-ı mûcibesiyle 
zabtnâmeye geçirilmekle berâber hulâsaten karâr defterine derc ve heyet 
tarafından imzâ edilir. Yalnız dîvânca iʻlâm tanzîm edilmeyib hulâsa-i 
karârı mutazammın müzekkire ıstâr olunur.

Mâdde-68: Polis Dîvânına celb imkânı bulunamayan maznûn hakkında 
gıyâben ittihâz-ı karâr edilir ve bu karâra iʻtirâz câiz olmaz. Ancak 
maznûn-ı ʻaleyh, muahharen mürâcaʻatla esbâb-ı makbûle serd eder ve 
Müdîriyyetce mesrûdât vakʻası şayân-ı kabûl ve Dîvânca tekrâr tedkîkât 
icrâsını müstelzim görülür ise keyfi yet Dîvâna tevdîʻ edilir.

Mâdde-69: Polis Dîvânı mukarrerâtı ʻale’l-ıtlâk, ʻâid olduğu 
müdîriyyetlerin, mûcibince işâreti üzerine icrâ olunur. Ancak vilâyât ve 
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elviye-i müstakillede ʻazle mütedâir olan mukarrerât en büyük mülkiyye 
memûrunun mûcibincesine iktirân eylemesi muktezîdir.

Mâdde-70: Dîvânın hükmü katʻî olduğundan istinâf ve temyîz ve 
iʻtirâzı câiz değildir.

Mâdde-71: Dîvânın ittihâz edeceği mukarrerât ve taʻyîn edeceği 
mücâzât şimdiye kadar polisler hakkında idâreten tatbîk olunan ve işbu 
kânûnnâmede bahs edilen cezâlara münhasır olduğundan bir memûra 
isnâd olunan fi ʻl hakkında idâreten muktezî hükmü iʻtâ ile berâber fi ʻl 
cezâ kânûnu mûcibince mücâzâtı istilzam eylediği hâlde başkaca icrâ-yı 
muhâkemesi ve taʻyîn-i mücâzâtı zımnında evrâkı ʻâid olduğu mahâkim-i 
nizâmiyye veyâ idâreye, yaʻni fi ʻl cerâim-i ʻâdiyyeden veyâ zâbıta-i 
ʻadliyye vazîfesinden münbaʻis ise mahâkim-i nizâmiyeye ve umûr-ı 
idâreden münbaʻis ise mahâkim-i idâreye tevdîʻ edilmek üzere iʻâde eder. 
Şurası muhakkakdır ki, fi ʻlin mahâkim-i nizâmiyye veyâ idâreye tevdîʻi 
Polis Dîvânının icrâ-yı vazîfesine tesîr ve onu tehîr edemeyeceğinden 
işbu kânûnnâme mûcibince; Dîvân iktizâ eden mücâzâtı derhâl taʻyîn 
eder. Ancak, Polis Dîvânı, hakîkatın tezâhürü mahâkim-i nizâmiyye veyâ 
idârece muhâkeme icrâsıyla kâbil olacağına kâni olduğu takdîrde memûr 
hakkında muʻâmele icrâsını mahâkim-i idare veyâ nizâmiyyede cereyân 
edecek muʻâmele netîcesine taʻlîk edebilir.

Mâdde-72: Polis müdîrleriyle merkez memûrları ve müstakill livâlar 
serkomiserleri hakkında mâ-fevkleri maʻrifetiyle taʻrîfât-ı kânûniyye 
dâiresinde yapılacak tahkîkât üzerine idâreten muktezî mücâzât ve 
muʻâmelât, Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetince taʻyîn ve polis 
müdîrleri haklarındaki mücâzât, Dâhiliyye Nezâretinin tasvîbiyle icrâ 
edilir. Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine ʻâid olan bu salâhiyyet Der-
Saʻâdet’de Polis Müdîr-i ʻUmûmîsine mevdûʻ olub ancak sicilâtına derc 
içün Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine iʻtâ-ı maʻlûmât olunacakdır.

Mâdde-73: Dîvân’a ̒ âid mukarrerât ve muʻâmelâtda polis müdîrleriyle 
Dîvân Heyeti tarafl arından yolsuzluk vukûʻuna şikâyet tarîkiyle veyâ resen 
ıttılâʻ husûlünde vilâyetce veyâ Dâhiliyye Nezâretince evrâk taleb ve celb 
edilerek bi’t-tedkîk hilâf-ı usûl ve kânûn bir hareket vukûʻu anlaşıldığı 
takdîrde müdîr ve heyet-i mezkûre aʻzâları hakkında muktezî muʻâmele-i 
kânûniyye icrâ olunur.
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İkinci Kısm

Mücâzât 

Mâdde-74: Envaʻ-ı Mücâzât:
1- Terkîn-i kayd
2- Tenzîl-i sınıf
3- Tenkîs-i kıdem
4- Katʻ-ı maʻâş
5- Tevbîh ve
6- Tenbîh olmak üzere 6 kısmdır.

Mâdde-75: ʻAle’l-ʻumûm îkâ-ı cinâyât edenler ile mahâkimce altı ay 
veyâ ondan fazla habs cezâsıyla mahkûm olanların ve ʻale’l-ıtlâk sirkat, 
sahtekârlık, dolandırıcılık, sarkıntılık, irtişâ, muttaliʻ olduğu serâir-i 
hükûmeti ifşâ ve ötekine berikine iftirâ ve salâhiyyet-i kânûniyyesini 
li-garazin sû-i-istiʻmâl eyliyenlerin ve sarhoş olarak ʻalenî mahallerde 
bağırıp çağırmak ve yıkılmak ve bilâ-sebeb silâh atmak ve Kânûn-ı 
Cezânın 102. Mâddesi fıkra-i ahîresinde muharrer olduğu üzere âmirin 
kânûna müstenid olan emrini ʻadem-i icrâ ile Devletce mazarrat husûlüne 
bâis olmak gibi polis silkinde istihdâma mâniʻ ve haysiyyet-i şahsiyye ve 
sıfat-ı resmiyyesini muhill harekâtı görülenler ve vazîfe-i memûriyyetine 
ve kâʻide-i bî-tarafîye münâfi ʻ ahvâli ihtiyâr sûretiyle siyâsiyât ile iştigâli, 
âmirleri tarafından vukûʻ bulacak tahkîkât üzerine mâddeten tebeyyün 
edenlerin kaydı terkîn olunur.

Mâdde-76: Bulunduğu sınıfın vezâifi ni îfâya iktidârı kâfî olmadığı 
muʻâmelât-ı resmiyyesiyle mâddeten tebeyyün eden kimselerin sınıfl arı 
bir derece tenzîl olunur. Ve polis memûrluğunu îfâya iktidârı kâfî olmadığı 
kezâ muʻâmelâtı ile mâddeten tebeyyün edenlerin kaydı terkîn edilir. 
Ancak, işbu kânûn mûcibince namzedlik devresini bi’l-ikmâl mesleğe 
kabûl edilenler ʻale’l-ıtlâk işbu mâdde hükmünden müstesnâ olduğu 
gibi polis mekteblerinden şehâdetnâme ahz edenlerin dahi müktesebât-ı 
ilmiyyelerinde ̒ adem-i kudret olduğu iddiʻâsıyla tenzîl ve terkîn-i kaydları 
câiz değildir.

Mâdde-77: Karakolhânede veyâ nokta ve devriye ile meşgûl 
bulundukları sırada ʻişret istiʻmâl etdiği anlaşılan polis memûrunun kaydı 
terkîn olunur.

Mâdde-78: Karakolhânede veyâ nokta ve devriye ile muvazzaf 
bulundukları zamânda olmasa bile elbise-i resmiyye ile ̒ alenî bir mahallde 
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veyâ bir meyhâne ve gazinoda ̒ işret eden polis memûrunun iki sene kıdemi 
tenkîs ve komiser ile muʻâvinlerinin sınıfl arı tenzîl olunur. Bu fi ʻlin tekrârı 
hâlinde 77. Mâddede muharrer cezâ tatbîk edilir.

Mâdde-79: Mezûn olmadığı günde sivil olarak ʻalenen ʻişret eden 
memûrînin birinci defʻada maʻt-tevbîh beş günlük yevmiyesi katʻ olunur. 
İkinci defʻa bu fi ʻle ictisâr, 78. Mâddede muharrer cezâya ve üçüncü 
defʻasında ise 77. Mâddede muharrer cezâya müstehak olur.

Mâdde-80: Elbise-i resmiyyelerini lâbis oldukları hâlde sıfat-ı 
memûriyyeleriyle mütenâsib olmayan mahallerde dolaşan ve oturan 
ve terbiye-i meslekiyyeye münâfîʻ evzâʻ ve etvâr irâe eden ve âmirleri 
tarafından vukûʻ bulan tenbîhâta riʻâyetsizlik ve serkeşlik eyleyen ve 
muʻâmelât-ı zâbıta hakkında âmirlerine vakt ü zamânıyla maʻlûmât 
vermeyen ve umûr-ı memûresince mübalâtsızlık gösteren ve rüfekâsına 
ve ashâb-ı mesâliha karşı bi-gayr-ı hakkın bârid-i muâmelâta ictisâr eden 
memûrîn birinci defʻa olarak tevbîh edilir, tekerrüründe katʻ-ı maʻâş 
cezâsına dûçâr olur. Ve bu gibi hâl ve hareketi devâm eder ve ıslâhından 
katʻ-ı ümîd edilirse kaydı terkîn olunur.

Mâdde-81: Âmirinin izin ve maʻlûmâtı olmaksızın mevkiʻini ve 
vazîfesini ve halefi ne devr etmeksizin memûr olduğu nokta mevkiʻini 
terkeden memûrun kaydı terkîn edilir.

Mâdde-82: Haftalık mezûniyyeti sâʻatini geçirenlerin ilk defʻada bir 
günlük maʻâşı ve geçirdiği bir günden fazla ise üç güne kadar olmak üzere 
beher gün içün birer yevmiyesi katʻ olunur. Tekrârı hâlinde katʻ-ı maʻâş 
cezâsı teşdîd edilir. Ancak bu hâl devâm eder ve ıslâhından katʻ-ı ümîd 
edilir ise yâhûd velev bir defʻa olsun üç günden fazla memûriyyetinden 
gaybûbet ederse kaydı terkîn olunur.

Mâdde-83: Müddet-i mezûniyyetlerini bilâ-maʻzeret tecâvüz etdirerek 
mahall-i memûriyyetine ʻavdet etmeyenlere inkızâ-yı müddetden iʻtibâren 
müstaʻfî nazarıyla bakılır.

Tecâvüz-i müddetin iʻzâr ve esbâb-ı meşrûʻaya müstenid olduğunu 
evrâk-ı resmiyye ve vesâik-i muʻtebere ile isbât edenlerin gaybûbet 
eyledikleri eyyâm-ı müddet mezûniyyetlerine ʻilâve olunur.

Mâdde-84: Gayr-ı mezûn olduğu eyyâmda bilâ-vazîfe gerek elbise-i 
resmiyyesiyle gerek sivil olarak fuhuşhâneye gidenlerin ve fâhişelerle 
peyda-yı irtibât eyleyenlerin kaydı terkîn olunur.

Mâdde-85: Hâl-i mâlîsinden fazla masraf ihtiyâr içün şundan bundan 
karzen para tedârikle ödeyemeyen ve hukûk-ı ʻâdiyyeden maʻdûd olsa bile 
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başkasının hukûkuna sarâheten tecâvüzü ve ketm-i hukûku veyâ bir hakkı 
sû-i istiʻmâli mutazammın olan ahvâli bi’l-ihtiyâr îkâʻ eden memûr tevbîh 
ile berâber tashîh-i muʻâmele etmesi emr olunur. Maʻkûl bir müdâfaʻa der-
miyân etmez ve tashîh-i muʻâmele etmeyerek ısrâr eyler ise kaydı terkîn 
kılınır.

Dördüncü Bâb

Müteferrika 

Mâdde-86: Polis namzedliğine kayd olunan kimse mektebe duhûlden 
iʻtibâren bir sene hidmet etmedikce istiʻfâ edemez. Sene nihâyetinde istiʻfâ 
eylemediği ve polis sınıfına nakl olduğu hâlde tekrâr iki sene hidmeti sebk 
etmedikce istiʻfâsı kabûl olunmaz. Sâir polis sınıfında bulunan memûrîn 
dahi bulundukları sınıfda iki sene hidmet etmedikce istiʻfâları kabûl 
edilmez.

Mâdde-87: Müddet-i hidmet-i mecbûresini îfâ eylemeyen memûrînin 
Polis Dâiresince ʻalâkası katʻ olunmadıkca ve buna dâir bir vesîka ibrâz 
etmedikce sâir hidmet-i devlete nakli câiz olmaz.

Mâdde-88: Müddet-i muʻayyeneden evvel istiʻfâ içün yalnız memûrun 
polise kaydından sonra zuhûr edecek iʻzâr-ı meşrûʻası makbûl ve bu hâlde 
istiʻfâsı muʻteber olur.

Mâdde-89: Müddet-i muʻayyenesini bi’l-ikmâl istiʻfâ eden memûrîn 
tekrâr mesleğe dâhil olmak istedikleri ve cismen ve sinnen polise elverişli 
oldukları hâlde tercîhan kabûl ve istihdâm edilirler.

Mâdde-90: Müddet-i muʻayyenesini ikmâl etmeksizin istiʻfâ veyâ 
terk-i hidmet eden memûrînin kaydı terkîn olunur. Ve bu gibilerin tekrâr 
polis mesleğine duhûlü câiz olmaz.

Mâdde-91: Memûrînin rızâ ve muvâfakatlarıyla diledikleri mahalle 
becâyişleri ve bir şehir veyâ bir kazâ dâhilinde olmak üzere rızâlarına 
bakılmaksızın münâsib mevkiʻe naklleri câizdir. Bir memûrun bilâ-rızâ 
bir kazâdan âher kazâya nakli esbâb-ı mûcibe-i sahîhaya ve o kazâda 
istihdâmına mâniʻ bir hâlin tahakkuk ve hudûsuna menût olduğundan ʻâdî 
bir sebeb ve şikâyet, nakle bâdî olamaz.

Mâdde-92 Nakl ve becâyiş muʻâmeleleri bir müdîriyyet dâiresi 
dâhilinde olduğu hâlde o müdîriyyete ʻâid olub bir vilâyet veyâ müstakill 
sancakdan diğer bir vilâyet veyâ müstakill livâ dâhilinde olduğu takdîrde 
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine ʻâiddir. Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
Müdîriyyeti bu kabîl nakl ve becâyiş istidʻâları, vürûdunda mensûb 
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oldukları müdîriyyetlerin mütâlaʻasını istifsâr ile ona göre iktizâ eden 
karârı ittihâz eder.

Mâdde-93: Polis mesleğinden ʻazl ve kaydı terkîn olan kimselerin 
tekrâr polis mesleğine duhûlü gayr-ı câizdir. Şu kadar ki, polis silkinde 
tecrübe ve vukûf hasıl edib sicil-i ahvâli kusûrdan ʻârî olduğu hâlde 
ʻazl edilmiş ve esbâb-ı ʻazli mesleğe yakışmayacak sû-i ahvâl ve ahlâka 
müstenid olmayıb kâbil-i tashîh görülmüş olan kimselerin tekrâr cevâz-ı 
istihdâmına karâr verilebilir.

Mâdde-94: Cevâz-ı istihdâm karârı yâ memûrun mukaddemen 
istihdâm olunduğu polis müdîriyyetinden veyâ Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
Müdîrliğinden iʻtâ kılınır. Ancak polis müdîriyyetinden cevâz-ı istihdâm 
karârı ittihâz olduğu takdîrde memûrun istihsâl-i memûriyyet içün o 
müdîriyyete mürâcaʻat etmesi lâzım gelir.

Mâdde-95: ʻAynı sınıfdan cevâz-ı istihdâmına karâr verilmiş memûrîn 
mevcûd iken münhallâta gerek resen gerek terfîʻan diğerinin taʻyîni gayr-ı 
câizdir.

Mâdde-96: Cevâz-ı istihdâm karârı istihsâl edenlerin münhallâta 
taʻyînleri târîh-i karâr iʻtibârıyla kıdemlerine göre icrâ edilir. Ancak, lisân 
ve ahvâl-i mahalliyyeye vukûf iʻtibârıyla hâiz-i rüchân olanların tercîhi 
câizdir.

Mâdde-i Muvakkate

İşbu kânûnnâme mûcibince meslekden muktedir ve mücerreb memûr 
yetiştirilinceye değin mekteb-i hukûkdan aʻlâ ve ʻaliyyü’l-aʻlâ derecede 
mezûn olub mahâkim-i nizâmiyyeye riyâset ve aʻzâlık ve müddeʻi 
ʻumûmîlik ve müstantikliğinde iki sene istihdâm olunmuş veyâhûd 
mekteb-i mülkiyyeden ʻaynı sûretle neşet edib iki sene hidemât-ı 
mülkiyyede bulunmuş olan memûrînden polislik içün muktezî şerâiti 
hâiz ve merkez memûrluğunu idâreye muktedir olduğu tahkîk olunan 
zevâtın merkez memûrluğuna ve kezalik mekteb-i hukûk ve mülkiyye 
aʻlâ ve ʻaliyyü’l-ʻalâ mezûnlarından olub polisliğe muktezî şerâiti hâiz ve 
komiserliği idâreye muktedir olduğu bi’t-tahkîk anlaşılan zevâtın ikinci 
sınıf polis komiserliğine intihâbı câizdir. Ancak 17. Mâddede beyân edilen 
namzedlik usûlü bunlar hakkında da tatbîk edilecek ve bir sene tecrübeden 
sonra tebeyyün edecek hâllerine göre memûriyyetleri tasdîk veyâ kaydları 
terkîn kılınacakdır. Bu iki fıkra mûcibince mekteb-i hukûk ve mülkiyye 
mezûnlarının polisde cevâz-ı istihdâmıyla berâber herhâlde münhallâtın 
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nısfı erbâb-ı mesleğe tahsîs edilecekdir. Üçüncü sınıf komiserlik mülgâdır. 
Bu sınıfda bulunan komiserler kıdemli komiser muʻâvini ʻunvânıyla ve 
maʻâş-ı hâlîleriyle istihdâm edilecekdir. Bunlardan münhall vukûʻunda 
yerlerine kimse taʻyîn edilmeyib maʻâşâtından tasarruf edilecek mebâliğ 
işbu kânûnda münderic teşkîlâtın tamâmî-i tatbîkine karşılık tutulacakdır.

Beşinci Bâb

Polis Levâzımının Sûret-i Tedâriki Hakkında

Mâdde-97: Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetinde mükeffel bir 
levâzım memûru ve maʻiyyetinde yine mükeffel bir debboy memûru ile 
lüzûmu kadar kâtib ve hademe müstahdemdir.

Mâdde-98: Levâzım memûru Der-Saʻâdet ve taşrada müstahdem 
polislere muktezî her nevʻ eşyâ ve levâzımı kavânîn ve taʻlîmât-ı mahsûsası 
ahkâmı dâiresinde mübâyaʻa ve mahallerine sevk ve irsâl eyler.

Mâdde-99: Mübâyaʻa olunacak eşyâ işin ehemmiyyet ve 
müstaʻceliyyetine göre açık münâkasa kâimesi tanzîmiyle veyâ kapalı zarf 
usûlüyle veyâhûd pazarlık tarîkiyle alınır. Ve süver-i selâseden hangisi 
tercîh edilecekse makâm-ı müdîriyyetden veyâ o vâsıta ile makâm-ı 
Nezâretden baʻde’l-istîzân mûcibince hareket edilir.

Mâdde-100: Münâkasât veyâ pazarlık tarîkiyle mübâyaʻât, bir 
komisyon-ı mahsûs huzûrunda îfâ edilir. Levâzım Komisyonu: Reîs-i Ûlâ 
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîri olmak üzere memûrîn müdîrînin riyâset-i 
dâimesi tahtında olarak levâzım memûruyla muhâsebe mümeyyizinden 
terekküb eder. Ve levâzım kalemi kâtiblerinden biri komisyonda kitâbet 
vazîfesini îfâ eyler.

Mâdde-101: Levâzım memûru sene-i cedîdenin hulûlüyle berâber 
idâre-i merkeziyyenin kâffe-i levâzımına ve Der-Saʻâdet ve taşranın 
melbûsât, ve meç ve esliha ve telefon tertîbâtına ʻâid tahsîsâtın mikdârını 
muhâsebeden taleb eyler ve bundan îcâb eden mikdârı taʻyîn ederek 
vezne-i ʻumûmî üzerine havâlenâme tanzîmini muhâsebeye bildirir.

Mâdde-102: Yazlık melbûsâta ʻâid münâkasâta, kânûn-ı sânî zarfından 
mübâşeret olunarak Şubat içerisinde ihâle olunur.

 Kışlık melbûsâta ise, Nisan içinde başlanarak Mayıs nihâyetinde 
münâkasaya hitâm verilir.

Mâdde-103: Meç, rövelver, gılaf, meç kayışı gibi demirbaş eşyâdan 
mâ-ʻada polislere kalpak, çizme, kışlık ve yazlık ceket ve pantolon, kaput, 
potin, muşammaʻ verilir. Ve bunlar da vilâyetin ahvâl-i iklîmiyyesine göre 
taʻyîn edilir. 
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Mâdde-104: Polis memûruna her sene bir kalpak ve bir takım kışlık 
ceket ve pantolon ve bir takım yazlık ceket ve pantolon ve bir çift potin ve 
iki senede bir kaput ve bir çift çizme ve üç senede bir muşammaʻ verilir.

Mâdde-105: Bu nizâmnâmenin icrâ-yı ahkâmına Dâhiliyye Nezâreti 
memûrdur.
İşbu Nizâmnâmenin mevkiʻ-i merʻiyyete vazʻını ve nizâmât-ı Devlete 

ʻilâvesini irâe ederim. 8 Cemâziye’l-ahire 1331, -2 Mayıs 1329 (15 Mayıs 
1913).

Mehmed Reşad

Sadr-ı aʻzam ve Harbiyye Nâzırı Şeyhülislâm  Şûrâ-yı Devlet Reîsi
Mahmut Şevket Esad Said Paşa
    
Hâriciyye Nâzırı Dâhiliyye Nâzırı Bahriyye Nâzırı
Mehmet Said Adil  Mahmut Paşa

ʻAdliyye Nâzırı Mâliyye Nâzırı  Ticaret ve Ziraat  
İbrahim Rıfat  Nâzırı ve Nâfi ʻa  
   Nâzır Vekîli
    Celal

Evkâf-ı Hümâyûn Nâzırı Posta ve Telgraf ve Telefon Nâzırı 
 Hayri Özkan

Maʻârif Nâzırı      
Ahmet Şükrü
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Numero 9-POLİS NİZAMNÂMESİ119 (Kitâb-ı Sânînin Bâb-ı Evveli)
17 Zi’l-hicce 1331, 4 Teşrîn-i Sânî 1329 (17 Kasım 1913)

(Takvîm-i Vekâyiʻ ile Neşr ve İʻlânı: 9 Muharrem 1332-26 Teşrîn-i Sânî 
1329-Numero 1661-1662)

İkinci Kitâb

Vezâife ve Ona Müteʻallik Kavâʻide Mütedâirdir.

Birinci Bâb

Polis Mesleğine Müteʻallik Kavaid ve Vezâif Hakkındadır.

Birinci Fasl

Polis Karakolları ve Vezâifi 

Mâdde-106: Polisin, temîn-i âsâyişine memûr olduğu yerlerde şehrin 
nüfûs ve cesâmetine göre bir veyâ müteʻaddid polis karakolu bulunur.

Mâdde-107: Her bir karakola mevkiʻin derece-i ehemmiyyetine göre 
komiser veyâ komiser muʻâvini kumanda eder.

Mâdde-108: Karakolları taʻaddüd eden büyükşehirlerde polis merâkizi 
bulunur. Şu hâlde karakollar merâkize rabt olunur.

Mâdde-109: Merâkize sivil merkez memûrları veyâ komiserler 
kumanda eder ve ayrıca merkez mıntıkasının umûr-ı inzibâtiyye ve 
muʻâmelât-ı ʻumûmiyyesine bakmak üzere bir merkez karakol kumandanı 
vardır.

Mâdde-110: Bir polis karakolu ikisi münâvebeten dâire nöbetinde, 
dördü devriyede ve yevmiye biri haftalık mezûniyyetinde bulunmak üzere 
lâ-akall yedi nefer ile bir kumandandan terekküb eder. Polis tertîbatı hadd-ı 
kifâyede bulunmayan yerlerde bu mikdâr-ı mevcûda nisbetle daha az efrâd 
ile teşkîl edilebilir.

Mâdde-111: Karakol mıntıkasının vüsʻat ve ehemmiyyetine göre 
efrâdı tezyîd olunabilir. Ve her altı nefer ʻilâvesinde bir mezûn nefer ʻilâve 
olunmak muktezîdir.

Mâdde-112: Her bir karakol mıntıkasında îcâbat-ı mahalliyyeye göre bir 
veyâ müteʻaddid nokta mevkiʻleri ihdâs olunabilir. Şu hâlde, münâvebeten 
beklemek üzere her nokta içün karakol efrâdına üç nefer ʻilâve olunur.

119  İkinci Tertip Düstur C. VI. ss. 36-47.
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Mâdde-113: Merâkizde efrâdın ʻadedine göre lüzûmu kadar ihtiyât 
efrâdı bulunur.

Mâdde-114: Karakollardan hastalık veyâ sebeb-i âherle infi kâk eden 
efrâdın vazîfesi merâkiz ihtiyât efrâdı ile temîn edilir.

Mâdde-115: Pir polis karakolu süvârî efrâddan teşekkül eder ise mezkûr 
karakola süvârî komiser veyâ muʻâvini kumanda eder.

Mâdde-116: Merkez memûruna kadar polis memûr ve komiserleri 
karakollarda yatmak mecbûrîyetindedir.

Mâdde-117: Polis merkez memûrları karakolda yatmak mecbûriyyetinde 
değil ise de hânesini memûr olduğu merkez dâhilinde tedârike mecbûrdur. 
(Karakolda yatdığı takdîrde bundan vâreste kalabilir.)

Mâdde-118: Polis memûr ve komiserleri ve merkez memûrları haftada 
24 sâʻat mezûndurlar.

Mâdde-119: Karakol kumandanları memûr oldukları karakol 
mıntıkasının ve merkez memûr ve komiserleri bulundukları merkez 
karakolu ile merbûtu olan karakollar mıntıkalarının âsâyiş ve hidemât-ı 
ʻumûmiyyesinden mesûldürler.

Mâdde-120: Karakol kumandanları mıntıkaları dâhilinde her türlü 
cerâimin vukûʻuna muttaliʻ olduğunda der-hâl mâ-fevkine bildirmekle 
berâber tahkîk ve tedkîke mecbûrdurlar.

Mâdde-121: Merkez memûr ve komiserleri mıntıkaları dâhilinde 
zuhûr edecek mühim cünha ve ʻale’l-ıtlâk cinâyât efʻâlini mâ-fevkine ve 
memûrîn-i ʻadliyyeye der-hâl bildirmekle berâber mahall-i vakʻaya bi’z-
zât şitâb ile tahkîk ve tedkîke ve maznûnun der-dest-i esbâbını temîne 
mecbûrdurlar.

Mâdde-122: Merkez memûr ve komiserleri ile karakol kumandanları 
mürettebât-ı mevcûdenin hüsn-i sûretle îfâ-yı vazîfe edib etmediklerini her 
an teftîş ile mükellefdir.

Mâdde-123: Her Perşembe günü akşamı ʻumûm karakol kumandanları 
maʻiyyeti efrâdı esliha ve elbisesini ve karakolda mevcûd demirbaş eşyâyı 
muʻâyeneye ve bu bâbda tanzîm edecekleri raporları mâ-fevklerine iʻtâya 
mecbûrdur.

Mâdde-124: Karakol efrâdından her biri yatdığı mahallin tahâret ve 
nezâfetine iʻtinâya mecbûrdurlar.

Mâdde-125: Karakol kumandanı her gün öğle zamânı karakolun ihtivâ 
etdiği yatakhâne ve odaların emr-i nezâfetine iʻtinâ edilib edilmediğini 
teftîş ile mükellefdir.
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Mâdde-126: Karakollarda tefrîk-i vezâif ve defâtir-i mevcûdeyi hıfz ve 
kayd kumandanlara ̒ âiddir. Merâkizde lüzûmuna göre bir veyâ müteʻaddid 
mukayyid istihdâm olunur.

Mâdde-127: Polis karakollarında istiʻmâli muktezî defâtirin her sahîfesi 
tahtîm ve numeroları vazʻ edildikden sonra ʻaded-i sahâif nihâyetine 
tahrîr ve zîri ʻâid olduğu müdîriyyetce mühr-i resmî ve imzâ ile tasdîk 
kılınacakdır.

Mâdde-128: Her karakolda selefden halefe usûlen devr edilmek üzere 
demirbaş eşyâ defteri bulunacakdır.

Mâdde-129: Her karakolda demirbaş eşyâ defterinin bir nüshası 
müdîriyyete iʻtâ edilecekdir.

Mâdde-130: Müdîriyyet Dâiresi Şuʻabâtında bulunan demirbaş eşyânın 
hüsn-i muhâfazasından şuʻabât ve aklâm rüesâsı mesûl olub tebeddül 
vukûʻunda selefden halefe bâ-defter devr ve teslîm edilecekdir. Demirbaş 
eşyânın hasâr ve ziyâʻından karakol kumandanı ile berâber bu bâbda 
ʻadem-i takayyüd ve ihmâli anlaşılacak karakol nöbetcileri de mesûldür.

Mâdde-131: Müdîriyyet kısm-ı idârî riyâsetince tedkîkât-ı lâzime bi’l-
icrâ ʻumûm karakollar demirbaş eşyâsı içün tanzîm kılınacak defterin bir 
nüshası levâzım kalemince hıfz edilmek üzere Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
Müdîriyyetince irsâl kılınacakdır. Bunlardan noksân zuhurunda kısm-i 
idari rüesâsı esbâbını tahkîk ile netîcesine göre taʻkîbât îfâsıyla mükellefdir.

Mâdde-132: Her altı ayda bir demirbaş eşyâ miyânına idhâl veyâhûd 
bir sûretle istiʻmâlden sâkıt olub da usûlü dâiresinde imhâ olunanlar 
müteselsilen Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine bildirilecekdir.

Mâdde-133: Karakol nöbetçisi, nöbetinin devâm etdiği müddet 
zarfında karakolun inzibât ve nezâfetinden ve taht-ı nezâretde bulunan 
eşhâsın fi rârından mesûldür.

Mâdde-134: Karakol dâhilinde riʻâyet edilmesi muktezî mevâdda 
mütedâir vârid olacak taʻlîmât ve evâmir ahkâmının harfi yyen tatbîkine 
karakol nöbetcisi memûrdur.

Mâdde-135: Nöbetçi, zamân-ı memûriyyetinde karakola berây-ı teftîş 
vürûd edecek mâ-fevkine karşı resm-i selâmı îfâ ve kendi vazîfesiyle 
karakolhâne mevcûdunun ve bunların o sâʻatde îfâ etmekde oldukları 
vezâifi n neden ʻibâret olduğuna ve kimlerin mezûn ve kimlerin devriyede 
bulunduğuna dâir malûmat iʻtâ edecekdir.

Mâdde-136: Mahrûkât ve levâzımat-ı sâirenin emr-i idâresi, 
müdîriyyetlerde hesâb memûruna ve karakollarda mevkiʻ kumandanına 
veyâ onun mesûliyyeti tahtında tevkîl edeceği memûra ʻâiddir.
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İkinci Fasl

Polisin Kıyâfeti ve Vazʻiyyeti ve Ona Müteʻallik Vezâif

Mâdde-137: Polis ceketi, boz renkte kumaştan maʻmûl ve arkası 
büzmeli ve önü ince kırmızı zıhlı olub bir buçuk santimetre kutrunda yedi 
ʻaded beyâz maʻdenden düğmeyi hâvî bulunacak ve yukarıda üçüncü 
düğmenin hizâsında kapakları yedi santim tûl on santim ʻarzında ve 
ucları küçük beyâz birer düğmem ile merbût olmak üzere iki ʻaded cebi 
ile tamâmıyla belin yan tarafl arında meç kayışının geçmesi içün kumaşın 
cinsinden alt uçları sâbit, üst uçları ise maʻdenî beyâz iki küçük düğmeye 
geçirilir iki kulak şeridi olacakdır. Yaka, ince kırmızı zıhlı ve önden 
apolet kenârı hizâsına kadar olan kısmı polisin numerosu yazılı kırmızı 
çuhadan ve kısm-ı mütebâkîsi ceket kumaşındandır. Yüksekliği dörtden 
altı santimetreye kadar tahavvül edebilecekdir. Ceket bedeninin boyu 
kollar sûret-i tabîʻiyyede yanlara Salı verildiği ve eller yumulduğu hâlde 
başparmağın ikinci boğumu hizâsına müsâdif râddede olacakdır. Etek 
cihetinden iki yanları on beş santimetre uzunluğunda yırtmaclıdır. Kollarda 
ağız tarafından on beş santimetre uzunluğunda kenârı ince kırmızı zıhlı 
birer kapak olacak ve bu kapakların yanlarında dört santimetre ʻarzında 
üzerinde maʻdenî üç ʻaded küçük düğme dikili tûlanî birer kırmızı çuha 
şerîd bulunacakdır. Ceketin omuzunda yaka ciheti dört, kol ciheti beş 
santimetre ʻarzında kırmızı çuhadan maʻmûl, yaka tarafında maʻdenî bir 
küçük beyâz düğme dikili apolet olacak, üzerinde memûr olduğu vilâyetin 
ismi muharrer bulunacakdır.

Mâdde-138: Komiser ile muʻâvinlerinin apoletleri kenârına beyâz 
sırmadan bir şerîd çevrilecek ve komiserlerin apoletleri üzerine birer yıldız 
işlenecekdir. Ceket kollarına da kapağın üst kenâr zıhıyla tûlânî kırmızı 
şerîd arasında bırakılacak fâsılaya komiser muʻâvini içün bir, ikinci 
komiser içün iki, serkomiser içün üç ʻaded beyâz sırmadan gaytan şerîd 
dikilecekdir.

Mâdde-139: Yazlık ceket, şekerrengi ketenden maʻmûl olub, yaka ve 
kollarında kırmızı şerîd ve zıh bulunmayacak, numero ve memûr oldukları 
vilâyet ismi apoletlerine tahrîr kılınacakdır. Aksam-ı sâiresi kışlık ceket 
tarzında yapılacakdır.

Mâdde-140: Pantolon yan tarafl arı ince kırmızı zıhlı olmak üzere 
koyu siyah renkde kumaşdan maʻmûl olacak ve potin pantolonun paçaları 
sübyeli 40-45 santimetre genişliğinde ve aksam-ı sâiresi vücûd nisbetinde 
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iʻmâl olunacakdır. Çizme pantolonun baldır kısmı 20-22 santimetre kadar 
açık olacak ve bacağa iyice temas edecek bir tarzda düğmeli veyâ kopçalı 
bulunacakdır. Süvârî pantolonu yan tarafl arında beş buçuk santimetre 
eninde kırmızı çuhadan zıh bulunacakdır.

Mâdde-141: Polis serpuşu; boz renkde kıvırcık astragandan ve tepesi 
müdevver, ceket kumaşından iʻmâl olunmuş kalpakdır. Astragan kısmının 
irtifâʻı 13-16 santimetre olacak, kutr-ı fevkânîsi ile kutr-ı tahtânîsi 
arasındaki fark 4 santimetreyi tecâvüz etmeyecekdir. Kalpağın ön tarafında 
4 santimetre kutrunda ve ağız tarafı yukarıya müteveccih beyâz nikelden 
maʻmûl ayyıldız bulunacağı gibi tepe kumaşı üzerine yıldız şeklinde 
nikelden maʻmûl düğmenin altında yekdiğerini katʻ ederek birleşmek 
üzere iki buçuk santimetre genişliğinde beyâz sırmadan şerîd dikilecekdir.

Mâdde-142: Kaput, boz renkde kumaşdan maʻmûl olub kenârları 
zıhsız ve boyu takrîben diz kapağıyla topuk arasında ve kolların devrik 
kısmı 18 santimetre tûlünde ve etek vesatî olarak iki buçuk metre kadar 
geniş ve beli büzmeli ve belin yan tarafl arında meç kayışının geçmesi içün 
kumaşın cinsinden alt uçları sâbit ve üst uçları ise maʻdenî beyâz iki küçük 
düğmeye geçirilir iki kulak şeridi olacakdır. Yaka devrik ve yedi santim 
ʻarzında olacak ve önden apolet kenârı hizâsına kadar olan kısmı polisin 
numerosu yazılı kırmızı çuhadan ve kısm-ı mütebâkîsi kaput kumaşından 
yapılacakdır. Kaput kol kapakları dahi ceket kapakları gibi kenârı ince 
kırmızı zıhlı ve tûlânî üç küçük beyâz düğmeli 4 santimetre ʻarzında 
çuha şeridi hâvî olacakdır. Kaputun iki yanında ufkî iki ceb bulunacak ve 
üzerlerinde köşeleri hafîf müdevver ve îcâbında cebin içine girebilecek 
bir tarzda yapılmış 5 santimetre ʻarzında bir kapak olacakdır. Kaputun 
arkası yan cebler hizâsına kadar yırtmaclıdır. Kaputun önünde bir buçuk 
santimetre kutrunda ve ʻumûmen meç kayışının üzerinde olmak üzere altı 
ʻaded maʻdenî beyâz düğme bulunacakdır. Kaputların astarı ʻumûmiyyetle 
kurşûnî dibet veyâ fanila olacak ve önünün iç tarafına düğme sırasının 
imtidâdınca kendi kumaşından on beş santimetre pervaz konacakdır. Apolet 
ile muʻâvin ve komiserlere mahsûs işârât ceketde olduğu gibidir. Yalnız 
muʻâvinin ve komiserlerin kaputlarında sol taraftaki cebin ağzı lede’l-îcâb 
kılınç kabzası geçirmek üzere delikli ve arkaları tokalı olacakdır.

Mâdde-143: Potin ve çizme, siyah renkde olacakdır. Nümûneye 
muhâlif şekil ve renkde giymek katʻiyyen memnûʻdur.

Mâdde-144: Polis memûru beş santim genişliğinde sarı bal renginde 
ceket ve kaput üzerinden kuşatılmış ve tokasında “polis” yazılı kemere 
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muʻallak numûnesine muvâfık meç taşır. Meçin kabzası beyâz nikelden 
olub, kınından çıkmasını menʻ içün kabzada susta tertîbatı bulunur. Sağ 
tarafına kemer renginde sâde bir gılaf derûnunda hâmil olduğu rovelver 
takılır.

Mâdde-145: Kılınç komiser ve muʻâvinlerine ve polis süvârîlerine 
mahsûsdur. Gerek kabzası ve gerek kını beyâz nikelden maʻmûldür ve 
kabzada susta tertîbâtını hâvîdir. Kılınç kayışı ceketin altından mestûren 
bağlanır. Süvârî kılıncının kayışını meç kemeri gibi sarı bal renginde 
olacakdır. Komiserler ile muʻâvinlerinin kılınc kemeri beyâz sırmalı olub 
ʻaynı sırmadan püskülü de vardır.

Mâdde-146: Polis mektebine dâhil olan memûrîn mektebde 
bulundukları müddet zarfında ceket ve kaputları yakalarındaki kırmızı 
çuhayı üzerine mekteb numerosuyla polis mektebi yazılı olmak üzere yeşil 
çuhaya tebdîl etmeye mecbûrdur.

Mâdde-147: Polis memûrları eyyâm-ı resmiyyede ve resmî alaylarda 
üzerine tûlen on santim ve ʻarzen yedi buçuk santim kutrunda beyâz 
nikelden maʻmûl ay ile on santim tûlünde beyâz ipek saçağı hâmil ve 
ayın ucundan iʻtibâren sekiz santim tûlünde ve beş buçuk santim ʻarzında, 
zemîni numûnesi vechle beyâz ipekle işlenmiş apolet ve beyâz ketenden 
eldiven takacakdır. Polis komiserlerinin apoletleri zemîni ile saçakları 
beyâz sırmadan olacakdır. Polis süvârîleri ayrıca beyâz kordonu dahi 
hâmil olacakdır.

Mâdde-148: Polis, kalpağını, kenârla kaş arasında bir parmak ile 
aʻzamî bir buçuk parmak mesâfe bırakarak kaşlarına müvâzî bir sûretde 
bulunduracakdır. Kalpağın kaşları üzerine ve sağa sola veyâ geriye 
eğilmesi memnûʻdur.

Mâdde-149: Saçların uzatılıp serpuşun yan tarafından yukarıya doğru 
taranması ve serpuşun tepesinin buruşdurulması veyâ içeriye doğru 
yatırılması memnûʻdur.

Mâdde-150: Melbûsât yırtık ve sökük olmayacak ve lekeli 
bulunmayacakdır. Fazla ceb açdırmak ve her ne sûretle olursa olsun 
Nizâmnâme ile muʻayyen şekli taʻdîl etmek memnûʻdur.

Mâdde-151: Ceket ve kaput düğmeleri tamâm ve dâimâ ilikli 
bulunacakdır.

Mâdde-152: Yazlık ve kışlık elbisenin giyileceği zamân mahalllin 
ahvâl-i havâiyyesine göre vilâyet polis müdîri tarafından taʻyîn ve on beş 
gün mukaddem vilâyete merbût mülhakata taʻmîm ve teblîğ olunacakdır.
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Mâdde-153: Müdîriyyetin teblîgâtı hilâfında yazlık yerine kışlık ceket 
giymek veyâ ʻaksini iltizâm etmek memnûʻdur.

Mâdde-154: Sıcak mevsimlerde yakaya mendil takmak ve ceketin 
kollarını kıvırmak ve göğsüne sâʻat ve düdük zinciri misillü şeyleri takmak 
ve serpuşuna mendil sarmak ve elde mendil, zincir ve tesbîh taşımak 
memnûʻdur.

Mâdde-155: Devriye memûr-ı polisinin taʻaddüdü hâlinde biri potinli 
diğeri çizmeli ve biri kaput diğeri ceketli veyâ muşammaʻlı olmayacakdır. 
Cümlesi muntazam bir kıyâfetde olacakdır.

Mâdde-156: Memûr âmirinin huzûrunda ve iktizâ eden halâtda 
vazʻiyyet-i resmiyyesini ahz edecekdir. Şöyle ki, ayakuçları gönyeden 
biraz kapalı olmak üzere ökçeler vücudun müsâʻadesi nisbetinde bitişdirilir. 
Vücûdun ağırlığı ökçe ve tabanlara müsâvaten taksîm edilir ve dizler 
hafîfce gerilir, gövde dik tutulub göğsü tabîʻî olarak ileri çıkar ve omuzlar 
ʻaynı tavsiyede olmak ve yukarı kaldırılmamak üzere cüzî geri alınır. Kollar 
serbestce aşağı sarkar. Dirsekler hafîfce bükülmüş olduğu hâlde biraz ileri 
alınır. Eller, bilek ve parmakların uçlarıyla berâber uyluğa temâs etdirilir. 
Parmaklar bitişik ve tabîʻî olarak bükük olmalı ve orta parmak pantolon 
zıhı üzerinde bulunmalıdır. Boyun, omuzlar arasına gömülmeyerek serbest 
ve doğru tutulur. Baş yukarı kaldırılıb çene boyuna doğru biraz geri çekilir 
ve nazar serbestçe ileri tevcîh edilir.

Mâdde-157: Polis, noktada bir duvara veyâ bir direğe veyâ bir kapı 
kenârına katʻiyyen dayanmayıb, oturmayacak, noktanın her iki tarafında 
nihâyet onbeş hatvelik yerde seyr edebilecekdir. Dâimâ vazʻiyyet-i 
resmiyyesini muhâfaza edecek, çevik yürüyecek hiçbir sûretle lâ-kaydâne 
durmayacakdır.

Mâdde-158: Polis, nokta ve devriyede sigara, çay, kahve içmeyecek, 
gazete okumayacak, ahbâbıyla ve arkadaşıyla lüzûmsuz lakırdı etmeyecek 
ve’l-hâsıl vazîfesi hâricinde hiçbir şeyle iştigâl eylemeyecek, îcâb 
etmedikce tiyatroya ve buna mümasil mahallere girmeyecek ve hasbe’l-
îcâb duhûlünde bilâ-lüzûm ikâmetini temdîd eylemeyecek ve asla 
oturmayacakdır.

Mâdde-159: Polis, etrafında göreceği bir hâl üzerine ciddiyyetini 
muhâfaza edemeyib gülmek ve bir kimse ile istihzâ veyâ gayrisinin bu 
hâline iştirâk gibi bi’l-cümle harekât-ı lâ-ubâli-yâneden ictinâb edecek, her 
hâlde metîn, muʻtedil ve dâimâ mutasarrıd bulunacakdır.

Mâdde-160: Polis memûru, mecbûriyyet-i katʻiyye olmadıkca nokta 
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mahallinden infi kâk etmekden memnûʻ ve vakt-i muʻayyen geçse dahi 
diğer memûr gelmedikce noktada intizâr ve istirâhat zamânını ötede beride 
geçirmeyib mensûb olduğu karakol dâhilinde imrâra mecbûrdur.

Mâdde-161: Nokta ve devriyenin tebdîlinde her memûr resm-i selâmı 
baʻde’l-îfâ zamân-ı memûriyyetinde aldığı evâmir ile müşâhedâtını 
vazîfeyi tesellüm edecek memûra bildirilecek ve yine resm-i taʻzîmi icrâ 
ile ayrılacakdır ve karakola ̒ avdetlerinde aynı sûretle mâ-fevklerine iʻtâ-yı 
maʻlûmât eyliyecekdir.

Mâdde-162: Polis, mürâcaʻat edenleri ciddiyyetle istimâʻ ederek 
kemâl-i nezâketle malûmat-ı lâzimeyi iʻtâ ile mükellefdir.

Mâdde-163: Devriye memûrları vakt-i muʻayyende îfâ-yı vazîfeye 
hazır bulunacak ve müddet-i memûriyyetinin hitâmında der-hâl karakola 
ʻavdet edecekdir.

Mâdde-164: Devriye, müddet-i muʻayyenenin hitâmına yakın iʻtibâr 
eylediği işi veyâ tahkîkâtı hitâma erdirmeksizin terk etmeyecekdir.

Mâdde-165: Polis memûrları vazîfede olmadıkları zamânda dahi meç 
ve rovelversiz kıyâfet-i resmiyyeye mugâyir bir şekilde karakol hâricinde 
gezmeyecekdir.

Üçüncü Fasl

Memûrun Mâ-fevkine ve Mâ-dûnuna Karşı Vezâifi 

Mâdde-166 Polis memûrları, Zât-ı Şevket-simât Hazret-i Padişâhî 
ile Erkan-ı Hânedan-ı Hûmâyûn ve Sancağa karşı durup ahz-ı cebhe ile 
temennâ ve îfâ-yı resm-i taʻzîm ederler.

Mâdde-167: Polis memûrları, Vükelâ-yı Devlet ve erkân ve umerâ-yı 
ʻaskeriyye ve zâbitâna ve elbise-i resmiyyesini lâbis veyâhud resmi kavâs 
nezdinde mevcûd bulunduğu hâlde ecnebî süferâsıyla konsoloslarına 
ve memûru bulundukları devâir-i mülkiyyenin erkânına ve elbise-i 
resmiyyeyi lâbis bi’l-ʻumûm memûrîn-i mülkiyyeye karşı resm-i taʻzîmi 
îfâya mecbûrdurlar .Noktada bulunurlarsa resm-i taʻzîmi, ahz-ı cebhe 
ederek îfâ eylerler.

Mâdde-168: Polis memûrları, mâ-fevklerine ve yekdiğerine karşı 
resm-i taʻzîmi îfâ ile mükellefdir.

Mâdde-169: Cebhe ahzıyla resm-i taʻzîm, esâs vazʻiyyet alındıkdan 
sağ el dört parmak bitişik, başparmak şahâdet parmağına muttasıl ve 
parmakları hafîfçe bükük ve avuç içi yüze karşı gelmek üzere el sağ kaş 
üzerine getirilmek sûretiyle îfâ edilir.

Mâdde-170: Esna-yı râhda resm-i taʻzîm, serbest bir yürüyüşle mâ-
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fevkin altı hatve mesâfesinde parmaklar kapalı olarak yüz mâ-fevke 
müteveccih olduğu hâlde sağ el ber-vech-i bâlâ hareket etdirilmek sûretiyle 
îfâ olunur. Ve resm-i selâm evvelen mâ-dûn tarafından îfâ ve bâʻdehu mâ-
fevk tarafından iʻâde olunur.

Mâdde-171: Sivil taharrî memûrları gerek mâ-fevklerine gerek 
yekdiğerine asla resm-i selâmı îfâ etmiyeceklerdir.

Mâdde-172: Polis memûrları toplu yürüyüşde Askeri Piyâde 
Taʻlîmnâmesi ahkâmına tâbiʻdirler. Husûsât-ı mezkûreye mütedâir kısm 
ayrıca Nizâmnâmeye rabt edilecekdir.

Mâdde-173: Memûr âmirinden aldığı emri itâʻat-ı kâmile ile infâza 
mecbûrdur. Ancak, emir kavânin ve nizâmât-ı mevzûʻaya muvâfık ve vüsʻ 
ü tâkat dâhilinde olmalıdır.

Mâdde-174: Mâ-fevk, mâ-dûnun ʻizzet-i nefsini cerîhadâr edecek 
muʻâmelâtdan tevakkî eylemekle berâber dâimâ kendisine ʻazim ve 
ciddiyyetle teveccüh ile hitâb edecekdir.

Mâdde-175: Memûr, mâ-fevki huzûrunda resm-i selâmı bâʻde’l-îfâ 
vazʻiyyet-i resmiyyesini ahz ile emrini istimâʻ eyleyecekdir. Âmirini rencide 
edecek dürüştâne muʻâmeleden ve verilen evâmire karşı mırıldanmakdan 
ve serkeşlikden mücânebetle berâber fazla asâr-ı ihtirâm ibrâzı maksadıyla 
yerden selâm vermek ve ʻavdetde geri geri gitmek misillü hâlâtdan tevakkî 
edecekdir.

Mâdde-176: Polis memûrları, şükr ve şikâyet ve her gûne muʻâmelâtda 
silsile-i merâtibe riʻâyetle mükellefdir. Mâ-dûn bir derece mâ-fevkini 
tecâvüzle mütâlebâtda bulunamaz. Ancak, mâ-fevk mâ-dûnun metâlibini 
ısgâ etmediği ve mâ-dûn dahi metâlibinin muhikk olduğu kanâʻatinde 
bulunduğu takdîrde tahrîren iki derece mâ-fevkine mürâcaʻat edebilecek 
ve fakat bir derece mâ-fevkine mürâcaʻat etdiği hâlde tervîc edilmediğini 
istidʻâsında zikr eyliyecekdir.

Dördüncü Fasl

Polis Memûrlarının Mezûniyyetine Dâirdir.

 Mâdde-177: Polis memûrları, ancak ahvâl-i sıhhiyye vesâir 
esbâb-ı meşrûʻa dolayısı ile mezûniyyet taleb edebilirler.

 Mâdde-178: Hastalığından nâşî istihsâl-i mezûniyyet eden polis 
silkine mensûb memûrînin dûçâr olduğu maraz fennen kabil-i tedâvî 
idüğü bâ-rapor bildirildiği takdîrde mezûniyyeti bir sene kadar imhâl olur. 
Sene nihâyetinde ümîd-i şifâ münkatıʻ olur veyâ iştibahdan kurtulamaz 
ise maʻlûl ʻaddıyla tekâʻüde sevk edilir. Ümîd-i şifâ bâ-rapor bildirildiği 
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takdîrde nihâyet bir sene daha imhal olunabilir ise de işbu bir senenin dahi 
mürûruyla kesb-i ifâkat etmeyen, polis silkine mensûb memûrîn her hâlde 
maʻlûl ʻaddıyla tekâʻüde sevk edilir.

Mâdde-179 Polis komiser ve muʻâvinleri ile polis memûrlarına 
mezûniyyet iʻtâsı Der-Saʻâdet’de Polis Müdîri ʻUmûmîsi ile Beyoğlu 
ve Üsküdar Polis Müdîrlerine ve vilâyâtta polis müdîrleri ile elviye-i 
müstakille merkez memûrlarına ʻâiddir.

Mâdde-180: Merkez memûrlarıyla polis müdîrlerine mezûniyyet iʻtâsı 
Der-Saʻâdet’de Polis Müdîr-i ʻUmûmîsine ve vilâyâtta vâlîler ile elviye-i 
müstakille mutasarrıfl arına ʻâiddir.

Mâdde-181: Mezûnen veyâ memûren Der-Saʻâdet’de iken temdîd-i 
mezûniyyeti istidʻâsında bulunacak polis silkine mensûb bi’l-ʻumûm 
memûrînin tedkîki müstedʻiyâtıyla temdîd-i mezûniyyeti Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye Müdîriyyetine ʻâiddir. Ancak, keyfi yyet memûrun mensûb 
olduğu mahalle işʻâr olunur.

Mâdde-182: Bu Nizâmnâmenin icrâ-yı ahkâmına Dâhiliyye Nezâreti 
memûrdur.

Bu Nizâmnâmenin mevkiʻ-i merʻiyyete vazʻını ve nizâmât-ı Devlete 
ʻilâvesini irâde ederim. 17 Zi’l-hicce 1331-4 Teşrîn-i sânî 1329 (17 Kasım 
1913).
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Osman Nizâmî Süleyman Elbistani Ahmed Şükrü

Efkâf-ı Hümâyûn Nâzırı Posta ve Telgraf ve Telefon Nâzırı
Hayri Özkan
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İstanbul’da araçların şehir içinde trafi k düzenini sağlayan 
talimatname.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 117 � Sayfa: 586)

İstanbul Sokaklarında Mürûr ve ʻUbûrun Tanzîmine Dâir 
Şehrimânet-i ʻAliyyesince Kaleme Alınan Taʻlîmâtnâme

Mâdde 1: Otomobil ve sâir arabalar dâimâ yolun sağ tarafını taʻkîb 
etmeye mecbûrdur.

Mâdde 2: Bârgîr arabalarıyla ağır hareket eden arabalar ve yük 
bârgîrleri yaya kaldırımların ittisâlinden gidecek ve yolun ortası serîʻ 
arabalara tahsîs olunacakdır.

Mâdde 3: Birbirine karşı gelen arabalar dâimâ sağ tarafl arını taʻkîben 
yollarına devâm edecek ve diğer bir arabayı geçmek dâimâ soldan olacakdır.

Mâdde 4: Dar ve kalabalık yollarda otomobil ve sâir arabalar ağır seyr 
edecekler ve sürʻat-i seyr hiçbir vechle sâʻatde yirmi kilometreyi tecâvüz 
etmeyecekdir.

Mâdde 5: Boş arabalar yalnız belediyye tarafından taʻyîn olunan 
mahallerde tevekkuf edebilirler.

Mâdde 6: Araba ve sâire müşterileri almak veyâ indirmek içün veyâ 
esbâb-ı sâire dolayısıyla yolun ortasında durmayıb yaya kaldırımının 
önünde sıralanmaya ve buradan yolcu almaya veyâ indirmeye mecbûrdur.

Mâdde 7: Yaya kaldırımları üzerinden at, ester ve sâire ve bisiklet ile 
gezmek ve geçmek katʻiyyen memnûdur.

Mâdde 8: Yaya kaldırımları üzerinde yatmak katʻiyyen memnûʻdur. Bu 
sûretle hareket edenlerden sinni on ikiden dûn olan çocukların hareketinden 
idâreten ebeveyni mesûl tutulacakdır.

Mâdde 9: Ayak satıcılarınının Beyoğlu Cadde-i Kebîri, Karaköy 
Meydanı, Voyvoda Caddesi gibi esaslı ʻumûmî câddelerde tablalarını 
koyması katʻiyyen memnûʻdur.

Mâdde 10: İşbu taʻlîmâtnâme ahkâmına mugâyir hareketde bulunanlar 
Kânûn-ı Cezâ ve nizâmât ve mukarrerât-ı belediyye ahkâmına tevfîkan 
tecziye edilecekdir.
İşbu taʻlîmâtnâme bi’l-cümle otomobil, kamyon, kira arabaları, yük 

arabaları, bi’l-ʻumûm hayvanât ile koyun sürüleri, develer ve emsâli 
hakkında tamâmen tatbîk olunur. Fî 16 Şubat 1335 (16 Şubat 1919).

120  5 Mart 1335 R. tarihli Takvim-i Vekayi Sy:3488, s. 4.

Nizamnameler
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Polis Nizamnamesine eklenecek olan maddeler
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 118 � Sayfa: 588)

Bâb-ı ʻÂlî
Meclis-i Mahsûs
73

8 Cemâziye’l-ahire Sene 1331, 2 Mayıs Sene 1329 târîhli Polis 
Nizâmnâmesinin Birinci Kitabı’nın Altıncı ve 17 Zilhicce Sene 1331, 4 
Teşrîn-i sânî Sene 1329 târîhli Polis Nizâmnâmesinin İkinci Kitabı’nın 

Yüz Kırk Beşinci Mâddelerini muʻaddel Nizâmnâme.

Birinci Mâdde: Evvelen 8 Cemâziye’l-ahire Sene 1331, 2 Mayıs Sene 
1329târîhli  Polis Nizâmnâmesinin Altıncı Mâddesi ber-vech-i âtî taʻdîl 
edilmişdir.

“Polis, yaya, atlı ve sivil olarak üç kısma münkasımdır”
Sâniyen 17 Zilhicce Sene 1331, 4 Teşrîn-i sânî Sene 1329 târîhli 

Nizâmnâmenin Yüz Kırk  Beşinci Mâddesi ber-vech-i âtî taʻdîl 
edilmişdir.

“Polis komiser ve muʻâvinlerinin ve atlı polislerin kılınçlarının şekli 
ve sûret-i taʻlîki âtîde irâe olunmuşdur. Komiserler ve muʻâvinler caket 
üzerine sarı bal renginde kayış, sağ tarafl arına revolver taʻlîk ederler. 
Tokanın üzerinde muʻâvinler içün bir, ikinci komiserler içün iki ve 
serkomiserlere muhassas olarak üç yıldız bulunur. Atlı polisler yaya hâlinde 
caket üzerine sarı bal renginde tokalı yalnız kemer revolver taʻlîk ederler. 
Bunlar ata bindikleri zaman kılınçlarını ordu zâbitânında olduğu gibi 
mahall-i mahsûsunda muʻallak olarak bulundururlar. Atlı polis, muʻâvin 
ve komiserlerin tokalarında rütbelerine göre yıldız bulunmakla berâber atlı 
polis kelimesi de yazılı bulunacakdır. Kılıncın gerek kabzası gerek kını 
beyaz nikelden maʻmûldür ve kabzada susta tertîbâtı vardır.

Komiserler ile muʻâvinler eyyâm-ı resmiyyede ve resmî alaylarda 
kemeri beyaz sırmalı ve ʻaynı sırmadan püskülü hâvî caket üzerine kılınç 
taʻlîk ederler.
İkinci Mâdde: Bu Nizâmnâme neşri târîhinden iʻtibâren merʻiyyü’l-

icrâdır.

121  BOA. İ. DUİT. 21-46.
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Üçüncü Mâdde: Bu Nizâmnâmenin icrâsına Dâhiliyye Nâzırı 
memûrdur.
İşbu Nizâmnâmenin mevkiʻ-i merʻiyyete vazʻını irâde eylerim. Fî 25 

Şevval Sene 1340 ve fî 22 Haziran Sene 1338 (22 Haziran 1922).

Harbiyye Nâzırı Bahriyye Nâzırı Dâhiliyye Nâzırı ve Nâfi ʻa Nâzır  
 (İmzâ)  (İmzâ)  Vekîli 
     (İmzâ)  

Hâriciyye Nâzırı Şeyhü’l-İslâm Sadr-ı aʻzam  
 (İmzâ)  (İmzâ)  (İmzâ)

Maʻârif Nâzırı ve Evkâf-ı Ticâret ve Zirâʻat Nâzırı
 Hümâyûn Nâzır Vekîli  (İmzâ)
  (İmzâ)  
   
ʻAdliyye Nâzırı Şûrâ-yı Devlet Reisi ve Mâliyye Nâzır Vekîli
 (İmzâ)  (İmzâ)

Nizamnameler
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Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik

1.1. Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik

11

Emekli bir grup polisin, maaşlarının azlığı ve sıkıntıda olduklarına dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:1 � Sayfa: 3)

Belge 1

1  BOA. DH. EUM. VRK. 2-32.
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22

Polislere bayram münasebetiyle verilen yarım maaşın bütçenin kifayet-
sizliği nedeniyle verilemeyeceği hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 2 � Sayfa: 5)

Belge 2

2  BOA. DH. EUM. MH. 11-90.



311

33

İzinli memurların ve polis memurlarının maaş durumları.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 3 � Sayfa: 6)

Belge 3

3  BOA. DH. MTV. 7-22.

Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik
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44

Bütün polis müdür, memur ve komiserlerin ortak görev sahibi kabul 
edilmeleri hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 4 � Sayfa: 7)

Belge 4

4  BOA. ŞD. 30-13.
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Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik
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55

Polis memurlarının izinlerini nasıl alacakları hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 5 � Sayfa: 9)

Belge 5

5  BOA. DH. MTV. 7-32.
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66

Memurin ve ketebeden silahaltına alınanlardan ailesi bulunmayanların 
üçte bir maaşlarının hazineye verilmesi. Yedek asker olup da tecil edile-
rek silahaltına alınmayıp memuriyetlerinde bırakılan polis ve tahsildar 

gibi memurlara asker nazarıyla bakılamayacağı hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 6 � Sayfa: 10)

Belge 6

6  BOA. DH. HMŞ. 24-100.

Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik
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77

Kaçak tütünlerden alınan para cezasından polis memurlarına da ikra-
miye verilmesi hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 7 � Sayfa: 12)

Belge 7

7  BOA. DH. İD. 95-42.
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Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik
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88

Kaçak tütünlerin yakalanmasında polis ve jandarmaya da mükâfat 
verilmesi hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 8 � Sayfa: 15)

Belge 8

8  BOA. DH. HMŞ. 18-114.

Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik
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99

İstihdam edildikleri yerden nakil, tahvil veya doğrudan tayinen başka 
bir mahalle gönderilen polis memurlarına, yolda geçirdikleri müddet 
için maaş verilmeyip kat ettikleri mesafeye göre harcırah verileceği, 

sıfat ve memuriyetle münasebetlerinin kesilmeyeceği hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 9 � Sayfa: 17)

Belge 9

9  BOA. DH. EUM. MH. 247-123.
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1010

Polis okulunu bitirerek polis adayı olarak göreve başlayanlara yarım 
maaş verilmesi hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 10 � Sayfa: 20)

Belge 10

10  BOA. DH. EUM. MH. 247-84.

Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik
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1111

Vilayet dâhilinde yer değiştiren polislere harcırah yerine tam maaş 
verileceği hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 11 � Sayfa: 21)

Belge 11

11  BOA. DH. EUM. MH. 73-10.
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1212

Polisin tensik ve ıslahıyla memlekete daha faydalı bir hale ifrağı 
için bunların emekliliği hakkında tanzim olunan kanun layihasının 

tasdikiyle ilanına dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 12 � Sayfa: 22)

Belge 12

12  BOA. DH. İD. 

Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik
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1313

Zabıta memurlarının emekliliğine ait kanun maddesinin sunulduğuna 
dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 13 � Sayfa: 23)

Belge 13

13  BOA. BEO. 4292-321830.
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1414

İstanbul polis mürettebatında hüsnü hizmeti görülen bazı memurlara 
verilmesi talep edilen mükâfat hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 14 � Sayfa: 25)

Belge 14

14  BOA. DH. EUM. MEM. 57-8.

Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik
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1515

Tecil-i Düyun Kanunu gereğince memur maaşlarından yapılacak kesinti 
miktarını İstanbul Polis Müdüriyetine bildirilmesi
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 15 � Sayfa: 26)

Belge 15

15  BOA. DH. EUM. MH. 95-58.
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1616

Mahmut Şevket Paşa’nın katli sebebiyle tevkif hanede tutuklu 
bulunan Abdüllatif Efendi ailesine verilen yevmiyenin kesilmeyerek 

istihkaklarının ödenmesi hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 16 � Sayfa: 27)

Belge 16

16  BOA. DH. EUM. MH. 111-16.

Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik
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1717

Polislere maaşlarına ek olarak birer nefer tayini verilmesi hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 17 � Sayfa: 28)

Belge 17

17  BOA. BEO. 4545-340829.
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1818

Polis memurlarına verilecek pahalılık zammı, iaşe bedeli, birer nefer 
tayini vs. hakkından Maliye Nezareti’nden gönderilen kararnamelerin 

takdim kılındığına dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 18 � Sayfa: 30)

Belge 18

18  BOA. DH. EUM. MEM. 104-1.

Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik
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(Belgenin Devamı)
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*

Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik
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1919

Mustafa Kemal Paşa’nın kaybolan çantasını bulan polis memurlarına 
vermiş olduğu takdir belgesine dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 19 � Sayfa: 35)

Belge 19

19  EGM. Arşiv ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı “Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 166. Yılında 
166 belge.” Ankara-2011. S. 226-227.

Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik
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2020

Vazifeleri sırasında şehit olan polis memurlarının yardıma muhtaç 
çocukları, hanımları, kız kardeş ve çaresiz valideleri için yardım 

yapılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 20 � Sayfa: 36)

Belge 20

20  BOA. DH. EUM. MH. 215-23.
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2121

Sekiz aydan beri maaşlarını alamayan Hüdavendigar polis 
memurlarına acilen nakdi yardım yapılması talebi.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 21 � Sayfa: 37)

Belge 21

21  BOA. DH. EUM. MH. 218-62.

Maaş, Taltif, İzin ve Emeklilik
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Giyim-Kuşam

1.2. Giyim-Kuşam

2222

Polislere revolver silah verilmesi hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 22 � Sayfa: 40)

Belge 22

22  BOA. DH. EUM. MH. 3-84.



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-7

338

2323

Bütçede belirtilen tahsisatı aşmamak kaydıyla bütün polislere kışlık 
elbise, iki senede bir kaput ve beyaz ceket ile birer çift potin verilmesi 

hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 23 � Sayfa: 41)

Belge 23

23  BOA. BEO. 3790-284240.
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*

Giyim-Kuşam
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2424

Bütün polislere kışlık elbise, iki yılda bir kaput yazlık ceket ve birer 
çift potin ile ayrıca her yıl bir çift çizme, kalpak yahut fes verilmesi 

hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 24 � Sayfa: 43)

Belge 24

24  BOA. DH. MUİ. 118-51.
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*

Giyim-Kuşam
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2525

Polis amirlerinin üniformalarında yapılan değişiklikleri gösteren 
talimatname.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 25 � Sayfa: 45)

Belge 25

25  BOA. DH. EUM. THR. 54-11.
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2626

Yeniden teşkil edilen süvari polis memurlarına yeni kılıç satın almak 
için elbise tahsisatından artan paradan kullanılmasına müsaade talebi 

hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 26 � Sayfa: 46)

Belge 26

26  BOA. DH. EUM. MH. 23-24.

Giyim-Kuşam
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2727

Polis memurlarının, meçlerini kaput üzerinden kuşanmaları hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 27 � Sayfa: 48)

Belge 27

27  BOA. DH. EUM. LVZ. 3-55.

Giyim-Kuşam
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*

Giyim-Kuşam



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-7

348

2828

Polislerin giyecekleri elbise ve feslerin şekil ve renklerinin bildirilmesi 
hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 28 � Sayfa: 51)

Belge 28

28  BOA. DH. EUM. LVZ. 6-28.
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*

Giyim-Kuşam
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2929

Polis ile zabitanın (subay) giydiği pelerinlerin aynı olması hasebiyle 
yanlışlığa mahal vermemek için değiştirilmesi hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 29 � Sayfa: 53)

Belge 29

29  BOA. DH. EUM. LVZ. 4-84.
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3030

Komiser muavinlerinin ceket kollarına sırma konulup 
konulmayacağının sorulması hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 30 � Sayfa: 54)

Belge 30

30  BOA. DH. EUM. LVZ. 17-1.

Giyim-Kuşam
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3131

Polis beylik revolverlerine benzeyen tuğralı ve polis kelimesi 
bulunmayan revolverlerin devlet malı ve yasaklı silahtan olmamaları 

halinde el konulmaması hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 31 � Sayfa: 55)

Belge 31

31  BOA. DH. EUM. MTK. 27-1.
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3232

Merkez memurlarının sivil elbise ile görev yapmasının vermiş olduğu 
sıkıntılardan dolayı bundan sonra resmi elbise ile görev yapmaları 

hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 32 � Sayfa: 56)

Belge 32

32  BOA. DH. EUM. MTK. 69-3.

Giyim-Kuşam
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3333

Adana Polis Mektebi mürettebatının elbise yakalarının yeşil çuhaya 
tebdili için gereken masrafın havalesinin irsali hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 33 � Sayfa: 57)

Belge 33

33  BOA. DH. EUM. MH. 102-40.
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3434

Polis Müdür-i Umumiliğinde bulunan kişinin üst rütbe sahiplerine 
mahsus üniformayı giymeleri ve haklarında teşrifatça ona göre 

muamele olunmasına dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 34 � Sayfa: 58)

Belge 34

34  BOA. BEO. 4470-335205.

Giyim-Kuşam
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3535

Polislere dağıtılmak üzere asker depolarında mevcut kaputlar ve diğer 
levazım malzemelerinden verilmesi hususunun Harbiye Nezareti’ne 

tebliği hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 35 � Sayfa: 59)

Belge 35

35  BOA. BEO. 4659-349354.



357

(Belgenin Devamı)

Giyim-Kuşam
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Mali Tedbirlerden Muafi yet

1.3. Mali Tedbirlerden Muafi yet

3636

Mali sıkıntının giderilmesi için alınan tedbirlerden Emniyet-i Umumiye 
teşkilatının muaf tutulması hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 36 � Sayfa: 63)

Belge 36

36  BOA. DH. EUM. MH. 222-47
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3737

Tasarruf maksadıyla maaşlara zam yapılmaması yolundaki karardan 
emniyet mensuplarının olduğu gibi polis mektebi personelinin de muaf 

tutulması için gerekenin yapılması hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 37 � Sayfa: 64)

Belge 37

37  BOA. DH. EUM. MH. 224-26.
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Polise Mukavemet ve Yargılanma

1.4. Polise Mukavemet ve Yargılanma

3838

Polis memurlarının mercii muhakemeleri hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 38 � Sayfa: 65)

Belge 38

38  BOA. DH. MUİ. 45-25.
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3939

Vazifeleriyle alakalı suçlarından dolayı polis memurlarının hangi 
mercilerce muhakeme edileceği hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 39 � Sayfa: 67)

Belge 39

39  BOA. DH. EUM. THR. 25-52.
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4040

Hapse mahkûm olan polis memurlarının hapishanelere değil de dairece 
tespit edilecek bir yerde hapsedilmeleri hakkında 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 40 � Sayfa: 68)

Belge 40

40  BOA. DH. MUİ. 113-5.

Polise Mukavemet ve Yargılanma
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364

4141

Polis memurlarının muhakeme ve sorgulamalarında yanlarında rütbece 
kendilerinden yüksek bir memurun bulundurulması talebi hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 41 � Sayfa: 69)

Belge 41

41  BOA. DH. EUM. THR. 40-10.



365

4242

Hapse mahkûm olan polislerin halka karşı haysiyetlerinin korunması 
için hapishaneye gönderilmeyip ayrı yerde hapsedilmesi ve 

düzenlenecek polis nizamnamesine böyle bir madde eklenmesihakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 42 � Sayfa: 70)

Belge 42

42  BOA. DH. EUM. THR. 42-38.

Polise Mukavemet ve Yargılanma
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4343

Polis ve jandarmanın vazife esnasında halka kötü davranmamaları 
hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 43 � Sayfa: 71)

Belge 43

43  BOA. DH. EUM. THR. 30-75.
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4444

Polise itaat etmeyen ve emirlerini dinlemeyen şahısların sulh 
mahkemelerine sevk edilerek cezalarının verilmesi hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 44 � Sayfa: 72)

Belge 44

44  BOA. DH. EUM. 6.Şb. 46-48.

Polise Mukavemet ve Yargılanma
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4545

Polis ve jandarma gibi inzibat memurlarının adli vazifeleri esnasında 
meydana gelen cürümlerinden dolayı tabi olacakları tahkikat ve 

muhakeme mercileri ile üstlerine bildirilmesi hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 45 � Sayfa: 74)

Belge 45

45  BOA. DH. HMŞ. 1-11.



369

*

Polise Mukavemet ve Yargılanma
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VE 

ESİR POLİSLER
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 Seferberlik ve Askerlik

2.1. Seferberlik ve Askerlik

4646

Polislerin Şura-yı Askeri kararıyla silahaltına alınmaktan istisna 
edildiklerine dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 46 � Sayfa: 79)

Belge 46

46  BOA. EUM. THR. 3-44.
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374

4747

Polislik mesleğinde bulunan ve yaşı askerliğe uygun olanların istisna 
tutulmayacaklarına dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 47 � Sayfa: 80)

Belge 47

47  BOA. DH. EUM. THR. 15-51.



375

4848

Silahaltına alınacak polis memurları hakkında ne suretle muamele 
olunacağı hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 48 � Sayfa: 81)

Belge 48

48  BOA. DH. MUİ.77-6.

 Seferberlik ve Askerlik
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*



377

4949

Yedek asker olarak bulunan polislerin silahaltına alınıp alınmaması 
hususunda bir karara varılması hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 49 � Sayfa: 83)

Belge 49

49  BOA. BEO. 3806-285377.

 Seferberlik ve Askerlik
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*



379

*

 Seferberlik ve Askerlik
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380

5050

Redif toplanmasında polislerin silahaltına alınıp alınmaması 
hakkındaki tahrirat ile mezkûr polislerin silahaltına alınmadıkları 

takdirde özlük haklarının baki kalması hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 50 � Sayfa: 86)

Belge 50

50  BOA. DH. İD. 69-27.



381

*

 Seferberlik ve Askerlik
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*



383

5151

Polislerin askeri hizmetten muaf tutulmaları hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 51 � Sayfa: 89)

Belge 51

51  BOA. DH. EUM. THR. 70-13.

 Seferberlik ve Askerlik
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*



385

*

 Seferberlik ve Askerlik
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386

*



387

5252

Polis, Jandarma, Telgraf muhabere memurları, Tahsildarlar ile 
Şimendifer hizmetinde olanların seferberlikten istisna edilmeleri 

hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 52 � Sayfa: 92)

Belge 52

52  BOA. DH. İD. 15-35.

 Seferberlik ve Askerlik
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*



389

*

 Seferberlik ve Askerlik
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*



391

*

 Seferberlik ve Askerlik
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392

5353

İhtiyat ve redif sınıfındaki polislere tam maaş verilmesi hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 53 � Sayfa: 98)

Belge 53

53  BOA. DH. EUM. THR. 86-30.
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5454

Seferberlikte askerlikleri tecil olunarak nefer maaşı verilen polislere 
tam maaşlarının verilebilmesi için yeni bir kanun çıkarılması gerektiği 

hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 54 � Sayfa: 99)

Belge 54

54  BOA. DH. EUM. THR. 83-26.

 Seferberlik ve Askerlik
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*



395

(Belgenin Devamı)

 Seferberlik ve Askerlik
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396

*



397

5555

Seferberlikten istisna edilen polis, jandarma, telgraf memuru ve 
sair memurin-i mülkiye ile seferberlikten istisnası caiz olmayanlar 

hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 55 � Sayfa: 102)

Belge 55

55  BOA. DH. SYS.112-5.

 Seferberlik ve Askerlik
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*



399

*

 Seferberlik ve Askerlik
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*



401

*

 Seferberlik ve Askerlik
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*



403

5656

Harbe gönüllü olarak katılan polislerin dönüşlerinde istihdam verilmek 
üzere alakalarının kesilmediği ve bu süre zarfında kendilerine maaş 

verilemeyeceği hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 56 � Sayfa: 109)

Belge 56

56  BOA. DH. EUM. MH. 73-23.

 Seferberlik ve Askerlik
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*



405

*

 Seferberlik ve Askerlik
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406

5757

Askerlikleri tecil edilen polis memurlarına tam maaş itası hakkındaki 
kararın komiser ve muavinleri de uygulanması hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 57 � Sayfa: 112)

Belge 57

57  BOA. DH. EUM. MH. 73-16.
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*

 Seferberlik ve Askerlik
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408

5858

Askerlikleri tecil olunan maliye memurları ve polislere asker oldukları 
tarihten itibaren memuriyetlerinde aldıkları maaşın tam olarak 

verilmesi hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 58 � Sayfa: 114)

Belge 58

58  BOA. DH. EUM. MH. 87-135.



409

5959

Kısm-ı Adli ve İdare müdürleriyle merkez memurları ve polis 
müfettişlerinin askerlikten istisnası hakkındaki Harbiye Nezareti 

tezkiresinin naklen vilayetlere tebliği
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 59 � Sayfa: 115)

Belge 59

59  BOA. DH. EUM. MEM. 131-52.

 Seferberlik ve Askerlik
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6060

Polis mesleğine kayıt ve kabul olunmasından dolayı hizmet-i 
askeriyeden istisna edilmiş olan polis memurlarının seferberliğin 

nihayetine kadar herhangi bir şekilde polislik görevinden ayrılmalarına 
veya başka bir göreve geçmelerine müsaade olunmaması hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 60 � Sayfa: 116)

Belge 60

60  BOA. DH. İ. UM. 36-1.



411

Esir Polisler

2.2. Esir Polisler

6161

İtalya’ya esir olarak sevk olunan polis memurları eşlerinin, kocalarına 
ait maaşlarının yarısının sıkıntı içinde olmaları nedeniyle kendilerine 

ödenmeleri hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 61 � Sayfa: 117)

Belge 61

61  BOA. DH. EUM. MH. 40-7.
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*



413

6262

Rodos ve diğer adaların İtalya tarafından işgali sırasında esir edilerek 
İtalya’ya gönderilen ve devamında Dersaadet’e dönen polis ve 

komiserlerin, yarım ve tam maaşlarının ödenmesi.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 62 � Sayfa: 119)

Belge 62

62  BOA. DH. EUM. MH. 248-22.

Esir Polisler
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*



415

*

Esir Polisler
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416

6363

Harb mıntıkalarından İzmit’e gelen polis ailelerine maaş verilmediğine 
dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 63 � Sayfa: 122)

Belge 63

63  BOA. DH. EUM. MH. 250-48.
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6464

Ruslar tarafından esir edilen ve Tifl is’te bulundurulan Polis Müdürü 
İrfan Bey, Muavin Süleyman, Polis Emin ve Salih Efendiler ile 

esir olmuş diğer polis memurları hakkında bir defter düzenlenip 
gönderilmesine dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 64 � Sayfa: 123)

Belge 64

64  BOA. DH. ŞFR. 64-76.

Esir Polisler
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418

6565

Malta’da esir iken müstafi  sayılan Cidde polislerinden Mehmet 
Kamil Efendi adına fazla olarak tahakkuk ettirilen maaş ve tahsisat-ı 
fevkaladenin tahsili için gerekli olan muamelenin yapılmasına dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 65 � Sayfa: 124)

Belge 65

65  BOA. DH. EUM. MH. 172-51.
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*

Esir Polisler
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420

6666

İngiliz ve Ruslar tarafından esir edilen polis memurlarının İngiliz 
ve Rus esirleriyle mübadele edilmesi için teşebbüste bulunulduğu 

hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 66 � Sayfa: 127)

Belge 66

66  BOA. DH. EUM. 5.Şb. 48-21.



421

*

Esir Polisler
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422

*



III. BÖLÜM

TASARRUF VE YARDIM





425

Tasarruf Sandığı

3.1. Tasarruf Sandığı

6767

Polisler ve polis idare memurları için tesisi istenen Tasarruf Sandığı 
hakkında bir layiha tanzim edildiği takdirde tetkik edileceğine dair 

Şurayı Devlet kararı.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 67 � Sayfa: 133)

Belge 67

67  BOA. BEO. 4240-317989.
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426



427

Tasarruf Sandığı
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428



429

Tasarruf Sandığı
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430



431

(Belgenin Devamı)

Tasarruf Sandığı
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432

6868

Polisler ve Polis İdare Memurları Tasarruf Sandığı Nizamnamesi.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 68 � Sayfa: 139)

Belge 68

68  BOA. DVN. MKL. 57-45.
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Tasarruf Sandığı
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434



435

Tasarruf Sandığı
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436



437

Polis Teyyare İanesi

3.2. Polis Teyyare İanesi

6969

Muhtelif vilayet, elviye-i müstakile, polis müdüriyet ve merkez 
memurlukları ile serkomiserlik ve polis mektepleri müdüriyetlerinde 

Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti namına alınacak tayyare ianesinin ne 
kadar olabileceğinin bildirilmesi hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 69 � Sayfa: 143)

Belge 69

69  BOA. DH. EUM. THR. 78-61.
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438

7070

Osmanlı Ordusunun teçhizatının eksiklerinin tamamlanması için 
Emniyeti Umumiye Müdüriyeti memurları ile polislerden toplanan 

yardımın Donanma-yı Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti’ne 
gönderildiğine dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 70 � Sayfa: 145)

Belge 70

70  BOA. DH. EUM. EMN. 5-34.



439

7171

Akabe Komiser Muavinliğinden gönderilen tayyare ianesinin 
Donanma-yı Osmanî Cemiyeti’ne gönderildiği ancak tayyare ianesi 

olarak polis memurlarından yüzde beş maaşından kesilmesi icap 
ettiği halde yarı maaşını vermiş olan Rıfat Efendi’nin fazla miktarının 

kendisine tekrar iade olunamayacağı hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 71 � Sayfa: 146)

Belge 71

71  BOA. DH. EUM. THR. 79-45.

Polis Teyyare İanesi
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*
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MÜTEFERRİK KONULAR





443

Müteferrik Konular

4.1. Müteferrik Konular

7272

Polis ve Jandarma tensikatı hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 72 � Sayfa: 151)

Belge 72

72  BOA. DH. MUİ. 5-28.
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*



445

*

Müteferrik Konular
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446

7373

Kapatılan Zaptiye Nezareti kolcularından Ayşe Hanım’ın maaşının 
polis tahsisatına eklendiğine dair. 

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 73 � Sayfa: 154)

Belge 73

73  BOA. DH. EUM. MH. 238-110.
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7474

Savcı yardımcısı bulunmayan kazalarda polis komiseri ve memurlarının 
bu vazifeyi vekâleten yerine getirmesi hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 74 � Sayfa: 155)

Belge 74

74  BOA. DH. EUM. THR. 15-19.

Müteferrik Konular
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*



449

*

Müteferrik Konular
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450

7575

Vazifei zabıtaya iki sene hizmet etmedikçe polis memurlarının 
istifalarının kabul olunmaması hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 75 � Sayfa: 158)

Belge 75

75  BOA. DH. EUM. THR. 18-40.



451

7676

Dairelere ait işlerde Polis ve Jandarmaların vazifelerinin kapsamı 
hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 76 � Sayfa: 159)

Belge 76

76  BOA. DH. MUİ. 1-71.

Müteferrik Konular
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452

7777

Polis memurlarının nerelerde muhakeme olacaklarına dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 77 � Sayfa: 161)

Belge 77

77  BOA. DH. MUİ. 45-25.
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*

Müteferrik Konular
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454

7878

Tensikat Kanunu haricinde açıkta bırakılan Polis komiser ve efradından 
birkaç kez istifa edenler ile yüz kızartıcı hallerden çıkarılmış olanlara 

tazminat verilmeyeceğinin bildirilmesi.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 78 � Sayfa: 163)

Belge 78

78  BOA. DH. EUM. MH. 11-18.



455

7979

Polis Meclisinin durumuna dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 79 � Sayfa: 164)

Belge 79

79  BOA. DH. MUİ. 54-49.

Müteferrik Konular
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8080

Han ve otellerde vefat edenlerin polise haber verilmesi gerektiğine dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 80 � Sayfa: 166)

Belge 80

80  BOA. DH. EUM. THR. 23-26.
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8181

Meşrutiyet’ten önce çeşitli sebeplerden dolayı polislikten çıkarılanların 
vazifelerine dönüp dönemeyeceği ve kendilerine tazminat ödenip 

ödenmeyeceği hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 81 � Sayfa: 167)

Belge 81

81  BOA. DH. MUİ. 42-58.

Müteferrik Konular
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*
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*

Müteferrik Konular
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*



461

(Belgenin Devamı)

Müteferrik Konular
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*



463

*

Müteferrik Konular
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*



465

8282

Daire ve Polis Müdüriyetinde çalışma saatleri içerisinde yapılmaması 
gereken şeyler hususunda gazetelere verilen ilana dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 82 � Sayfa: 175)

Belge 82

82  BOA. EUM. THR. 26-17.

Müteferrik Konular
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466

8383

İstanbul Polis Müdüriyetince Şirketi Hayriye’den polis memurları için 
paso alınması hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 83 � Sayfa: 176)

Belge 83

83  BOA. DH. EUM. THR. 31-20.



467

8484

İstanbul’da seyrüsefer eden binek arabaları ücreti için tanzim 
olunan yeni tarifeden otuz nüsha daha İstanbul Polis Müdüriyetine 

gönderilmesi hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 84 � Sayfa: 178)

Belge 84

84  BOA. DH. EUM. THR. 30-7.

Müteferrik Konular
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468

8585

Dairelerden gönderilecek ihbarname ve sair resmi evrakın tebliğinin 
polis vasıtasıyla yapılacağına dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 85 � Sayfa: 179)

Belge 85

85  BOA. DH. EUM. THR. 30-33.
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8686

Polis memurlarının özel işlerinde mertebe derecelerine göre bir sıra 
gözeterek üst makamlara başvurmaları gerektiğine dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 86 � Sayfa: 180)

Belge 86

86  BOA. DH. EUM. THR. 31-18.

Müteferrik Konular
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470

8787

Polis ve zabıtanın vergi tahsilinde görevlendirilmemesi hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 87 � Sayfa: 181)

Belge 87

87  BOA. DH. MUİ. 111-39.



471

8888

Sonradan teşkil edilen Emniyet-i Umumiye Polis Kumandanlığına 
Birinci Ordu binbaşılarından Kemal Efendi’nin tayin edildiğine dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 88 � Sayfa: 182)

Belge 88

88  BOA. DH. EUM. THR. 50-44.

Müteferrik Konular
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8989

Mevcut polisin yeter sayıya çıkıncaya kadar jandarma ve polis 
efradının karışık olarak karakollarda istihdamı lüzumuna dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 89 � Sayfa: 183)

Belge 89

89  BOA. DH. İD. 67-67.
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9090

Anarşistler hakkında Petersburg’da imzalanan protokol muamelatının 
Polis Müdüriyeti Umumiyesi Kısmı Adli Şubesinde bulunduğu, 

protokolde zikredilen anarşistlerin yakalandıktan sonra ait olduğu 
memlekete sevk ve iadesi hususundaki konuların bildirilmesi hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 90 � Sayfa: 184)

Belge 90

90  BOA. DH. EUM. THR. 107-33.

Müteferrik Konular
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*
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(Belgenin Devamı-1)

Müteferrik Konular
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(Belgenin Devamı-2)
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*

Müteferrik Konular
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478

(Belgenin Devamı)
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9191

Meşrutiyet’ten evvel polis olanlardan meslekten çıkartılanların Tensik 
Kanunu’ndan istifade edebilmeleri için bir kanun tasarısının tanzim 

olunması hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 91 � Sayfa: 191)

Belge 91

91  BOA. DH. MUİ. 85-65.

Müteferrik Konular
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*



481

9292

Süvari polislerinin ne gibi hizmetle istihdam edileceğine dair 
muvakkaten tanzim olunan talimatnamenin Bitlis Vilayetinden takdimi 

ve bu hususta bir şey varsa bildirilmesi hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 92 � Sayfa: 193)

Belge 92

92  BOA. DH. EUM. THR. 60-38.

Müteferrik Konular
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*



483

(Sayfa-2)

Müteferrik Konular
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(Sayfa-3)



485

(Sayfa-4)

Müteferrik Konular
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9393

Polis ve jandarma vazifelerinin açıklayan talimatnamenin gönderildiği 
ve ileride Jandarma Nizamnamesine ilave olunmak ve şimdiden tatbike 
konulmak üzere polis ve jandarmanın vazifelerini açıkça tanzim eden 

talimatnameye dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 93 � Sayfa: 198)

Belge 93

93  BOA. DH. HMŞ. 16-5.
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*

Müteferrik Konular
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9494

Polis teşkilatına yardım için celp edilecek jandarma ve askeri kıtaları 
hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 94 � Sayfa: 202)

Belge 94

94  BOA. DH. SYS. 55-69.
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9595

Polis teşkilatının umumi ihtiyaçları henüz tamamlanmadığından, polis 
bulundurulmasına lüzum olmayan kaza merkezlerinde zabıta işlerinin 

jandarmaya terkedilmesi hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 95 � Sayfa: 203)

Belge 95

95  BOA. DH. MB. HPS. 145-13.

Müteferrik Konular
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9696

Hudutlardaki kaçakçılığın önlenmesi için polis ve jandarmanın vergi 
muhafaza memurlarına yardımcı olmaları hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 96 � Sayfa: 205)

Belge 96

96  BOA. DH. HMŞ. 30-7.
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9797

İcra edilmekte olan teftiş ve kontrol neticesinde polis teşkilatında 
kalanların azalması sonucu Orduda 1.63 boyunda ve okuma yazma 

bilen efradın polise verilmesi hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 97 � Sayfa: 207)

Belge 97

97  BOA. DH. İD. 159-58.

Müteferrik Konular
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9898

Önemli siyasi olaylara ait raporların birer suretinin polis müdür ve 
merkez memurlarınca doğrudan Emniyeti Umumiye Müdüriyetine 

gönderilmesi hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 98 � Sayfa: 208)

Belge 98

98  BOA. DH. MB. HPS. M. 9-83.
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9999

Olağanüstü durumlarda polis ve jandarma kuvvetlerinin yetersizliği 
oluşmadıkça kumandanlıklardan asker talep olunmaması hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 99 � Sayfa: 209)

Belge 99

99  BOA. DH. EUM. MTK. 75-34.

Müteferrik Konular
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100100

Polislerin sayılarının artırılması mümkün olmadığından, mevcut 
polislerin toplu bir halde bulundurulması gerektiğine dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 100 � Sayfa: 211)

Belge 100

100  BOA. DH. EUM. MTK. 17-43.
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101101

Vazifesi esnasında hastalanan polis memurlarının, belediye doktorları 
tarafından muayene ve tedavilerinin ücretsiz olarak yapılması, Polis 
Nizamnamesi gereği olduğu aksi hareket edenlerin hakkında gerekli 

kanuni işlemlerin yapılmasının Sivas Valiliği’ne bildirilmesi hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 101 � Sayfa: 212)

Belge 101

101  BOA. DH. EUM. MTK. 18-41.

Müteferrik Konular
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*



497

(Belgenin Devamı)

Müteferrik Konular
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102102

Polis Nizamnamesindeki geçici maddelerle getirilen yeni teşkilat 
sisteminin uygulanması hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 102 � Sayfa: 214)

Belge 102

102  BOA. DH. EUM. MEM. 48-33.
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(Sayfa-2)

Müteferrik Konular
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500

(Sayfa-3)



501

103103

Belediye zabıtası vazifelerinin polise devrinden dolayı bu vazifelerde 
istihdam edilmek üzere yeni atanacak polislerin elbise ve maaş 

bedellerinin Emniyeti Umumiye Müdüriyeti bütçesine ilavesi hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 103 � Sayfa: 218)

Belge 103

103  BOA. DH. EUM. MH. 84-28.

Müteferrik Konular
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*



503

104104

Dersaadet’teki resmi veya özel bütün otomobil ve kamyonlara 
numara verilmekte olunduğundan Dâhiliye Nezareti’ne ait kamyon 
ve otomobillere de ilgili belediyelerden alınmak suretiyle numara 

konulması hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 104 � Sayfa: 220)

Belge 104

104  BOA. DH. İD. 161-41.

Müteferrik Konular
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105105

Sahil merkezleri ve mühim vilayet ve livalar hariç olmak üzere polisin 
görevinin jandarmaya devredilerek merkeze celbinin uygun olduğu 

hususunda Ankara valisinin mütalaası hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 105 � Sayfa: 221)

Belge 105

105  BOA. DH. EUM. MTK. 48-35.
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106106

Esliha-i Memnua ve Gayri Memnuanın Derc ve Cem’i Kanunu’nun 
neşrinden sonra Dersaadet’de mevcut silah mağazalarındaki silahların 

müsadere edilmeyip bu mağazaların kapatıldığına dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 106 � Sayfa: 223)

Belge 106

106  BOA. DH. EUM. 3.Şb. 7-4.

Müteferrik Konular
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107107

İstanbul’un işlek caddelerinde meydana gelen trafi k ve tramvay 
kazalarının tekrarının engellenmesine dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 107 � Sayfa: 224)

Belge 107

107  BOA. DH. KMS. 57-41.
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108108

Polis kuvvetinin teşkilat-ı esasiyesi ile buna göre Emniyet-i Umumiye 
Müdüriyeti ve Polis Müdüriyet-i Umumiyesi’nin fonksiyonlarını 

bildiren talimatname ile muhtelif vilayetlerin polis teşkilatlarında 
mevcut personelin durumunu gösteren cetveller.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 108 � Sayfa: 225)

Belge 108

108  BOA. DH. EUM. MH. 260-65.

Müteferrik Konular
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Müteferrik Konular
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510
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Müteferrik Konular
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Müteferrik Konular
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Müteferrik Konular
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Müteferrik Konular
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Müteferrik Konular
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Müteferrik Konular
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Müteferrik Konular
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Müteferrik Konular
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Müteferrik Konular
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Müteferrik Konular
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530
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Müteferrik Konular
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109109

İstanbul şehri ile vilayetlerin bütün inzibat işleriyle meşgul ve mesul 
Dâhiliye Nezaretine bağlı “Asayiş Müfettiş-i Umumiliği” ismiyle bir 

özel şube kurulma çalışmaları hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 109 � Sayfa: 258)

Belge 109

109  BOA. DH. KMS. 63-1.
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110110

Polis Müdüriyeti Umumiyesi bütçesinde yapılacak tasarruf hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 110 � Sayfa: 260)

Belge 110

110  BOA. BEO. 4722-354129.

Müteferrik Konular
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534

(Belgenin Devamı)



535

111111

Askeri polis vazifesini ifa eden kara ve deniz inzibat memurlarının 
maaşları hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 111 � Sayfa: 262)

Belge 111

111  BOA. BEO. 4638-347816.

Müteferrik Konular
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112
Polis Memuru Ahmet İhsan’ın Emniyet Umum Müdürüne yazmış 

olduğu dilekçe.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 112 � Sayfa: 263)

Belge 112



537

113

Polis Marşı.
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 113 � Sayfa: 264)

Belge 113

Müteferrik Konular
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539

Müteferrik Konular
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541

Müteferrik Konular





V. BÖLÜM

NİZAMNAMELER
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Nizamnameler

5.1. Nizamnameler

114112

İstanbul Polis Umum Müdürlüğünün Kurulması İle İlgili Kanun
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 114 � Sayfa: 269)

Belge 114

112  Takvim-i Vekayi Sy.846. ss. 3.
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115113

Polis Nizamnamesine eklenecek kanun maddeleri 
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 115 � Sayfa: 271)

Belge 115

113  BOA. İ. MMS. 158-16.

Nizamnameler



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-7

548

*



549

Nizamnameler
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Nizamnameler
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Nizamnameler
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116114

1913 Tarihli Polis Nizamnamesi
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 116 � Sayfa: 275)

Belge 116

114  İkinci Tertip Düstur C. V ss. 385-403.

Nizamnameler
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Nizamnameler
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Nizamnameler
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Nizamnameler
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Nizamnameler



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-7

564



565

Nizamnameler



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-7

566



567

Nizamnameler
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Nizamnameler
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Nizamnameler
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Nizamnameler
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Nizamnameler
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Nizamnameler
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Nizamnameler
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Nizamnameler
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Nizamnameler
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Nizamnameler
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117115

İstanbul’da araçların şehir içinde trafi k düzenini sağlayan 
talimatname.

(Belgenin Transkripsiyonu: No: 117 � Sayfa: 303)

Belge 117

115  5 Mart 1335 R. tarihli Takvim-i Vekayi Sy:3488, s. 4.
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Nizamnameler
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118116

Polis Nizamnamesine eklenecek olan maddeler
(Belgenin Transkripsiyonu: No: 118 � Sayfa: 304)

Belge 118

116  BOA. İ. DUİT. 21-46.
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