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Seyrisefain idaresinin 1933 senesi haziran ayma ait 1/726
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası
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B. M. M. Yüksek Reisliğine
Seyrisefain idaresinin bir aylık bütçesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetince 27-V-1933 de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim.
Başvekil
İsmet
Maliye vekilliği bütçe 7667/302 numaralı ve 27 - V -1933 tarihli tezkeresi sureti
Başvekâleti Celileye
Mütesavver yeni deniz teşkilâtı dolayısile haziran 933 nihayetine kadar geçecek zaman
zarfındaki muamelâtın tedviri için bir aylık olarak tanzim kılınan Seyrisefain idaresi muvakkat
bütçesinin Yüksek Meclise takdimine dair olup Hazineye havale buyurulan İktisat vekâletinin
merbut tezkeresi ve melfufatı mütalea ve tetkik olundu.
Bu bütçenin kanun lâyihasının 2 ve 5 inci maddeleri ile istenilen tahsisat ve mezuniyet
miktarı idarenin bir aylık 1932 senesi hizmetlerine nazaran 75 000 lira fazladır. Bunun
idarenin haziran ayı zarfında yapması lâzımgelen bazı işler dolayisile istenildiği ifade edilmektedir.
6 ve 7 inci maddelerde Ereğli kömür şirketine olan borcun tesviyesi ile İskenderiye hattı
açığının kapatılması için umumî bütçeden ceman 108 000 liralık bir tahsisatın ilâvesi istenil
mektedir. 1933 malî senesi bütçesinin varidat ve masraf kısımları Meclisi Âlice kabul edilmiş
ve bütçedeki varidat tahminleri azamî hesaplar üzerinden yapılmış olmasına binaen istenilen
tahsisat umumî bütçeye ilâvesine imkân yoktur. Mezkûr idarenin Hazineye olan borcundan
başka üç buçuk milyon liralık bir borcun Hazineye devri karşısında kalındığı anlaşılmış ve
Bütçe encümeninde müzakere edilmekte olan idarenin müstakbel şekline ait kanun münasebetile
bu vaziyetin umumî bütçe muvazenesini altüs etmeğe müsait olan neticelerinin bazı şekil ve
suretlere raptı görüşülmekte bulunulmuştur. Binaenaleyh bu iki maddenin buradan tayyı suretile
yeniden yazılan kanun lâyihası ilişik olarak takdim kılınmıştır. Yüksek Meclise arzına müsaade
buyurulmasını rica eylerim efendim.
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Yüksek Reisliğe

Seyrisefain idaresinin 1933 haziran ayına ait bütçesi hakkında olup Başvekâletin 29 mayıs
1933 tarih ve 6/1655 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilen kanun lâyihası encüme
nimize havale edilmekle tetkik ve mütalea edildi.
1 temmuz 1933 tarihinden itibaren lağvedilecek olan Seyrisefain idaresinin 1933 senesi
haziran ayı zarfında eski hal ve vaziyetinde devamı faaliyetini temin maksadile tanzim kılınan
lâyiha encümenimizce esas itibarile kabul edilmiş ve birinci ve ikinci maddeler birleştirilerek
yeniden yazılmıştır.
Hükümetin 3 ücü maddesi 2 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. Hükümetin 4 üncü,
5 inci ve 7 nci maddeleri tayyedilmiştir.
Umumî Heyetin Yüksek tasvibine arzolunur.
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Seyrisefain İdaresinin haziran 933 ayına ait
Bütçe kanun lâyihası

Seyrisefain idaresinin 1933 malî senesi hazirkn ayına ait bütçe kanun lâyihası

MADDE 1 — Seyrisefain idaresinin haziran
933 ayı içinde, 1932 kadrosu mucibince
memurin ve müstahdeminine vereceği maaş,
ücret, tahsisatı fevkalâde ve maktua ve yev
miyeleri ile mütekaidin ve eytam ve eramil
maaş ve tahsisatları olarak 108 000 lira tahsisat
verilmiştir.

MADDE 1 — Seyrisefain idaresinin
1933 malî senesi
haziran ayı
içinde
I yapacağı umumî hizmetler için 493 265
;lira tjthşisat
verilmiştir. Bu
tahsisatın
İ25 00J) Hrası 1932 bütçesinin ikinci fas
lının dŞrdüncü maddesinde ve 4 600 lirası
yedinci faslın ikinci maddesinde ve l 000
lirası rju faslın üçüncü maddesinde ve 2 500
I lirası ayni faslm dördüncü maddesinde ve
İ80 000 Hrası on birinci fasılda yazılı hizmet
Here tajısis olunmuştur. Mütebakisi meclisi
idarece! mezkûr bütçenin diğer tertiplerine
(1932 senesi tahsisatlarının on iki de birini
geçmemek üzere ) tevzi olunur. Şu kadarki
bçığa çıkarılacak memurlar tazminatı karşılığı
bu tah^sattan maaş faslma ilâve edilerek tes
viye ojıtnun
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MADDE 2 — Seyrisefain idaresinin 933
haziran ayı zarfında ifa edeceği umumî hiz
metlerden mütevellit masraflarına karşılık ol
mak ve Meclisi idarece ait olduğu fasıl ve
maddelere tevzi edilmek üzere 345 265 lira
tahsisat verilmiştir.
^ .

MADDE 2 — Seyrisefain idaresince kava
nin ve-nizamat ve usulü mevzua dairesinde
istifa edilmekte olan varidatın cibayetine
1933 haziran ayı içinde devam alunur.

MADDE 3 —Seyrisefain idaresinin kavanin
nizamat ve usulü mevzua dairesinde istifa
etmekte olduğu varidatın cibayetine devam
olunur.

MADDE 3 — Seyrisefain idaresinin sigorta
ücret ve imha bedeli ve ihtiyat parası atlarile bankada mevcut 44 986 lira birikmiş
maaşlar için sarfolunur.

MADDE 4 — Seyrisefain idaresi vaziyeti
hazırasını muhafaza ettiği müdettce 933 malî
senesi haziranı zarfında ifa olunacak hıdemat
ve iktisap olunacak hukuk muteberdir.
MADDE — 5 Ziraat Bankasından 932
senesinde istikraz olunan 500 000 liranın
haziran 933 gayesinde tesviyesi meşrut resulmali ile bidayeti istikrazdan haziran 933
gayesine kadar müddete ait faiz karşılığı olan
10 000 lira ile havuzlar, inşaat , tamirat ve
tesisatına 5 000 liranın idarece sarfına me
zuniyet verilmiştir.
MADDE 6 — Seyrisefain idaresinin sigor
ta ücreti ve imha bedeli olarak bankada bu
lunan 44986 lirayı müterakim maaşatına sarf
ve tesviyeye mezundur.
MADDE 7 — 1932 Bütçe kanununun 7 nci
maddesinin hükmü bakidir.
MADDE 8 — Bu kanun ı haziran 1933
den muteberdir.

MADDE 4 — Bu kanun l haziran
tarihinden muteberdir.

MADDE 9 — Bu kanunun hükmünü icraya
Maliye ve İktisat vekilleri memurdur.
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MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya
İktisat vekili memurdur.
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