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İzmir telefon tesisatının tesellüm ve işletme muamelele
rine dair kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri
mazbataları (1/1068)
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30 - V - 1938

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
izmir telefon tesisatmm tesellüm ve işletme muamelelerine dairv Nafia vekilliğince hazırlanan
ve îcra Vekilleri Heyetince 23 - V -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasî
esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
C. Bayar
Esbabı mucibe
Satın alınmasında Hükümetçe faide görülerek 24 - 1 - 1938 tarihinde Şirketle akdedilen muka
velename ile 1 - I - 1938 tarihinden itibaren bilfiil Hükümet tarafından idaresine başlanılan İzmir te
lefon tesisatının bu tarihten itibaren mukavelenamesinin kanuniyet kesbedeceği tarihe kadar geçecek
zaman zarfındaki şekli idaresine aid ilişik kanun lâyihası tanzim olunmuştur.

Nafıa encümeni mazbatası
T.B.M.M.
Nafıa encümeni
Esas No. i/1068
Karar No. 19
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Yüksek Reisliğe
bunu ifade eder surette yeniden yazılmasına
karar vermiştir. Muvakkat madde dahi mak
sadı açıkça ifade eder şekilde yeniden yazıl
mıştır.
Diğer maddeleri aynen kabul edilen lâyiha
müstacelen müzakere edilmek dileğile Umumî
Heyetin tasvibine konulmak üzere üksek Reis
liğe sunuldu.
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1938 arih. ve 6/2237 sayılı tezkeresile Yüksek
Meclise sunulan kanım lâyihası Nafıa encüme
ni mazbatasile birlikte Encümenimize verilmiş
olmakla Posta, telgraf ve telefon umum müdür
vekili hazır olduğu halde okundu ve konu
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRÎŞÎ

HÜKÜMETİN T E K L İ F İ
îzmir telefon tesisatının tesellüm ve işletme
muamelelerine dair kanun lâyihası
MADDE 1 — Satın alman îzmir telefon tesi
satmm satm alma mukavelesindeki şartlara gö
re tesellüm muameleleri ile bu mukaveleden do
ğan hak ve menfaat ve vecibelerin yerine geti
rilmesi ve telefon tesisatmm fennî şekilde is
lemesine hadim bütün muamele ve teşebbrö;!?rin ifası Nafıa vekilinin kontrolü altmda olmak
üzere Posta, telgraf ve telefon umum müdürlü
ğüne verilmiştir.

MADDE 1 — Birinci madde aynen

izmir telefon servisi umum müdürlüğe bağlı
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bir müdürlük tarafından ifa edilir.
MADDE 2 — îzmir telefon şirketinin şim
diye kadar merî olan kararlarla talimatları 1
teşrinievvel 1938 tarihine kadar aynen tatbika
P. T. T. Umum müdürlüğü salâhiyettardır. Pos
ta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü bu ta
rihe kadar işbu kararlarla talimatları kendi da
iresinde tatbik edilen esaslara uygun bir şekilde
tadil edecektir.
Ancak îzmir telefon idaresinin abonelerden
.tesis, nakil, tamir, işletme ve saire için alacağı
bütün bedel, ücret ve avanslar, bu kanunun
neşri tarihinden itibaren bir ay zarfında Nafia
vekâletince tanzim ve îcra Vekilleri Heyetince
tasdik olunacak tarifeye göre istifa olunur.
Yeni tarifelerin meriyete girmesine kadar eski
tarifeler meridir.

MADDE 2— Nafıa vekili 1 teşrinievvel 1938
tarihine kadar îzmir telefon şirketinin şimdiye
kadar merî olan karar ve talimatlarmdan münasib gördüklerini tatbik eylemeğe mezundur.
Ancak îzmir telefon idaresinin abonelerden
tesis, nakil, tamir, işletme ve saire için alacağı
bütün bedel, ücret ve avanslar, bu kanunun neş
ri tarihinden itibaren bir ay zarfmda Nafia ve
kâletince tanzim ve îcra Vekilleri Heyetince
tasdik olunacak tarifeye göre istifa olunur.
Yeni tarifelerin meriyete girmesine kadar es
ki tarifeler meridir.

MADDE 3 ^- izmir telefon müdürlüğünün
varidat ve masrafları, posta, telgraf ve telefon
umum müdürlüğü bütçesinin varidat ve masraflarile karıştırılmayarak bu bütçenin varidat
ve masraf cetvellerinde îzmir telefon idaresi
başlığı altmda ayrı, ayrı kısımlarda gösterilir.

MADDE 3 — Aynen

MADDE 4 — îzmir telefon idaresince alına
cak varidattan maaş, ücret, idare, işletme ve mü
temadi tamirat masraflarile 1938 malî yılından
itibaren satm alma bedelleri çıktıktan sonra ka
lan kısmı îzmir ve diğer şehirler dahil şehirler
ve uluslararası yapılacak telli ve telsiz telefon,
radyo ve televizyon ve mümasili fennî tesisata
ve bunlar için lüzumu olan daire ve binalar, mu
bayaa ve inşaatına tahsis olunur.

MADDE 4 — Aynen

MADDE 5 — Telefon idaresinin abonelerile
olan muameleleri ve abone kaydi ve tahsilat iş
leri ve borcunu ödemeyen abonelerin telefonla
rının kapatılması şart ve usulleri Nafıa vekâle
tinin teklifi üzerine îcra Vekilleri Heyetince
tesbit olunur.

MADDE 5 — Aynen

MADDE 6 — Resmî dairelere ücretsiz olarak
verilecek telefonların mikdarı aşağıda gösteril
miştir. Bu telefonlardan başka diğer bütün res
mî daire telefonları tam ücrete tâbidir. Ancak
bu kanunun neşri tarihine kadar mukaveleye
bağlanmış olan telefonların mukaveleleri, müd
detlerinin hitamına kadar meridir.

MADDE 6 — Aynen
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— 4 —
Aded
30 îcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek
mülkî daireler için,
10 Askerî makamat için (İzmir komutanlığı
emrine)
10 Emniyet teşkilâtı için (Vilâyet emrine)
30 Belediye emrine
1 İmdadı sıhhî
Resmî hastaneler (İkişer)
Posta, telgraf ve telefon idaresinin İzmirdeki
kendi servisleri için parasız olarak kullanacağı
telefonların mikdan Nafıa vekâletince tayin
olunur.
MUVAKKAT MADDE —
İzmir telefon tesisatmm satm alma mukave
lesine göre Devlete geçtiği tarihten bütçe ile ida
re edilmeğe başlandığı tarihe kadar şirket usul
lerine göre tebeyyün eden ve edecek olan vari
dat, aylık masraf, tamir, tesis ve işletmeye mü
teallik bilcümle sarfiyat ile satm alma mukave
lesinin tatbikına taallûk eden tediyeler kabul
edilmiştir.
Bu devreye aid hesablar Divanı muhasebatın
tedkikma tâbidir.

MUVAKKAT MADDE — İzmir telefon tesi
satını satm alma mukavelesine göre Devlete
geçtiği tarihten bütçe ile idare edilmeğe başlan
dığı tarihe kadar şirket usullerine göre tebey
yün eden ve edecek olan varidat, aylık masrafi,
tamir, tesis ve işletmeye müteallik bilcümle sar
fiyat ile satm alma mukavelesinin tatbikma taalûk eden tediyeler muteberdir. Ancak bu devre
ye aid hesablar Divanı muhasebatm tedkikma
arzolunur.

MADDE 7 -- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

MADDE 7 — Aynen

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeğe Nafia ve Maliye vekilleri me
murdur.
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Çetinkaya
Ş.
Kesebir
S. Arikan
G. î. V.
Zr. V.
S. î. Mf V.
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