S. Sayısı: 120
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1941 malî
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 1/787 ve
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1941 malî
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 1/799 sayılı
kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına
dair kanun lâyihası (1/787)
T.G.
Başvekâlet
Kararlar dairesi müdürlüğü
Sayı : 6/1241

30. III. 1942

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1941 malî y)di bütçesine 995 500 lira munzam tah
sisat verilmesi hakkında Münakalât vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 26. III.
1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte su
nulmuştur.
Başvekil
Dr. R. Saydam

Mucip sebepler
Ahvali hazıra dolayısiyle fiyatların yükselmesi, kışın erken başlayarak uzun müddet devam et
mesi; bugünkü vaziyet dolayısiyle idaremizle beynelmilel idareler arasındaki, münasebetlerin artma
sı, bazı merkezlerin zaman, zaman takviyesi için memurların sık, sık değiştirilmesi zaruretinin hâ
sıl olması gibi sebeplerle P. T. T. hizmetlerindeki inkişaf 1941 malî yılı bütçesinin ekli listede ya
zılı tertiplerine konulmuş olan tahsisatın kifayetsizliğine sebep olmuştur.
Vaziyetin bu şekilde tebellür etmesi ve 4178 sayılı kanun muvacehesinde bütçenin diğer fasıl
larında yapılması mümkün tasarrufların maaş ve ücret zamlariyle çocuk zammı ve yakacak bedel
lerini karşılamağa ancak kâfi gelebilmesi diğer tertiplerden münakale yapılması imkânını selbetmiş
ve munzam tahsisat istihsalini icabettirmiştir.
Posta, telgraf ve telefon varidatının 1941 senesi 8 aylık fazlası olan 752 453 liraya 1940 sene
sinden müdevver 200 913 lira varidat fazlasının ilâvesiyle husule gelen 953 366 lira ile sene sonu
na kadar vukuu muhtemel fazlalık buna karşılık tutulmuştur.

1IÜKÛMETÎN TEKLÎFÎ
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1941'
malî yılı bütçesinle (995 500) lira munzam tah
sisat verilmesine dair kanun lâyihası
1. — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü 1941 malî yılı bütçesinin ilişik cetvelde ya
zılı tertiplerine 995 500 lira munzam tahsisat
verilmiştir.
2. — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
3. — Bu kanun hükmünü icraya Maliye ve
Münakalât vekilleri memur d uı
26 . III . 1942
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
Dr. R. Saydam II. Menemencioğlu A. R. Artunkal

Hükümetin

Da- V.
Fayık Oztrak
Mf. V.
Yücel
S. t. M. V.
Dr. H. Alataş
Mü. V.
F. Engin

Ha. V.
Ş. Saraçoğlu
Na. V.
A. F. Cebesoy

R.

G. 1. V.
Karadeniz

Ma. V.
F. Ağralı
Ik. V.
Sırrı Day
Zr. V.
Muhlis Erkme

Ti. V.
M. Ökmen

teklifine bağlı

CETVEL
Lira
2
2
25
50
22

000
000
000
000
500

F.
7
9
11
13
13

72 500
80
80
110
1
2
377

000
000
000
500
000
500

995 500

Tenvir ve teshin
Merkez müteferrikası
Tenvir ve teshin
Defatir ve matbu evrak
Süvari müvezzilerine maktuan verilecek hayvan yem bedeli
Fasıl yekûnu

14
15
17
19
19
19

381 000
213 000
20 000
10 000

M.

Daimî memuriyet harcırahı
Muvakkat memuriyet harcırahı
Bütçe kanununun 6 ncı maddesi mucibince verilecek ücret, yevmiye ve primler
Umumî telefon merkezleri aidatı
Sai ücreti
Ecnebi P. T. T. îdare ve kumpanyalariyle vukubulan bilûmum münasebet
lerden mütevellit veya anlaşmalara müstenit eski ve yeni sene borçlariyle
Bern bürosuna ve beynelmilel birlik ve komitelere verilecek senelik iştirak
hisseleri ve bunlardan celbedilecek risale, mecmua ve matbua bedelleri
Fasıl yekûnu

21
24
34

Nakliyat
İşletme, hayvan yem bedeli ve sair masrafları
3335 sayılı kanun mucibince verilecek tedavi, yol ve saire masrafları
Yekûn
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Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına
dair kanun lâyihası (1/799)
T. C.
Başvekâlet
Kararlar Dairesi Müdürlüğü
Sayı: 6/1370

10 . IV . 1942

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1941 malî yılı bütçesine 62 500 lira munzam tah
sisat verilmesi hakkında Münakalât vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 6.IV.1942
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaşt dan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunul
muştur,
Başvekil
Dr. R. Saydam

Kanun esbabı mucibesi
1941 yılı Bütçe kanununun 6 ncı maddesi mucibince ödenmekte olan ücret, yevmiye ve primler
için masraf bütçesinin 17 nci faslına mevzu tahsisat kâfi gelmediği için sene nihayetine kadar ta
hakkuk edecek masrafları karşılamak üzere 110 000 liralık munzam tahsisat istenilmiştir.
Ahiren 4178 sayılı kanunun 7 nci maddesine dayanılarak bu tertipten ödenecek mebaliğin mezkûr
kanunun 1 nci maddesindeki esas ve nisbetlere göre fevkalâde zamma tabi tutulması Umumî idare
encümenince kararlaştırılmıştır.
İstanbul telefon varidatmdaki inkişaf ile ecnebi memleketlerden gelen ve gişelerimizde posta
pullariyle değiştirilmekte bulunan cevaplı kuponların artışı da bu tertiplere konulan tahsisatın ihti
yacı karşılayamamasına sebep olmuş ve bütçesinin diğer fasıllarından münakale icrasına da maddi
imkân görülememiştir.
Posta, telgraf ve telefon varidatının 8 aylık tahsilat fazlası 752 453 liraya baliğ olduğuna göre
hasılattaki tezayüt vasatisi ayda 90 000 liraya baliğ olmuştur.
Bu vaziyete ^öve idarenin sene sonuna kadar olan hasılat fazlasının 1 112 453 liraya baliğ ola
cağı tahmin edilmiş ve bu miktar istenilen tahsisata karşılık tutulmuştur.
Fasıl: 17
Bütçe kanununun 6 ncı maddesi mucibince verilecek ücret, yevmiye ve primler
1941 yılı masraf bütçesinde bu tertibe konulan tahsisat 190 000 liradan ibaretti. Ahvali hazıra dolayısiyle memurlardan bir kısmının silâh altına alınmış, diğer bir kısmının sahra postalarında hizmet
almış olmaları karşısında fazla mesaî müddetinin temdidi lâzımgelmiş ve bu itibarla alman tahsisat
kâfi gelmediğinden 110 000 liralık munzam tahsisat istenilmişti.
Ahiren intişar eden 4178 sayılı kanunun 7 nci maddesine müsteniden bu tediyelere kanunun 1
nci maddesindeki esas ve nısbetler dairesinde fevkalâde zam verilmesi Umumî idare encümenince
kabul edilmiş olduğundan bu ihtiyacı karşılamak için 60 000 lira tahsisata lüzum hâsıl olmuştur.
Fasıl: 19. Madde: 3
Tahsildarlar aidatı
Telefon varidatmdaki inkişaf nisbetinde tahsilat miktarı da artmakta ve bu sebeple tahsildarla
ra ödenmesi lâzrmgelen aidat miktarı da yükselmekte bulunduğu cihetle bu tertibe konulmuş olan
tahsisat kamilen sarfedilmiş ve sene sonuna kadar daha 2 000 liraya ihtiyaç hâsıl olacağı anlaşıl
mıştır,
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Fasıl: 23
Cevaplı kuponlar mukabili veya vusulü ihbarlı telgraf nameler için yapıştırılan veya battala
kalan pullar bedeli
Ecnebi memleketlerden gelipte posta gişelerinde pul ile değiştirilmekte olan cevaplı kuponların
adedi son zamanlarda pek çok artmış ve bu sebeple bütçe ile alınmış olan 1 200 liralık tahsisat ihti
yacı karşılamağa kâfi gelmemiş olduğundan sene sonuna kadar idare edilmek üzere 500 liralık tah
sisatın ilâvesi muvafık görülmüştür.

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ
Fosla, telgraf ve telefon umum
müdürlüğünün
1941 malî yılı bütçesine 62 500 lira munzam
tahsisat verilmesine dair kanun lâyihası
MADDE 1. — Posta, telgraf ve telefon umum
müdürlüğünün 1941 malî yılı bütçesinin ilişik
cetvelde yazılı tertiplerine «62 500» lira mun
zam tahsisat verilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.
MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya
Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur.
6 . III . 1942
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
Dr. R. Saydam II. Menemencioğlu A. R. Artunkal

Hükümetin

Da. V.
Fayık Öztrak

Ha. V.
Ş. Saraçoğlu

Mf. V.
Yücel

Na. V.
A. F. Cebesoy

S. I. M. V.
Dr. II. Alataş
Mü. V.
F. Engin

teklifine

G. î. V.
R. Karadeniz

Ma. V.
F. Ağrah
Ik. V.
Sırrı Day
Zr. V.
3Iuhlis Erkmen

Ti. V.
M. ökmen

bağlı

CETVEL
Lira

60 000
2 000
500

62 500

F.

17
19
23

T e r t i b i

M.

3

Bütçe kanununun 6 ncı maddesi mucibince verilecek ücret, yevmiye ve primler
Tahsildarlar aidatı
Cevaplı kuponlar mukabilinde veya vusulü ihbarlı telgrafnameler için yapıştırı
lan veya battala kalan pullar bedeli
Yekûn
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Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
Mazbata No. 77
Esas No. 1/787
799

22 . IV . 1942

Yüksek Reisliğe
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü
1941 malî yılı bütçesine munzam tahsisat veril
mesi hakkında Münakalât vekilliğince hazırla
nıl, Başvekâletin 30 . 111 . 1942 tarih ve 6/1241
ve 10 . IV . 1942 tarih ve 6/1370 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan iki kıta kanun
lâyihası encümenimize havale buyurulmakla
Münakalât vekili Fahri Engin ve Posta, telgraf
ve telefon umum müdürü ile Maliye vekâleti
namına Bütçe ve malî kontrol umum müdürleri
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu.
Layihanın biri adı geçen bütçeye 995 000
ve diğeri 62 500 lira munzam tahsisat verilmesi
hakkında olup her iki lâyihanın mucip sebep
leri tetkik edilmiş ve tahsisat istenilen tertipleı e bütçenin tanziminde konmuş olan miktarla
rın fevkalâde haller sebebiyle yıl sonuna ka
dar kifayet etmiyeceği alınan izahlardan anla
şıldığı gibi umum müdürlük 1941 malî yılı va
ridatının sekiz aylık hesaplara nazaran yıl so
nuna kadar 1 112 000 lirayı bulacağı ve ceman
1 058 000 liradan ibaret bulunan bu tahsisatı
karşıiıyacağı öğrenilmiş.bulunduğundan teklif
ler Encümenimizce aynen kabul edilmiş ve her

iki lâyiha ve cetveller birleştirilmek suretiyle
yeniden tanzim edilmiştir.
Umumî Hey<2tin tasvibine arzedilmek üzere
Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Reis V.
M. M.
Çorum
Kastamonu
Muğla
î. Eker
T. Coşkan
H. Kitabet
Kâtip
İstanbul
Afyon K.
Antalya
F. öymen
Ş.B.Hatipoğlu
N. Sümer
Bolu
Bursa
Bursa
Celâl Said Siren Dr. Sadi Konuk
N. Ayaş
Diyarbakır
Elâzığ
Giresun
Rüştü Bekit
M. F. Altay
M. Akkaya
İsparta
İstanbul
İstanbul
B. Ünlü
S. Uraz
H. Dikmen
Kırklareli
Konya
Kütahya
B. Benker
B. Türel
A. Tiridoğlu
Maraş
Seyhan
Sivas
M. Bozdoğan
S. Çam
Remzi Çiner
Tokad
Tunceli
H. N. Keşmir
M. Yenel
Yozgad
Yozgad
A. Sungur
S. Içöz

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRİŞİ
Posta, Telgraf ve Telefon umum müdürlüğü 1941
malî yılı bütçesine 1 058 000 liralık munzam tah
sisat verilmesi hakkında kanun lâyihası
MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon
umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinin ili
şik cetvelde yazlı tertiplerine 1 058 000 liralık
munzam tahsisat verilmiştir.

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden
itibaren mer'idir.
MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya
Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur.
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Bütçe encümeninin değiştiricine

bağh

CETVEL
F.
7
9
11
13

M.

Lira

1

Tenvir ve teshin
Merkez müteferrikası
1 Tenvir ve teshin
3 Defatir ve matbu evrak
9 Süvari müvezzilerine maktuan verilecek hayvan yem bedeli

14
15
17
19

Muhassasatın nev'i

3
4
6
8

2 000
2 000
25 000
50 000
22 500
Fasıl yekûnu

72 500

Daimî memuriyet harcırahı
Muvakkat memuriyet harcırahı
Bütçe kanununun 6 ncı maddesi mucibince verilecek ücret, yevmiye ve
primler
Tahsildarlar aidatı
Umumî telefon merkezleri aidatı
Sai ücreti
Ecnebi P. T, T. İdare ve kumpanyalar iyî e vuknbulan bilûmum münasebet
lerden mütevellit veya anlaşmalara müstenit eski ve yeni sene borçlariyle
Bern bürosuna ve beynelmilel birlik ve komitelere verilecek senelik iş
tirak hisseleri ve buralardan celbedilecek risale, mecmua ve matbua be
delleri

80 000
80 000

Fasıl yekûnu

21
23
24
34

1 Nakliyat

170 000
2 000
1 500
2 000

377 500
383 000
213 000

Cevaplı kuponlar mukabilinde veya vusulü ihbarlı telgrafnnmeler için ya
pıştırılan veya battala kalan pullar bedelleri
3 İşletme, hayvan yem bedelleri ve sair masrafları
1 3335 sayılı kanun mucibince verilecek tedavi, yol ve saire masrafları

500
20 000
10 000

YEKÛN

1 058 000

• * • * -

( S. Sayısı : 120 )

