S. Sayısı: 50
Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1942 malî
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/900)

T.

a

Başvekâlet
Kararlar dairesi müdürlüğü
Say* : 6/4558

9 . XII . 1942

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1942 mâlî yılı bütçesinde değişiklik yapılması
hakkında Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 5.XII.
1942 tarihinde Yüksek M]eclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte su
nulmuştur.
Başvekil
Ş. Saraçoğlu

Esbabı mucibe lâyihası
Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesindeki tertipler arasında aşağı
daki izahat veçhile münakale yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur.
1. Mezkûr umum müdürlük teşkilatındaki memur ve müstahdemlere 4178 sayılı kanuna, tev
fikan üçten ziyade çocukları olanların dördüncü çocuğundan itibaren beher çocuk başına iki buçuk
lira zam verilmesi için 1 nci faslın 3 ncü çocuk zammı maddesine mevzu 1 000 liralık tahsisat kâfi
gelmediğinden bu maddeye (500) lira ve 15 nci faslın 5 nci (bütün eşyanın nakliye ve ambalaj
masraflariyle posta ve banka nakli nükut masrafı) maddesine mevzu 4 000 liralık tahsisatın ademi
kifayetine binaen (1 500) lira ve Zonguldak'tan nakil vasıtaları için İstanbul ve Çanakkale'ye sevkolunan kömürlerin deniz tarikiyle ve motörlerle yollanmasına binaen deniz harp sigortasına tabi
tutllmasl hasebiyle 15 nci faslın 6 ncı (sigorta bedeli) maddesine (250) lira ve itlafı far ameli
yesinde kullanılmak üzere mubayaasına lüzum, ve zaruret hâsıl olan kükürt için 16 ncı faslın 4 ncü
maddesine mevzu tahsisatın kifayet etmemesinden dolayı mezkûr maddeye 1 500 ve 1941 malî yılı
sonlarjmda bazı memurların tahvil ve yeniden tâyin edilmeleri üzerine verilen harcıraha ait evrakın
malî yıl sonunda mahsupları yapılamamasından 19 ncu geçen yıl borçları faslına 1(1 500) lira ki
ceman 5250 liranın ilâvesi zaruri görülmüştür.
2. Yukarhda yazılı 5250 liralık zammın yapılmasını temin için 17 nci nakil vasıtaları faslının
2 nci tamir maddesinden 1750 ve 3 ncü işletme maddesinden 1500 ve dördüncü kira ile tutulacak
vesaiti nakliye karşılığı maddesinden de (2000) liraki ceman 5250 lira tenzil edilmiştir.
3. 1938 malî yılında verilen ve eşhas zimmeti hesabına intikal eden avansın mahsup edilmesi
için lüzum görülen 8 liranın 20 nci faslının 1 nci (1940 yılı borçları karşılığı) maddesinden 8 lira
tenzil edilerek aynı fasılda (1938 yılı borçları karşılığı) adiyle yeniden açılacak üçüncü maddeye fev
kalâde tahsisat olarak konulması muvafık görülmüş olduğundan bu hususta hazırlanan kanun lâ
yihası ilişik olarak sunulmuştur.
Sıhhat ve içtimai muavenet
vekili

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
Mazbata No. 26
Esas No. 1/900
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Yüksek Reisliğe
Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması
hakkında Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliğin
ce hazırlanan ve Başvekâletin 9 birincikânun
1912 tarih ve 6/4558 sayılı tezkeresiyle Yüksek
Meclise sunulan kanun lâyihası Encümenimize
tevdi buyurulmakla Sıhhat ve içtimai muavenet
ve Maliye vekâletlerinin salahiyetli memurları
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu.
Mucip sebepler mazbatasında gösterilen za
ruretler Encümenimizce kabule şayan görülmüş
ve lâyihanın müzakeresi sırasında bir masraf
tertibinden tenkis suretiyle yapılması istenen
250 liralık zamla birlikte (5 500) liradan iba
ret olan münakale teklifi aynen kabul edilmiştir.
Müzakere sırasında yapılan değişiklik dolayısiyle yeniden kaleme alman lâyiha Umumî
Heyetin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Re

isliğe sunulur.
Reis
Reis V.
M. M.
Çorum
Kastamonu
Muğla
/. Eker
Tahsin Coşkan
H. Kitabet
Kâtip
İstanbul
Antalya
Bolu
F. öymen
N. Esad Sümer Dr. Zihni Ûlgen
Bursa
Diyarbakır
Elâzığ
Dr. Sadi Konuk
Rüştü Bekit
M. F. Altay
Oiresun
M. Akkaya

İsparta
R. Ünlü

İstanbul
H. Ülkmen

Kars
Kırklareli
Muş
C. Dursunoğlu
B. Denker
Ş. Ataman
Ordu
Samsun
Tokad
H. Yalman
M. Ali Yörüker II. N. Keşmir
Yozgad
Zonguldak
S. Içöz
Emin Erişirgü
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Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1942
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair
kanun lâyihası

Hudut ve sahiller Sıhhat umum müdürlüğü 1942
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair
kanun lâyihası

MADDE 1. — Hudut ve sahiller sıhhat umum
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinin ilişik cet
velde yazılı tertipleri arasında (5250) liralık
münakale yapılmıştır.

MADDE 1. — Hudut ve sahiller Sıhhat
umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinin ili
şik cetvelde yazılı tertipleri arasmda (5 500)
liralık münakale yapılmıştır.

MADDE 2. — Hudut ve sahiller sıhhat umum
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinin 20 nci fas
lının 1 nci (1940 yılı borçları karşılığı) madde
sinden 8 lira tenzil edilerek mezkûr fasılda (1938
yılı borçları karşılığı) adiyle açılan 3 ncü madde
ye fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur.

MADDE 2. — Hudut ve sahiller Sıhhat
umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinin 20
nci faslının 1 nci (1940 yılı borçları karşılığı)
maddesinden 8 lira tenzil edilerek mezkûr fa
sılda (1938 yılı borçları karşılığı) adiyle açı
lan 3 ncü maddeye fevkalâde tahsisat olarak
konulmuştur.

MADDE 3.
teberdir.

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 4. — Bu kanunun hükmünü icraya
Sıhhat ve içtimai muavenet vekili memurdur.
5 . X I I . 1942
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
Ş. Saraçoğlu H . Menemencioğlu yi. R. Artunkal
Da. V.
H. V.
Mal V.
R. Peker
N. Menemencioğlu
F. Ağrah
Mf. V.
Na. V.
Ik. V.
Yücel
Sırrı D ay
S. I. M. V.
G. I. V.
Zr. V.
Dr. H. Alataş
R. Karadeniz Ş. R. Hatipoğlu
Mü. V.
Ti. V.
F. Engin
Dr. B. Tiz

MADDE 3.
mer'idir.

Bu kanun nesri tarihinden

MADDE 4. — Bu kanunun hükmünü icra
ya Sıhhat ve içtimai muavenet vekili memur
dur.
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Hükümetin teklifine bağh
CETVEL
F.

M.
1

15

Tenzil edilen Zammedilen
Lira
Lira

Muhassasatın nev'i

3 Çocuk zammı

500

5 Bütün eşyanın nakliye, ve ambalaj masraflariyle
banka nakli nukut m;asrafı

15

6 Sigorta, bedeli

16
17
17
17

4 Tephir ve istihmam mevad ve levazımı
2 Nakil vasıtaları tamiri
3
»
» işletmesi
4 Kira ile tutulacak vesaiti nakliye karşılığı

posta ve
1 500

250
1 500
1 750
1 500
2 000

Fasıl yekûnu
19

5 250

Geçen yıl borçları

1 500

Yekûn

5 250

5 250

Bütçe encümeninim, değiştirişine bağlı
CETVEL
F.
1
15

M.

Tenzil edilen Zammedilen
Lira
Lira

Muhassasatın nev'i

3 Çocuk zammı
5 Bütün eşyanın nakliye ve ambalaj masraflariylee posta
posta ve
ve banban
ka nakli nukut masrafı
6 Sigorta bedeli

500
1 500
250
1 750

Fasıl yekûnu

16
17

4
2
3
4

1 500

Tephir ve istihmam mevad ve levazımı
Tamir
İşletme
Kira ile tutulacak vesaiti nakliye karşılığı

2 000
1 500
2 000
Fasıl yekûnu

5 500
1 500

19

Geçen yıl borçları

23

Binaların vergileri ve mütenevvi masrafları

250
YEKÛN

II

—•»

••
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5 500

5 500

