Posta, Telgraf ve Telefon' İşletme Umum Müdürlüğü
1944 maüî yslı Bütçe Kanununa bağlı (Â) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası
ve Bütçe Encümeni-mazbatası-(1/359)
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4 . XI. 1941

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğü 1944 malî. yılı'bütçe kanununa bağlı «A»
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Münakalat Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri
Heyetince 29 . I X . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı muci
be ve illşiğıyle birlikte sunulduğunu arzederhn.
Başvekil
Ş. Saraçoğlu .
Mucip sebepler
41.78 sayılı kanunun 3 ncü maddesi gereğince memurlara verilmekte olan çocuk zamlarının miktar
ve nisbeti 4598 sayılı kanunun 6 ncı maddesiyle çoğaltılmış ve aynı zamanda 788 sayılı, memurin kanunımım 3335 sayılı kanunla değiştirilen 84 ncü maddesinin "D fıkrasına göre ödenmekte olan tedavi
ve yol ücretleri de yine 4598 sayılı kanunun 9 ucu maddesiyle tevsi ve teşmil edilmiştir.
İdarenin 1944 yılı bütçesinin Yüksek Meclisçe kabul ve tasdiki sıralarında henüz tatbik mevkiin
de bıılunmıyaıı bu kanunun gerektirdiği tahsisat bittabi bütçeye konulmamış ve münhasıran evvelki
kanunların istilzam eylediği masraf nazarı dikkate alınmıştı.
Binaenalyeh, her iki madde hükmünün P. T. T. Memurları hakkında da seyyanen tatbiki için
fasıllar arasında münakale yapılması ve ayni kanunun 7 nci maddesiyle kabul buyrulaıı doğum ve
ölüm yardımlarının yapılabilmesi için de 1944 yılı bütçesine (4598 sayılı kanunun 7 nci maddesi ge
reğince yapılacak yardım) adiyle açılacak 44 ncü fasla 50 000 lira fvkalâde tahsisat konulması icap
etmiştir.
Bütçe Enciuriemi mazibaît&sı
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 1/359
Karar No. 4

18 . XI . 1944
Yüksek Kefeliğe

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum .
Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanununa bağl ı , (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkmda Münakalât Vekiliğinee hazırlanıp Baş-

vekâletin 4 ,. X I . 1944 tarihli ve 6/2611 sayılı
tezkeresiyle Yüksele Meclise sunulan kanun la
yihası Encümenimize havale Duyurulmakla Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürü ile Mali-

ye Vekâleti namına Bütçe ve Malî Kontrol Umum
Müdürü hazır oldukları halde tetkik ve müzake
re olundu.
İdarenin 1944 malî yılı Bütçe Kanununun
kabulünden sonra meriyet mevkiine giren 4598
sayılı kanunun 6 ve 7 nci madeleriyle tevsian ka
bul edilmiş olan çocuk zammı, ölüm, doğum yar.dımlariylo tedavi ücretleri hakkındaki hüküm
leri dolayısiyle bütçede bu yardımlar için ko
nan tahsisatların kifayet, etmiyeceği anlaşılarak
bütçe dâhilinde yapılacak bir münakale ile bu
hususun temin edilmesi istenilmiş ve lâyihanın
bu maksatla tanzim edildiği alınan izahlar ve
ya/pılan tetkiklerden anlaşılarak lâyiha, esas
itibariyle Encümenimizce de kabule şayan gö
rülmüştür.
İhtiyaç görülen tahsisatın lâyihaya göre (bi
na inşa ve tamir işleri) faslından münakale ile
temini teklif edilmektedir.
Bu fasla mevzu tahsisatın malzeme darlığı
sebebiyle yıl içinde ta.maaniyle sarf edilomiyeceği
lâyihanın tamdım sırasında düşünülmüş ise de
bilâhare malzeme teminine imkân hâsıl oldu
ğundan. bu fasıldan tasarruf yaprlamıyacağı
anlaşılmış ve müzakere sırasında, istenilen tah
sisatın (telgraf, telefon inşa, tesis, tamir ve işlet
me masrafları) tertibinden'karşılanması teklif
Gidilmiştir.
Verilen izahata nazaran Orta Avrupa piya
salarından tedariki evvelce düşünülen bir kı
sım malzemenin tedarik imkânı kalmadığından
bu tertipte bir miktar tasarruf husulü melhuz
ise de idarenin pek geniş olan malzeme ihtiyacı
nın diğer açık pazarlardan temin edilebilmesi
imkânı gözönünde bulundurularak bu tertibe
dokunulmasını da Encümenimiz uygun görme
miş ve alman izahata göre karştlığm halen mev
cut bulunan varidat fazlasından temin ve teda
rik edilebileceği anlaşılarak bu yola gidilmiş ve
keyfiyetin münakale ile değil munzam ve fevka
lâde tahsisat verilmek suretiyle karşılanması
muvafık bulunarak lâyihanın birinci ve ikinci

maddeleriyle cetvellerde gereken tadiller yapıl
mıştır.
Lâyihanın tanziminden sonra çocuk zammı
na müteallik -miktarın daha, yüz bin lira tezyidi
icabedeceği izah edilmiş, Encümenimizce bu
miktar da lâyihada nazara alınmıştır. '
Gerek ınuvazenei umumiyede ve gerek mül
hak bütçelerde 3335 sayılı kanun gereğince ya-^
prlacak tedavi, yol ve saire masrafları adiyle bir
fasıl mevcut bulunmaktadır. 3335 sayılı kanu
nun bu hükmü bilâhare 4598 sayılı kanun ile
tevsian tadil edilmiş ve evvelki kanunun hükmü
de ilga edilmiştir. 1944 malî yılı Bütçe Kanun
larının kabulünden sonra 4598 sayılı kanun, hük
mü meriyete girmiş ise de bütçelere 'bu maksat
la konan tahsisatın son kanım İmkmüne göre
sarfı tabii bulunduğundan Encümenimiz tadilât
istenen ve istenecek olan 1944 yılı bütçelerinde
bu fasıl unvanının değiştirilmesini tatbikata ha
lel gelmemek şarkiyle uygun bulduğundan bu
daire Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetve
lin 1G nci faslı unvanını da o yolda tebdil eyle
miştir.
Bu esaslar dairesinde hazırlanan kanun lâ
yihası Umumî 'Heyetin tasvibine arzedümek üze
re Yüksek -Reisiiğe sunulur.
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Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum
Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe kanununa
bağlı (A) işaretli cetvelde değişildik yapılma
sına dair kanun lâyihası

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum
Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sına dair kanun lâyihası

MADDE 1. — Posta, Telgraf vo Telefon İş
letme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1)
numaralı cetvelde yazılı tertipleri arasında
450 000 liralık münakale yapılmıştır.

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik cet
velde gösterilen tertiplerine 550 000 lira mun
zam tahsisat verilmiştir.

MADDE 2. — Posta, Telgraf vo Telefon İş
MADDE 2. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe
letme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin (19) ncu
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde (4598 •sa
(bina inşa ve tamirleri) faslından 50 000 lira
yılı kanunun yedinci maddesi gereğince yapıla
tenzil edilerek ayni cetvelde yeniden açılan ilişik cak yardımlar) adiyle yeniden açılan 5 A faslının
(2) sayılı cetvelde yazılı •tertiplere fevkalâde tak-' birinci (doğum yardımları) maddesine 25 000 ve
sisat konulmuştur.
ikinci (ölüm yardımları) maddesine 25 000
lira fevkalâde tahsisat konulmuş ve beşinci faslın
unvanı (4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince
verilecek çocuk zammı) ve 16 nci faslın unvanı
(4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi,
yol ve saire masrafları) şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3. — Posta, Telgraf ve Telefon İşietme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 5 nci faslı
nın unvanı (4178 ve 4598 sayılı kanunlar gere
ğince verilecek çocuk zammı) şekilnde değiştirilmiçtİF.
MADDE 4. — Bu kanun neşri tarikinden
mor'idir.

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi aynen

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi aynen.

MADDE 5. — Bu kanunun hülanünü icraya
Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur.
2 9 . I X . 1944
.
Bş. V.
Ad. V..
M. M. V. . -.
Ş. Saraçoğlu
A. R. Türel A. R. Artunkal
Da. V.
Ha. V.
Ma. V.
Hilmi Uran
H. Saka
N. E. Sümer j
Mf. V.
Na. V.
lk. V.
Yücel
Sırrı Day
Fuad Sirmen
S. 1. M. V.
G. t. V.
ZY. V.
Dr. II. Alataş Suad II. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu
Mü. V.
Ti. V.
A. F. Cebesoy
C. S. Siren
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Hükümetin

teklifine bağlı cetveller

[1] SAYILI CETVEL
1

*

Tenzil edilen
Lira

Muhassasatm 'nev 'i
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince verilecek çocuk zammı
Memur ve müstahdemler '
Mütekait, dul ve yetimler

'

Zammedilen
Lira

'

420 000
5 000

Fasıl yekûnu

425 000

3335 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi, yol ve saire
masrafları
Bina, inşa ve tamir işleri

25 000
450 000

YEKÛN

450 000

450 000

[2] SAYILI CETVEL
25 000
25 000

4598 sayılı kanun gereğince doğum dolayısiyle yapılacak yardım
4598 sayılı kanun gereğince ölüm dolayı siyle yapılacak yardım

50 000

YEKÛN

Bütçe encümeninin

değiştiricine

bağh

' . CETVEL
-*

Muhassasatm nev'i

Lira

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince verilecek çocuk zammı
Memur ve müstahdemler
Mütekait, dul ve yetimler
'"""•".

520 000
5'000

Fasıl yekûnu

4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi, yol vesaire masrafları
YEKÛN
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•

525 000
25 000
550 000

