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SEYRİSEFAİN İDARESİ 1928 SENESİ BÜTÇESİNİN 1929 SENESİ MAYIS GAYESİNE KADAR TEMDİDİ VE HİDEMATI UMUMİYESt İÇİN 2 027 822 1\ÎRA MUNZAM TAHSİSAT VERİLMESİ HAKKIN
DA (1/314) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI
İB. M. M. Yüksek Reisliğine
22 . 1 2 . 1928
Seyrisefain İdaresi 1928 senesi bütçesinin 1929 se
nesi Mayıs gayesine kadar temdidi ve hidematı uraumiyesi için 2 029 822 lira munzam tahsisat verilmesi
hakkında Maliye Vekâletince yapılan ve İcra Vekille-i
ri Heyetinin 10.12.1928 tarihli içtimaında Yüksek Mecı
lise arzı kararlaştırılan Kanun Lâyihası' esbabı mucibesiyle birlikte takdim olunmuştur.
Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaa-,
de Duyurulmasını rica ederim efendim.
Başvekil
îsmet
Esbabı Mucibe Lâyihası
Seyrisefain İdaresinin bütçe senesi ahiren haziran
iptidasından itibar «dilmesine binaen 1929 senesi beş
aylık muvakkat masraf bütçesi; müddeti mezkûre zar
fında ifa edilecek muamelât ve hidemata göre tespit
ve tanzim edilmiş ve esbabı mucibesi berveçhizir arz;
ve izah olunmuştur.
Birinci maaşat faslı :
İşbu fasıl evvelki senelerde olduğu gibi yine dört;
madde üzerine tertip edilmiş ve mevzu muhassesat 1928;
senesi tahsisatının beş aylık miktarına göre vâz ve ter-;
kim olunmuş ve 1929 senesi zarfında kıdem zammına
kesbi istihkak edecek olanlar için muktazi tahsisat ilâ
ve olunmuştur.
İkinci masraf faslı :
,
Madde 1. — Acenteler aidat ve masarif atı ve kı
lavuzluk ücuratı ve masarifi ve tahmil ve tahliye ma-;
sarifi ve tazminat ve simsariye;
iBu maddeye vazolunan itahsisat 1928 senesi mua-l
melâtı esas ittihaz olunarak eşyayı ticariye tahmil ve
tahliye ücuratının irae eylediği tezayüt nazarı itibara
alınmış ve bizzarure beş ay için on üç bin altıyüz;
yirmi beş lira fazlasıyla konulmuş ve muhassesatı murakkama taşra acentelerine ve idare biletlerini istas
yon gişelerinde füruht etmesinden naşi Devlet De- \
miryolları İdaresine verilmekte olan aidatı mukan-1
nene ile alelemsal İstanbul acente ve memurlarının j
ücuratı şehriyesine gerek merkez, gerek taşra acen- j
telerince vukubulacak eşyayı ticariye tahmil ve tahliye \

masarifine kılavuzluk ve römörkörcülük muamelatın
dan dolayı mezkûr kılavuz ile sandalcılarına verilen
ücurata ve bu hususa ait kâffei masarife ve boğazlar
da ihtiyari olan kılavuz alacak gemilerde ifayı vazife
eden kılavuzlara medarı teşvik ve bu suretle varidatı
idarenin tezyidine vesile olmak üzere temin eyledik
leri hâsılatın yüzde onu nispetinde ücretlerinden baş
ka verilmesi münasip görülecek ikramiye, kezalik ida
reye temini menfaat edenlere verilecek simsariyeye ve
zuhur edecek eşyayı ticariye ve posta zayiatı tazmina
tına ait bulunmuştur.
Madde 2. — Vergi ve rüsum ve bedeli icar ve
mükafatı vakfiye;
Mersin hattına haftada uğrak ve on beş günde bir
defa da doğru olmak üzere ifa edilmekte olan sefer
lerin bilâhara vaziyetin icabettirdili tesir altında haf
talık uğrak sefer iskelelerinin temdidi ve aynı za
manda son iskele Antalya olmak üzere işbu hat için
de haftada bir sefer icrasına zaruret hâsıl ve şu su
retle seferler tezayüt etmiş olmasına mebni fener ve
rıhtım gibi muhtelif rüsumların maziyadeten tesviyesi
ne mecburiyet hâsıl olması ve müsakkafat ve güm
rük resimleri gibi fazla vergi itasına mecbur kalın
ması sebebiyle geçen senenin beş ayına nispetle otuz
sekiz bin dokuz yüz altmış lira fazlasıyla konulmuş
ve belediyelere ait tanzifiye ve tenviriye ve mukatıatı
vakfiye rüsumlarıyla kılavuzluk idarehaneleri ve İzmir'
deki kömür deposu ve İstanbul ciheti şube acentehane vesair bedelâtı icariye bu madde dahilinde bu
lunmuştur.
Madde 3. — Eşya ve malzemei müstehlike, kö
mür ve matbua ile tenvir ve teshin, tedavi ve ilânat,
reklâm, tablo, telefon esman ve masarif ve ücuratı;
Bu maddeye vazolunan tahsisat, müddeti muhar
rere zarfında yapılacak hidemat ve mubayaa nazarı
itibara alınmak ve hususiyle 1928 senesi zarfında ay
nı suretle vaki muamelât tahakkukatı esas ittihaz olun
mak ve Mersin hattımn fazla s»ferleri de dahili he
sap edilmek üzere senei sabıka nispetle on beş bin se
kiz yüz seksen lira fazlasıyla vaz ve terkim kılınmış ve
çamaşır tahriratı ve lokanta takımları ve kalay masa
rifi ve bilcümle malzemei müstehlike ve teçhiziye ve
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tathiriye, demirbaş eşya âlât ve edevat ve malzemei
saire ve bilumum sefain ve merakibin olmüddet zar
fında icra eyleyecekleri seferlere ve salifüzzikir esasata göre sarfedecekleri tahmin olunan kömür bede
liyle bunun aktarma ve nakliye ücuratı ve Zonguldak'
ta kömür tahmili esnasında vukubulacak bilcümle ma
sarif ile su, elektrik, telefon ve tenvir ve teshine mü
teallik bilcümle sarfiyat, bilumum merakip ve sefain
ve idarei merkeziye ve sevahili mütecavire memurini
müstahdemini ve amele ile bunların aileleri tedavi ve
mualecat ve müstahdem etibba ücuratı ve bu hususta
âlât ve edevat ve eczayı tıbbiye mübayaatı ilânat ma
sarifi ve^ celbi rağbet için reklâm olmak üzere ifa
edilecek bilcümle hususat masarifi ve bilcümle evrak
ve defatir ve cerait ve risaili matbua ile salname ve
(bu Sene de çıkarıllacalk (takvim esmanı ve (mıaJsidfi ve
işbu husus altta!» mütevellit masarifi saireye ve kablo
ve telefon ücurat m'alsari'fatı ve yem] hıarfler mıünıaısiebetiylıe alınacak yazı makineleri elmanı bu maidldid
dahilinde bulunmuştur.
Madde 4. — Bilumum inşaat ve tamirat ve tdfrişat
nakliyat mas arifi ve amele ücuratı, falbrilka ve meftıati
ısalireldie isifcihdaım ıkılınacalk amele ücuraltı ve ladelücap
harice yaptırılacak işlerle vapurların icra kiıünacialk ta
dilat ve tentibaitı ve falbrilka için lâziimiüttedaırilk olan
bilcümle eşya ve malzemıei taimliriye -masarifi ıkaızan
ve makin© âlât ve edevat gibi Alvrupa'idlan celp olunacalk tezgâh ve eşya 'elsimaln ve masarifi 1929 senelsi'
zarfında inşasına teşebbüs edilmek bir zaruret halinli
almış -olan fabrika ve dökünTlhanesiyle arsası mevcut
İzmir'de acentehane 'binası ve bunlara tmıitaaısiil . idareye alilt bilumum vapurlar, ımeraikilp, melbani, falbrilka
ve 'iskeleler inşaat ve tamirat vte tadilâtı' Ve bunlara
tmıüfcaalliık nalkitiyaıt masarifi 'karşılığıdır.
Madde 5. — Harcırah ve yevmiye ve Meclisi İda
re ücuratı içtimaiyesi:
Harcırah Kanunu dairesinde ildarıe metmurinilnıe
verilmekte olan harciraih ve yevmiyelerle ikanunu malhısus mucibince Meclisi İdare Reisi ve azasına verile
cek ücuratı içtimaiye bu maddeye dahildir.
Madde 6. — Mehakim ve daavi ücurat ve masa
rifi :
İdareye ait daavi uğrunda vuku bulan masariftir.
Madde 7. — Masarifi müteferrika ve müteneVvia :
(Bütçede ayrıca tertibi mahsusu bulunmayan kâffei masarif ile kadro dahilindeki bir hizmet için bile
olsa istihdam olunacak mütekaidin veya mütehassi
sine verilecek yevmiye ve 'ücuratı matbua karşılığı ve
üçüncü maddeden nakolunan telgraf ve posta ücu-

ratı Meclisi idare kararıyla ticaret ve sanayi odasına
verilecek meblağ ve antrepoların Ford müessesesine
devri münasebetiyle ihtiyar edecekleri masarif ımulkabili ticaret odasına Ödenilecek ımıilktar ve varış encü
meni muaveneti nakliyesi ve ıgemi demirlerinin kurta
rılması, süzgeçlerin tathiri, karniye muayenesi ve kezalik Meclisi idarece hususatı saireye sarfı tensip Ikılınacak mebaliğ ile gayri melhuz bilumum sarfiyat
karşılığıdır.
Madde 8. — Tahlisiye ve müsademe masarifi:
Hüda'negerde vapurlar bir 'kazaya duçar olduğu
takdirde vuku bulacak bilumum 'masarifi tahlisiye ile
müsademe vukuunda idarece verilip müsebbiplerinden
tahsil kılınacak veya müsebbibi olmayıp idarece mas
raf kaydolunması zaruri görülecek meblağ mukabili
dir.
Üçüncü fasıl: 'Redd'iyat:
İrat kaydedilen bilet ve eşya ücuratı ve saireden
imdelicap senesi zarfında reddi lâzım gelen meblağın
emir ve iade ve tesviyesinde istimal olunmak üzere
emsali misullu vâzolunmuştur.
Dördüncü fasıl : Geçen seme düyunu :
1928 senesi Kânunuevvel gayesine kadar mezkûr
sene bütçesi dahilinde ifa edilip de senenin hitamında
evrakının muhasebeye vuruduna ve bütçeden mahsu
bunun icrasına imkân olamayan mebaliği ve devairi
resmiye ile henüz muaımıelei mahsubiyesi Jfa kılınaımayan hesabat mukabili olup 'karşılığı mevkuf tutula
rak Muhasebei Umumiye iKanunu alhkâmı dairesinde
işbu (beş aylık muvakkat bütçeye 'vazolunmuştur.
ıQeşinci fasıl: Eski seneler düyunu :
Bu dahi 1340 senesi ihtidasından 1927 senesi Kâ
nunuevveli nihayetine 'kadar igeçen müddet zarfında
•ifa edilmiş ve 1928 senesi düyunu hakkındaki dördüncü
fasılda izah olunan 'esbap münasebetiyle düyuna kal
mış alan seneini sabıka hesapları karşılığı olup Ibu
dahi mezkûr kanun ahkâmı 'dairesinde karşılığı mev
kuf tutulmak suretiyle konulmuştur.
Altıncı fasıl: Sermaye işleri:
Madde 1. — Merakib ve sefaini bahriye mubayaat
ve isticar esman ve masarifi:
Mubayaa olunmuş ve olunacak ısefalin ve ımarakip
esman ve maisarlfi ve bu hususta gönderilen memuri
nin harcırah ve yevmiyeleri karşılığı ollaln işbu mad
deye 1929 Bütçe Kanıulnunun dördüncü maddesi ah
kâmına göre tedarik olunan rn'ebaliiğ tahsisat olanak
yazılacağından şimdiden ayrıca vaz'ı tahsisata lüzum
görülmemiştir.
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Madde 2. — İstikrazın resulmal ve faizlerine tedüyaıt :
Bu -maddeye mevzu tahsisat, mubayaa olunmuş
ve olunacak sefain ve merakib esman ve masarifi (kar
şılığı olmak üzere Ziraat Bankasından iistiıkraz oludan
ımebaliğin işbu beş ay zarfında tesviyesi icap öden
ıtalksit ve f aliızi karşılığıdır.
Madde 3. — Sigorta ücreti ve sermaye iımlıa be
deli:
İşbu müddet için mezkûr maddeye vaz'ı talhsJsata
lüzujm görülmemiş ve ancak maddenin muhafazai de
vamı için bir lira konulmuştur.
Yedime i fasıl : Mükâfatı nakdiye ve vefat ©den
mıü'stahditain aileleriyle mülstahakı ıtelkaüit olmayıp da
hizmeti idareden çıkaracaklar likraimiıyesi.
-Oerek memurin ve müstahdemini idareden bul/unsun
ve gerek hariçten olsun idareye hidematı fevkalâde ve
nafiası mesbuk olanlarla vefat eden müstahdemin aile
lerine ihtiyaçlarının tdhvini ve teçhiz ve -tekfin masarifa'tına medar olarak hizmeti idareden çıkarılacaklara
ve (memurin ve müstahdemini idareden olup da harik
veya süveri saire ile kazazede ve muhtacı muavenet
bir hale gelmiş olanlara idarenin maltıza bir muaveneti
mahsusası olmak üzere yüz liraya kadar müdüriyeti
umumiyece ve oradan yukarı Meclisi idarece verilecek
ikramiyeler bu maddeye dahildir.
Sekizinci Fasıl : İdare ve fabrika ikraz ve teavün
sandıkları sermayesi :
Memurin ve müstahdemiinl idarenin muhtekirler
elinden taıhlisi zımnında teşkil kılınan ve menafii adidesi ibittecrübe sabit olan ikraz ve teavün sandığı
sermayesinin tezyidine hadim olmak üzere işbu müd
det içlinde iki bin liranın ilâvesi lüzumuna mehni it
hal kılınmıştır.
Dokuzuncu Fasıl : Zabıtan ve mürettebatın iaşe
bedeli ve masarifi saire :
Gemiler faaliyette bulundukça iaşeleri usul itti
haz kılınmış olan vapurlar zabıtan ve mürettebatıyla
müteoavire mevki memurları hakkında cari olan mu
amelenin aynı tertip dahilinde vazifede bulundukları
gecelere ait.olmak üzere kule telsiziyle telefon sant
ralında nöbetçi olark bulunacak telsiz telgraf ve
elektrik ve telefon memurlarıyla idarei umur zım
nında geceleri de merkezi idarede nöbetçi kalmak
mecburiyetinde bulunan müdüranın nöbet geceleri
ne mahsus olmak üzere yemek masarifi mukabilünde müdürler için birer liradan, telsiz ve telefon me
murları için kırkar kuruştan ve mevcuda ilâve olu
nan beş nefer mevki memurine
emsalleri veçhile

otuzar kuruştan baliğ oldukları miktarın ilâvesi
suretiyle işbu faslın beş aylık tmuhassesatı elli beş
bin dokuz yüz on beş lira olarak vaz ve terkim kı
lınmıştır efendim.
1928 Senesi Seyri Sefain İdaresi Bütçesine Beş Aylık
Tahsisatı Munzamma İlâvesine Dair Kanun
Madde 1. — 1928 senesi Seyri Sefain Bütçe Ka
nunu ahkâmı Mayıs 1929 nihayetine kadar temdit
edilmiştir.
Madde 2. — 1928 senesi Seyri Sefain İdareslimin
Kânunusani 1929 tarihinden Mayıs 1929 nihayetine
kadar mümtet beş aylık masarifine mukabil 1928
bütçesinin merbut cetvelde muharrer fasıl ve madde
lerine cem'an 2 079 822 lira tahsisatı munzamma
olarak ilâve edilmiştir .
Madde 3. — 1928 senesi Kânunusanisinden Ma
yıs 1929 gayesine kadar tahakkuk edecek maaşat
için merbut kadro cetveli esâstır.
Madde 4. — Bu Kanun Kânunusani 1929 tari
hinden muteberdir.
Madde 5. — Bu Kanunun ahkâmını icraya Ma
liye ve İktisat vekilleri memurdur.
Başvekil
Adliye Vekili
İsmet
M. Esat
Milli Müdafaa Vekili
Dahiliye Vekili
M. Abdülhaik
Ş. Kaya
Hariciye Vekili
Maliye Vekili1
Ş. Saraçoğlu
Maarif Vekili
ıNafıa Vekili
Recep
İktisat Vekili
Sıhıhiyei İçtimaiyei Muavenet
M. Rahmi
Vekili
Dr. Refik
Türkiye Büyük Millet Meclisli
Bütçe Encümeni
Mazbata N o :. 26
Esas No. : (1/314)
Bütçe Encümeni Mazbatası
Seyrisefain İdaresinin 1928 senesi bütçesinin 1929
senesi Mayısı nihayetine kadar temdit ve umumî
hidematı için 2 079 822 lira munzam- tahsisat itası
hakkındaki kanun lâyihası tetkik ve müzakere olun
du,
Şimdiye kadar Kânunisaniden itibaren
tatbik
olunmak üzere tanzim . edilmekte olan
Seyrisefain
bütçesinin bundan sonra Hazirandan başlaması esa
sı Hükümetçe kabul ve bunun için 1928 bütçesinin
fasıl ve maddelerine ceman 2 079 822 liranın munzam
tahsisat olarak ilâvesi teklif olunmuştur. Kânunisa-

niden Mayıs nihayetine kadar (idarenin teinin ede
ceği varidat da aynı yekûnu tutmakta, ve talep olu
nan tahsisatı karşılamaktadır.
İdarenin Mayıs nihayetine kadar masarifi Encümenimizce tekliften 60 001 lira noksaniyle 20Iİ9 821
lira olarak tesb.it olunmuş ve bunun munzam tahsisat
olarak itası muvafık görülmüştür.
Kanun lâyihasının birinci maddiasi aynen, ikin
cisi tadilen kabul olunmuş, üçüncü madde ise, Seyrişefain Meclisi İdaresi faslı tahsisatı dahilinde kad
rosunda tadilâta mezun olduğundan tay olunmuştur.
Heyeti Umumi yay e arzolunur.
Reis
Edirne
Şak ir
Aydın
Mühendis Mithat
İsparta
Mükerrem
Balıkesir
A. Şuuriı

F.

M.

Mazbata ^Muharriri
Bursa
.Muhlis
Erzurum
N. Atuf
Elaziz
H. Tahsin
Bursa
Ş. Lutfi

Sivas
Remzi
Kırklareli
Nahiit
Niğde
Ata
Yozgat
S. Sırrı

Seyrisefain İdaresinin 1928 Senesi Bütçe Kanununa
Müzeyyel Kanun Lâyihası
Madde 1. — Seyrisefain İdaresinin 1928 senesi
Bütçe Kanununun ahkâmı
Mayıs 1929 nihayetine
kadar temdit edilmiştir.
Madde 2. — Seyrisefain İdaresinin 1928 senesi
bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasıl ve maddelerine
ceman 2 019 821 lira tahsisatı munzamma olarak ilâ
ve olunmuştur.
Madde 3. — Bu Kanun 1 Kânumisani 1929 tari
hinden muteberdir.
Madde 4.' — Bu Kanunun ahkâmını icraya Mali
ye ve İktisat vekilleri mamurdur.

Nıevıi ımuıhassıasia/t

lira

Maiaışıait
Müdüri Umumi maaş ve tahsisatı maktua/sliıylle muavini maaşı
İdarei merkezliye, fabrika ve ambar ve sleıvaıhiiütt müıteoaviıne ve biluımıuım ımıetrakıip vs sıefaini bahriye miamur*in Ve miüsltalhdıamliınli ma3
4

ıSamsun
Adil
Giresun
M. Kâzım
Niğde
Faik

Mütıekalidlin ve eytam ve eramil maaşaıtı.
Tahsisatı fevkalâde.
Fası1! (yekûnu

2 OOCl

140 860
2 0ı80
356 250
5011' 190
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4
5
6
7
8

ıMaısamfat
Aceantalar aidat ve rnaısarifatı ve kılavuzduk
ücuraıt ve masarifi ve tahıiMllive tahliye maısairifi ve tazmamıt ve slimsaaliye.
Vergi ve ırüsuım ve bedeli licar ve rnukaitaaıü
vakfiye.
Eşya ve malzemeli müsıtehlikieı, kömür ve ma/tıbua üe tenvir ve teshin, tedavi, ilanat, rek
lâm, kablo ve posta ve telgraf ve telefon esman ve maısaırif ve üconaıtı.
Bilumum inşaat ve tamfiraıt ve tefrişat mıasaırifi ve armalıe ücuratı.
Harcırah ve yevmiye ve Meclisi İdare ücuratı
fiçti'maiiyesi
Miahakim ve deavi ücuraıt ve. masarifi.
.Masarifi müteferrika ve ım/ütenevvia.
TahlIMye ve ımüsadeıme ımasaılifi.

Reddiyait
Geçen sene düyunu
Sermiaye Işüieni
1 Merak ip ve sef alini bahriye mubayaa! ve
ıticar esman ve >masarifi.
3 Sigorta ücreti ve sermaye ianiha badeli.

Mükâfatı nakdiye ve vefat eden müstahdemin
aileleriyle müstahakkı tekaüt olmayıp da hiz
meti idareden çıkarılacaklar dkraımıiyesi.
İdare ve fabrika ikraz ve teavün tasarruf saın,dıklıan sermayesi
Zabitan ve mürettebatın 'iaşe bedelli ve ma
sarifi.
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Ö08 380
227 365
8
1
78
6

330
665
580
250

IİS-

Jpasul yekûnu

Umumi Yekûn

131 875

1 187 945
,830
55 GÖO

ıFasıl yekûnu
3
4
6

125 500

,200 940
1
200 941

16 000
2 0Û0
55 915
2 019 821

