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Havayolları Devlet İşletme idaresinin 1936 malî yılı hesabı
katğisine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna
dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresile Havayolları
Devlet işletme idaresinin 1936 yılı hesabı katğisi hakkında
kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni
mazbatası (3/209 L/54)
Havayolları Devlet işletme idaresinin 1936 malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (3/209)
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14 - II -1940

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine

Havayolları Devlet işletme idaresinin 1936 yılı hesabı katğisine aid umumî mutabakat beyanna
mesinin bağlı plarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim.
D. M. Reisi
S. Oran

Beyanname
1 — Teşkilâtı esasiye ve muhasebei umumiye kanunları hükümlerine tevfikan münakalât vekâletin
ce tanzim edilib bir nüshası Divanı muhasebata tevdi kılınmış olan Havayoları Devlet işletme idaresi
nin 1936 malî yılı katği hesabı mezkûr işletme muhasibliğinin Divanca tedkik ve muhakemesi icra
edilmiş olan idare hesabı ile karşılaştırılarak görülen farklar ve sebebleri aid olduğu cedvellerde arz
ve izah olunmuştur.
2 — 2514 numaralı kanunun 55 nci maddesinde ( . . . . Divan ilâmlarının icrasını takibden me
murun bağlı olduğu daire mesuldür. İlâmların infazı derecesini gösteren bir cedvel alâkalı daireler
tarafından her sene hesabı katğilerine bağlanır ....) diye yazılı olduğu halde bu idarece 1936 senesi
için bu yolda bir cedvelin hesabı katğiye bağlanmadığı anlaşılmakla mezkûr kanun hükümlerinin tat
biki lüzumu işletme idaresine tebliğ edilmiştir.
3 —, Cedvellerde yazılı meşruhat nazarı dikkate alınmak şartilo hesabı katğide münderiç rakamla
rın kabule şayan bulunduğunu arzeyleriz.
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Havayolları Devlet işletme idaresinin 1936 yılı hesabı katğisi hakkmda kanun lâyihası (1/54)
T. C.
Başvekâlet
Kararlar müdürlüğü
Bckyt: 6/2462

8 - VI - 1938

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Havayolları Devlet işletme idaresinin 1936 hesabı katğisi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan
ve İcra Vekilleri Heyetince 1 - VI - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
C. Bayar

Devlet Havayolları umum müdürlüğü 1936 malî yılı hesabı katği kanunu mucib sebebleri
1 — Kanun lâyihasının 1 nci maddesinde işaret edildiği üzere Devlet Havayolları umum müdür
lüğünün 1936 malî yılı zarfındaki sarfiyatı 357 424 lira 37 kuruştur, Bu paranın;
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maaş ve ikramiyelere
Harcıraha
İşletmenin icab ettirdiği yağ ve benzine
İdare masraflarına
Tesisat ve nakil vasıtalarının mubayaasına
da 1715 sayılı kanun hükümlerine tevfikan Cumhuriyet Merkez bankasına sarf
ve tediye olunmuştur.
Tesisat ve nakil vasıtaları için sarf olunan 220 689 lira 20 kuruştan teğmin edi
len işlerin müfredatı aşağıda gösterilmiştir :
Havilland fabrikasından satın aldığımız yedi tayyareden altısının % 30 zu
Yedek motor ve malzemelerle yer nakil vasıtalarına ve tamirat
Ankara ve İstanbul telsiz istasyonlarının. % 30 zu
Koşu yeri tayyare meydanının tesviyesine
Ankara telsiz binası inşasına
Ankara tayyare hangarının inşasına kısmen
Istanbulda Erfrans tesisat ve müştemilâtının mubayaasına
Diğer ana ve yardımcı meydanların tesviye ve ıslahile tamiratına
Yekûn

2 .—
A - Kanun lâyihasının 2 nci maddesine bağlı (B) işaretli eedvelin tedkikinden de anlaşıldığı
üzere 1936 bütçesile 450 000 lira ve 3073 sayılı kanunla da 400 000 lira ki ceman 850 000 lira Ha
zineden yardım yapılmış ve bu paradan 450 000 lirası 1936 malî senesinde tahsil edilerek bakiye
400 000 lirası ihtiyaç halinde ve bilâhare verilmek üzere 1936 senesinde Hazinece emanet hesabına
alınarak 1937 malî senesinde tamamen idaremize ödenmiştir.
B - Ankara - izmir ve Ankara - Adana hava hatlarının 1936 senesinde işletileceği de göz önüne
alınarak 86 000 lira işletme varidatı tahsil edileceği düşünülmüş, varidat bütçesinin 2 nci faslında
bu kadar varidat konulmuş ise de yer ve emniyet tesisatının ikmâl edilememesi sebebile bu hatlar
işletilmediğinden yalnız Ankara - istanbul hattından işletme hasılatı olarak ancak 28 328 lira 40 ku
ruş tahsil olunabilmiştir.
Ç - Varidat bütçesinin 3 ncü faslına müteferrik hasılat ve teberru olarak 64 000 lira muhammen
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varidat konulmuş ise de 1936 malî yılında idareye bir teberru yapılmamış ve müteferrik ıbasıl&ttan
da ancak 5 284 lira 16 kuruş tahsil edilebilmiştir.
3 — Varılan bu katği neticeye göre idarenin 1936 malî yılı varidat
Tahsilatı
483 612,56 lira
Sarfiyattı ise
357 424,37 » olüb
126 188,19 i» varidat fazlası Hazine ve şuabatmdan mehuzat kaydi suretile ertesi seneye devrettirilmiş ve bilâhare de 1937 malî senesi bütçe kanununun
6 ncı maddesine tevfikan Hazineden tahsil edilen 400 000 lira ile birlikte 1937 senesinde açılan
hususî fasla tahsilat kaydolunmuşfur.
4 - Lâyihanın birinci maddesine bağlı A cedvelinin imhası lâzımgelen muhassasat sütununda gös
terilen 639 963 lira 63 kuruştan 600 474,57 lirası 1937 malî yılı bütçe kanununun 6 ncı maddesine
tevfikan bir taraftan 1937 malî yılı bütçesinde açılan hususî fasla irad, diğer taraftan masraf
bütçesinde alâkadar olduğu tertiblere tahsisat kaydedilmiş olduğundan ancak bakiyesi olan 39 489
lira 6 kuruşun iptali icab etmektedir.
Lâyihanın 3 ncü maddesi bu maksadı teğmin ve izah edebilecek şekilde tanzim olunmuştur.
.5-— Lâyihanın 4 ncü maddesi kanunun meri olacağı tarihi ve 5 nci maddesi de katounun tatbikına
salahiyetli olan vekâletleri göstermektedir.

Divanı muhasebat encümeni mazbatası
T. B..M..M.
Divanı Mu. Encümeni
Esas No. 1/54, 3/209
Karar No. 24
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Yüksek Beisliğe
Havayolları Devlet işletme idaresinin 1936
malî yılı hesabı katğisi hakkmda Başvekilliğin
8 haziran 1938 tarihli ve 6/2462 numaralı tezkeresile teklif olunan kanun lâyihası; Divanı
muhasebatın mutabakat beyannamesile birlikte
tedkik ve müzakere olundu.
Divanı muhasebatın mutabakat beyanname
sinde 2514 numaralı kanunun 55 nci maddesi
hükmüne tevfikan Divan ilâmlarının infazı de
recesini gösteren cedvelin hesabı katğiye bağlan
ması icab ederken bu lâzimenin yerine getirilme
diği anlaşıldığından mezkûr kanun hükümlerinin
tatbiki lüzumunun işletme idaresine tebliğ edil
diği zikredilmiş ve bu hususta Hükümetin nazarı
dikkatinin celbi encümenimizce de temenniye şa
yan görülmüştür.
Hesabı katği cedvelleri ile mutabakat beyan
namesinde yazılı sarfiyat ve tahsilat mikdarlarında fark olmadığı görülmüş ise de katği sarfi
yat 345 439 lira 37 kuruş olduğu halde kanun
lâyihasının 1 nci maddesinde buna 3010 numaralı

kanun mucibince verilmiş olan 11 385 liralik
avans da ilâve olunarak sarfiyat mikdarmın
483 612 lira 56 kuruş olarak gösterildiği anlaşıl
dığından mezkûr madde katği sarfiyat gösteril
mek suretile tadilen ve kanun lâyihasının 2 mm
maddesi aynen kabul edilmiştir.
Tahsisat bakiyesi 651 948 lira 63 kuruş oldu
ğu halde avans olarak verilen 11 985 liranın sar
fiyat meyanmda gösterilmiş olmasından mezkûr
bakiyenin 639 963 lira 63 kuruş olarak gösteril
diği ve bundan da 600 474 lira 57 kuruşu 1937
malî yılı bütçe kanununun 6 ncı maddesine tev
fikan 1937 malî yılına nakledilerek bakiyesi olan
39 489 lira 6 kuruşun iptali cihetine gidildiği ve
kanun lâyihasının 3 ncü maddesi bu esas daire
sinde yazıldığı görülmüştür.
3010 numaralı kanun mucibince verilen avans
lar mukabilinin tahsisatından mevkuf tutuMası
icab ederse de tahsisat bakiyesinin 1937 malî yılı
bütçe kanununun 6 ncı maddesi hükmüne tevfi
kan yeniden tahsisat kaydolunacağına göre mez-
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kur avahsm hizmetin ifa olunduğu sene bütçesin
de aid olduğu tertibden mahsub edilmesi encümenimizce daha muvafık görülmüş ve işbu avans
mukabili de iptali lâzım gelen muhassesat baki
yesi meyanına alınarak 651 948 lira 63 kuruşun
tamamen ertesi seneye yeniden tahsisat kaydedil
mek üzere iptali kararlaştırılmış ve kanun lâyi
hasının 3 nçü maddesi bu esasa göre tadil, 4 ve
5 nci maddeleri aynen kabul edilmiş ve tanzim
kılınan kanun lâyihası Umumî Heyetin yüksek

tasvibine arz olunmak üzere sunulmuştur.
Divanı Mu. En. Reisi
M. M.
Kâtib
Niğde
Çanakkale
Faik soylu
B. Bulaytrlt
Afyon K.
Balıkesir
Bitlis
Cemal Akçm
//. Şeremetli
T. Temelli
Bolu
Bolu
Burdur
Cemil özçağlar
E. Yerlikaya
M. Sanh
Kastamonu
Sivas
Nuri Tamaç
M, Gürleyük

HÜKÜMETİN TEKLÎFİ

DÎVANİ MUHASEBAT ENCÜMENİNİN
DEİÖİŞTİRÎŞI

Devlet Havayolları umum müdürlüğü 1936 malı
yılı hesabı katği kanun lâyihası

Havayolları Devlet işletme idaresinin 1936 malî
yılı hesabı katği kanun lâyihası

MADDE 1 — Devlet Havayolları umum mü
dürlüğünün 1936 malî yılı masarifi ilişik (A)
cedvelinde yazılı olduğu üzere (357 424) lira
(37) kuruştur.

MADDE 1 — Havayolları Devlet işletme ida
resinin 1936 malî yılı sarfiyatı bitişik (A) cedvelinde gösterildiği üzere 345 439 lira 37 kuruş
tur.

MADDE 2 — Adı geçen idarenin ayni yıl
tahsilatı bitişik (B) cedvelinde gösterildiği üze
re (483 612) lira (56) kuruştur.

MADDE 2 — Adı geçen idarenin ayni yıl tah
silatı bitişik (B) cedvelinde yazdı olduğu üzere
483 612 lira 56 kuruştur.

MADDE 3 — 1936 malî yılı içinde sarf olun
mayan ve bitişik (A) cedvelinde ayrı bir sütun
da gösterilen (639 963) lira (63) kuruştan
(600 474) lira (57) kuruşu mezkûr idarenin 1937
bütçe kanununun 6 nci maddesine tevfikan 1937
malî yılma nakledilerek (39 489) lira (6) kuruş
bakiye ibtal edilmiştir.

MADDE 3 — Muhassasattan 1936 malî yılı
içinde sarfolunmayan ve bitişik (A) cedvelinde
ayrı bir sütunda gösterilen 651 948 lira 63 ku
ruş tahsisat bakiyesi 1937 malî yılı bütçe ka
nununun 6 nci maddesinde yazılı hükümlere gö
re yeniden tahsisat kaydedilmek üzere ibtal
olunmuştur.

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 5 -- Bu kanunun icrasma Maliye ve
Nafia vekilleri memurdur.
1 - V I -1938
Ad.
V.
M. M. V.
Bş. V.
8. Saraçoğlu
C. Bayar
K. Özalp
Ha. V
Mal. V.
Da. V
F. Ağralt
Ik. V.
Mf. V
Na. V.
Ş.
Kesebir
A.
Çetinkaya
S. Arıkan
Zr. V.
S. 1. M. V.
a. î. v.
Rana Tarhan F. Kurdoğlu
Drr H. Alataş

MADDE 5 — Bu kanunu icraya Maliye ve
Nafia vekilleri memurdur.
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[ A ] CEDVELÎ

Muhassasat
Lira K.

F.

Tahsisatın nevi

1
2
3
4
5

Memur ve müstahdemler ücreti
ikramiye ve sigorta
Harcırah
Yabancı memleketler harcırahı
Hava ve yer nakil vasıtalarının benzin
yağ ve saire masrafları
İdare masrafları
Tesisat masrafı
Mütedavil sermaye
1715 numaralı kanunun 8 nci maddesi mu
cibince Cumhuriyet Merkez bankasına veri
lecek itfa karşılığı

6
7
8
9

jfekûn

Sarfiyat
K.
Lira

îptalolunan
Muhassasat
Lira
K.

95
13
5
10

388
000
000
000

62 955 20
6 917 18
3 238 96
0

32
6
1
10

432 80
082 82
761 04
000

65
18
779
10

000
500
000
000

52 390 55
9 733 28
208 704 20
0

12
8
570
10

609 45
766 72
295 80
000

1 500
997 388

1 500
345 439 37

651 948

63

'
[B] CEDVELI

F.
1
2
3

ı
Muhnmemnat
K.
Lira

Varidatın nevi

450 000
86 000
64 000

Umumî bütçeden yardım
Muhtelif işletme varidatı
Müteferrik hasılat ve teberru

Tahsilat
Lira

K.

450 000
28 328 40
5 284 16
— .

600 000

Yekûn
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483 612
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