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İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİN 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve kanuna bazı maddeler eklen
mesine dair olan tasarı ile; 

Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi
ne ek kanun teklifinin Geçici bir Komisyonda gö
rüşülmesi hakkındaki içişleri Komisyonu rapor
ları kabul edilmedi. 

Gümrük Çıkış vergisinin kaldırılmasına; 
' Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât 

ve Memurlar Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 4258 sayılı kanuna bağlı 
kadrolarda değişiklik yapılmasına; 

Toprak Mahsulleri Vergisi Kanununun kal

dırılmasına dair olan kanunlar kabul olundu. 
Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri 

ve; 
Ekonomi Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 

hakkındaki kanun ile 3656 sayılı kanuna bağlı 
(1) ve (2) sayılı cetvellerin bu bakanlık kısımla
rında değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarılarının birinci görüşülmeleri yapıldı ve; 

Cuma günü toplanılmak üzere Birleşime son 
verildi. 
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S. Pek 
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Dr. M. Berker 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Mil

let Meclisi 1946 yılı bütçesinde değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi (2/96) (Bütçe Komis
yonuna) ; 

2. — İsparta Milletvekili Mükerrem Kara
ağaç 'm, Millî Korunma Kanununun 30 ncu mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/97) (İçişleri, Ekonomi, Ticaret ve Adalet, 
Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 
(2/97) (İçişleri, Ekonomi, Ticaret ve Adalet Ko
misyonlarına) ; 

Raporlar 
3. — Büyük Millet Meclisi 1945 yılı Eylül 

ve Ekim ayları hesabı hakkında Meclis Hesapla
rını İnceleme Komisyonu raporu (5/39) (Gün
deme) ; 

. 4. — Etibank sermayesinin artırılması hak
kında kanun tasarısı ve Ekonomi, Maliye ve Büt
çe Komisyonları raporları (1/498) (Gündeme); 

5. — Sümerbank sermayesinin artırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Ekonomi, Maliye ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/499) • (Gün
deme) ; 

6. — Elektrik İşleri etüd İdaresinin Ekono
mi Bakanlığına bağlanması hakkında kanun ta
sarısı, Bayındırlık, Ekonomi ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/527) (Gündeme). 
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BAŞKAN — Oturum açıldı. 

3. — SEÇİMLER 

l,.^— Sayıştay da açık bulunan üyelik için 
seçim yapılmasına dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ve Bütçe, MaUye ve Sayıştay Komisyon
larından kurulmuş Karma Komisyon raporu 
(3/256) [1] 

(Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Şimdi seçim sonucunu saymak 

1. —̂  Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü ihtiyaçtan için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komis
yonları raporları (İ/531) [2] 

. BAŞKAN — Tümü hakkında söz isteyen var 
mil 

; M. AYDIN (Trabzon) — Sayın arkadaşlar; 
bu b^yük harbin memleketimizde cereyan et
memekle beraber memleketimizde yapmış ol
duğu acı tesir atını bilirsiniz. Bu harb başlama
dan evvel gerek Devlet Demiryolları ve gerek
se Devlet Denizyolları İdarelerimiz hazırlıksız 

.vaziyette idiler. Fakat ne olursa olsun bu ida
relerin başında bulunanların binbir türlü feda
kârlıkları bu harbi bizim âdeta inanılmıyaeak 
derecede kolaylıkla geçirmemize sebep olmuş
tur. Bu bakımdan ben Ulaştırma Bakanlığımızı 
ve orada çalışan bütün memurlarımızı tebrik et
mek isterim. (Uüzel sesleri). Çünkü gördüğü 

[1] 54 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
' ' [2] 57 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dir. 

için kura çekeceğiz. İhsan Ezgü (Samsun), Dr. 
Zihni Ülgen (Bolu), Ali Taşkapılı (Afyon Ka-
rahisar). 

Oy toplamaya Erzincan Seçim bölgesinden 
başlıyoruz. 

(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Sayıştay üyeliği seçimi için oy 

vermiyen var mı? Oy toplama işi bitmiştir. 

vazife hakikaten büyüktür. Harb patladığı za
man depolarında ne bir tek çivi, ne de bir dir
hem yağ vardı. Böyle olmakla ve bazı anlarda 
münakalât durmak tehlikesi geçirdiği halde bu 
işin başında bulunan arkadaşların yapmış ol
dukları fedakârlık takdirin fevkindedir. Bu
nun için bugün getirilmiş bulunan 76 milyon
luk tahsisat meselesini ben memnuniyetle ka
bul etmek taraftarıyım. Tabiî arkadaşlar da 
aynı fikirdedirler. (Doğru, doğru sesleri). 

Bu münasebetle arkadaşlar, Ulaştırma Ba
kanlığından iki istirhamım vardır : Malûmu âli
niz Türklerin yapıcılık kudreti çok büyüktür. 
İnşaat meselesinde dünyanın takdirini kazan
mışlardır. Karalarda gördüğümüz büyük bina
lar gibi denizlerde de büyük tesisler vücude ge
tirmişlerdir. Bunların bakayasını Karadeniz 
sahillerinde elan görmekteyiz. Hâlâ kendi ipti
dai vasıtasiyle 800 tona kadar gemi yapan mü
esseseler vardır. Bunlar bu işi kendi başlarına 
yapmaktadırlar. Ben istedim ki muhterem Ulaş
tırma Bakanlığımız bu müesseselerden, bu ya
pılandan da birkaç gemi satm jalabilsin. Arzu 
olunursa, faraza yüz tane altışar yüz tonluk ol
mak üzere bir sene içinde ticaret filomuza 60 bin 
ton gemi ithal edilebilir, Bunlar için verece-

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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ğimiz âzami para beş altı milyon içerisindedir. 
Çok büyük birşey değildir. Bu suretle hem hal
kımıza bir kolaylık yapmış olacağız, hem de 
gemi ihtiyacımızı temin etmiş olacağız. Sayın 
Vekil kendileri de bilirler ki Avrupa ve Ameri
ka bugün derhal gemi verecek vaziyette değil
dir. Binaenaleyh biz bu küçük beş altı yüz 
tonluk motörlerden - ki bunlar da büyük vasıta 
sayılabilir - istifade edebiliriz. Sayın Bakanı
mızdan bunun teminini rica ederim. 

İkincisi Karadeniz münakalâtı; bilirsiniz ki 
vapurlarımızın az olması maalesef nakliyatı 
müşkülâta koymaktadır. Bugün Kafadeniüi ziya» 
ret eden arkadaşlar bilirler ki, ikinci mevki ve 
güverte yolcuları bile koyun, keçi gibi hayvanlar 
insanlarla birlikte taşınmaktadır. Bunlar ıstırap 
verici şekillerdir. Ne yapalım elimizde bolca va
pur ve şileplerimiz olmadığı için böyle yapılmak
tadır bunu yapmaya mecbur oluyoruz. Faka* ar-
kadalar bunun kolayı da vardır. Ben istanbul ve 
Trabzon Belediye Reisleri ile görüştüm; istanbul 
Belediye Reisi kesilmiş et nakliyatını kabul et
mektedir. Yalnız vapurlara souk hava depolarının 
yapılması icabediyor. Bu nakliyatı temin edebil
mek için, on vapurun baş taraf ma yapılacak 10X 
10X10 metre ebadında küçük birer depodan başka 
bir şeye ihtiyaç yoktur. Bunları da istanbul'da 
yapabilecek birçok müesseselerimiz bulun
maktadır. Şayet bu işi yaptırıp da yani 
kesilmiş et nakliyatım yapacak olursak, 
deniz yollarında seyahat, eden insanlara 
da hürmet göstermiş olacağız hem de deniz-
yoll arımız hayvanların nakliyatından dolayı 
dehşetli surette mahal kaybediyor ki, et naklet
mekle bunun önüne geçilmiş olacaktır. Ayni za
manda hayvanların masrafı da ortadan kalkmış 
olacaktır. Onun için Muhterem Vekilimiz Av-
rupadan satınalacağı vapurlar için souk depo
larının yapılmasını şart koşmuştur, fakat bu kâfi 
değildir. Elimizdeki on vapurumuza otuzar bin 
liradan 300 bin lira sarfile bu depoları yapmak. 
imkânı vardır. Şayet hayvan nakliyatı yapılmaz
sa, balık, peynir ve yağnakliyatı yapılmak için 
yine soğuk hava depoları yapmağa ihtiyaç vardır. 

Herhalde bunları da kabul edeceklerini ümit 
ediyorum. Kendilerine muvaffakiyetler dilerim. 

ULAŞTIRMA BAKANI Gl. A F . CEBESOY 
(Konya) — Sayın arkadaşlarım; evvelâ, Mit
hat Aydın arkadaşımıza, ulaştırma camiasında bu-
lujnup bu harb senelerinde fedakârlıkla çalışmış 

olan arkadaşlarımı takdir yollu sözlerine bu kür
süden teşekkür ederim. Bu kadirşinaslığından do
layı bu fedakâr arkadaşlarımızın daha ziyade ça
lışacaklarım temin ederim. 

Arkadaşlar, bu istikraz kanununun mu
cip sebeplerini arzetmeden evvel, bir kere, De
nizyolları ve Limanları idaresinin malî durumu
nu arzetmek isterim. Arkadaşlar, 1942 sene
sinde ve ondan evvelki senelerde Denizyolları 
Umum Müdürlüğü ile, Limanlar Umum Müdür* 
lüğü ayrı bulunuyordu, l#4â Senfesİ ÖeniMyolla-
n varidatı 14 milyon ve Limanlar Ümuıri Mü
dürlüğünün varidatı da 7 milyon lira idi idi ki, 
bunlarm mecmuu 21 milyonu buluyordu. On
dan sonra bu miktarlar, iki müessese birleştik
ten sonra, çoğalmağa başladı. 1943 senesinde 
iki idare bütçesi 30 milyon idi. 1944 senesinde 
her ikisinin birden 44 milyona çıktı. 1945 se
nesi malûmu âliniz 7 aylık olduğu için 26 mil
yondur. Bu sene 41,5 milyonu bulmuştur. Va
ridat bu suretle çoğalmış olmakla kalmadı, ida
renin eskiden kalmış faizli birçok borçları var
dır ki bunların yekûnu da 8 milyon kadardı, 
idare bunları da kamilen ödedi. Sonra Şirketi-
hayriyeyi 2,5 milyon lira vererek satiiı aldı. De
mek oluyor ki ayrıca 10 milyon.lira borç öden
miş bulunmaktadır, Bununla beraber arkadaş
lar beş,altı tane büyük posta gemilerimiz yaşlı 
olması dolayısiyle son derece yıpranmış bir hal
de idi, hattâ hizmetten çıkarmağa mecbur olu
yorduk. Elimizde başka gemi olmadığı için bu 
beş gemiyi adeta yeniden yaparcasına tamir et
tik ve posta gemilerini bir hayli müddet daha 
hizmette buludurabileceğiz. Bunun yanmda ar
kadaşlar, gerek fabrikalarının, gerek dokları
nın kabiliyetini iki veya üç misli tezyit ederek 
birçok işler yapmağa da muvaffak oldular. Ni
hayet bugün tersaneler ile dok ve havuzlarımız
da çalışan kıymetli işçilerimiz her nevi inşaatı 
yapabilecek vaziyete gelmişlerdir. Arkadaşlar, 
bugün huzurunuza takdim edilmiş olan bu ka
nun ile idare, kendi varidatına istinaden Hükü
metin malî kefaleti altında 76 milyon lira temin 
edecek ve bu sayede 1935 senesindenberi baş
lanıp henüz yenileştirilemiyen ve ihtiyacı karşı-
hyamıyan gemilerini satınalmağı veya yeniden 
yapmağa çalışacaktır. Hakikaten arkadaşlar, 
bu idarece, malî durumunu, sıkıntılı harb se
nelerine rağmen, arzettiğim veçhile iyi bir hale 
getirmiştir ve bugün huzurunuzda müzakere 
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edilmekte olan bu kaîiunun vereceği yetki ile 
programının ilk kısmını pek yakında tahakkuk 
ettirmeğe çalışacaktır. 

Bu para ile en ziyade yapacağımız işler .şun
lardır: Yük gemilerimiz azdır, onları süratle 
çoğaltmağa çalışacağız. Hariçte bulursak satın 
alacağız ve dâhilde de inşasına başlıyacağız. 
Bunun için tertiplenmekteyiz. Bundan başka 
limanlarımızı temizlemek için tarak dubası alı
nacaktır, Limanlarımızda doldurma ve boşalt
ma işlerini tekâmüle götürmek ve bu işleri daha 
koİaylikla yapabilmek için lâzımgelen tesisat ve 
teçhizat yapılacaktır. Bu kanunu biran evvel 
kabul buyurduğunuz takdirde bu işlere çabuk 
başlıyacağız. 

Arkadaşlarımdan Mithat Aydın bir arzu iz
har etti. Benizyollarımızda hayvanatı kesilmiş 
olarak nakledebilmek için yalnız sipariş edeceği
miz ve yeniden inşa edeceğimiz şileplerde değil, 
mevcut olanlardan bazılarında da soğuk hava de
poları yapılmasını arzu ettiler. 

Arkadaşlar, yaptığımız siparişlerde bunu 
derpiş etmişizdir. Mevcutlarımızda da yapmayı 
düşünmekteyiz. Bunlarda bazı tertibat yapıla
caktır. Binaenaleyh bu arzuları yerine getiril
meğe çalışılacaktır. 

Sonra, hayvan nakliyatını mümkün olduğu 
kadar büyük kontenjanlar halinde sırf şilep
lerle nakletmeğe çalışıyoruz, Yalnız bazen pos
ta vapurlarına bindirmek mecburiyetinde kalı
yoruz. Çünkü limanlara indirilmiş bulunan hay
vanları orada fazla durdurmamak için vapurlar 
geçerken mahdud miktarda hayvan yüklemek
tedir. Buna bugibi hallerde mecbur oluyoruz. 

Sonra yine pekâlâ takdir buyurursunuz ki, 
seyrisefer meselesi bir çok sebepler dolayı siyle 
uzamakta ve daima teehhürlere sebebiyet ver
mektedir. Bunun için zaruri hallerde posta 
vapurlarına hayvanlar alınmaktadır. 

ikinci arzularına gelince; bilhassa Karade
niz sahillerinde hakikaten 500 - 600 tona kadar 
motorlu ve yelkenli gemi yapan vatandaşlar var
dır. Bunlardan değil yalnız harp zamanında 
sulh zamanında da pek çok istifade etmekteyiz. 
Binaenaleyh Bakanlık kendilerine ne yolda yar
dım yapılması lâzımgeliyorsa onları etraflı su
rette tetkik etmişizdir. Ancak bunlara harp 
senelerinde yardım yapılamamışsa bu da imkân
sızlıktan dolayı olmuştur. Binaenaleyh sulha 
kavuşur kavuşmaz lâzımgelen tedbirleri alâ-

I cağız ve hatta teşebbüse de girişmişizdir. Bu 
vatandaşları teşvik ve tergip etmek için ne 
mümkünse yapmaktayız. Yalnız iyi anladımsa 
yaptıklarını satm alın diyorlar. Şimdiye kadar 
Devletin teşekkülü olan Devlet Denizyolları 
motorculuk ve yelkencilik yapmadı, bunun için 
henüz bir tertibatı yoktur. Fakat bu gibi va
tandaşların yapmış oldukları motörlerin; yel
kenlilerin, gemilerin 50 tondan fazlasına daima 
iş bulmaktayız ve bunların hizmetlerinden hiç
bir zaman müstağni kalmamaktayız. Hattâ iki 
üç senedenberi küçüklü büyüklü olmak üzere 
100 -150 kadar bunlardan yapılmıştır hepsi hiz
mete sevkedilmiştir. Bu hususta tuttuğumuz 
perensip, dâhilinde üç sefer yapanları bir sefer 
harice göndermektir. Bunlar durmadan çalış
maktadırlar. Avrupa ile yollarımız açıkken bu 
motorlardan çok istifade edilmiştir ve vatandaş
lar çok kaaznmışlardır. Maahaza Bakanlık ne 
mümkünse onu yapmaktan geri kalmıyacaktır. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara, geçici 

yüklenmelere girişilmesi hakkmda kanun 

MADDE 1. — Hükümetçe onanacak progra
mı gereiğnce, yıllık ödeme miktarı on iki.mil
yon lirayı geçmemek, üzere Devlet Denizyolları 
ve Limanları tşletme Genel Müdürlüğünce ya
pılacak, yaptırılacak ve satın alınacak gemiler, 
tarak dubaları, havuzlar, gemi inşa ve tamir ter
saneleri teçhizat ve malzemesi, yükleme ve bo
şaltma, tesisleri ve teçhizatı ve çeşitli gereçler 
için yetmiş altı milyon liraya kadar gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeğe Ulaştırma 
Baaknı yetkilidir. 

BAŞKA N—• Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinei madde gereğince giri
şilecek yüklenmeler Genel Müdürlük bütçeleri
nin (A) cetvellerinde özel bölümlere konulaeak 
ödeneklerle karşılanır. 

BAŞKA N— Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Devlet Denizyolları ve Liman- I 

lan işletme Genel Müdürlüğü, birinci madde 
konusuna giren işlere mahsus olmak üzere Ulaş
tırma Bakanlığının teklifi, Bakanlar Kurulu
nun kararı ve Maliye Bakanının kefaletiyle otuz 
yılı geçmemek üzere elli milyon liraya kadar is
tikrazlar yapmağa ve bono çıkarmağa yetkilidir. 

BAŞKA N— Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayım tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Gündemin ikinci ve üçüncü maddelerindeki 

işler, dağıtma süresi itibariyle tam zamanına er
memiştir, onun için geçiyorum. 

2. — Tank (Zırhlı otomobil dâhil) sınıfı era
tının aylık ve gıdalarına yapılacak zam hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/492) [1] 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Orgl. tZZETTÎN ÇALIŞLAR (Muğla) — 

Ordumuzu kuvvetlendiren tank sınıf mm tank
ları içerisinde çalışan elemanlarına maaş, aynı 
zamanda iaşe zammı, yapılıyor. Bu kanun
da ki mucip sebepler de, hizmeti ağır bir 
sınıftır. Bununla beraber bizde bu vasıta
nın, bu harp silâhının imali mümkün değildir. 
Tedariki güçtür ve çok pahalıdır, iyi bakılmazsa 
çabuk yıprattırıl ırsa fazla masraflara duçar olmuş 
oluruz ve fakat içindeki elemanlara bir imtiyaz 
ve bir maaş farkı bahşedilecek olursa daha iyi ba
kılacaktır ve bundan çok faydalanmış olacağız 
deniliyor, tank sınıfının hizmeti hakikaten ağır
dır, yıpratıcıdır, Bu yüzden içinde çalışanlara 
daha iyi bakmak elbette lâzımdır. Yıpranan vü
cudu daha iyi beslemek behemehal lüzumludur. 
Onun için bu kanunla iaşeden farklı olarak zam 
yapmak pek doğrudur. Fakat maaş kısmına ge
line subaylar zikredilmem iştir. Bunlar başka 

[1] 58 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. [ 
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bir kanunla, tank içinde çalışan subayların 
da maaşlarının artırılması icabedecektir. An
cak mucip sebeplere göre yani, silâha iyi 
bakmak için içinde çalışanlara fazla pa
ra vermek bence doğru bir mucip sebep değildir 
ve böyle bir zihniyeti orduda yaratmak ve yaşat
mak katiyen caiz değildir her cins silâh askerin 
ve subayın elinde onun şerefi ve namusu kadar 
kıymetlidir ve o terbiye ile, o nizam ile çalışır ve 
ona öyle bakar. Evet tank mühim bir silâhtır fa
kat, diğer çok mühim harb silâhları daha vardır. 
Tanktan geri kalmıyan birçok silâhlar da vardır. 
O halde bunlara da iyi bakılması bakımına dikkat 
edilmesi için fazla maaş' vermek zihniyeti 
kabul edilemiyecek Dİr keyfiyettir. Gerçi uçaklar
da bir de deniz içinde çalışıldığı zaman bir tah
sisat veriliyor. Fakat o tahsisatın bir zammı maaş 
telâkki edilmemesi lâzımdır. O havada çalışıldığı 
zaman bir uçak zammıdır ve denize dalınıldığı 
müddetçe ona tahsis edilen bir paradır. Bunlarda 
açıkta, dışarıda bulundukları zaman, çalıştıkları 
zaman zammı maaş diye bir şey almazlar, işte 
bunu arzetmek için ve, maaş zammiyle sU&hlarT-

. miza iyi bakılacak zihniyeti katiyen orduda yer 
bulmıyacak bir surette kaldırılmak için bu mâru
zâtta bulunuyorum. Bence tank içinde çalışanla
ra fazla gıda vermek doğrudur. Çünkü yorucu
dur. Onu beslemek için fazla gıda vermek lâzım
dır. Hizmetin ağırlığı olabilir, ihtiyat hizmetin
de, askerlik ihtiyat hizmetinde bir azaltma yap
mak suretiyle meselâ iki sene muvazzaf askerliği
ni yapan erler ihtiyat ta şu kadar hizmet yapar 
denir. Herhalde Sayın Mili Savunma Komisyo
nu bu noktai nazarı bir kerre tetkik buyururlarsa 
iyi olur. Silâhlarımıza orduda iyi bakmak için 
ancak subayın ve eratın silâh karşısında beslediği 
büyük aşk ve muhabbetin, namus ve şerefin neti
cesi olarak kalması behemehal lâzımdır. 

H. TUGAÇ (Ağrı) — Efendim, Sayın Or
general tankın - ki zırhlı otomobil de bunun şü
mulü dâhilinde mütalâa ediliyor - gerekçede ar-
zedilen ehemmiyetine temas buyurmaddar. Eğer 
temas etselerdi bu tasarının yalnız silâhın bakı
mı meselesinden dolayı gelmediği kendiliğin
den anlaşılırdı. Arkadaşlar gerekçeyi okumuş
lardır. Gerekçede tank sınfının öneminden bah
sedilmektedir. Hakikaten, hepinizin daha düne 
kadar okuduğunuz ve işttiğiniz gibi bu silâh 
ordunun bellibaşlı silâhlarından biri olmuştur, 
Bu silâhı diğer kara silâhlariyle beraber muta-
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talâa ederken bu sınıfa mensup olanların biraz 
fazla zam almalarını sırf bakım meselesine atfet
menin doğru olmadığını takdir buyururlar. Or
dunun bellibaşlı silâhlarından biri olan tank sı
nıfı mensuplarının biraz fazla tahsisat almaları 
için Bakanlığın teklif ettiği bu tasarı Encümen
ce yerinde görülmüştür. Komisyonumuzun tek
lifini Heyeti Aliyenin de aynen kabul edece
ğinden şüphe etmem. Fazla bir şey söylemeğe 
de lüzum görmem. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI Gl. A. R. AR-
TUNKAL (Manisa) — Sayın arkadaşlarım; bu 
tasan yapılırken geçen sene Âli Askerî Şûrada 
da görüşülmüş ve diğer ecnebi ordularda bu sı
nıfta kullanılan subay ve erata ne suretle mua
mele yapıldığı tetkik edilmiştir. İngiliz ve Ame
rika ateşeleri de çağırılarak kendilerinin fikir
leri soruldu. îngiliz ordusunda dahi, sanatkâr
lar çok olduğu halde, bu arzettiğimiz erat gibi 
onlar da, diğerlerinden fazla para vermek su
retiyle, hakikaten çok zahmetli ve yorucu olan 
bu işte daha dikkatli davranmalarını temin et
tiklerini söylediler. Esasen bizde, demirci on
başısına, nalband onbaşısına yani sanatkârlara 
piyade onbaşısından fazla maaş verilmektedir. 
Böyle sanatla uğraşanlar ötedenberi sanatlarının 
mükâfatını görürler. Diğer ecnebi ordularda da 
bunlara lüzum ve kıymet ve ehemmiyet verilir
ken bizim de buna ehemmiyet vermemizi çok ye
rinde bulduk. Binaenaleyh yüksek heyetinizin 
de tasvibini rica ederim. 

BAŞKAN — Başka bir mütalâa yoktur. 
Maddelere geçilmesini yüksek oyunuzça sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tank (Zırhlı otomobil dâhil) smıfı eratının 
aylık ve gıdalarında yapılacak zam 

hakkında kanun 
MADDE 1. — Tank sınıfı (Zırhlı otomobil 

dâhil) eratına bu sınıflarda görev yaptıkları sü

re içinde; bir piyade erinin veya erbaşının ay
lığı bir kabul edildiğine göre: 

Tank tamircileri ve elektrikçilerine 3 
» şöferlerine 2,5 
» telsizcilerine 2 
» top ve makinali tüfekçilerine 1,5 
» erbaşlarına 1,5 

misli aylık verilir. 
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 

mı? Maddeyi-oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tank eratına cephede harb ha
reketleri halinde (cephede, gerilerde istirahat 
halindekiler müstesna) bulundukları sürece di
ğer sınıf eratına nazaran dörtte bir nispetinde 
(daha ziyade şekerli maddeler) fazla gıda veri
lir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Millî Savunma ve 
Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Sayıştayda açık bulunan üyelik için (276) 

milletvekili oy vermiştir. Faruk Işık (181) oy, 
Fuat Beşkardeş (89) oy, Asım Yaşargil (6) oy 
almıştır. Muamele tamamdır. 181 oyla Faruk 
Işık Sayıştay Üyeliğine seçilmiştir. 

Gelecek birleşim ayın 28 nci Pazartesi günü 
saat. 15 tedir. Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati: 15,46 

mmm 
DÜZELTME 

Yirmi, yedinci birleşimde aşağıdaki düzeltme yapılacaktır. 

Sahife Sütun Satır Yanlış Doğru 

90 1 4 Kabul edilmiştir. Kabul edilmemiştir. 



T. B. M. M. Hasnmeri 



S. Sayısı:54 
Sayıştayda açık bulunan üyelik için seçim yapılma
sına dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe, 

Maliye ve Sayıştay Komisyonlarından kurulmuş 
karma komisyon raporu (3/256) 

T. C. 
Sayıştay 23. V. 1945 

Sayı : 336960/922 
Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 

Yüce Başkanlıklarınca da bilindiği üzere, Üye Refik Bakuy'un 30. I I I . 1945 tarihinde Sayıştay 
Daire Başkanlığına seçilmesinden dolayı Sayıştay Genel ve Temyiz Kurullarında bir üyelik açık 
bulunmaktadır. Adı geçen üyeliğe 2514 sayılı Sayıştay Kanununun 4 ncü maddesi hükmüne göre, 
Büyük Millet Meclisince bir zatın seçilmesine müsaade buyurulmasını en derin saygılarımla arz ve 
rica ederim. 

Sayıştay Başkanı 
8. Oran 

Bütçe, Maliye ve Sayıştay Komisyonlarından kurulmuş Karma Komisyon raporu 

T.B.M.M. 
Karma Komisyon 22.1.1946 
Esas No. 3/256 
Karar No. 34 

Yüksek Başkanlığa 

Sayıştayda açık bulunan üyelik için seçim 
yapılmasına dair olan 23. V . 1945 tarih ve 
236960/922 sayılı Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
Bütçe, Maliye ve Sayıştay Komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyona tevdi Duyurulmak
la tezkere, Sayıştay Başkanı Seyfi Uran hazır 
olduğu halde okundu. 

2514 sayılı Sayıştay Kanununun 4 ncü mad
desi hükmüne göre, açık bulunan üyelik için 
Kamutaya iki aday gösterilmesi gerektiği cihetle 
Karma Komisyonda hazır bulunan 55 üyenin iş
tirakiyle yapılan gizli seçim! sonunda, en çok 
rey alan ilişik listede adları ve kısa sicil sureta 
leri yazılı iki zatm Kamutaya arzı kararlaştı
rıldı. 

Karma Komisyon raporu saygı ile Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 
Karma Komisyon Baş. Sözcü Kâtip 

Kastamonu Tokad İstanbul 
T. Coskan H. M. Oeşmir F. öymen 

Ankara A. Karahisar A. Karahisar 
M. Aksoley î. H. Baltacıoğlu 8. Turdkoru 

Ankara Aydın Balıkesir 
H. N. Mihctoğlu Ol. R. Alpman H. Küçükler 

Bolu Burdur Burdur 
C. özçağlar M. Sanlı Ş. Engineri 
Çanakkale Çanakkale Çorum 

R. Bulayırh S. T. Arsal E. Alpsar 
Diyarbakır Diyarbakır Eskişehir 

R. Bekit Ş. Uluğ Y. Abadan 
Giresun Giresun Kastamonu 

M. Akkaya A. Sayar H. Çelen 
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Hatay 

II. Selçuk 
İstanbul 

/. ff. Ülkümen 
İzmir 

M. Birsel 
Kastamonu 
N. Tamaç 

Manisa 
/. Ertem 

Adı ve soyadı 

Faruk Işık 

İsparta 
M. Karaağaç 

İstanbul 
A. Bayındır 
Kayseri 

Ö. Taşçıoğlu 
Malatya 

N. Baydar 
Manisa 

F. Kurdoğht 

Son 

/ 

Unvanı 

Başmurakıp 

İstanbul 
H. Kortd 

İzmir 
Ş. Adaları 
Kütahya 
H. Pekcan 
Malatya 

M. N. Zapcı 
M&rdpı 
R. Erten 

Muğla 
H. Kitapçı 0. 

Siird 
8. Tuncay 

Tokad 
/». .1. Sevengü 

Van 
/ . ,/lmfc.y 

Zonguldak 

Muğla 
Karamuğla A. 

Sivas 
A. Yurdakul 

Trabzon 
M. 8. Anamur 

Yozgad 
il. Sungur 

if. A. Kuyucak Dr. 

memuriyetinin 
, JL. . 

Barem 
derecesi 

5 

^ 
İntihap veya tâyini Doğum tari-

tarihi hi ve 

31.VII.1934 1310 

Niğde 
G. Bodrumlu 

Tokad 
C. Kovalı 

Urfa 
E. Tekeli 

Zong*uldak 
E. Erişirgü 

Bolu 
3f. 1Tl#en 

Devlet hiz
metine dti-

yeri Tahsili hul tarihi 

van Hukuk 1937 11.XT.1331 

Fuat Beşkardeş Başmurakıp 13.X.1937 1316 Mardin Hukuk 1937 1.III.1335 

( 8. Sayısı : 54 ) 
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Son memuriyetinden evvel bulunduğu Bildiği Garp 
memuriyetler lisanları Telifatı Fevkalâde telif 

Kaza bidayet mahkemesi kâtipliği, vilâyet mu
hasebe, evrak, mahrukat idaresi maaş ve masraf, 
Adana muhacirin kitabetleri, sultani ambar me
murluğu, Beyoğlu, İstanbul muhasebe kitabetleri, 
Divanı Muhasebat murakıp muavinliği, murakıp
lığı, başmurakıplığı. 
İdarî muallimliği, Ziraat Bankası mukayyitliği, 
Divan Muhasebat muarkıp muavinliği, murakıp
lığı, başmurakıplığı. 

( S. Sayısı : 54 ) 





S. Sayısı: 57 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme genel Müdür
lüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 

girişilmesi hakkında kanun tasarısı, Ulaştırma ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/531) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/478 - 6/28SS 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Denizyolları ve Limanları tşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
25. XII . 1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle bir
likte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

3633 sayılı Teşkilât Kanunu ve diğer kanunlar icabınca tekel veya serbest şekilde iktisadi te
şebbüslerle âmme hizmeti mahiyetinde işler olarak Devlet Denizyolları ve Limanlan tşletme Ge
nel Müdürlüğü uhdesine verilmiş olan çeşitli gereçlerin gereği gibi başarılabilmesini sağlamak 
üzere-bu idare elinde bulunan vasıta ve tesisleri geniş nispette yenilemek ve çoğaltmak ihtiyacı
nı tatmin mevzuu Hükümetçe daha 1935 yılında ele alınmış ve o yıl ile mütaakıp yıllarda bunun 
bilhassa çeşitli gemi ve liman vasıta ve tesislerine mütaallik olanları için icabeden tetkiklere, 
sipariş ve taahhütlere girişilmiş idi. 

Türlü sebeplerden doğan bazı gecikmeler ve nihayet İkinci Cihan Harbinin meydana çıkma
sı yüzünden işler tamamlanamadı ve meselâ yeni gemi ihtiyacı mevzuunda büyüklü küçüklü 26 
vapur siparişi kararlaştırılarak bunlardan 15 i taahhüde bağlanmış ve 11 inin de ilk ihalesi ya
pılıp katı ihaleye raptı günün işi haline girmiş iken Umumi Harbden önce tamamlanıp teslim 
edilen ancak 8 gemi ele geçirilebilip üsttarafı muhtelif inşa veya muamele safhalarında kaldı. 

O tarihten bugüne kadar geçen 11 yıl içinde idarenin iş sahası daha çok genişledi. îş hacmi 
mühim nispette arttı ve o zaman dahi hemen hepsi iktisadi ömürlerini bitirmiş halde bulunan vası
talarında daha fazla eskimeler, ağır hırpalanmalar ve türlü sebeplerle eksilmeler vukuageldi. Me
selâ bu arada gemilerinden, birisi yenilerden olmak üzere, üçü battı. Eskilerinden birkaçı artık 
çalıştırılamaz hale gelerek faal kadrodan çıkarıldı. 

Harbin sona ermesi üzerine yurdun genel ihtiyaçları gözden geçirilirken gerek yukarıda arze-
dilen geçmişe ve hale ait vaziyetin mübrem ilcası ile gerek önümüzdeki sulh devrinde memleke
tin sanayi, ziraat ve diğer sahalarında yeniden girişilecek ilerleme hamlelerinin tabiatiyle ulaş
tırma alanında husule getireceği büyük ihtiyaçları karşılayabilmek mülâhazalariyle deniz tica
reti mevzuunu yeniden ele almak Hükümetçe zaruri görüldü. 

Bu bakımdan yapılan tetkikler sonunda vüout bulan ve bugünkü umumi darlık ve güçlükleri 



gözönünde tutarak ancak en zaruri had ve ihtiyaçları ihtiva eden bir program, türlü nevi ve 
hacimde gemiler, vasıtalar, gemi tamir ve inşası ve liman hizmetleri mevzularma mütaalik inşa 
ve tesisler yaptırmak, yapmak veya satınalmak maksatlarına şâmil olarak tahminen 159 milyon
luk bir i§ derpiş etmiştir. 

Takdim olunan bu kanun tasarısı o programın derhal tatbikına girişilmesi elzem görülen 
ilk kısmı için gerekli 76 milyon liralık masarife ait tahsisat, taahhüt ve sözleşme yetkisi mev
zuuna taallûk ediyor. Geri kalan kısmın ileride tertiplenmesi ve sırası gelince yeni bir kanun 
tasarısı ile Büyük Meclise arzı mukarrerdir. 

jk Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B.M.M. 
Ulaştırma Komisyonu 15.1". 1946 

Esas No. i/531 
Karar No. 5 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki ka
nun tasarısı, Komisyonumuzun 10 .1.1946 ta
rihindeki toplantısında, Ulaştırma Bakanı ve 
uzmanları da hazır bulundukları halde, ince
lendi. 

Gerek tasarının gerekçesinden ve gerek Ba
kan ve uzmanları tarafından yapılan etraflı açık
lamalardan anlaşıldığına göre, tasarının hazır
lanmasını gerekli kılan sebep ve maksat şudur: 

İkinci cihan harbi başladığı sıralarda esasen 
büyük kısmı eski gemilerden mürekkep olan de
niz ticaret filomuz, gemi alma ye hele yaptır
ma imkânmı büsbütün ortadan kaldırmış olan 
harp yıllarında daha ziyade eskiyerek ve eksi
lerek harp sonrası devrine daha zayıf bir du
rumda çıkmıştır. Buna karşılık, ulaştırma ih
tiyacı, tersine olarak, daha ziyade artmış oldu
ğu gibi önümüzdeki sulh yıllarında daha da art
ması kuvvetle muhtemeldir. Bundan başka, ya
bancı memleketlerle olan ulaştırmalarımızda 
kendi gemilerimizin kullanılması, memleketin 
döviz bakımından da faydasını sağlayacağı ci
hetle, şilepçiliğimizin biran önce kuvvetlendiril
mesine ihtiyaç vardır. 

Sulh döneminin deniz ticaret filomuzdan bek
lediği bu üstün hizmetlerin görülebilmesi için 
gerekli olan gemilerin tedarikine iki yoldan gi
dileceği anlaşılmaktadır : 

1. — Yabancı memleketlerden gemi satmalına 

. veya yaptırmak; 

2. — Kendi yurdumuzda kendimiz yapmak. 
Komisyonumuza verilen bilgiler, taşından 

gemi satınalmanm veya yaptırmanın, içinde 
bulunduğumuz yıllarda ve yakın gelecekte güç 
olacağını göstermektedir. Bundan dolayı, bir 
yandan, bu güçlüğe rağmen, bu yoldaki teşeb
büslere devam edilirken, öteyandan da, kendi 
yurdumuzda ve kendi tesis ve araçlarımızla ge
mi inşasına çalışılacağı; ve gemi saç levhaları 
da yapmak kudretinde olan Karabük fabrika
mız bu levhalarr yaptığı takdirde, halen kapa
siteleri üç misline çıkarılmış olduğu anlaşılan 
Haliç'deki tesislerimizde şilep ve şehir hatları 
vapurları yapılabileceği hususundaki izahlar Ko
misyonumuza inşirah vermiş ve tasarının da bu 
maksatlarla hazırlandığı öğrenilmiştir. 

Binaenaleyh, deniz ticaret filomuzun biran 
evvel kuvvetlendiğini ve kendi yurdumuzda da 
gemi yapıldığım görmek iştiyakiyle meşbu olan 
Komisyonumuz, tasarıyı, aşağıda arzedilen Ufak 
bir değişiklikle kabul etmiştir: 

Bu tasarının ihtiva ettiği-tahsisatla yeni bir 
tersane inşası bahse mevzu olmayıp ancak mev
cut tersane ve havuzların noksanlarının" tamam
lanmasına çalışılacağından birinci madde bu şe
kilde değiştirilmiştir. 

Ancak, bu konu etrafında vukubulan konuş
malar sırasında, Komisyonumuzun önemle üzer
lerinde durmuş olduğu bazı arzu ve dilekleri de 

( S . Sayısı: 57) 



mazbatamıza dercetmeyi faydalı buluyoruz: 
, 1; —:. Gemi yapmak ve işletmek içlerinin, Dev

let Demiryollarında olduğu gibi, birbirinden ay
rılması; 

2. — Komisyonumuzun, kendi yurdumuzda 
kendi araçlarımızla gemi yapılabileceği hakkın
daki katî kanaati, Sayın Bakanın ve uzmanları
nın izahlar.iyle de teeyyüt etmiş bulunduğundan, 
artık zamanı gelmiş ve hattâ geçmiş bile olan 
bu işin bir an önce Hükümet meselesi halinde 
ele alınarak bu yoldaki teşebbüslere derhal baş
lanması; 

3. — Yukarki dileğin tahakkukuna imkân 
verilmek üzere, Millî Savunma Bakanlığının iş
galinde kalmakta devam ettiği anlaşılan, Ha
lis'teki iki havuzun Ulaştırma Bakanlığı emrine 
terkedilmesi; 

4. — Yine aynı maksatla, Karabük fabrika
mızın gemi saç levhaları da imal etmekle görev
lendirilmesi ; 

5. — Bir taraftan gemi inşa ve tamirine mah
sus ve mevcut tesis ve araçlarımızı ıslah, tak
viye ve noksanlarını ikmal ederek, Karabük 
fabrikasının da yardımiyle, yurtta gemi yapma
ğa çalışılırken; bir taraftan da, daha büyük 
gemiler inşası için kurulması gerekli olan ve tek
nik personeli ve kalifiye işçileri hazır olduğu 
memnuniyetle öğrenilen esaslı tersane işine, Hü
kümetçe hazırlanmakta olan büyük sanayi proğ-

â -
ramında önemli bir yer verilmesi; 

6. — Bilhassa yolcu gemilerinde iktisadi ig* 
letme mülâhazasının yanında, asrm icabına uy
gun surette (Sürat) e de gereken önemin veril
mesi; 

7.;— Deniz ticaret filoları kuvvetli olan mem
leketlerde dahi önemli yardımcı hizmetler gören 
motorlu ve yelkenli küçük gemilerin, ticaret 
filosu ihtiyacına yeter olmıyan memleketimizde
ki rolleri daha büyük ve daha değerli olduğu 
cihetle, hemen bütün sahillerimizde inşa edil
mekte olan bu gibi gemilerin yapıcılarına Hükü
metçe her türlü kolaylık ve himayenin gösteril
mesi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ulaştırma 
Komisyonu 
Başkanı 
Çoruh 

A. R. Efem 
Aydın 

Dr. R. Levent 
Kars 

E. D emir el 
Ordu 

Ş. Akyazı 
Sivas 

• H. Işık 

Sözcü 
Kars 

Ş. Karacan 
Edirne 

A. E. Ağaoğullan 
Kırşehir 
F. Seler 

Ordu 
Dr. V. Demir 

Trabzon 
M. Aydın 

Kâtip 
Erzurum 
8. Altuğ 

Hatay 
ı H. İlgaz 

Kocaeli 
R. Fenmen 

Sivas 
H. Gökdalay 

Tunceli 
H. Üçöz 

Bütçe Komisyonu rapora 

2\ B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/531 
Karar No. 40 

Yüksek Başkanlığa 

Sİ . / . 1946 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Ulaş
tırma Bakanlığınca hazırlanan ve Başbakanlığın 
28 . XII . 1945 tarih ve 6/2855 sayılı tezkeresiy
le Yüksek Başkanlığa sunulan kanun tasarısı 
Ulaştırma Komisyonu raporiyle birlikte Komis
yonumuza verilmekle Ulaştırma Bakanı Ali Fuat 
Cebesoy ve Maliye Bakanlığı adma Bütçe V*e 
Malî Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları hal

de okundu ve görüşüldü. 
Ulaştırma vasıtalarımızın yetersizliği dola» 

yısiyle ikinci dünya harbinin devamınca memle
ketimizde karşılaşılan ve elan da devam etmek
te olan sıkıntılar malûmdur. Ekonomik ve ticari 
gelişmelere muvazi olarak taşıma vasıtalarının 
artırılması, vasıflarının iyileştirilmesi bakımla
rından esaslı tedbirler almak zorundayız. Deniz 
taşıma vasıtalarından mühim bir kısmı düşük 
süratli eski gemilerden ibarettir. Harp boyunca 
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yeni gemiler satın alınması veya yaptırılması 
imkânları büsbütün azalmış, mevcut tersane, dok 
ve havuzlarda eskilerinin hizmete el verişi şekle 
konulması için büyük gayretler sarfedilmesine rağ
men deniz ticaret filomuzun taşıma kabiliyeti ih
tiyacı karşılıyamaz hale gelmiştir. Yeni yolcu 
ve eşya gemileri ve şilepler yaptırılması veya sa-
tınalmması suretiyle ticaret filomuzun ihyası, 
Komisyonumuzca da takdirle karşılanan, yerinde 
bir tedbirdir. 

Gemilerin liman ve iskelelere kolayca yanaşa-
bilmeleri ve yükleme ve boşaltma işlerini 
çabuk ve emniyetli olarak yapmaları için 
bazı tedbirler düşünüldüğü ve bu ted
birler cümlesinden olarak liman ve iskeleler
de tarama ve temizleme işinin üzerinde önemle 
durulacağı ve Halic'in temizlenmesinin önplânda 
tutulduğu Ulaştırma Bakanı tarafından verilen 
izahlar sırasında açıklanmıştır. Komisyonumuz, 
bu temizlemeler sırasında istanbul Belediyesi ile 
Denizyolları İşletme idaresi arasında hizmete te
sir yapacak ihtilâfların meydana çıkmamasının 
sağlanmasını ve temizleme işinin gecikmesine se
bebiyet verilmemesi için tedbirler alınmasını te
menni ve tavsiyeye değer görerek maddelerin 
müzakeresine geçmiştir. 

Ulaştırma Komisyonunun birinci ve hükü
metin ikinci maddeleri Komisyonumuzca da ay
nen kabul olunmuş, üçüncü madde yeni bir yet
ki konusu olarak yeniden kaleme alınmış ve be
şinci maddede yazılışa ait bir değişiklik yapıl
mıştır. 

Kamutaya ârzolunmak üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Kastamonu Tokad İstanbul 
T. Coşkan H. N. Keşmir F. öymen 

Aydın Bolu Burdur 
Gl. Refet Alpman Dr. Zihni Ütgen Ş. Engineri 

Çanakkale Diyarbakır Eskişehir 
S. T. Arsal Rüştü Bekii Yavuz Abadan 

Giresun Giresun Hatay 
M. Akkaya Ayet Sayar Hamdı Seçuk 

İsparta istanbul istanbul 
M. Karaağaç H. Kortel t. H. Ülkrmn 

izmir Kütahya Manisa 
M. Birsel H. Pekcan F. Kurdoğlu 

Mardin Muğla Rize 
R, Erten H. Kitabcı T. B. Balta 

Urfa Zonguldak 
Esat Tekeli H. A. Kuyucak 
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HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

Devlet Denizyolları ve idmanları İşletme Genel 
Müdürlüğji ihtiyaçtan için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetçe onanacak progra
mı gereğince yıllık ödeme miktarı oniki milyon 
lirayı geçmemek üzere Devlet Denizyolları ve 
Limanları İşletme Genel Müdürlüğünce yapılacak, 
yaptırılacak ve satınalmaeak gemiler, vinçler, ta
rak dubaları, havuzlar, gemi inşa ve tamir ter
saneleri, kömür.alıp verme mmtakaları ve çe
şitli gereçler için yetmiş altı milyon liraya ka
dar gelecek "yıllara geçici yüklenmelere giriş
meğe Ulaştırma Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince giri
şilecek yüklenmeler Genel Müdürlük bütçeleri
nin (A) cetvellerinde özel bölümlere konulacak 
ödeneklerle karşılanır. 

MADDE 3. — 16 . VI. 1939 tarihli ve 3633 
sayılı kanunun 32 nci maddesinde yazılı borç
lanma miktarı birinci madde konusuna giren 
işlere mahsus olmak üzere 50 milyon lira ve 
borçlanma süresi bir kat artırılmıştır. 

MADDE 4. 
rtirlüğe girer. 

Bu kanun yayım tarihinde yü-

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
Ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Artunkal 

Dışişleri Bakanı 
ff.SaH 

Milli Eğitim Bakanı 
tûcel 

Ekonomi Bakanı 
Fuûd Sirmen 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Suad Ü. Ürğübtü 
Ulaştırma Bakam 

Â. F. Cebesoy 
Çalışma Bakanı 

Dr. S. Irmak 

Adalet Bakam 
R. Türü 

İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sim Doy 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

Dr. S. Konuk 
Tarım Bakanı 

Ş> B. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 
R. Karadeniz 

ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞİ 

Devlet Deoıizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetçe onanacak progra
mı gereğince, yıllık ödeme miktarı on iki mil
yon lirayı geçmemek üzere Devlet Denizyolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünce ya
pılacak, yaptırılacak ve satın alınacak gemiler, 
tarak dubaları, havuzlar, gemi inşa ve tamir ter
saneleri teçhizat ve malzemesi, yükleme ve bo
şaltma tesisleri ve teçhizatı ve çeşitli gereçler 
için yetmiş altı milyon liraya kadar gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeğe Ulaştırma 
Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ulaştırma Komisyonunun bi
rinci maddesi ayniyle. 

MADDE 2. — Hükümetin teklifinin ikinci 
maddesi ayniyle. 

MADDE 3. — Devlet Denizyolları ve Liman
lan işletme Genel Müdürlüğü, birinci madde 
konusuna giren işlere mahsus olmak üzere Ulaş
tırma Bakanlığının teklifi, Bakanlar Kurulu
nun kararı ve Maliye Bakanının kefaletiyle otuz 
yılı geçmemek üzere elli milyon liraya kadar is
tikrazlar yapmağa ve bono çıkarmağa yetkilidir. 

MADDE 4. — Hükümetin teklifinin 4 ncü 
maddesi ayniyle. 

. . . . . . - . . .—.-^ .^ 
MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ye Ulaştır

ma Bakanları yürütür. 
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S. Sayısı:58 
Tank (Zırhlı otomobil dâhil) sınıfı eratının aylık ve 
gıdalarına yapılacak zam hakkında kanun tasarısı, Mil
lî Savunma ve Bütçe Komisyonları raporları (1/492) 

r . c . • . ' • ' • • . . 

naşbakanltk 16.VIII.1945 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71-414 6/1885 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tank (Zırhlı otomobil dâhil) sınıfı eratınm ayhk-ve gıdalarına yapılacak zam hakkında Millî 
Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 2 . VIII. 1945 tarihinde Yüksek Mecli
se arzı kararlaştırılan kanun tasarısmin gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
, " Ş. Storacoğln 

Gerekçe 

Bugünkü harblerin özellikleri karşısında muasır ordular (Zırhlı otomobilleri de şümulü dâhi
line almış bulunan) tank snıfına hususi bir önem vermişlerdir. Memleketin yüksek menfaati ve 
müdafaası bakımından tank ve zırhlı vasıtalara ordumuzda da büyük bir önem verilerek bu sı
nıf teşkilât gün geçtikçe bizde de genişlemektedir. Harblerde gördüğü görev bakımından bü
yük bir önem kazanan bu silâhların tedariki ise bize pek pahalıya malolmaktadır. Bunların ye
dek aksamının memleketimizde tedarikinin müşkül ve hattâ imkânsız bulunmasından • bu sınıf 
silâh ve vasıtaların bakımı temin edilerek uzun müddet elde kalmalarını sağlamak zoru karşı
sındayız. Gerek bu bakımdan ve gerekse tank vazifesinin özelliği ve diğer sınıflara nazaran'da
ha yıpratıcı olması ve görevlerinin ağırlığı bakımından ecnebi ordularında olduğu gibi tank sı
nıfı eratına diğer smıflar eratına nazaran fazia maaş ve fazla gıda verilmesi (daha ziyade şe
kerli maddeler) gerekli görülmüştür. Bir tank tugayının on milyon liraya malolmakta bulundu
ğu gözönünde tutulduğu takdirde yukarıda izah olunan sebeplere binaen kabul edilecek fazlalığın 
sözü geçen kıymete göre bir hiç derecesinde olduğu anlaşılır. îşte bu maksadı temin için ilişik 
kanun tasarısı hazırlanmıştır, 



$EU1Î Savunma Komisyonunun raporu 

T. B. M, M. 
Millî S. Kçmisyonu 

Bsâs No. İ/492 
Karar No: 2\ v; 

20. XI. 1945 

Yüksek Başkanlığına 

Tank (Zırhlı otomobil dâhil) sınıfı eratının 
aylık ve gıdalarına yapılacak zam hakkındaki 
kanun tasarısı Millî Savunma Bakanlığı temsil
cisi de hazır bulunduğu halde Komisyonumuzda 
görüşüldü: 

Hükümetin gerekçesinde de belirtildiği gibi 
çok pahalıya mal olan tank zırhlı otomobille
rin iyi bakımını sağlamak ve tank görevlerinin 
özelliği ve diğer sınıflara nazaran daha yıpra-: 
tıcı olması ve işin ağırlığı bakımından yabancı 
ordularda olduğu gibi tank sınıfı eratına di
ğer sınıflardan fazla maaş ve gıda "verilmesi ge
rekli görülmüştür. Bu taşarının görüşülmesi sı
rasında bu sınıf subaylarına da hava ordusu su
bayları gibi hizmet tazminatı verilmesi arzusu 
gösterilmiştir. Bununla beraber tasarı Hüküme

tin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi veçhile Bütçe Komisyonuna veril

mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî S. Ko. Baş. 

Erzincan 
Ş. Sökmensüer 

Ağrı 
II. Tugaç 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
Erzurum 

Z. Soydemir 
Kars 

II. Durudoğan 
Konya 

V. Bilgin 

Sözcü 
Mardin 

Dr, A. Uras 
Bursa 

A. Mü 
Çorum 

E. S.Akgöl 
öümüşane 

Ş. Erdoğan 
Kayseri 

N. Toker 
Tekirdağ 

R. Apak 

Kâtip 
Siird 

B, Turkay 
. Bursa 
N. Tınaz 

Diyarbakır 
K. Sevüktekin 

Hatay 
E. Durukan 

Kırklareli 
K. Doğan 
Tokad 

S. Çelikokl 

Bütçe Komisyonu raporu 

t. Ii. M. M. 
Hvtm Komisyonu 

Esas No. 1/192 
Karar No. Hi> 

Y üksek Ba ş ka ı-ı I ı.ğa 

Tank (Zırhlı otomobil dâhil) sınıfı eratının 
aylık ve gıdalarına yapılacak zam hakkında Mil
lî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başba
kanlığın 16 Ağustos 1945 tarih ve 6/1885 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun ta
sarısı, Milli Savunma Komisyonu raporiyle bir
likte Komisyonumuza verilmekle okundu ve gö
rüşüldü. 

Tank sınıfı hizmetlerinin yorucu ve yıpratıcı 
oluşu düşünülerek bu sınıf eratına yabancı or
dularda olduğu gibi başka sınıflar erlerinden 
fazla aylık ve fazla şekerli gıda verilmesi Ko
misyonumuzca da uygun görülmüş ve Hükümet 
teklifi aynen kabul olunmuştur. 

Kamutaya arzolunmak üzere Yüksek Başkan

lığa, sunulur. 
I kıskan 

Kastamonu 
T. (Joşkarı 

Aydın 
E. Alpmmı 
Çanakkale 
S. T. Arsal 
Giresun 

M. Akkaya 
tsparta 

M. Karaağaç 
tzmir 

M. Birsel 
Mardin 

/t*. Erten 
Urfa 

E. Tekeli 

;il . I . .um 

Sözcü 
Tokad 

II. N. Keşmir 
.Bolu • 

Dr. Z. Ülgen 
Diyarbakır 

R.Bekit 
Giresun 
A. Sayar 
İstanbul 
H. Kortel 
Kütahya 
H. Pekcan 

Muğla 
H. Kitabet 

Ih 

. Kâtip 
İstanbul 

F. fi y men 
Burdur 

Ş. Engineri 
Eskişehir .. 
Y. Abadan 

Hatay 
II. Selçuk 
tstanbul 

H. 1. Ülkmm 
Manisa 

E. Kurdoğlu 
Rize 

T. B. Balta 
Zonguldak 
A. Knyucak 
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HÜKÜMETİN TBKLtFt 

Tank (Zırhlı otomobil, dahil) sınıfı eratının 
aylık ve gıdalarında yapılacak zam hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tank smıfı (Zırhlı otomobil 
dâhil) eratına bu sınıflarda görev yaptıkları sü
re içinde; bir piyade erinin veya erbaşının ay
lığı bir kabul edildiğine göre : 

Tank tamircileri ve elektrikçilerine 3 
» şoförlerine 2,5 
» telsizcilerine 2 
» top ve makinalı tüfekçilerine 1,5 
» Erbaşlarına 1,5 

misli aylık verilir. 

MADDE 2. — Tank eratına cephede harp ha
reketleri halinde (cephede, gerilerde istirahat 
halindekiler müstesna) bulundukları sürece di
ğer smıf eratına nazaran dörtte bir nispetinde 
(daha ziyade şekerli maddeler) fazla gıda veri
lir. 

MADDE 3. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayım tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunu Millî Savunma ve 
Maliye Bakanları yürütür. • 

Adalet Bakanı 
R. Türel 

İçişleri Bakanı 
HümiUran 

Maliye Bakanı 
N. E. Sümer 

Bayındırlık Bakanı 
Sırrı Doy 

Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. R. Ariunkal 

Dışişleri Bakanı V. 
N. E. Sümer 

Millî Eğitmt Bakanı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Suad H. Ürgüblü 

Ulaştırma Bakanı 
A. F. Cebesoy 

Tarım Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

R. Karadeniz 
Çalışma Bakanı 

Dr.'S. 7mak 

» • - « -«*•.• 
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