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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Büyük Millet Meclisi 1946 yılı Temmuz ve 
Ağustos ayları hesabı hakkında Meclis Hesapla
rını İnceleme Komisyonu raporu okundu. 

Cuma günü toplanılmak üzere Birleşime son 

verildi. 
Başkanvekili 

Konya 
T. F. May 

Kâtip Kâtip 
Rize Ankara 

Dr. F. Kurtuluş E. H. Ergun 

2. — HAVALE EEDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Belediye gelirleri hakkında kanun tasa

rısı (1/65) (İçişleri, Maliye ve Bütçe Komisyon
larına). 

2. — Eskişehir Elektrik' Türk Anonim Şirketi 
imtiyazının kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
(1/66) (Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Anayasa 
ve Bütçe Komisyonlarına). 

3. — Gümrük Kanunu tasarısı (1/67) (Tica
ret, Maliye, Adalet, Bütçe ve Gümrük ve Tekel 
Komisyonlarına). 

4. — Kadastro ve tapu tahriri hakkındaki 
2613 sayılı kanunun 43 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı (İ/68) (Adalet ve 
Bütçe Komsyonlarma). 

5. — Nüfus Kanunu tasarısı (1/69) (Adalet, 
İçişleri ve Bütçe Komisyonlarına). 

6. — Tekel Genel Müdürlüğü 1941 yılı ke-
sinhesabı hakkında kanun tasarısı (1/70) (Sa
yıştay Komisyonuna). 

7. — Tekel Genel Müdürlüğü 1942 yılı kesin-
hesabı hakkında kanun tasarısı (1/71) (Sayıştay 
Komisyonuna). 

8. — Tekel Genel Müdürlüğü 1943 yılı kesin-
hesabı hakkında kanun tasarısı (1/72) (Sayıştay 
Komisyonuna). 

9. — Yargıçlar Kanununa ek kanun tasarısı 
(1/64) (Adalet ve Bütçe Komisyonlarına). 

Tezkereler 
10. — Adalet Bakanlığı merkez kuruluşuna 

eklenen kadrodaki değişikliğin onanmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/33) (Bütçe Komis
yonuna) . 

11. — Başbakanlık Dairesiyle Devlet Basım
evi ve Arşiv Dairesinin 1939 yılı demirbaş icmal 
cetvellerinin gönderildiği hakkında Başbakanlık 
tezkeresi (3/34) (Sayıştay Komisyonuna). 

12. — Başbakanlık 1940 ve 1941 yılları ayni
yat kesinhesap cetvelinin gönderildiği hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/35) (Sayıştay Komisyo
nuna) . 

13. — Başbakanlık 1942 yılı ayniyat kesin
hesap cetvellerinin gönderildiğine dair Başbakan
lık tezkeresi (3/36) (Sayıştay Komisyonuna). 

14. — Devlet eliyle jirai işletmeler kurulma
sını sağlamak için Tanın Bakanlığına bağlı Zirai 
Kombinaların merkez ve taşra kuruluş kadrosu
nun onanması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/37) (Bütçe Komisyonuna). 

15. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1941 yılı kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/32) (Sayıştay Komisyonuna). 

16. — Dışişleri Bakanlığında kurulmuş olan 
(Ticari ve malî anlaşmalar görüşme kurulu) kad
rosunun onanması hakkında Başbakanlık tezke
resi (3/38) (Bütçe Komisyonuna). 

17. — Dışişleri Bakanlığında kurulan (Tica
ri ve malî anlaşmalar görüşme kurulu) kadro
sunda yapılan değişikliğin onanması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/39) (Bütçe Komisyo
nuna) . 

18. — Dışişleri Bakanlığında kurulmuş olan 
sipariş merkezi bürosu kadrosunun onanması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/40) (Bütçe 
Komisyonuna). 

19. — Dışişleri Bakanlığında kurulmuş olan 
sipariş merkezi bürosu kadrosunda yapılan de
ğişikliğin onanması hakkında Başbakanlık tezke
resi (3/41) (Bütçe Komisyonuna). 

20. — Ekonomi Bakanlığı merkez kuruluş 
kadrosuna yapılan bazı eklerin onanması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/42) (Bütçe Komis
yonuna) . 

21. — Ekonomi Bakanlığına bağlanan «kâğıt 
ve matbuayı düzenleme» bürosunda yapılan deği
şikliğin onanmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/43) (Bütçe Komisyonuna). 

22. — Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1939 yılı 
ayniyat kesinhesap cetvelinin gönderildiği hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/44) (Sayıştay Ko
misyonuna) . 
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23. — İçişleri Bakanlığı merkez kurlusuna 

eklenen kadronun kaldırıldığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi (3/45) (Bütçe Komisyonuna). 

24. — Millî Korunma dâvalarmı görmekle gö
revlendirilen hususi ve asliye mahkemelerine ve
rilen ödenekten yapılan ödemeleri incelemek üze
re kurulan büro kadrosunun onanması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/46) (Bütçe Komisyonu
na). 

25. — Ticaret Bakanlığı merkez kuruluşuna 
eklenen kadrodaki değişikliğin onanması hakkın-

. 1946 0 : 1 
da Başbakanlık tezkeresi (3/47) (Bütçe Komis
yonuna). 

26. — Ticaret Bakanlığı merkez kuruluşuna 
eklenen müfettiş kadrolarındaki değişikliğin 
onanması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/48) 
(Bütçe Komisyonuna). 

27. — Ticaret Bakanlığı merkez kuruluşuna 
eklenen kadronun onanmasma dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/49) (Bütçe Komisyonuna). 

28. — Yargıtay'da kurulan hususi daire kad
rosunun onanmasma dair Başbakanlık tezkeresi 

(3/50) (Bütçe Komisyonuna). 

B Î E Î K O Î OTURUM 
Açılma saati : 15,20 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 
KÂTİPLER : Emin Halim Erğun (Ankara), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 

BAŞKAN — Çoğunlukta tereddüt oldu, 
yoklama yapıyoruz. 

Lütfen burada bulunan arkadaşlar yüksek 
sesle burada olduklarını haber verrsinler. 

(Yoklama yapıldı.) 
Yoklama esnasında gelen arkadaşlar lütfen 

işaret ettirsinler. 
Çoğunlumuz vardır, oturumu açıyorum., 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNÜŞLABI 

1. — Sayın Üyelerden bazılarına izin veril
mesine dair Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
tezkeresi 

BAŞKAN — Sayın üyelerden bazılarına izin 
verilmesine dair Büyük Millet Meclisi Başkan
lığı tezkeresi okunacaktır: 

Kamutaya 
25 . XI . 1946 

Aşağıda adları yazılı sayın üyelerin izinleri 
Başkanlık Divanınca kararlaştırılmıştır. 

Kamutayın onanmasma sunulur. 
B. M. M. Başkanı 

K. Karabekir 

Antalya Milletvekili Mustafa Korkut 15 gün, 
özürlü olduğu için, 

İzmir Milletvekili Ekrem Oran 2 ay, hasta 
olduğu için, 

::•:., Kırklareli Milletvekili Dr. Fuad Umay 1,5 
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ay, özürlü olduğu için, 
Malatya Milletvekili -AMnrrahim Ulvi 

Beydağı 2 ay, hasta olduğu için, 
Urfa Milletvekili Vasfi Gerger 20 gün, hasta 

olduğu için, 
Van Milletvekili İbrahim Arvas 2 ay, hasta 

olduğu için. 
BAŞKAN — Şimdi adları teker teker oku

tup oyunuza sunacağım. 
Antalya Milletvekili Mustafa Korkut 15 gün, 

özürlü olduğu için, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
İzmir Milletvekili Ekrem Oran 2 ay, hasta 

olduğu için. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Kırklareli Milletvekili Dr. Fuad Umay 1,5 

ay, özürlü olduğu için. 
BAŞKAN ~~ Kabul edenler... Etmiyenler... 



Ulvi 

5 :. 10 
Kabul .edilnıiştir. , - . . „ . 

Malatya Milletvekili Abdurrahirn 
Beydağ] 2 .ay, hasta olduğu ^Çİn. 

BAŞKAN —: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Ifapul edilmiştir. 

Urfa Milletvekili Vasfi Gerger 20 gün, hasta 
olduğu için. 

29 > 11,1946 O : 1 
BAŞKAN—r Kabu^ edenler... Etmiyenlçr... 

Kabul edilmiştir. 

'VanMilletvekili İbrahim Arvas 2 ay, hasta 
olduğa için> 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4 — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İs ve tşçi Bulma Kurumu kuruluş ve gö
revleri hakkındaki kanunun geçici maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Çalışma ve 
Bütçe Komisyonları raporları (î/46) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

Söz istiyen olmadığına göre maddelere geçil
mesini oyunuza sunuyorum: Kabul edenler . . 
Etmiyenler . . . Maddelere geçilmiştir. 

î ş ve tşçi Bulma IÇurumu kuruluş ve görevle
ri hakkındaki kanuna geçici bir madde eklenme

sine dair kanun 

MADDE 1 — 21.1.1946 tarihli ve 4837 sa
yılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — îş ve işçi Bulma Kurumu 
kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunun ge
çici maddesi gereğince, 1946 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin 868 nei (Mah
sus kanunları gereğince verilecek ödenekler) bö : 

[1] d sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

lümünden alınmış olan (300 000) liralık ödenek, 
(450 000) liraya çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Medde hakkında söz istiyen 
var mı? Söz istiyen yoktur. Maddeyi yüksek o-
yunuza sunuyorum: Kabul edenler . . . . Etmi
yenler . . . . Madde kabul buyurulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Söz istiyen yoktur. Maddeyi yüksek o-
yunuza sunuyorum: Kabul edenler . . . . Etmi
yenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
yüksek oyunuza sunuyorum: Kabul edenler . . 
Etmiyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Gündemimizde görüşülecek başka işimiz yok

tur. önümüzdeki pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,28 

t>m<* 

T, #, M> M< Pmmevi 



S. Sayısı: 4 
İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve görevleri hakkın
daki Kanunun geçici maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun tasarısı ve çalışma ve Bütçe Komisyonları ra

porları (1/46) 

T. C. 
Başbakanlık' 

Muamelât Genel Müdürlüğü 14 . XI . 1946 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71 - 646, 6/2620 

Büyük Millet Meclisi Başkalığına 

4837 sayılı kanunun geçici maddesinin değiştirilmesi hakkında Çalışma Bakanlığınca hasırla
nan ve Bakanlar Kurulunca tarihinde Yüksek Meclise arzı krarlaştırlan kanun tasarı
sının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

4837 sayılı kanunla kurulan îş ve îşçi Bulma Kurumu, önce yurdun iş kesafeti bulunan beş 
ilinde şubeler açmış, îş ve işçi isteklerine aracılık eden bu şubeler iyi çalışmış, kendisine yapılan 
müracaatları günü gününe karşıladığı gibi vasıflı işçi yetiştirme kursları da açmak suretiyle 
önemli bir konuyu ele almıştır. 

Kurumun şııbe açtığı illerde gösterdiği verimli çalışma, iş hayatının geliştiği diğer bazı ille
rimizde de şube açılmasını gerekli kılmışsa da 1946 yılı bütçesinden kuruma verilen 300 000 lira 
ödenekle bu işin çevrilmesine imkân olmadığından bu fasılda mevcut ödenekten daha 150 000 li
ranın verilmesi zaruri görülmüş bu kanun tasarısı bu düşünce ile yazılmıştır, 
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Çalışma Komisyonu raporu 
T. BM. M. 

Çalışma Komisyonu 
Esas No. 1/46 
Karar No. 2 

19 . XI . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve görev
leri hakkındaki kanunun geçici maddesinin 
değiştirilmesine dair ®lup Başbakanlığın 14 . 
XI . 1946 tarih ve 6/2620 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Başkanlığa sunulan ve komisyonumuza 
havale buyurulan tasan Çalışma Bakanının 
huzuriyle 18,. XI . 1946 günü komisyonumuzca 
incelendi. 

Bu hususta vermiş olduğu izahat mucibince 
gönderilen tasarının; kurumun şube açtığı il
lerde gösterdiği verimli çalışmanın sonucu ola
rak iş hayatının geliştiği diğer bâzı illerde de 
şube açılmasını gerekli kıldığından 1946 yılı 
Bütçe kanununa bağlı (A) cetvelinin 868 nci 
(Mahsus kanunları gereğince verilecek ödenek
ler) bölümündeki ödenekten (450 000) lirası 

iş ve İşçi Bulma Kurumuna yardım olarak ve
rilir diye! teklif edilen tasarı komisyonumuzca 
da aynen kabul edilmiştir. 

Havalfsi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üziere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Çalışma Ko. Başkanı N. 
Bursa 
a öz 
Kâtip 

Zanguldak 
A. R. Incealemdaroğlu 

Çoruh 
A. Çoruh 

Mardi^ 
A. Kaİav 

Sözcü 
Denizli 

H.Oral 

Afyon K. 
A. Veziroglu 

İzmir 
STOdyak 

Seyhan 
A. R. Yüreğir 

( S. Sayısı : 4) 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B.M. M. .""" • 
Bütçe Komisyonu '•*•• .._ .̂ 26 . XI . 1946 

Esas No. 1/46 k - *.'.:•:•«*... 
Karar N o . 6 

Yüksek Başkanlığa 

4837 sayılı kanunun geçici maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında Çalışma Bakanlığınca ha
zırlanıp Başbakanlığın 14 . XI . 1946 tarihli 
ve 6/2620 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan kanun tasarısı Çalışma Komisyonu ra-
poriyle birlikte Komisyonumuza verilmekle Ça
lışma Bakanı Sadi Irmak ve Maliye Bakanlığı 
adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü 
Hadi Hüsman hazır oldukları halde incelenip 
görüşüldü. 

İş ve işçi bulma kurumu kuruluş ve gö
revleri hakkındaki kanunda belirtilen görevle
rin yapılabilmesi için Çalışma Bakanlığının 
1946 yılı bütçesinin 868 nci (mahsus kanunları 
gereğince verilecek ödenekler) bölümünde bu
lunan ödenekten 300 000 lirasının bu kuruma 
tahsisi adı geçen kanunun geçici maddesiyle ka
bul edilmiştir. 

Bu tasarı ile Çalışma Bakanlığı bütçesinin 
yukarıda adı geçen bölümündeki ödenekten da
ha 150 000 lirasının bu kuruma verilmesi sure
tiyle eldeki 300 000 liralık ödeneğin 450 000 li
raya çıkarılması istenmektedir. 

Alman izahlara göre bu ödenekle Bakanlık 
İstanbul, izmir, Adana, Eskişehir ve Konya'
da yapılan teşkilât, kanununun verdiği görev
leri ifadan gayri, vaktiyle Ekonomi Bakanlı
ğınca yapılmakta ^olan maden kursları ile 
İstanbul ve Ankara'da ev hizmetleri kursları, 
yine İstanbul'da mürettip kursları açarak 
yaptığı denemelerden iyi sonuç almış ve bu 
suretle Zonguldak, Bursa Samsun veya Rize 
gibi kalabalık veya geçimi dar mmtakalarda 
dahi bu teşkilâtın yapılmasını faydalı bularak 
bu yeni kuruluşlar için gerekli binaların,teda

rikine yeter ödeneğin alınmasını sağlamak üze
re bu tasarının hazırlandığı anlaşılmıştır. 

Yukarıda sözü geçen 868 nci bölümdeki 
600 000 liralık ödenekten 300 000 lirası-da 
teşkili mutasavver sosyal hizmetler kurumuna 
tahsisi Bakanlıkça düşünülmüş idi. Bunun için 
hazırlanan tasarı henüz kanun halini almadığı 
ve bu sosyal hizmetlerden bir kısmının da iş ve 
işçi bulma kurumunca temini, yapılan tecrü
belere göre mümkün görüldüğü için bu bölüm
deki bakiye ödenekten daha 150 000 lirasının 
îş ve İşçi Bulma Kurumuna tahsisi Komisyonu
muzca da yerinde görülmüştür. 

Hükümet teklifine nazaran Komisyonumuz
ca tasarıda yapılan değişiklik, başlığının ve 
madde metninin maksadı daha iyi anlatacak 
şekle konulmasından ibarettir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
Kâtip 

Ankara 
F. öymen 

Aydın 
0. R. Alpman 
Diyarbakır 
V. Dicleli 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
izmir 

S. Dikmen 
Samsun 

M. A, Yörüker 

Başkan V. 
Diyarbakır 
C. Ekin 

Afyon K. 
M. Aşkar 

Bolu 
C. S. Siren 

Diyarbakır 
/. H. Tiğrel 

İstanbul-
Dr. A. Adıvar 

Kastamonu 
M. Akalın 

Yozgad 
8. îçöz 

Sözcü 
İzmir 

M. Birsel 

Ankara 
C. Gölet 
Bursa 

F. Bük 
Diyarbakır 

Ş. Uluğ • 
İstanbul 

O. N. Koni 
Mardin 

B. Erten 
Yozgad 

A.Sungur 

( S. Sayısı: 4 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4837 sayılı Kanunun geçici maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 21 . I . 1946 tarihli ve 4837 sa
yılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve görev
leri hakkındaki kanunun geçici maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir: 

1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) cetveli
nin 868 nci (mahsus kanunları gereğince verile
cek ödenekler) bölümündeki ödenekten (450 000) 
lirası İş ve İşçi Bulma Kurumuna yardım ola
rak verili*. 

MADDE 2. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütül*. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Ada) et Bakanı 

§. Devrin 
İçişle/i Bakanı 
Ş. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 

H. N. Keşmir 
Bayındırlık Bakam 

C. K. Incedayı 
Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 

Dr. B. Uz 
Tarım Bakam 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. İnan 

Başbakan 
R. Peker 
Devlet Bakanı 
M, Â. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
G. C. T oy demir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
R. S. Birer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
\. l\fÇoşkan 

Ulaştırma Bakam. 
$. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ 

î§ ve îşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri 
hakkındaki kanuna geçici bir madde eklenmesine 

dair kanun tasarısı 

GEÇİCİ MADDE — 21 . I . 1946 tarihli ve 
4837 sayılı, İş ve Işci Bulma Kurumu kuruluş 
ve görevleri hakkındaki kanunun geçici maddesi 
gereğince, 1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin 868 nci (mahsus kanunları gere
ğince verilecek ödenekler) bölümünden alınmış 
olan 300 000 liralık ödenek, 450 000 liraya çı
karılmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 
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