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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bugünkü Birleşimde birer saat ara ile yapı
lan her iki oturumda da salt çoğunluk sağlana
madığından, 

1 Ağustos 1966 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,05 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ağrı 

Ahmet Bilgin Abdülbâri Akdoğan 
Kâtip 
Kars 

Âdil Kurtel 

B Î R Î N C t O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Sadi Binay (Bilecik), önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 132 nci Birle- ışimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama muamelesi bitmiştir. 
Müzakere için gerekli çoğunluğumuz mevcuttur. 
Müzakereye başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Ayancık halkının yiyecek ihtiyaçlarını giderme 
bakımından hazırlanmış olan gıda projesi hak
kında demeci-

BAŞKAN — Sayın İşgüzar; AID, yardımı ye 
bunun tevzi ve taksimi hakkında gündem dışı söz 
istemişsiniz. Buyurunuz, lütfen konuşmanız 5 da
kikayı geçmesin efendim. 

HÎLMÎ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
Sayın milletvekilleri; memleketimizin muayyen 
kısımlarında yaşıyaın fakir halk tabakasının geç'i-
ınıini temin mjaksadiyle tanzim edilmiş bulunan 

AID nin yardım projesi hakkında 'görüşlerimi bil
dirmek üzere, gündem dışı söz lal'mış bulunuyo
rum. 

Memleketimizin tabiat ve toprak bakımından 
en fakir bir yeri olan Sinop ve onun kazalarından 
birini teşkil eden Ayancık halkının 'gıda bakımın
dan faydalanmasını temfin mıaksadıiyle 'hazırlan
mış olan gıda projesi bugüne kadar miaialilesıef tat
bik sahasına konulmamıştır. 

Ayancık hakikaten coğrafik bakımından oldu
ğu gibi ekonomik ve kültür yönünden de çok 
kritik bir durumda bulummaiktadır. Arazi ve
rimsiz olduğu gibi, dik olmak ve engelli bulun-
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mak gibi sebepler yüzünden devamlı biır şekiOde I 
rüzgâr ve sel tahribine mâruz kalmakta erozyon 
yoluyla toprak taşınmaktadır. Zaman zaman vu
kua gelen sel âfetleri ise bu işe daha da çok yar
dım etmek suretiyle buranın sakimier'Lnıi geçim 
bakımından çok müşkül bir durumda bırakmak
tadır. Ahalinin geçim kaynağı 'bugün için Or
man işletmelerinin çalışmaları ve iş sahaları ol
maktadır. Arazi verimsiz, dik ve sarp olduğu 
için verimli ziraat şöyle dursun asgari geçifaı için 
lüzumlu olaın ürünler bilie dlde edilememektedir. 

Orman Gonel Müdürlüğü erozyon ve toprak 
kaymalarına mâni olmak için Devlete aiıdolan 
yerlerle beraber köylülere ait tarlallar üzerinde 
de çalışmak ve 'bu suretle de köylüyü bu işe işti
rak ettirmek maksadiyle arozyon çalışmalarına 
başlamış 'bulunmaktadır. Ancak 1964 yılında 
Ayancık mmtakasında o tarihe kadar •görüllme-
miş çapta zarara sebebolan ısel felâket ilndein sonra 
Orman Genel Müdürlüğü burada bir erozyon 
grupu teşkil ederek faaliyete geçmiştir. Bu çalış-
(manın muvaffak olabilmesi için ziraat yapıllma-
ması gereken dik meyilli tarlada taraşlar inşa et
tirmek, ziraat yapmak veya bağ bahçe tesis et
mek suretiyle ziraat şekil ve sistemlini değiştir- • 
m.ek ve dolayısiyle erozyonu süratle önlemek, bu
nun için de asgari tesis edilen mcyvalığın ımab-
sulünü alıncaya kadar takriben 5 sene halen o 
yerlerden her sene istihsal ettiği buğday ve mi
si rıra hattâ hayvan için yemilni 'aynen kendileri
ne bedelsiz olarak vermek suretiyle köylüye bu 
çalışmayı sevdirip benimsetmek suretiyle müm
kün olacağı fikrimi Orman Umum Müdürü rah
metli Mehmet Niyazioğlu ortaya atmıştır. 

Ancak bu işin Amerikalı uzmanlardan bir gı
da projesi tanzimi suretiyle yapılacağını da tel
kin etmiş ve bu görüş altında AİD uzmanları ta
rafından Ayancık gıda projesi 'hazırlanmış ve 
5 yıllık proje tatbikat için hazır hale getirilmiş
tir. Bu proje hor nedense Tanım Bakanlığı ve 
Maliye Bakanlığı tarafından tasdik edilmek su
retiyle tatbikata konulmamıştır. Projenin gayesi 
Ayancık fakir halkının halen ziraat sabası olarak 
istifade ettikleri ve faJkat verim allamadıkları j 
topraklarını ısdab etmök bağ ve moyva yetişince-
ye kadar halkın o yerden alacakları gıdalarını 
mısır, buğday ve hayvan yemlerini bedava ola
rak vermektir. 

Proje memleketimizde gıda pırojesi olarak ilk 
defa Orman Genel Müdürlüğünün teşebbüsü ile j 

[ hazırlanmıştır. Ne gariptir ki, Orman Genel Mü-
I dürü değişince bazırlaınımış tatbik edilmek için 
I sadece tasdik imzasına bckliyen proje bir kenara 

atılmıştır. Ayancık halkı gerçekten fakirdir ve 
ekmeğe muhtaçtır. İleride meyve ve iyi bir ta
rım ürününe kavuşabilmesi için 5 sene bekleme 

I devresinde bu projenin tatbik edilmesi lüzumlu
dur. Proje imzalanmış olsa idi bugün mısır ve 
buğdaylar çoktan fakir Ayancık köylüsünün am
barında olacaktı. Proje hibe, şeklinde köylüye 
buğday ve mısır verme imkânını ısağlaımaktadiir. 

i ler sene 348 ton buğday ve 1491 ton mısır 
bu projeye göre fakir Ayancık halkına verilecek
ti. 5 sene hesabiyle proje 1 740 ton buğday 7 455 
ton da mısırı Ayancık halkına hibe olarak sağ-
lıyaeaktır. Bu fakir Ayancık balkı için küçüımse-

I necek bir miktar değildir. 
I Sayın Maliye Vekilinden ve Tarım Bakanın

dan hazırlanmış projenin tatbiki için gereken 
müdahalede butonmalarını rica ©diyorum. 

Saygılarımla. 

2. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan
ın, memleketimizde yeniden yapılması düşünii-

I len rafineri tesisinin ve petrol boru hattının, 
I halkın da katılacağı bir teşebbüse bırakılması ge

rektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, za-
tıâliniz yeni kurulacak rafineri tesisinin memle
ket iktisadiyatını ön görür malhiyette yerinin se
çilmesi için kısa beyanda bulunacaksınız. 

I Buyurun 5 dakika içersinde lütfediniz. 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 

I milletvekilleri, huzurlarınızı günün konusu 
olan memleketimizde yeniden yapılması düşü
nülen rafineri tesisinin olumlu bir şekilde ele 
alınması için işgal ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; rafineri tesisine geç
meden evvel eski bilgilerinizi hatırlamanız ba
kımından bazı hususları açıklamayı faydalı 
buluyorum. 

Sayın arkadaşlar; malûmunuz veçhile pet-
I rol konusu günümüzün en mühim meseleleri ha

line gelmiş ve bu konuda ijgisiz bir çok kimse 
konuşmuş ve bu mevzu megoloman şahısların 
elinde bir polemik vasıtası olmuştur. Petrol iş
lerimizin memleket gerçeklerine uygun bir yön
den düzeltilip yürütülmesinin sırrını tek kişinin 

j şahsında görmek' ve göstermek suretiyle bu alan-
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da çalışan yüzlerce elemanın gayretlerini hiçe say
mak ve herkesin vatanseverliğinden şüphe 
uyandırmak çabalarının insaf ve mantık ölçüle
ri ile bağdaştırılmayacağı kanısındayım. 

"Realitelerden uzak bu giıbi fanatik düşünüş 
ve davranışlar bütün hikmet ve kerametin ken
dinde olduğunu tevehhüm eden kişilerin ancak 
megalomani diyebileceğimiz marazi ruh haletinin 
belirtisinden başka birşey değildir. 

Petrol ameliyelerinin aramadan satışa ka
dar bütün safhalarında önemli görevler yük
lenmiş bulunan millî bir müessesenin birtakım 
şahsî kaprisler uğruna haksız propagandalarla 
yıpratılmağa çalışılması cidden yakışıksız ve 
yurt zararına yönelmiş davranışlardır. 

Muhterem milletvekilleri, kısa da olsa pet
rol ameliyelerinin memleketimizde geçirdiği 
safhaları özetlemekte fayda mütalâa etmekte
yiz. 

Memleketimizde ilk ticarî değer taşıyan 
petrolün bulunmasiyle sonuçlanan petrol arama 
faaliyetleri 1935 senesinde Maden arama işleri 
ile iştigal etmek üzere kurulan Maden Tetkik 
ve Arama Enstitüsü tarafından derühde edilmiş 
ve bu Enstitü tarafından yapılan çalışmalar ne
ticesinde memleketimizde ilk defa petrol 1940 
senesinde Raman sahasında bulunmuştur. Bunu 
mütaakıp aynı Enstitü tarafından 1951 senesin
de Garzan'da petrol bulunmuştur.' Bulunan bu 
sahalarda az miktarda petrol istihsal edilmiştir. 
M.T.A. Enstitüsü tarafından Batman Rafinerisi 
tesisi ele alınmış ve inşası başlatılarak sonra
dan kurulan Türkiye Petrolleri A. O. lığına 
devredilmiştir. 

Memleketin günden güne artan petrol ihti
yacını serî bir tempo ile karşılamasını temin 
maksadı ile 1954 senesinde halen yürürlükte bu
lunan Petrol Kanunu çıkarılmıştır. Bu meyan-
da 1955 senesinde T.P.A.O. lığı hususî bir kanun
la yarı özel teşebbüs karakterini haiz olarak ku
rulmuş ve M.T.A.E. den petrol arama ameliye
lerini ve ilgili tesisleri devir almıştır. Bu kanu
nun yürürlüğe girmesi ile 20 kadar peltrol şirketi 
«yabancı» memleketimizde petrol aramak için 
müracaat etmiş ve arama ruhsatı almıştır. 
T.P.A.O. kuruluşunu mütaakıp M.T.A.'dan de
vir aldığı Raman ve Garzan sahalarının inkişa
fını temin ederken yeni olarak da Germik, 
Mağrip, Batı Raman Kurtalan Petrol sahaları
nı, bulmuş ve 1955 de 178.000 ton olan hampet-

rol istihsalini 1965 te 701 000 tona çıkarmıştır. 
Halen bu miktarın % 64,37 si M.T.A. tarafın
dan keşfedilmiş bulunan Raman ve Garzan sa
halarından elde edilmektedir. 

1965 senesi itibariyle memleket ihtiyacı 
4 403 000 ton olduğuna göre T. P. A. O. lığı 
tarafından yapılan 1965 senesi ham petrol 
üretimi (memleketimizin ancak !% 15,67 ihti
yacını karşılayabilmiştir. 

Para olarak hampetrol ihtiyacını değerlen
dirdiğimiz takdirde, ithal ötmek mecıburiyetin-
de olduğumuz ham petrolle 19G5 senesinde 
472 Milyon Türk Lirası civarında bir para 
ödenmiştir. 

Memleketin hıam petrol ihtiyacının gelişen 
sanayi ve istihlâke paralel olarak her gele
cek sene artacağı tabiîdir. Devlet Plânlama Teş
kilâtı (tarafından hazırlanmış istatistiklere gö
re 1967 senesinde ithal petrole ödiyeceğimiz 
miktar 605 ımilyon Tl. olarak tahmin edilmek
tedir. Bu meblâğa artan ihtiyacı karşılayacak 
ham petrolü işliyeceik yeni tesisler için yapı
lacak yatırımları da ilâve edecek olursak, yu
karıda belirttiğimiz meblâğ milyarları bula
caktır. 

BAŞKAN — Bir dalkikanız- var, lütfen bağ
layınız. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, Petrol mevzuunda 
3 . 1 . 1964 tarihinde Sayın İnönü Senatoda 
yapmış olduğu bir konuşmada şöyle söyle
miştir : «Netice ne olursa olsun Petrol Kanu
nu movcudolduğu gibi tatbik edilecektir. Ya
bancı sermaye "memleketimize gelmişse emni
yettedir ve kanunla kim memleketimize gel
mek istiyorsa bütün emniyet haklan ile işinde 
emniyet içinde çalışmaktadır.» 

Muhterem ımillotvdkillerıi; Bu kısa malû
mattan sonra bir rafinerinin m e mi ok ette ku
rulması arzumuzdur. Ancak rafineri şu lanafaik-
törlere istinadeıbtirilimıelıidir. 

1. Pazarlama yönünden 
2. Münakale yönünden 
3. Diğer rafinerilerin ekonomik bıöigc te

sirlerinden masun kalacak bir ibölıge seçil
mesi 'gerekir. 

İlgililerle yaptığımız yakın temastan etüt
lerinin yapıldığını meslektaşları olarak görüş
lerine uygun olduğunu gördüm. Bir rafineri-
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nfrı yerinin ıseçilımeısi boış keseden atmakla, ol
maz. Herhangi Ifair mevzuda konuşabilmek 'ko
lay olmasa ıgerck. Peltrolü, rafineri tesisimi gör-
ıneden, billmeden polimilkle yapılmaz. Bir tınii-
cıssesede 500 milyon liralık bir yatırım heriha'l-
de küçük bir rakam olmasa gerek. E'lbetteki 
bir .esasa dayanarak yapılması gerekir. 

.BAŞKAN — Çak rica .ederim efendim, 
bağlayınız. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 
493 Km. olan pipe-line .hattı 1966 yılı sonunda 
hizmete açılacağını kati olarak öğrenmemiz 
bizleri .sevindirdi. Zira 'bütün Doğu Merinden 
istihsal ettiğimiz petrollerimizi bir- arada' top-
lıyarak bir borudan akıtmak, m emlıcikeıtiımi'Z 
için faydalar yanında döviz sağlıyacak, böy
lece istihsal de artacaktır. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/444) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın iııililetıvckiilleiti

nin hizalarında gösterilen müddetle izinleri 
Başkanlık Divanının 28 . 7 . 1966 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Nurettin Ok 

Mardin Milletvekili Fuat Uluç 20 vgün Has
talığına binaen 6 . 6 . 1966 tarihinden itiba
ren, 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 1:0 ıgün 
Mazeretine ıbinaen 22 . 7 . 1966 tarihinden 
itibaren 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarını
zla sunacağım, 

Mardin Milletvekili Fuat Uluç 20 <gim Has
talığına binaen 6 . 6 . 1966 dan itibaren 

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

Jstanlbful Milletvekili Coşkun Kırca, (maze
retine binaen 10 gün 22 . 7 . 1966 dan (İtibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenlıer... 
Kabul edilmiştir. 

4. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na Dev

let' Bakanı Cihat Bilgehan'ın vekillik edeceği
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/443) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Millî Savunma 

Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun dönüşüne kadar 
kendisine, Devlet Bakanı Cihat 'Bilgehan'ın, 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu 'arız ederim. 

Cevdet ıSunay 
Cumhur başkanı 

BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgiLerine su
nulur. 

5. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Kıbrıs, İmroz ve Bozcaada, Patrikhane, Batı -
Trakya ve oniki adalar gibi kısmen Türk - Yu
nan münasebetlerini ve Türk Devletinin ege
menlik haklarını ilgilendiren konularda pasif 
ve tâvizkâr politika izlediği iddiasiyle Hükü
met hakkında Anayasanın 89 ncıı maddesi uya
rınca bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(U/43) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
ÖZETİ : Kıbrıs, İmroz ve Bozcaada, Pat

rikhane, Batı.Trakya ve Oniki adalar gibi kıs
men Türk - Yunan münasebetlerini ve Türk 
Devletinin egemenlik haklarını ilgilendiren ko
nularda Hükümetin izlediği pasif ve tavizlkâr 
politika doiayısiyle Anayasanın 89 ncu madde
si gereğince Gensoru 'açılması talebinden iba
rettir. 

OLAYLAR : 
1. Kıbrıs çıkmazına .bir çözüm yoılu Ibul-

mak amiacı ile Yunanisıtanla girişilen ikili gö
rüşmeler Türk Milletinden, Türk Parlânıento-
ısundan ve Kılbrııs'taiki Türk Cemaatinden gizli 
tutulduğu halde, Kıbrıs Cumhuriyetinin meş
ruiyetini kaybetmiş Başpapazı Makarios, Yu
nan Hükümeti tarafından ikili görüşmelerden 
devamlı surette haberdar edilmekte, hattâ 
onunla istişare edilerek görüş/melere yön ve
rilmektedir. Türk Milleti için büyük önem ta
şıyan ımillî ıbir 'dâvanın hallinde, Hükümetin 
ne Millet Meclisinde ve ne de kendi parti 
grupunda gizli bir celse akdederek igörüşme-
ler hakkında bilgi vermemesi, bu organlara 
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karşı duyduğu umursam .azlığın en bariz örme
ğidir. 

2. İkili görüşmelere gayrimüsait şarıtılar 
içinde başlanmıştır. Son aylar içinde Kibrıs 
Anayasası mütaaddit defalar ihlâl edilmiştir 
Buna rağmen Garanti Andlaşmasmın verdiği 
müdahale hakkı kullanılmamıştır. 

Kıbrıs'ta eski duruım iade edilmeden ve 
Kıbrıs T üriklerinin emniyet içincla yaşamaları 
saği anmadan görüşmelere başlanmıştır. Yu
nanistan haksız olaraık Adayı fiilen işgali al
tında bulundurduğu halde, bu 'kuvvetlerini 
çekmeye zorlanmadan veya aynı miktarda bir 
askerî kuvveti Adaya çıkarmadan ikili görüş
melere başlanması hatalıdır. Müzakerelere eş'ıt 
şartlar içinde haşlanmasında zaruret vardı. 

3. 1965 Aralık ayında MiıHıot Moc-M re 
Cumhuriyet .Senatosunda Kıbrıs konuşumda 
açılan .genel görüşmelerde Dışişleri Bakanı Sa
yın İhsan Sabri Çağlayangit, Türk Hükümeti
nin takibedileceği politikanın açıklanması fik
rini taısvıilhettikleri halde, son zamanlarda bir 
kontenjan Senatörüne verdikleri yazılı cevap
ta : «Kıbrıs 'kanuusnda önceden tesbit edilmiş 
katı esaslara ımüstenilt bir politik amin takibinin 
isabetsiz olacağı aşı'lkârdır. Böyle bir politika
nın tesbit ve ilânı müzakereler için .gerekli 
seyyaliyet imkânlarından Hükümeti (mahrum 
bırakır» demek suretiyle hem tenakuza düş
müş ve hom de acı bir hakikati itiraf etmiş c/1-
duiar. Bu yazılı cevaptan açıkça anlaşılıyor ıkıi, 
Hükümetin Kıbrıs (konusunda evveliden ıtesıbit 
edilmiş uzun ve kısa vadeli plânlara dayanan 
bir politikası yoktur. Halbuki Türk Milleti ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri böyle bir 
tutumun karşısındadır. 

Makarios ile Yunan Hükümeti, Kıbrıs ko
nusunda üç ısenedcnberi gerek bizini ve gerek
se bütün dünyanın karşısına, neticesi Eno-
sis (ilhak) «lan açık bir politika ile 'çıktıkları 
halde biz henüz ne istediğimizi tesbit ederek 
kendi içimizde bir açıklığa kavuşmuş değiliz 
Kapalı politika ile karanlığa doğru gitmekte
yim 

Diğer taraftan Başbakan Sayın 'Süleyman 
Dcmirel ilk zamanlarda Kıbrıs konusuna bü-
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yük önem verir görünmüş ve Kılmış dâvasının 
en kısa zamanda halledileceği taahhüdü alfana 
girmiş olduğu halde son zamanlarda ve her 
işte olduğu gibi ağız değiştirerek, «Kıbrıs Türk
leri dâvalarının sahibi olmaya devam .ettikçe, 
bir, de bu dâvanın peşini bırakım yacağız» diye
rek, Kıbrıs konusunu Türkiye için ımiillî bir* 
dâva olmaktan çıkarmış ve işin bütüm ağırlı
ğını yine Kıbrıs Türklerinin sırtına yüklemiş
tir. Bu davranış gerok A. P. ivin ve ıgcretkse 
Hükümetin Türk Milletine yaptığı vaatlerin in
kârıdır. 

4. Tarih boyunca Türklere karşı giriş:!en 
mezalimden ve bugünkü Kıbrıs 'olaylarından 
birinci derecede sorumlu bulunan Patr'ikha-
nenin kapatılması vo patrikle ruhban sınıfının 
srnırdışı edilmesi hakkında bir kamun fcelkilifi
nin Millcıt M'Ccli'Sıine verildiği malûmdur. Mec
lise intikal eden bir 'kanun teıklifîi hakkında 
son söz sahibi Yüce Meclis olduğu halde, NA
TO Bakanlar toplantısında Dışişleri Bakanımız 
sayın İhsan Sabri Oağtayanıgil'in, Yunan Dışiş
leri Bakanı Yanıi Tumbas'a, patrikhanenin Ika-
patilmıyaeağı hakkında kcain taahhütlerde bu
lunduğu, Tumbas'ın 11 . G . 19GG tarihinde 
Ankara Radyosundan yayınlanan beyanatından 
öğrenilmiştir. Kendi grupundan dahi karar 
almadan bir Dışişleri Bakanının böyle bir ta
ahhütte bulunmasının demokratik parlDmam-
ter 'rejimle bağlaştırılmaısma imkân yoktur. 

5. Son zamanlarda Yunan Hükümeti ve 
basını İmroz ve Bozcaada ile ilgili olarak dün
ya çapında büyük gürültü 'koparımaya ve aley
himizde mütecavizane neşriyat yapmaya ve 
yaptırmaya başlamıştır. Diğer taraftan Batı 
Trakya ve Oniki Adalarda yaşı yan Türklere-
karşı baskılar artırılmış, zulüm derecesine va
ran olaylar cereyan etmeye başlamıştır. Bü
tün bunlara seyirci kalan Hülküm etim iz i;;, ve 
dış basın ve yayında gerekli tepkiyi >gösıtercım.c-
miıştir. 

Yakın geleceğin Kıbrıs, ve Türk - Yunan 
münasebetlerinde nasıl bir inkişaf 'göstereceği 
bilinmemekle beraber bu günkü pasif ve ta-
vizkâr politikanın devamı halinde Türk ımen-
laatlarına mutlaka zarar vereceği anlaşılmak
tadır. 
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Yukarıdan beri izah olunan seıbepler idıolayı-
siyle Anayasanın 89 nen maddesi gereğince 
Hükümetin uyguladığı olumsuz Kıbrıs ve 
Türk - Yunan ilişkileri hakkında gensoru açıl
masını arz ve rica ederim. 

C. K. M. P. Grupu adına 
Aydın 

Reşat Özarda 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bu 
gensoru önergesinin gündeme alınıp •alınmama
sı konusunda gelecek 'Biriciğimde görüşme' /açı
lacaktır. 

6. — Giresun Milletvekili İbrahim E t em 
Kılıcoğlu ve 21 arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarını ntevhit ve taadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüsü kısmına kadro eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Maliye, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan Ge
çici Komisyon raporu. (2/244) (S. Sayısı : 80) 

7. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kad
roları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sına dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanu
na, ek kanun tasarısı ve Milli Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/254) (S. Sayısı : 
146) 

1. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (Millet Meclisi 1/247: Cumhuriyet Se
natosu 1/658) (Millet Meclisi S. Sayısı : 144; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 815) 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısı yeniden 
açık oylarınıza arız edilecektir. Müsaade eder
seniz oylamayı kupaları gezdirmek suretiyle 
yapalım. 

Muvafık mı efendim? («Muvafık» sesıleri) 
Kupaları gezdiriniz. 

2. — 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmele
ri Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 

BAŞKAN — Başkanlığımıza verilen yetki
ye dayanılarak, genel gündemimize girmiş bu
lunan 80 sıra sayılı Kanun teklin ile 146 sıra 
sayılı tasarının, İçtüzük gereğince, bir defa gö
rüşülecek işlerden evvel (müzakere edilmede üze
re (bugünkü (gündemimize alınması hususunu 
yüksek tasviplerinize sunacağım. 

Bu .her iki kanun teklif ve tasarının, Genel 
gündeme girmiş 'bulunduğuna göre, 'bugünkü 
gündeme alınması 'hususunu Yüce Heyetin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
Ka'bul edilmiştir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ayrı 
ayrı oylanması lâzımdır. Birisine oy vereceğiz, 
diğerine vermiyeceğiz. 

BAŞKAN — Mümkündür efendim. Tale-
bedilirsc ayrı ayrı da oylanır. 

Bir itiraz vâki olmayınca ikisini 'birden oya 
sundum Sayın Feyzioğlu. Mamafih talep vâki 
olursa ayrı ayrı da oylıyabiliriz. 

Sayın Ataöv; zaıtıâlinıizm önergesi, 146 sıra 
sayıllı Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadro
ları 'hakikındaki kanun tasarısının gündemde 
mevcut ıbütün işlere takdimen (görüşülmesini 
taleibeifemeiklteldir. Halbuki şimdi gündemin bi
rinci maddesini teşkil eden Ikonu, daha önce 
Yüce Mecliste müzakere edilmekte olan bir 
kanun tasarısıdır. Bu sebeple ıbu tasarının gö
rüşülmesi ıbitmeden önergenizi oya koyamıya-
cağım. 

komisyonları raporları (1/144) (S. Sayısı : 
124) 

BAŞKAN — Tasarı üzerindeki müzakere
lere geçen Birleşimde devam etmiş Ibulunmak-
taydik. Bu Birleşimde tekrar devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerini alsın. 

Sayın Kemal Doğan Sungur, zatıâliniz bu 
komisyonda yetkili misiniz? 

KEMAL DOĞAN SUNGUR (Zonguldak) 
— Efendim, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ko
misyonu sözcüyüyüm. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? Yok. 
Plân Komisyonu?.. Yolk. 
Komisyon ve ilgili Bakan bulunmadığı için 

tasarının müzakeresini geçiyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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3. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadro
ları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına da
ir 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (1/254) (S. Sayısı : 146) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Genel Gündeme girmiş (bulunan 146 sıra sa

yılı Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadroları 
ile merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair (olan 4926 sayılı Karnına bağlı kadro cet
vellerinde değişiklik yapılmasına dair 2.7.1962 
tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı
nın. önemine binaen gündeme alınmasına ve 
gündomlde bulunan ıbütün işlere tevfikan ön
celik ve ivedilikle görüşülmesine karar veril
mesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Antalya 

İhsan Ataöv 

BAŞKAN j— Önergeyi oyunuaa sunuyo
rum. Kabul edenler... Etimiyenler... Kabul edil
miştir. 

Lütfen yetkili komisyon Başkam veya üye
leri yerini alsınlar efendim. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı. 
Bu hususta geçici komisyon tarafından dü

zenlenmiş bulunan raporu lokutuyoruim. 
Siz Ataöv, komisyon olanak yetkili imisi

niz? 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Komisyon 

Başkanıyım. 

BAŞKAN — Başkansınız, peki efendim. Ta
sarının öncelikle görüşülmesini -oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici Komisyon raporunu okutuyorum. 
(Geçici Komisyon raporu okundu). 

BAŞKAN — Tasarının (tümü üzerinde söz iıs-
tiyen var mı? 

(1) 146 S. Sayılı Basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Buyurun Sayın Nuri Kodamanoğlu. 
NURt KODAMANOĞLU (Yozgat) — Saym 

Başkan, sayın milletvekilleri; İbn tasarı esas iti
bariyle eğitim hizmetlerimizin gelşmesinden do
ğan bir İhtiyacı karşılamak amacını gütmekte^ 
dir ve son derece faydalı bir hizmet getirecektir. 
Bu itilbarla genellikle tasarının lehinde olduğu
muzu ve C.H.P. si olarak memnuniyetle bu tasa
rıya müspet oy kullanacağımızı arz etmek iste
rim. Ancak bu tasarı vesilesiyle Sayın Millî 
Eğitim Bakanına birtakım tasarrufları üzerinde 
bâzı görüşlerimizi iletmek ve bundan böylesi için 
hizmetin selâmeti açısından birkaç istirhamlarda 
bulunmak istiyoruz. 

Bilindiği gibi, son zamanlarda edebiyat fa
külteleriyle Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesini bitirmiş yüzlerce öğretmen adayı Millî 
Eğitim Bakanlığına başvurmuş olmasına rağmen, 
hizmete alınamamaktadırlar. Bunlar kendi he
saplarına liseyi, üniversiteyi okumuş ve tuttuk
ları saha icabı en elverişli hizmet 'addettikleri öğ
retmenliğe talibolmuş kimselerdir. Bu zevatın 
ehliyet bakımından böyle bir hizmete imkânları
mız içinde-en ehil kimseler olduğundan şüphe 
edilemez. Ne var ki, zannederim Ortaöğretim 
Genel Müdürlüğünün yanlış bir anlayış dolayısly-
le öğretmen ihtiyacı yoktur [bahanesiyle bunları 
tâyin etmemesi doğru olmıyan (bir tutumdur. Bir 
defa hemen ifade etmek gerekir ki, öğretmen 
ihtiyacı vardır. Hesaplar yanlış; yapılmaktadır. 
30 saat üzerinden yapılan hesaplar bu vadide 
hizmetin bünyesini ve 'ciddiyetini gerektiği ka
dar titzlikle korumam'aktan doğmuştur. Bilin
mek 'lâzımdır ki, bugün Türkiye'de sınıf sayıları 
son derece çoktur. Ve bu derece kalabalık sınıf
larda ders okutan öğretmenlerin yükü aslında 
ağırdır. Sınıfların boş kalması yerine öğretmenin, 
çok ağır da olsa, birtakım yük altında kalarak 
sınıfları doldurmasını temin etmek için foir ta
rihte hatftalik ders saatleri 30 a çıkarılmıştı. 
Fakat kabul etmek lâzımdır ki bu çaresizliğin 
'getirdiği öğretmen için tahammülü imkânsız 
ağır bir vecibedir. Gerçi bugün öğretmenlerimiz 
Personel Kanunumun da artık Allalha havale edil
miş olmasından sonra geçim sıkıntılarını gidere
bilmek için 30 saat ders okutup birkaç lira daha 
geçim şartl arını ıslah edecek birtakım imkânların 
hatırına bu yüke katlanmaktadırlar. Fakat do.qru 
olan yol hizmeti gerçekten seviyeli bir şekilde 
ifa edilebilir şartlar içerisinde tutmaktır. O iti-

— 785 — 



M. Meclisi B : 122 1 . 8 . 1966 O : 1 

barla 30 saat üzernden hizmet hesabı yaparak, 
birtakım öğretmenlere ihtiyacımız olmadığını zan
netmek hatalı bir yoldur. 

Hükümet biran evvel Personel Kanununu 
getirerek Türk öğretmeninin hayat şartlarını 
ıslah etmeli, bir yandan da yetişmiş insanları 
•eğitim kadrolarına alarak hizmeti gereken sevi
yede ifa etmeye dımlkân vermelidir. Kaldı ki, bu
nun bir ısosyal yönü vardır 'ki, gerçekten düşü
nülmeye değer sayın arkadaşlarım. Bugün Tür
kiye'de ancak plân döneminden sonra insan gü
cüne uygun bir eğitim plânlaması başlamıştır. 
Bunu da geçen devrede, üzülerek arz etmeliyiz-
ki, Adalet Partisi Hükümeti Mâl etmiştir. Şim
diye kadar memleketin ihtiyacı olan sahalara ele
man sevk ederek o sahalarda kâfi miktarda ele
man yetiştirip bunları en faydalı olacaklar] hiz
metlere hazırlamak hesabediliyordu. Fakat son 
zamanlarda lise giriş imtihanlarının bertaraf 
edilmesi ve sair sebepler dolayısiyle yine eğiti
mimiz bir başıboşluk rejimine girmiş bulunmak
tadır. Bunun âikibeti yüzlerce gencin, üniversite
ye 'girebilirim ümidiyle 11 yılını heba ettikten 
sonra sokaklara dökülmesi ve «Ya ölüm, ya okul» 
teraneleri içinde günlerce siyasi iktidarları zor
laması, bunun neticesinde sokakta kalmasınlar 
kaygusiyle her hangi bir hizmet sahasına bunla
rı .aktarıp Türkiye'nin ileride istihdam edemiye-
ceği seviyeden insanlar yetiştirilmesi olmuştur. 
Nitekim geçen devrelerden hatırlıyacaksmız, ar
keoloji bölümüne 400 yeni öğrenci kaydedilmiş
tir. önümüzdeki ilk yıllarda hizmete girecek olan 
bu 400 arkeoloji uzmanının Türkiye'nin ihtiya
cını çok aştığı meydandadır. Böylesine dar eği
tim imkânlarını bu derece israfil bir anlayış içe
risinde kullanmak, kalkınmamız için basiretli bir 
tutum değildir. Biz insan gücü plânlamasının 
lüzumuna böylece kısaca işaret ettikten sonra asıl 
meselemize avdet etmek istiyoruz. Asıl mesele
miz, daha ö/nceki başıboşluğun bugüne getirdiği 
bir problemdir. O da; münevver işsizliği. Bugün 
elinde diploması, 15 yıllık öğretimden sonra bir 
hizmet alabilmek için devlet kapısında sıra bek-
liyen yüzlerce genç çocuğun inkisarı hayale uğ
ramasına cevap bulmalı. Bunu gidermek mükel
lefiyetinde bulunuyoruz. O halde, bir yandan he
saplarımızı hizmetin gereken seviyede yapılma
sına göre ayarlayıp bunları hizmete almalıyız. 
Öte yandan da insan gücü plânlamasını kalkın

mamızı icabeittirdiği ölçüler ve ciddiyet içerisin
de yürütmeliyiz. Ümidederim ki, Sayın Millî Eği
tim Bakanımız lütfedip, bu kürsüden bu gençleri 
kısa zamanda hizmete alacaklarını vadedecekler, 
böylece hem ilgililer memnun olacaklar hem de 
bizler bir derdi dile getirmiş olmanın memnuni
yetini duyacağız. 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Bakanın dikkatine 
sunmak istediğimiz ikinci nokta yeni açılmakta 
olan hizmet yerlerinim ihtiyaçlarla daha sıkı bir 
şekilde iş birliği halinde yapılmasını sağlamak 
noktasında toplanmaktadır. Bugün genellikle 
teknik öğretim müesseseleri son derece kalabalık 
nüfus merkezlerinde kurulmak ve oralardan da
ha az kesafetteki iskân noktalarına doğru geliş
memek gibi bir yanlış anlayışın içindedir. 

.Bugün Türkiye nüfusunun üçte ikisi 1 500 
don az nüfus ihtiva eden iskân noktalarına da
ğılmış bulunmakadır. Eğer bu memleket kalkı-
nacaksa bu, teknik öğretimle olacaktır. Hiç şüp
hesiz diğer eğitim sahalarının lüzumsuzluğunu 
söylemek istemiyorum, böyle münasebetsiz bir 
mütalâayı dermeyan etmiyeceğim bedihîdir. Fa
kat birinci derecede, teknik öğretime ihtiyacı
mız-olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu böyle 
olacaksa, teknik öğretimin kısa zamanda, milleti
mizin 'çoğunluğunun barındığı 1 500 den az nü
fus kesafetini ihtiva eden iskân noktalarına doğ
ru gelişme göstermesini istemek olacaktır. O hal
de sayın arkadaşlarım, süratle meslek okulları
mızda, teknik öğretim kurumlarımızda daha kü
çük nüfus ünitelerine hizmet edebilecek bir strük-
tür ve politika değişikliğine yönelmemiz gerekti
ğini ifade etmek isterim. Bu dileğimizin Sayın 
Bakanımıza yardımcı olacağımı umar, tasarının 
bütün öğretmenlerimize hayırlı ve uğurlu olma
sını dilerim. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen, /tıümü üze
rinde?... Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiş
tir. 

' Kanun tasarısının ivedilikle görüşülmesi is
tenmektedir. İvedilikle görüşülmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 
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Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile 
merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde 
değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli 

ve 58 sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sa
yılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele, ilişik (1) 
sayılı cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 1 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 2 . 7 .1962 tarihli ve 58 sayılı 
Kanuna bağlı (4) sayılı cetvele, ilişik (2) sayılı 
cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz iste
yenler?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. -— Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyenl. Yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Aynen kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Söz istiyenl. Yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul, edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde, lehinde, 
aleyhinde söz isti'yeni. Buyurun Sayın Uğrasız-
oğlu. 

F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bendeniz 
de lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün deŞil. 
M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muh

terem Başkan muhterem arkadaşlarım; şimdi 
yüksek oylarınızla maddelerini kabul buyurdu
ğunuz ortaöğretim kadrolarında değişikliği ge
rektiren kanun tasarısı şüphesiz ki, ortaöğretim
de süratle gelişen hizmetleri karşılamak ama
cıyla getirilmiştir. 

Yüksek malûmunuz olduğu veçhile, ilköğre
tim kollarından mezun olan Öğrencilerimizin 
sayısı her yıl süratle artmaktadır. Bu artış 
sebebiyle mezun olan öğrencilerimizi orta dere

celi okullara sevk etmek maksadiyle yeni okulla
rın tesis edilmesi, yeni hizmetlerin açılması el
bette lâzımdır. İşte bu kanun gelişen ortaöğre
timle ilgili âmme hizmetlerine cevap verecek 
olan bir kanundur. 

Bundan evvelki yıllarda hatırlıyacaksmız ki, 
ilkokullardan mezun olan öğrencileri orta dere
celi okullara yerleştirmek amaciyle bütün va
tandaşlarımızı ve çocuklarımızı sıkıntıya duçar 
eden ölçüsüz, hesapsız, bir imtihan usulü ihdas 
edilmişti. Bu imtihan usulü sebebiyle, ©sasın
da akademik tahsil yapabilecek olan çocukları
mız orta dereceli okullara yani daha doğrusu or
taokullara ve oradan da liselere gidecek, sanat 
sahasında kabiliyetli olan çocuklarımız da sa
nat okullarına tefrik edilecekti. Prensip bu ol
makla beraber vaz'edilen yanlış metotlar yüzün
den geçen yıla kadar ehil olmıyan öğrencilerimi
zin aksine sanat okullarına sevk edilmesi gibi 
yanlış bir tutum içerisinde bir kısım çocukları
mız ve veliler sıkıntıya duçar olmuşlar, memle
ketimizin büyük ihtiyacı bulunan teknik ele
man, fen elemanı yetiştirme amaciyle açılmış 
okullarımız aksine düşük kaliteli öğrencileri al
mak mecburiyetinde kalmıştır. Bu tutum çok 
şükür ki yeni Adalet Partisi Hükümetinin millî 
eğitim anlayışı ve tutumu sayesinde önlenmiş 
bulunmaktadır. Ve ümidederiz ki bu seneden 
itibaren Millî Eğitim Bakanlığı bütün orta de
receli okullarımızda ve meslek okullarımızda, 
teknik okullarımızda imtihan usulünü kaldırmak 
suretiyle mezun olan bütün ilkokul öğrencilerini 
orta dereceli okullara almak imkânını bulmuş 
olacaktır. Hükümeti bu isabetli tutumundan 
dolayı tebrik etmek vazifemizdir. Esasen hatır
lıyacaksınız ki, ihdas edilmiş olan imtihan usu
lünün neticelerine rağmen, bütün çocuklar neti
ce itibariyle muhtelif okullara yerleştirilmiştir. 
Fakat bunun gerek Bakanlık içindeki personel 
bakımından, gerekse okul idarelerinde bulunan 
personel bakımından hattâ veliler bakımından 
ne büyük .sıkıntılar tevlidettiğini burada tekrar 
etmeye lüzum yoktur. Binaenaleyh, hatadan 
dönülmüş olmayı Adalet Partisi Hükümeti le
hine bir iyi tutum olarak telâkki ediyoruz. Ve 
bu sebepten dolayı da memnuniyetimizi belirt
mek istiyoruz. Yeni kabul buyurduğunuz kadro
lar sebebiyle 1966 - 1967 ders yılında öğretime 
açılacak olan bütün orta dereceli okullarımızın 
memleketimize ve kendi çevrelerine hayırlı ve 
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uğurlu olmalarını, temenni ederiz. 
Teşekkür ederim. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, size söz 

vercmiyeceğim. Çünkü lehte bir kişiye, aleyhte 
bir kişiye söz vermem mümkün. Zatıâlüıiz bi
raz evvelki beyanınızda, bu kanunun lehinde 
oy kullanacağınızı beyan ettiniz. O bakımdan 
lehte söz vermem mümkün değil, özür dilerim. 

Sayın Bakan, size de şu anda söz veremem. 
Ancak kanun tasarısının tümünü oya koyduk
tan sonra Yüce Heyete teşekkür mahiyetinde 
konuşabilirsiniz. 

Aleyhte söz istiyen? Yok. Kanun tasarısını 
tümü itibariyle Yüce Heyetin oyuna sunuyorunu 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çok kısa, teşekkür mahiyetinde olmak üze
re konuşabilirsiniz, buyurun Sayın Bakan. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak) — Çok muhterem arkadaşlar; bu Kadro 
Kanunu millî eğitimle olan bir sıkıntımızı gi
derecektir. Yeni öğretmenlerimizin asil öğret
men olaraik tâyini mümkün olacak ve yeni okul
lar açarken de müdürlerini doğrudan doğruya 
müdür olaraik tâyin etmek imkânı hâsıl olacak
tır. 

Sayın Kodamanoğlu arkadaşımın kanunun 
umumiyetle lehinde bulunduğunu ifade etmiş 
olmasına ve 'bir 'grupa da tercüman olarak ifa
de etmiş 'olmasına teşekkür ederim. Yalnız bu
rada temas ettikleri birkaç noktaya, Sayın Baş
kanımızın müsamahasına güvenerek, çok kısa 
birkaç cümle ile cevap vermek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan zatıâlinizden bil
hassa ve önemle rica ederim; bu kanun tasa
rısının Yüce Heyet tarafından kabul edilmiş ol
masından dolayı Bakan olarak teşekkür edi
yorsunuz. Cevap mahiyetinde bir beyanda bu
lunursanız, son söz millotvekilinindir hükmüne 
göre, bir diğer arkadaşa daha söz vermek mec
buriyetinde kalırım. Dolayısiyle şimdiye kadar 
'teamülen vermiş olduğumuz bu sözü bir İçtü
zük adeti haline getiririz. Rica «deyim; konuş
manız yalnız teşekkür mahiyetinde olsun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Peki Sayın Başkanım, bu
yurduğunuz noktaya riayet edeceğim. Daha ön
ce söz almak isterdim, fakat muhterem arkada
şım bu 'konuya temas etmiş bulundukları için, 

ben de Sayın Başkanımın da ifadesine uyarak 
yalnız teşekkür etmekle iktifa edeceğim. Bu ka
nundan ötürü bütün Yüksek Meclise çok teşek
kür ederim. Çok önemli bir kanundur. Önümüz
deki 'ders yılı çalışmalarımıza faydalı olacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Memleket için hayırlı olması 

dileği ile gündemin diğer maddesine geçiyoruz. 

4. — 31 illetler ar ast Para Fonu ile Milletler
arası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak 
için Hükümete yetki verilmesine dair kanunun 
7335 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Dışiş
leri, Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/146) (S. Sayısı : 122) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının müzakeresi
ne başlıyoruz. Lütfen ilgili komisyon yerini al
sın. 

Sayın Bayar bu kanun tasarısının üzerinde 
yetkilisiniz, Bütçe ve Plân Komisyonu adına. 

Kanun tasarısının öncelikle görüşülmesi tek
lif edilmiştir. Öncelikle görüşülmesi hususunu 
Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde Sayın Faik 
Kırbaşlı buyurunuz... Yok. Başka söz istiyen?... 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ekinci. 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Huzurunuzda Milletlerarası Para Fonu ile 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına ka
tılmak için Hükümete yetki verilmesine dair 
Kanunun değişik ikinci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısının müzakeresi 
yapılmaktadır. 

Bu tasarı münasebetiyle adı geçen her iki 
milletlerarası malî kuruluş hakkında görüşleri
mi belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri; 
Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 

İmar ve Kalkınma Bankası, milletlerarası tica
retin ileri kapitalist devletler yararına reorga-

(1) 122 S. Sayılı oasmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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nizasyonu ile ilgili tedbirler cümlesinden olmak 
üzere kurulmuş iki malî kurumdur. 

Bilindiği gibi 1929 yılında büyük kapitalist 
ülkelerde vahim neticeler tevlideden büyük bir 
iktisadi buhran zuhur etmiştir. Bu buhranı ta-
kibeden yıllarda kapitalist ekonominin periyo
dik buhranlardan kurtulması için bâzı tedbir
lerin alınması zarureti ortaya çıkmıştır. Bu ted
birler cümlesinden olarak dış ticaretin büyük 
kapitalist devletler yararına re organizasyonu 
ile ilgili düşünceler ortaya atılmıştır. İkinci 
Cihan Harbinden evvel düşünülen ve gerçek
leştirilmesi için teorik çalışmaları yapılan bu 
tedbirler meyanında ilk çalışmalar 1941 yılında 
meşhur İngiliz iktisatçısı Keynes tarafından ge
liştirilerek bir plân dâhilinde ortaya konmuş
tur. Aynı yıllarda Keynos'c paralel olarak 
Amerilkan iktisatçısı "VVithe'da bu konuda bir 
rapor hazırlamıştır. Bu her iki çalışmanın kar
şılaştırılması sonucu, Amerika Birleşik Devlet
leri ile İngiltere'nin müşterek malî ve iktisadi 
politikasının esasları tesbit edilmiştir. Daha 
sonra İkinci Dünya Harbinin bitimini takiben 
1944 yılında bu prensiplerin ışığında toplanan 
Havana Konferansında Havana şartı kabul edi
lerek açıklanmıştır. Milletlerarası dış ticaretin 
reorganizasyonu ile ilgili bütün tedbirler bu 
Havana şartında prensipler halinde yaz'cdilımiş-
tir. Bunlar; koruyucu gümrük tarifelerini tah-
dideden GATT Anlaşması, ihracatı koruyucu 
para politikasını engeli iyen, Milletlerarası Pa
ra Fonu Anlaşması ile sanayi kalkınmasını 
kontrol eden Milletlerarası İmar ve Kalikmma 
Bankasının kuruluşlarım öngören tedbirlerdir. 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının mev
zuu olan Milletlerarası Para Fonunun başlıca 
iştigal mevzularından biri üye memleketlerin 
tediye muvazenesi güçlükleri için kısa vadeli 
krediler temin etmektir. Memleketimiz 1947 ta
rihinden itibaren Milletlerarası Para Fonu ve 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
katılmıştır. Milletlerarası Para Fonuna göre 
fona üye olan devletler kendi ihraç mallarına 
prim vermek imkânlarından yoksun bırakıl
maktadır. Ancak haber vermek suretiyle deva
lüasyon yapmak imkânı mevcuttur ki, bu da 
gerek iti'halâtta gerekse Devlet borçlarının te
diyesinde büyük zorluklar çıkarmaktadır. Ay
rıca Milletlerarası Para Fonu Anlaşmasına gö
re üye devletler çift kur uygulıyamazlar. Örne

ğin dolara göre değerini kaybeden fakat franka 
göre değerini muhafaza eden bir üye devletin 
parası dolara göre ayarlandığı takdirde mut
laka franka göre de ayarlanması zorunludur. 

Milletlerarası Para Fonunun kısa vadeli te
diye muvazenesi güçlüklerini gidermek için ver
diği krediler, krediyi alan .memleketin ekono
mik yapısında, dış tediye muvazenesini tanzim 
edecek bir gelişme mevcut değilse ülkenin dış 
tediye muvazenesindeki açıklığın kapanmasına 
imkân vermez, hattâ bu açığın devamlı suret
te büyümesine, ülkenin iktisadi bir çıkmaz için
de kalmasında da müessir olur. 

Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası 
ise kuruluşundaki esas gayesi harbte yıkılan 
memleketlerin imarı ile istihsal cihazlarının ba
rış zamanındaki ihtiyaçlara göre değiştirilmesi 
olmasına rağmen bu banka kurulduğunun ilk 
yıllarında Fransa, Holânda ve Danimarka'ya 
imar maksadiyle 497 milyon dolar vermiş ve bu 
tarihten sonra imar gayesiyle hiçbir ikrazda 
bulunmamıştır. Banka esas itibariyle milletler
arası dış ticaretin büyük kapitalist devletler 
yararına reorganizasyonu ve sanayi kalkınma
sını kontrol görevlerini ifa etmiştir. 

Banka genellikle resmî veya özel sektörce 
hazırlanan projelerin gerçekleştirilmesi için ik-
razatta bulunmaktadır. Bu krediler bankanın 
desteklediği projelerin, döviz sarfını gerektiren 
ihtiyaçlarını karşılamak için verilmektedir. 

Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının 
Statüsüne göre verilen kredilerin bağlı krediler 
olmaması iktiza eder. Yani bu kredilerin isten
diği yerde kullanılmasının mümkün olması ge
rekir. Fakat tatbikat böyle değildir. Genellik
le bankanın en büyük hissedarı ve banika yöne
timinde en fazla oy sahibi olan devletler başka
larınca alınmış kredilerin kullanılmasında 
daima önceliğe sahibolmuşl ardır. Meselâ 1958 
yılında kullanılan 2 milyar 377 milyon 900 bin 
dolarlık kredinin 1 342 700 000 doları döviz 
sarfını gerektiren ihtiyaçları karşılamak için 
Amerika Birleşik Devletlerine intikal etmiştir. 
Yine 1959 yılında kullanılan 2 801 301 000 do
ların 1 486 50'0 000 doları aynı şekilde Ameri
ka Birleşik Devletlerine intikal etmiştir. Gö
rüldüğü gibi her iki yılda da genel kredinin 
yarısından fazlası Amerika Birleşik Devletlerin
de kullanılmıştır. 
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Banka görünüşde geri kalmış ülkelerin kal
kınmasında rol alan bir (kuruluş gibi görün
mekte ise de, haddizatında çalışma tarzı itiba
riyle gelişmiş büyük kapitalist devletlerin ser
maye ihracı yoliyle mamul mallarını satma im
kanını «ağlıyan ve bu büyük kapitalist devlet
ler için ihracatı artırıcı ve tanzim 'edici bir rol 
oynamaktadır. Ayrıca Milletlerarası İmar ve 
Kalkınma Bankası büyük kapitalist ülkelerin 
özel şahısların ve teşekküllerin yapacağı ilkraza-
tı ve yatırımlarını tekeffül etmek 'maksadiyle 
milletlerarası malî sermayenin tam bir emniyet 
içinde rahatlıkla her türlü faaliyetine imkân 
hazırl am akta di r. 

Ban'ka perek tekeffül ettiği projeler için ve 
gerekse milletlerarası özel sermayenin yatırın 
imkânları için daima ilgili devletin kefaletini 
almaktadır. 

Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankası 
kredi talebedilen projeleri, memleketin genel 
'kalkınmasına etkisi, projenin gerçekleştirilme
sindeki iç finansman imkânları ve projenin sağ
lamlığı yönünden tetldk ederek karar vermek
te ancak beğendiği projelere kredi vermektedir. 

Bu temel ilkeleri icabı 'kredi isti yen ülkele
rin ekonomik bünyesi, 'kalkınma plânları ve 
malî kaynakları üzerinde her bakımdan ken
disini söz sahibi saymaktadır. Çok defa kred ; 

talebeden ülkenin parasının kıymetine, siyasî 
roTİnnine ve ie islerine müdahale edecek kadar 
ileri gitmektedir. Nitekim Assuan barajı için 
hazırlanan proje Milletlerarası îmar ve Kal
kınma Bankasınca şayanı kabul görülerek kre
di vermenin şartları müzakere edilmiştir, ilah
ta bu r> rölenin finansmanında banka ile birli'l^-
to. A. B. D. ve Almanva gibi niivnk ıkapita^V 
devletler de ikrazatta bulunacaklarını açıkla
mışlardır. Fakat henüz is müzakere safhasında 
iken, banıka statüsünün verdiği yetkiye daya
nılarak proıenin iç finansman kaynaiklanmn 
yeterli olırn olmadıkını araştırmak ve bunların 
rasyonel bir şekilde kullanılmasına yardım e1 

olmak bahanesiyle, Mısır'ın malî kaynaklarını 
ve Devlet bütçesi de dâhil olmak üzere, uygula
nacak projenin gerçekleştirilmesi isinin kontrol 
şartı öne sürülmüştür. Mısır Hükümeti bu 
talerleri kendi bağımsızlığı ile bağdaşır görme
diği için teklifleri reddetmiştir. 

Yine 1966 Mart ayında Milletlerarası imar 
ve Kalkınma Bankasından bir heyetçe Hindis

tan'da yaptırılan tetkikler sonunda arz edilen 
projelere gerekli kredilerin verilmesi için Hin
distan Hükümetine bir devalüasyon yapması 
tavsiye edilmiştir. Hint Hükümetinin muka
vemetine rağmen banka devalüasyon teklifinde 
ısrar etmiş ve neticede Hindistan Hükümeti bu 
isteğe boyun eğmek zorunda kalarak mecburi 
devalüasyona gitmiştir. 

Geçen yıl, M'ililetlerarası İmar ve Kalkınma 
Bankası Türkiye için de bir rapor hazırlatmış
tır. Bu raporla ülkemizde boraks ve bakır ma-
denleriyle, petro ikim ya ve metalürji sanayile
rinde 'başarılı sonuçlar almak için yeterli ser
mayenin ve teknik elemanlarımızın 'bulunma
dığı gerekçesiyle bu sahalarda ya'bancı serma
yenin yatırım yapmasına imkân sağlanması tav
siye edilmiştir. 

Fakat ülkücü Türk plâncıları bu tavsiyele
ri reddetmişlerdir. 

Hindistan ve Türkiye'ye yapılan bu tavsiye
lerin benzerleri, bankayla ilişkisi olaın bütün az 
gelişmiş ülkelere yapılmıştır. Bu tavsiyeler 
genellikle, yapılacak sanayi yatırımlarının ya
bancı sermayece yapılması, yabancı özel serma
ye için, iç piyasada güven sağlanması ve satda-
mıyan mamul malların Devletçe satınalmması 
gibi, bu ülkelerin ekonomik ve politik bağım
sızlığı ile bağdaşmıyan bir muhteva taşımakta
dırlar. 

Bu örneklerin acıkca gösterdiği gibi, Millet
lerarası İmar ve Kalkınma Bankası ile yamka-
ea/k anlaşmalarla bu bankadan sağlanacak kre
diler her zaman tehalükle aranılacak krediler 
değildir. Sunulacak nmieler için verilecelk kre
dilerle birlikte teklif edilen şartlara son derece 
-"ü'kkatli olmak ve bağımsızlığımıza halel geti-
"pp.rtk her türlü teklifin karşısına çıkmasını 
bilmek lâzımdır. 

Banka kalkınma ikrazlarını genellikle elek
trik enerjisi ile ulaştırma işlerini desteklemek 
için kullanmaktadır. 1947 den bu yana ban
kaca yapılan ikrazların topu göz önüne alın
dığında bunların 2/3 nin yalnız elektrik ve 
ulaştırma işleriyle ilgili projelere ayrıldığı gö
rülür. 

Halbuki az gelişmiş ülkelerin kalkınması an
cak ciddî ve plânlı bir şekilde gerçekleştirile
cek bir sanayileşmeye bağlıdır. 
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Sanayileşmeyi gerçekleştirecek projelerin 
bankaca iltifat görmemesi, üzerinde önemle 
durulacak bir husustur. Az gelişmiş ülkelerin 
sanayileşme gayretlerine karşı çıkmak, bu ülke
lerin daima sanayi mamullerine muhtaç bir pa
zar ve ham madde ihraceden bir geri ülke ola
rak kalmalarına sebebolmaktadır. Bu da ban
kanın esas gayesi olan sermaye ihraceden ile
ri kapitalist ülkelerin mamul maddelerinin sa
tışını sağlamak ve bunlara pazar bulmak pren
sibine uygun düşmektedir. 

1964 Cenevre konferansında ortaya kondu
ğu gibi, milletlerarası ticari münasebetlerde 
ticaret hadleri daima az gelişmiş ülkelerin aley
hine işlemektedir. Son 10 yıl içinde ham mad
de ihraç fiyatlarında devamlı bir düşme olduğu 
halde sanayi mamullerinin ihraç fiyatlarında 
ise devamlı bir artış müşahade edilmektedir. 
Bir örnek olmak üzere son 10 yıl içinde Türki
ye'nin iiihraeettiği ham madde fiyatların da or
talama % 10 bir azalma olduğu halde, Türki
ye'nin ithal 'ettiği mamul sanayi maddelerinin 
fiyatlarında % 13 oranında bir artış olduğunu 
gösterebiliriz. Böylece, dış ticaret hadlerinin 
Türkiye'nin aleyhine işlemesi sebebiyle 10 yıl 
içinde dış ticaret dengemizde % 23 oranında 
fiilî bir açık ortaya çıkmıştır. 

Türkiye'nin yalnız ham madde ihraceden 
bir pazar olmaktan kurtulması, sanayileşmesine 
bağlı olduğundan bunun gerçekleşmesine yar
dımcı olmak: ise, Milletlerarası tmar ve Kalkın
ma Bankasının kuruluştaki gaye ve prensiple
rine aykırı düşmektedir. 

Avnca sanavilo^rnonin ^ereeklosrmıpısi geri 
kaldıkça, dış ticaret hadlerinin aleyhnmize işle
mesiyle birlikte diğer yardımcı faktörlerin do 
etkisiyle Türkiye'nin dış tediye muvazenesin /i e 
daima açık olacaktır ve bu açıkları kanamak 
için de daima MiHe+lerarası Para fonundan alı
nacak kısa vadeli kredilere muhtaç kalacağız. 
Bu fasit daire içinde para fonundan alınacak 
krediler hiçbir zaman dış tediye muvazenemizi 
düzeltici, kesin ve nihai netiyeci vermiyeeektr 
Böylece ülkemiz daima dış tediye açığı olan ve 
bu açığı 'kanamak için 'borç almaya mühtae gün
lük palyatif tedbirlerle idamei hayat eden az 
gıolimnis bir ülke olmaktan kurtula/mıyaeakbr. 

Bu sebenlerlo ülkemizin bugünkü sosyal ve 
ekonomik şartları içinde wrek Milletlerarası 
Para Fonu ve gerekse Milletlerarası İmar ve 

Kalkınma Bankasiyle olan ilişkilerimiz bizi 
ekonomik bakımdan bağlı ve az gelişmiş bir ül
ke halinde tutmaktan öteye olumlu hiçbir so
nuç sağlar/uyacaktır. 

Bu her iki milletlerarası malî kurumun kal
kınmamıza yararlı olması ve bunlarla olan iliş
kilerimizin kendi millî menfaatlerimiz açısından 
olumlu sonuçlar vermesi için mutlaka bugünkü 
ekonomik sistemde ve ileri bir ekonomik sis
teme geçmeyi köstekliyen sosyal münas oh eti eri
mizde köklü dönüşümlerin yapılması şarttır. 
Ham madde ihraceden geri bir ülke olmaktan 
kurtularak sanayileşmiş ileri bir ülke olmanın 
olanakları ancak milletlerarası malî serımayenin 
zararlı olan etkilerinden kurtularak köklü bir 
toprak reformu yapmak ve plânlı bir şekilde 
sanayii eşmekle sağl an abilir. 

Bu sebeplerle bir yandan Anayasamızın 
öngördüğü köklü dönüşümleri yaparak içte ge
rekli ortamı hazırlarken diğer yandan da mil
letlerarası malî sermayenin sanayileşmemizi 
köstekleyici etkisinden 'kurtulmanın tedbiri eri
ni almak gerekir. 

Bugün gerek Milletlerarası Para Fonu ve 
gerekse Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kasının statülerinde az gelişmiş ülkelerin aley
hine işliyen ağır şartların mevcudolduğu vâkı-
ası gün geçtikçe daha açık bir şekilde anlaşıl
maktadır. Bu sebeple az gelişmiş ülkeler bu 
'her iki kurumun statülerinde mevcut ve ken
di aleyhlerine olan şartları düzeltmek için de
vamlı bir mücadele içindedirler. Henüz sanayi-
ıesmemiş ve az gelişmiş bir ülke olmamız hasa-
biyle bizim de bu mücadelelere katılmamız ve 
gerek Milletlerarası Para Fonu ve gerekse Mil
letlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının gü
vem ürl er toplantısında az gelişmiş ülkelerin 
sanayileşmesine engel olan statü maddelerini 
kaldırarak bu statüleri geri kalmış ülkelerin 
sanayileşmesine müsait bir tarzda değiştirmek 
için var gücümüzle çalışmamız lâzunukr. 

Ancak bu ağır şartlar düzeltildin! ve sana-
viio<5mpmİ7;'i köstek üyen ie ve dıs eng'eller kalk
tığı takdirde gerek Milletlerarası Para Fonu ve 
gerekse Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kası, ileri memleketler için olduğu gibi, bizim 
için de yararlı olabilir. 

Bugünkü şartlar içinde, sözü geçen bu her 
iki milletlerarası malî kurumla olan ilişkileri-
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aniz, kalkınmamızı ve sanayileşmemizi engelli
yerek, bağımsızlığımızı da ihlâl edici sonuçlar 
doğurduğundan, bu kurumlarla olan ilişkileri
mizi düzenliyen kanunların ve bunları değişti
ren tasarıların aleyhindeyiz. Bu sebeple görü
şülmekte olan tasarının aleyhinde oy kullana
cağımızı arz eder, Yüce Meclisi saygıyla se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Kanun tasarsıınin tümü üze
rinde başka konuşacak ?... Yok. 

Maddelere geçilmesi husuusnu Yüce Heye
tin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Maddeler geçilmesi kaibul edilmiş
tir. 

İvedilikle görüşülme teklifi vardır. İvedilik
le görüşülmesi teklifini oyunuza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Kahul edil
miştir. İvedilikle görüşülecektir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar 
ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hüküme
te yetki verilmesine dair Kanunun 7335 sayılı 
Kanunla değişik 2 noi maddesinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Milletlerarası Para Fonu ile 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına ka
tılmak için Hükümete yetki verilmesine dair 
5016 sayılı Kanunun 7335 sayılı Kanunla değiş
tirilen 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Milletlerarası Para Fonu ve Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankasına yapılması gere
ken ödemeler, gelecek yıllar hütçelerine konu
lacak tahsisatlardan mahsubedilmek üzere, 
avans olarak icra olunabilir. Ancak bu avans
ların yekûnu 1 Temmuz 1944 tarihinde mer'i 
sıklet ve safiyetteki 223 000 000 Amerika Bir
leşik Devletleri dolan karşılığını geçemez.» 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
yen var mı ?.. Yok. 1 nci maddeyi Yüce Heye
tin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Ma'dde üzerinde söz istiyen var 
ımı?... Yok. 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı?.. Yok. 3 ncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 3 ncü 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Kanun, tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. Müsaade buyurursanız oy kupası gezdiril
mek suretiyle bu açık oyalamayı yapalım. 
(«Evet, evet» sesleri.) 

Arkadaşlar, açık oylamaya sunulan tasarı
ya oyunu küllanmıyan arkadaşlar oylarını lüt
fen kullansınlar. 

Gündemin 3 ncü sırasında bulunan kanun' 
tasaraınm mü'zakerdsüne geçiyoruz. 

5. — 4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Ban
kası Kanununun 6143 sayılı Kanunla değişik 
5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Ticaret, İmar ve İskân ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (1/131) (S. Sayısı: 91) (1) 

BAŞKAN — Komisyon yerini alsın. Sayın 
Bil'gehan Hükümet adına zatıâliniz, Sayın Kok
sal, Geçici Komisyon adına yetkilisiniz. 

Tümü üzerinde söz istiyen, var mı? 

Sayın Faik Kırbaşlı?.. Yok. 

Kanun tasarısının öncelikle görüşülmesi tek
lif edilmektedir, öncelikle görüşülmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... öncelikle görüşülmesi hususu kabul edil
miştir. 

Başka söz istiyen yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

İvedilik teklifi de vardır. İvedilik teklifini' 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Maddeyiı okutuyorum. 

(1) 91 S. Sayılı oasmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Bankası Ka
nununun 6143 sayılı Kanunla değişik 5 nci mad

desinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 4947 sayılı Kanunun 6143 sa
yılı Karnınla değişik 5 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 5. — Bankanın sermayesi her biri 
100 lira kıymetinde 10 000 000 hisseye ayrılmış 
olarak 1 000 000 000 liradir.i» 

BAŞKAN 
yen?.. Yok. 

1 nci madde üzerinde söz Mi-

1 nci maddeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etaıiyenler... 1 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. 
2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiy enler... 2 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanlın hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyent?.. Yok. 

3 ncü maiddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etoıiyenler... 3 ncü madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı tümü itibariyle açlk oylama
ya tâbidir. Müsaade ederseniz açık oylamayı yi
ne kupa gezdirmek suretiyle icra edelim. Muva
fık mı e'fendim?.. («Muvafık» sesleri) 

Kupayı geddiriniz. 
Kabulü halinde memleket için hayırlı olsun. 

6. — Çalışma Bakanlığının kuruluşu ve gö
revleri hakkındaki 4841 sayılı- Kanunun 4 ncü 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/123) (S. 
Sayısı: 106) (1) 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısı ile ilgili ola
rak verilmiş bulunan önergeleri okutuyorum : 

(1) 106 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin ikinci defa görüşülecek işler bölü

münün (B) fıkrası 4 ncü sırasında kayıtlı «Ça
lışma Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkın
daki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni mad
deler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
ehemmiyetine binaen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Çalışma Bakanı 
Ali Naili Erdem 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin birinci görüşülmesi yapı

lacak işler arasında 4 ncü sırada bulunan «Ça
lışma Bakanlığının kuruluş ve görevleri .hakkın
daki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni mad
deler eklenlmesi hakkındaki» kanun tasarısının 
ehemmiyetine binaen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

Kaya özdemir 

BAŞKAN — Her iki önergede mündemiç bu 
tasarının öncelikle görüşülmesi hususunu Yüce 
Heyetin oylarına sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... öncelikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde Sayın En
ver Turgut söz istemiştir. Kendilerine söz veri
yorum. 

ENVER TURGUT (izmir) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; Çalışma Bakanlığının 
kuruluşu ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Ka
nunun tadilinin tümü üzerinde söz almış bulunu
yorum. Tadil teklifi, dış ülkelerde çalışan Türk 
işçilerinin bulunduğu yerlerde birer işçi ataşesi
nin görevlendirilmesini öngörmektedir. 

Yüksek Meclisin kabulü halinde ihdas edile
cek çalışma müşavir ve ataşeliklerinde uzman 
adiyle birer işçi sendikacının da vazifelendiril
mesi bir zarurettir. Takdir buyurulacağı veçhile, 
işçilerimizin dertlerini, en iyi şekilde yetişmiş 
sendikacı işçiler bilirler. Bu bakımdan meslekten 
olmıyan başka branştaki kariyer sahipleri çalış
ma müşavir ve ataşelikleri emrinde bilfiil işçilik
ten yetişmiş, dış ülkelerde milletimizi ve işçi ca
miasını ehliyet ve liyakatle temsil edebilecek uz
man işçi sendikacıların istihdamı, çalışma muşa-
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vir ve ataşeliklerinin fonksiyonlarım ifa etmek
te sayısız faydalar sağlıyacaktır. 

Çalışma Komisyonunda bu kanun tadilinin 
görüşülmesi sırasında konu üzerinde çok durul
muştur. Maliye ve Çalışma bakanlıkları temsil
cileri Çalışma Komisyonunda teklifin müzake
resi esnasında 657 sayılı Devlet Personel Kanunu 
kapsamına girmesi dolayısiyle işçilerden, böyle 
bir pozisyona memur olarak tâyinin yapılamıya-
cağını ileri sürmüşlerdir. Malûmlarınız olduğu 
veçhile Devletin tüm hizmetlerini görenlerin 
hepsi kadro maaşlı memurlar değildir. Devlet 
hizmetlerinde mukaveleli, ücretli veya yevmiyeli 
olup uzman ve teknisyen sıfatı ile çalıştırılanlar 
da vardır. 

Çalışma müşavir ve ataşelikleri emrinde ihda
sını zaruri gördüğüm, işçi sendikacıların kadro 
maaşlı memur hüviyeti dışında ücret veya yev
miye ile uzman sıfatı altında teknisyen olarak 
çalıştırılmaları pekâlâ mümkündür. Bu mâruzâ
tımızı Yüksek Heyetinizin gereken ehemmiyette 
değerlendireceğinden ve istihdam şekline bir hal 
tarzı bulacağından eminiz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit buyurun. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, ısayın arkadaşlarım; önce Sayın Ça
lışma Bakanına bu tasarıyı getirdiği için te
şekkür etmeyi bir borç bilirim. Gerçekten yurt 
dışındaki işçilerimizin sayısının gitgide ve sü
ratle artması karşısında yeterli bir yurt dışı ör
güt kurulması 'zamanı gelmiş ve geçmektedir. 
Şimdiye kadar bu ihtiyaç diğer bâ'zı bakanlık
ların, özellikle Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları
nın ödünç olarak verdiği kadrolardan yararlan
mak suretiyle bir ölçüde karşılanabiliyordu.. Bu 
tasarı kanunlaştığı takdirde doğrudan d'oğruya 
Çalışma Bakanlığına bağlı olacak kimseler ye
teri sayıda bu yabancı memleketlerde görevlen
dirilebilecektir. Aslında Çalışma Bakanlığının 
Kuruluş Kanununda yapılması ıgerekli deği
şiklikler bir dış örgüt kurulması ile ilgili deği
şikliklerden ibaret değildir. Özellikle toplu söz
leşme düzenine geçildiğinden itibaren Çalışma 
Bakanlığının görevleri artmıştır. Hele yeni iş 
kanun tasarısı da ve yeni Deniz - İş jsanun ta
sarısı ela yürürlüğe girince bu yükler daha da 
artacaktır. Onum için 3 ncü Karma Hükümet 
zamanında hazırlanan bir kuruluş kanunu de
ğişiklik tasarısı yalnız 'bir yurt dışı örgüt ku

rulmasını öngörmüyordu, aynı zamanda Bakan
lığın yurt içi örgütünde de gerekli değişiklikleri 
öngörüyordu. 3 ncü Karma Hükümet çekildiği 
sırada bu tasarı bütün bakanlıklardan geçmiş 
ve Personel Dairesince incelenmekteydi. 

Öğrendiğimize göre sonradan Personel Da-
resi, nasıl olsa kadro kanunları çıkacak, bu kad
ro kanunları çıkınca Çalışma Bakanlığının yurt 
içi örgüt meseleleri, kadro meseleleri de kendi
liğinden hallolacak, onun için Çalışma Bakan
lığının yurt içi örgütü ile ilgili bir tasarının 
sevk edilmesi doğru değildir yolunda telkinde 
bulunmuş ve Bakanlık da şüphesiz iyi niyetle bu 
telkine uymuştur. Fakat şimdi Hükümet adına 
yapılan açıklamalardan öğreniyoruz ki, kadro 
kanunlarının Meclise sevk edilmesi çok ileri ta
rihlere kalmış bulunmaktadır. Hattâ bunlardan 
büsbütün vazgeçilmesi ihtimali bile ortada var
dır. Onun için bu durum karşısında benim Sa
yın Bakandan ricam, Çalışma Bakanlığının iç 
bünyesiyle ilgili, yurt içi örgütüyle ilgili deği
şiklikleri de ihtiva edecek bir kanun tasarısını 
buna ek olarak süratle Meclise sevk etmeleri
dir. Kanunun maddeleriyle ilgili bâzı düşünce
lerim ve önergelerim olacaktır. Bunları madde
lerin görüşülmesi sırasında takdirlerinize suna
cağım. Bu arada özellikle iki konuyu şimdiden 
belirtmek isterim. Birincisi; benden önce konu
şan Sayın Turgut arkadaşımın da belirttiği 
gibi, işçilerin sorunları ile ilgilenmek üzere ku
rulacak yurt dışı örgütte hiç değilse bir ölçüde 
tecrübeli sendikacılara da yer verilmesi çok fay
dalı olacaktır. Çünkü kimse işçilerin meselele
rinden tecrübeli sendikacılar kadar anlıyamaz. 
Kaldı ki, bizim yurt dışındaki işçilerimizin hak
larının yeteri kadar korunamamasmm başlıca 
sebebi işçilerimizin bulundukları ülkelerdeki 
sendikalarla ilişkilerini gereği gibi düzenliye-
memeleri, gereği ölçüde bir bağ kuramamaları-
dır. Onun için Çalışma Bakanlığına bağlı olarak 
yurt dışında kurulacak örgütlerde belirli bir 
oranda sendikacılara, ama yabancı dil bilen, gi
deceği memleketin dilini bilen sendikacılara da 
yer verilirse kendilerinin işçilerimize çok ya
rarlı olacakları kanısındayım. Kanun tasarısın
da 'bunu sağlıyacak, buna imkân verecek bir de
ğişiklik de yapılmalıdır kanısındayım. 

Ayrıca gönderilmesine başlanmış olan din 
adamları üzerinde de durmak isterim. Kanun 
tasarısının gerekçesinde, yurt dışındaki işçileri-
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mizin çeşitli sorunları ve meseleleri arasında 
dinsel meseleleri ile ilgilenmek görevi de kuru
lacak olan çalışma ataşelik ve müşavirliklerinde 
görülmektedir, onlara düşeceği belirtilmektedir. 
Bu takdirde yurt dışına işçilerimiz için gönde
rilmeye başlamış bulunan din adamlarının mut
laka Çalışma Bakanlığına bağlı olacak çalışma 
ataşelikleri ve müşavirlikleri emrinde çalışmaları 
gerekir. Aksi halde büyük yetki sürtüşmeleri, 
çekişmeleri olacağı korkusundayım. Bu konuda
ki bir önergemi de ilgili madde görüşülürken 
arz edeceğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Erik, buyurunuz efen

dim. 
ŞABAN ERİK (Malatya) .— -Değerli arka

daşlarım ; ben bir işçi Partili olarak çalışma 
çağma giren bütün insanlarımızın 'emeklerini 
kendi toprakları üzerinde ^çikarılmalarını iste
rim. Ancak bu düzende bu mümkün değildir. 
Onun liçin istense de, istenmese de ibuıgün bir
çok lişçimiz Avrupa ve çeşitli memleketlerde 
ekmek kapıları bulmak için gitmişlerdir. Ve 
gerçektir ki, orada çalışan işçilerimizin çeşitli 
meseleleri vardır. Meselâ (gittikleri yerlerde 
bugün işsiz olarak -gezen arkadaşlarımız var
dır, insanlarımızı vardır. Yabancı işçilerin 
üzerinde mânevi baskılar yapılmaktadır. Ben 
Almanya'ya son defa bir vesile ile 'gittim, öna
da dikkatle izledim işçilerimizin çalışmalarını. 
Meselâ bizim işçilerimize çok kere Alman iş
çileri, «^Buradan gidiniz, kendi memleketinize 
dönünüz» diye baskılar yapmaktadırlar. Aile
lerini çalıştıkları memleketlere getirmek isti-
yen işçilerimiz 'genellikle ev bulmakta büyük 
güçlükler 'çekmektedirler. Daha iyi bir işe geç
mek istiyen oradaki işçi 'arkadaşlarımıza ara
cılık eden birtakım açıkgözler türemiş ve bu 
insanlar işçilerin elinden büyük paralar ko
parmaktadırlar, daha iyi bir işe geçirmek için 
bunları. Sonra haklarını arayan işçilerimize 
karşı oranın patronları, «sizi memleketinize ge
ri göndeririz» diye baskılar yapmaktadırlar. 
Bunları belirtmekten kastım, bu kanun tasarısı 
çok yerinde düşünülmüştür. Hakikaten kanun 
tasarısında belirtilen tedbirlerin alınması, ora
da çalışan işçilerimize büyük faydalar Bağlı
yacaktır. Bu bakımdan ıben de Sayın Çalışma 
Bakanına, benden evvelki arkadaşımın yaptığı 

I gibi, teşekkür ederim. Ancak bir dilcikte ila
ha bulunmak isterim; kanunlar çok kesre çı
kar ve kanun olarak kalır. Oysa kanun hayatın 
içerisinde işlemeli. Çalışma Bıakanından ve Ba
kanlık yetkililerinden, kanun çıktıktan sonra 
bunun bütün niyetleri taşur (şeklinde orada is
ler ihale getirilmesinin teminini de saygı ile 
rica edeceğim. Kanunun lehinde olduğumu tek
rar belirtirim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Türisay, buyurun efen
dim. 

HASAN TÜEKAY (Ankara) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Bir memleketin dış polMkasında yer alan en 
-mühim unsurlardan (biri de sosyal meselelerdir. 

Bir 'memleketin sosyal politikası (belli ve mü-
• essir olmadıkça, o memleketin iktisadi ve İçtimai1 

düzeninde bir düzensizlik var demektir. 
Bilhassa Batı memleketlerinde, elçilikler, kon

solosluklar ve ataşelikler, içinde bulunduğumuz 
20 ncL asırda bu konuya son derece ehemmiyet 
vermektedirler. 5 

Avrupa memleketlerinde 250 bine yakın işçî 
çalıştıran ımeınleketimizin «Sosyal politikamıza »on 

'derece ehemmiyet vermek mecburiyetinde oldu
ğunu da takdir edensiniz. 

İşte bu düşünce iledir ki, görüşükaefcte olan 
kanunla bâzı Avrupa memleketlerinde ataşelik
ler ihdas etmek, bu ataşelikler' vasıtasiyle, sosyal 
sahadaki propagandamızı yapmak ve (bu memle
ketlerde 'bulunan işçilerimizin iktisadi ve sosyal 
ihtiyaçlarını gidermek amacına mâtûf oltoası ge- . 
rek. Bugün memleketiınfcde, İngiltere, Almanya, 
israil ve Amerika işçilerinin olmamasına rağmen, 
yukardaki devletlerin memleketimizde işçi ataşe
likleri vardır. 

Bunlar devamlı olarak, Türk işçi sendikaları, 
işverenler ve işçiierimiele yakından ilgilenmekte
dirler. 

Bu da gösteriyor ki, Batı memleketleri bu ko
nuya fazlaca ehemmiyet vermektedirler. 

Bizde de ıbu kanunla bu yola gidilmek istendi
ğini memnuniyetle görmekteyiz. Bu hususta Hü
kümete teşekkür ederim, ancak; 

Kanun bu haliyle çıktığı takdirde, beklenilen 
faydayı görebileceğimiz kanısında değilim. Kuru
lacak ataşeliklerde mutlaka bir ıteçrülbeli, ihıtısas. 
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sahibi sendikacının veya işçinin görev alması 
şarttır.- . 

Çünkü; uzun yıllar tatlbikaitm içinde bulun
muş, ekonomik ve sosyal meseleleri bilen, işçinin 
psikolojik ve haleti nahiyesinden anlıyan bir tek
nik kimsenin sağlıyacağı faydalar müspet olur. 

Den'lebilir ki, yüksek tahsil sahibi olmamaları, 
sendikacıların ve işçilerin ataşeliklerde vazife al
malarına mânidir. Buna benzer birtakım örnekler 
verebiliriz. , 

Meselâ Anayasamıza göre Kontenjan senatör
lerinin bir kısmından ve 440 sayılı Kanuna göre, 
İktisadi Devlet 'Teşekkülleri yönetim kurulların
da ' vazife alacak sendika tıemısilclerinden tahsil 
diFiımu aranmamaktadır. 

•" Bu itibarla sendikacılar ve işçiler maddede yer 
alan uzmanlar arasında pekâlâ mütalâa edilebilir. 

Tâvin keyfiyeti de Çalışma Bakanlığına aid-
oldn^una <?öre, 'bu- sahada yetişmiş, ihtisas gör
müş, birtakım seminerlerden geçmiş ve sendikacı
lık -kolejinden mezun olmuş ehliyetli kimseleri 
tercih edeceği muhakkaktır. Bu görüsün ışığı al
tında maddeye (bir fıkra ilâve edi'1'mesi hakkında
ki takririmi, Sa-yln Başkanlığa vermiş bulunuyo-
rum. 

Ovlarınızın bu" istikamette kullanılmasını rica 
'ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — ıSayın Kodamanoğlu buyu
run efendim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; bendeniz de 
daha Önce konuşan arkadaşlarım gibi bu tasa
rının faydasını uzun uzun arz etmiyeceğim. 
Hayırlı ' bir hizmet getirecektir. Ancak tümü 
üzerinde şu noktayı dikkatinize sunmak iste
rim. İşçilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek 
üzere bir dış teşkilât kurulmaktadır. Bu teşki
lâtın mâhiyetini tâyin bakımından tasarı bir
takım tezatlara sahne olmaktadır. Şimdi ya 
bu teşkilât bir uzananlar heyetinden kurulu 
organizma olur, böylece işçilerin ihtiyaçlarını 
doğrudan doğruya kendisi 'karşılamaya çalışır, 
bu anlayış üzere bir teşkilâtlanma yapılır, 
ya !bu teşkilât, işçilerimizin ihtiyaçlarını doğ
rudan doğruya karşılamaz, bu maksatla birta
kım uzmanlar, hekim gibi, avukat 'gibi mahal
linden tedarik' eder. çalıştırır fakat teşkilât, 
esas itibariyle bu uzmanları çalıştıran idare 
edem ve bulunduğu memleketin ilgili mercileri 

ile münasebetleri en iyi şekilde tanzim eden 
bir yönetici kadro olur. Ya bu anlayışı hâkim 
olmalıdır veya birinci arz ettiğim anlayış hâ
kim olmalıdır. Bunun ikisine de yer veren bir 
'komprime halinde 'görüyorum tasarıyı. Bence 
bu tezat maddeler 'görüşülürken 'giderilmelidir. 
Maddelerle ilgili mâruzâtımı sırası geldiğinde 
arz 'edeceğim, tasarının hayırlı olmasını dile
rim. 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu. • 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Sonra konuşacağım. 
BAŞKAN — Sayın Akdoğan. 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 

arkadaşlarım, huzurlarınızda, bu tasarıyı 'getir
diklerinden ötürü Sayın Bakana teşekkürlerimi 
arz etmeyi bir borç bilirim. 

Muhterem arkadaşlarım; yabancı memle
ketlerde bulunan, sayıları 'birkaç yüz 'bini bu
lan Türk işçilerinin yakından dertlerini din
lemek ve onlarla yakından alâkadar olmak 
konsolosluklarımızı yalnız bu hizmet" için gö-
revlendirsck yine kâfi değildir. Bu bakımdan 
sorumlu, hu yüklü vazifeyi yapacak esaslı bir 
teşkilâta ihtiyaç vardır. 

Yabancı memleketlerde çalışan Türk işçi
lerinin, sayıları az da olsa, işçilerimizin dertle
riyle ilgilenen bugün için yalnız 'başlarında bu
lunan tercümanlardır. Malûmunuz üzere, işçi
nin çalışma yerlerinde ve kaldıkları pansiyon-
lardaki ihtiyaç hizmetlerinin yapılması yönün
den çok mühimdir. Bu bakımdan bendeniz müs-
takillen birçok uzmanlardan müteşekkil bir 
kurul kurulmasına taraftarım. Bugün tasavvur 
buyurun, yabancı bir memlekete işçi «gönderi
yoruz. Evvelâ Türk işçileri katiyyen dil bil-
memekteler. 'Gittikleri yerde bir sene dâhi kal
salar tam manâsiyle dertlerini, çalıştıkları ye
rin iş müdüründen tutun da, sendikalara va
rıncaya kadar anlatacak bir uzmana ihtiyaç
ları vardır. Hastalanır, doktora gider, işaret
ten başka bir şey bilmez. Takdir buyurursunuz 
ki, konsoloslukta bulunan bir memur arkadaş 
işçilerinizin yattıkları pansiyönlardaki işçiler 
ile mi alâkadar olsun, yoksa, işçileri doktora 
mı götürsün. Bir iş kazası ile karşılaşırsa, hat
tâ hâttâ bunu biraz daha ileri götürürsek, bir 
münakaşa yaptığı zaman haklı dâhi olsa^ maa-
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lesef işçilerimiz yabancı memleketlerde haksız 
çıkmaktadırlar. Gazete sütunlarında okuyoruz; 
Türk işçileri hapishane köşelerinde yatmakta
dırlar. Bunlar tamamen haJklı olsalar dâhi maa
lesef dil (bilmediklerinden ötürü haksız çıkmak
tadırlar. İşçi gruplarından aşağı - yukarı bin 
(işçiye bir tane tercüman düşmektedir. Alman
ya'da. Bu tercüman iarkadaş, tasavvur buyu
run, 'binleri aşan işçilerimizin dertleriyle na
sıl alâkadar olur? ıSonra ıbu işçilerimiz para 
larmda dâhi .maalesef hesaplarını, kitaplarını 
bilememekte, olur olmaz şekilde yabancı işve
renlere kafa tutmaktadırlar. Benim naçizane 
görüşüm şu konsolosluklarda müştakillen dil bilir, 
hukukçu, idareci ve sendikacı olmak üzere bir 
teşkilât kurulması elzemdir, zaruridir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, buyurunuz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, bugün Avrupa'
da; İspanya, İtalya, Yunanistan'dan sonra dör
düncü olarak en çok işçisi bulunduran memleke
tiz ve Avrupa'da yabancı işçi olarak Türk işçi
leri umum çalıştırılan işçilerin yüzde 14 ünü 
teşkil etmektedir. Resmî rakamlar ne derse de
sin, sadece Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
miktarı 200 bini geçmiştir. Ben 1964 te Alman
ya'ya gittiğim zaman Münih'te yer yer işçilerin 
toplandığı lokalde işçilerimizle konuşmuştum. 
Âdeta işçilerimizin hepsini o diyarı gurbette 
haklarının aranmamasından, çalıştığı müessese
lerde hak ve münasebetlerini teminde bir örgüt, 
ciddî bir teşkilât bulunmadığı için gözlerini 
dolu dolu, bir nevi yetim, öksüz manzarası 
içinde görmüşümdür. O güne nazaran aradan 
üç yıl daha geçtiğine göre, Avrupa'daki Türk 
işçi gövdesi çok genişlemiş, buna mukabil ora
daki Türk işçilerinin hak ve hukukunu takibe-
den, arayan örgüt, teşkilât, bunu taşıyan ayak
tır, çok zayıf kalmıştır. Böylece demek istiyo
rum ki, işçi haklarımızı koruyacak ve münase
betlerini kuracak böyle hayırlı bir kanunu, teş
kilâtı getirmekte çok geç kalmış olduk. Bu ka
nunun getirilmesinden dolayı alâkalılara çok te
şekkür ederim. Ve duyduğum sevinç de çok bü
yüktür. "Zaman zaman gazetelere akseden Av-
rupa'daki işçilerimizin durumundan dolayı işçile
rimizin vaziyetinden dolayı üzüntü duymakta

yım. Âdeta Türk işçileri, bakanı olmadığı için, 
Türk işçisi orada - özür dileyeceğim - bir serf 
muamelesi görmektedir. Hep beraber gazetele
re akseden durumu görmüşüzdür ve çoğu da 
kaçak gittiği için kaçak götüren müesseseler 
tarafından istismar edilmekte, insan haysiyet 
ve şerefi ile ilgili bulunmıyan en kötü işlerde 
çalıştırılmaktadır. Bu, millî haysiyetimiz için 
de çok üzücü olmaktadır. İşçilerimizin orada 
yandığı bir mevzu da, kim ne derse desin, ben 
hariciyecileri pek seven insan değilim, varsa 
kusuruma bakmasınlar, çünkü ne zaman, ne
rede hariciyeci adı açılmışsa dışarıya gidip ge
len en küçük kademeden, en büyük kademe
ye kadar hariciyecilerimizden, ben de dâhil, 
memnun olanı görmedim. Yani yumurtadan çı
kar fakat kabuğunu beğenmez bir civciv eda-
siyle mağrur insanlardır. Bunlar bu toprakla
rın ve Anadolu'nun dertlerine yabancı kalan in
sanlardır. Bizlere dahi uzak, yabancı kalan 
bu kimseler elbette ve elbette garip işçiye çok
tan yabancı kalacaklardı. Orada ve burada 
dinlemiştik ki, Türk işçilerine Hariciye Vekâ
leti teşkilâtı hiç de yâr olmamakta, ağlarsa 
anam ağlar, gerisi yalan ağlar hikâyesi, hari
ciye alâkadar . oluyorm dese de, işçiye yalan 
ağlar, yalandan dil söyler, öylece hakikaten 
işçinin içinden sıkarak, işçi dertlerini bilerek 
bir örgüt kurar ve bu mevzuda yetişmiş, insan
ları götürür, kadro ile ilgili yerleştirirsek, ha
kikaten bir derdi halletmiş oluruz. Anaocağı-
ğmdan, halba kucağından ırakta bulunan bu 
işçilerimizin dertlerini-de 'böylece halletmiş olu
ruz. 

Bir de en mühim mevzu, son olarak, duy
muş, okumuşsunuzdur; hatırımda kaldığına 
göre, Arabolacak, İranlı zannediyorum, 11 iş
çi Macaristan - Çekoslovakya üzerinden Batı -
Berlin'e girecek, giriş de verilmiyor. Batı -. 
Berlin'de kapalı kalmışlar. Bu bana çok ha
zin geldi. Bu ne oluyor? Türkiye'de, dışarıya 
işçi gönderme mevzuunun Hükümetçe ciddî ola
rak teşkilâtlanmadığı, insan üzerinden, Orta
çağda sanki esir ticareti gibi, hâlâ 20 nci 
Asırda işçi üzerinden .geçinen bezirganlar var. 
Temenni ederiz ki, bu açık kapıları kapayıcı 

' ciddî tedbirler alınır ve kurulacak bu örgüt
lerde de Avrupa'da bulunan işçilerimizin dert 
ve ıstırapları giderilmiş olur. Bu kanun iyi ni
yetle hazırlanmış, bu dertleri silici bir kanun-
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dur. Fakat kanunlar daima iyi niyet, iyi ga
ye ile yapılırlar. Fakat aslolan kanunu yapmak 
değil, kanunu yürütecek iyi elleri, ehil kim
seleri bulmaktır. Temenni ederim ki, bu iyi 
kanunun ıgayesine uygun jolan bu dediğim dert
leri silen iyi kimseleri seçmekte muihterem Ba
kanımız da hüner gösterirler. Sağ olun, hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Muihterem arkadaşlarım; tasa
rının tümü üzerindeki müzakerenin yeterliğine 
dair bir önerge gelmiştir. Bu önergeyi okutuyo
rum. Şimdiye kadar altı arkadaşımız konuş
muştur. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Yeterliğin oya kon

masını arz ve teklif ederim. 
Ankara 

Ali Rıza Çetiner 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Heye
tin oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısının ivedilikle (görüşülmesi tek
lifi vardır. İvedilik teklifini Yüce Heyetin oyu
na sunuyorum. İvedilikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeleri okutuyorum. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (İsterikti) — Sayın .Başkan, başlıkta 
tor değişiklik var, evvelâ oradan okutunuz. 

•BAŞKAN — Madde başlığında mı, 1 nci mad
denin başlığında ımı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (İstanbul) — Hayır, kanunun başlı
ğında. 

BAŞKAN — Hay, hay efendim, o şekilde oku
tuyorum. 

Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı «maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni 

maddeler eklenmesi hakkında Kanun 

BAŞKAN — Başlık Ibu şekilde okundu. Bir 
itiraz yok. Zalten maddeyi başlıkla birlikte oya 
•koyacağım. O zaman metinde yazılı olan husus 
gerçekleşmiş olacak. 

I Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni 

maddeler eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 4841 sayılı Kanunun 6 ncı 
•maddesinin (D) fıkrası aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir. 

D) Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve ben
zeri milletlerarası kuruluşlar ile olan yazışma
l a r ! yönetmek, bu kuruluşlara üye olmaktan do-

I ğan işlerin yerine getirilmesini ve bakanlığın 
dış kuruluşlarına ait işlemlerin yürütümünü 

I sağlamak. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is-
tiyenıler? Sayın 'Soyer (birinci madde üzerinde sö 

I mü istiyorsunuz? 
RUHİ SOYER (Niğde) — Evet. 

I BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RUHİ SOYER (Niğde) —Muhterem arka-

I daşlarım, hakikaten yurt dışındaki işçilerimiz bu 
I güne kadar gerekli bir teşkilâta kavuşamamışlar 
I dır. Eğer bu kanunla böyle bir teşkilâta kavuşa-
I calk olursa Çalışma Bakanlığının yapmış olduğı 
I en büyük hizmetlerden birisi olacaktır. Oradak: 
I işçilerimizle temas etltiğimiz ızaman muhtelif nok 
I italardan şikâyetleri vardır. 
I BAŞKAN — Sayın ıSoyer, affınıza mağrureı 
I bir noktayı rica edeceğim, birinci madde, Millet 
I lerarası Çalışma Teşkilâtı ve benzeri milletleraras 
I kuruluşlar ile ilgili. Zatıâlinizin buyurduğı 
I 2 nci maddede bahis konusu olacaktır. Müsaad 
I ederseniz zaıtıâlinize 2 nci maddede söz vereyir 
I bu şekilde. Birinci madde ımunlhasıran Milletle! 
I arası Çalışma Teşkilâtı ve benzeri kuruluşlar il 
I ilgilidir. 

RUHİ SOYER (Devamla) — Peki efendim. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I 1 nci madde üzerinde başka söz istivan?... Yol 
I 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyoru'm. Kabı 
I edenler... Etmiyenler... 1 nci madde aynen "kabı 
I edilmiştir. 
I 2 nci maddeyi okutuyorum. 

I MADDE 2. — 4841 sayılı Kanuna aşağıc 
1 yazılı maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Çalışma Bakanlığı, büyü 
I elçilikler, elçilikler, daimî delegelikler, daimî mi 
I yonlar nezdinde çalışma müşavirTikleri, başkons 
I loşlukları ye konsoloslukları nezdinde de çalışır 
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ataşelikleri kurulabilir. Müşavir ve ataşeler nez
dinde bulundukları ımisyon şefinin nezareti al
tında çalışırlar. 

Çalışma müşavirliklerine ve ataşeliklerine 
yardımcılar tâyin olunabilir ve müşavirliklere 
ataşeliklere bağlı olarak sosyal yardımcılar çalış
tırılabilir. 

Çalışma müşavirlikleri ile ataşeliklerin kuru
lacağı ve sosyal yardımcıların çalıştırılacağı yer
ler Dışişleri Bakanlığının mütalâası alınarak Ça
lışma Bakanlığınca tesfoit olunur. 

Çalışma ataşeleri (bulundukları memleketteki 
çalışma müşavirinin genel direktifi dairesinde 
vazife görürler. 

Çalışma müşavir ve ataşeleri yabancı ülkeler
de çalışan Türk işçilerinin bak ve menfaatlerinin 
korunmasında nezdinde çalıştıkları misyona yar
dımcı olurlar. îşçjilerin işverenlerle olan münase
betlerini düzenlemeye yardım ederler. Birleşmiş 
Milletler ve buna bağlı ihtisas teşekkülleri ile di
ğer milletlerarası teşekküllerin, Çalışma Ba
kanlığının görev alanındaki çalışmalarını izler
ler. Sanayide ileri gitmiş memleketlerin işgücü, 
sosyal güvenlik, çalışma şartları, iş (güvenliği ve 
meslek eğitimi konularında aldıkları yeni ted-
(birleri takip ve teslbit edip Çalışma Bakanlığına 
(bildirirler. Bu çerçeve dairesinde bulundukları 
memleketteki işçi ve işveren kuruluşları ile bağ
lantı (kurarlar. 

Çalışma müşavirleri ve ataşeleri Çalışma Ba
kanlığı ve (bu Bakanlığa bağlı kurumlarla doğru
dan doğruya yazışma yapalbilir. Bu yazışmaların 
birer sureti nezdinde çalıştıkları misyona da 
verilir. 

Çalışma müşavirlerinin, ataşelerinin, yardım
cılarının ve sosyal yardımcıların : 

A) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat fakül
telerinden birini veya İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisini, lSosyal Hizmetler Akademisini veya 
en az üç yıllık sosyal ilimler öğrenimlini veren 
başka fakülte veya yüksek okulu (bitirmiş olmaları 
veya bunlara denk oldukları kabul edilen yaban
cı fakülte veya yüksek okulları bitirmiş olmaları, 

B) İngilizce, Almanca ve Fransızcanın res
mî dil olduğu memleketlere atanacak olanların 
bu memleketin dilini bilmeleri şarttır. Bu diller
den her hangi birisinin resmî dil olmadığı bir 
memlekete atanacak olanlardan bu memleketin 
dilini bilen çıkmadığı takdirde İngilizce, Alman
ca ve Fransızca dillerinden birisini (bilmesi, 

Gereklidir. 
Müşavir ve ataşe yardımcıları doktor (talbip) 

olabilir. 
Dış kuruluşların birinden diğerine nakillerde 

veya tekrar dış kuruluşlara atanmalarında yu-
kardaki 'hususlara aynen riayet olunur. 

Yabancı dil bilgisi özel /bir sınavla teslbit olu
nur. 

Dil bilgisi sınavında basan 'göstermiyen nam
zet yarışma sınavına iştirak edemez. 

(A) ve (B) .bendlerinde yazılı nitelikleri (taşı
yanlardan, Çalışma Bakanlığı merkez ve iller ku
ruluşu ile Bakanlığa (bağlı kurumlarda veya Ça
lışma konuları ile doğrudan doğruya ilgili daire 
veya kuruluşlarda çalışmış veya çalışmakta olan
lar tercih olunurlar. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde şimdiye 
kadar söz istemiş .ve sırasiyle yazmış bulundu
ğum arkadaşların isimlerini okuyorum. 
Sayın Ruhi Soyer, Sayın Nuri Kodamanoğlu, 

Sayın Bülent Eeevit, Sayın Ali Bıza Uzuner, 
Sayın İsmail Hakkı Yılanlıoğlu, Sayın Albdültoâri 
Akdoğan. 

BÜLENT ECEVİT (Zoniguldak) — Efendim, 
usul bakımından Ibir mâruzâtım var; ek maddeler
den yalnı'z hMsini okudu sayın arkadaşım. 2 nci 
maddenin tümü mü müzakere edilecek, yoksa ek 
maddeler ayrı ayrı mı müzakere edilecek? 

ıBAŞlKAN — Kâtip arkadaşımızın ikinci ek 
maddeyi de okuması lâzımdı. Eğer .böyle bir ta
lep Yüce Heyet tarafından sâdır olursa o tak
dirde... 

BÜLENT ECEVİT (Zoniguldak) — Ek mad
delerin ayrı ayrı görüşülmesini ben teklif edi
yorum. 

IBAŞIEAN — Bu, vereceğiniz önerge Yüce He
yet tarafından1 kalbul edilirse fıkra fıkra bu mad
deleri görüşmek ve oylamak mümkündür. 

2 nci ek maddeyi (okutuyorum, onun da okun
ması lâzımdır. 

EK MADDE 2. — Çalışma müşavirlikleri ile 
çalışma ataşelikleri, hizmetin özelliği itibariyle, 
müşavirliğin ve ataşeliğin ihtiyaç duyacağı Türk 
ve yabancı uyruklu doktor, avukat, uzman, ma
hallî kâtip, mütercim, daktilo ve hademe gibi per
soneli sözleşmeli olarak çalıştırmaya yetkilidirler. 

Yalbancı memleket mevzuat veya usulleri, söz
leşmelerin elçilikler veya konsolosluMarca yapıl-
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masını zorunlu kıldığı takdirde sözleşmeler elçi
likler veya konsolosluklarca yapılır. 

Bu personelin1, personel giderleri ile yönetim, 
yolluk ve giderleri ve diğer her türlü masrafları 
Çalışma Bakanlığı 'bütçesine konulan ödenek ile 
karşılanır. 

BAŞKAN — Ek madde 3 ü okutuyorum. 

EK MADDE 3. — Yabancı ülkelerde çalışan 
Türk işçileri ile eş ve çocuklarının işverenler 
tarafından yapılan sosyal yardımlar- dışındaki 
sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer çeşitli ihti
yaçlarının, zaruret görüldüğü ahvalde karşıla-
niaîbilmesiini temin bakımından Çalışma Bakan
lığı Bütçesine gerekli ödenek konulur. 

Bu gibi yardımlarım nelerden ibaret olacağı, 
İbu kanunun yürürlüğe gireceği tarihten itibaren 
1 ay zarf nda çıkarılacak yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Ek madde 4 ü okutuyorum. 

-EK MADDE 4. — Çalışma müşavirlikleri ve 
çalışma ataşelikleri, büyükelçilik, elçilik veya 
konsoloslukların bina durumu müsaidolduğu tak
dirde bu binalarda çalışırlar. Bina durumu mü-
saidolmamaısı halinde ayrı bina kiralarlar. Kira
lanan 'binaların, kira, bakım,* sigorta gibi gider
leri Çabama Bakanlığı Bütçesine konulacak öde
nekle karşılanır. 

BAŞKAN — Ek madde 5 i okutuyorum. 

EK MADDE 5. — Çalışma müşavirleri ile 
çalışma ataşelerinin görevleri icabı verecekleri 
veya mukabele edecekleri ziyafet masrafları Ça
lışma B*kpnlığı Bütçesine konulacak ağırlama 
giderleri ödeneği ile karşılanır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, elimiz
deki metinde ikinci madde olarak düzenılenmiş bu
lunan bu madde, şimdi okunmuş bulunmakta
dır. Okunmuş hulunan şekilden anlaşılacağı üze
re. bu m^dde müteaddit mesele ve fıkralardan 
•ibarettir. İçtüzüğümüzün 108 nci maddesi gere
ğince, müsaade buyurursanız, bu »maddeyi, mü-
taddit mesele ve fıkralardan ilbaret bulunduğu 
için!, madde ve fıkralarını ayrı ayrı müzakere ko
nusu yanacaŞım. Ve ayrı ayrı oya kovacağım. 
Daha sonra maddenin tümünü oyunuza sunaca
ğım. 

Bununla ilgili bir de önerge vardır, okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sıra sayısı 106 sayılı kanun tasarısının 2 nci 

maddesindeki ek maddelerin' ayrı ayrı görüşü
lüp oylanmasını arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Bülent Ecevit 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Mütaaddit meseleler ayrı ayrı 
görüşülüp ayrı ayrı oya konulacaktır. Ek mad
de (1) üzerinde söz veriyorum. Şimdi isimlerini 
biraz önce okumuş olduğum arkadaşlarım şayet 
ek 1 nci madde üzerinde söz istemişlerse tekrar 
tesbit edeyim. 

Sayın Soyer ek 1 nci madde, Sayın Ecevit ek 
1 nci madde Sayın Kodamanoğlu ek 1 nci mad
de, Sayın Uzuner ek 1 nci madde, Sayın Yılan-
lıoğlu, ek 1 nci madde, Sayın Akdoğan ek 1 nci 
madde, Sayın Canibilgin ek 1 nci madde üzerin
de söz istemişlerdir. 

Değişiklik önergeleri de arkadaşlarım tara
fından fıkra fıkra verilsin. Her fıkraya ait ko
nuşma bittikten sonra o fıkra ile ilgili değişik
lik önergesi mevcut ise onları oylıyacağım. 

Buyurun, Sayın Soyer. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, hariçte bulunan işçilerimizin oradaki 
durumlarını tesbit, çalışma tarzlarına daha iyi 
bir yön vermek, aynı zamanda bulundukları 

^memleketin kanunlarına göre haklarını iyice 
koruyabilmek, oradaki sendikalarla. olan müna
sebetlerini tesbit edebilmek, aynı zamanda mü
teaddit ihtiyaçlarını karşılıyâbilmek için bu ör
güte hakikaten büyük ihtiyaç vardır. Oraya git
tiğimiz zamanki gördüğümüz işçilerimizin he
men hepsi bu örgütsüzlükten şikâyet etmektey
diler. Şimdi, Almanya'da, İspanyol, İtalyan, Yu
nan işçileri de beraber olmak üzere, bizimkiler
le birlikte 4 memleketin işçileri vardır. Bunların 
hepsi organize oldukları halde ve hepsinin baş
larında kendi memleketlerinin, kendi hükümet
lerinin insanları bunları yönettikleri halde maa
lesef bugüne kadar bizim işiçlerimiz bu örgüt
ten mahrum bulunmaktaydılar. Bu kanunun 2 
nci maddesiyle bu örgüt kurulmuş olacaktır. 
Hakikaten orada bulunan işçilerimiz gerek dinî 
bakımdan gerekse bilhassa çalıştıkları yerlerle 
olan münasebetleri bakımından hiçbir şekilde 
tam bir temas kuramıyorlardı. Bu yüzden de 
birçok müşkülâtla büyük gayretler sarf etmele-
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rine rağmen çalışmalarının karşılığını tam ola
rak alamamakta idiler. Buraya gönderilecek 
memurların, daha doğrusu ataşelerin, müşavir
lerin ve muavinlerinin gidecekleri memleketin 
dilini iyi 'bilmesi hakikaten en mühim mesele
lerden bir tanesidir. İşçilerin zaten en büyük 
noksanları bulundukları memleketin lisanlarını 
bilememekten ileri geliyordu. 

Sevgili arkadaşlarum yalnız bu örgütü ya
parken bâzı noktalara da temas etmekliğime 
müsaade edilmesini rica edeceğim. 

Son zamanlarda işçi sevkiyatı büyük mik
yasta ağırlaşmıştır. Ben Almanya'dayken temas 
ettiğim işverenlerin çoğu memleketimizden ge
len işçilerden memnuniyet gösteriyorlar, Türk 
işçisini tercih ettiklerini söylüyorlar, fakat işçi 
sevkiyatımn ağır olmasından, daha yakın bulu
nan İtalya'dan, ve Yunanistan'dan daha çabuk 
gelmesi itibariyle , onları almaya mecbur kaldık
larından şikâyet etmekte idiler. Bu itibarla Sa
yın Bakandan ibilhassa işçi sevkiyatmdaki mer
kezî organizasyonu daha süratli harekat edebi
len, daha iyi ,daha çabuk sevkiyat yapabilen 
bir şekle ifrağ etmelerini bu vesileyle rica edi
yorum. 

Gittikleri' memlekette biliyorsunuz yemele
rinden, iaşelerinden, ibatelerine varıncaya ka
dar tamamen ayrı, tamamen yabancı bir muhi
tin içindedirler. Bunlara samimiyetle rehber ola
bilecek ve kendilerini orada bir âmir telâkki et
me yerine, oradaki işçilerimize önderlik ede'bile-
eek tabiatta ve kıratta insanlar göndermekliği-
ımiz, memurlar göndermekliğimiz her halde li
san 'bilmek kadar mühim olacaktır. Hakikaten 
birçok işçilerimiz kendilerine verilen işlerin 
ağırlığı nisbetinde Alman işçileriyle aynı şekil
de para verilmediğinden şikâyet etmekte idiler. 
Alman sendikaları da haber verebilirim ki, ken
dilerine müracaat edebilen işçilerimizi kendi iş
çileriyle bir ayarda tutabilmek için gayretler 
sarf etmektedirler. Ama işçilerimizin bunlarla 
olan münasebetlerini tanzim edebilmek mühim
dir. Bu bakımdan göndereceğimiz 'bu müşavirler 
hakikaten büyük hizmetler göreceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım yine bu vesileyle 
memleketimizin mühim »bir meselesine daha te
mas etmeik işitiyorum. İşçi sevkiyatımn ağırlığı 
yüzünden senelerce 'beklemekte olan işçilerden 

bâzıları iki, 'bugün bir tanesi evime gelmiştir 
turist olarak gitmektedirler. Bunlar turist ola
rak 'gitmek için de talbiî döviz alacakları, yol 
parası sarf edecekler, yanlarına birçok para 
almaları lâzım, ıbunun için de tarlalarını, evle
rini satarak gidiyorlar. Bu gidenler iSalzburg'-
tan 'gereık kifayetleri, ıgerek lisan bilmemeleri 
ve ıgerekse acemilikleri (bakımından kolaylıkla 
geri çevrilebilmektedirler. Bu sekilide de ora
ya kadar gidip (gelmek ve döViz pafası ile sat
tıkları tarlalarının terekelerinin parası berhava 
olmakta ve ıgitmek istedikleri yere de vâsıl 
•olamamaktadırlar. Daha çok perişanlığa düş
mektedirler. Memleketimizdeki işsizlik ma
lûmdur. Geniş 'bir işsizlik içindeyiz. Bunun ön
lenmesi talbiî anatemennimizdir, ama mühim 
olan bu noktaya da Sayın Bakanın dikkatini cel-
betmek istiyorum. Biran evvel ıgitmek ihtiya
cında olanlar vardır. Bunlar kendilerini ateşe 
atar gibi hareket ediyorlar, hattâ bugün bana 
gelen, tarlasını mahsulüyle birlikte sattığını 
ifade etmiştir. Gidecek söyledim 'gitmesin di
ye, fakat pasaportunu almış, ıgidecek ve hiç 
şüphe etmiyorum ki, 'Salaburg'dan geri döne
cek ve mahsulüyle ıbirlikte satmış olduğu tar
lasının parası 'bu şekilde berhava olacaktır. 
Bunu da radikal bdr tedbiri Bakanlık bulaıbi-
lirse hakikaten büyük hizmet etmiş olur. Ben 
şahsan bu maddedeki örgütün tamamına ta
raftarım. Lisan bilen yüksek tahsilli, aynı za
manda da sendika mevzularını iyi kavrayabi-
len, Alman sendika nizamlarını okuyabilecek, 
öğrenebilecek ve onlara uygun olarak işçileri
mizi savunabilecek insanların gönderilmesi, 
memurlarımızın gönderilmesi yerinde olur. An
cak bir noktada tereddüdüm var onu arz et
mek istiyorum; Hariciye teşkilâtımızın nezare
ti altında olmalıdır ama emri altında olmama
lıdır kanaatindeyim. Bu işçi mevzuları bugünkü 
hariciye teşkilâtımız için oldukça yabancı bir 
mevzudur. Ve tam mânâsı ile kavrayıp alâ
kadar oldukları bir mevzu da değildir. Ben 
oradayken alâkalanmadıklarını üzüntüyle (gör
müş ve dikkatlerini çekmiştim. Bu itibarla ha
riciye teşkilâtının emri altında değil, fakat 
belki muhabere vasıtası olarak onlarla, onla

r ı n nezareti altında olması yerinde olur. Fa
kat bir salâhiyet çatışmasına meydan vermemek 
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üzere müstakil (bir teşkilât olmasımıa taraftarım. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın. Kodamanoğlu (buyurun 
efendim, ek madde (1) ile ilgili. 

NUB4 KDDAMANOĞLU (Yozgat) — Sa
yın Başkan, «ayın milletvekilleri; ek 1 raci mad
dede iki hususun düzeltilmesinde fayda mülâ
haza etmekteyim. Bunları kısaca arz etmek 
için 'huzurunuzu işgal ettim. Bilindiği gibi 
ek 1 nci maddede dış teşkilâtta görev alacakla-

- rm vasıflan sayılmaktadır. Bu vasıflar arasın
da; tahsil durumu, öğrenim yaptığı fakülte ve
ya yüksek okulun mahiyeti, yabancı dil bilgi
si üzerinde" durulmakla yetinilmiştir. Oysa bu 
teşkilâtın bulunduğu mahalde 'gerçekten hiz
met edebilmesi için teşkilât mensuplarının sos
yal güvenlik politikası ile ilgili konularda ve 
'bulundukları memleketin bu işle ilgili mevzua
tında gerçekten uzmanlık kazananlarına ihti
yaç vardır. Tasarının tümü üzerinde de arza ça
lışmıştım bu teşkilât kendisi bizatihi işçileri
mizin ihtiyaçlarına doğrudan doğruya cevap ve
recek değildir. 'Gerektiğinde işçilerimizin sağlık 
işleriyle meşgul olmak üzere tabip, mahalli ida
relerle olan ihtilâflarını takilbetmek üzere, avu
kat istihdam edebilecektir. Niıtekim bu, öteki 
maddelerde derpiş edilmiştir. O halde bu teşki
lâtın esas görevi işçilerimizin genel ihtiyaçları
nı kavrayıp İrana uygun olarak birtakım uz
manları tesbit edip, kadroya alıp onları çalıştı
rabilmek ve ilgili merciler nezdinde bu ihtiyaç
ları takibedebilme noktasında toplanıyor. Böyle 
olunca da bu teşkilât mensuplarının sadece 
yüksek okul mezunu olmaları, sadece yabancı 
dil bilmeleri yetmiyecektir. özellikle sosyal gü
venlik politikası konularında ve bulundukları 
memleketin bu işlerle ilgili mevzuatı üzerinde 
gerçekten uzman olmalarına ihtiyaç vardır. Bu 
sebepten ötürü bendeniz bir takrir ile vasıflar 
^arasına böyle bir hükmün konulmasını teklif 
etmekteyim. 

Bu fıkrada yer almasında fayda gördüğüm 
ikinci nokta şudur; bilindiği gibi dış teşkilâtta 
görev almak son derece avantajlıdır. Çünkü bu 
memurlarımıza Dışişleri Bakanlığı memurları 
(gibi emsali maaş verilir. Gerek emsali maaşın 
cazibesi, gerekse bir medeni Baıtı ülkesinde bir
kaç yıl yaşamanın sağlıyacağı iimkânlar pefcçok 
memurumuzu hattâ memur olmayıp bu vazifele

rle gitmek istiyen pek çok vatandaşımızı böyle 
bir hizmete kabul edilmek için tahrik edecektir. 
Yani talibi çok olan hizmet sahasıdır bu. Nite
kim diğer Bakanlıklarda da, meselâ Millî Eğitim 
Bakanlığında kültür ateşelikleri Ticaret Bakan
lığındaki ateşeliHer ve özellikle dedikoduları ba
sın sütunlarında dolup taşan Basın Yayın ve 
Turizm Bakanlığının dış temsıMldkieıri gibi hiz
metlere pek çok insan talip oüımıuştutr. Şimdi bü
tün mesele bu talipler arasından, en ehil olanları
nı hizmete alabilmek. noktasında toplanıyor. Bu
nun için de mevzuat yönünden Bıakana yardımcı 
olmamız gerekir. Çünkü bu hizmetleıre tâyin ya
pacak Bakanlar kadrolar boşaldığı devrelerde, 
bittecrübe arz edebilirim ki, korkuaııç denecek bdr 
tazyikin 'altına girerler. Gerek siyasi çevneferden, 
gerek dost çevrelerinden birçok insanın kayiTila-
rak bu hizmetlere tâyinlerinin yaptınlıabilmesi 
için bakanlar zorlanır. Binaenaleyh, bakama bu 
bakımdan yardımcı olarak hizmete en elverişli 
kişilerin seçilmesini sağlıyacak bir değişiklik 
yapmaya ihtiyaç vardır. Tecrübeler, 'genellikle 
şöyle bir ek yapmamın faydalı olduğunu gösteri
yor. Eğer dış kadrolara tâyin edileceklerde beüli 
bir süre bu bakanlıkta veya bunumla ilgili bir 
resmî hizmette çalışmış olmak kaydı aranırsa, bu 
vasfı taşımıyanlar, bu kayda riayet etmiyenler 
adaylar arasından tasfiye edileceği için, bakan 
seçmekte bir rahatlığa kavuşacaktır. Aksi halde 
birtakım nüfuz sahipleri, yetkili makaraları zıor-
lıyacaklar, özellikle yabancı kolejler mezunu, ha
li vakti yerinde aile çocukları, bunlar tabiî çoğu 
kere Anadolu'nun mahrumdyet yerlerinde hiz-

. met almaya yanaşmazlar, böyle dış imkânları kol
larlar, gelecekler, bir günlük meımurilyetlerıi ol
madığı halde, bu vazifelere tâyinlerini yaptıra
caklar, emsali maaşlarla dışarıda ırahat edecek
ler ve vasıfları bu hizmetler için gerektiği kadaır 
kâfi olmadığı için de, hizmeti doğru dürüst gö-
remiyecekle/r, hizmete aşk ile şevk ile bağlanamı-
yaeaklıar, yurda döndüklerinde de dışarıda edin
dikleri hizmetlerden Devleti faydalandırmak ye
rine yine hali vakti yerimde çevrelerin hizmetin
de olmak üzere özel sektöre kayacıaklardıır. Bu
nun tecrübeleri çoktur. Devlet hizmetlerinde en 
çok suiistimal görmüş sahalardan birisidir. Bunu 
Yüce Meclisin dikkatine yama yakıla arz etmek 
istiyorum. Buna engel olabilmek için de bu mad
deye bir C fıkrası eklenebilir ve bu fıkra şu tarz-
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da yazılırsa, maruzatımda arza çalıştığım, mah
zurlar önlenmiş olacaktır. «En laz üç yıl bu iş
lerle ilgili resmî bir hizmette çalışmış ve sosyal 
güvenlik konularında uzmanlık kazanmış olan
lar,» böylece iki vasıf daha eklenmiş «Uluyor. 
1. — Dış temsilciliğe gidecek kişi en az üç yıl 
Çalışma Bakanlığında veya diğe bakanliklıaırm 
bu işlerle ilgili servislerinde en ıaz üç yıl çalış
mış olmalıdırlar. Yani bir miktar yurt içinde bu 
işlerin nasıl ölüp bittiğini görmelidirler, tecrübe-
'kazanmalıdırlar. Üç yıl hiç olmazsa yurt içinde 
bu sahaya alın teri dökmeye razı olmalıdırlar. 
Ayrıca sosyal güvenlik konularında ulzmanlık ka
zanmış olmalarını da eklemiş 'bulunuyorum tek
lifime. Bunun faydasını da arz ettim. Yüce Mec
listen çok suiistimal edilen birtakım (arkalı in
sanların kolayca doldurulduğu bu kadroların 
suiistimal edilmemesini sağlamak için teklifleri
me itibar edilmesini istirham ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım, hu maddede düzeltil
mesini dilediğim 2 nci nokta şudur: «Yabancı 
dil bilgisi özel bir sınavla teshit olunur, buyu
ruyor madde. Şimdiye kadar hu şart dâhi yok
tu. Böyle «bir fıkranın eklenmiş olması ileri 
bir adımdır, faydalıdır, fakat kâfi değildir. 
Çünkü bilindiği gibi, yabancı dili sınavla tes
bit etmek çoğu kere, hele tâyin edilecek kişi 
önceden teslbit edilmiş, sırf kanunun maddesini 
lâfla yerine getirmek için, alelusul bir komis
yon kurulur, hâttâ çoğu kere komisyona üye 
olanların kendileri de doğru dürüst yabancı 
dil bildiğine fetva verirler. O da önceden tes
bit edilmiş vazifeye çeker gider. Bunu da, ön
lemeye ihtiyacımız vardır. Yabancı dil bilme
nin seviyesi değişiktir. Bir dil bilmek kolay iş 
değildir, anadilini bile insan ölünceye kadar 
öğrenir. Onun için ne son derece yüksek ya
bancı dil seviyesi arayıp adaylarımızı mağdur 
etmeliyiz, ne de belli birtakım adamları, dil 

-biliyor bahanesiyle bu hizmetlere kayırmalı-
yız. Bunun ikisinden de kurtulabilmek için ya
bancı dil bilgisini objektif bir esasa bağlan
makta fayda görüyorum. Bu, ne olabilir?.. Şim
diye kadar Devlet memurlarının yabancı dil 
bilme derecelerini tesbit etmek üzere bir ko
misyon mevcuttur: Yetkili üniversite hocala
rından ve tanınmış dil bilgilerinden kuruludur 
komisyon. Yabancı dil bilgisini bu komisyon 
marifetiyle tesbit etmekte fayda görürsün, Yal

nız bu komisyonların çok yüksek derecelerden, 
meeselâ o memleketin edebiyatına yüksek dere
cede vukuf istiyen seviyeden dil bilgisi ara
mamaları için de bu maksatHa yapılacak bir imti
han unsurunu fıkraya yerleştirmekte fayda 
ıgörürüm. O halde Ek 1 nci maddenin 12 nci 
bendini şöylece değiştirirsek faydalı bir iş yap
mış olacağız kanısındayım. «Yabancı dil bilgi
si, Devlet yabancı dil imtihanı yapmakla gö
revli komisyon tarafından bu maksatla yapıla
cak bir imtihanla tesbit olunur.» Yeni imtihanı 
yapacak olan heyet bellidir ve Objektiftir. Onu 
tesir altına almak mümkün değildir. İtimat 
telkin eder. Bu itibarla, dediği zaman gerçek
ten, kime itiraz etmez. Bilmiyor, dediği zaman 
kimse haksızlık edildiğini iddia edemez, öte 
yandan, maksatla yapılacak bir imtihan ola
cağından bu heyet, görülecek hizmetin mahiyet 
ve seviyesinde bir imtihan yapacak demektir. 
Çünkü arz ettim; dil bilmenin hududu yoktur. 
Sayın arkadaşlarım bendenizin arz ettiğim 
anlayıştan hareket etmediği için maddenin son 
bendi şöyledir: (A) ve (B) bendlerinde yazılı 
nitelikleri taşıyanlardan - yani bir sosyal bilim
ler fakülte ya da yüksek okulu bitiren ve dil 
bildiğini ispat edenlerden - Çalışma Bakan
lığı merkez ve iller kuruluşu ile Bakanlığa bağlı 
kurumlarda veya Çalışma konuları ile doğru
dan doğruya ilgili ve kuruluşlarda çalışmış ve
ya 'çalışmakta olanlar tercih olunur
lar. Yani şu sahaya hasrü - nefs etmeyi, 
daha öncelerden almteri dökmeyi biz an
cak tercih sebebi olarak göreceğiz. Yani 
bu son derece gayrıeid'dî bir anlayıştır, mad
deden mutlaka çıkarılmalıdır. Artık biz Dev
lete emsalli maaşlarla ve yabancı ülkelerde 
hizmet etmek istiyen insanların tazyikinden 
kurtulmalıyız. Ve bunların sakat anlayışına 
son vermeliyiz. O itibarla şu iki takririme ilti-
fadedilmesini, böylece hizmetin sıhhat ve selâ
metle görülmesini sağlamanızı saygılarımla 
dilerim. 

BAŞEAN — Sayın Ecevit, buyurun efen
dim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın 
arkadaşlar, tasarının 2 nci maddesinin 1 nci ek 
maddesi ile muhtelif değişiklik önergelerini 
Başkanlığa sunmuş bulunuyorum, bu konudaki 
görüşlerimi arz edeceğim. 

— 803 — 



M. Meclisi B : 122 1 . 8 . 1966 O : 1 

Ek madde (1) in 'birinci fıkrası şöyle demek
tedir : «Çalışma Bakanlığı, büyükelçilikler, el
çilikler, daimî delegelikler, daimî misyonlar 
nezdinde çalışma müşavirlikleri, başkonsolos
lukları ve konsol Oısluklan nezdinde de çalışma, 
ataşelikleri kurulaibilir. Müşavir ve ataşeler 
nezdinde 'bulundukları misyon şefinin nezareti 
altında çalışırlar» 

Muhterem arkadaşlarım, tasarıya «başkon
solosluk ve konsolosluk» sözleri komisyonda ek
lenmiştir., Hükümetin sevk ettiği tasarıda baş
konsolosluklar ve konsolosluklara 'bağlı olarak 
onların nezdinde de çalışma ataşelikleri kurula
bileceğine dair bir hüküm yoktur. Ve doğrusu 
da budur. Çünkü başkonsolosluk ve konsolos
luklar nezdinde çalışma ataşelikleri bulunursa 
başkonsoloslar veya konsoloslar kendi aslî gö
revlerinin, yurt dışındaki işçilerin vatandaşlık 
işlemleriyle ilgili görevlerinin büyük kısmını ça
lışma ataşelerine devredebilirler. Ve çalışma 
ataşes* onun nezdinde ataşe oıacagı için, ataşe 
de onun vereceği görevlere uymaya mecbur ka
labilir. Oysa çalışma ataşelerinin işçilerimize 
yurt dışında gerçekten faydalı olabilmeleri için 
fazla teferruata gömülme meleri, bilhassa kon
soloslukların yetki alanı içine 'giren vatandaş
lık işlemleriyle fazla ilgilenmemeleri gerekir. 
Çünkü kendilerinin bulundukları 'memlekette 
ve görevli oldukları çevrede sık sik dolaşma
ları, huzursuzluk çıkacak işyerlerine giderek 
yerinde işçilerin ilgili meseleleriyle ilgilenme
leri, işveren nezdinde bazan tavassutta bulun
maları gerekecektir. Fakat konsoloslarla baş
konsolosluklar çalışma ataşelerini kendilerine 
bağlı memurlar telâkki ederlerse onlara aslında 
kendi yapmaları gereken, konsoloslukların yap
maları gereken bâzı ödevleri de yükliyebilirler. 
Sayın Bakan ile bu konuda özel olarak yaptı
ğım görüşmeden öğrendiğime göre, Dışişleri Ba
kanlığının 'bir kanaati tasarıda bu değişikliğin 
yapılmasına sebebolmuş. O da şu; Dışişleri Ba
kanlığımız büyükelçiliklere bağlı ataşeliklerin 
ancak 'büyükelçiliğin bulunduğu şehirlerde ça
lışabileceği kanaatinde imiş. Başka şehirlerde 
de bu ataşeleri çalıştırabilmek için onları kon
solosluklara veya başkonsolosluklara bağlama
mız gerekirmiş. Dışişleri Bakanlığının bu görü
şünün hangi hukukî gerekçelere dayandığını 
bilmiyorum. Ancak ortada bâzı gerekçeler var
dır. Meselâ Stutgart şehrinde bizim bir çalış

ıma ataşeliğimiz vardır. Halbuki bildiğim kadar 
Stutgart şehrinde bir konsolosluk ve başkonso
losluğumuz yoktur. Demek ki, bir konsolosluk 
olmasa da doğrudan doğruya büyükelçiliğe bağ
lı bir ataşenin, onun nezdinde bir ataşenin o 
memlekette 'başka 'bir şehirde çalışması da 
mümkündür. Ama her ihtimale karşı bâzı mem
leketler gerçekten böyle bir engel çıkarıldığı 
takdirde, konsolosluklar nezdinde de çalışma 
ataşesi bulundura'bilme imkânını Bağlıyabilmek 
için bu gibi münasebetlerin yani ataşelerin, ça
lışma ataşesi veya müşavirlerin çeşitli kademe
lerdeki misyon şefleri ile ilişkilerinin yönetme
liklerle tanzim edileceğine dair bir hüküm tasa
rıya konulabilir. O zaman gerçekten bâzı mem
leketlerde 'bir ataşenin bir konsolosluk nezdin
de çalışıyormuş gibi gösterilmesine ihtiyaç hâ
sıl olursa o memleket için hazırlanacak yönet
melikte bu hususu belirtilebilir. Bu, ayrıca ata
şelerimizin konsolosluklara bağlı olarak çalış
maları devamlı bâzı gerginliklere, sürtüşmelere 
de yol açacaktır. Bu balamdan da sakıncalıdır. 
Onun için ek madde 1 nci fıkrasının şu şekilde 
değiştirilmesini arz ediyorum : «Çalışma Ba
kanlığı,- büyükelçilikler, elçilikler daimî delege
likler ve daimî misyonlar nezdinde çalışma mü
şavirlikleri ve çalışma ataşelikleri kurabilir. Ça
lışma müşavirlik ve ataşeliklerinin birbirleriyle 
büyükelçilik, elçilik daimî delegelik ve daimî 
misyonlar nezdinde çalışma müşavirlikleri ve 
çalışma müşavirlikleri ve çalışma ataşelikleri 
kurabilir. Çalışıma müşavirlik ve ataşeliklerinin 
birbirleriyle büyükelçilik, elçilik daimî delege
lik ve daimî misyonlarla başkonsolosluk veya 
konsolosluklarla veya fahrî konsolosluklarla 
ilişkileri Çalışma ve Dışişleri Bakanlıklarının 
birlikte hazırlıyacakları bir yönetmelikle veya 
değişik ülkelerin özelliklerine göre hazırlanacak 
yönetmeliklerle düzenlenir.» 

Bu yönetmeliğe dair hükmü tasarı metnine 
koyduktan sonra konsolosluklar nezdinde ataşe 
çalıştırılabileceğini âmir hüküm haline getirme 
mecburiyeti ortadan kalkıyor olsa gerektir. 
Bu önergemin bu gerekçe ile kabulünü rica 
ederim. 

ikinci mâruzâtım, yine ek madde 1 in son 
fıkrası "ile ilgilidir ve Sayın Nuri Kodamanoğlu 
arkadaşımın 'belirttiği hususlarla da yakından 
ilgili bulunmaktadır. Ek madde 1 in son fıkrası 
şöyle diyor : 
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«(A) ve (B) bencilerinde yazılı nitelikleri 
taşıyanlardan, Çalışma Bakanlığı merkez ve il
ler kuruluşu ile Bakanlığa bağlı kurumlarda ve
ya çalışma konuları ile doğrudan doğruya ilgili 
daire veya kuruluşlarda çalışmış veya çalışmak
ta olanlar tercih olunurlar.» 

Şimdi burada şu tehlikeye dikkatinizi çekmek 
isterim. Şüphesiz Çalışma Bakanlığına ona bağlı 
kurumlarda veya çalışma konuları ile ilgili daire 
veya kuruluşlarda çalışmış olmak veya çalışıyor 
olmak çalışma ataşeliklerine tâyinde bir tercih 
sebebi olmalıdır. Ancak, bu, Sayın Nuri Koda
manoğlu arkadaşımın da belirttiği gibi, bir süre 
ile smırlandırılmazsa bu tercih sebebi suiistimal
lere yol açabilir. Şartları eşit olan, müktesebatı 
eşit olan iki aday farz ediniz; birisinin kayırıl-
mak istenmesi halinde muvazaalı olarak bir haf
ta bir sendikada veya Bakanlığa bağlı bir daire 
veya kuruluşta çalıştırılması kendisi için bir ter
cih sebebi meydana getirmiş olacaktır. Oysa ter
cih sebebinin hikmeti, ataşelikte veya müşavir
likte görevlendirilecek kimsenin gerçekten bu 
alanlarda yetişmiş olmasını teminat altına al
maktır. Onun için ben,, hattâ daha ileri giderek, 
Sayın Nuri Kodamanoğlu arkadaşımın teklifine 
de katılmak isterim. Yani bu Bakanlığa bağlı 
kurumlarda veya çalışma konulariyle doğrudan 
doğruya ilgili daire veya kuruluşlarda çalışmış 
veya çalışmakta olmanın sadece bir tercih sebebi 
olmaması fakat ataşe veya müşavir olarak tâyin 
için asli şart sayılması görüşüne de katılırım, 
yine üç sene bunlarda çalışmış olmak şartiyle. 
Ancak Sayın Nuri Kodamanoğlu arkadaşımızın 
haklı olarak bu konuda vermiş oldukları önerge
deki bir kelimeye itirazım var, o da; en az üç yıl 
bu işlerle ilgili resmî bir hizmette çalışmış olmak 
kaydı. Kendileri de eminim, takdir edeceklerdir, 
sendikalarda çalışmış olmak da bâzı kimseler 
için, Çalışma Bakanlığında çalışmış olmak kadar 
bu görevlere hazırlayıcı bir çalışma mahiyetinde 
sayılabilir. Onun için bu söz, resmî sözü çıkarıl
mak şartiyle muhterem arkadaşımın görüşüne 
katılıyorum. Ve bu çalışma konuları i'le doğru
dan doğruya ilgili daire veya kuruluşlar arasın
da, meselâ iş mahkemelerinin de ve sosyal siya
setle ilgili fakültelerin de bulunduğunun kabul 
edilmesi gerektiği kanısındayım. Bu konuda 1 nci 
ek maddenin son fıkrasının yerine konulmak üze
re şu teklifte bulunuyorum : «(A) ve (B) bend

lerinde yazılı nitelikleri taşıyanlardan Çalışma 
Bakanlığı merkez ve illeri kuruluşları ile, Ba
kanlığa bağlı kurumlarda veya çalışma konuları 
ile doğrudan doğruya ilgili daire veya kuruluş
larda en az üç yıl süreli çalışmış olanlar tercih 
olunurlar.» Fakat dediğim gibi, Sayın Koda
manoğlu arkadaşımın teklif ettiği şekilde bunun 
tercih sebebi değil, esas şart olmasına da iltihak 
edebilirim. 

Yine ek madde (1) ile ilgili olarak belirtmek 
istediğim bir hususa tasarının tümü üzerindeki 
konuşmamda da değinmiştim. Tasarı o şekilde 
hazırlanmış ki, fiilen sendikacılık tecrübesi olan
lar çalışma ataşelik veya müşavirliklerinde gö
rev almak imkânına sahibolamıyacaklardıi'. Hal
buki burada, daha evvel konuşan bir arkadaşımı
zın belirttiği şekilde ataşelerin ve müşavir
lerin (münhasıran sendikacılardan tâyin edil
mesini isteimelk bence de şüphesiz doğru olmaz. 
Ama ıbunlar arasında gerçekten ehliyetli, ye
terli ısenldikaıcılar Ibullunabilirse onlıarı da gö-
revlendiriltmesıi ıbence çok faydalı, Ihaıtrtâ zaru
ri olur. Nitekim memleketimizde meselâ, Bir
leşik Amerika'nın, İnıgıllıtere'nin çalışma ata
şesi olarak çeşitli tarihlerde 'bulundurduğu 
kimselerin pek çoğu sendikacılıktan /gelmiş 
'kimselerdir ve memleketimizde de çıok faydalı 
oldukları, kendi alanlarında ıçıok verimli bir 
çalışma yaptıkları görülmüştür. Onun için ta
sarıda sendikacılık tecrübesi olanların müşa
vir veya ataşe olanak ıtâyin edilmelerine dâhi 
imkân sağlanmalıdır kanısındayım. Ancak bu 
konuda realist 'olmak için (A) (bendindeki 
şartları .sendikacıları muaf tutmak «gerekir ka
nısındayım, yani Yüksek öğrenim yapıma şar
tından. Çünlkü sendikacılar arasında yüksek 
öğrenim yapmış olanlar şimdilik nadiren bu-

• 
lunur. Esasen çoğu işçiler arasından yetişmiş 
olduğuna göre, ıtabiatiyle 'bir çoğu ıbu imkânı 
hayatlarında bulamamış (kimseler anasmdadır. 
Fakat 'buna ımukabil hayat 'okulunda, Sendi
kacılık Okulunda 'bu gibi görevlerde gerekebi
lecek bilgi ve tecrübeyi bir çoğu fazlasiyle 
edinmek imkânını bulurlar. Onun için tasa
rıdaki 2 nci maddenin 1 nci ek maddesinin so
nuna şu fıkranın eklenmesini teklif ediyorum 
ve bu konuda bir önerge vermiş 'bulunuyorum. 
«İşçi sendikalarında en az üç yıl sürekli çalış-
ımış ^olanlarda (A) bendindeki santiar aran
maz.» Yani yüksek 'öğrenim şartı aranmaz. 
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Buna 'mukabil (B) bendindeki şartlar aran
malıdır. Yani kül Ibilgisi aranmalıdır. Çünkü 
bir ısenldükacmın sendikacılık tecrübesi ne ka
dar yeterli olursa olsun, eğer gideceği mem-
lekette igeçerli ıbir idili bilmiyorsa oradaki işçi
lerimize faydalı o'iması tasavvur enlemez. Bu 
üç konuda ki ımıâruızatım bundan ibarettir. Te
şekkür edenim. 

BAŞKAN — Açık oylamalarda oylarını 
ıkullanmıyan arkadaşlarımız lütfen kullansın
lar. Biraz sonra kupaları kaldıracağız efen
dim. 

Sayın Uzuner, buyurunuz efendim. 
ALİ EIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, smuihtereim arkadaşlarım, (bendeniz de 
sözlerime başlamadan evvel bu kanunu sevk 
eden Sayın Bakana ve onun şahsında Şaym 
Hükümetimize ıteşekkür etmeyi bir vazife sa
yıyorum. 

Benden evvel konuşan ıçok kıymetli arka
daşımız iSayın Ecevit'in 2 nci maddenin elk 
1 inci maddesinin ilk fıkrası hakkında söyle
diklerine katılmamak mümkün değildir. Esa
sen bu birinci fıkrada, elimizdeki metinde bir 
tab hatası da var ıgaliba, ıbir kelime ihatası. Onu 
Komisyonun (tashih, etmesini rica edeceğim. 
«Kurulabilir» deniyor, her halde «kurabilir» 
şeklinde olması lâzıım. Çünkü cümle bağlanmı
yor. Çalışma Bakanlığı ile başlıyor, kurula
bilir, diyor her hailde bir baskı hatasıdır «ku
rabilir» şeklinde olması lâzım. Her halükârda 
bu ilk fıkra hakkında Sayın Ecevit'in bir 
önerge vermek suretiyle Yüksek Huzurlarınıza 
getirdiği görüşlere aynen katılmaktayım. 

Değerli arkadaşlarım; Ibu dış ~ örgütleme
de, Çalışıma Bakanlığının dış örgütlenmesinde 
biraz da geç kaldık desem yeridir. Türk işçi
sinin, Türk gücünün hariçte isıtismar edildiği 
maalesef 'bir vakıadır. Hariç memleikeıtlere çok 
işçi gönderen bir (bölgenin temsilcisi olarak, 
gerek izinli olarak ve ıgerekse iş süresini dol
durup yurda dönen vatandaşlarımızdan ken
dilerinin anahaklarıına tecavüz eder şekilde 
bâzı haksızlıklar yapıldığını üzüntü ile duy
maktayız. Bu örgüt de 'bulunmadığı, için belki, 
dışarıda bulunan ve yeteri sayıda bulunmayan 
görevliler - ki ıtercümanbk ve irtibat işini sağ
lıyorlar - işçilerimizin haklarını korumakta 
maalesef başarı sağlryamıyorlar. Bunların bel
ki adedinin az olmasından ve muhakkak ki, 

bu konuda yetişmiş elemanlar olmadıkların
dan oka gerektir. O kadar iki, özellikle Hol
landa'dan dönen işçilerimiz, ki vaktinizi al
mamak için bunları teferruatı ile söylemeye 
lüzum yok ve esasen Sayın Hükümetimiz Sa
yın Çalışma Bakanımız' bu kabil şikâyetleri 
her gün almaktadır, ıgayet sarih olan (toplu söz
leşmelere dahi sadık kalınmadığını ve bundan 
dolayı mutazarrır olduklarını beyan etmekte
dirler. Halkları lisan (bilmeyen işçiler tarafın
dan takibedilememektedir. Esasen bir temen
ni mahiyetindedir, kanuna girecek bir metin 
düşünülemez ama, işçilerimiz harice gittiği za
man oradaki mevzuatın bir Türkçe karşılğı 
veya işçilerimizi ilgilendiren kadarı ile şart
lar işte bu örgütte görev alanlar tarafından 
tercüme edilip her birine bir broşür halin
de verilmelidir. Aksi takdirde pek çok işçile
rimiz bir de ayrıca tercüman parası ödemek 
mecburiyetinde kalmak ve buna rağmen hak
kını alamamak ıgilbi üzücü ıbir durumla karşı 
karşıya gelmektedirler. . 

Değerli arkadaşlarım; benden evvel konu
şan gerek Sayın Kodamanoğlu ve ıgerekse Sa
yın Ecevit'in bu dil bilgisi konusundaki ısrar
lı taleplerine katılmamak mümkün değildir. 
Burada özel bir sınav diye ıbir tabir geçiyor. 
Bundan neyin kasdedildiğini bilmek isteriz. 
Bir Devlet lisan imtihanı vardır arkadaşlar, bu 
Devlet lisan imtihanını veren ancak Türkiye'
de lisan biliyor kabul edilir. Eğer bu özel sı
nav bu ölçünün altında ıbir sınavı esas alıyor
sa, bunun başarılı bir netice vereceği kanısın
da değilim. Zira işçi mevzuatı, toplu sözleş
meler, çeşitli anlaşmalardaki ifadeleır, tabirler 
özel ihtisası, lisan .bilgisinin ötesinde özel bir 
ihtisası istiyen, ızaruri kılan (konulardır ve bu
nu -bâlmiyen kimseler faydalı olamazlar. Bu 
bakımdan bu, özel bir sınavdan, kastın ne ol
duğunu Sayın Hükümetimizin veya sayın Ko
misyonun aydınlatmasını istirham edeceğim. 
Ve bu lisan mevzuuna ne kadar önem verilse 
yerinde olduğunu Yüksek Huzurunuzda ısrar
la tekrar edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; burada bâzı nitelik
ler aranıyor; (A) ve (B) fıkralarında. Bun
lar gerçekten güzel şeyler. Yalnız gitmeden 
evvel bu nitelikleri haiz olsalar dahi özel bir 
sınavla lisan imtihanını kazananlar fıkranın 
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devamından anlaşılıyor ki, ayrıca 'dil bilgisi 
sınavında başarı gösit er emayen namzet yarışma 
sınavına iştirak edemez. Ayrıca bir iımtihan ola-
calk demektir. Bu imtihanı dahi kazananlar ve
ya kazanılmadan önce lisan imtihanını kazanan
lar arasında bir kurs yapmak zarureti vardır. 
Dış memleketlerin kanun ve mevzuatları bizim
kiyle bir şablon tgilbi üst üste gelmez, çolk fark
lılık gösterir. O bakımdan gidecek arkadaşla
rın gider gitmez intibaklarını sağlamak ba
kımından burada ıgerek milletlerarası çalışıma 
esasları ve ıgerelkse görev alacakları ımeımlelket-
lerin ki, Ibun'lar nihayet bir kaç memlekettir 
Avrupa'da, Almanya var, İsviçre var, Kolan
da var, Belçika var, Ibunun dışında Avusturya 
zannediyorum var, mevzuatını öğrenerek, etüt 
ederek gitmelerinde büyük fayda görmekte
yim. 

Diğer taraftan iSaym Eeevit'in belirtıtıiği ve 
gerçekten iftihar edeceğimiz sendikacılarımı
zın, 'Türk dişçisinin özelliklerini bilen, Tür
kiye'de uzun uzun bunları etüt etmek imkânı
nı bulan sendikacıların 'da bu dış örgütlemede 
görev iaılmalarında mutlak zaruret vardır. Bu
nu aynen benimsemekteyim. Ve aynı ölçüde 
yani, icabında müşavir, çalışma ataşesi veya 
sosyal yardımcılar şeklinde bu arkadaşlarımı
za vazife verilmesinde işin fonksiyonu bakımın
dan, yürütülmesi talkımından zaruret olduğu 
kanısındayım. Şu nitelikleri haiz olan, (A) 
ve (B) fıkralarındaki nitelikleri nazari olarak 
haiz olan arkadaşlarımız tatbikatta başarılı 
olamazlar arkadaşlarım. Türk işçisinin kendi
sine has özellikleri vardır. Bunları ımemleketi-
onıiade 'etüt eden arkadaşlarımız /bilirler ve 
dışarıda da yabancıların bilmediği bu özellik
leri, igerek anılaşmalarla, gerekse çalışma ha
yatının devamı içinde yakmen izleyecek kıy
metli 'elemanlarımız Allaha şükür vardır. Bun-, 
lara ıgörev vermekte kaçınılmaz faydalar var
dır. 

Değerli arkadaşlarım, Ibir hususa da (bu ve
sile ile de girmek isterim. Ve bu konunun vu
zuha varmasında 'zaruret görmekteyim. Bu 
sosyal yardımcılardan falan bahsediyor. Sos
yal bir 'konudur, -din hizımıetlileri yönünden 
bu kanunda ıbir sarahat yok ama yeri burası 
mıdır, değil midir bilemem, yalnız bu hususta 
Sayın Hükümetin veya sayın Komisyonun bizi I 

tenvir etmesine zaruret vardır. Bütçe Komis
yonunda hatırlarım, ıSayın Devlet Balkanı ha
riçteki işçilerimizin dıin hizmetlerini yürütebil
mek bakımından Dışişleri Bakanlığından zan
nediyorum Bağlıyacağı kadrolarda idin ladamlıa-
rımıza hariçte görev vermek gibi bir çalışma
nın içine (girdiklerini ıbeyan ettiler. Ama o ıgün-
den bu yana büyük ölçüde bir taltbikata ge
çildiğini bilmemekteyim. Esasen ıbu bir kıanun 
mevzuudur. Zannederim ki, bu dış örgütleme
yi esasen bu kanun da geniş tutmaktadır. Bu
nun içine bir sosyal yardımcılar meyanmda din 
hizmetlerini tedvir edecek din adamlarımıza 
görev vermekte isalbet vardır ve bunların İla
hiyat Fakültesi mezunu, Yüksek İslâm Ensti
tüsü mezunu olmaları lâzımdır. Lisan bilme
lerinde mutlak zaruret de yoktur. Ama terci-
han lisan bilen kimseler arasından din görevli
lerinin de bu örgütlemede kullanılması bilhassa 
dönenlerden duyduğumuz, ıstıraplarını dinle
diğimiz işçilerden ve onların söylediklerinden 
mülhem olarak mutlak Ibu boşluğun kanunla 
tamamlanmasında zaruret vardır. Bendeniz bu 
kanunu tetkik ettim. Böyle bir husus yok. Ama 
Diyanet İşleri Başkanlığı Kanununda da yer 
alabilir. Ama mademki bir örgütlenmedir, bu 
vesile ile yüksek huzurunuza gelmiş bir ka
nundur. Bu noksanın telâfi edilmesi için zan
nederim ki, arkadaşlar önerge verdiler, yoksa 
komisyonla temas ederek bunu tamamlıyaJbili-
riz, bu hususun tamamlanmasında fayda vardır. 

Bir de, arkadaşlar değindiler; pek fazla 
vaktinizi almıyacağım. Bu ek maddenin son 
fıkrası; «(A) ve (B) bendlerinde yazılı nitelik
leri taşıyanlardan, Çalışma Bakanlığı merkez 
ve iller kuruluşu ile Bakanlığa bağlı kurum
larda veya çalışma konuları ile doğrudan doğ
ruya ilgili daire veya kuruluşlarda çalışmış ve
ya çalışmakta olanlar tercih olunur.» 

Arkadaşlar, bu, tercih olunur, tâbiri biraz 
yuvarlak bir ifade. Yani bunun ağırlığı ne ola
caktır, ne ölçüde bir tercih vardır? *Bu beya
nın bu metnin objektif kıstaslara istinadettiril-
mesinde fayda vardır. Eğer metin olarak tas
hihini mümkün görmezsek yahut bunu imkân 
dâhiline sokmayı sakıncalı görürsek sayın Hü
kümetin veya komisyonun bundan neyi kay
dettiğini açık ve seçik bir şekilde beyan etme
sini beklemekteyiz. 

— 807 — 



M. Meclisi B : 122 

Namzet yarışması işi de bir bağlantı ile 
geliyor. Dil bilgisi sınavında başarı göstere-
miyen namzet yarışma sınavına iştirak edemez. 
Bu fıkranın daha. evvel yer almasında da fay
da görmekteydim. Yani (A) ve (B) fıkraların
dan sonra, bunların sınavla harice gönderile
ceği tadadedilmiş olsaydı, kanun tekniği 
bakımından ve yahut .silsileyi takip bakımın
dan daha yerinde olurdu kanaatindeyim. Çok 
teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu, buyurunuz. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Sayın Başkan, değerli adkadaşlarım; 
benden önce konuşan arkadaşlarımın da temas 
ettiği gibi, hakikaten mühim bir hizmeti kar-
şılıyacak olan böyle bir kanun tasarısını geti
ren Hükümete, bahusus Çalışma Bakanına ben 
de teşe'kkür ederim. Yalnız kanunu ve gerek
çesini incelediğimde tbâzı tereddütlere kapıldım. 
Bu kanuna müspet ~oy verebilmek için tered
dütlerimi Bakanın veya komisyonun izale et
mesi lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım, birinci tereddüdüm 
şudur : Devlet borçlu, millet fakirdir. Bâzı 
bakanlıklarda maalesef fazla kadro almak has
talığı vardır. Bunu ge>çen dönemde, meselâ 
Tarım Bakanlığı bir kanun getirmişti; ziraat 
ataşelikleri istiyordu, 10 kadro istiyordu. Ko
misyonda bunun lüzumsuz olduğunu münakaşa 
ettik, kabul etmedik, geri çevirdik. Böyle 
bir kadro lüzumsuz idi. Şimdi buna mümasil 
şeyler gördüğüm için, kadroya göz attım. Me
selâ burada cetvelde, yanlış hesaplamadıysam 
168 memur isteniyor, işçilerin bulunduğu yer, 
6 memlekettir; Almanya, Belçika, İsviçre, 
Holânda, Avusturya, Fransa, ki bu 6 yere mu-
kalbil 168 memur kadrosu istiyoruz. 27 Müşa
vir kadrosu isteniyor, 6 yere 14 ataşe isteni
yor, kadrodan çıkardığıma ıgöre. Muhterem 
arkadaşlarım, Devletimiz paJhalı hizmet görmek
tedir. Devlet yükü ağırdır, tasarruf etmek 
mecburiyetindeyiz. Biz bir memurun işini 5 me
mura değil, 5 memurun işini bir memura gör
dürmek mecburiyetinde olan bir milletiz, Dev
letiz. Kanunları kabul ederken biz milletve
killeri olarak buna önemle dikkat etmek mec
buriyetindeyiz. Hükümet de yine tasarı geti
rirken buna ehemmiyet vermek mecburiyetin
dedir. Şimdi bir ıkere bu kadro bana fazla 
gibi geliyor. 
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ikincisi arkadaşlar; ek 1 nci maddenin 1 nci 
fıkrasını okuyorum. Diyor ki; «Çalışma Ba
kanlığı, büyükelçilikler, elçilikler, daimî de
legelikler, daimî misyonlar nezdinde çalışma 
müşavirlikleri, başkonsoloslukları ve konsolos
lukları nezdinde de çalışma ataşelikleri kura
bilir. Müşavir ve ataşeler nezdinde bulunduk
ları misyon .şefinin nezareti altında çalışırlar.» 

Dikkat ettim, öteki maddeleri de okudum, 
Fransa'da 88 işçi var, Almanya'da 136 684 işçi 
var, bu tâyinleri neye göre yapacağız arka
daşlar? Yani kanunun ne gerekçesinde, ne de 
hiçjbir maddesinde şu kadar işçi bulunan ya
bancı ülkeye ataşe ve müşavir tâyin edilir, 
diye bir sarahat yoktur. Hangi ölçüye göre Ba
kanlık tâyin edecektir? Bu kanuna göre bir 
işçi dahi bulunmıyan yere Bakanlık tâyin ya
parsa kanunda mâni bir hüküm var mıdır ar
kadaşlar? Benim gördüğüme göre mâni bir 
hüküm yoktur. Binaenaleyh kanunda hiç ol
mazsa şu miktarda işçi olan yabancı ülkeye 
ataşe ve müşavirler tâyin edilir, demeliyiz. Bu
rada bunu neden söylemediler, buna neden 
ihtiyaç duymadılar? Komisyondan ve Hükü
metten izahat vermelerini isterim. 

İkincisi arkadaşlarım; Ek 1 nci maddenin 
(A) fıkrasını okuyorum: «Çalışma müşavirleri
nin, ateşelerinin, yardımcilarınım ve sosyal yar
dımcıların: A) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat 
fakültelerinden birini veya İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisini, 'Sosyal Hizmetler Akademi
sini veya en az üç yıllık sosyal ilimler öğrenimi
ni veren başka fakülte veya yüksek okulu bitir
miş ıolmaları veya bunlara denk oldukları kabul 
•edilen yabancı veya yüksek okulları .bitirmiş ol
maları» deniyor. Güzel. Tâyin edeceğimiz me
murların menşeini ve niteliklerini söylüyor. Bi
raz aşağıda 10 ncu fıkra da «Müşavir ve ataşe 
yardımcıları doktor (tabip) olabilir» deniyor. 
Arkadaşlar, eğer çalışma müşavir ataşelerinin 
yardımcıları eğer doktor da, tabip de olabilecek
se o zaman (A) fıkrasına Tıp Fakültesini de yaz
maları lâzımdı; bu denmemiş. Yukarıda (A) fık
rasında bu ataşe yardımcılarının hangi fakülteleri 
bitireceği, hangi tahsili göreceği menşei tesıbit 
edilmiş. Ondan sonra aşağıda idil bahsinden son
ra, lisan bahsinden sonra, müşavir ve ataşe yar
dımcıları tabip olabilir demiyor. Olur ımu arka
daşlar? Bunu Yüce Heyetiniz uygun, münasip 
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görebilir mi? Tabibe ihtiyaç varaa «zaten ımütaa-
kıp maddelerde hekim hizmetini nasıl yürütece
ğini tesbit ediyor; mukavele ile, maaşla, ücretle 
tutulur, diyor. Peki şimdi hir hekim, (bir tabip 
burada aıtiaşe yardımcım, müşavir yardımcısı ola
rak çalışır mı, çalıştırmak doğru mudur 'arkadaş
lar? Doğru mudur? Binaenaleyh bendeniz bu 
10 ncu fıkranın maddeden çıkarılmasını teklif 
eidiyorum. Her halde Yüksek Heyetimiz de bunu 
kaibul edecektir. 

İkincisi arkadaşlarım; Sayın Kodaımanoğlu 
temas ettiler, zaten benim de kalfama takılmıştı. 
Ben de önerge hazırlamıştım. «Yabancı dil bilgi
si özel 'bir sınavla tesbit olunur.» Ne münaısöböt 
arkadaşlıar? özel bir sınavla tesbüt olunur, ne de
mek? ölçüsü nedir? Resmî Devlet müessesesinde 
özel sınav olur mu? Gerçi Saym Bıafcan .diyecek
tir ki, biz resmî Devlet 'memurları vasıt asiyle bir 
heyet kuracağız, özel olarak bunları imtihan ede
ceğiz. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Lisan 'bilmek 
demek Devlet lisan imtihanını kazanmak delmek
tir. Devlet lisan. imtihanı nasıl yapılır? Nasıl ya
pıldığını Sayın Kodamanoğlu izah ettiler. Bir 
komisyon vardır, bu komisyona gider imtihanı 
verir ve bu insana Türk Devletinde lilsan bilir, 
denir. Aksi takdirde her bakanlığın kuracağı 
özel bir komisyonunda imtihan vermek, lisan 
•bilmek demek değildir. Binaenaleyh ben de ay
nı mealde bir önerge veriyorum. Ancak simidi bu-
•nıa bir itiraz olalblir. Şimdi büz peyderpey me
mur-tâyin edeceğiz; 1 - 2 - 3 , her tâyin edişte bu 
komisyon toplanıp iimtilham yapa'majz, bizim işi
miz aksar diyebilir Bakanlık, aıma her hailde şu 
kanun/u getiren Çalışma Bakanlığının - adı üze
rinde Çalışma Bakanlığının - -çalışkan işimi bilir 
olması lâzımdır. Şu kanun kabul edilince ben i 
nerelere kaç tane müşavir, ataşe tâyin edeceğim,; 
bunların kaç tanesi yabancı dil bilmek mecburi
yetindedir; bunlar tesbit ed l i r ve toptan iki, üç : 
-partide bu komisyona gönderilir. Ehliyetleri, li
san bilme nitelikleri tesbit edilir, ondan sonra \ 

' tâyinleri yapılır. Bu tereddütler ve noksanlar gi
derildikten-sonra kanun hakikaten faydalı ola-! 
çaktır. Verdiğim önergelerim kabulünü istirham 
eder, (Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Saym AlbdüUbâri Akdoğan. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
— Söz istemiştim. 

BAŞKAN — Zatıâiiniz <eık madde 2 ve ek 
madde 3 üzerinde söz istemişsiniz. Halen görüş
mekte olduğumuz ek madde 1 dir. Sıra geldiği 
zaman sizıiı davet edeceğim 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
— Şimdi istiyorum. 

BAŞKAN — Sıraya kaydediyorum. 
Buyurun Sayın Akdoğan. 
ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — Muh

terem arkadaşlar, bizim bu bapta kayırma ya
pılacağı şeklinde bir görüşümüz yoktur. Ancak 
aşağıda değineceğimiz hususlara dikkat edilirse 
yerinde olur kanısındayız. İşçilerimizin yaban
cı 'memleketlerdeki haklarını korumak için ku
rulacak bu teşkilâta getirilecek kimselerde ara
nacak vasıflan takdire şayandır. Ancak bu ev
safta olacak zatları, konsolosluk teşkilâtımızın 
emirlerine bağlamak, gerek hizmetlerini yürüt
mek gerekse konsolosluk teşkilâtlarımızı bir iş 
ve işçi bulma kurumu haline getireceğinden, uy
gun görmemekteyiz. Bu bakımdan kurulacak. 
teşkilâtın müstakillen, yani memleketimizden 
işçilerimizin şevkini halen haklı olarak Çalışma 
Bakanlığı yaptığına göre, iş durumlarım, dert
lerini ilgili Bakanlık bildiği halde, neden hiz
metin devamı Dışişleri Bakanlığına devredilmek 
isteniyor? Bu hususu anlıyaımadık. Gerek ya
bancı memleketlerin, 'gerekse Türkiye'de işçi 
meseleleriyle Çalışma Bakanlığı meşgul olur. 
Bu kanalla giden feilr işçi yarın her hangi bir 
haksızlık karşısında Dışişleri Bakanlığının ara
ya girmesiyle haksızlığa uğrayan işçilerimizin 
haklarının iddiası gecikmiş, belki de sürünce
mede kalmış olacaktır. Kaldı ki mukaveleleri 
dahi Çalışma Bakanlığı tarafından yapılmakta
dır. Bütün bu ıgörüşlerimiz altında yabancı 
memleketlerdeki işçilerimizin dertleriyle yakın
dan alâkadar olmak için geçici maddede belir
tilen vasıftaki şahıslardan gayrı: 

1. — Çalışma işyerlerindeki işçilerimizden 
işçi temsilcilerinin katılması. 

2. — Bütün işçilerimizin bulundukları ma
hallerdeki işçi sendikalarına kayıtlarını temin 
ettikten sonra bu mahallerin sendikaıcılariyla 
da işbirliği yapmakla devamlı ve günlük işçi 
menfaatlerini de takip yönünden faydalı olur. 

Yabancı dil meselesine gelince; yabancı dil 
'bilebilir.. Fakat işçinin meslekî bilgi ve görgüle
rinin de kâfi derecede olması lâzımdır. Benden 
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evvel konuşan arkadaşlar bu sürenin üç sene ol
masının lüzumlu olduğundan bahsettiler. Ben
deniz üç seneden ziyade uzman olan bir kimse
nin bu işe katılmasının zaruri olacağı kanısın
dayım. Meselâ 100 lerce metre derinlikte çalı
şan maden işçilerinin iş sahasına ıgitmeyi de be
cerip bilmelidir. Yabancı dili bir kitap yazacak 
kadar bilmesini de bendeniz lüzumlu görmemek
teyim. Bu mevzuda titizlikle üzerinde durulma
sı lâzımgelen meslekî bilgileri ve uzmanlıkları 
işçilerimizin çalıştıkları işyerlerinin hususiyeti
ne uymuyorsa, dil de bilse, yüksek tahsilli de ol
sa, katiyen vazifelendirilmemelidir. 

Din mevzuunda dile ve yüksek tahsile lü-
ızum görmemekle din yönünden hakikaten ay
dın ve lâyık olanların gönderilmesinde de fay
da vardır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 2 
nci maddenin ek 1 nci maddesi üzerinde, bu 
fıkra üzerinde şimdiye kadar 6 arkadaşımız 
konuşmuş bulunmaktadır. Sırada Sayın Ah
met Canbilgin, Sayın Kemal Yılmaz Sayın 
Müslihittin 'Gürer, Sayın Enver Turgut, Sayın 
Fethi Çelikbaş ve Sayın Abdurrahman Şeref 
Lâç yazılı bulunmaktadır. Bu arada yeterlik 
önergesi gelmiştir. 

Yeterlik önergesini okutmadan evvel Hükü
met veya komisyon söz istiyor mu?.. Buyurun 
sayın komisyon. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Deminki konuşmada bir rakamı yan
lış olarak söylemişim, tavzih etmek istiyorum. 
Memur adedini 168 olarak söylemişim, 87 ola
rak tavzih ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, o şekilde zapta 
geçmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (İstanbul) — Muhterem Başkan, 
değerli milletvekilleri; yurt dışında çalışan iş
çilerimizle alâkalı olarak Hükümet tarafından 
getirilmiş bulunan Çalışma Bakanlığının kuru
luş ve ıgörevlerini değiştirmekle alâkalı bu ka
nun tasarısına sayın milletvekillerinin göster
miş olduğu ilgiye komisyonumuz adına müte
şekkirim. Halen yurt dışında çalışmakta bulu
nan ve miktarları genel gerekçede de belirti
len işçilerimiz, bu kanun tasarısının çıkartıl
masını dört 'gözle beklemektedirler. Bunlar, Al
manya'da 136 684, Belçika'da 13 791, İsviçre'de 
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357 Hollanda'da 5 249 Avusturya'da 4 521 ve 
Fransa'da 88 işçi olarak sıralanmaktadır. An
cak bu .tasarının şevkinden sonra da gerek 
Fransa ile ve gerekse diğer ülkelerle yapılan, 
Hükümetimizle yapılan anlaşmalar sonunda bu 
memleketlere de 'geniş işçi 'gönderilmesine ya
kında (başlanacağı tahmin edilmektedir. 

Tasarının ek 1 nci maddesi hakkında Sayın 
Ecevit'in 1 nci pragrafta ileri sürdükleri iddia
lar ve ileri sürdükleri noktai nazar komisyonu
muzca da tamamen uygun mütalâa edilmekte
dir. Teknik bir komisyon olan komisyonumuz 
bu maddenin hazırlanması sırasında Dışişleri 
Bakanlığıyla Çalışma Bakanlığı yetkililerini 
ariz ve amik dinlemiş, kendilerinin mütalâalarına 
müracaat etmiş ve birtakım diplomatik muafi
yetler ve burada çalıştırılacak olan ataşelerin, 
müşavirlerin, yardımcıların ve sosyal hizmet
lerde kullanılacak olan diğer yardımcıların dış 
memleketlerde çalışmakta olan elçiler büyükel
çiler daimî misyonlar gibi diplomatik muafiye
te taibi 'olabilmeleri için birtakım şartların ge
rektirdiği hususunda komisyonumuzu ikna et
mişlerdir. Bunlardan bir tanesi, şimdi Sayın 
Ecevit'in noktai nazarına iltifat etmekle bera
ber, meselâ merkezden uzakta, konsolosluklara 
tâbi, konsolosluk bulunmıyan ve büyükelçilik
ler, daimî delegelikler ve daimî misyonlar bu
lunmıyan yerlerde de kesif miktarda, özellikle 
Almanya'da işçi çalıştırıldığı konusu olmuştur. 
Şimdi Sayın Ecevit bu 1 nci pragrafm değişti
rilmesini, Dışişleri Bakanlığı ile Çalışma Ba
kanlığının müştereken hazırlıyacakları »bir yö
netmelikle meselenin hallini talebediyorlar. Bu 
noktai nazara iştirak ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; diğer taraftan §u 
anda milletvekili arkadaşlarımızın üzerinde ıs
rarla, ehemmiyetle durdukları ikinci konu da, 
din adamları ve sendika temsilcilerinin de bu 
kanunun çıkartılması sırasında ek 1 nci mad
deye ilâvesi şeklinde bir noktai nazar olarak 
ortaya çıkmaktadır. Komisyonumuz bu 
noktai nazara iltifat etmekte ve komisyon 
adına vereceği bir takrirle 1 sayılı cetvelde de 
değişiklik yapılmasını Yüce Meclisten talebet-
mektedir. Din adamı işçi sendika uzmanı ola
rak vasıflandıracağımız kimselere de bu ek 1 
nci maddenin son paragrafına yapacağımız (A) 
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ve (B) fıkralannda iaranan şartlan bunlarda 
aramamak suretiyle bir ilâve yapmak 'suretiyle 
bunları da tasarıya ithal etmemiz mümikün ola
caktır. Gerek din adamlarının ve 'gerekse sen
dika temsilcilerinin sosyal yardımcı olarak 
görevlendirilmesinde zaruret vardır. Ataşele
rin, müşavirlerin ve ataşe yardımcılannın ibu 
maddenin '(A) ve (B) bendlerinde zikredilen 
özellikleri haiz olması komisyonumuzca da ye
rinde mütalâa edilmiştir. 

Muhterem "arkadaşlarım; 'bir özel sınavdan 
Sayın Kodamanoğlu ve ondan sonra söz alan 
arkadaşlarımız bahsettiler. Neden özel sınav? 
Acaba özel bir sınav yapılacak dıa Hükümet ve
ya Çalışma Bakanlığı birtakım kayırmak iste
diği kimseleri, bu sınavdan geçirerek tâyin mi 
edecek şeklinde bir endişe ortaya atıldı. He
men şunu arz etmek mecburiyetindeyim; özel 
sınavlar meselâ ,memleketimizde Dışişleri Ba
kanlığında yapılan tâyinlerde de Devlet im
tihanları dikkate alınmaksızın özel bir sınav
dan geçirilmek suretiyle yapılır. Bakanlıkları
mızın birçoğunda da tâyinler İbu esasa göre ya
pılmaktadır. Aynca muhterem profesörlerimiz 
ve doçentlerimiz profesör olurken verdikleri 
lisan imtihanında da Devlet imtihanına tâ
bi tutulma şartı aranmaksızın, özel sınavdan 
geçirilmek suretiyle başarı 'gösterirlerse başarı
lan tescil edilir. Bu bakımdan yabancı dil ıbil-
ıgisi için özel bir sınavdan maksadımızın, yıl
da iki defa tekrarlanan Devlet imtihanlarına 
iştirak mecburiyetini mutlak surette mecburi 
kılmak için olduğunu muhterem Heyete arz 
etmek isterim. 

Ayrıca burada 'bir nokta akla gelebilir; bir 
yabancı dil imtihanını vermiş olan birisi, tek
rar özel sınavdan geçirilecek midir?... Komis
yonumuzca, bu yolda yapılan tenkidler iltifata 
şayan görülmüştür. Eğer yabancı dil imtihanını 
vermişse, ayrıca bir özel sınava tâbi tutulmama
lıdır.. (Maddenin o kısmını da bu şekil
de değiştirmek üzere Yüce Başkanlığa 

Bir önerge takdim ediyorum. 
Şimdi Sayın Yılanlıoğlu, tabiplerle ilgili bir 

noktaya takıldılar. Türkiye'de sosyal güvenlik 
meseleleriyle alâkalı olanlar çok iyi bilirler ki, 
memleketimizde meselâ evvelâ adı îşçi Sigorta
lan Kurumu olan sonra Sosyal Sigortalar Kuru

mu olarak değiştirilen Türkiye'deki başlıca sos
yal güvenlik müesseselerinden birisi olan Sosyal 
Sigortalar Kurumunun genel müdürleri büyük 
ölçüde tabiplerden tâyin edilmiştir. Tabiplerimi
zin sosyal güvenlik meseleleriyle alâkalan şük
ranla kaydedilecek bir derecededir. Ancak iş he
kimliği mevzuunda da, koruyucu hekimlik mev
zuunda da memleketimizde birçok meselelerde ol
duğu gibi birtakım değişiklikler yapılmasında, 
yenilikler yapılmasında zaruret vardır. Eğer ta-
bipse, yurdun doktora ihtiyacı var, diye sosyal 
güvenlik meselesinde ihtisas sahibi olan bir kim
seyi yurt dışında bize avuç avuç döviz getiren 
ve bizim memleketimizin o memleketlerde bir 
nevi fahri müşaviri durumunda bulunan işçileri
mizle alâkalı meselelerde onlan ataşe olarak gön
dermemizde bir sakınca olduğu kanısında deği
lim. Bilâkis fayda vardır, bilâkis onlann bilhassa 
çeşitli ihtiyaçlannın giderilmesinde eğer, gayet 
tabiî bulunabilirse doktorlann da tâyininde isa
bet olacaktır. 

Sayın Ali Rıza Uzuner'in teknik bir konuda 
yaptığı itiraza aynen iştirak ediyoruz. Çok haklı 
olarak işaret ettiler, metinde bir matbaa hatası 
var, «kurabilir» olması lâzımgelirken «kurulabi
lir» şeklinde bastınlmıştır. Düzeltilmesi için Sa
yın Başkanlığa gerekli önergeyi takdim edece
ğim. 

Umumiyet itibariyle ileri sürülen iddialara 
bu şekilde cevap vermiş bulunuyorum. Ek mad
de 1 ile alâkalı olarak, tahmin ediyorum ki, ek 
madde 1 değişiklikleriyle birlikte Yüce Meclisin 
iltifatına mazhar olacak ve bu kanunu bekliyen 
yurt dışında çalışmakta olan ve günden güne sa
yılan artan işçilerimiz de bu suretle kendi mese
leleriyle alâkalanan müşavirlere, mütehassıslara 
kavuşmuş olacaklardır. Muhterem arkadaşlanma 
teşekkür eder, saygılarımı sunanm. 

BAŞKAN — Sayın özdemir, bir dakika, ko
misyona bâzı sualler tevcih edilecek. 

Buyurun. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Efendim, ek madde 1 de dedim ki, bu 
tâyinleri tahdidedecek her hangi bir müeyyide 
kanunda yok. Şimdiye kadar altı yerde işçileri
miz vardır. Meselâ Fransa'da 88 tane... ölçü ne
dir? Bakanlık bu tâyinleri yaparken istediğimiz 
yerde bu müşavirlikleri, bu ataşelikleri ihdas ede
bilir. Yani komisyon bir şey düşünmez, hiçbir 
ölçü de koymaz mı? Kaç işçi bulunursa. bunlar 
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ihdas edilecektir, bu hususun izah edilmesini rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (tstanbul) — Efendim, bu konu ile 
alâkalı olarak Sayın Çalışma Bakanı değerli ar
kadaşımız yeteri kadar bilgi verecektir sanıyo
rum. Ancak biz Hükümetin, hemen hemen hiç 
işçi çalıştırmıyan bir yere bir müşavir veya ata
şe tâyin etmek gibi bir garabet içine düşeceğine 
inanmıyoruz. Böyle bir inancımız olmadığı için 
komisyonda bir müeyyide koymak lüzumu hisset
medik. Zaten ihtiyaçlardan doğduğuna göre böy
le bir kanun tedvini, ihtiyaç genel olarak nerede 
varsa, meselâ öncelikle^ gayet tabiî Almanya, 
bundan sonra sırasiyle Belçika, Holânda itibar 
edilecek ve ondan sonra işçi kesafeti artan Avus
turya dikkate alınacaktır. Yoksa halen 88 tane 
işçinin gerekçede gösterildiği gibi çalıştırılan 
Fransa'ya bir işçi ataşesi tâyin etmek bu kanu
nun. maksadına da aykırı olur. 

Bizim noktai nazarımız budur efendim. 
BAŞKAN — Buvurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM 

(İzmir) — Sayjn Başkan, sayın arkadaşlarını-
her kanunun müzakeresinde kanun yapma sanatı 
ile ilgili derslerini okuduğumuz sayın hocaları
mızın lâfları hatırımıza gelir. Meslek hayatımız 
içinde ve parlâmento hayatımızda kanun yapm<° 
sanatının bugüne kadarki değişik Ölçüler içeri
sindeki müzakerelerinde arkadaşlar ekseriya 
maddelerin müzalkeresiode muhtelif endişeleri 
buraya, kürsüye kadar getirir. Bu endişeler 
esasında 'bir şüphenin, daha başka bir tabirle 
•art düşüncelerin ifadesi değil, esasında musibe
ti .arayan ıbir şüphenin ifadesidir. Müzakeresi
ni yaptığımız kanunda da hadi hazırda üzerin
de konuşmalarda (bulunan arkadaşlara, ko
nulacak:, tasnih edilecek çalışıma ataşesinde, yar
dımcısında, (müşavirinde aranacak niteliklerin 
tadadı olaırak belirtilmesinde kâfi ölçülerin 
vaz'edilmediği, bâzı <muıhıteımel kayırtmaların 
olabileceği buraya getirildi. Eısaıssmda belki 
ıbu düşünceler Türkiyenin kanun yapına sanatı 
dışında, Türkiye'inin icra mevkiinde bulunan 
arkadaşların zaman ızaman bâzı hâdiselerin za
ruri neticesi yapmış olduğu tasanruflanda'n ne
şet etmektedir. Oysaki, 'kanaatimiz odur, icra 
^mevkiinde bulunanlar keyfî 'düşüncelerin sa
hipleri değil, muayyen kanunun koymuş oldu

ğu, memlekete yararlı görüşlerin sahipleridir. 
Bu itibarla .arkadaşların 'endişelerimde kıs
men haklı olduklarını, kısımen bir fa/r-ı hassa
siyete girdiklerini, ıbir endişeye girdiklerini be
lirtmek isterim. 

Meseleyle direkt alâkası olmamakla beraber 
Sayın Ruhi ıSoyer, işçi (meselelerinin Türkiye'
deki işleyiş tarzından bahisle, ağır yürüdüğü
nü ve -bâzı şikâyetlerin olduğunu dille getirdi
ler. Kendileriyle müttefikiz. Ancak bu ittifa
kımız, İş ve İşçi Bulma Kurumunun ağır işle
yişinden çok, arz ve talep (kaidelerinin birbi
riyle olan orantısına bağlıdır. Bu mevzuda ça
lışan arkadaşlarım ve Muhterem Heyetiniz ga
yet iyi bileceklerdir ki, elimizde bulunan im
kân 20, ama karşı taraftan istenilen miktar 
10 ise istediğiniz 'kadar süratli çalışınız, vere
bileceğiniz miktar 10 olacaktır. Bu itibarla bu
güne kadar 'bütün çalışmaları içinde 'gayet az 
bütçe ile çalışan İş ve İşçi Bulıma Kuruımu 
1946 senesinden bugüne kadar ki, vâki teşki
lâtı Muhterem Heyetinizin dikkat nazarların
dan kaçmadığına ıkaaniim. Ama-bir kere daha 
lerhâtır buyurursanız göreceksiniz ki, 1946 
jenesindeki kadrosu ne ise 1966 senesindeki 
kadrosu, gayet ikısmî bir artışla, devam et
mektedir. Binaenaleyh şikâyeti sadece kadro
nun az veya isıtenileın şekilde çahşmayışında 
aramak doğru değildir. Ancak bu sebeple, bu 
kanun münasebetiyle, 'bu madde münasebetiy
le Sayın Ruhi Soyer böyle bir konuşmada 
bulunduğu 'için ıkendisine teşekkür ederim. Me
sele bununla alâkalı değil, muhterem •zaımanı-
mzı almak listeımiyoruım. Bunun neden ve ni-
çinleri çoktur. Ancak alman birçok tedbirler
le bir hayli süratlendirilmiştir. Ama yeterli 
leğildir. Bunda ittifak halindeyim. ıSadeoe ıbu 
kadar söylemekle yetineceğim. 

Muhterem arikadaşlarım, Hükümet niçin 
böyle bir fcanun getirdi? Konuşmada bulunan 
arkadaşlarımın ıher birine ayrı ayrı teşekkür 
ederim. Hakikaten dışarıda 'bulunan işçilerimi
zin Türkiye'den şevklerinden dönüşlerine ka
dar devam eden şikâyetleri vardır. Bu şi
kâyetleri bir, üç, beş, on maddede toplamamı
za imkân yoktur. Diyebilirim ki, ne kadar in
san varsa, o kadar da şikâyet vardır. Ama esa
sı itibariyle bu şikâyetleri ıson seyahatimde Al
manya'da çalışan 'işçilerimizin şikâyetlerini 
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62 maddede toplamışımldır. Bu ıgüne kadarki, 
şikâyetlerin >bir kısmı halledilmiştir. Benden 
evvel vazife göre arkadaşlar da çalışmalar
da. bıdunmuşlar, kısmen halletmişleridir. Ama 
kâfi gelmemiştir. Çalışma ataşelikleri teşkilâ
t ı dışarda yo'k mu idi? Vardı. Ama ibu ataşele
rin. kadroları Dışişleri Bakanlığiyle, Maliye 
Bakanlığından alınır. Hariciye Bakanlığı na
sıl verir kadroları? En yüksek ibarem 50. Bu
raya herkes girmez, herkes arzulu değildir. Ve 
bugüne kadar bunlardan alınan kadrolarla de
vam ettirmişiz, miktar fazla olmamış. Bu ata
şeleri 'gönderdikten sonra yanlarına tek /bir 
»kimse, vermemişiz. Ne bir yardımcı vermişiz, ne 
bir daktilo vermişiz. Dışarıda bulunan işçileri
mizin ımu'hıfcelif şikâyetleri olmuş. Hakikaten bi 
arkadaşıtmım dile getirdiği gibi, tereümanlıl: 
müessesesi' fevkalâde mühim müessesedir. Ter
cümanlık müessesesi Devlet tarafından ihdas 
edâJımiş mahiyette değildir. Tercümanlık mü
essesesi, işveren tarafından ücreti verilmek 
suretiyle kullanılmaktadır. Tercüman, dışarıda 
çalışan işlilerimiz üzerinde tam hir itina ve 
itimat havası» yaratmamıştır. İşçi, yabancı lisa
na tam mânasiyle vâkıf değildir. Tercümanın 
üzerinde şahımların şüpheleri devam etmekte
dir. İşçi hasta olduğu zaman gittiği doktora 
derdini anlatamamaktadır. Yine aynı şekilde 
iş ihtilâfı otlıduğu zaman, işçi ile işveren ihtilâfa 
düştüğü zaman, zira iş akitlerinin tanziminde 
saat basma (ücretin yanında işverene ıbir ihti
yarî hak tanınmıştır;" akort çalışma. Bu akort 
çalışma neticesinde işçi esası itibariyle saat 
ücretinden sonra akort çalışmaya ıgeçtiğinde 
otamajtikman ücretinin artacağı zannı içerisin
dedir. Ama tatbikatımızda, dışarıda yaptığımız 
tetkikler sırasında gördük ki, hu, çok kere 
işçinin aleyhine olmaktadır. 

Bunun şikâyet mercii yoktur. Çalışma ata
şelerimiz elinden geldiği kadar çalışmakta de
vam ediyor. Ama bu hukuki ihtilâfı ortadan 
kaldıracak, mukaveleden doğan, iş akdinden do
ğan gerek işyerinde gerekse iş dışında doğa
cak ihtilâfları halletdecek bir hukukî müesse
seyi işte bu kanunla getiriyoruz. 

Sayın Bülent Ecevit'in birinci maddesinde 
koyduğu husus, yani çalışma ataşelerinin baş
konsolosluklara ve konsolosluklara, kısaca kon
solosluk müessesesine bağlanmaması lâzımgel-

diği hususundaki noktai nazar, esası itibariyle 
bakanlığımızın görüşüdür. Ancak Dışişleri Ba
kanlığında yaptığımız çalışmalarda devletlerara
sı hukuku buna mâni olduğu ifade edilmiştir. 
Mesele üzerinde, hassasiyetimizi devamlı surette 
şu ana kadar devam ettirdik. Ancak Dışişleri 
Bakanlığı böyle ayrı bir yola gidilmesini, dev
letlerarası münasebetlerde nezaket arz etmesi 
sebebiyle bâzı ihtilâflara sebebiyet vereceğini 
söylemiştir. Fakat Sayın Bülent Ecevit'in ver
miş olduğu önergeye, yapılacak yönetmeliğin 
vereceği imkân dâhilinde bu meselenin halli 
mümkün olabilir, şeklindeki takririne Hükümet 
olarak da iltifat ediyoruz. Esasında Hükümet 
olarak da başından beri görüşümüz budur. 

Bir ikinci takrirleri oldu, yine ek 1 nci mad
denin son fıkrasında, üç senelik bir müddet ko
yalım, dediler. Muhterem arkadaşlarım, biz 
bu takrire iştirak edemiyoruz. Kısaca belirtmek 
isterim; her ne kadar Sayın Kodamanoğlu, 
verilen resmî kelimesinin kaldırılmasiyle bu 
işin düzeltilebileceğini söylediler. Bilmem ben 
takririni söylediğim geniş anlamda kullanabili-
yorsak, Sayın Bülent Beyle beraberiz, özel sek
törde çalışan arkadaşlar var. Bizzat işveren 
durumunda çalışmış olan insan var, atölye şefi 
var, özel kesimde alışmış. Almanya'da uzun 
müddet çalışmış,., tahsil hayatı Almanya'da 
geçmiş, doktora hayatı Almanya'da geçmiş, mu
ayyen bir iş kolunda devamlı surette çalışmış 
olan şahıslar var. Vermiş oldukları takrir bu 
şahısları da kapsıyor mu? Eğer kapsıyorsa 
kendisiyle hemfikirim. Benim endişem sadece 
resmî hizmette veya muayyen bir iş ' kolunda 
3 sene çalışma mecburiyetini koymak suretiyle 
bu tarz çalışmış olanları acaba bu takririn dı
şında bırakıyor muyuz gibi bir endişenin içeri
sine girdim.. Ama takrir eğer bu imkânı veri
yorsa kendileriyle beraberim. 

Muhterem arkadaşlarım; verilen takrirler 
den 'birisi de veyahut konuşma yapılan mevzu
lardan birisi de; dil bilgisi mevzuu üzerinde ol
du. Bu mevzuda konuşan arkadaşlarla ayra ol
duğumuz bir taraf yok. Ancak, belirtmek iste-
diğiımiz şey şudur; Sayın Komisyon Başkanı-.. 
nm dile getirdikleri gibi; Devlet lisan im tk 
hanı senede iki defa olmaktadır. Her tâyin are-
f esinde !bu heyeti toplantıya davet edip işler 
hale koymak mümkünse, .memnuniyetle boyun. •, 
Sadece endişem bu maddenin işleyip işlemiye-
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©eği keyfiyetidir. Bunun dışında bir maksa
dın çıkarılmamasını rica edeceğim. özel dil 
(bilgisi heyetinden neyi kastediyorlar, diye sordu
lar. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa ve yanlış 
(bilmiyorsam, zannederim doçentlik imtihanında 
da buna talibolanlar, üniversiteden seçilen bir 
heyet tarafından imtihana tabi tutulurlar. Bu 
bir özel komisyondur, ama hiç kimse bunun al
tında bir başka mâna aramaz. Binaenaleyh bizim 
de buraya koyduğumuz kaydın altında birta
kım kimselerin kayrılması şeklindeki bir noktai 
nazarın veya böyle bir şüphenin hiçbir arkada
şımızda olmaimasını rica ederim. 

15 gün veya 1 hafta, 3 gün sonra bir tâyin 
olduğu zaman bu kurulu, yabancı lisan kurulu
nu toplantıya çağırmak mümkün müdür? Bu 
Devlet lisan kurulunu toplantıya çağırmak 
mümkün müdür ve böylece bu maddeyi işletebi
lir miyiz? Endişemiz budur. Ancak böyle bir 
fıkra çıktığı zaman kanunun âmir hükmü, top
lanır diye bir kanaati (Muhterem Heyetinizde 
varsa memnuniyetle koyunuz. Yalnız peşinen 
arz ediyorum; böyle bir endişem vardır, Hükü
met olarak böyle bir endişemiz vardır. Memnuni
yetle iştirak halindeyiz, başka hiçbir görüşümüz 
yok. 

®aym İsmail Hakkı Yılanlıoğlu bir noktaya 
temas ettiler, bunun ölçüsü ne olacaktır diye. 
Muhterem arkadaşlarım, bir hususu belirtmek is-
ıterim. Deniz olmıyan yerde liman yapılmıya-
caktır diye bir kayıt konmaz. Liman yapılacak
tır diye bahsedildiği zaman denizin olması 
lâzımdır ki liman yapılsın, işçi olmıyan yere, 
çalışma ataşesi gider mi? Bu tabiatı eşyaya mu-
.gayir bir şey . Zannediyorum böyle bir şey ba
his mevzuu olamaız. Bunun ölçüsü konulamaz. 
Bin işçi koyalım. Muhterem arkadaşlarım, size 
misaller vermek isterim; bin işçi için, koyalım. 
Bir Hamburg vardır. Hamburg'u gezen, (tarihçe
sini, sosyal ve iktisadi yapısını bilen arkadaşla
rım gayet iyi bilirler, Hamburg yedi milletten 
değil, kırk milletten, yetmişyedi milletten gelmiş 
insanların toplandığı bir şehirdir. Çalışan 'Türk 
işçisinin adedinin bin rakamının altında oldu
ğunu kabul ediniz. Buraya çalışma ataşesi gön-
dermiyecek misiniz? Bir aıçık pazar vardır, bü
tün insaınlarm toplandığı yerdir. 'Birçok fikrin 
çarpıştığı yerdir, birçok sosyal akımın olduğu 
yerdir. Ahlâk düzeninin dışında birçok hare
ketin olduğu yerdir veya devam ettiği yerdir. 

Nasıl bir rakam koyacaksınız? Bunda bir rakam 
olmaz. Bir hususu daha belirtmek isterim; 
bizim ortaya koymak istediğimiz müessese, el
bette ki işçinin olduğu ve onun ihtiyaçlarına ce
vap verecek müesseselerin olması icabettiği 
yerlerde çalışma ataşeleri gidecektir. Bunun 
bir başka şeklinin düşünülmemesini ben hassa^ 
tan rica edeceğim. Sayın Bülent Ecevit'in ve di
ğer arkadaşların, Enver Turgut'un ve Hasan 
'Türkay 'm ve diğer arkadaşların işçi temsilcileri
nin bu mevzuda kanunda madde halinde yer 
alması şeklindeki noktai nazarlarına iltifat edi
yoruz. Bu kanun hazırlanırken Bakanlık ola
rak çok uzun boylu mütalâa ettik, • biz bir for
mül bulatmaımıştık. Karma Komisyonda uzun 
münakaşası yapıldı. Çünkü bu mevzuda esas 
itibariyle işçilerin memur statüsü içinde düşü
nülmemesi mütalâa olunmuştu. İşçilerin memur 
statüsü içinde mütalâa edilmesine cevaz olmadığı 
•noktasından hareket edilmek suretiyle Komisyon
da bu takrirler yer almamıştır. Ancak bu kere 
verilen takrir zannediyorum ki, bu anlamın dı
şında sosyal delege mahiyetinde olacak. Eğer 
böyle ise bir itirazımız yoktur. İşçilerin sendika 
hareketleri içinde vazife almış şahısların çalış
ma ataşeliklerinde yer alması kadar tabiî bir şey 
yoktur. Faydalı bir harekettir. Mühim olan şey 
bunu formüle edebilmek keyfiyetidir. Bu tak
rir formüle ettiği hususunda bendenizin Hükü
met- olarak her hangi bir endişem yoktur. Muh
terem Heyetinizin de endişeleri yoksa aynen iş
tirak etmelerini biz de rica ederiz. 

Din mevzuu üzerinde Sayın Ali Rıza TJzuner, 
konuşmasında, acaba aydın din adamları da bu 
kanunun içinde mi tedvin edilmiştir, dediler. 
Evet, aynı şekilde müzakeresini yaptığımız ek 
1 mci maddenin son fıkrasına, aydın din adam
ları ile birlikte sendika temsilcilerinin iştirak 
ettirilmesi suretiyle bu meselenin halledilme
sini zannediyorum, Sayın Komisyon Başkanının 
imzası ile böyle bir takrir de verilmiştir, bu yön
de rey kullanmanızı rica ve istirham ederim, hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı ri
ca edeceğim. Bâzı arkadaşlanmızm soruları var, 
bunları rica edeceğim. 

Arkadaşlarımdan istirham ediyorum, sualleri 
'çok kısa ve hiçbir fikrî izahı muhtevi olmaksızın 
tevcih buyurunuz, yalnız sual olarak. Kendi iza
hatınızı ileri sürmeyiniz. 
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Sayın Soyer, buyurunuz sualinizi sorunuz. 
RUHÎ SOYER (Niğde) —- Sayın Başkan, bu 

konuda yeni kadrolar ihdas edilerek yeni me
murlar almıyor. Şöyle 'bir şey sormak istiyorum 
Sayın Bakandan; muihtelif bakanlıklarda faal va
zifelerinden çekilerek müşavirlik almak sure
tiyle pasif haile getirilmiş memur arkadaşlar 
vardır. Zannediyorum belki Çalışma Bakanlı
ğında da vardır. Acaba bu müşavirliklerden bu 
yeni kadrolara alınmak suretiyle bu müşavir
leri daha çok azaltmak ve bu şekilde Devlet 
kadrosuna yeni birtakım memur alınmaması ba
kımından Sayın Bakan ne düşünüyorlar? 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — Tes'bit edebildiysem, eğer yanlış 
tes'bit etmediysem, mevcudolan müşavirlik kad
rolarını kaldırmak suretiyle, bir başka tâbirle 
bu kanunun içerisine aktarmak, böylece yeni 
bir kadro almamak, zannediyorum soru budur. 
Bir kanun tekniği. Mühim olan şey, Devlete 
cari masraflar yönünden bir külfetin yüklen
memesi şekli ise, idare hukukiyle Devlet per
sonel politikasiyle alâkalı bir şey. Meselenin 
kanun içerisinde müzakeresine imkân var mı 
bilmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, buyurunuz 
efendim, kısa.. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, Devlette re'sen imtihan yapan heyet 
Ankara Üniversitesine mensup üç öğretim üye
sinden ibarettir. Kanun bu heyete vazife ve
rirken toplanmalarının kanuni olduğu görüşün
de midirler, değil midirler? 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Kodamanoğlu bir ara lüt
fettiler, yanıma geldiler, söyledim kendileri
ne; prensiibolarak en ufak ihtilâfımız yok, müt
tefikim, yalnız endişem var, dedim. Kanuna 
böyle bir şey koymuş olsak, acaba işler mi, 
işlemez mi? Muhterem Heyetinizin kanuna 
böyle bir madde koymakla bunun işliyeceği hu
susunda bir kanaati varsa, memnuniyetle işti
rak ederiz. Hiçbir ayrı görüşün sahibi deği
lim. Mahzur mütalâa etmiyorum, fayda müta
lâa ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Bu ka

nun çıktıktan sonra İsviçre'ye bir ataşe tâyin 
edilecek olursa Hükümetin sunmuş olduğu ge
rekçede bir rakam yanlışlığı olarak bulunan 
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ibir bilgi Hükümeti müşkül durumda bıraka
bilir. Zannediyorum İsviçre'ye şimdiye kadar 
357 işçi gönderilmiştir.. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Yanlış efendim, 6 500 dür. Mat
baa hatası olacak.. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Bu şe
kilde zafbıtlarda düzeltilmiş olacak. 

İkinci husus, Sayın Bakan bana bir soru 
yönelttiler. Benim 2 nci önergem ile ilgili ola
rak, 1 nci ek maddenin son kısmı ile ilgili 
önergem hakkında, bu üç yıl çalışmış olmanın' 
sürekli çalıştırılmasının tercih sebebi sayılması 
halinde işveren sıfatiyle üç yıl çalışmış olan
lar bunun içine giriyor mu diye, bu çalışma 
konulariyle doğrudan doğruya ilgili daire ve 
kuruluşlarda çalışan kimseler de sayılır mı di
ye, bana bir soru tevcih buyurdular. Benim 
bu hususta söyliyeceğim husus, bir değer ta
şımaz. Tutanaklara Sayın Bakan veya komis
yon sözcüsü ve tasarı maddesiyle ilgili bir şerli 
vermeleri halinde ancak bir değer taşıyabilir. 
Sayın Bakan bu husustaki görüşlerini tutanak
lara geçirirlerse mesele halledilmiş olur.. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — Efenfim, benim anlatmak istediğim 
şu; bir hukukçu arkadaş vardır, 20 sene mes
lek hayatında çalışmaktadır, iş hukuku üze
rinde ihtisas sahibi olmuştur; bütün iş dâvala
rında çalışmıştır. Bu arkadaş Sayın Bülent 
Ecevit'in vermiş olduğu takririn içerisinde yer 
almaz. Ben öyle anladım takrirden. Eğer böyle 
anlamadımsa kendisiyle ittifak halindeyiz, de
dim. Benim öğrenmek istediğim mesele bu idi. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — İş hâ
kimlerini bilhassa misal olarak belirttim. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — İş hâkimi değil iş avukatı, hu
kukçu, avukat 10 sene çalışmış, 15 sene çalış
mış, dışarda doktorasını yapmış, buraya gel
miş, meslekte çalışıyor, üç senesini bitirmiş. 
Bütün iş hukuku ihtilâflarına girmiş. Böyle 
bir arkadaş yer almıyor. Benim, takrirden an
ladığım şey (bu.. 

Hâkim arkadaş.. Evet. Onda ittifak halin
deyim, ama Sayın Bülent Beyin vermiş oldu
ğu takririn içerisine benim vermiş olduğum 
misal girmiyor. Bir iktisat fakültesi mezunu 
düşünün. Bu arkadaş işletme hukuku üzerin-
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de çalışmış. Aynı .şekilde dışarda çalışan işçile
rin biriktirmiş . oldukları tasarrufların kıymet
lendirilmesi mevzuunda kafa yormuş. Ve bu 
arkadaşın çalışması her hangi bir işletmede, 
özel sektörde olmuştur. Tasarrufların değerlen
dirilmesi konusu. Bu arkadaşın 3 seneden fazla 
mesaisi varsa, 6 seneden beri o yerde çalışıyor
sa böyle bir takririn içinde yer alıyor mu? Hayır. 
Eğer alıyorsa ittifak halindeyiz, dedim. Be
nim öğrenmek istediğim şey şu, ben bir çerçe
ve yapmak suretiyle bu çerçeve dışında bâzı 
kıymetlerin kalmasını istemiyorum. Bir çer
çeve yapalım ki, bu çerçeve içine bütün kıy
metliler girsin. Anlatmak istediğim şey bu idi. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 2 nci 
maddenin ek 1 nci madde fıkrası üzerinde mü
zakerenin yeterli görüldüğüne dair verilmiş 
bulunan önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Mesele vuzuha kavuşmuştur. Kifayeti arz 

ve teklif ederim. 
Samsun 

Şevki Yücel 
BAŞKAN — Son söz milletvekilinindir hük

müne göre, sırada bulunan Sayın Ahmet Can 
Bilgin'e söz vereceğim. 

Buyurun efendim. 
Açık oylamaya oylarını kullanmıyan arka

daşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. Oyunu 
kullanmıyan var mı? Yok. Lütfen kutuları 
kaldırınız. Açık oylama muamelesi bitmiştir. 

AHMET CAN BİLGİN (Kütahya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; benden önce 
konuşan bütün arkadaşlarım Sayın Hükümetin, 
dışarda çalışan Türk işçilerinin Devlete bağlı 
bir teşekkül ve kuruluş tarafından bugüne ka
dar himayesiz bir şekilde çalıştıklarını ima 
ederek, bugün bu tasarıyı getiren Hükümete 
teşekkürlerini arz ettiler. Ben de onlara ilti
hak ederek, Sayın Hükümete teşekkürlerimi 
'bu kanun vesilesiyle arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; ıSayın Balkandan 
ve Komisyon sözcüsünden din adamlarının da 
bu tasarının sonuna ekleneceğini ifade etmele
ri duydum. Bu mevzu üzerinde fazla durmıya-
cağım. Ayrıca da yine Türk işçisini yakinen 
tanıyan sendikacıların, sendika temsilcilerinin 
de bu teşekküllerin kadrolarında yer alacakla
rına dair teklifte bulunacaklarını ifade ettiler, 

'bu da benim için memnuniyet verici toir haber
dir. 

Muhterem .arkadaşlarım, yalnız tasarının ek 
madde 1 nci kısmında çalışma müşaviri ataşe
lerinin nitelikleri izah edilirken ve 'bunlar ara
sında . bilhassa mezun oldukları okullar sırala
nırken Türk işçisi ile yakın *bir ilgisi olan ve 
onlarla omuz omuza çalışan ve daima bir çalış
manın veya çalıştırmanın ne demek olduğunu 
ve bunun mukayesesini yapabilecek olan mü
hendislerin, yüksek mühendislerin, mimar ve 
yüksek mimarların bu ek maddenin (A) bendi
ne ilâve edilmemiş olmasını şahsan yadırgadım 
ve bunun için de bir teklifte bulundum. 

Muhterem arkadaşlarım; meslekler 'arası mu
kayese üzerinde durmuyorum. Fakat takdir 
edersiniz ki, bir iş ve çalışma yeri denince mut
laka, devrimizde teiknikle kaimdir ve bilhassa 
modern' memleketlerde, medeni memleketlerde 
ye kendimize misal olarak almaya çalıştığımız 
Batı memleketlerinde, işyerlerinin en üst kade
mesinden işçiyle omuz omuza çalışana kadar 
teknik elemanlar ve işçiyle münasebette olan 
kimseler teknik elemanlardır. Ben bu arada 
mevzuatı, hukukî nosyonu Ibilen kimselerin bu
nun haricinde bırakılarak tamamen 'bunların 
mühendislerden olması iddiasında değilim .ar
kadaşlar. Fakat bugün için idari kademelerde 
dahi GATT memleketlerinde işyerlerinde çalı
şanlardan tamamen hâkim olan sınıf mühendis
lerdir. Bunun için 'meslek sınıflan arasında 'bir 
ayırmaya gidilmemesi için 'bir teklifte 'bulun
dum. Yalnız ıbu teklifimde 'Sayın Başkandan 
da rica ediyorum, mühendis ve yüksek 'mühen
disler diye yazdık, buna, mimar ve yüksek mi
marların da ilâvesini istirham edeceğim ve bu 
husustaki önergemin de tarafınızdan iltifat bu
lacağına kaaniim, teşekkür ederim, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — 2 nci maddenin ek 1 nci mad
desi üzerinde müzakerenin yeterli görüldüğüme 
dair verilmiş bulunan önergeyi Yüce Heyetini
zin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ek 1 nci madde üzerinde verilmiş bulunan 
değişiklik önergelerini aykrıılıkları itibariyle 
bir sıra yapmak suretiyle okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Ek 1 nei maddenin ilk fıkrasının aşağıdaki 

şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 
Burdur 

•Fatihi Çelikbaş 

«Çalışma Bakanlığının töklifi ve Balkanlar 
Kurulunun karariyle, Büyükelçilikler, daimi 
delegelikler, daimî misyonlar nezdinde çalışma 
müşavirlikleri (başkonsolosluklar ve konsolos
luklar nezdinde de çalışma ataşelikleri kurula
bilir...» 

Sayın Başkanlığa 
S. Sayısı 106 sayılı kanun ıtasarısmda ek 

madde 1 in 1 nei fıkrasının lasağıdatki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Zonguldak 

'Bülent E c evi t 

Çalışıma 'Bakanlığı, Büyükelçilikler, elçilik
ler daimi delegelikler ye daimi misyonlar nez
dinde çalışma müşavirlikleri ve çalışma ataşe
likleri kurabilir. Çalışma müşavirlik ve ataşe
liklerinin birbirleriyle büyükelçilik, elçilik, da
imi delegelik ve daimi misyonlarla, başkonso
losluk ve konsolosluklarla veya fahrî konsolos
luklarla ilişkileri Çalışma ve Dışişleri Bakan
lıklarının birlikte hazırlıyaoakları bir yönetme
likle ve değişik ülkelerin özelliklerine göre ha
zırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

Sayın Başkanlığa 
Çalışma Bakanlığının kuruluşu ve görevleri 

hakkındaki 4841 sayılı kanunun 1 nei maddesi
nin 1 nei bendinden sonra aşağıda yazıldığı şe
kilde ilâve yapılmasını arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Enver Turgut 

Müşavir ve ataşelikleri emrinde işçi sendi
kacılar sosyal yardımcılar uzman olarak çalış
tırılırlar. 

Sayın Başkanlığa 
Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak

kındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
(D) fırkasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın «Ek madde 1 — (A) fıkrasına «Mühendis ve 
yüksek mühendis, mimar ve yüksek mimar öğ

renimi veren fakültelerin de» ithalini arz ve tek
lif ederiz.» 

Kayseri Kütahya 
Feyyaz Koksal Ahmet Can Bilgin 

Zonguldak 
Kemal Doğan Sungun 

BAŞKAN — Sayın Can Bilgin, bu şekilde 
tashih ettik önergenizi. 

Yüksek Başkanlığa 
Çalışma Bakanlığının kuruluş ve görevleri 

hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi
nin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna 
yeni maddeler eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısının 2 nei maddeye bağlı ek 1 nei maddesi
nin (A) fıkrasının 1 nei satırında, iktisattan 
sonra «Tıp» kelimesinin ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

Kaya Özdemir 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek 1 nei maddenin (B) bendine aşağıdaki 

fıkranın eklenmesini teklif ederiz. 
«Tâyin edilecek olan sosyal yardımcılardan 

asgari bir tanesinin işçilerin dini iktiyaçlariyle 
meşgul olmak üzere llâhiyet Fakültesi veya 
Yüksek İslâm Enstitüsü mezunlarından seçilir.» 

Tokat İstanbul 
Osman Saraç Abdurrahman Şeref Lâç 

Millet. Meclisi Başkanlığına 
Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak

kındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
ek madde 1. (B) fıkrasının 2 nei bendinin, 

«Müşavir ve ataşe yardımcıları doktor (ta
bip) ve mühendis olabilir şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Kayseri , Kütahya 
Feyyaz Koksal Ahmet Can Bilgin 

BAŞKAN —- Bu diğer önerge ile aynı ma
hiyette. Deminki okunan önergede yüksek mi
mar ve mimarı da ilâve etmiştik. 

AHMET CAN BİLGİN (Kütahya) — Oku
nan (A) bendi içindi, bu ikincisi (B) bendi 
için. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
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Yüksek Başaknlığa 
Ek madde 1. deki (10) ncu fıkranın madde

den çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Çalışma Bakanlığının kuruluş ve görevleri 

hakkındaki 4841 sayılı Kanuna ilâve edilen kıs
ma işçi temsilcilerinin de tâyin edilecekleri açık
ça gösterilmemiştir. Ek madde 1. (Müşavir ve 
ataşe yardımcıları doktor (tabip) olabilir) iba
resinden sonra : 

Müşavir ve ataşelikler emrinde İşçi Sendi
kacılar sosyal yardımcı uzman; olarak çalıştırı
lırlar. 

İşçi sendikacıların tâyininde (A) ve (B) 
bendlerinde yazılı nitelikler aranmaz ibaresinin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Zonguldak 
Hasan Türkay Sadık Tekin Müftüoğlu 

İzmir 
Enver Turgut 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesi

nin 12 nci bendinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Nuri Kodamanoğlu 

Yabancı dil bilgisi, Devlet yabancı dil imti
hanı yapmakla görevli komisyon tarafından bu 
maksatla yapılacak bir imtihanla tesbit olunur. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının ek madde 1 deki yabancı dil bil

gisini tesbit eden fıkranın aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

Yabancı dil bilgisi, Devlet lisan imtihanı ya
pan komisyonlarca tesbit olunur. 

Sayın Başkanlığa 
S. Sayısı 106 sayılı Kanun tasarısında ek 

madde 1 in son fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Zonguldak 

Bülent Ecevit 
(A) ve (B) bendlerinde yazılı nitelikleri ta

şıyanlardan, Çalışma Bakanlığı merkez ve illeri 
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kuruluşu ile Bakanlığa bağlı kurumlarda veya 
çalışma konulariyle doğrudan doğruya ilgili 
daire veya kuruluşlarda en az üç yıl sürekli ça
lışmış olanlar tercih olunurlar. 

Sayın Başkanlığa 
S. Sayısı 106 sayılı kanun tasarısındaki ek 

madde 1 in sonuna aşağıdaki fıkranın eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Zonguldak 

Bülent Ecevit 
İşçi sendikalarında en az üç yıl sürekli ça

lışmış olanlarda (A) bendindeki şartlar aran
maz. 

Sayın Başkanlığa 
Çalışma Bakanlığının kuruluş ve görevleri 

hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin I son bendinden sonra aşağıdaki yazıldığı 
şekilde ilâve yapılmasını arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Enver Turgut 

Çalışma müşavirlik ve ataşeliklerinde çalış
tırılacak işçi sendikacılarında sosyal uzman ola
rak tâyininde (A) ve (B) bendlerinde yazılı 
nitelikler aranmaz. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan tasarının 2 nci mad

desine aşağıdaki (C) fıkrasının eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Yozgat 
Nuri Kodamanoğlu 

C) En az 3 yıl bu işlerle ilgili resmî bir 
hizmette çalışmış ve sosyal güvenlik konuların
da uzmanlık kazanmış olmaları. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Tak-
ririmdeki resmî sözünü, Sayın Ecevit'in konuş
masından sonra geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki, takririnizdcki (resmî) ke
limesini, müsaade ederseniz ben çiziyorum. Çi
zilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesin

de yer alan ek 1 nci maddeye aşağıdaki fıkra
nın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

«Müşavir, ataşe yardımcıları ve sosyal yar
dımcıların gideceği ülkenin iş mevzuatına inti
baklarını sağlamak maksadı ile en az üç aylık 
kurslara katılmaları mecburidir. 

Konya 
İhsan Kabadayı 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının ek madde 1 in 

sonuna »aşağıdaki fıkraların ilâvesini ve 1 sayılı 
cetvelde de aşağıdaki şekilde değişiklik yapıl
masını saygıyla arz ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

Kaya özdemir» 
Ek madde 1 in sonuna eklenecek fıkra; 
Dîn adamı ve işçi sendika uzmanı olarak 

atanacak sosyal yardımcıların atanmalarında 
(A) ve (B) ıbendleri bükümleri uygulanmaz. 
1 sayılı cetvelde yapılacak değişiklik: yabancı 
memleketlerde; 

Aylık 
Aded derece tutarı 

Sosyal Yardımcı 
Din adamı 
İşçi (Sendika 
Uzman 

10 
11 
10 
11 

8 
9 
8 
9 

700 
600 
700 
600 

BAŞKAN — Sayın özdemir, buyurunuz 
izah mı etmek istiyorsunuz. 

Şimdi okutulan, Geçici Komisyon Başkanı 
tarafından verilmiş bulunan önergenin ek 1 
nci madde ile ilgisi var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMÎR (İstanbul) — Evet. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sa
yın Baş/kanım, vermiş olduğum bir 
önerge birinci madde bittikten ve ikinci 
maddeye geçmeden önce söz rica et
miştim. Bu konudaki konuşma din adamları 
ile ilgili olacak idi. Bu husustaki komisyon tek
lifi 'birinci ek madde ile Migili olarak geldiğinden 
benim de şimdi konuşmam ve teklifimi şimdi 
yapmam gerekiyor. Onun için kısaca maruzat
ta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — ıŞimdi mümkün değil Sayın 
Ecevit. Bu önergeleri aykınlıklan itibariyle 
ve bir sıra dâhilinde okutmuş bulunuyorum. 
Her bir önerge hakkında şimdi Yüce Mecli
slin reyini alacağım. O bakımdan mümkün değil
dir efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Efen
dim yeni 2 nci madde eklensin diye verilmiş 
olan önergemi, 1 nci ek maddeye ek fıkralar ola
rak şimdi okutmanımı rica edeceğim. Başka ça
re kalmıyor efendim. 

BAŞKAN — Bu, usul bakımından, teknik 
olarak mümkün değil Sayın Ecevit. Ek 1 nci 
madde üzerinde görüşmeler cereyan etti. Ve 
ek 1 nci madde ile ilgili olarak verilmiş bulu
nan önergeler okutuldu. Zatiâlinizin vermiş ol
duğunuz önergeyi bendeniz tetkik ettim ve ek 
1 nci maddeden sonra ek 2 nci maddeye geçme
den evvel size söz verecektim, ek 2 nci madde 
ilâvesi için söz verecektim. Şimdiki 'konuşma 
münhasıran ek 1 nci madde ile ilgilidir. Ek 1 
nci maddeye yeni bir fıkra eklenmesi hakkın
da bir müzakerenin açılabilmesi için başta söy
lemek lâzımdır. Şimdi mümkün değil. Bu öner
geler dışında hiçbir muamele yapamam. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Efen
dim, komisyon yeni bir fıkra eklenmesini tavsi
ye ediyor. Ben aynı madde olarak teklif edecek
tim o bakımdan konuşmamı ileriye bırakmış
tım. Şimdi bu teklifin hikmeti kalmıyacak 
onun için kısaca söz vermenizi, hiç değilse 
bundan sonra, yani 4 nolu önergenin 1 nci ek 
maddeye ilâve edilmek üzere okunmasını arz 
ederim. Çünkü komisyon teklifi ile aynı mahi
yette. 

BAŞKAN — Komisyonun teklifi ile aynı 
mahiyette bir beyanınız varsa aynı şeye katı
lırsınız. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Aynı 
konuda ama değişik bir teklif. 

BAŞKAN — Bu yeni gelmiş olan önergeyi 
kabul edemiyeceğiz. önergeler okunduktan son
ra yeni önergeler gelmesi mümkün değildir. 

önergeleri tekrar okutup Yüksek Heyetini
zin oyunu istihsal edeceğim. 

(Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 1 
nci önergesi tekrar okundu) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Efen
dim burada ek ımadde 2 diye 'gösterilmiş... 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, şimdi okutmuş 
bulunduğum ve aykınlıklan itibariyle sıraya 
konmuş bulunan önergeler üzerinde Yüce Heye
tin oyuna alacağız. Aldığımız oy eğer müspet 
çıkarsa, Meclisin dikkat nazara alması kaydiy-
le komisyona yapmış olduğu bir ikazdır. O ba
kımdan ne maddeyi, şimdi kabul ediyoruz, ne 
de madde ile ilgili fıkrayı kabul ediyoruz. Şim
di, Meclisin temayülünü öğrenmek bakımından 
ve komisyonu ikaz bakımından nazan dikkate 
alınıp alınmadığını tesbit ediyoruz. 
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BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — Hayır 
elendim, onu söylemek istemedim. 

BAŞKAN — Efendim, bu en aykırı görül
müş-, tarafınızdan bu madde ile ilgili olarak en 
aykırısı bu mütalâa edilmiştir. Onun için okut
tum. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (İstanbul) — Katılıyoruz. Yalnız 
sayın kâtip arkadaşımız kurulabilir, okudu. 
«KuraibiMr» şeklinde düzeltillmesi feaydiyle iş
tirak: ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, zaten Önerge dikkat 
nazarı alınma kaydiyle Meclisçe kabul edilecek
tir. O zaman redaksiyonunu komisyon olarak 
öyle yaparsınız. 

BÜLENT EGEVİT (Zonguldak) — Zaten 
kurabilir diye yazılıdır. 

GEÇÎOt KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (İstanbul) —• Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Okunmuş olan önergeye komis
yon katılmaktadır. 

önergeyi Yüksek Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Dikkat na
zara alınmak kaydı ile kabul edilmiştir ve 
önerge komisyona tevdi edilmiştir. 

.(İzmir Milletvekili Enver Turgut'un öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN -— Komisyon katılmıyor. 
önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 
(Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal, Kü

tahya Milletvekili Ahmet Can Bilgin ve Zon
guldak Milletvekili Kemal Doğan Sungun'un 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİOl KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (İstanbul) —Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 

Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Burdur Milletvekili Fethi 'Çelikbaş'ın öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİOl KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Değişiklik önergesini Yüce Heyetinizin 

oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Reddedilmiştir. 

(Geçici Komisyon Başkanı Kaya özdemir'-
in 1 nci önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon tarafından verilmiş 
bulunduğuna göre, Önerge komisyonca benim
senmiş bulunmaktadır. 

önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul , etmiyenler... Anlaşıla
madı! Lütfen arkadaşlar dikkatle dinleyiniz. 
Daha sonra anlaşılmadı itiraziyle karşı karşıya 
kalmıyalım. önergeyi yeniden okutuyorum. 

(Geçici Komisyon Başkanı Kaya özdemir'-
in 1 nci önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Tekrar oya sunacağım, ihtilâf oldu. Lütfen ka
bul edenler işaret buyursunlar. Kabul etmi
yenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum, 
(Tokat Milletvekili Osman Saraç ve İstan

bul • Milletvekili Abdurrahman Şeref Lâç'm 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN— Komisyon? 

'GEÇİOl KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (İstanbul) — Katılıyo ruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiş
tir. 

Dikkat nazara alınmak kaydı ile komisyona 
havale edilmiştir. 

(Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal ve Kü
tahya Milletvekili Ahmet Can Bilgin'in öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 

BÜLENT ECEYİT (Zonguldak) — Şimdi 
(A) bendinde tıp fakültesinin girmesi kaibul 
edilmedi. Yüksek, fakülte kabul edilmediğine 
göre müşavir ve ataşe arasında doktor bulun
ması hukuken imkânsız olacaktır. Onun için 
bundan önce kabul edilen önerge muvacehesin
de bu fıkranın yani müşavir, ataşe yardımcıla-
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n doktor, (tabip) olabilir fıkrasının ıtamamen 
metinden çıkarılması gerekir kanaatindeyim. 
Aksi takdirde tatbik imkânı bulunmıyacak-
tır. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım 
burada kabul ettiğiniz esaslar, demin de beyan 
ettim, şayet önergeler Yüce Meclisçe kabule 
şayan görülürse bu Meclisin, Komisyona dikkat 
nazara alması kaydı ile gönderilmiş bulunduğu 
önergelerdir. Bu önergeler üzerinde komisyon 
meseleyi tekrar önliyecek veya ısrar hakkını 
kullanacak eski metinde ısrar edecek veyahut 
da bu, Meclis tarafından kabul edilmiş olan 
önerge 'şekline göre bir metin haızırlıyacak, 
onun redaksiyonunu yapacak. Bu sebeple me
seleyi her önerge karşısında şu veya bu ışekilde 
mütalâa etmek mümkün değildir. ıŞimdiye ka
dar bâzı önergeler kabul edildi, bâzıları kabul 
edilmedi. Kabul edilen önergeler ımuvacelhesin-
de komisyon maddeyi yeni baştan redakte ede
cektir. O maddenin tekrar, komisyon tarafın
dan yazılış metni iyi midir, değil midir, Mecli
sin tekrar oyuna müracaat edilecektir. 

Evet, bu önergeye komisyon katılıyor mu? 

GEÇlOÎ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMÎR (istanbul) — Katılıyoruz efendim. 
' NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sa

yın Başkan, mesele biraz karıştı. Heyeti Umu-
mfyenin dikkati dağıldı. Lütfen önertgeyi bir 
daha okutunuz. 

BAŞKAN — Peki efendim, bir kere daha 
okuyalım. Yalnız rica edeyim Heyeti Umumiye-
nin dikkati dağılırsa tekrar okutmak diye bir 
mecburiyet yok. Heyeti Umumiye de dikkati
ni dağıtmasın. 

(Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal ve Kü
tahya Milletvekili Ahmet Oan Bilgin'in önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılmaktadır. 
önergeyi Yüksek Heyetin oyuna sunuyo

rum. Kabul edenler... (Mimar ilâvesi var, ses
leri) 

Arkadaşlar, rica ederim, bunu müzakere ko
nusu yapmıyalım. Elimizdeki önerge ne ise onu 
okutuyoruz. Kabul etmiyenler... Reddedilmiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yı-

lanlıoğlu'nun 1 nci önergesi tekrar okundu.) 

İSMAİL HAKKI YHiANLIOĞiLU (Kasta
monu) — Doktorlarla ilgili önergedir. :• 

BAŞKAN — Lütfen ayağa kalkınız ve izah 
ediniz, duyayım. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞİLU (Kasta
monu) — Konuşmamda izah etmiştim doktor
ların çıkarılması hakkındaki fıkradır. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMtR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

(izmir Milletvekili Enver Turgut, Zongul
dak Milletvekili Sadık Tekin Müftüoğlu, An-
kar Milletvekili Hasan Türkay'm önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMtR (istanbul) — Komisyonumuzun bu. ko
nuda kanunun teknik mahiyetine uygun. daha 
iyi bir teklifi vardır. Bu bakımdan katılmıyo
ruz efendim. 

ENVER TURGUT (izmir) — Komisyonun 
ondan daha iyi teklifi varsa, geri alıyoruz. 

HASAN TÜRKAY (Ankara) — Geri alı
yoruz. 

BAŞKAN — Üçüncü imza sahibi?. 
MEHMET TURGUT (Bursa) — Sadık Te

kin Müftüoğlu. 
(C. H. P. sıralarında bir ses. «iki imza sahi

bi geri alırsa üçüncüsü onlara uyar») 

BAŞKAN — Mümkün de«HJ efendim. 
Şimdi Sayın Komisyon Başkanı bu önerge

nin daha düzgününü siz vermişseniz umumi 
esaslar itibariyle kabul etmenize mâni bir hal 
teşkil etmez. Nihayet kabul edilen esaslar dik
kat nazara alınma kaydiyle kabul edilen esas
lardır. Redaksiyonu mümkündür. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Efendim, 
komisyon önergelerle birlikte maddeyi geri is
tesin. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin, komisyon öner
geyi istesin diyebilir miyim ? 

GEÇİI KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ
DEMÎR (istanbul)—Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
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Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta-
ımonu) — Sayın Başkan, bir şey öğrenmek isti
yorum. Tabiî oylam sırasında (konuşulmıyaca-
§ı için size müracaat edemedim. 

Şimdi benim do'ktorların çıkarılması hak
kında 10 ncu fıkrada önergem vardı. Biraz 
önce ismini hatırlıyamadığım bir arkadaş öner
ge verdi. Bu ataşe, müşavir ve yardımcılarının 
arasından tabibin çıkarılması haikkmda idi. 
Bu önerge Yüksek Heyetçe kabul edildi. Yani 
doktorların müşavir, ataşe ve yardımcılığa gir-
ımemeleri uygun görüldü. Uygun görüldüğüne 
göre aynı mahiyete bir önerge tekrar oylanabi
lir mi, oylanamaz mı? Bunu öğrenmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Birisi doktorlarla birlikte bâ
zı meslek erbabını sayıyordu, bir diğeri yalnız 
doktorlara aitti. Şimdi bunlar komisyonca in
celenecek ve komisyon yeni bir redaksiyonla 
maddeyi yeniden getirecektir, o zaman tekrar 
•komisyonun bu yapmış olduğu metni oya su
nacağım. 

Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'nun 
1 nci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMİR (istanbul) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(Kastamonu Milletvekili ismail Hakkı Yı-
lanlıoğlu'nun 2 nci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMİR (istanbul) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Biraz önceki önerge aynı mahi

yette idi. 
Komisyon katılıyor. Yüce Heyetin oyuna su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(Zonguldak: Milletvekili Bülent Ecevit'in 
2 nci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 
(Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 

3 ncü önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMİR (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
Değişiklik önergesini oyunuza arz 'ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

(izmir Milletvekili Enver Turgut'un 2 nci 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMIR (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
Önergeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

(Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'
nun 2 nci önergesi tekrar otundu.) 

BAŞKAN -̂ - Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMIR (istanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 
(Konya Milletvekili ihsan Kabadayı'mn 

önergesi tekrar okundu.) 
İHSAN KABADAYI (Konya) — İki daki

kalık bir izahatta bulunayım müsaade ederse
niz. 

BAŞKAN — Çok kısa olmak üzere buyu
runuz. 

Komisyon katılıyor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMIR (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katıldığınız takdirde söz ver

mem mümkün değil. O bakımdan soruyorum. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım çalışma müşavir
lerinin, ataşelerin yardımcılarının ve sosyal yar
dımcılarının kanunda A fıkrasında, hangi fa
külteden veya hangi yüksek akuldan mezun 
olması gerektiğini, gideceği memlekette resmî 
dil olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ise 
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tunlardan birisini bilmesini veya haşka bir dil 
konuşuluyorsa o dili bilmesinin kâfi olduğunu 
ve gireceği imtihanda muvaffak olmuşsa gön
derilmesine kâfi geldiği ve şayet merkez teşki
lâtında veya bakanlığın taşra teşkilâtında çalı
şıyorsa tercih edileceği bildirilmekte. Benim 
kanaatim odur ki, kanunun bu kadar tasrih et
miş olduğu hükümle bir işçi ataşesi gönderme
nin maksadı doğurmayacağına 'ben şahsan inan
mışım. Pek çoğunuz fakülte mezunusunuz. 
Fakülteyi bitiren insan okumuş olduğu fakül
tenin teorikman bilgisini bilir fakat mesleğe ait 
tatbikat yönünden zayıftır. Tatbikatını pek 
çoğumuz mesleke iltihak ettikten sonra pratik
le öğrenmişizdir. Ve hattâ ve hattâ her mes
lek mensubu fakülteyi bitirdikten sonra kurs
lar görerek kendi meslekinde yetişirler. Şimdi, 
fakülteyi bitirecek, lisan bilecek, imtihanı ka
zanacak, bence bu sureti katiyede kâfi değil
dir. Bu memleketin iyi temsil edilmesi mese
lesidir. işçi haklarının korunması meselesidir. 
Oraya göndereceğimiz bir müşavirin veya ata
şenin lisan bilgisi imtihanını kazandıktan son
ra gideceği memleketin iş, işçi ve işveren konu
larında ilgili mevzuatını, sosyal haklarla ilgili 
bulunan kanunları bilmelidir. Çoğumuz, dışa
rıya gidip gelen arkadaşlarımızdan dinlemişiz-
dir, gidilen memleketin tarihi akımı, sosyal ya
pısı, örf ve adetleri coğrafya bilgisine ait bil
gisi kültür jenerali yoksa, millî haysiyetimizi, 
itibarlımızı kırıcı pek çok hatıralar dinlemişiz-
dir. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı içtüzüğün 
maddei mahsusasma göre zatıalinize mücmelen 
söz hakkı verdim. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

Şöylece dil bilmesi, imtihanı kazandıktan 
sonra hangi memlekete gidecekse o memleketin 
yapısı iş, işçi, işveren mevzuu ile alâkalı olan 
konularda kurstan geçirilmesi o memlekete ait 
umumi kültürler bakımından da üç aylık bir 
'kurstan geçiri! erekten sonra gönderilmesini, 
hem işçi haklarının korunması bakımından hem 
de millî haysiyet ve şerefimiz bakımından fay
dalı görmekteyim. Üç ay gibi bir kurs fazla 
bir şey değildir. Ama bize kazandıracağı kâr 
'büyük olacaktır. Bu kursu lütfedip koyunuz 
sonunda menfaatini hep beraber takdir buyu
racaksınız. Hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Geçici Komisyon Başkanı Kaya özdemir'in, 

2 nci önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın özdemir buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (İstanbul) — Muhterem Başkan, de
ğerli milletvekilleri; önergemizi iki kısımda mü
talâa etmek lâzımdır. Birisi kadrolarla ilişkili ola
rak üçüncü maddede, diğeri ise, ek 1 nci madde
de. Burada yalnız bir değişiklik yapmak zaru
reti vardır. İşçi sendika temsilcisi uzmanda ya
bancı dil bilme mecburiyetini aramak ve fakat 
din adamında yabancı dil bilme mecburiyetini 
aramamak mecburiyetindeyiz. O bakımdan öner
gede değişiklik yapmak üzere iki fıkrada müta
lâa edilmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın özdemir, yapmış olduğu
nuz izahı Riyaset de anlamadı. Lütfen daha açık 
ve net olarak mütalâanızı bildiriniz. Bunu ne şe
kilde monte edeceksek maddeye, onu biz de bile
lim. 

GEÇlCt KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMlR (Devamla) — Sayın Başkan, kadro
larla alâkalı kısım yani 1 sayılı cetvelle alâkalı 
madde üçüncü maddedir. Biz 1 nci madde içeri
sinde mütalâa etmiş şekilde Yüce Başkanlığa bir 
önerge vermiş bulunuyoruz. O bakımdan 1 sayılı 
cetvelle alâkalı kısmın buradan ayrılması lâzım
dır. Birinci istirhamım budur. 

ikinci istirhamım; din adamlariyle sendika 
temsilcisi uzmanlarda yabancı dil bilme mecbu
riyeti aranmıyacağına dair bir yanlışlık vardır. 
Sadece din adanılan (A) ve (B) bendleri hük
münün dışında tutulmalı, ama sendika temsilci
leri (B) bendi içerisinde zikredilen yabancı dil 
bilme mecburiyeti ile karşı karşıya bırakılmalı
dır. Onu arz etmek istedim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Soyer, buyurunuz suali
nizi sorunuz. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Saym Başkan, ilk 
çağlarda bile din adamlarımızdan yabancı dil bi
len çok vardı, bugün de bilmesi lâzımdır. Bizim 
dinimizin temsilcisi olan insanlar orada bizim 
âyinlerimizi yapacak. Şimdi bir mezarlıkta, me
zarlık hademesi bile iki kelime ile cenaze.... 

BAŞKAN — Sayın Soyer, lütfen sorunuzu 
sorunuz. 
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RUHÎ SOYER (Devamla) — Din adamımı
zın iki kelimeyi söyliyemiyecek vaziyette olması, 
hem dinî, hem de millî haysiyeti rencide eder... 

BAŞKAN — Saym Soyer, istirham ederim, 
ben Başkanım, siz milletvekilisiniz, karşılıklı an
laşamayınca bir neticeye ulaşamayız. 

Şimdi siz komisyondan ne sual sormak istiyor
sanız, onu lütfen sorun. 

RUHÎ SOYER (Devamla) — Komisyon Baş
kanı din adamlarının bu kadarcık lisan bilmele
rine dahi lüzum görmüyor. 

BAŞKAN — Görmüyor, efendim, kendisi söy
ledi, görmüyor efendim. 

Buyurun Sayın Ecevit. 
BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — .Memle

ketimizde din konusunda da yüksek öğrenim ya
pan okullar ve fakülteler bulunduğuna göre, din 
adamlarında yüksek öğrenim ve dil bilme şartı 
aranmamasına komisyon niçin lüzum görmekte
dir? 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (İstanbul) — Muhterem Başkan; 
bir önergeye iştirak etmiştik. İlahiyat Fakültesi 
mezunları ile İslâm Enstitüsü mezunlarının da 
din adamı olarak oraya gönderilmelerine Komis
yonumuz da iştirak etti. Ancak bu 1 nci madde
de zikredilen lisan imtihanı, meselâ Devlet lisan 
imtihanını da kabul ettiğimize göre, ağır şartlan 
havi ve lisan imtihanının gerektirdiği nitelikte 
lisan bilecek din adamı bulmakta güçlük çekece
ğimizi düşünerek bu noktainazara iltifat edemi
yoruz. 

OSMAN SARAÇ (Tokat) — Soru sormak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Evet soru, buyurun. Yalnaizca 
soru. 

OSMAN SARAÇ (Tokat) — Efendim İlahi
yat Fakültesi ve enstütülerimiizin programı bel
lidir. 

BAŞKAN — Sayın Saraç çok rica ederim 
yalnız soru. 

OSMAN SARAÇ (Tokat) — Yabancı diker
den zaten talebelerimiz imtihana tabidir. Biba1-
emaleyh bu gibi suallerin cevaplandırılmış oldu
ğu kanaatindeyim. Çünkü... 

BAŞKAN — Sayın Saraç kanaatinizi sorma
dık ki soru soracaksınız. 

Muhterem arkadaşlarım, çok rica ederim so
ruyu sorulnraş olan ve cevabı verilmiş olan kısım

lara münhasır olarak değil şu metinden öğren
mek istediğiniz yeni bir şey varsa onları sorunuz. 

•Saym Uğrasızoğlu. Buyurun sorunuzu sorun. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Acaba 

komisyon bu yaptığı teklifi din adamları için 
ayrı, sendika mensupları için ayrı olarak yapa
bilirler mi? 

BAŞKAN — Yapabiliriz, dedi, biraz evvel 
söylediler. 

Tamamdır Sayın özdemir, buyurun. 
Komisyon tarafından verilen önergeyi okutu

yorum. (Fıkra, fıkra ayrı okunsun, sesleri1) Bir 
önerge ayrı ayrı oya konmaz. 

(Geçici Komisyon Başkanı Kaya özdemir'in 
önergesi tekrar okundu.) 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Ayrı 
olarak teklif edebileceklerini söylediler, fakat 
önerge birleşik olarak okundu. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (İstanbul) — S a y m Başkan, önerge
yi bir dakikalığına bize verin, düzelterek derhal 
iade edeceğiz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Bütün bunları üçüncü defa ısraren ifade edi-

vorum; Yüce Meclis tarafından dikkat nazara 
alınmak kaydiyle komisyon tarafından incelen
mesi ve ittıba edilmesi gereken önergelerdir. 
Bütün bu önergeler muvacehesinde bu madde
nin ek 1 madde fıkrası elbette komisyon tara
fından yeni baştan düzenlenecektir. Bin/aen^ 
al'eyh meseleler Meclisin burada temayülünü öğ
renmek, Meclisin istikametini ve hangi yönde 
bir metin hazırlanmasını istemekten ibarettir, 
daha sonra elb etteki komisyon bu ek İ n c i mad
de fıkrasını yeni baştan düzenliyecek, formüle 
edecek ve Yüce Meclise bu takdim edilecektir. 
0 ba'kımdan, şayet fıkralar bakımından bir irti
batsızlık varsa elbette yeni müzakeresinde bu ek 
1 nci maddenin, meseleler daha çok vuzuha ka
vuşacaktır. Endişe etmeyiniz. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
— Şimdi madde üzerinde söz istemek mümkün 
mü Muhterem Başkanım? Yeni gelecek... 

BAŞKAN — Yeni gelecek metin bir defa 
okunsun da, nedir, öğrenin, bilin ona göre... 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
O zaman söz sırası gelmiyor da. 

BAŞKAN —Bilinmiyen bir şey için söz is
tendiğini ilk defa duyuyorum. 
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ABDURRAHMAN ŞEREF L İ Ç .(İstanbul) 
— Geleceğini söylediniz de onun-.için--söz. iste
dim. 

BAŞKAN — Gelecek efendim, asma ne gele
ceğim bilmiyoruz. Siz de bilmiyorsunuz, ben'de 
bilmiyorum. 

Arkadaşlar, yüksek müsamahalarınıza sığına-.' 
rak bu son metni Yüce Heyete okuduktan sonra 
Birleşime son vereceğim. 

Komisyon biraz önce okutulmuş bulunan öner
gesini daha muntazam bir, hale getirmek üzere 
yeni baştan bir metin hazırlamıştır, onu okutu
yorum : 
••. .., ', ' ' Başkanlığa 

Ek madde 1 in sonuna aşağıdaki fıkranın ilâ
vesini arz ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
istanbul 

Kaya özdemir 
Din adamı ve işçi sendika uzman olarak ata

nacak sosyal yardımcıların atanmalarında din 
adamları için (A) ve (B) bendleri hükümleri iş
çi sendika uzman olarak atanacaklar i'çin (A) 
bendi hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Komisyon bu şekilde değişiklik 
önergesini düzenlemiştir. ' ~ l 

Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Aleyhinde 
söz.; istiyorum. . . . , . . . , . ..... 
" • BAŞKAN — Mümkün değil efendim.' 

İHSAN KABADA Yi (Konya) ^-Yeniden 
tedvin edildi Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Beyefendi bu madde değil, de
ğişiklik önergesidir. • 

Kabul-edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.: • . • -. • *,,- ;.. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, okutulmuş bu
lunan 17 Önergenin 'bir kısmi' Yücö'Heyet fara-
fmdan-' kâHul: edildi, beş" tanesi kabul edildi, bir 
diğer kısmı kabul "edilmedi. Dikkat nazanna alın
mak feydı-ile kabul edilen beş önerge muvace-; 
nesinde'komisyon, bu-, maddeye, bağlı e k i nci 
maddeyi yeni baştan formüle edecek ve Yüce He-i 
yetinize sunacaktır;^ . ' • . • > - - ' . v. '••:.'•'.• 

Açık oylamaların sonuçlarını arz ediyorum. 
1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılm.ası hakkındaki kanun tasarısı
nın açık oylamasına 229 arkadaşımız katılmıştır. 
224 kabul,' 4 ret, 2 çekihser oy çıkmıştır. Bu şe
kilde. "tasarı- kanunlaşmış bulunmaktadır. 

Milletlerarası Para • Fonu ile Milletlerarası 
imar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hü
kümete yetki Verilmesine dair Kanunun 7335 sa
yılı Kanunla değişik, 2 nci. maddesinin ....değiştiril
mesi' hakkındaki, kanun .tasarısının', açık- oylama? 
sına 179. arkadaşımız .katılmıştır. 174 kabul,. 4 ret, 
İ çekiniser oy çıltmıştır. Gerekli çoğunluk sağla^ 
namadıgı cihetle gelecek birleşim açık oylama 
muamelesi yeniden icra edilecektir. 

4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Bankası Ka-
hûmınün-6143 sayılı Kanunla 'değişik' 5 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kânım tasarı
sının yapılan açık oylamasına 165 arkadaşımız 
katılmış^JöS'.feabul öyu çıkmıştır. Gerekli oy ço
ğunluğu bulunmadığı- cihetle- oylam'a muamelesi 
gelecek birleşimde yeniden icra edilecektir. 

Vakit geçmiş b&urîduğTi cihetle 3 . 8 . 1966 
Çarşamba günü, saat 1.5.00. te .toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. ' " " ' ' ' 

- Kapanma saati :• 1^,20 

m 
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5. — SOBULAR VS CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

î. —^ Hatay Mületveküi Hüsnü Özkan'ın, Ha
tay'ın Hassa üçesi arazisinin büyük bir kısmım 
tehdit ve tahribeden Tiyek Çayı mecrasının ta
ranması konusunda ne düşünüldüğüne dair soru 
önergesi ve Köy îşleri Bakanı Sabit Osman Av
cı ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim 
Deriner'in yazılı cevapları (7/147) 

15 . 6 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Köy îşleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
Duyurulmasını arz ve rica ederim. 

Hatay Milletvekili 
Hüsnü Özkan 

Hatay'ın Hassa ilçesi arazisinin büyük bir 
kısmını her sene tehdit ve tahribeden Tiyek Çayı 
mecrasının taranması zaruri bir hal almıştır. Bu 
hususta Bakanlığınızca ne gibi tedbir düşünül
düğünün açıklanması. 

T. C. 
Köy îşleri Bakanlığı 30. 6.1966 

Müsteşarlık 
Sayı: 1020-09870 

Konu : Hatay Milletvekili Hüsnü Öz
kan'ın yazılı sorusu 

T. B. M. M. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 20. 6 .1966 T. ve G. S. K. Md. 7/147 -

2186/11703 sayılı yazıları : 

Hatay'ın Hassa ilçesi arazisinin büyük bir 
kısmını tehdit ve tahribeden Tiyek Çayı mecra
sının taranması konusunda Bakanlığımca ne dü
şünüldüğüne dair Hatay Milletvekili Sayın Hüs
nü Özkan tarafından verilen ve ilgideki yazıla-
riyle gönderilen yazılı soru önergesi; Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı çalışmaları içine gir
diğinden ilgideki yazınızla soru önergesi bugün
kü tarihle adı geçen Bakanlığa gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sabit Osman Avcı 
Köy îşleri Bakam 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 28.7.1966 

Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 

Sayı : 02/8012/3424 

Millet Meclisi Başkanlığına 

î lgi : a) Kanunlar Müdürlüğünüz 20.6.1966 
gün ve 2186/11703 - 7/147 sayılı yazısı. 

b) Kanunlar Müdürlüğünüz 20. 6 .1966 gün 
ve 2192/11697 - 7/153 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan ve Reşat 
Mursaloğlu'nun Köy îşleri Bakanlığı tarafından 
cevaplandırılmasını istedikleri Hatay'ın Hassa 
ilçesi arazisinin büyük bir kısmını tehdit ve tah
ribeden Tiyek Çayı mecrasının taranması konu
sunda ne düşünüldüğüne dair soru önergeleri, 
ilgisi dolayısiyle Bakanlığımıza gönderilmiş olup, 
sorulan hususlara verilen cevap ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
ibrahim Deriner 

Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan ve Reşat Mur
saloğlu'nun Tiyek Çayı mecrasının taranmasına 

dair sorulan hususların cevabıdır. 

Tiyek Çayının ıslahı konusu, Hatay - Has
sa - Hopürün çayı ve havzasındaki yan derelerin 
ıslahı mevzuu içinde istikşafi kademede etüde-
dilmiş ve plânlaması da 1966 yılı programına 
konmuştu. îşin ikmali 1967 yılı program tasarı
sına teklif edilmiştir. 

Gerekli tahsisat verildiği takdirde Tiyek de
resi 1967 yılı içinde taranacaktır. 

2. — Hatay Milletvekili Reşat Mursaloğlu'
nun, Hatay'ın Hassa ilçesi arazisinin büyük bir 
kısmını tehdit ve tahribeden Tiyek Çayı mecra
sının taranması konusunda ne düşünüldüğüne 
dair soru önergesi ve Köy îşleri Bakanı Sabit 
Osman Avcı üe Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı İbrahim Deriner'in yazılı cevapları (7/153) 
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15 . 6 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyürulmasını arz ve rica ederim. 

Hatay Milletvekili 
Reşat Mursaloğlu 

Hatay'ın Hassa ilçesi arazisinin büyük bir 
kısmını her sene tehdit ve tahribeden Tiyek Çayı 
mecrasının taranması zaruri bir hal almıştır. Bu 
hususta Bakanlığınızca ne gibi tedbir düşünül
düğünün açıklanması. 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 30. 6.1966 

Müsteşarlık 
Sayı : 1018/09868 

Konu : Hatay Milletvekili Sayın Re
şat Mursaloğlu 'nun yazılı sorusu. 

T. B. Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 20. 6.1966 T. ve G. S. K. Md. 7/153 -

2192/11697 sayılı yazılan ; 
Hatay'ın Hassa ilçesi arazisinin büyük bir 

kısmını tehdit ve tahribeden Tiyek Çayı mecra
sının taranması konusunda Bakanlığımca ne dü
şünüldüğüne dair Hatay Milletvekili Reşat Mur
saloğlu tarafından verilen ve ilgideki yazılariyle 
gönderilen yazılı soru önergesi; Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı çalışmaları içine girdiğin
den ilgideki yazınızla soru önergesi bugünkü ta
rihle adı geçen Bakanlığa gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sabit Osman Avcı 
Köy işleri Bakanı 

T.C. 
Enerji ve Tabif Kaynaklar 28.7.1966 

Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazı işleri Bürosu 

Sayı : 02/8012/3424 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) Kanunlar Müdürlüğünüz 20.6.1966 

gün ve 2186/11703-7/147 sayılı yazısı. 
b) Kanunlar Müdürlüğünüz 20.6.1966 gün 

ve 2192/11697-7/153 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan ve Reşat 
Mursaloğlu'nun, Köy işleri Bakanlığı tarafından 
cevaplandırılmasını istedikleri Hatay'ın Hassa 
ilçesi arazisini» ibüyük bir kısmını tehdit ve 

1 . 8 . 1 9 6 6 O : 1 
t -

tahribeden Tiyek Çayı mecrasının taranması ko
nusunda ne düşünüldüğüne dair soru önergeleri 
ilgisi dolayısiyle Bakanlığımıza gönderilmiş olup, 
sorulan hususlara verilen cevap ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

îbraihim Deriner 
Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan ve Reşat 

Mursaloğlu'nun Tiyek Çayı mecrasının taranma
sına dair soruları hususların cevabıdır. 

Tiyek Çayının ıslahı konusu, Hatay - Hassa -
Hopürün çayı ve havzasındaki yan derelerin ıs* 
lahı mevzuu içinde istikşafi kademede etüdedil-
miş ve plânlatması da 1966 yılı programına kon
muştu. işin ikmali 1967 yılı program tasarısına 
teklif edilmiştir. 

Gerekli tahsisat verildiği takdirde Tiyek de
resi 1967 yılı içinde taranacaktır. 

3. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrakhn, 
millî iktisadiyatımıza ağır kayıplar veren gayrini-
zami balık avlama usullerinin önlenmesi . husu
sunda ne düşünüldüğüne dair soru önergesi ve 
Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm yazılı cevabı 
(7/166) 

Millet Meclisi Tüee Başkanlığına 
Asaldaki hususlar hakkında Sayın Tarım 

Bakanından ne düşündüklerini yazıyla belirtme
sine delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Orhan Öztrak 
Tekirdağ Milletvekili 

Millî servetimizin büyük kaynaklarından biri 
olan balıkçılık bilhassa gayrinizami balık tutma
dan ötürü ağır kayıplara uğramaktadır. 

Trol, Trata ve dinamit ve son zamanlarda ge
niş mikyasta tatbikata konmuş olan cok kuvvetli 
ışık usulü iktisadiyatımız için tehlikeli neticeler 
vermektedir. 

Trol ve Trata her cağda balığı ağ ile toplayıp 
balık yuvalarında tahribat yapmak suretiyle za
rarlı neticeler doğurmaktadır. Kuvvetli ışık ba
lıkların her yas ve cesamette bulunanlarını bir 
noktava hızla çektiği için küme içine giren balık
lar çarpışma suretiyle yaralanmakta ve binnetice 
heder olmaktadır. Bu tarzdaki bahk avcılık 
usullerinin millî iktisadiyatımıza a#ır kayıplar 
verdiğine göre gerekli mâni tedbirlerin alınması 
hususunda Savın Bakanın düşüncelerinin belir
tilmesini istirham edeceğim. 
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; r ' Tarmı Bakanlığı' ' ^ .'. ' ' : 25,7,1966 
Özeİ,Kalem MMüriügü.. .. . . . 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 798/63752 „-....^. ,. , . ... •-. : :-. : 

, r . . . ; , - ...-.•. ...'Kemi •••: Yazılı, soru önergesi Hk. 

,..-,••-; , Millet Meclisi-Başkanlığına ....,i.• --

*"'" r : l l g i ' : 5:7.1966 gün OeneT Sekreterlik Kanun
lar Müdürlüğü. 7/16»6-235a/12579; sayılı yazı : 

'•"'' Millî'' İktisadiyatımıza ağır kayıplar veren 
gaıyrinizami balık , avlama usullerinin önlenmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne 'dair Tekirdağ Mil
letvekili Saym Orhan öztrak'm . Bakanlığımıza 
yönelttiği ya'zılı soru önergesi .tetkik /edildi, buna 
dair cevaplarımız aşağıdadır, • • 

,.. 'T.ıiöl,'Trajta, dinamit, ve 'kuvvetliışı'k usulle
riyle 'balık -avlantnasf isuretiyle.balık 'neslinin' ge
reksiz şekilde zararlara uğratıldığı muhakkaktır. 
Halen • yürürlükte (bulunan' mevzuatla' yasaklan-
rrkrş olan' ve balık'varlıği'na'vzaraır veren avlanma 
olaylarının önüne geçilmek için 'mücadele edile
cektir. .,,,.-..•..... .?...„ - . . ••*•;'•" . -••/•* »• ••••• 

' Hükümetime h^ırlanarafe\Mıjİ«t Meclisine m-
.riulan ve ihalen, komisyonlarda ^müzakeresi yapıl
makta olan $u ürünleri feariun tasarısının 19, 23 
ve 2,4 ,ncu madde^indü. bu türlü davranışları ya-
eakjayıcı. bükümler bulunmaktadır, ... -:. 

• -'"iTasari' kanürilaştığr takdirde ayrıca bir teş
kilât kanunu ile balıkçılığımızın geliştirilmesi ve 
bMı'k'rezervel'eriînîzm korunması" görevlerini yö
neltecek yeni bir teşkilât kurularak balık nes
rimin İmha edici davranışlara daha müessir bir 
şekilde mâni olunacaktır. 

, r-Bilgi - edinilmesine emirlerinizi atrz! ederim.' ' 
-'•••' --.-.• •:----. .•••••" • ' ' ' T'arum Bakanı 
:'•"' - " • Baihrl Dağdaş 

k .4 . — .Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in; Kars'-
%%'Pnşof ilçesinde- doludan var ar- görenlere her 
hangi.. bir y,ardını. yapılmasının düşünülüp düşü-
nülmedinme. dair Başbakandan soru önergesi ve 
T.anm Bakanı Bahri Dağduş*ln yazili cevabi 
(7/167) ' :-.•-•.,* : .:. '•; * '•• 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1.7.1966 

Aşağıdaki soruların Başbakan' tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi ri
ca ederim. . . 

Saygılarımla/ ' " • • - . ••• 
Adil Kurtel 

Kars Milletvekili 
Kars iline bağlı r\>sof ilçesi iki gün önce ya-

T;an şiddetli dolu yüzünden büyük zararr görmüş
tür. Yağan dolu mahsulün % 65 rii hasara ^uğ
ratmış ve yüzlerce evi oturulamaz hale getirmiş
tik ' - --w:. .:.. ..:: '..;.. • 

Arazinin darlığı ve verimsizliği yüzünden Po-
lofta mk; sık kıtlıklar .görülmekte ve. kış-ayia-

—ında tekel maddeleri dahil her türlü,.ihtiyaç mad
delerinin fiyatları birkaç misli -artmaktadır;., ;• 

• 'Gerekli tedbirler- zamanında alınmadığı tak
dirde bu yıl da Posof'ta büyük.ibir kıtlığın baş-
^'Vıtermesi mukadderdir. Posof yolu senenin altı 
n<vmda kapalı kalmakta ve dışarı ile her türlü. 
'rtübat kesilmektedir. Bu itibarla gerekli • yardı
mın yol kapanmadan 'alınmasında "katı zaruret 
"irdir. 

T. Po^of yolu kış programına alınmış mıdırf 
2. "Ya.o-an dolu mahsule yüzde kaç oranında 

- ı rar vermiştir? : . . • . - • . ; 
3. Boludan 7arâ':r serenlere h e r ' h a n g i bîr 

Trmıdım yapılması düşünülmekte midir'?' 

',. T.G. ..'..'.' "7 
Tanm Balkanlısı. . : • .• ... 25.711)66 

-^"el Kalemi Müdürlüğü -.. 
Bakanlık Müşavirliği 

'.'Savı •: 801-/63752: 
"Konu -.'Kars Mili 'etti vekil i Âdil Kur
tel'in önergesi Hk. -- • 

Millet Meclisi Başkanİiffma--
t̂ ısri : Basbakanlığıa . 5,7.1966. gün . ye, 

7/167-2354/12559 sayılı yazı. , 
Kars'ın Posof ilçesinde doludan zarar îröron-

^ r e her hangi bir 'yardım yapılmasının düşünü
lün ' düşünülmediğine dair Kars Milletvekili 'Sa-
^nn Âdil Kurtel tarafından B^ş^akanlı^â vöneU 
f ilip Başbakanlığın 8.7.1966 'gün ve' 77-115 sayılı 
vazilan ile Bakainlığıimiızea cevaplandırılması ten" 
s'bplunan yazılı soru önergesi tetkik edildi, ko
nuya ait, cevaplar aşağıdadır. , 

•.. 'I'.' Standardı düşük olatı Ardahan - Posof 
yolunun Ardşjhau Oamal 4rası 1966 -1967 • kai* 
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mücadele programına alınimg,. Damal, - Posof 
arası ise imkân bulundukça açılacak yollar prog
ramında : li>ır^Jkıimıştır. 'Adı gecen yol . ikinci 
5... TDİ1&. Plânın hazırlık . çalışmalarına dâhil 
jedilmîştir..' .Yolun .gereken kesimleri onarılarak 
standart hale .getirildikçe anafcina imkânları nis-
..!hef injde.. daimiJsar mücadele programına aîmahi-
&cektir*. '"•: .'.':';•. ••;. • 
:. , ^...-Posof'ta1 Tekel • mamulleri darlığına mâni 
^lu'aaKîak "(ted'birlerin alınması için Tekel Genel 
-Müdürlüğüne-gerekli talimat verilmiştir. 

3.' Posof ilçesine 26.6.1966 günü düşen şid-
cletlı doludan ilçenin 31 köyündeki 90 hin dekar 
içkilisin ortalama % .80 oranında hasara, uğradığı 
ayrıca 169 büyük, 173 küçük Ibaş hayvanın telef 
olduğu teshit edilmiştir. 

'" 525'4 sayılı TTanun uyarınca : 
Hasar Te?)bit komisyonları raporlarına naza-

'r,ân ,'ilhtiyâıç gösterilen. 1 000 ton 'buğday ile 600 
toıi arpa tohumluğunun tamamı tahsis edilecek
tir; "" 

Doludan zarar görenlere 1 000 ton yemeklik 
-buğday tahsisıi Ticaret Bakanlığınca yapılamak-
"tır.'•"•'! 000 ton yemlik kredisi- tahsisi ile.banka 
^orelarinıri tecili ve ek'kredi yardımı yapılması 
-iftin'ide T.O.-'Ziraat Bankası Grene] 'Müdürlüğüne1 

rğerekeıi 'talimat verilmiştir.' 

\ Yapılması kararlaştırılan yardım tahsislerin
den..çiftçinin1 daha müessir .şekilde faydalanması 
için, merkezden gönderilen 'bir . .uzman heyeti 
etütlerine devam etmektdir. 
; v'-Bilgr ediriilme'sine' emir'lerihizi- arz" "ederim. 
•'..'. ''. '*"• '.'; ' ' 'Tarım* Bakanı 
v•.'"' ,; -•':.' : •••••" • B a h r i D a ğ d a ş 

."."'#.'.,.-- Aydın Milletvekili Nahif Menteşe'nin; 
$ş.ki» ••Gine* Ççuytı üzerinde yapılmakta olan köprü 
spheMyle arazileri su altınca, kalacak olan. Çine 
ne .y'enikpy, halkının zararlarının telâfisi için ne 
ffibi, tedbirler düşünüldüğüne dair .soru önergesi 
yfi...jlmmdırlıjfr Bakanı Etem Erdinç'in yazılı ce-
'vabT(7/l68)""' ' ... ,:;.[1 

4.71966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aydın - Çine - Yatağan yolu, Eski Çine Çayı 

üzerinde .yapılmakta olan köprü, hakiki yerinden 
50 - 60 metre kuzeye kaydırılmış (bulunduğundan, 
suyun mecrasının değişmesine müncer olmuş ve 

1 . 8 : : 1966. ; -vö ; : ; ı 

Ibu suretle Çine Yeniköy arazileri :su altında kal-
. mıştır. ... \ . ;• -" .::. : *. .'.* :.', •:. . ;. ' ..;-,,'' 

,'• Mevzııufo&his'.köylüler büyük -. zarara. . mâruz 
kaldiklarındaıi'. zararlarının telâfisi ve yeniden 
vukülbülacak•-'. zararların,.: ödenmesi için. ne >gihd 
tedhirler düşünüldüğünün .Bayındırdık; Bakan
lığınca yazılı olarak cevaplandırılmasını .arz ve 
istirham ederim.,. . . . ' _ , . 

Saygılarımla . . '" [ • ,"_ '-./., 
." / ' r'"'"" '..' İtfaihit Menteşe ', '., 

i . . ' . . ' . ' A y d ı n Milletvekili' 

Bayındırlık Bakanlığı - - 25.7.1966 
•-•••:::•:. ;Bafcari '•" ;;:,: .' :.'.; '; 

1075 - 10260 .:•:•:• 

Millet Meclisi Başkanlığına 
• .tlgi-:: 5.7.1966 gün, 7-168/2.364-İ2604. sayılı 

yazınız. -:.<rr"" \ ',•••'" :•:'•.'. :.;/:•"'':: 
Aydın Milletvekili Sâym Naihit Menteşe'nin, 

Çine Çavı köprüsü .ile.i'lgili yazılı sorusu aşağıda 
eeyap'landırılmıştır. ''""" 

Çine - Yatağan-yolunda- inşa edilen Çine köp
rüsü, yatağın akış cihetine tamamen uygun .ola
rak. varev.oturtulmuş ye «uyun,.yatağı zorlaması 
.önlenmiştir. Ayrıca:,..-projede öngörülen . tahki
matlar. ,da inşa edilerek, suyun .civara..zarar.-.yer
in .emesi sağlanmıştır. ........... -, 

Diğer taraftan 1964;;yıh~Rkim. ayında Mzı va
tandaşların ilgili, hölge müdürlüğümüze 'başvura
rak çaydan >.zarar .gördüklerini (belirtmeleri üze
rine; yerine gereken makinalar gönderijlımiş, .köp
rü mans?Jbmda suyu köprüden sonra tamamen 
vatağa çevirecek 1b\r şedde, inşa edilerek dilekler 
yerine getirilmiştir, , \, 
, ' Bilgilerinize 'arz ederim.. , . . . 

""~k" x Ütem "Rrdiniç , . ," 
'"Bayındırlık Bakanı""" 

İ5. .— 'Siirt Milletvekili Hüseyin Hüsnü Örgn'-
ın, ~Snrlte"dir *âzoi sanayii kurulmasının* düşü
nülüp düşünülmediğine dair yazılı soru,önergesi 
ve Banaui. Bakam Mehmet Turgut'un ..yazılı ce-

: vabı (7/170) ' ' " ' " ""' ' " 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Sayın 'Sanayi Bakanı ta-

- ''rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let fbuyurulînasını saygiyle arz ve rica ederim. 

'Siirt Milletvekili 
Hüsnü Oran 

«"»•>" İ829 *^-
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1. Siirt ili ve çevresi her türlü ziraate elve
rişli ibir bölge olup mıntıka sâkinlerinin büyük 
çoğunluğu çiftçilikle iştigal etmektedir. Ancak 
fennî imkânsızlıklar ve suni gübrenin pahalı ol
ması sebebiyle ziraat iptidai ve hüdainâbit şe
kilde yapılmaktadır. 

Diğer taraftan, Siirt'in Şırnak ilçesinde zen
gin kömür (linyit) yaltaklan bulunmuştur. Gerek 
'bölge kömür madenlerinin değerlendirilmesi ve 
gerekse tarımsal kalkınmamızın sağlanması yön
lerinden Siirt ili dâhilinde azot sanayii kurulması 
her bakımdan faydalı olacağı dikkate alınarak 
•Bakanlığınızın bu mevzuda tetkik ve ıtasavvur-
lan mevcut mudur ve bu bölgede bir azot sanayii 
tesisi düşünülmekte midir? 

T.C. 
Sanayi Bakanlığı 25.7.1966 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı : 9/402-012800 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7.7.1966 tarih, Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/170-2375/12674 sayılı ya
zınız : 

Siirt Milletvekili Hüseyin Hüsnü Oran'm 
«Siirt'te bir azot sanayii 'kurulması* hakkındaki 
yazılı soru önergesine cevabımız ilişik olarak su
nulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Bakanı 
Mehmet Turgut 

Siirt Milletvekili Hüseyin Hüsnü Oran'm ya
zılı soru önergesine Sanayi Bakanlığı cevabı : 

Bir suni gübre fabrikası kurulması için; baş
ta 1) Hammadde, (2) Nakliyat, ulaşım ve yol
lar, 3) Gübre tüketim hinterlandı faktörlerini* 
dikkate almak ioaibeder. 

a) Azotlu gübre üretimi için hammaddeler; 
yatırım, randıman ve rantabilite bakımından 

1) Tabiî gaz,. 
2) Nafta, 
3) Fuel - OU, T 

*» 
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4) Ham petrol, 
5) Kömürdür. 
Siirt'te kurulacak bir azotlu gübre fabrika» 

için hammadde, ya kömür veya ağır petrol ürün* 
leri esasına istinadedecektir. Halbuki bugün 
tesislerde kömür, ham petrol ve Fuel - Qil gibi 
ağır petrol ürünleri esasına dayanan suni gübre 
üretimi terk edilmiş ve yerine ucuza malolan naf
ta ve taîbiî gaz gübi hafif petrol ürünleri esası ön 
plâna geçmiştir. Ayrıca kömür esasına dayanan 
bir üretim, memleketin yakıt ihtiyacı olan kömür 
rezervlerinin tükenmesine de sebebolacaktır. 

Binaenaleyh, kömür esası üzerine gübre sana
yii kurulması kabule şayan görülmemekte ve ye
ni projelerde hafif petrol ürünleri esası kabul 
edilmektedir. 

Siirt için hafif petrol ürünleri bakımından 
Batman'daki rafineriden istifade düşünülebilirse. 
de, bu rafinerinin her hangi (bir müesseseye nafta 
temin edemediği ve yeni tabiî gaz rezervlerinin de 
şimdilik kalite ve miktarının tesibit edilemediği' 
bir vakıadır. 

b) Fosforlu gübre üretimi takdirinde ise, lü
zumlu hammadde (fosforit) halen memleketimiz
de işlenmeye müsait (yüksek tenörlü) bulunma
dığından ithali cihetine gidilecek ve bu bakım
dan da tesisin ya bir limanda veya bir asit sülfrik 
fabrikası yanında kurulması icabedecektir. Hal
buki, Siirt ve civannda asit sülfrik fabrikası için 
lüzumlu pirit ve kükürt yataklan mevcudiyeti 
henüz teshit edilmiş değildir. 

c) Mevcut istatistiklere göre, Siirt'in gübre 
istihlâki, Türkiye yekûn gübre istihlâkinin % 1.2 
kadandır. Bu sebepten mevzii ve cüzi bir istihlâ
ki karşılamak üzere rantabl bir gübre sanayi ku
ru1 amıyacağı tbedihidir. Mevcut nakliye ve yol 
ulaşım şebekesinin gayrikâfi olduğu bu bölgede 
hammadde ve elde edilecek gübrenin nakledil
mesi mecburiyeti muvacehesinde Siirt'te bir suni 
gübre fabrikasının, rantabl ibir tesis olamıyacağı 
mülâhazasiyle, kurulmasına imkân görüleme
mektedir. 

• • » ı ı I • 
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1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanon tasarısına verilen 
oyların sonucu 

(Tasan kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan DilHgil 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Bekir Tünay 
Tahir YücekÖk 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHlSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan Uhıbahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Ali Oe'âlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turput Toker 
Hasan Türkay 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataov 
Hasan Fehmi Boztepe 

Üyeaaym : 450 
Oy verenler t 229 

Kabul edenler : 224 
Reddedenler : • 4 
Çekinserîer t 2 

Oya katılmıyanlar : 220 
Acık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

Rafet Eker 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Aveı 
Mustafa Rona 

AVDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat Ozarda 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
Mustafa Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaf 
Cihat Bilgehan 
Fennî lslimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş / 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfef Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

Ahmet Türkel 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
itei'et Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Aralan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Bayda 
Hüdai Ora) 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Tank Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
flhami Ertem 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat PasinU 

Adnan Şenyurt 
ESKİŞEHİR 

Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşıt Sanca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
1. Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANB 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savaeı 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Hazhar Ankan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç. 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiş 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâe, 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalcın 
Mehmet Yardımcı 

~ 831 — 
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İZMİR . 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık * : '" 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüspala 
îhsan Gursan 
Nilıad Kürşad 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç •. 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri- Keskin 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu ....... 
Turan ';' Feyzjoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ ; ^ 
Mehiîiet-Atagüm-' 4.: * •"••-
Arif Hikmet/ Güner 
M. Orhan Türkkan, ^ 

KIRŞEHİR ^ -
Mehmet Güver 
Süleyman Q&m s- . /• , t 

K ^ Ç A E I ^ ;: j - 7 
Sedat A k a y -
Şevket Ustaoğlu. - -̂  ..r.«? 

Bahri Dağdaş .;, v;;:„ 
M. Ziyaettin îzerdem 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Ka'ayc»; 
Faruk Sükan-.. ^ , ,...,. 
Sait Sına Yüçesoy ̂  

KÜTAHYA 
Ahmet ,Oan Bilgin 
Himmet Erdoğmu^ -: 

Mesut Erez . •>•' i '.:• 
Kemal Kaçar-: ; ^ 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğru - : 

Hamit Fendoğkı . •.,; 

, MANİSA,';" 
Neriman Ağaoğlu , / 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Qağlar .- .; 
Muammer Dirik 
Mithat'.Dülger; 
Şevket Ra§it Hatipoğb 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu :; 

Veysi .Kfdıoğlu ...••-•; 
Enver Kaplan-;.;--•.;•.?„ 

MUĞLA "{.'Z : 

Adnan» Akarca,; 
îzZ£t 0htay, ş. -•• ..*,_ ./.,;v; 
ilhan Tekinalp . 

Kâmil özsarıyıldız 
rrNEYŞEHİR^ 

İbrahim Boz. 
S. Hakkı Esatoğlu 

: NİĞDE 
. Y.aşa^.Arıbaş 

Ruhi Soyer 
ORDU 

Ata "Bodur 
...Ferda -Güley 
. paradi Mağden 
Sadi Pşhlivanoğlu 
K'emaPŞensoy 

v RİZE 
Erci; Yılmaz"" Akçal 

; İsmail; Sarıgöz 
SAKARYA 

Nuri Bay ar 
Kadri Eroğajı • 
Muslihittin Gürer 
Şeraföttin Paker 

,.:, SAMSUN. .. 
:• AH Fuat Âlişan 
Melâhat Gedik 
Selâhattin Kılıç 

.. Osman Şahijıoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 

: Süreyya Uluçay 
i Şevki Yücel 

, . v , SİİRT 
; Misbah. Öngan • 
• Hüseyin Hüsnü Oran 
i Âdil Yaşa ... . 

1 SLNOP 
! Hilmi İşgüzar 
: ...... ;.xŞİVAŞ : , . 
' Gıyasettin. Duman. 
Kâzım Kangal 
Tevfik' Koraltan. 
Cevad Ödya'kmaz , -

Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
llyas Demir 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan, Ünlü 

UEFA 
Halil Balkıs 
Cemal Güveni 
Ramazan Tekeli 

UŞAK , 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

' V A N . ; • ' 
Kinyaa-' Kartal 
M. Salih Yaldız 

YOZGAT / 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK-
Salih Ekmel Çetiner . 
Cahit Karakaş, , 
Sadık Tekin .Müftüoğlu 
Kemal.,.Doğan Sungun -

İSPARTA 
Tahsin Ârgun, 

KASTAMONU 
Âdil Toközlü " 

f Reddederde?] 

MİRDİN 
ılı f at BayKal 

MUĞLA 
Turan. Şahin 

fÇekimerler] 

. İSTANBUL-
Oı han B'trgit 

ZONGULDAK 
Bülent Ecc-vit 

ı> JÎ 
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[Oya katılmıyanlar] 

ADANA ; 

Hasan Akşa^-; 
SabahattinBay bura ./ 
AJi, Bozdoğanoğl u • 
Kasını Gül ek - ,' 
Ali Karcı / * v - . ' •••.:, 
Kemal Şarıibrahimoğlu 

V , - : ADİJAMA^ VA 
M. Arif Atalay 
Najzım ^Bayılljoğlu - ? • 
Ali:• Turanlı. „ ,,; 
AFYON KARAHISAR 
.Mustafa Akalın 
Murat Öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRİ 
Nevzat Güngör ....,..,.: 
Kasm\,,'; Küf reyi 

'""'AMASYA'•,.• v 

Nevzat ^ener. ., • 
Kâzım Uluşay,:-

ANKARA'-
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Bölükbaşı 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin 
Hasan Tez 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDİH 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Cakıroğlu 

"BİNGÖL , 
M. Emin • Güııdoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Gebptoğlu 
Zarife Koçak 

BOLU ' 
Kemal Demir 
Hasan özcan ; / 
Hami Tezkan •< 

BURDUR, 
1. Hakkı- Boyaçıoğlu 
Faik -Ku'başh 

BURSA 
İbrahim öktem-^ ;,.--•!' 
Kasım .önadım -....-.. 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan - •• ^ 

: ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu % 
Mehmet Ali . ^ s a n : 
Nurettin Ok (Bşk. V.; 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarîyüce-

DENlZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut. Artuç 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer (İ.) 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 

Ceva* önder * 
İsmail Hakkı. Yıldırım 

ESKİŞEHİR , 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Şey|i;..Öztürk 
Aziz Zeytinpğlu (1.) 

GAZİANTEP * 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman ;Ürdü 
Hüseyin Yılmaz-- ^ ., 

r . . - ; G l R E S U N ; ; ' _ 
Kudret Bosuter : • • /•' 
Ali Cüce.oğlu: 
M. Kemal - Çilesiz , 
Alil Köymen:-

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün ••... 
Ali İhsan. Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan < 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Yahya- Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloglu 

-Hüsnü Özkan 
İSPARTA 

Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozboyli 
(Başkan) 

Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 

Orhan Eyüböğlti 
A. Coşkun Kırca '• „; 
Orhan, Seyfettin Oriıon 
İlhamı Sanear 
Selim Sarper. ;/ 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç, ,;> 
1. Hakkı Tekinel. , :' 
Reşit Ülker 

. İZMİR; • -
Şükrü Akkan 
Arif Ertunğa 
Settar tksel 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu, 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç-Düşünsel, 
Turgut Göle' : 

Âdil Kurtel 
Muzaffer Şan Hoğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer (B.) 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder (1.) 
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Pakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
1. Hakkı Tıldınm 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan (t.) 
Şaban Erik 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Muıtafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 

Fuat Uluç 
MUÖLA 

Seyfi Sadi Peneap 
MUŞ 

Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Nuraanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmtoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Aka! 

Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç ( t ) 
Bahattiın Uzunoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Arat 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi Ozgfiç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Aralan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Seyfi Kurtbek 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKlRDAO 
Halil Başpl 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
İrfan Sol m a zer 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 

Ahmet Şener 
Osman Turam 
Ömer Usta 

URFA 
Atalay Akan 
Behiee Hatko (Boran) 
Neemettin Cevheri 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rxa Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentas (I. Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınh 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kınkoğhı 

[Açik 4ylikUr] 

Çorum 1 

Yekûn 1 

)XKİ 
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Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete 
yetki verilmesine dair Kanunun 7335 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHlSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahgi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali delâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Ali Rıza Çetintr 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderea 
Nahit Menteşe 
Reşat Oaarda 

Üye sayısı : 450 
Oy veren'tr : 179 

Kabul edenler : 174 
Reddedenler : 4 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 270 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Nilüfer Oürsoy 
Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Tür kel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Arslan Topçubası 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 

edenler] 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

EDİRNH 
Ilhami Ertem 
Nazmi Ozoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIÖ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemi Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sanca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
I. Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabrı özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

ÎÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

ISTANBUfl 
Ali Esat Birol 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman özer 
Kaya özdemir 
O. Nuri Ulusay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adatan 
Mehmet Ali Aytaf 
Şeref Bakfik 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüspala 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Abbaı Ali Çetin 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Adil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 
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KIRKLARELİ 
-Mehmet Atagü>n 
Arif Hikmet Güner 
M. Orhan Türkkan 

KIRŞEHHİ 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KONYA 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Faruk S Likan 
Sait Sına Yüeesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Kemal Kaçar 

MANtSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik " 
Mithat Dülge 
Şevket; -Raşit Hatipoğlv 
önol Sakarq ....."' • 
Nahit Yenişehirlioğlu 

^MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

Enver Kaplan 
MUĞLA 

İzzet Oktay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız-

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hanıdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RÎZH 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan . 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 

"SAMSUN • ; • : 
Ali Fuat Alışan 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülczoglıı 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Cevad Odyâkmaz 
Gültekin'Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
tlyas Demir 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbnloğlu •': 
Bedrettin Karaerkek ; 

Osman Sa.raq 
TRABZON 

Ahmet Cebi 

Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Hali! Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yi1 diz 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğ'u 

ZONGULDAK 
Bülent Eee'vit . 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekiri Müftüoğlu 
Kemal Doğan Suıngu-n 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya: Ekinci 

[Reddedenler] "' ' '' 

KONYA | MALATYA 
Yunus Koçak ı Şaban Erik 

YOZGAT 
Yusuf Ziya. Bahadırdı 

[Çekimer] 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 

A D A N A ..... 

Hasan Aksa^y 
Sabahattin Bâybtea 
Ali Bozdoğanöğlu 
Turte ; billîgil • Vil 

KasîiîPGülek v ' • ' -
Ali Karcı ' ": " 
Kemal, Sarıibrâhimöğlu 

. A$IYAMAN :.,.-.; 
IVL^Ajit^Atalııy:,./; ^_ 
Nazım Bayıllıpğlu ;-
Ali Turanlı •• - -'. ' .; ' 

[Oya katıl 
AFYON KAR AHÎS AR 
Mustafa Akalın 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

;' AĞRI 
Nevzat Güngör; ; 
Kasım Küf revi 

AMASYA 
Ahmet Demiray' r ,'• 
Kâzım Ulusoy ;.; :. ' :; 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal' * 
Kemal- Bağcıpğlu; ; ;. 

•mvyanlar] 
Hüseyin Baladı 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı ; 
Orhan^ Eren 
Recai Ergüder ^ 7 
I. Sıtkı1" Hatipoğlu 
Riga Kuas 
Emin Ptfksüt 
îlyas Seçkin s 

Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Alparslan s Türkeg:.;. •.;• 

Ahmet Üstün. \: 
M. Kemal Yılmaz 

:ANTALYA • ; 
Hüseyin Avni 'Akın 
•(•Yüzbaşı.} '-""' •' ' 
Raf et Eker 
Osman'Zeki Yüksel 

ART^ÎH _ ' ' , 
Turgut jLİtunkâya 

-AYDIN '•.,-;• 
Sinan Bosna \ ^.-:; 
Mustafa §Ü1ÎTİİKKOÇ: 
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BALIKESİR 
. Enver Güreli 

Fennî Işlimyeli 
Süreyya Koç, 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
ismail Se'çuk Çakıroğlu 

BtNGÖÜ 
M, Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİSİ 
Cevdetr Geboloğlu 
Zarife Koçak 

'•'•'' B O L l î 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami -Tezkan 

"BURDUR 
I. Hakkı Royacıoğlu 
Faik Kırhaşh 

BURSA 
Sadrettin Çanga (I. -Ü.) 
Bari as Küntay 
ibrahim ökteın 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazir 

ÇAN\KKALB 
Oihad Baban 
Şefik inan 
Röfet Sezgin (15.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.s 

ÇORITM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Atıf Şohoğlu 

DlYARBAKnî 
Aydın Turgut Artuç 
Yusuf Azizoğlu 
Mat in Cizreli 
Hasan Değer (t.) 
Reeai îskenderoğlu 

M. Meclisi; • B : 122 

Feyzi Kalfagil 
EDİRNE 

Ahmet Bilgin (Bgk. V.) 
ELÂZIÖ 

Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Soy fi üztürk (II.) 
Aziz Zeytinoğlu (t.) 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Ineioğlu . 
Süleyman Ünlü 
TTüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Ali1 Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Çelikkan 

HAKKARİ 
Ali Karahan 

H4TAY 
Sabahattin Adalı 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mnrsaloğlu 
Hüsnü Özkan 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 

1 . 8 .1966 « O : 1 

ismail Çataloglu 
C: Sadık Kutlay . 

) 'İSTANBUL 
Çotin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgi-1 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak , 
Tekin Erer 
Orhan Erkanh 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
0. Seyfi Orhpn 
İl hami Sanear 
Selim Sarpcr 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
t. Hakkı Tekinel 
Roşit Ülker 
Aydın Yalçın 

IZMlR 
Şükrü Akkan 
Ali Naili Erdem (B.) 
İhsan Gürsan (B.) 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman YeLtekim 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğan! ı 
Adil Aydın 
Osman Zeki Oktay 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu . • 
Turan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun , 

KIRŞEHİR 
Memduli Erdemir 
Süleyman Onan • 

-KOCAELİ 
İsmail Âfar (Bşk.i:V;) 
Nihat Erim 
Süreyya Ğofuoğlu "' • 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA ' 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytah 
Bahri Dağdaş- (B.) 
ihsan Kabadayı . 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız -••• 
Mekki Keskin 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder (İ.) 
Un san Dinçor (B.) 
Fakih Özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan (İ.) 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet özsoy 
VeL'ik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yayeıoğlu 
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MARDÎN 
Esat Kemal Aybaı 
İbrahim Aysoy 
Rıfat Baykal 
Seyfi Güneftan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Ula* 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Peneap 
İlhan Tekinaly 

MtJŞ 
Kemal Aytaf 
Nemin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Bsatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NÎĞDİÎ 
Mehmet Altıntey 
Tatar Anbaş 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

S-AKARYA 
Ekrem Alican 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç (î.) 
Salâhattin Kılıç 
Bahattin ITzurioğln 

SÜRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Âdi] Yaşa 

StNOP 
Hilmi İşgüzar 

Mustafa Kaplan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Aralan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyf i Kurtbek 
M. Kemal Pala oğlu 

TEKlRDAÖ 
Halil Başol 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Oztrak 

TOKAT 
Cerdet Aykan 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. îhsan Birincioğlu 
Selâbattin Güven 
Ham di Orhon 
Ahmet Şener 

[Açık üyelikler] 

Osman Taran 
Ömer Usta 

URFA 
Atalay Akan 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkef l* 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Ta1 ât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kınkoğln 

Çorum 

Yekûn 

>>-a-« 
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4947 sayılı Türkiye Tmlâk Kredi Bankası Kanununun 614S sayılı Kanunla değişik 5 nei maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonuru 

(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Bekir Tünay 
Tahir Yüeekok 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHlSAB 
Osman Attila 
Ali İhsan Ulubahai 

AÖRI 
Abdûlbari Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Ali Kıs* Çetine» 
Zühtti Pehlivanlı 
Hasta Türkay 

ANTALYA 
İfaaen Akfaltoffa 
İhtan AtaoV 
Haean Fehmi Boatepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Ave? 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yflksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Beşat Oearda 
Kemal Ziya Ostfirk 
İsmet Seifin 
M. Kemal Yılmaz 

üye emyısı : 450 
Oy verenler : 165 

Kabul edenler : 165 
Reddedenler : 0 
Çekinserter t 0 

Oya katılmıyanlar : 284 
Açık üyelikler : 1 

[Kûbul edenler/ 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytae 
Cihad Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yûcetftrk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaf 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Aralan Topçubatı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Nazmi Ozoğul 
Türkân Seçkin 

ELAZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemi Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Pcrinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Nasit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

OÜMÜŞANB 
Sabri Ozean San 
Sabahattin Saracı 

HATAT 
Abdullah Çilli 
Talât Köeeoğîu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balın 

İÇEL 
Maehar Arıkan 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman Özer 
Kaya özdemir 
Osman Nuri Ulusay 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Avtaa 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüspala 
Şinasi Osma 
Enver Turjrut 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Celâl Nuri Koq 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Adil Tokozlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Oüver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
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KONYA 
M. Ziyacddin Izerdem 
ihsan Kabadayı 
Faruk' S'ükarr 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Kemal Kaçar 

MANÎSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
önol Sakar 
Nahit Yenişehlrlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadı oğlu 
Enver Kaplan 
•.;' MUÖLA 
izzet Oktay 
Turan Şahin 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut. Bozdoğan. 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan DiHigîl '•:. 
Kasım Gül ek ' 
Ali Karcı ••'' ' ' r 

Kemal Sarıibrahimoğl 
( ! . ) " . ' • ' • ; ' • / : : 

.ADIYAMAN 
M. Arif Ataiay; 
Nazım Bayülıöğlü ' 
Ali Turanlı • '.'. 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Mehmet "GöMdi 
Şevki Güler 
Murat Ön6r! 

Muzaffer özdağ 
••-.-:; AĞRI 

Nevzat Güngör 
Kasım":, Küfrevi , 

AMA.SYA, 
Ahmet iDemiray 
Kâzım Ulusoy': :ı.r 
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SAMSUN.: 
Ali Fuad Alışan.. , 
Mel âh af Gedik 
Osman Şahinoğlıi' 
Namık Kemâl Tülezoğlu 

ANKARA ,., 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlü 
Hüseyin Balan,. 
Osman Bplükbâşı. 
Musa Kâzım Coşkun, 
Ahmet Dallı 
Övhatn Ereoı 
Recai Ergüder, 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas .'„ 
Emin -Paksüt ..,' 
Ilyas Seçkin . 
Hasan Tez 
H. Turgut foker 
Alparslan Türkeş; J 

Ahmet Üstün •...". -
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA .. 
Hüseyin. Avni Â-km 
(Yüzbaşı) 

; Rafet Ekep,;: ^ '",,. . . 
Osman Zekj Yüksel 

ARTVÎN 
Turgut Aliünkayâ' ;'•••> 

v i . ' 8 " ; 1968 "*rÖ \<l 

• Süreyya Ulüçay' 
Şevki Yücel •- •••-• 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 

, SİVAS 
:,.Gıyaşettin Duman 
Çîevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
• îîyas Demir 

, ._.. TOKAT 
FethT Alacalı 
M. Şültrü Çavdafoğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman. Saraç • • 

•':• TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 

. A Y D I N - : 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Enver Güreli •• 
Fennî Islimyeli : "'.-: ' 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü : • : 
Mevlüt Yılmaz1 

^ ^ ^ C Ü C " . ' •..'• 
l'smaî^.Se;lçuk Cakıroğl 

,;BINÖ;(|/ ..,. _ . 
M. Emin. .G.üî jjogclu 
Cemal Yavuz . .. ,,. 

' '•' : ; BJTLIS, ; 
Cevdet Geboloğlu 
Zarif e'Kogak 

BOLÜ ı 
Halil Itöahim Çop 
Kemal 'Demir: -. •:•' :• r5 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR , . 
1. Hakkı Boyacloğlu 
Faik Kırbaşh :' ••'.;;..' 

• Ali Ri?a Uzuner " : —• 
; ;; TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK! 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kkıyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Ködamanöğ'ü 

ZONGULDAK 
Bülent Ec'evit 
Cahit Kârakaş 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun' 

BURSA 
: Gadrettin Çanga ;(^Üv) 

Barlas Eüntay 
ibrahim ökteni " '' 
Kasıftî'ötıadıîh• • l «•-
ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut '(B.>; 

' Ahmet Türke l 1 ' '">-
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE.:^ 
Cihad. Baban 
Şefik, inan 
Ref et" Sezgin (B.) , 
i .ÇANIÖRIJ ;. 

Dursun Akçaoğlu 
Mehmet. Âli Arsan 
Nurettin Ok.' (Bşk.. Y-0 

""0QRUM;.;",1;' 
Hasan Lâtif Sârıyüce 

DENİZLİ 
Fuat Avcı * 
Muzaf f er'Karar! "• 

: Atıf Şohoğlu• •••''' "--•" 
DİYARBAKIR; 

Aydın Turgut ÂrtüŞ -
Yusuf Azizöğlu,- '•;-- •••'•• 

-MUŞ- -;' 
Kâmil özsarıyıldız 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Gül ey-• : 

Hamdi Mağden ., 
Kemal Şensoy; ,; -

RtZE 
Erol Yılmaz Akçal, 
ismail Sarıgöz 

SAKARYA. • 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şeraf edilin Paİçer 

[Öya katılmvyanlar] 

m 
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Medn Cizreli 
Hasan Değer (t.) 
Recai îskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDÜtNH 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Nimettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN I 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi Öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu (I.) 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüg 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu ( t ) 
M. Kemal Çilesiz 
I. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan I 

HATAY 
Sabahattin Adalı I 
Yahya Kanbolat I 
Reşat Mursaloğlu I 
Şemsettin Mursaloğlu I 
Hüsnü Özkan I 

İSPARTA 
Tahsin Argun I 

Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

tÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Celâl Kılıg 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgiıt 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Orhan Seyfi Orhon 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
1. Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan (B.) 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 

[ Âdil Kurtel 
! Muzaffer Şamiloğlu 

Osman Yelıtekin 
I KASTAMONU 

A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Osman Zeki Oktay 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumahoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk.. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder (t.) 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
1. Hakkı Yıldırım j 

MALATYA 
Mehmet Pelikaya 
Hüseyin Doğan (1.) 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu | 

Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esaıt Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Pencap 
ilhan Tekinalp 

_MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkân 
(t) 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoglu 

RlZE 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alioan 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç (I.) 
Salâhattin Kılıç 
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Bahattim Uzunoğlu 
SİİRT 

Abdülhalim Araş 
Âdil Yaşa 

SÎNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh- Nazif Ardan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 

Tevfik Koraltaa 
Seyf i Kurtbek 
M. Kemal Palaoğln 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Kemal Nebioğln 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birmcioğlu 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 

Ahmet Şener (1.) 
Osman Turan 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Atalay Akan 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz (B.) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

Muslin Görentaş (1. Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınh 
Turgut Nizamoğlıı 
Celâl Sungur 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu. 

[Açık üyelik] 

Çorum 1 

Yekûn 1 

» > - « • < « » * « — 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
122. BİRLEŞİM 

1 . 8 . 1966 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
X I . — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (Millet Meclisi 1/247; Cumhuriyet Se
natosu 1/658) (Millet Meclisi S. Sayısı : 144; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 815) [Dağıt
ma tarihi : 25 . 7 . 1966] 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
I I I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARART 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Başbakanlık Basımevi döner sermaye 
işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deşiğik-
iikler hakkında Millet Meclihi Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/3; Cumhuriyet Sena
tosu 1/368) (S. Sayısı .: 102) (Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 436; Millet Meclisi 1 nci 
Dönem S. Sayısı : 255) [Dağıtma tarihi : 
26 . 4 . 1966] 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpaeıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İs
tanbul Milletvekili İlhami Sanear'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu ra

poru (Millet Meclisi : .4/5; Cumhuriyet Se
natosu : 4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma ta
rihi : 27 . 1 . 1966] 

3. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmeği. 
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma JComisyp. 
nu raporu (Millet Meclisi 5 /5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/68) (Ş, Sayısı : 21) [Dağıtma tari
ki : 27 . 1 . 1966] 

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6 j Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi $#'-
rı Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli si
lâhlar ve bıçaklar hakkındaki 10.7.1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncai maddesiyiç 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1966] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangü ve dokuz arkadaşının, Tatoa-̂  
bet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 
1219 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Adalet Komisyonu rapoları (2/140) 
(S. Sayısı: 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

7. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve yetmişsekiz arkadaşının, 6183 sa
yılı Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkın
daki Kanuna 23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı 
Kanunla ilâve edilen geçici 5 nci maddesinin 



değiştirilmesine' dair kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/118) (S. Sa
yısı : 103) [Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1966] 

8. —• Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ve oniki arkadaşının, 5680 sayılı Basın Ka
nununun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1966] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun 
teklifi ile Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 
3 arkadaşının, 1963 ders yılında Harb Okulu 
öğrencilerinden okuldan ihraç olunanların as
kerlik mükellefiyetlerini düzenliyen kanun tek
lifi ve Millî Savunma ve Millî Eğitim komis
yonları raporları (2/2, 2/66) (S. Sayısı: 22 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonları raporları (1/144) (S. Sayısı: 124) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1966] 

X 2. — Milletlerarası Para Fonu ile Millet
lerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak 
için Hükümete yetki verilmesine dair kanunun 
7335 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Dış
işleri, Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları ra

porları (1/146) (S. Sayısı : 122) [Dağıtma ta
rihi : 29 . 6 . 1966] 

X 3. — 4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası Kanununun 6143 sayılı Kanunla deği
şik 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Ticaret, İmar ve İskân ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/131) (S. Sayısı : 
91) [Dağıtma tarihi : 29 . 3 . 1966] 

4. — Çalışma Bakanlığının kuruluşu ve gö
revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/123) (S. Sayısı : 106) [Dağıtma tarihi : 
29 . 4 . 1966] 

5. — 6234 sayılı Köy enstitüleri ile ilköğret-
men okullarının birleştirilmesi hakkındaki Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/89) (S. Sayısı : 127) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1966] 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gece öğretimi yapan yüksek dereceli İstanbul 
Akşam Teknik Okulunda görevlendirilecek öğ
retmenlerle asistanlara ve diğer personele verile
cek ek ücret kanunu teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/166) (S. Sayısı: 
111) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1966] 

7. — 17 . 7 . 1965 tarihlive 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 ve 6 nci 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1966] 



Bonem : 2 
Toplantı : i M İ L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 

4947 sayılı Tür'kiye Emlâk Kredi Bankası Kanununun 6143 sayılı 
Kanunla değişik 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Ticaret, İmar ve İskân ve Plân komisyonlarından seçilen 

5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/131) 

T. C. 11.2.1966 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 304/886 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 2 . 2 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanununun 
6143 sayılı Kanunla değişik 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçe
si ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

Süleyman Demirel 

GEREKÇE 

Medeni milletlerin hayatında gerek halk sağlığı, gerekse ahlâki ve sosyal tesirler bakımından 
önemi büyük olan konut dâvası, bilhassa İkinci Dünya Harbi sonrasının üzerinde hassasiyetle durulan 
konularından biri olmuştur. Bütün ileri milletler bu dâvanın halli için türlü çare ve tedbirler ara
mış oldukları halde bunların çeşitli müşküllerini henüz tamamen yenememiş olmaları, işin önlemini 
bir kat daha ortaya koymaya kâfi gelmiştir. 

Memleketimizde ise bu dâva daha da önemli bir- konu halindedir. Bu problemin halli uğrunda 
toplu ve münferit olarak girişilen teşebbüslerin dâvanın yurt ölçüsünde tahakkukuna imkân ve
remediği bir gerçektir. Anayasamızda da yer aldığı üzere konut dâvası bir Devlet meselesi halinde 
«le alınmış olmakla hal çarelerinin aranması ve bulunmasının zamana bağlı olması dolayısiyle ku
ruluş maksadı göz önünde bulundurularak bâzı müesseselere aynı konuda vazifeler verilmesinin 
tabiî bulunması, keza konut dâvasının diğer vatandaş topluluklarını da alâkadar etmekte olma
sı muvacehesinde yukarda bahsedilenlerin dışında daha başka tedbirlere de ihtiyaç bulunacağı 
şüphesizdir. Esasen lüzum görülen bu tedbirler zaruretlerden doğmaktadır. 

Filhakika, evvelâ büyük şehirlerde kendini belli eden konut sıkıntısı 1935 - 1936 'yıllarından 
itibaren ciddî şekilde hissedilmeye başlanmış ve bilhassa İkinci Dünya Harbi sırasında inşaat fa
aliyetinin ihtiyaca nazaran kifayetsiz kalışı, gecekonduların geniş nisbette yayılmasını intacede-
rek 1944 yılından itibaren şehirlerde ehemmiyetli bir durum arz etmiştir. Bu vaziyette ilk tedbir 
olarak 1946 yılında teşkiline karar verilen T. Emlâk Kredi Bankası hemen faaliyete geçirilmiş ol
makla beraber başta nüfus artışı olmak üzere çeşitli sebepler yüzünden konuta olan ihtiyaç gün
üden güne hızla artmış ve Bankanın 100 milyon lira miktarındaki sermayesi, tamamlanmış oldu
ğu halde yetersiz kalarak konut kredisi hakkındaki müracaatlara cevap veremez olmuştur. Bu 
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selbeple banka sermayesi 6143 sayılı Kanunla 1953 yılında 300 milyon liraya çıkarılmıştır. Hazine 
kefaletini haiz tahvil yetkisinden de faydalanılarak kaynaklarının takviyesi yoluna gidilen ban
ka, faaliyetini artırabilmek için, konutu olmıyan vatandaşları, Batı memleketlerinde büyük küt
lelerin rağtbetine mazbar olan yapı tasarrufu sandıklarına benzer bir sistem dâhilinde, gayeli ve 
vadeli tasarrufa teşvik ederek bu yönden de önemli sonuçlar sağlanmış ve 'binlerce vatandaşın birer 
yuvaya sahibolmalarını temin etmiştir. 

13 . 7 . 1953 ve 6143 sayılı Kanunun çıkışma takaddüm eden tarihlere kadar banka, mahdut 
sayıdaki şube ve ajansları ile ve daha ziyade büyük şehirlerin imarına yardımcı olmak amaciyle 
dar imkânlarla çalışmakta idi. Bugün yurdun 87 muhtelif yerinde müesses şubeleriyle ve konutu 
olmıyan vatandaşların bir yuva sahibi olmalarını temin etmek amacına yaramakta olan ve vatan-
daşm şahsi tasarruflarını da konut kredilerinin kaynakları içinde mütalâa imkânını veren ve bu 
yolla konut yapımını teşvik ve kolaylaştıran yapı tasarrufu sistemini 15 yıldan beri tatbik edegel-
mektedir. Ancak bu sistem memleketimizde ilk 9 yılda kâfi rağbete mazhar olmamasına karşı
lık 'bilhassa 1960, 1961 ve 1962 yıllarında iktisadi konjonktürün de etkisi ile çok büyük bir hızla 
gelişmiş ve Bankayı zorluk içinde bırakabilecek büyük taalhhüt rakamlarına ulaşmıştır. 

Nitekim, ilk 9 yılda cem'an 20 355 kişi 537 milyon liralık sözleşme akdetmiş iken yukarıda sayı
lan 3 yılda 75 261 kişi 2 milyar 853 milyon liralık sözleşme akdetmişlerdir ki, bu sözleşmelerin 
mer'i olanlarının ifası gereken taahhütler olarak 1964 ve 1965 yıllarına sirayet eden taaahhütler 
olacağını nazara alan banka almış olduğu 'bâzı tedbirlerle taahhütlerinde indirmelere vesile ver
miş ve bu suretle bugün, 38 911 vatandaşla 1 milyar 600 milyon liralık bir taahhüde inebilmiştir. 

Bu taahhüt rakamının 900 milyon liralık kısmı şartlarını tamamlamamış veya müddetleri ile-
riki senelerde gelecek olan hesapları teşkil etmekte olup, bakiye 700, milyon liralık taahhüdün bir 
kısmı 1965 senesinden müdevver ve bir kısmı da 1966 yılında talepte bulunacak olanlara ait bu
lunmaktadır. 

Bu hususlar Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ve Maliye Bakanlığı Bankalar Yeminli 
Murakıplığı tarafından da ayrıca incelenmiş olup, banka sermayesinin 1 milyar liraya iblâğ edilme
si halinde bankanın eski yıllarda girmiş bulunduğu taahhütleri karşılıyabileceği ve bilâhara it
tihaz edilen tedbirlerle girmekte olduğu taahhütleri ise, kendi tahsilatı ile cevaplandırabileceği 
anlaşılmış ve bir Devlet bankasının daha müşkül bir duruma düşürülmemesi için bu kanun tasa
rısının şevkine zaruret duyulmuştur. 

Diğer yandan Türkiye Emlâk Kredi Barikasmm bu yolda yapmakta okluğu hizmetin önemi 
aşikâr olmakla beraber şimdiye kadar yapı tasarruf yolu ile 31 977 vatandaşa 1 milyar 67 milyon 
liralık konut kredisi yardımında bulunduğunu tebarüz ettirmekte isabet vardır. 

ö t e yandan 27 . 12 . 1965 tarih, 704 sayılı 1965 yılı Bütçe kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi ile 4 sayılı cetvelde belirtildiği üzere Maliye Bakan
lığı kısmında İktisadi Devlet Teşekküllerinin sermayelerine mahsuben ödemeler izahı ile 200 mil
yon liralık bir ek ödeneğin mezkûr kanunun gerekçesinde belirtildiği üzere Türkiye Emlâk Kre
di Bankasına verilmesi icabetmekte ve ancak adı geçen bankanın bugünkü mevcut 300 milyon li
ralık sermayesinin tamamı ödenmiş olduğu için mahsuben tediyesini temine matuf olmak üzere de 
banka sermayesinin artırılmasına lüzum görülmüştür. 

İşte bütün bu sebeplerle kendisine düşen görevi başarabilmesini ve bu suretle konut politika
mızın yapıcı karakterine dalha çok hayatiyet vermesini teminen T. Emlâk Kredi Bankasının 
300 000 000 liradan ibaret olan ve tamamen ödenmiş bulunan sermayesinin hizmet verimi ölçüleri 
içimde 1 000 000 000 (bir milyar) liraya çıkarılmasına zaruret bulunmaktadır. 
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Geçici Komisyon Raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 
Esas No.: 1/133 

Karar No.: 2 

24.3.1966 

Yüksek Başkanlığa 

4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanununun 6143 sayılı Kanunla değişik 5 nci mad
decinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısını görüşmek üzere Genel Kurulun 26 . 2 . 1966 
tarihli 57 nei Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçiei Komisyonumuz 24 . 3 . 1966 tarihinde 
toplanarak adı geçen kanunu müzakere etmiştir. 

İlgili Bakanlık temsiloilerinin verdiği izahat ve kanun gerekçesindeka hususlar Komisyonu
muzca benimsenmiş, kanun maddeleri aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Kars 

Lâtif Aküzüm 
Bursa 

Kasım önadım 
İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Kayseri 

Feyyaz Koksal 
İstanbul 

Nuri Eroğan 

Kâtip 
Adıyaman 

•8. Arif Emre 
Kütahya 

Mesut Erez 

Balıkesir 
Fennî Islimyeli 

Trabzon 
Ekrem Dikmen 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Bankası Ka
nununun 6143 sayılı Kanunla değişik 5 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4947 sayılı Kanunun 6143 sa
yılı Kanunla değişik 5 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 5. — Bankanın sermayesi her biri 
100 lira kıymetinde 10 000 000 hisseye ayrılmış 
olarak 1 000 000 000 liradır.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

2.2.1966 

Barbakan 
8. Demirci 

Devlet Bakanı 
B. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alişan 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Devlet Bakanı 
C. Bügehan 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

tçişleri Bakanı 
F. Sukan 

M. Meclisi 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİCİ # 

4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Bankası Ka
nununun 6143 sayılı Kanunla değişik 5 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kanunun 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

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

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Millî Eğitim, Bakanı 
O. Dengiz 

Tiearet Bakanı 
M. Zeren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. öztürk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kür şad 

Maliye Bakanı 
1. Gürsan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Dağdaş 
Çalışma Bakanı 

Â. N. Erdem 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

î. Deriner 
îmar ve iskân Bakanı 

. II. Menteşeoğlu 
Köy İşleri Bakanı V. 

C. Bilgehan 

Geçici Komisyonun değiştirişi 

»m<i 
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Dönem : 2 
Toplantı : i M İ L L E T M E C L 1S1 S. Sayısı : 

Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve görevleri hakkmdaki 4841 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu ka
nuna yeni maddeler eklenmesi hakkmda kanun tasarısı ve Geçici 

Komisyon raporu (1/123) 

T. C. ' . \ " 
Başbakanlık 29 .i . 1966 

Kanunlar ve Kararlar tetkik Dairesi 
Sayı: 71/62-615 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
26 . 1 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 4841 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fırkasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ile cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Yabancı ülkelere çalışmak üzere giden Türk işçilerinin adedi her gün biraz daha artmaktadır. 
Son duruma göre, Almanya'ya 136 684, Belçika'ya İ # # 1 , İsviçre'ye 357, Holânda'ya 5 249, 
Avusturya'ya 4 521, Fransa'ya. 88, işçi gitmiş bulunmaktadır. Yabancı ülkelerde çalışan Türk iş
çilerinin hak ve menfaatlerini korumak ve bunların işverenleri ile olan münasebetlerini düzenle
mek Çalışma Bakanlığının görevleri arasındadır. 

Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin iş ve çalışma hayatlarına ve işverenleri ile olan mü
nasebetlerine ait konular şu şekilde özetlenebilir. 

1. Türk işçilerinin çalıştıkları yabancı ülkelerin, iş ve çalışma hayatı ile ilgili kanunlarında yer 
alan ücret, iş müddeti, fazla mesai, tatiller, yıllık izinler, iş yerlerinde tabi olacakları çalışma 
ve iş emniyeti, işçi sağlığı şartları, lojman, sosyal yardımlar, çocufc zamları ve aile paraları, 

2. Türk işçilerinin hastalık, iş kazası, meslek hastalığı, ihtiyarlık ve işsizlik sigortaları karşı
sında hak ve menfaatleri. 

Diğer taraftan Türk işçileri bulundukları yabancı ülkelerdö pek çok problemlerle karşı karşıya 
kalmaktadırlar. Aşağıda belirtilen bu problemler ile Çalışma Bakanlığının ilgilenmesi gerekmek
tedir. 

a) Türk işçileri ile eş ve çocuklarının ikametleri ve izin süreleri ile ilgili işlemler, 
b) Türk işçileri ile eş ve çocuklarının ölümleri halinde yapılması gereken işler, 
c) Türk işçilerinin çalıştıkları yabancı ülkelerin radyolarında, bunlar için yapılan neşriyatın 

tanzimi, 
d) Türk işçilerinin kültürel ve meslekî eğitimleri ve dil öğrenimleri, 
e) Türk işçilerinin, çalıştıkları yabancı ülkelerin sosyal hayatına ve günlük yaşayışına intibak 

ettirilmeleri ve eğlence ihtiyaçları, 
f) Türk işçilerinin, Türkiye'de bıraktıkları insanlara karşı ilgi ve vecibelerinin devamlarının 

«ağlanması ve bu konuda Türkiye'den intikal eden talep ve şikâyetlerin takibi, 
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g) Türk işçilerinin teşkilâtlandırılması ve diğer Türk toplulukları ile bağlılık kurulması ve 
bu bağlılığın devam ettirilmesi, 

h) Türk işçilerinin ahlâk ve moral eğitimleri ve millî duygularının takviyesi, 
i) Türk işçilerinin tasarruflarının Türkiye'ye aktarılması veya Türkiye'deki yatırım sahaları 

bakımından değerlendirilmesi, 
k) Türk işçilerinin sosyal, dinî, ahlâki bâzı kaide ve geleneklerimiz bakımından, karşılaştık

ları güçlüklerin halledilmesi, (İbadet yerlerinin temini, oruç tutmaları, iş zamanlarının sahur ve 
iftar zamanlarına göre ayarlanması gibi.) 

1. Türk işçilerinin beraberlerinde götürdükleri çocukları ile yabancı ülkelerde doğan çocuk
larının Türk millî kültürü yönünden takviyelerinin temini, 

Bu konularda Türk işçilerinin aydınlatılmaları ve ikaz edilmeleri gerektiği gibi, işverenleri ile 
veya sosyal sigorta teşkilâtları ile ihtilâfa düşmeleri halinde, başvuracakları idari ve adlî yolların 
gösterilmesi ve haklarını alabilmeleri için yardımda bulunulması icabetmektedir. Türk işçilerinin 
çalıştıkları yabancı devletlerle, Devletimiz arasında yapılan sosyal güvenlik anlaşmalarından son
ra iki memleketin mevzuatı arasındaki farklar sebebiyle ihtilâf konularının daha da artması müm
kün görülmektedir. 

Çalışma Bakanlığının, yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin hak ve menfaatlerini koruya
bilmesi ve bunların diğer meseleleri ile de meşgul olabilmesi o ülkelerde teşkilâtı bulunmasına bağ
lı bulunmaktadır. Bu sebepledir ki, Çalışma Bakanlığının yabancı ülkelerde büyükelçilikler ve el
çilikler nezdinde çalışma müşavirlikleri ve çalışma müşavirliklerine bağlı olarak muhtelif yer
lerde çalışma ataşelikleri ve çalışma müşavirliklerine ve çalışma ataşeliklerine bağlı olarak da 
sosyal yardımcılıkların kurulması zaruri bulunmaktadır. 

Ayrıca, Çalışma Bakanlığının bu kuruluşu Birleşmiş Milletler, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı, 
Avrupa Konseyi, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı, Avrupa Ekonomik Topluluğu gibi mil
letlerarası kuruluşların Çalışma Bakanlığının görev alanındaki faaliyetlerini izliyecek, sözü edilen 
kuruluşlarla ve yabancı işçi ve işveren kuruluşlariyle bu çerçeve içerisinde bağlantı kuracak ve 
sanajdde ileri gitmiş memleketlerin işgücü, sosyal güvenlik, çalışma şartlan, işgüvenliği ve meslek 
eğitimi konularında aldıkları yeni tedbirleri tesbit edecektir. 

Maddelerin gerekçesi 

Madde 1. — Çalışma Bakanlığı 1946 yılında kurulmuştur. Bu itibarla o tarihte yalnız milletler
arası kuruluşlardan Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının üyesi bulunmakta idi. 4841 sayılı Kanunun 
6 neı maddesinin (D) fıkrasını değiştiren bu madde ile, Bakanlığın teşekkülünden sonra kurulan 
veya kurulacak olan milletlerarası kuruluşlara üye olmaktan doğacak işlerin ve dış kuruluşa ait 
işlemlerin, Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yerine getirilmesi temin edilecektir. 

Madde 2. — Bu madde ile 4841 sayılı Kanuna 3 yeni madde eklenmiş bulunmaktadır. 
Ek madde 1. — Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin hak ve menfaatlerini korumak,ve 

bu işçilerin işverenleri ile olan münasebetlerini düzenlemek ve sanayide ileri gitmiş memleketle
rin işgücü, sosyal güvenlik, çalışma şartlan, iş emniyeti, meslekî eğitim konularında aldıkları ted
birleri ve yenilikleri takibetmek üzere Çalışma Bakanlığının dış kuruluşa sahibolması bir zaru
ret halini almıştır. Genel gerekçede bu madde ile ilgili geniş bilgi verilmiş bulunmaktadır. 

Ek madde 2. — Dış kuruluş, yabancı memleketlerde çalışan işçilerimizin hak ve menfaatle
rini, işçi gönderme ve sosyal güvenlik anlaşmaları, iş akitleri ve mahallî mevzuat çerçevesi için
de icabında mahkemelerde, icabında sağlık tesislerinde yapılacak takip ve incelemelerle korumak 
durumundadır. Bu arada bilhassa o memleketin kanun ve nizamlarının iyi bilinmesi ve mahallî 
resmî makamlarla avukat veya doktor olarak temas edilmesi gerekmektedir. Bu itibarla yabancı 
memleket kanunlarına göre icabeden yabancı veya Türk uyruklu doktor, avukat, uzman, müter
cim ve diğer müstahdemlerin anlaşmalı olarak çalıştırılması zaruri görülmüş ve buna imkân 
vermek üzere bu madde hükmü sevk edilmiştir. 

Ek madde 3, — Bilindiği üzere yabancı ülkelerdeki Türk işçilerinin, bütün bakanlıkların mev-
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zuiarı içine giren muhtelif ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu arada.çocuklarının Türk öğretmen tara
fından eğitimi, din adamları ihtiyacı, tasarruflarının yurda getirilmesindeki aksaklıkların gideril
mesi, Ölüm halinde yapılması gereken işler gibi genel gerekçede etraflıca belirtilmiş bulunan ko
nulara ehemmiyet verilmesi ve icabında bu meselelerin halli için gereken masraflardan kaçınılma-
ması bir zaruret halini almış bulunduğundan bu madde hükmü ile Çalışma Bakanlığı bütçesine ge
rekli ödeneğin konulması temin olunmuştur. 

Geçici madde — Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin hak ve menfaatlerinin korunabilme
si ve bunların işverenleri ile olan münasebetlerinin tanzimi için lüzumlu olan kadrolar halen Ma
liye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığından teinin olunmuştur. 

Sözü edilen kadrolarda bulunanlar bu bakanlıkların, memurları olmakla beraber fiilen çalış
ma müşavirliği ve çalışma ataşeliği görevlerini ifa etmektedirler. Bu sahadaki tecrübelerinden 
faydalanılmak üzere bunların Bakanlığımızın dış kuruluşuna atanmaları gerekmektedir. 

Muvakkat madde bu imkânı sağlamaktadır. 
Madde 3. — Bu madde, Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 4841 sayılı Ka

nuna ekli bulunan 1 sayılı cetvele yeni kadroların konulmasını sağlamaktadır. 
Madde 4 ve 5. — Bu maddeler açık olduğundan açıklama yapılmasına lüzum ve mahal görül

memiştir. 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 26 . 4 . 1966 
Esas No : 1/123 

Karar No : 4 

Yüksek Başkanlığa 

Çalışma Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesi ve Ibu kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkındaki kanım tasarısını görüş
mek üzere Genel Kurulun 4.2.1966 tarihli 41 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komis
yonumuzda, mezkûr tasarı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Tümü üzerimde cereyan eden uzun müzakereler neticesinde; gerekçede de sarahatten ifade edildiği 
veçhile halen yabancı memleketlerde çalışmakta bulunan yüzbinleri aşkın işçilerimizin malhallî ihtiyaç 
ve karşılaşmış oldukları güçlükleri gidermek ve aynı zamanda sosyal güvenliklerini teminat altında 
(bulundurmak ve memlefceftimizle sosyal, iktisadi ve smai irtibatlarını temin etmek gayesine mâ'tııf 
olarak hazırlanmış bulunan tasaırı, prensip itibariyle Kamisyonumuzea da uygun mütalâa edilerek 
maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Kanun başlığı, metne uygun olarak 4 ncü madde, 6 ncı madde olacağı cühetiyle düzeltilmiştir. 
Ek 2 nci madde ise, madde metninde geçen (Anlaşma) tâbiri yerine maksada uygun görülen (Söz

leşmeli) ifadesi kabul edilmiş ve tatbikatta her hangi bir güçlüğe mahal (bırakmamak gayesiyle aynı 
maddeye elçilikler ve konsolosluklara, yabancı uyrukluların istihdamı için sözleşme yapma yetkisini 
veren fıkra ilâve edilmiş, 

1 ve 2 nci maddelerle ihdası kabul edilen çalışma müşavirlikleriyle ataşelerinin çalışma yerlerinin 
tesbit, tanzimi ve mezkûr teşkilâtın zaruri ağırlama masraflarını ne yoldan karşüıyacağını belirtmek 
gayesiyle ek 4 ve 5 nci maddelerin yeniden metne ilâvesi uygun görülmüş, halen nıevzuubaıhis hiz
metin ifam maksadına matuf olarak çalışmaikta olan vazifelilerin mağduriyetini önlemek ve müktesep 
•haklarını korumak için maddeye elastikiyet vermek düşüncesiyle geçici madde yeniden kaleme 
alınmış, 

13 nçü maddeye bağlı (1) sayılı cetvele müşavir ve ataşe yardımcıliküarı kadroları ihdasının lüzum
lu olacağı mülâhazasiyle 6 kadro daha ilâve edilmiş, 
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Yukarda izah edüen sebeplerle kanun başlığı, 2 nci madde ile ilâve edilen ek 1 ve 2 nci madde
lerle geçici madde tadilen, görülecek hizmet icabı olarak da 4 ve 5 nci maddeler yeniden metne ilâve 
edilmek suretiyle 1 nci madde ile tadH edilen (D) fıkrası ve 2 nci madde ile ilâvesi mutaizammin ek 
3, 4 ve 5 nci maddeler aynen kabul edilerek, yapılan bu değişikliklerle kanun (tasarısı Komi^önunıuzca 
kabul edilmiştir.. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Komisyon Başkanı iSözcü Kâtip 

İstanbul Adıyaman izmir 
K. özdemir M. Arif AtaUy E. Turgut 

Balıkesir (Balıkesir Hatay 
A. Akın Söz frakbm saklıdır. S. Adah 

F. tslimyeli 
Trabzon 

/. Birincioğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Çalışma Bakanlığının kuruluş ve görevleri hak
kındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 484.1 sayılı Kanunun 6 nci 
maddesinin (D) fıkrası aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir. 

D) Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve ben
zeri milletlerara»ı kuruluşlar ile olan yazaşiîaa-
ları yönetmek, bu kuruluşlara üye olmaktan do
ğan işlerin yerine getirilmesini ve bakanlığın 
dış kuruluşlarına ait işlemlerin, yüriitüimünü 
sağlamak. 

MADDE 2. — 4841 sayılı Kanuna aşağıda 
yazılı maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. -~ Çalışma Bakanlığı, büyük
elçilikler ve elçilikler nezdinde Çalışma Müşa
virlikleri ve Çalışma Müşavirliklerinle bağlı ola
rak da muhtelif yerlerde Çalışma ataşelikleri 
kurabilir. 

Çalışma müşavirliklerine've çalışma ataşelifo-
lerine bağlı olarak soısyal yardımcılar çalıştırı
labilir. 

Çalışma müşavirlikleri ile çalışma ataşelik
lerinin kurulacağı ve sosyal -yardımcıların ça
lıştırılacakları yerler Çalışma Bakanlığınca tes-
bit olunur. 

Dış kuruluşlar, yabancı ülkelerde çalışan 
Türk. işçilerinin hak ve menfâatlerini korurlar. 
Bunların işverenleri ile olan münasebetlerini-

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞÎŞTİRÎŞt 

Çalışma (Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki 4841 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının î nci maddesiyle 
değiştirilen (D) fıkrası aynen kabul edilmiştir. 

I MADDE 2. — 4841 sayılı Kanuna aşağıda 
yazılı maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Çalışma Bakanlığı, büyükel
çilikler, elçilikler, daimî delegelikler, daimî mis
yonlar nezdinde çalışma müşavirlikleri, başkon
soloslukları ve konsoloslukları nezdinde de çalışma 

[ ataşelikleri kurulabilir. Müşavir ve ataşeler nez-
I dinde bulundukları misyon şefinin nezareti altm-
I da çalışırlar. 

Çalışma müşavirliklerine ve 'ataşeliklerine yar
dımcılar tâyin olunabilir ve müşavirliklere ataşe
liklere bağlı olarak sosyal yardımcılar çalıştirılâ-

| bilir, 
Çalışma müşavirlikleri ile ataşeliklerin kuru

lacağı ve sosyal yardımcıların çalıştırılacağı' yeir-
ler Dışişleri Bakanlığının mütalâası alınarak Ça
lışma Bakanlığınca tesbitolunur. 
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duzenlemiye yardımcı olurlar. Birleşmiş Millet
ler, Milletlerarası Çalışma Teşlkilâti, Avrupa1 

Konseyi, İktisadi İşlbirliği ve Kalkınma Teşkilâ
tı, Avrupa Bkorfömik topMûğu gibi milletler
arası kuruluşların, Çalışma Bakanlığının göreV 
alanındaJkî çalışmalarını izlerler. Sözü edilen 
kuruluşlarla ve yabancı işçi ve işveren kuruluş
ları ile bu çerçeve içerisinde bdğîarifo kurarla^ 
Sanayide ileri gitmiş memleketlerin iş. gücü, sos
yal güvenlik, çalışma şartlan, işgüvenliği ve 
meslek eğitimıi konularında alduklan yeni ted
birleri tesbit ederler. 

Dış kuruluşlar, Çalışma Başkanlığı ile doğru
dan doğruya yazışma yapabilir. 

Çalışma müşavirlerinin, çalışıma ataşelikleri
ninve sosyal yardımcıların : 

A) Huıkuk, Siyasal Bilgiler ve İktisat Fâ-
ıkülitelerinden birinin veya İktisadi ve Ticari 
İlimler Akade'misin'i, Sosyal Hizmetler Akademi
sini veya sosyal ilimler öğrenimi veren başka 
fakülte, akademi ve yfrksek okulların yahut 
bunlara denık oldukları kabul edilen yabancı 
fakülte veya yüksök okulu bitirmiş olmaları; 

B) İngilizce, fransızea ve almanca dillerin
den birini veya gideceği memleketin dilini bilme
leri, gerekir. 

(A) ve (B) bendlerinde yazılı nitelikleri ta
şıyanlardan, Çalışma Bakanlığı merkez ve iller 
kuruluşu ile bakanlığa bağlı kurumlarda veya 
çalışma konuları ile doğrudan doğruya ilgili 
daire veya kuruluşlarda çalışmış veya çalışmak
ta bulunanlarla, gideceği memlektin dilini bi
lenler tercih olunurlar. Yabancı dil bilgisi sı
navla tesbit edilir. 

| Geçici ^ömisybntiıi ieğıştarişd 

I Çalışma ataşeleri bulundukları memleketteki 
[ çalışma müşavirinin genel direktifi dairesinde va-
I zife görürler. 
I Çalışma müşavir ve ataşeleri yabancı ülkeler-
[ de çalışan Türk işçilerinin hak ve menfaatlerinin 
[ korunmasında nezdinde çalıştıkları misyona yar-
[ dımcı olurlar. İşçilerin işverenlerle olan münase-
I betlerini düzenlemeye yardım ederler. Birleşmiş 

Milletler ve buna bağlı ihtisas teşekkülleri ile di
ğer milletlerarası teşekküllerin, Çalışma Bakân-

I lığının görev alanındaki çalışmalarım izlerler. 
I Sanayide ileri gitmiş memleketlerin işgücü, sos-
I yal güvenlik, çalışma şartları, iş güvenliği ve 
l meslek eğitimi konularında aldıkları yeni tedbir

leri takip ve tesbit edip Çalışma Bakanlığına bil-
: dirirler. Bu çerçeve dairesinde bulundukları 
I memleketteki işçi ve işveren kuruluşlan ile bağ-
I lantı kurarlar. 

Çalışma müşavirleri ve ataşeleri Çalışma Ba
kanlığı ve bu Bakanlığa bağlı kurumlarla doğru
dan doğruya yazışma yapabilir. Bu yazışmaların 
birer sureti nezdinde çalıştıkları misyona da ve
rilir. 

Çalışma müşavirlerinin, ataşelerinin, yardım-
cılarmin ve sosyal yardımcıların : 

A) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat fakülte
lerinden birini veya İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisini, Sosyal Hizmetler Akademisini ve
ya en az üç yıllık sosyal ilimler öğrenimini ve
ren başka fakülte veya yüksek okulu bitirmiş ol
maları veya bunlara denk oldukları kaibul edilen 
yabancı fakülte veya yüksek okulları bitirmiş ol
maları, 

B) İngilizce, Almanca ve Fransızcanm res
mî dil olduğu memleketlere atanacak olanların 
bu memleketin dilini bilmeleri şarttır. Bu diller
den her hangi birisinin resmî dil olmadığı bir 

I memlekete atanacak olanlardan bu memleketin 
i dilini bilen çıkmadığı takdirde İngilizce, Alman

ca ve Fransızca dillerinden birisini bilmesi, 
Gereklidir. 

| Müşavir ve ataşe yardımcıları doktor (tabip) 
j olabilir. 
I Dış kuruluşların birinden diğerine nakillerde 
; veya tekrar dış kuruluşlara atanmalarında yu-
! kardaki hususlara aynen riayet olunur. 
j Yabancı dil bilgisi özel bir sınavla tesbit olu-
i nur. 
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Hükümetin teklifi 

EK MADDE 2. — Çalışma müşavirleri ile 
çalışma ataşeleri, hizmetin özelliği itibariyle, 
müşavirliğin ve ataşeliğin ihtiyaç duyacağı 
Türk ve yabancı uyruklu doktor, avukat, uz
man, mahallî kâtip, mütercim, daktilo ve ha
deme gibi personeli anlaşmalı olarak çalıştırma
ya yetkilidirler. 

Bu personelin, personel giderleri ile yöne
tim yolluk ve giderleri ve diğer her türlü mas
rafları Çalışma Baikanlığı Bütçesine konulan 
ödenek ile karşılanır. 

EK MADDE 3. — Yabancı ülkelerde çalışan 
Türk: işçileri ile eş ve çocuklarının işverenler 
tarafından yapılan sosyal yardımlar dışındaki 
sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer çeşitli ihti
yaçlarının, zaruret görüldüğü ahvalde karşı-
lanabilmesini temin bakımından Çalışma Bakan
lığı Bütçesine gerekli ödenek konulur. 

Bu gibi yardımların nelerden ibaret olacağı, 
bu kanunun yürürlüğe gireceği tarihten itibaren 
1 ay zarfında çıkarılacak yönetmelikte belirtilir. 

6 — 
I Gteçici Komisyonum değiştirici 

Dil bilgisi sınavında başarı göstermiyen nam
zet yarışma sınavına iştirak edemez. 

(A) ve (B) bendlerinde yazılı nitelikleri taşı
yanlardan, Çalışma Baikanlığı merkez ve iller ku
ruluşu ile Bakanlığa bağlı kurumlarda veya Ça
lışma konuları ile doğrudan doğruya ilgili daire 
veya kuruluşlarda çalışmış veya çalışmakta olan
lar tercih olunurlar. 

EK MADDE 2. — Çalışma müşavirlikleri ile 
çalışma ataşelikleri, hizmetin özelliği itibariyle, 
müşavirliğin ve ataşeliğin ihtiyaç duyacağı Türk 
ve yabancı uyruklu doktor, avukat, uzman, ma
hallî kâtip, mütercim, daktilo ve hademe gibi per
soneli sözleşmeli olarak çalıştırmaya yetkilidirler. 

Yabancı memleket mevzuat veya usulleri, söz
leşmelerin elçilikler veya konsolosluklarca yapıl
masını zorunlu kıldığı takdirde sözleşmeler elçi-

j likler veya konsolosluklarca yapılır. 
Bu personelin, personel giderleri ile yönetim, 

yolluk ve giderleri ve diğer her türlü masrafları 
I Çalışma Bakanlığı bütçesine konulan ödenek ile 

karşılanır. 

EK MADDE 3. — Tasarının ek üçüncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 4. — Çalışma müşavirlikleri ve 
çalışma ataşelikleri, büyükelçilik, elçilik veya 
konsoloslukların bina durumu müsaidolduğu tak
dirde bu binalarda çalışırlar. Bina durumu mü
sait olmaması halinde ayrı bina kiralarlar. Kira
lanan binaların, kira, bakım, sigorta gibi giderleri 
Çalışma Bakanlığı Bütçesine konulacak ödenekle 
karşılanır. 

EK MADDE 5. — Çalışma müşavirleri ile 
çalışma ataşelerinin görevleri icabı verecekleri 
veya mukabele edecekleri ziyafet masrafları Ça
lışma Bakanlığı Bütçesine konulacak ağırlama 
giderleri ödeneği ile karşılanır. 
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MADDE 3. — Bu kanuna bağlı 1 sayılı cet
velde yazılı kadrolar Çalışma Başkanlığı kuru
luş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanu
na ek 6050 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvel
deki kadrolara ilâve edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Maliye Bakanlığı 
ile Dışişleri Bakanlığı kadrolarında bulunan ve 
ıkanunun yürürlüğe girdiği tarihte çalışma mü
şaviri veya çalışıma ataşesi olarak çalışmakta 
'olanlar, bu kanunla alman çalışma müşavirliği 
ve çalışma ataşeliği kadrolarına atanırlar. 

MADDE 4. 
yürürlüğe girer. 

Bu knun yayımı tarihinde 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
lkanlar Kurulu yürütür. 

26 , 1 . 1906 

Başbakan 
8. D emir el 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F, Alışan 

Millî Savunma Bakam 
A. Topaloğlu, 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Balsam 
M. Zeren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
8. öztürk 

Sanayi Bakam 
M. Turgut 

Turizm re Ta. Bakam 
N. Kürşad 

Devlet Bakam 
G: Bilgehan 

Devlet Balkanı 
K. Ocak 

Adalet Balkanı 
//. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Mâliye Balkanı 
/. Gürsan 

Bayındırlık Balkanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Bağdaş 
Çalışma Balkanı 

A. N. Erdem 
En. ve Ta. Kay. Baikam 

î. Deriner 
İmar ve İskân Bakanı 

H. MenUşeoğlu 
Köy İşleri Bakam 

8. O, Avct 

Geçici Komisyonum değiş-tirişi 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte çalışma müşaviri, çalışma ataşesi 
ve sosyal delege olarak vazife görenler, bu kanun
la alınan çalışma müşavirliği, çalışma ataşeliği, 
müşavir veya ataşe yardımcılığı ve sosyal yar
dımcılık kadrolarına atanabilirler. Bu atanmada 
ek madde 1 in yedinci fıkrasının (A) ve (B) 
bendleri hükümleri uygulanmaz . 

MADDE 4. — Tasarının 
aynen kabul edilmiştir. 

dördüncü maddesi 

MADDE 5. — Tasarının beşinci maddesi ay-
aynen kabul edilmiştir. 
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D. 

(Hükümetin teklifine bağlı cetvel). 

[1] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi 

Yabancı Memleketlerde Ça
lışma Müşaviri 
Yabancı Memleketlerde Ça
lışma Mücaviri 
Yabancı Memleketlerde Ça
lışma Ataşesi 
Yabancı Memleketlerde Ça* 
lışma Ataşe&i 

Adedi 

4 

3 

6 

t 

Aylık 
tutan 

1 250 

1 İOÖ 

950 

800 

D. 

8 

9 

10 

Görevin çeşidi 

Yabancı Memleketlerde Sos
yal Yardımcı 
Yabancı Memleketlerde Sos
yal Yardımcı 
Yabancı Memleketlerde ç a . 
lışma Müşavirliği ve Çalış
ma Ataşeliği Memurluğu 

Adedi 

20 

20 

20 

Aylık 
tutarı 

70C 

600 

500 

(Geçici Komisyonun değiştiririne bağlı cetvel) 

Yabancı Memleketlerde Ça
lışma Müşaviri 
Yabancı Memleketlerde Ça
lışma Müşaviri Yardımcısı 
Yabancı Memleketlerde Ça
lışma Müşaviri 
Yabancı Memleketlerde Ça
lışma Müşaviri Yardımcısı 
Yabancı Memleketlerde Ça
lışma Ataşesi 
Yabancı Memleketlerde Ça
lışma Ataşesi Yardımcısı 

[1] SAYILI CETVEL 

1 250 

1 100 

1 100 

950 

950 

800 

7 Yabancı Memleketlerde Ça
lışma Ataşesi 

8 Yabancı Memleketlerde Ça* 
lışma Ataşesi Yardımcısı 

8 Yabancı Memleketlerde Sos
yal Yardımcı 

9 Yabancı Memleketlerde Sos
yal Yardımcı 

10 Yâbaneı Memleketlerde Ça
lışma Müşavirliği ve Çalış
ma Ataşeliği Memurluğu 

8 

2 

20 

20 

800 

700 

700 

600 

20 500 
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Dönem : 2 I 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : | 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Banka
sına katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair Kanunun 7335 
sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkmda 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları 

raporları (1 /146) 

T. C. 
Başbakanlık 28 . 2 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-149/1258 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 14 . 2 . 1966 tarihli ve 1251-5515 sayılı yazınız. 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 

26 . 2 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkın
ma Bankasına katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair Kanunun 7335 sayılı Kanunla değişik 
2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Yüksek malûmları olduğu üzere, 21 . 2 . 1947 tarih ve 5016 sayılı Kanunun verdiği salâhiyete 
istinaden memleketimiz aynı sene içinde Milletlerarası Para Fonu ve Milletlerarası imar ve Kalkın
ma Bankasına âza olmuştur. 

Bu müesseselerin her ikisinde de iştirak hissemiz 201 milyon dolardır. 
Milletlerarası Para Fonu Statüsü gereğince, Fon nezdindeki iştiraki hissemize tekabül eden 86 

milyon doların % 25 ini teşkil eden 21.5 milyon doları altın, % 75 ini teşkil eden 64.5 milyon do
ları da Türk Lirası olarak ödenmiştir. 

Başlıca iştigal mevzularından biri âza memleketlerin tediye muvazenesi güçlükleri için kısa va
deli kredi temini için Fon'dan 1947 yılından beri muhtelif tarihlerde cem'an 145 milyon dolar kre
di temin edilmiş olup bu meblâğın 89.5 milyon doları ödenmiş bulunmaktadır. 

Ekini 1964 te Tokyo'da yapılan 19 ncu yıllık Guvernörler toplantısında Fon Guvernörler Mec
lisi, Dünya iktisadi durumunda müşahede edilen gelişmeleri göz önüne alarak Fon'un malî kaynak
larının artırılmasını prensibolarak karar altına almışlar ve bu hususun tahakkuk şeklinin tesbiti ile 
Direktörler Meclisini vazifelendirmişlerdiT. 

Yapılan çalışmalar sonunda Fon'a üye memleketlerin Fon nezdindeki kotalarının genel olarak 
% 25 nisbetinde artırılması ve iktisadi durumları müsaidolup da % 25 ten fazla kota artırılmasını 
haklı gösterecek üyelerin durumlarının ise münferiden tetkik edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Fon nezdindeki kotamızın artırılması neticesinde kotalarla mütenasibolarak Fon'un kaynakların
dan istifade imkânlarımız artacağı gibi rey haklanınız da yükselecektir. 

22 
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Fon'a iştirak tarihimiz olan 1947 senesinden bu yana, kotaların ilk tesbiti sırasında esas ittihaz 

edilmiş >olan dış ticaret ve millî gelirimiz ve vukubulan gelişmeler muvacehesinde ve buna muva
zi olarak gerek kalkınma gayretlerimizin gerek ihracatımızın mevsimlik karakteri dolayısiyle kı
sa vadeli dış kredilere olan ilhtiyacımızın artmış olması seibebiyle, fon nezdindeki kotaların genel 
olarak % 25 nisbetinde artırılması neticesinde Kotamızın 108 milyon dolara iblâğı takarrür etmiş
tir. Bu kararın tatbik mevkiine konulabilmesi için lüzumlu formalitelerin 25 Eylül 1965 tarihine 
kadar tamamlanması icalbetmektedir. 

Malûm olduğu üzere, 25 . 2 . 1947 tarih ve 5016 sayılı Kamımın ikinci maddesinin tadili hak
kındaki 8 . 6 . 1959 tarih ve 7335 sayılı Kanunun Milletlerarası Para Fonu ve Milletlerarası imar 
ve Kalkınma Bankasına iştirak payı olarak yapılacak tediyeleri 201 milyon dolar olarak sınırla
mıştır. Milletlerarası Para Fonundaki kotamızın 108 milyon dolara yükseltilmesini teminen Fon'a 
yapılacak ödemeler limitinin 86 milyondan 108 milyon dolara çıkarılmasına matuf işbu Kanun. 
lâyihası Büyük Millet MJeclisince kabul edildiği takdirde yapılacak tediyeler aşağıda gösterilmiş
tir. Fon nezdindeki kotamızdaki artışa tekabül eden 22 milyon doların % 25 ini teşkil eden 
5 500 000 bu miktara muadil olan 157 142 857 safi ons altın tediyesi suretiyle, bakiye % 75 ini teş
kil eden $ 16 500 000 da Türk Lirası olarak ödenecektir. Türk Lirası olarak ödenecek miktarın 
% 1 nin nakit olarak % 99 nun faizsiz ve ibrazında tediyeli 'bir bona ile tediyesi de mümkündür. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 7.4. 1966 

Esas No: 1/146 
Karar No: 11 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükü
mete yetki verilmesine dair Kanunun 7335 sayılı Kanunla değişik 2 noi maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü: 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, gerekçede de tafsilen belirtildiği veçhile, fon nez
dindeki kotamızın artırılması neticesinde, kotalarla mütenasibolarak, mezkûr kaynaktan istifade 
imkânlarımızın artacağı ve rey hakkımızın da yükseleceği maksadına matuf olarak hazırlanan tasarı, 
Komisyonumuzca da uygun mütalâa olunarak aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Sözcü 
Sivas Çanakkale Ankara Aydın 

8. Kurtbek M. Baykam 1. R. Aksal Y. Menderes 

Bursa Çankırı istanbul İstanbul 
N. Gürsoy M. A. Arsan F. Sirmen M. Yardımcı 

Konya Ordu 
L. Akdoğan F. O. Erkin 
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Ticaret Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 
Esas No : 1/146 

Karar No : 20 

21 1966 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası tmar ve Kalkınma 'Bankasına katılmak için Hü
kümete yetki verilmeısine dair Kanunun 7335 siayılı Kanunla değişik 2 »ci maddesinin değiştiril
mesi 'hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle Komisyomumuzda 
tetkik ve müzakere 'edildi : 

Gerekçede arz ve izaîh edilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa olunarak tasarı 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi buyurulmıak üzer Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 
/ . Aytaç A. 

Sözcü 
Adana 
Bozdoğanoğlu 

Mardin 
t. Aksoy 

Bursa 
K. Önadım 

İmzada bulunamadı 

Manisa 
M. Dülge 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 
Esas No. : 1/146 
Karar No'. : 79 

Maliye Komisyonu raporu 

27 . 6 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükü
mete yetki verilmesine dair Kanunun 7335 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve mü
zakere edildi. **" | \ 

Gerekçede arz ve izah edilen hususları yerinde gören komisyonumuz tasarıyı aynen kabul et
miştir. , 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Çankırı 

Tahir Akman 

Sözcü 
Tekirdağ 

Halü Basol 
Maraş 

Vefik Pirinçcioğlu 

Kâtip 
Bingöl 

Mehmet E. Gündoğdu 
Balıkesir 

Adnan Akın 

Gaziantep 
Naşit Sanca 
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Bütçe Plân Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No.: 1/146 
Karar No.: 19 

28 .6 .1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası imar ve 
Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair Kanunun 7-335 sayılı Kanun
la değişik 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Hükümet temsilcileri
nin de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü: 

Kanun tasarısı, memleketimizin 1947 yılından beri 5016 sayılı Kanuna istinaden üyesi bulun
duğu Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası ile Para Fonundaki kotamızın 7335 numaralı Ka
nunla artırılan miktarının % 25 nisbetinde yeniden artırılmasına matuftur. 

Mezkûr tasarı ile Para Fonu iştirak hissemizin yükseltilmesinde ezcümle: 
a) Oy hakkımız artmış olacaktır, 
b ) Fondan temin edilecek tediye muvazenesi kredilerinden faydalanma imkânımız artacaktır. 
Kanun gerekçesinde de tafsilen arz edildiği üzere 1964 yılında Tokyo'da yapılan Guvernör-

1er Toplantısında fon kaynaklarının % 25 artırılması kararlaştırılmıştır. 
Bu sebeple 86 milyon dolar olan kotamızın 108 milyon dolara çıkarılmasını öngören bu ta

sarı ile İmar ve Kalkınma Bankasındaki 115 milyon dolar olan iştirakimize Para Fonundaki ko
tamızın % 25 artışiyle hâsıl olacak 108 milyon dolarla beraber cem'an 223 milyon Amerikan dola
rına ulaşmış olacaktır. 

Tasarı, yapılacak ödemenin avans olarak icra edilebileceğine yetki vermektedir. Tasarı Komis
yonumuzca da yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 

Bolu 
H. 1. Cop 

Giresun 
Söz hakkım saklıdır 

K. Bosuter 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Bursa 
/. Öktem 

Gümüşüne 
S. Ö. San 

Samsun 
S. Kılıç 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Çanakkale 
Ş. tnan 

Kayseri 
F. Koksal 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 

Balıkesir 
F. Islimyeli 

Edirne 
/. Ertem 

Rize 
E. Y. Akçal 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası imar 
ve Kalkınma Bankasına Katılmak için Hüküme
te Yetki Verilmesine dair Kanunun 7335 sayılı 
Kanunla değişik 2 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası Para Fonu ile 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Ka
tılmak için Hükümete Yetki Verilmesine dair 
5016 sayılı Kanunun 7335 sayılı Kanunla değiş
tirilen 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Milletlerarası Para Fonu ve Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankasına yapılması gereken 
ödemeler, gelecek yıllar bütçelerine konulacak 
tahsisatlardan mahsubedilmek üzere, avans olarak 
icra olunabilir. Ancak bu avansların yekûnu 
1 Temmuz 1944 tarihinde mer'i sıklet ve safiyet
teki 223 000 000 Amerika Birleşik Devletleri 
doları karşılığını geçemez.» 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

26 . 2.1966 
Başbakan Devlet Bakanı 

8. Demirel C. Bilgehan 

Devlet Bakanı 
B. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alişan 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/ . 8. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
M. Zer en 

Güm. ve Tekel Bakanı 
î. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. öztürk 

Sanayi Balkanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
/ / . Dinçer 

içişleri Bakanı 
F. 8ü1&an 

Maliye Bakanı 
/ . Gürsan 

Bayındırlık Bakam 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Dağdaş 
Çalışma Balkanı 

A. N. Erdem 
En. ve Ta. Kay. Balkanı 

/ . D&riner 
İmar ve İskân Bakanı 

H. Menteşeoğlu 
Köy İşleri Bakanı 

8. O. Avcı 
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Dönem : 2 İ /Ö 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 1 4 0 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadroları ile merkez kuruluşu ve gö
revleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapıl
masına dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 

Geçici Komisyon raporu (1/254) 

T, C. 
Başbakanlık 21 .7 .1966 

Kanunlar ve hararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 - 420/4282 

MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Mecisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 20 . 7 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadroları ve merkez ku
ruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanu
na ek kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

' Süleyman Demirel 

GEREKÇE 

2 . 7 . 1962 tarih ve 58 sayılı Kanunla Millî Eğitim Bakanlığına verilmiş olan öğretmen ve 
idareci kadroları ile, 1966 - 1967 ders yılında yeniden açılacak olan 2 000 ilkokul ile mevcut okul
lara ilâve edilecek dersliklerin öğretmen ihtiyacının karşılanmasına imkân yoktur. 1965 - 1966 
-ders yılında bu okullara öğretmen yetiştiren kuruluşlardan 11 316 personel mezun olacaktır. Bu 
personelin 243 ünün kadrosu (L) cetvelinden çıkacak kadrolark, 2 083 nün kadrosu halen münhal 
bulunan kadrolarla 9 000 in kadrosu ise bu kanunda verilecek kadrolarla karşılanacaktır. 

Orta dereceli okullar için 1966 - 1967 ders yılında açılacak 
sane ve açık geçen derslerin kapatılması için 3 798 ek kadroya 
münhal kadrolarla 2 717 si (L) cetvelinden çıkarılacak kadrolarla sağlanacak geriye kalan 400 
adedi ise bu kanunla karşılanacaktır. 

Orta dereceli okullar müdür yardımcıları, ihtiyacın altında] veya hiç bulunmamaktadır. Bu 
hal okulların idari işlerinin normal yürütülmesine engel olmaktadır. 

Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için ise 58 sayılı Kanunun 4 sayılı cetvelinde gösterilen bu kuru
luş idarecilerine 75 aded 120 liralık, 150 aded 100 liralık, 200 aded 75 liralık müdür yardımcısı kad
rosuna, 

153 yeni okula ilâve edilecek der-
ihtiyaç vardır. Bu kadrolardan 721 i 
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Ayrıca her yıl artan orta dereceli okulların yabancı dil öğretmeni ihtiyacını karşılamak için 

1966 - 1967 ders yılında Ankara'da açılacak Eğitim Enstitüsünün idareci ihtiyacını karşılamak 
için 300 liralık 1 müdür, 200 liralık 1 başmuavin, 150 liralık 3 müdür yardımcısı, 150 liralık 3 bö
lüm şefi kadrosuna, mevcut yüksek öğretmen okullarının idareci ihtiyacını karşılamak için de 2 
aded 250 liralık, '3 aded de 175 liralık müdür yardımcısı kadrosuna, 

İhtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için Maliye Bakanlığı ile birlikte bu 
kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Geçici Komisyon Raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 27 . 7 . 1966 
Esas No.: 1/254 

Karar No.: 2 

Yüksek Başkanlığa 

2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısını görüşmek üzere Genel Kurulun 
22 . 7 . 1966 tarihli 117 nei Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzda, mezkûr 
tasarı ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde arz ve izah olunan hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa olu
narak, cetvelleriyle birlikte aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip Artvin 
Antalya Kütahya Ankara Mustafa Rona 

thsan Ataöv Mesut Erez Ali Rıza Çetiner 

Bolu Çorum Samsun 
Halil İbrahim Cop Hasan Lâtif Sanyüce Salâhattin Kılıç 
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HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadroları ile 
merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde 
değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962-tarihli 

ve 58 sayılı Kanuna ek ka^ıun tasarısı 

MADDE 1. — 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 Ka
yıl! Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele, ilişik (1) 
sayılı cetvelde gösterilen kadrol'ar eklenmişti!*. 

MADDE 2. — 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sa
yılı Kanuna bağlı (4) sayılı cetvele, ilişik (2) 
sayılı cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı1 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Milli 
Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. 8. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
8. öztürh 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Tan. Bakanı 
N. Kürmd 

20 . 7 . 1966 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
/. Gürsün 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. B. 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Bağdaş 
Çalınma Bakanı 

A. N, Erkem 
En ve Ta. Kay. Bakam 

1. Deriner 
İmaır ve İskân Bakanı 

77. Menteşeoğlu 
Köy İşleri Bakanı 

8. O. Avcı 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

(1) SAYILI CETVEL 

I). Memuriyetin ııev'i Aded Aylık 

Özljik İşleri Genel Müdürlüğü 

1. — Orta Öğretim Genel Mü
dürlüğüne bağlı Okullar, Mes
lekî ve Teknik öğretim Okul
ları Gezici Köy Kursları, İlk
öğretim Okulları ve İmam -

Hatip okulları 

1.1 öğretmen 400 450 

2. — ilkokul öğretmenleri 

13 Öğretmen 9000 350 

|2] SAYILI CETVEL 

I). Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Yüksek öğretmen okulları 

Müdür Yardımcısı 
Müdür Yardımcısı * 

Eğitim enstitüleri 

Müdür 
Başmuavin 
Müdür Yardımcısı 
Bölüm Şefi 

2 
3 

1 
1 
3 
3 

250 
175 

300 
200 
150 
150 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Meslekî ve Tek
nik Öğretim Müsteşarlığına bağlı okullar, İmam -

Hatip okulları^ ilköğretmen okulları 

Müdür Yardımcısı 
Müdür Yardımcısı 
Müdür Yardımcısı 

75 
150 
200 

120 
100 
75 
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