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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Aydın Üyesi Osman Saim Sarıgöllü; Kıb
rıs'ın Tiirk hâkimiyetinden nasıl ayrıldığının 
kısa bir tarihçesini yaparak İngiliz Hükümeti
nin Ada'yi terk ederken üsleri Türkiye'ye bı
rakması gerektiğini belirtti. 

Anayasa Mahkemesine bir asıl üye, 
Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl üye ve 
Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıl ve bir 

yedek üye seçimi yapıldı. Adaylardan hiçbirisi 
salt çoğunluk oyunu alamadı ve seçimlere ge
lecek birleşimde devam olunacağı açıklandı. 

Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklik
ler yapılması hakkındaki kanun tasarısı üzerin
deki görüşmeler bitirilerek maddeleri kabul 

edildi. Yalnız madde numaralarının değiş-lkliği 
ile ilgili açık oylamada salt çoğunluk sağla-
namadı ve bu hususun gelecek birleşimde tek
rar açık oya sunulacağı beyan olundu. 

Çoğunluk kalmadığı anlaşıldığından 14 
Mart 1967 Salı günü saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 19.15 te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 

Kâtip 
Hatay 

Enver Bahadırlı 

Kâıtip 
Çanakkale 

Nahit Alt an 

SORU 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 

Hüseyin Atmaca'nm, Denizli şehrinin telefon 

santralına dair sözlü soru önergesi, Ulaştırma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/424) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Alman uyruklu Wilfried Herbrecht'in 

geri kalan cezasının affı hakkındaki kanun ta

sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi 1/243, Cumhuriyet Senatosu 1/726) 
(Anayasa ve Adalet Komisvonunal 

- S « ^ - i 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Nizamettin Özgül (Gazalntep), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 44 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. I BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 
(Yoklama yapıldı) 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

4. — Eskişehir Üyesi Ömer TJcuzaVm; Cum
huriyet Senatosunda millî eğitim politikası hak

kında açılan gend görüşme münasebetiyle TÖS 
Başkanının basın toplantısında yaptığı konuşma 

— 384: — 
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ve Cumhuriyet Senatosu üyelerinin adreslerine 
gönderilen broşürlerde kanunlara aykırı hareket 
edildiğine ve TÖS Başkanı hakkında kanuni ta
kibata geçilmesi gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Eskişehir senatörü Sayın Ömer 
Ucuzal Türkiye Öğretmenler Sendikası Genel 
Balkanının Yüce Senatonun çalışmalarına gölge 
düşüren bir yazısı sebebiyle gündem dışı görüş
me talep etmiştir. Buyurun Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) Sayın Başkan. 
sayın senatörler, Anayasamıza 88 ve İçtüzüğü
müzün 127 nci maddesinin değerli Senato üye
lerine veı'Jiği hakları bir kısım arkadaşlarımız 
kullanarak Millî Eğitim Bakanının icratıyle il
gili öğretmenlerin nakilleri hakkında bir genel 
görüşme açılmasını istemişler Yüce Heyetiniz me
selenin aydınlanması ve icratm neticesi hakkın
da gereken bilgiye sahip olmak için genci görüş-
me açılmasını kabul edip karara bağlanmıştır. 
Bu kararın neticesi gerek önerge sahipleri, ge 
rekse grup sözcüleri üye arkadaş1 arımız ve Millî 
Eğitim Bakanı günlerce bu kürsüden genel gö
rüşme mevzuu olan öğretmenlerin nakline mü
tedair hususun her yönünü sebepleriyle ve vesi-
kalariyle dile getirip Yüce Heyetiniz bilgi sahibi 
olmuş, genel görüşmede böylece sona ermiştir. 

Değerli ardakaşlarnı, şimdi elimde bir ve
sika var, iki sayfadan ibaret, Bu yazı 10 kuruş
luk posta pulu Ve hepinizin adresine gönderil
miştir. Tarih 2 Mart 1967, başlık TÖS Genel Baş
kanı FevzuUah Ertuğrul'un 2 . 3 . 1967 de yaptı
ğı basın toplantısı, ikinci sayfanın sonunda da 
yine bu şahs-n ismi var. Ben yaz^nm tam metin 
olarak mahiyetine şimdi muttali oldum ve met
nin tamamı üzerinde de duramayacağını. Ancak 
bu beyanatın ilk sayfasının birkaç satırı ile son 
kışımı üzerinde durmak hepiniz gibi benimde va
zifemdir. Yazınızın diğer hususları elbetteki ala
kalı makam tarafından cevaplandırılacak veya 
cevaplandırılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, müsaadenizle bu yazı
nın başlık kısmını arz edeyim: «Meslek sorunla
rımızın önemini yürekten kavrayıp, öğretmen
lerle ilgili genel görüşme isteğinde bulunan ve 
bu isteği kabul eden T B M M üyelerine TÖS ola
rak teşekkür borçluyuz. Bu olay en büyük me
mur sendikası ve en yetkili öğremen kuruluşu 

olan TÖS'ün başından beri sürdürdüğü de
mokratik -baskı topluluğu o.lmak iddiasının ilk 
ürünüdür. Ne var ki görüşmeler boyunca öner
ge sahibi senatörlerle, onları destekleyen Senato 
üyelerinin sorunlarına cevap verilmemiştir. Ce
vap yerine izlediklerimiz demagojiden, kişisel hi
kâyelerden, sataşmalardan hattâ gövde gösteri
lerinden ibarettir. Millî Eğitim Bakanı da sorun
lardan kaçmış ve demagojik sözlerle öğretmen
ler gibi seçkin bir meslek topluluğunu yanıltabi
leceğini sanmıştır.» 

Bendeniz Millî Eğitim Bakanına taallûk eden 
hususlar üzerinde durmayacağım. 

Görüldüğü üzere demokratik bir topluluğun 
başında bulunduğunu iddia eden Başkan 624 
sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu ve 
meri Memurin Kanununu bir tarafa koymuş
tur. 

Devlet Personeli Sendikaları Kanununun 13 
neü maddesinde 14 fıkra olarak tesbit edilen 
ve sendikaların faaliyetini tadadeden maddede 
demokratik baskı organı olan TÖS'ün, daha 
doğrusu TÖS Genel Balkanının T. B. M. M. nin 
veya meclislerinin faaliyetlerine ne yoılda karı-
şacaaklarmı, kınayacaklarını veya bir genel 
görüşme sebebiyle Yüce Senatonun çalışmasını 
kerjdi beyanlarında okluğu gibi (Demogojiden, 
kişisel hikâyelerden, sataşmalardan, hattâ göv
de gösterilerinden ibarettir) diyerek vasıflan
dırmaya haT-fkı olduğuna dair mezkûr 13 ncü 
maddede ne bir fıkra, ne de bir hüküm mev-
eııclclmayıp afej'ne sendika faaliyetlerini ya-
saklıyan aynı kanunun 14 ncü maddesinin (d) 
fıkrası aynon «Sendika hiçbir siyasi teşefkkülün 
leh ve aleyhinde her hangi bir • davranışta bu
lunamaz» diye katî bir hüküm vaz'etmektedir. 
Kendi ifadesiyle en büyük memur sendikası ve 
en yetkili öğrenmen kuruluşunun basında 
bulunan genel başkanın kanunun bu hü/kümlc-
rini elbette bilmesine imkân yoktur. Yoktur 
ama ne var ki Genel Başkanın Yüce Senato
nun çalışmalarına karışmaya ve hele tekrarını 
çek zait bulduğum kelimelerle çalışmamızı va
sıflandırmaya da hiç hakkı yoktur. 624 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesi bilinçli kimselerin tef
sirine ihtiyaç hissettirmiyecek kadar açık ve 
seçiktir. Yüce Senato siyasi 'bir Meclistir. O 
halde bu beyanatla TÖS'ün Genel Basjkam 
624 sayılı Kanunun 14 neü maddesinin (d) fık
rasını ihlâl etmiştir. Genel Başkan hakkında 
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624 sayılı Kamınım ceza hükümlerini taşıyan 
başlık altında tanzim edilen 22 nci maddenin 
1 nci fıkrası gereğince yetkili mercilerin dâva 
açması gerökir. Bu hususta Adliye Vekâletin
ce veya Anikara C. Savcılığınca bir muamele 
yapılıp yapılmadığını öğrenmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, mevcudiyetini kanun
lardan alan kuruluşlarım kanunlara karşı çok 
hassas olması, hele demokratik bir nizamın hü
küm sürdüğü memleketimizde münevver bir 
topluluğu temsil edenlerin demokratik nizamın 
eh büyük unsuru olan Parlâmentoya 'karşı 
temsil ettiğini iddia ettiği münevver öğretmen 
topluluğunun hüviyetine ve asaletine yakışır 
saygıyı göstermesi gerekir. Yüce Senatonun 
genel görüşmesi açık yapılmıştır, zabıtlar açılk-
tır. Bu kürsüden her şey açıklanmıştır. Disip
lin Kurulu, Müdürler Kurulu, C. savcıları, 
sorgu hâkimleri ve mahkemelerin kararları te
ker teker açıklanmıştır. Bunlar 'hiçbir zaman 
hele Yüce Senatonun üyesi olmıyan dışardan 
bir kişi tarafından (sorulara cevap verilmiştir, 
cevap yerine izlediklerimiz demogojiden, hikâ
yelerden, sataşmalardan, hattâ gövde gösterile
rinden ibarettir) diye vasıflandırılanız. Dün
yada demokrasi ile idare edilen memleketlerde 
bu giûi ıiarc'ıictıcr duy şeyler u.ei4*ii.viir. 
Bizim memleketimizde vukuu ise yaşadığı 
müddetçe demokrat'ik nizamın unsurlarım, öğ
retmenin cemiyet içindeki yerini kurup en gü
zel ve veciz şekilde ifade buyuran Büyük Ata
türk'ü ve 40 yıldan beri hocalarımıza sonsuz 

hürmet besliyen hepimizi üzmüştür. 

. Değerli arkadaşlarım, daha fazla zamanınızı 
almamak için kısaca yazının veya (beyanatın 
son kısmına da temasla sözümü bitireceğim. 
Burada Genel Baikan ne diyor bakın. «Öğ
retmen elbette ki, Anayasamızın izin verdiği ye
re kadar halkımızın buruk sesini yansıtacak, 
hele emperyalizmle karşı onun eğitimle ilgili so
runlarına en yerli, en millî çözüm yjllarmı 
arıyacaktır. Prograımiarının buyruğunda 'ka
larak petrolü de, madenleri de, vergileri de 
en ulusal yöntemlerle öğrencilerime anlatacak.» 
Bu ifadeler açıkça gösteriyor ki Genel Başkan, 

hem bir memur sendikası başkanı olduğunu ve 
hem de öğretmen olduğunu unutmuştur. Şöy
le ki öğretmenin amacımı yine kendi yönetme
liklerinden akuyara'k arz ediyorum. «Öğret
men, öğrencilerinin millî ahlâkmm ilkelerine 
bağlı, millet ve insanlık ülküsünü benimsemiş, 
pozitif ilim anlayışını 'kazanmış ve bilgilerini 
o meslek alanında kullanma yallarını hakkıyle 
öğrenmiş, çalışkan, meslekine bağlı, yurdun 
her yerinde seve seve hizmette bulunmaya ha
zır, yaşayışı ile çevrealme yaptığı tesir bakı
mından örnek tutulmaya lâyık, bedemee ve ka
rakterce sağlam şahsiyete sahip birer meslek 
adamı olarak yetiştirir.» 

Değerli arkadaşlarım, öğretmenin gaye ve 
amacı bu olunca emperyalizmi, petrolü, maden
leri vergileri ulusal yönetmelere anlatırken müf
redat programları buyruğunda mı kalıyor? 
Görülüyor ki, programı çoktan rafa koymuş. 
Evet emperyalizmi, komünizmi, faşizmi, öğret
men anlatacak ama o okul elbette ilkokul değil. 
Petrol, maden ve vergiler de öğretilecek ama 
ulusal yönetmelerle olunca bunlar 19G5 Şuba
tında sonrasının müfredat programlarına alın
dı gibi bir sual insanın ister isteme-z alklına ge
liyor. Beyanat sahibi çok iyi bilirler ki bu prog
ramların dışında kalan meselelerin herbiri ka
nun meselesidir. Yetıkili organlar bu meseleleri 
her zaman enine boyuna tartışır, gereken^ ted
biri alır. Kimse kimsenin yetkisi hududuna gir
memelidir. O zaman müfredat programı da 
programlıktan çıkar, onun dışına çıkmaya da 
»kimsenin hakkı yoktur. 

Sözlerimi bitirirken Sayın Başbakandan 
Yüce Senatonun çalışmalarına gölge düşürücü 
beyanat sahlibi hakkında gereiken kanuni mu
amelenin yapılması yolunda gereken kararın 
biran evvel alınarak yetkili makamlara bildi
rilmesini arz eder, beni dinlediğinizden dolayı 
Yüce Senatoyu hürmetle selâmlarım. Teşekkür 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündem dışı görüşmeniz zap
ta geçmiştir. Başkanlık Divanınca tetkik edile
cektir. 

— 386 — 
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5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Devlet Ba
kanı Kâmil Ocak'a, dönüşüne kadar, Devlet Ba
kam Refet Sezgin'in vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/552) 

BAŞKAN — Tedkereyi okutuyorum. 

6. _ GöRÜŞtj 

1. — Çalışma Bakanlığı kuruluş, ve görevleri 
hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi
nin (D) fıkracının değiştirilmesi ve bu kanuna 
yeni maddeler eklenmesi hakkındaki kanun taca-
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu rapor
ları (Millet Meclisi 1/123; Cumhuriyet Senatosu 
1/697) (S. Sayısı: 892 ye ek) (1) 

BAŞKAN — Geç'ci Komisyon Başkanı Sayın 
Celâl Er tuğ'un bir takriri vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci göıüşülmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 892 
ye ek sıra sayılı kanun tasarısının bütün işlere 

(1) 892 ye ek S. Sayılı basmayazı tutanağıv 
Mnundadır. 

dar kendisine, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın 
vokillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

takdlmen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Geç'ci Komisytfh Başkanı 
Elâzığ 

Celâl Ertuğ 

Kanunun ismi : 
Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hak

kındaki 4341 sayılı Kanunun 6 ncı maddes'nln 
(d) fıkrasının değiştirilmesi ye bu kanuna yeni 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/697) 

BAŞKAN — Kanunun ilk görüşmesi yapıldı
ğı esnada Başkanlıkça kanunun müddetin'n Se
natomuzda 26 . 3 . 1967 de bitceği işaret edil-
m'şti. Araya bayramın da girmiş olması sebebiy
le kanununun müzakeresi kısa bir zamana inhisar 

(1) 899 S. Sayılı basmayazı 7 . 3 .1967 tanht 
li 43 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. '-' :u" 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 

Kâraıi'l Ocalk'm dönüşüne kadar kendisine, Dev
let Bakanı Refet Sezgin'in vekillik etmesinin, 
Barbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, dönüşüne ka
dar, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın vekillet 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/351) 

BAŞKAN — Tezkereyi ör tüyorum. 

Cıımıhuriyot Senaitosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba

kanı İhsan Sa'bri Çağlayangil'in dönüşüne ka-

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Gider Vergileri Kanununda bâzı deği
şiklikler yapılması hakkındaki kanv.v. tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu. (31 illet 
Meclisi 1/300; Cumhuriyet Senatosu 1/725) (S. 
sayısı: 899) (1) 

BAŞKAN — Gider Vergileri Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine mütedair olan 
Kanunun 3 ve 4 ncü madde numaralarının değlş-
mos'ne mütedair açık oylamada, salt çoğlunluk 
sağlanamadığı cihetle yeniden oylarınıza arz edi
lecektir. Her ne kadar kanunun tümü açık oy
larımıza arz edilmiş salt çoğunluk sağlanraış ise 
de 3 ve 4 ncü maddelerinin numara değişmesi
ne mütedair olan açık oylamada, salt çoğunluk 
sağlanamadığı c'hetlc kanunun tümü tekrar açık 
oylarınıza arz edilecektir. 

LEN İŞLER 

— 387 — 
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etmektedir. Bu sebeple takriri oylarınıza arz edi
yorum. Bütün işlere takdimen görüşülmesini oy
larınıza arz edeceğim. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmiy enler... Kabul edilmiştir efendim. Bu husus
ta Karma Komisyon Sözcüsü ve Kâtibinin de 
takriri vardır, bunlar Sayın Komisyon Balkanı 
da daha evvel vermiş olduğu cihetle okunmadı. 

Kanunun öncelikle görüşülmesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci maddesi müzakere edilmiş, 
oylarınıza arz edilmek suretiyle kabul edilmişti. 

Sayın Komisyon Başkanı, 4841 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddes'nln (b) fıkrası aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir. Takibeden madde de 
müzakere edilmiş, itiraz edilmemişti. Ancak va
zifeliler-kanunun tümünü geriye alındığını ifade 
etmektedirler. Siz kanunun tümünü geri mi al
dınız? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Tümünü geri aldık. 

BAŞKAN — Şu halde Komisyon Başkanı ka
nunun tümünün geri alınmış olduğunu beyan et
mektedir, yeniden müzakeresi icabetmektedir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını ka
bul edenler... Okunmamasını kabul edenler... 
Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde görülme istiyen sa
yın üyel.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığı Ikunıluş 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 mad
desinin (D) fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir. 

D) Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve ben
zeri milletlerarası kuruluşlar ile olan yazışma
ları yönetmek, bu kuruluşlara üye olmaktan do
ğan işlerin yerine getirilmesini ve bakanlığın dış 
kuruluşlarına ait işlemlerin yürütümünü sağla
mak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye 1 Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 4841 sayılı Kanuna aşağıda ya
zılı maddeler eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde ikiyi şimdi oylamıyaca-
ğım. Ek maddelerin müzakeresi bittikten sonra 
madde 2 yi oylamak suretiyle madde oylanıp 
tekemmül ettirilecektir. 

Ek madde 1. — Çalışma Bakanlığı, büyükel
çilikler, elçilikler, daimî gelegelikler ve daimî 
misyonlara bağlı olarak Çalışma Müşavirliği, 
başkonsolosluklar ve konsolosluklara bağlı ola
rak da Çalışma Ataşelikleri kurabilir. 

Çalışma Müşavirlik ve ataşeliklerinin birbir
leriyle büyükelçilik, elçilik, daimî delegelik ve 
daimî misyonlarla, başkonsolosluklar ve konso
losluklarla ilişkileri, Çalışma ve Dışişleri bakan
lıklarının birlikte hazırlıyacakları bir yönetme
likle veya değişik ülkelerin özelliklerine göre 
hazıranacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye var mı? Buyurunuz, Sayın Er
gim. 

ÖMER ERfiÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri, müzakeresi yapılan çalışma ataşelik
leri ile ilgili kanun tasarısının ikinci maddesi
nin ek madde 1 in müzakeresini yapıyoruz. Bu 
madde içerisinde çalışma müşavirleri ve ataşe
leri diye bir bölüm vardır. Çalışma müşavirleri 
direkt olarak büyükelçi ve elçiliklere bağlı ola
cak, bunun dışında çalışma ataşelikleri ise kon
solosluklara bağlı kalmaktadırlar. 

Dış ülkelerde Devleti büyükelçilikler veya
hut da elçilikler temsil etmektedir. Bu bakım
dan yalnız müşavirlerin değil, ataşelerin de elçi
liklere bağlı olması zarureti vardır. Aksi takdir
de ek madde bifin altında, «ataşeliklerin veya
hut da sosyal belgelerin, ilişkilerin Çalışma Ba
kanlığı ile Dışişleri Bakanlığı tarafından hazır
lanacak bir yönetmelikle elçilikler arasındaki 
ilişkileri tesbit edilir» denmektedir. Konsolos
luklara bağlı olan ataşeler, elçiliklerle yalnız iliş
kileri olacaktır. Bu bakımdan gerek müşavirle
rin, gerekse ataşelerin direkt olarak elçiliklere 
bağlanmasını öngörecek bir tâdil teklifim bu
lunmaktadır. Muhterem Heyetinizin buna itibar 
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edeceğini ümidetmekteyim ve Çalışma Bakanlığı 
tarafından yani Hükümet tarafından hazırlan
mış olan ilk teklif de bu mahiyettedir. Komis
yonlardan ve Millet Meclisinde tadil edilen bu 
teklif Hükümetin hazırlamış olduğu teklife de 
uygun düşmemektedir ve mantığa da uygun gel
memektedir. Bunu bu yolda değiştirmek maksa-
diyle bir tadil önergesi veriyorum. Aksi takdir
de 18 tane ataşelik vardır, üç tane müşavirlik 
vardır. Yani bu üç tane müşavirlik, elçiliklere 
bağlı olacaktır. 

Bunun dışında kalan 18 tane ataşe ve ataşe
nin yardımcıları aşağı - yukarı 80 i geçiyor bun
lar, son tadilâtla 80 i geçiyor. Bunlar konsolos
luklara bağlı vaziyette kalacaktır. Bu bakımdan 
bunların elçiliklere bağlanmasında büyük isabet 
vardır, teklifim bu mahiyettedir. Saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Vural. 
MAHMUT VURAL (Ankara) —Muhterem 

arkadaşlarım, ek madde 1 hakkında geçen otu
rumda müzakereler devam etmişti. Komisyon bu 
maddede kanunu geri almıştı, fakat yeni baştan 
müzakere açılmış oldu. Bu bakımdan zannediyo
rum ki, komisyon usulsüz bir hareket yaptı. 
Çünkü ben de o komisyonun bir üyesiyim. 

Bu şekilde bir karar ve durum meydana gel
memiştir tatbikatta. Ek maded 1 de üzerinde 
durduğumuz husus şudur arkadaşlar. Bilhassa 
sayın arkadaşlarımızdan rica ediyorum, burada 
şu veya bu partinin grupu mevzuubahis değil
dir. Bu bir teşkilât kanunudur, dış memleket
lerde yeni bir teşkilât kuruyoruz. Binaenaleyh, 
bunu doğrudan doğruya memleketimizin men
faatine en uygun şekilde düzenlememiz iktiza 
eder. Ek madde 1 de, Çalışma Bakanlığı bu teş
kilâtını alacağı yetki ile vâsi bir şekilde, çok ge
niş bir şekilde kurabilecektir. Yani dünya üze
rinde mevcut bütün devletler nezdinde ataşelik 
müşavirlik veya buna benzer teşkilâtları kura
bilecektir. Halbuki Hükümet tarafından sevk 
edilen bu tasarının esbabı mucibesinde dış mem
leketlerde bulunan işçilerimizin sosyal bakımdan 
yardım görmelerini ve onların iş hayatı, iş gücü 
bakımından daha rantabl çalışmaları maksat ve 
gayesiyle bu kanunun sevk edildiği zikredil
mekte ve dış memleketlerde ayrı ayrı işçileri
mizin bulunduğu memleketlerin ismi ve miktarı 
zikredilmek suretiyle bilgi verilmektedir. Hükü

met tasarısının esbabı mucibesi bu olduğuna gö
re Katanga'da, Endonezya'da, Avustralya'da, 
Yenizelânda'da, yahut Arjantin'de yarın öbür 
gün Çalışma Bakanlığının bu kanundan alacağı 
yetki ile ben çalışma ataşelikleri kurabiliyorum, 
demesi mümkündür. Ve zaten maksat ve gayesi
nin de bu olduğu komisyon müzakerelerinde 
meydana çıkmıştır. Bu sebeple «Çalışma Bakan
lığı» tâbirinden sonra «işçilerimizin bulunduğu 
memleketlerde» tâbirinin, cümlesinin eklenme
sinde zaruret vardır. İşçilerimizi bundan böyle 
bugün mcvcudolan memleketlerden gayrı mem
leketlere gönderecek olursak, Çalışma Bakanlığı 
bu yetkiye dayanarak o memleketlerde yeniden 
teşkilât kurabilir. Bu sebeple bu hususun tah
didinde zaruret vardır kanaatindeyim. 

İkinci bir husus, daimî delegelikler ve daimî 
misyonluklar nezdinde de ataşe ve müşavirlik 
teşkilâtının kurulması, bu madde metninde zik
redilmektedir, derpiş edilmektedir. Arkadaşla
rım, bu husus mümkün değildir. Daimî delege
likler ve daimî misyonluklar milletlerarasında 
muayyen bir maksat ve gaye ile, andlaşma ile 
kurulur. Memleketimizin misyonu o memleket
lerde andlaşmanın getirdiği hükümler ve çerçe
veler dâhilinde ancak görev görebilirler. Binaen
aleyh, NATO nezdindeki daimî delegemizin ve
yahut, müşterek pazardaki daimî delegemizin, 
yahut Birleşmiş Milletlerdeki ve CENTO'daki 
ve buna benzer diğer yerlerdeki misyon ve dele
gelerimizin işçi hakları ile ilgilenmeye, onları 
korumaya veya düzenlemeye yetkili değillerdir. 
Bu, andlaşma ile tahdidedilmiştir. Müşterek Pa
zarın andlaşma metninde, mevcut görevler ha
ricinde orada bulunan büyükelçimiz başka bir 
iş yapamaz. Asıl o memlekette bulunan büyükel
çimiz doğrudan doğruya bu hususla yetkilidir 
ve akreditedir. Bu sebeple kanunun metninde za
ten büyükelçilik ve elçilikler nezdinde ataşe ve 
müşavirlik kadroları ihdas etmek suretiyle teş
kilât kurmamız mümkün olmadığına göre yeni
den o memleketlerde bir de müşavirler veya mis
yonlar nezdinde aynı şekilde teşkilât kurmaya 
yani bir misalle, meselâ Paris'te NATO'da dai
mî delegeliğimiz nezdinde bir ataşe, bir işçi ata
şesi, bir de Paris'teki büyükelçilik nezdinde bir 
ataşe, Brüksel'de büyükelçilik nezdinde ataşelik, 
yahut müşavirlik, bir de Müşterek Pazar, mis
yonu nezdinde ataşelik veyahut müşavirlik kur
mak gibi garip bir durum meydana gelir. Bir 
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.memlekette aynı maksat ve gaye ile çalışan ayrı 
ayrı makamlara bağlı iki ataşelik veya müşavir
lik ihdası gibi garip bir durum doğar. Bu sebep
lerle bu hususların tadil edilmesinde mutlaka 
zaruret vardır. Esasen bu kanunun müzakeresi 
sırasında Maliye Bakanlığını temsilen komisyon
da bulunan yetkili şahıs da teşkilâtın lüzumsuz 
ve manasız şekilde genişletilmesi sebebiyle bu 
hususa muhalefet ettiklerini Bakanlık olarak bil
dirmişlerdi. 

Muhterem arkadaşlarım, bir memlekette ay
nı görevi yapacak iki makamın ihdası usulsüz 
olacağı sebebiyle vereceğimiz bir takrirle, daimî 
delegelik ve daimî misyonluklar nezdindeki tâ
birinin çıkarılması suretiyle zaten esasta kabul 
ettiğimiz büyükelçilik, elçilik, başkonsolosluk ve 
konsolosluk şeklinde muhafaza edilmesi hususu
nu teklif ediyorum, zannederim hukuk nizamı ve 
anlayışı bakımından da bu faydalı olacağı için 
arkadaşlarımız itibar ederler. 

BAŞKAN — Ek madde üzerinde görüşmek 
istiyen başka sayın üye1? Yok. 

GEÇÎOÎ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTII'f (Elâzığ) — Sayın Başkan, bir hususu 
tavzih etmeme müsaade eder misiniz? Sayın Vu
ral, «Kanunun birinci maddesi kabul edilmişti» 
dediler. Halbuki biz, kanunun tümünü birden 
geri aldık, efendim. 

Malûmuâliniz, çünkü... 
RIZA ISITAN (Samsun) — Kürsüden izahat 

versinler efendim. 
BAŞKAN — Öyle bir arzuları varsa teklif 

ederler, davet ederiz; kürsüden görüşmek isti
yorsanız buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUG (Elâzığ) — Efendim, kanunun tümünü 
birden geri almıştık Komisyonca, Bu noktayı Sa
yın Vural unuttular. 

BAŞKAN — Saym Komisyon Başkanı, Baş
kanlık Divanında zabıtlara geçirdiği veçhile. 
sormak suretiyle kanunun tümü geri almış ve 
müzakere edilmiş maddeleri biz müzakere edil
memiş gibi kabul ederek yeniden müzakereye 
başladık. Onu izah ediyorlar efendim. 

Bavımın, Sıvın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 

Başkan, sayın arkadşlarım, bu kanunun tü
mü Komisyonca geri alınınca burada çok kıy
metli fikirleri ileri süren arkadaşlarımızın gö

rüş! eri değerlendirilmek suretiyle Sayın Ko
misyon Başkanı veyahut Sözcüsü tarafından bi
zi tatmin edecek bir bilginin verileceğini um
duk ve bekledik. Görüyoruz ki, bilhassa daimî 
delegelikler misyonlar nezdinde müşavirlik 
veya ataşelik kurulmasının sureti katiyede 
doğru olmıyacağı yolundaki gayet mantıkî 
esaslarla vaz'edilen bilgiye karşı Komisyon ses 
çıkarmamaktadır. Bunun dışında hakikaten 
Hükümetler daima bâzı kadrolar almak ister
ler, ama fakir milletin durumunu dikkate 
alan Meclisler bu kadroları vermemek için 
çekişirler. Şimdi, bu hâdisede, bu kanunda, iş 
tersine işliyor. Hükümet teklifinde mahdut 
ve muayyen yerlerde, muayyen esaslarla kad
ro ihdasını istiyor. Benim Meclisim bu fakir 
milletin sırtından çıkacak paralarla yarınları 
hesabına kovmak suretivle kadro tevzi edivor. 
Bundan dolayı Türk Milleti kendi temsilci
lerinden kurulu Moel'slere sitonı ötmek hak
kına sahibolur. Komisyon tövîes'ne milletin 
haklarına taalifik ed^n, hattâ mîlletin hakla
rına tecavüz teşkil eden bir tasarıvı han*n 
esbabı muc'be ile bu Tava getirmişse bunu mil
let nazarımda, kürRi^n ifade, etmek, izah et
mek mevki ir deir. Hükümet kadro istemiyor, o 
kadar. Fakat benim Kom'svonum veriyor. 

Demek ki yarınların hesabı hâk:m olaeak, 
demek ki yarın buraca "etirilecek kimseler için 
b'r saha açılacak. Halbuki mesele bu delildir. 
Kanunun getirilmesindeki sebep bu değildir, 
ivi maksatlarla hazırlanmıştır, ihtiyacm mah-
suKi olarak hazırlanmıştır, ama Hükümet 
"l'yle bu şolclde getirilen bu kanunun daha 
da geniş kadrolara yol açacak şekilde Meclis
lerden ge^rilmes', bele Cumhuriyet Senatosu 
T:bi bir Yüce Meclis!n hususivet arz eder. Ko
rnişonundan bu tarzda geçirilmesi c:dden 
iherinde ehemmivetle durul?cak bir konudur. 
O itibarla bilhassa Komisvondan istirham 
'Vl^Tvnm. lütfetsin bizi tatmin edecek ve 
Türk MTetine hesnp vereb'lecek vaziyete geti
recek tarzda bize izahat versin. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Sayın Çe-
kemoğlu. buyurun. 

OECÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
OEKEMO^LU (Sivas) — Sayın Başkan, çok 
muhterem senatör arkadaşlarım, kanun tasa
rısının Komisyon ve Heveti Umumiyede 1 nci 
müzakeresinden sonra. Komisyonumuzca geri 
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alınması üzerine Sayın Senatör Fehmi Alpaslan 
Beyefendinin vâki ikrazları üzerine izahat 
vermek fırsatını bulmuş olduğumdan dolayı 
kendilerine arzı teş'ekür ederim. 

Bu kanun tasarısının gerekçesi Komisyonu
muzda hâsıl olan kanaate göre, Heyeti Umu-
miyede yanlış bir anlaşılmanın meydana gel
mesine sebebiyet vermiş olduğu anlaşılmakta
dır. Kanun tasarısı memleket için çok zaruri 
bulunduğu fiilen tahakkuk eden bir ihtiya
ca cevap teşkil etmek üzere Umumi Heyete 
getirilmiş bulunmaktadır. Bu ihtiyaç, yabancı 
memleketlere işçi ihracedilmesi, işgücü ihrace-
dilmesi ve bu ihracedllen işgücünü teşkil eden 
eşhasın yabancı memleketlerdeki sosyal haya
tını menfaatlerine uygun şekilde temin et
mek maksadına matuf Devlet hizmetlerinin, 
Hükümet hizmetlerinin ve yardımlarının bir 
zaruret haline gelmesi bu teşkilâtın kurulma
sını fiilî bir zaruret olarak ortaya çıkarmış 
ve kanun tasarısı gelmeden evvel de fiilen 
bu teşk'lât yabancı memleketlerde kurulmuş -
durumdadır. Şimdi bu kanun tasarısı ile getir
mek isted'ÎTİm'z şey, fiilen mevcudolan bir 
teşkilâta hukukî bir hüviyet, hukukî bir saatli 
vr"*mek maksadından başka bir şev değildir. 
Yalnız şu hususu açıklamak gerekir ki, kanun 
münhasıran yabancı memleketlerdeki isçi va
tandaşlarımızın sosval hak ve menfaatlerinin 
komnmnsı mak".ad^a matuf olacak. tek ta
raf1! bir gaveyi istihdaf etmek kasdivle goti-
r:1rrrş b ' r ka^nn değ'ld ;r. neşeti Umunivc-
n :n malûmudur ki, bu^ün işgücü pol'tîkası. 
istihdam politikası millî hudutlarımızın dı^na 
tasmıs. devletlerarası hukukî münasebetler 
cümlesinden olmak istidadını göstermiştir. 

Bu zaruret karsısında memleketimiz i^'n d1? 
devle+lerarası işgücü politikasının. İs ından 
politikasının ne suretle bl#r sevir ta.kibett'^"n:n 
izlenmesi bir zaruret ve ihtiyaç haline gelmiş
tir. Bundan anlasılıvor ki, münhasıran kanun 
tasarısının gel;ş sebebi yabarcı memleketlerde 
bulunan işçilerimizin sosyal hak ve menfaat
lerini korumak maksadına matuf değil. dev
letlerarası hukukî bir hüvivet alan istihdam 
politikası ve işgücü politikasının, millî eko
nomimize, sosval havatımıza, dış pol'tikamı-
za uverun olarak ne suretle takibetmen'n tabe
deceğini sağlayıcı bir teşkilât olarak bu tasa

rıyla lüzum ve zaruret hâsıl olduğu anlaşılmak
tadır. O itibarla bu tasarı en çok bu ihtiyaca ce
vap vermek maksadı ile gelmiştir. Bununla 
şunu arz etmek istiyorum ki, bu tasarı ile, bu teş
kilât kanununa göre tesbit edilen kadrolarda 
mevcut görevlere işçi sevk etmediğimiz, işçimiz 
bulunmıyan memleketlerde dahi vazife görmek 
üzere oralarda da bu teşkilâtın kurulması ikti
sadi, politik ve istihdam politikasının zaruret
leri gerektirdiği zaman da kurulacaktır. Yani 
bugün Almanya'da şu kadar işçimiz varsa, ya
rın bu işçiler, tüm geri dönecek olsa yine Alman
ya'da memleketin ekonomik işgücü politikası 
zaruri kılıyorsa Almanya'da bir işçi ataşeliği ve 
müşavirlik müessesesinin devam etmesini kabul 
etmek zaruretini duyacağız. Nitekim tasarının ek 
üçüncü maddesi bu teşkilâtın görevlerini tadadi 
şekilde tâyin ederken bu arz ettiğim hususları da 
tamamen derpiş etmiş durumdadır. 

Tasarının gerekçesine taallûk eden şu kısa 
mâruzâtımı arz ettikten sonra Sayın Mahmut 
Vural arkadaşımızın ileri sürdükleri hususlara 
temas edeceğim. 

Sayın Mahmut Vural arkadaşımız daimi dele
gelikler, daimi misyonluklar nezdinde işçi ataşe
likleri, işçi müşavirlikleri gibi bir teşk'lâtm ku
rulmasına lüzum ve zaruret olmadığını ifade 
ettiler. Bir defa hukukî bakımdan Sayın Mah
mut Vural Bevefendlnin bu mütalâasına kana-
at'mizee iştirak etmek mümkün değildir. Çünkü 
daimi delegelikler, daimi misyonlar devletler nez
dinde yabancı devletlerin birbiri nezdinde bu
lundukları eVİ'k teşkilâtlarından avrı mibta-
k'l, beynelmilel devletler arası hukukî hüviveti 
haiz müesseselerdir. Yani Almanya'da Türk'ye 
Devlet'ni tcms'l eden bir elçilik teşk'lâtı bulu-
nab'l°ceği g;bi Almanya'da bu devletlerden avrı 
olarak bevnelnvlel teşekkül mahiyetinde bulunan 
da:mi delonrel'kler de bulunabilir. Bu daimi dele-
Tel'ğin Alman Devleti ile ve Tü^k Devleti ile 
Irçbir münasebeti yoktur. Müstakil devlet-
lo-"arası hukukun tes"s ettiği bir task'lâttır. 
Müstak'l hüviyeti vardır ve Devletler Hukuku
nun hak ve imtiyazlarından bu müessese de aynı 
şek'lde istifade eder. 

B'naenaleyh, Mahmut Vural Bevefendinin 
dediği g:bi Fransa'da b :r ele'lik teşkilâtımız 
mevcut iken bir NATO teşkilâtında bir elçi bu
lundurmamız mevz"",nhahsolama" sek^r^eki müfa-

. lâaları Devletler Hukuku prensipleri bakımından 
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katiyen fiilî vakıa ile uygun değildir. Çünkü 
Fransa'da mevcudölan bir beynelmilel hukukî 
teşekkülün Fransız Devleti ve diğer Devletlerle 
hiçbir münasebeti yoktur. Devletler Hukuku ba
kımından müstakil bir hüviyeti haizdir. 

Orada da devletleri temsil eden, o kuruluşu 
teşkil eden andlaşmalarm hükümlerine göre 
devletleri temsil eden delegeler bulundurulması 
zaruridir. Bu itibarla da elçilik nezdinde, Fran
sa Elçiliği nezdinde bir işçi ataşesi bulunduktan 
sonra Müşterek Pazar nezdinde ayrıca bir ataşe 
bulundurmanın zaruri olmadığı ve fuzuli bir 
teşkilat bulunduğu yolundaki mütalâaya kana
atimizce iştirak etmek mümkün değildir. Nite
kim bu husus komisyonumuzda da uzun boylu 
müzakere mevzuu edilmiş ve neticede arz etti
ğim gerekçelerle iltifat görmemiştir. 

Sayın Ömer Ergün ün ataşeliklerin konsolos
luklara bağlı olması hususuna taallûk eden iti
razlarına komisyonumuzca pek fazla bir şey söy
lemek mümkün değildir. Bu husustaki takdir 
Heyeti Umumi yenindir. Esas hakikaten de Hü
kümet tasarısında elçiliklere bağlı ataşelik ve 
müşavirlikler ihdas edilebileceği derpiş edilmiş
tir. Bu bakımdan takdir Heyeti Umumiyenin-
dir. Sayın Ömer Ergünlin mütalâaları bakımın
dan. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Sayın Vural, soru mu sormak is

tiyorsunuz ? 
MAHMUT VURAL (Ankara) — Benim ko

nuşmadığım hususa cevap verdiler. Benim üze
rinde durduğum hususlar şunlardır. 

BAŞKAN — Soru olarak lütfen tevcih edin. 
MAHMUT VURAL (Ankara) — Ataşeler 

muayyen meseleler için bâzı devletler arasında 
özel mahiyette kurulmuş teşekküllerde görevli, 
meselâ andlaşmalar İle kurulmuş FAO Teşkilâtı 
var, Amerikanın AID Teşkilâtı vardır, anlaşma 
ile kurulan CENTO, Müşterek Pazar, NATO gi
bi devletler için kurulan misyon ve daimî dele
gelikler kendilerine göre akredide olabilirler mi, 
olamazlar mı? Büyükelçilik gibi yetkiyi haiz 
midir? Devleti temsil edebilirler mi? Yoksa 
bu mevzuda, o hususlarda Devlet işlerini görür
ler mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Arz edeyim efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Usule ait bir maruzatım 
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var efendim. Sayın Vural komisyon üyesidir, 
komisyona sual soramaz. 

BAŞKAN — Böyle bir usulümüz yok, kürsü
de komisyon sözcüsü dururken komisyon başka
nının meseleye müdahale etmesi diye bir usulü
müz yoktur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Komisyon üyesi komisyon
dan soru sorabilir mi efendim ? 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, tabiî 
sorar . (Sual soramaz sesleri) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
ÇEKEMOĞLU (Devamla) — Sayın Mahmut 
Beyefendinin ifade ettiği daimî delegeler ve 
misyonluklar akredite midir, değil midir mese
lesi : 

Akrediteden maksat Heyeti Umumiyenin de 
malûmu olduğu üzere Devletlerarası Hukuku ba
kımından diplomatik imtiyaz ve muafiyetlerden 
faydalanabilirler mi, faydalanamazlar mı mev
zuudur. Bu muayyen meseleler için teşekkül 
eden daimî veya geçici olarak beynelmilel tarzda 
kurulan teşekküller bir andlaşma ile kurulurlar. 
Ve bu andlaşma ile kurulan teşekküllerde dev
letleri, üyeleri temsil eden delegelerin akredite 
olup olamıyacağı mevzuu andlaşmalarmda der
piş edilen hükümlerle tasrih edilir. Eğer o bey
nelmilel teşekkülü teşkil eden andlaşmada te
şekkül üyelerinin Devletler Hukuku imtiyaz ve 
muafiyetlerinden istifade edebilecekleri husu
sunda bir kayıt mevcut ise bu hükme istinaden 
o teşekkülün üyesi olan bütün temsilciler akre
dite olabilirler. Aksi bir sarahat mevcut değilse 
hiç şüphesiz akredite olamazlar. Tabiatiyle da
imî delegelik ve misyonluk nezdinde tâyin edi
len ataşeler, o misyonluk, o daimî delegelik sta
tüsünde akredite bulunduğu yolunda hüküm 
mevcut ise aynı şekilde ataşeler, elçilik nez
dinde bulunan ataşeler gibi Devletler Hukuku im
tiyaz ve muafiyetlerinden faydalanmak suretiy
le temsil yetkisini haiz bulunacakları şüphesiz
dir. Statülerinde bu şekilde bir kayıt mevcut 
değilse zaten bundan istifade edemiyecekler, 
temsil yetkisi de mahdudolacaktır. Bu itibarla 
bir daimî delegelik veya daimî elçilik nezdinde 
ataşelik tâyin edilirken Hükümet o daimî te
şekkülün, beynelmilel teşekkülün akredite bulu
nup bulunmadığını ve o teşekkülü meydana ge
tiren statünün tetkiki ile anlıyacak ve buna göre 
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ataşesini veya müşavirini tâyin edecektir. Ma
ruzatım bu kadardır. Hürmetlerimle. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Soru sormak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Elendim, siz görüşmediniz Sa
yın Mahmut Vural arkadaşımız görüştü, bâzı 
noktaları müphem kalmıştı. O bakımdan komis
yonun açıklama yapmasını istediler. Size süz 
verelim Sayın Komisyon Başkanı. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Sual soracağım 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon görüşen ar
kadaşlarımızın görüşlerini tatmin etmek bakı
mından söz almış durumdadır. Hükümet görüş
tüğü zaman suallerinizi tevcih edersiniz Sayın 
Batur. Sayın Vural arkadaşımızın görüşlerinin 
yanlış anlaşıldığı veya eksik cevaplandırıl di ğı 
bakımdan Komisyon görüşen arkadaşların görüş
lerini cevaplandırmak bakımından söz aldığı ci
hetle tavzihi yönünden imkân sağladı. Buyurun 
efendim. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Komisyona so
rabilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Hükümete efendim. Madde üze
rinde başka söz istiyen Sayın Üye? Buyurunuz 
Sayın Komisyon Başkam ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın sena
törler; Sayın Senatör Alpaslan bir soru vaz'-
ettiler ve dediler ki; bu fakir memleketin büt
çesine ağır bir yük teşkil edecek olan bir kad
royu, bir israf kadrosunu komisyon ne hakla 
genişleterek buraya getiriyorlar, dediler, eğer 
yanlış anlamadım ise. 

Bu noktanın vuzuha kavuşması gerekmek
tedir. Sayın Alpaslan arkadaşımı şu noktada 
uyarmak mecburiyetinde kaldığım için üzgü
nüm. Komisyon kadroları çoğaltmamış, bilâkis 
120 yi aşan bu kadro miktarını 82 ye indir
mek suretiyle bir tenzil yaparak Yüksek Hu
zurunuza getirmiştir. Binaenaleyh komisyon 
burada ihtiyaçları asgari hadle karşılamak 
gayesiyle her hangi bir israf katiyen bahis 
mevzuu olmaksızın kadrolarda mümkün olan 
kısıntıyı yapmak suretiyle 40 küsur kadroyu, 
48 kadroyu indirerek eski tasarıyı geçen defa 
huzurunuza gelen tasarıda Meclisin kabul et
tiği tasarıda, 48 kadro indirerek 82 ye indir
mek suretiyle getirmiştir. O halde komisyonun 

böyle bir israfa vasıta olduğu hususu her hal
de dikkatlerinden kaçmış olacak veya tasa
rıyı okumamış olmalarından doğmaktadır. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Batur, buyurunuz. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Muhterem arka

daşlar, bu kanun Fehmi Alpaslan arkadaşı
mın söylediği gibi, Hükümet tarafından kap-
sanmıyan ve bir kadroyu içine almış bulunu
yor. Demekki akla gelen şey, Hükümet bu
nu etrafı ervasiyle düşünmüş ve iyi bir istika
mete sevk etmiştir. Yalnız bendeniz Çekemoğ-
lu'nu dikkatle dinledim. Çek em oğlu da hemen 
hemen bu kadroların ihdasında bir zoraki mü
dafaa yapıyor. En çok müdafaasını yapan Sa
yın Doktor Celâl Ertuğ Beyefendidir. Şimdi 
evvelâ kanunu okumaya lüzum yok. Kadro ih
dası değil esas mesele, Hazineye tahmil edile
cek külfettir. Acaba bu külfet ne miktar ye
kûn tutacak? Evvelâ bunu bilmek lâzım, rey 
vermemiz için. Her şey lüzumludur, Devlet ha
yatında lüzumsuz bir şey telâkki edilemez. El
bette, meselâ gazetelerde okuduk, imam da 
lüzumlu idi, imamı da getirdiler, koydular, 
Cuma ve bayram namazlarını kıldırıyor, Allah 
razı olsun, diyoruz. Şimdi bu zevatın da Hazi
neye tahmil edeceği külfet nedir? Bunu bil
miyorum. Meselâ, yerinden Celâl Bey cevap 
verse müşkül durumda kalacak, bunun Hazi
neye tahmil ettiği yükü söyliyemiyecek. Arka
daşlar, bizim namımıza hareket eden bir ko
misyon bunun malî portesini, Hazineye olan 
yükü, ne tahmil edecektir, onu bilmedikten 
sonra sayın Senatör arkadaşların hangi isti
kamette oy vereceklerdir? Reylerini nasıl ve
receklerdir? Gerekçesinde yoktur, komisyon 
sözcüsü konuşmaz, komisyon başkanı konuş
maz, milletin kesesinden, sırtından al, bir yere 
tahsis et. Bu doğru değildir. Şimdi esas ola
rak arkadaşlarım, tabiî Hükümetimize akıl 
vermeye lüzum yok, ama düşündüklerimizi de 
söylememiz icabeder. Yaylada oturan arkada
şım, İskender Cenap Ege arkadaşım, ne kadar 
teşvik ediyor, ne kadar teşci ediyor beni, ken
disine teşekkür ederim. Çünkü; insan yayla
da oturunca bu gibi sözleri elbet kabul eder, 
teşvik de eder, teşci de eder. Şimdi bizim bil
diğimize göre, icrai Hükümette, bizim bildi
ğimize göre Hükümet bütün bu kadrolarını 
Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanununda top-
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lar.' Çünkü bunlar oraya bağlı olur. Bizim 
gördüğümüze göre, hep Dışişleri Bakanlığın
dan oradaki sefaretlerde toplanıyorlar. Ben
deniz ihdas edilsin veya ihdas edilmesin gibi 
bir noktai nazarda değilim. Öğrenmek istiyo
rum, ama bilemiyorum. Yapılmasın da demiyo
rum. Ama Hükümet bir taraftan istemiyor, ko
misyon bir taraftan istiyor. Demekki aklımda 
kaldığına göre veyahut bildiğime göre, bizim 
Dışişleri Teşkilât Kanunu da yok galiba, ka
nunsuz idare ediliyor, senelerden beri, sinini 
vejireden beri, eğer bildiğim doğru ise. Simdi 
Dışişleri Teşkilât Kanununu hazırlarken, çün
kü o kanun, gelecek kanun yalnız Dışişlerini 
değil, bütün Devletin dış vazifelerini kapsıya-
cak bir kanun olaca.k ve bütün bunlar oraya 
konacak. Bizim bildiğimiz bu. Binaenaleyh, 
bütün bunları komisyon kendisi ihdas edeceği
ne. mademki Hükümet de istememiş, masraf
tan kaçıyor demektir. Niye masraftan kaçıyor? 
Hükümet de düşünüyor, niye kaçıyor? Yarın 
yine vergi zammı gelecek Celâl Bey, bunları 
nereden karşılayacaksınız? Yok bütçede bir 
taJısisat, vergiyle geleceksin, günah değil mi 
Maliye Vekiline? Tekrar gelsin, bir vergi 
zammı ile önümüze çıksın. Bu da doğru değil. 
Hükümetin istemediği bir şey. Kadro bakı
mından arkadaşlar, fikir bakımından değil, 
kadro bakımından, yani masraf bakımından, 
bütçeye bir tahmil yapılmaması bakımından 
Hükümetin istemediği bir şeyi doğrusu komis
yonun getirmesini biraz garipsemek, biraz 
üzerinde düşünmek doğru olur. Biz tet
kik ettik. Hükümetin getirdiği tasarı
da kadro yoktur. Böyle bir şey istemi
yor. Muhtemeldir ki öyle anlıyorlar. Yok. 
Yani itirazımız yalnız masraf bakımındandır. 
Tekrar edelim, Hükümet istemiyor diye söylü
yoruz. Bittabiî garip bir müzakere tarzı var. 
Bizim İçtüzüğümüze göre biz çıkıp konuşuyo
ruz. Şimdi Sayın Bakan da konuşacak, diye
cek ki, Suphi Batur arkadaşımızın söyledik
leri doğru değildir, belki de, biz istedik, diye
cekler. Bilmiyoruz ki evvelâ Bakan çıkıp bu
raya konuşmalı, arkasından biz çıkıp konuş
malıyız. Neyi konuşuyoruz arkadaşlar? Ha
vanda su dövüyoruz. Benim üçüncü itirazım-
dır bu. Bir Hükümet, yahut bir komisyon ev
velâ çıkıp Muhterem Heyete izahat vermezse 
ve sadece, efendi, kanunu okuyun, yahut Sayın 

Ertuğ gibi, siz bu kanunu okumadınız, derse 
neyi konuşalım? Görüyorsunuz, gerekçeleri
ne bakın kanunların, bütün komisyonlardaki 
gerekçelerine bakın, ya 20 satır veya 30 satır 
içinde de bir şey yok. Var mı içinde bir şey? 
Açın gerekçesine bakın, orada malî portesinin 
Hazineye ne yükliyeceğine dair bir şey var mı? 
Yok. O olmayınca neyi müdafaa ediyoruz, 
arkadaşlar? Bizim arkamızdan çıkacaksınız, 
bizi kürsüde perişan edeceksiniz konuşa konu
şa, sonra da, yok diyeceksiniz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, buyurun. 
AHMET NUSRET TUNA (Kashamonu) — 

Muhterem arkadaşlarım, müzakereleri dinle
dim, konuşmak niyet ve kararında değildim. 
Fakat mevzuun bir şanssızlığı olduğu kanaa
tiyle söz almak mecburiyetinde kaldım. 

Arkadaşlar, yıllardan beri bütçe müzake
relerinde geçen sözleri lütfen hatırlayın. Ne 
dedik Hükümete? Evlâtlarımızı yaban ellere 
gönderdik, dil bilmez, diş bilmez, hamisiz 
kaldılar, adamsız kaldılar orada, sürünüyorlar. 
Fakat bu yavrularımızın gönderdiği dövizle 
işte bâzı ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Her za
man bu sözler bu Mecliste konuşuldu mu, ko
nuşulmadı mı? Konuşuldu. Ne dedik? Gön
derdiğimiz evlâtlara sahiboiaiım, Hükümet 
biran evvel harekete geçmelidir, bunlara hami 
olmalıdır. Bunların işlerini görecek, derdini 
yanabileceği kimseleri de başlarında bulunduıv 
maya mecburuz, dedik. Her zaman biz bunu is
tedik. Ben Hükümete teşekkür ediyorum, 
çok geç kaldı, fakat kanunu getirdi. Çok geç 
kaldı, her bütçede bunlar konuşuldu, işçi ha
reketleri başladığı zaman bu talepler yapıldı. 
Fakat aradan 3 - 4 yıl geçtikten sonra kanun 
gelebildi. Demekki kanunun isteyicileri bizle
riz. Bütçe müzakerelerine bakm, bu işçi mev
zularının açıldığı zamanlara bakm, bu kanu
nun isteyicileri bizleriz. Şimdi, o bakımdan 
bugüne ka.dar mevcut teşkilâtın kâfi gelmedi
ğini muhtelif vesilelerle Avrupa'ya gitmiş ar
kadaşlarımız tarafından ifade edildi. Şu görü
len ihtiyacı karşılamak üzere bir kanun huzu
runuza geldi. Ana.gerekçe ve şu ek madde ile 
ilgili olarak konuşmak istiyorum. 

Şimdi arkadaşlar; bunun arkasında veya 
bundan sonra ne kadar kadro isteniyor? Bu 
işin portesi ne olacaktır? Bununla ilgili ek 
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maddeler var. Fakat Başkan, «İkinci madde
nin müzakeresini açmıyorum, ek maddeleri aça
cağım» dedi ve ek madde biri okuttu ve mü
zakere mevzuu yaptı. Binaenaleyh, konuşaca
ğımız mevzuun hududu ek madde birle mah
duttur. İkinci madde müzakere mevzuu ol
mamıştır. Bu kurulacak teşkilâtın Çalışma Ba
kanlığı, büyükelçilikler, elçilikler, daimî dele
gelikler ve daimî misyonlara bağlı olmak üze
re Çalışma müşavirliği, başkonsolosluk ve 
konsolosluklara bağlı olarak çalışma ataşelik
leri kurabilir. Demek oluyor ki, bu ek mad
denin anamevzuu, dışta Çalışma Bakanlığı bü
yükelçilikler, elçilikler, konsolosluklar nczdin-
de bir teşkilât kurabilecektir. Bunu kabul edi
yor muyuz, etmiyor muyuz? Bu zamana ka
dar istediğimiz bu idi. Çalışma Bakanlığı bu
nu göstersin, diyoruz. Çalışma Bakanlığı da 
diyor ki ; ben lüzum gördüğüm yerlerde böyle 
teşkilât kuracağım. Maddenin mevzuu bu. Ya
ni şu kadar uzun; bir arkadaşımız der ki; de
legelikler daimî misyonlar nezdinde kurulma
malıdır. Bunu salahiyetli arkadaşlarım izah et
ti mi bilmiyorum. Şu maddenin diğer ikinci 
fıkrası; bunların mesai şekilleri Hariciye Ve
kâletiyle, Çalışma Bakanlığının müşterek yö
netmeliğiyle tesbit olunur. İkinci fıkra da bu. 
Binaenaleyh, müzakere mevzuu olan ek mad
de masum bir maddedir. Bizim istediğimiz mad
dedir. Arkadaşlarıımızm dermeyan ettiği hu
suslara aşağıdaki ek maddelerde sıra gelecek
tir. Şu istediğimiz, huzurunuza getirilen mev
zuda bu kadar fırtına yaratmıyahm. Ek mad
denin aynen kabulünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek istiyen? Buyurun Sayın Çalışma Bakanı 
Ali Naili Erdem. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) —'• Sayın Başkan, muhte
rem senatörler; bu kanunun JVluhterem Sena
tomuzda ilk müzakeresinde rahatsızlığım se
bebiyle bulunmayışımdan ötürü kanunim esp
risi sadece gerekçede yazılı hale getirilen hu
suslara inhisar ettirilmiş ve muhterem senatör
ler konuşmalarını bu çerçevenin içerisinde arz 
etmiş1 erdir. 

, Savm Suphi Batur konuşmasında Senato-
muzdaki müzakere tarzının İçtüzüğün vermiş 
olduğu imkânlar içerisinde Hükümetin veya 

komisyonun konuşmacılarından sonra söz 
alması karşısında bir tarzı müzakere bunun 
esası itibariyle yanlış ve eksik olduğu nokta
sına temas etmiş olması sebebiyle Muhterem 
Senatomuza bu kanun üzerinde, bu kanunun 
hazırlıklarını icabettiren gerçekler üzerinde kı
saca derhatır buyurmaklığımz için cevaplar
da bulunmak istiyorum. 

1963 sene^ln'n bütçe müzakereleri sıraoinda 
muhterem senatör arkadaş" arın dışarda çalışan 
işçilerin sorunlariyle ilgilenmekte, Çalışma Ba
kanlığının ne dereceye kadar bir mesai içeri
sinde bulunduğunu sual halinde tevdi etmiş
lerdi. Bu suallere cevap verirken dışarıya 
işçi akınının daha evvel oturulmuş, düşünül
müş, plânlaması yapılmış, programı belirtil
miş ve bundan sonra da dışarıya işçi akınının 
başlamadığını, bilâkis aksine tamamiyle ev
velâ bir işçi akınının olduğunu, bir fiilî du
rumun meydana geldiğini, ondan sonra o ta
rihte vazifeli bulunan Hükümetin badehu 
tedbirleri alma lüzumunu hissettiğini ve ted
birlerin böylece fiilî ve vakıanın vukuundan 
ronra başladığını Muhterem Heyetinize ha
tırlatmıştım. Gerçekte b'r vakıa ki, önümüz
de bulunan tablolarda dışarıda ca'ısan işçi
lerin işçi plase edilmesindeki tarihleri bir 
havli eski. İtaVa'nm dışarıya işo; gönderme 
tarihleri B'rincl C"han Harb'ne takaddüm edi
yor. ItaVa'mn dışında Finlandiya'nın dışa-
rıvr. isçi gönderme tarJhleri İkinci Cihan Har
bine tekaddüm ediyor. 

Böylece Orta - Avrupa ve Batı Avrupa ve 
Batı Avrupa'yı ve Şimal Avrupa'yı dikkatle 
tn tk rk ettiğimiz zaman görüyoruz ki. karşı-
bVı işçi hareketi bir kısmı İkinci Cihan 
Harb'ne tekaddüm ed'yor, bir kısmı da Bi
rinci Cihan Harbine. Bizde ise bunun baş
langıcı 1961 senesinde oluyor. 1961 tarihin
den sonra büyük çoğunluk ile Almanya'ya git
miş olan işçilerimiz evve'â sosyal yapıda 

'vukua g- l̂en derişiklikler sebebiyle bir yadır
ganma havasının içinde hoşnutsuzluklarım 
dile getirmiştir. Bunu müteakiben Belçika'da, 
Ilolânda'da, İsviçre'de ve Avusturya'da en son 
olarak da İsveç'te devamlı surette işçilerin 
gitmiş o1 ması sebebiyle dertler, problemler bir
biri arkasına gelmeye başlamış. Muhterem 
Heyetiniz gayet iyi bilecektir ki dışarıya Çalışma 
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Bakanlığının dışında giden her hangi bir Hükü
met mensubu dışarda çalışmakta ve yaşamakta 
olan isçi sorunları ile ne muhatabolur, ne de 
meşgul olur. Suallerinizde muhterem Heyetiniz 
mensupları devamlı surette orada yaşıyan işçile
rin beslenme politikasından yerleşme politika
sına, sağlık politikasından dövizlerini tasarruf 
ettirmesine kadar, yabancı muzır cereyanlardan 
korunmasından neşriyat ihtiyaçlarının tatminine 
kadar hepsini Çalışma Bakanlığı mensuplarına 
sorar ve Çalışma Bakanından bu suallerin ce
vaplarını ister ve bekler. Hükümete geldiğimiz 
zaman gördüğümüz tablo esası itibariyle bu me
selelerin birden ziyade bakanlıkların vazife hu
dutları içinde olduğunu müşahede etmekliğimiz 
olmuştur. Neşriyat, radyo neşriyatı, basın, Tu
rizm Bakanlığına, din adamı ihtiyaçlarının te
mini, karşılaması Devlet Bakanlığına, döviz kur
ları Maliye Bakanlığına, getirilecekleri eşyaların 
neler olabileceği keyfiyeti Ticaret Bakanlığına, 
vergilerde muafiyet, bunların ne nisbette olabi
leceği CruiiiruK ve TCKOI Baiianıigına; -huıasa 
Çalışma Bakanlığı dışında birden ziyade ve bun
ları yerine getirmekte Dışişleri Bakanlığının 
dışında bulunan vazifelilerinin ne dereceye ka
dar bu hizmetleri yerine getirdiğini, yine Muh
terem Heyetinize yine bütçe müzakereleri sıra
sında kısa hatları ile belirtmeye çalışmıştım. Bir 
vakıadır ki, dışarda vazife gören çalışma ataşe
lerinin gerek idari yönden, gerek malî yönden 
bağlı oldukları yer iki, yer müstesna geri kalan
ların tümü Çalışma Bakanlığına bağlıdır. Böy
lece bütün dünya devletlerinin hür Batı camiası 
içinde yer almış veya yer almamış olan devlet
leri çalışma ataşelikleri kadroları iki istisna
sı ile Çalışma Bakanlığına bağlanmıştır. Bu nok
tadan hareketle Türkiye'de mevcudolan koor
dinasyon komitesinin çalışmalarının ieraaeısı-
nın kim olacağı bilinmemekle bu koordinasyon 
komitesinin almış olduğu kararların sadece bir 
temenniden ibaret kalacağı noktasından hare
ketle bunlara aktif bir hava vermek, bunları ic
ra mevkiine sokma hususunda müstakilen Çalış
ma Bakanlığına bağlı bir çalışma ataşeliği kad
rosunun ihdas edilmesinde zaruret ortaya çık
mıştır. Halihazırda dışarda bulunan çalışma 
ataşe ve müşavirleri Dışişleri Bakanlığından ve 
Maliye Bakanlığından alman kadrolarla gönde
rilmektedir. Oysa ki bunların bütün sorunları 
Bakanlığımıza aittir. İşte bu kanunun hazır

lanmasında bunlar birer sebebolmuştur. Yalnız 
sadece çalışma ataşelerinin tesbitinde yalnız ve 
yalnız mevcudolan işçilerin hangi ülkelerde bu
lunduğunu nazarı itibara alarak böyle bir çerçe
venin içinde mi bu kanunu ortaya koyalım şekli 
cai sual, nitekim Sayın Mahmut Vural da bun
ları burada ifade ettiler. Muhterem Heyetini
ze gayet ters bir anlatma şekli olmakla beraber 
bağışlamanızı düşünerek bir misal ile hâdisenin 
içine girmek istiyorum. Türkiye'mizde İngil
tere İmparatorluğunun çalışma ataşesi vardır. 
Çalışma ataşesi var, ama Türkiye'de İngiliz iş
çisi, çalışan İngiliz işçisi, benim fabrikamda ça
lışan, şurada çalışan diye bir şey yok. Ama, ça
lışma ataşesi var. Bu misali artırabilirsiniz. De
mek ki, 4841 sayılı Çalışma Bakanlığı Teşkilât 
Kanununun birinci maddesinde tam istihdam 
politikasını sağlamak, çalışanların insanca ya
şama seviyesine gelmesi, bilgi ve görgülerini ar
tırmak, eğitim sistemi içersinde onları eğitmek 
hususunda 4841 sayılı Kanunla bütün bu vazife
ler Çalışma Bakanlığına verilmiş. Şu hale göre 
sadece ve sadece çalışma ataşelerini, dışarda işçi 
bulundurulan yerler istihdam etme esprisine Sa
yın Mahmut Vural Beyin görüşünün aksine işti
rak etmemek gerekir. Çünkü bir tek ufak gazete-

tinize tekrar hatırlatmak istiyorum. Fransa ile 
19Gİ senesinde bir işçi anlaşması yapmışızdır. 
Fransa ile yapmış olduğumuz işçi anlaşmasına 
rağmen biz Fransa'ya işçi göndermek imkânına 
sahibolamamışızdır. Bütün bunların yanında bu
gün Kanada işçi istemektedir, bunun yanında 
Brezilya işçi istemektedir, bunun yanında Ar
jantin işçi istemektedir. Böylece henüz oralar
da işçimiz olmadığı halde, oraya işçi plase etme
de, çalışma ataşelerinin mevcudiyeti karşımıza 
zaruri olarak çıkmaktadrı. Muhterem Heyetiniz 
derhal bana diyeceklerdir ki, bu vazifeyi Dışiş
leri Bakanlığı Teşkilâtı mensupları yapsınlar. 
Ben de Muhterem Heyetinize diyorum ki, 1964 
senesinde Fransa ile çalışma anlaşması, işçi 
anlaşması yapmış olmasına ve Fransa'da Dışişleri 
Bakanlığı Teşkilâtı mensupları olmasına rağmen 
bu işçi plasesi, plasmanı keyfiyeti, aktarması 
yaptırılamamıştır. Şu hale göre gerek birden 
ziyade maselelerin Çalışma Bakanlığında toplan
ması, gerekse işçilerin eğitilmesi, gerekse işçi 
mevzularında Dışişleri Bakanlığının bugüne ka-
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dar yapmış olduğu çalışmaların tablosu karşı
sında bunların Çalışma Bakanlığına bağlanması 
keyfiyeti zannediyorum ki Muhterem Heyetini
zin kabul edeceği bir vakıa haline gelmiştir. 
Muhterem Heyetinize bu hususları belirtmek için 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Kadrolar hususunda da muhterem arkadaş
larım takıldılar, bunlara kısaca arzı cevapta 
bulunayım. Esasında bu kanun 1966 senesinin 
1 nci ayında Meclise sevk edilmiştir. Böylece 
Hükümete geldiğimiz tarihten hemen üç ay son
ra veya döt ay sonra Meclise sevk edilmiştir. 
O tarihten bu yana talihsizlik olmuştur bu ka
nunda; müzakereler uzamıştır. Muhterem Se
natonuzda müzakereye alındığında kadro nis-
beti 129 du. Hükümet olarak sevk ettiğimizde 
kadro nisbeti 81 di. 129 rakamı Meclis Karma 
Komisyonunda Meclis müzakeresi sırasında bu
lunmuş olan bir rakamdır. Muhterem Senato
nun cihetteki fukara milletin paralarının çar, 
çur edilmemesi esprisine iltifat etmek suretiyle 
kadrolarda bir şişkinlik olup, olmadığının tet
kikini komisyondan rica etmiş, komisyon geri
ye almış ve sizin görüşlerinize iltifat etmek su
retiyle Hükümetin getirmiş olduğu rakamlara 
uygun bir rakam getirmiştir. Bu rakam da 82 dir. 
Böylece Hükümetin şevkinde 81 rakamı, Meclis 
müzakeresinde 129 rakamı, badehu Muhterem 
Senatonuzun itirazı üzerine, Cumhuriyet Sena
tosu Karma Komisyonunca bu rakam 82 ye in
miştir ve bu 82 rakamı muhterem arkadaşlarımın 
ince eleyip, sık dokudukları bir rakamdır. Bu ra
kamlar fantazi ve şişirilmiş rakamlar değildir, 
zannediyorum ki tam ihtiyacın karşılığı olan ra
kamlardır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye ? Yok. Üç tane takrir vardır, efen
dim. Aykırılık derecesine göre okutup oylarını
za arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle, 
Ek madde : 1 in, birinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde kabulünü arz ve teklif ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Ömer Ergim 

Ek madde 1. — Çalışma Bakanlığı, büyükel
çilikler, elçilikler, daimî delegelikler ve daimî 
misyonlara bağlı olarak çalışma müşavirliği ve 
çalışma ataşelikleri kurabilir. 
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BAŞKAN — Komisyon takrire katılıyor mu 
efendim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Hükümet tak
rire katılıyor mu efendim. Sayın Bakan bir tak
rir okuttum Sayın Ergün tarafından verilmiş, 
katılıyor musunuz? 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Efendim, Hükümetin 
şevkinde espri aynıdır. Yani biz Hükümet ola
rak sevk ederken Dışişleri Teşkilâtının büyük
elçilikler ve elçiler nezdinde kurulmasını bunun 
başkonsolosluklar ve konsolosluklara kadar in-
dilirmem esini istenmiştir. Bizim teklifimiz de bu 
istikamette olmuştur. Ancak Millet Meclisi Kar
ma Komsyonunda mesele müzakere edilirken 
Dışişleri Bakanlığı mensupları böyle bir tahdidin 
yanlış olduğunu ve mümkündür ki büyükelçi
likler ve elçilikler olnnyan yerlerde başkonso
losluklar mevcudolacağı ve bu meselelerde millî 
hukuku değil Devletlerarası Hukukunu müta-
lâ etmenin doğru olacağına bizleri ikna etmiş
lerdir. Ve bu sebeple Millet Meclisi Karma Ko
misyonunda mesele büyükelçilikler veya elçilik
ler dışında başkonsolosluklar ve konsolosluklara 
kadar inmiştir. Bu sebeple önergeye iltifat et
mediğimizi arz ediyorum. 

BAŞKAN — Komislon ve Hükümet Sayın 
Ergün tarafından verilen takrire katılmıyorlar. 
Takririn dikkate alınması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir, efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı ek 

madde 1, birinci fıkrasına Çalışma Bakanlığın
dan sonra «işçilerimizin bulundukları memle
ketlerde» cümlesinin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ankara 
Mahmut Vural 

BAŞKAN — Maddeye bir fıkranın eklenmesi 
istenmektedir. Komisyon katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet. 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir Milletvekili) — Katılmıyoruz, 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Takririn dikkate alınması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Şifahi izahatımda belirttiğim sebeplerden do

layı, 
Ek maddel, metninde mevcut; 
«Daimî delegelik» ve «daimî misyonlar» tâ

birlerinin madde metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Ankara 
Mahmut Vural 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 

ERTUĞ (Elâzığ) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir Milletvekili) — Katılmıyoruz 
BAŞKAN — Takririn dikkate alınmasını oy

larınıza arz edlyjium. Kabul edenler... E tini -
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okutup oylarınıza arz edeceğim. 
Ek madde 1. — Tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiycnler... 

Kabul edilmiştir. Açık oylarınıza arz edilecek
tir. 

Gider Vergileri Kanununun açık oylamaları
na oylarını kullanmıyan sayın üye?.. Yok. Oy 
verme muameleleri bitmiştir. 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Sayın Baş
kan maliye temsilcisinin mütalâası vardı. 

BAŞKAN — Efendim, Maliye Bakanlığının 
görüşmesini temin edebilmek için İçtüzüğümü
zün 59 ve 60 ncı maddeleri nazarı itibara alın
mış Başkanlık Divanının vermiş olduğu, şimdi 
önümde bulunan karar Başvekâlete sunulmuş
tur. Yüksek Heyetiniz huzurunda ancak birin
ci derece müsteşar seviyesinde ve umum müdür 
mertebesinde bir şahsın görüşmesi imkânı Di
vanca karara alınmıştır. İçtüzüğümüz de bu 
mealdedir. 

Ek madde 2. — Çalışma ataşeliklerine yar
dımcı tâyin olunabilir. Ataşeliklere bağl: 
olarak sosyal yardımcılar çalıştırılabilir. 

Çalışma müşavirlikleri ile ataşeliklerin ku
rulacağı ve sosyal yardımcıların çalıştırılacağı 
yerler Dışşleri Bakanlığına danışılmak sure
tiyle Çalışma Bakanlığınca tesbit olunur. 

Çalışma ataşeleri bulundukları memleket
teki çalışma müşavirinin genel direktifi daire
sinde vazife görürler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek îs-
tiyen sayın üye?... Sayın Ergün buyurun. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Muhterem arkadaşlarım, müzakeresi yapı
lan bu kanun tasarısının komisyonunda ben ve 
Mahmut Vural arkadaşım üye olarak başından 
sonuna kadar bulunduk ve aralıksız bu müza
kereleri komisyonda takibettik. Her halde bir 
unutkanlık neticesi olacak ki, bu tasarıda isim
leri geçenlerin arasında sayın arkadaşımızın 
ve benim ismim geçmemiştir. Bununla bera
ber Komisyonda bu tasarı müzakere edilirken 
söz aldığımız konular üzerinde muhalif oldu
ğumuzu da sayın komisyon üyelerine ifade et
miştik. Şimdi burada müzakeresi yapılan ek 
maddenin en son bendinde bir boşluk var. 
Bu boşluğun doldurulması kanaati içindeyim. 
Tahmin ederim bunlara komisyonumuzda da do
kunulmadı, bu mesele gözden kaçmış bulunu
yor. Sayın Komisyonun bu teklife olsun iti
bar edeceğini zannediyorum. 

Çünkü bundan evvel müzakeresi yapılan ve 
önergemize de yakınlık gösteren Komisyon söz
cüsü arkadaşımızın yanı sıra Başkan bizim tek
life yakınlık göstermedi. Hükümet uyar görün
dü, uymadı. Fakat şimdi burada arz edeceğim 
kısma gelince, «Çalışma ataşeleri bulundukları 
memlekotteki çalışma müşavirinin genel direk
tifi dairesinde vazife görürler» ifadesi var. De
mek ki, çalışma ataşelerinin müşavirin direktifi 
altında vazife göreceklerini bu bent ifade et
mektedir. Halbuki kadro cetvelinde müşavirll'k 
üç kişiden ibaret, yani üç kadrodan ibarettir, 
adedi üçtür. Üç adedini ihtiva etmesinden do
layı, yani üç yabancı ülkede çalışma müşavirli
ği kurulacak demektir. Ama bunun dışında 18 
tane, 15 tane ataşelik var. Bunlar direktifi ne
reden alacak? Madde diyor ki, ataşeler direk
tifi müşavirlerden alır. Belki komisyon sözcüsü 
v^kadasım buraya gelmek suretiyle Çalışma Ba-

kanlığiyle, Dışişleri Bakanlığı tarafından ha
zırlanacak olan yönetmelikle bu boşluk doldu
rulacaktır, ifadesini ileri sürebilir. Böyle olsa 
•bu fikre iştirak etmekle beraber, yakınlık gös
termekle beraber bunun şu şekilde olmasını 
teklif ediyorum. Çalışma ataşelerinin bulunduk
ları memlekette çalışma müşaviri varsa... . 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — O demektir zaten. 

ÖMER ERGÜN (Devamla) — Çalışma ata
şeleri çalışıma müşavirlerinin genel direktifi 
(dairesinde vazife görürler. Yani varsa çalışına 
müşaviri «varsa» kelimesinin konması zarureti 
vardır. Aksi takdirde metin şöyle gitmektedir. 

•«Çalışma athaşeleri bulundukları memleketler
deki çalışma müşavirlerinin genel direktifi 
dairesinde vazife görürler.» şeklindedir. Bu 
araya «varsa» kelimesini eklemekte fayda var
dır. Önergeme iltifat etmenizi saygiyle rica ede
nim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen başka sayın üye? Yok. Komisyon sözcüsü 
Sayın Çekemoğlu buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Muhterem arkadaş
lar, Sayın Ömer Ergün Beyefendinin ileri sür
dükleri husus kanaatimce madde metninde, 
fıkra metninde tamamen vazıh bir şekilde ifa
de edilmiştir. O itibarla «Varsa» 'kelimesini 
ilâveye hiç lüzum yoktur. Çünkü fıkra okunur
sa, «Çalışma ataşeleri bulundukları memleket
teki çalışma müşavirinin genel direktifi altın
da..» Eğer o çalışma ataşesinin bulunduğu mean-
leektte müşavirlik varsa, müşavirin direktifi al
tında, yok müşavirlik yoksa kendisi orada ken
di direktifi ile, Bakanlığın direfktifi ile çalı
şacaktır. O tibarla bu şekilde bir «Varsa» keli
mesinin ilâvesine komisyonumuz bir zaruret 
gönmemöktedir. Fikra metni bu bakımdan va
zıhtır, ara ederim. 

BAŞKAN — Ek 2 nci madde üzerinde gö
rüşmek istiyen başka saym üye? Yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Saym Başkan, bir hususu 
tavzih etmeme müsaade buyurunuz. Sayın Er
gim dediler ki, biz bütün toplantılara devam et
tiğiniz halde isimlerimiz yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, ben açıklayayım, var. 
1 nci toplantıda Saym Ergün'ün ve Saym Vu
ral'ın isimleri, muhalefet şerhleri mevcuttur. 
Ancak kanun geri alındıktan sonra yapılan 
Komisyon çalışmalarında yoktur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Katılmamışlardır, imzaları 
yoktur. 
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BAŞKAN — Katılıp katılmamayı artık bı
rakalım. Vardır diğerinde yoktur. 

Madde üzerinde başka görüşmek istiyen sa
yın üye ? Yok. 

Takriri okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Ek madde 2 nin son fıkrasının aşağıdaki 

şdkilde kabulünü arz ve teklif ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Ömer Ergün 

Ek madde 2 nin 3 ncü fıkrası : 
Çalışma ataşelerinin bulundukları memle

kette çalışma müşaviri varsa, Çalışma ataşeleri 
çalışma müşavirinin genel direktifi dairesinde 
vazife görürler. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. Takririn dikkate alınması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
işaret etsinler... Kabul etmiyenler... Efendim 
Divan arkadaşlarımız bir tek oy farkı görü
yorlar. O bakımdan tekrar oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Açık oylarınıza arz edilecektir. 

Ek Madde 3. — Çalışma müşavir ve ata
şeleri yalbaaıcı ülkelerde çalışan Türk işçileri
nin hak ve menfaatlerinin korunmasında bağlı 
oldukları misyona yardımcı olurlar. İşçilerin 
işverenlerie olan münasebetlerini düzenlemeye 
yardım «derler. Birleşmiş Milletler ve buna 
bağlı ihtisas teşekkülleri ve diğer milletlerarası 
teşekküllerin, Çalışma Bakanlığının görev ala
nındaki çalışmalarını izlerler. Sanayide ileri 
gitmiş memleketlerin işgücü, sosyal güvenlik, 
çalışma şartları, işgüvenliği ve meslek eğitimi 
konularında aldıkları yeni tedbirleri takip ve 
tespit edip, Çalışma Bakanlığına bildirirler. 
Bu çerçeve dairesinde bulundukları memlefket-
teki işçi ve işveren kuruluşları ile bağlantı 
kurarlar. 

399 — 



C. Senatosu B : 44 14 . 3 .1967 O : 1 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen saym üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir, açık oylarınıza arz edilecektir. 

Ek Madde 4. — Çalışma müşavirleri ve 
ataşeleri Çalışma Bakanlığı ve bu Bakanlığa 
bağlı kurumlarla doğrudan doğruya yazışma 
yapalbilirler. Bu yazışmaların birer örneğini 
bağlı oldukları misyona verirler. 

BAŞKAN -— Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, açık oylarınıza arz edilecektir. 

Ek Madde 5. — Çalışma müşavirlerinin, 
ataşelerinin, ataşe yardımcılarının ve sosyal 
yardımcıların : 

A) Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat, İdari 
İlimler Fakültelerinden birini veya İktisadi 
daire veya kuruluşlarda çalışmış veya çalış
makta olanlar tercih olunurlar. 

Din adamı ve işçi sendika uzmanı olaralk 
atanacak sosyal yardımcıların atanmalarında 
«A» ve «B» bencileri hükümleri uygulanmaz. 

Din adamı olarak atanacak sosyal yardımcı
lar İlahiyat Fakültesi veya Yüksek İslâm Ens
titüsü mezunları arasından, Diyanet İşleri Baş
kanlığınca gösterilecek namzetler içinden seçi
lirler. 

BAŞKAN — Bir takrir var efendim. 
ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Efendim, ek 5 nci madde üzerinde söz isti
yorum. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkan, usul hakkında bir hususu arz 
edeceğim. 

•Şimdi biz ikinci maddeyi görüşüyoruz. On 
kadar ek madde var, şimdi bu madde olarak 
ikinci maddedir. Her fıkra için ayrı oy kutusu 
dolaştırılıyor. Ayrı olmıyan konular maddeler 
kabul edildikten sonra ikinci madde için dolaş
tırılması lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim, tatbikatımız hep 
böyledir. Maddeler ek madde olarak tedvin 
edildi mi hattâ virgüller dahi açık oya arz 
«dilmek mecburiyetindedir. Cumhuriyet Sena-
nıuzdan her hangi bir saikmcalı durum içinde 
kanunun çıkmasını arzu etmiyoruz. Bu bakım
dan Başkanlık Divanı tatbikatını böyle yap

mıştır ve böyle yapacaktır. Teşekkür ederiz. 
Sayın Ergün, buyurun efendim. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Saym Başkan, sayın arkadaşlar, oldukça 
mühim bir maddenin müzakeresi içine girmiş 
bulunuyoruz. Bu madde müşavir, ataşe, sosyal 
delege tâyin edileceklerde aranacak vasıfları 
tesbit etmiştir. Çalışma ataşeliği müessesesinin 
kurulması .hakikaten bugün memleketimiz için 
bir zaruret haline gelmiştir. Bu zaruret daha 
çok yabancı ülkelere giden Türk işçilerinin 
orada himaye görmesi, onların dert ve dâva
larına yardımcı olunması gayesi birinci plân
da yer almış, diğer bir ikincisi de, diğer ya
bancı ülkelerde olduğu gibi bizini de başka ül
kelerde çalışma ataşeliğinin bulunmasını te
min hedefini gütmüştür. Şimdi burada çalışma 
ataşesi deyince, çalışma - ataşeliğine tâyin edi
lecek veyahut yardımcılığına tâyin edilecek 
insanda bâzı vasıfların bulunması icabeder. 
Meselâ nasıl askerî ataşeliğe her hangi bir kim
se tâyin edilemezse, ancak meslekten bir kim
senin tâyin edilmesi bir zaruret ise ve bunun 
dışında da her hangi bir şey düşünülmiyeceği-
ne göre yine bir kültür ataşeliğine her hangi 
bir kimsenin tâyini bahis konusu olamaz. An
cak meslekten gelmiş bir kimsenin bu vazife
ye atanması icabeder. Ve yine ticaret ataşeliği 
gibi hakikaten meslekî karakter taşıyan bu 
görevlere ancak meslekten gelen, meslek içe
risinde haşir neşir olmuş ve mesleki iyi bilen, 
iyi kavrıyan insanlardan seçilmesi icabeder. 
Memleketin âli menfaatleri de bunu icabettirir. 
Hele, hele dış ülkelere gönderilecek insanlar 
gelişigüzel, eş ve dost kayırma şeklinde ol
mamalıdır. Şimdi, bu madde, istenilirse eş ve 
dost kayırılacak şekilde tâyinlerin yapılabilme
sine cevaz vermektedir. Şöyle ki : Çalışma mü
şavirlerinin, ataşelerinin, ataşe yardımcıları
nın ve sosyal yardımcıların : 

A) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İdari 
İlimler fakültelerinden birisini veya İktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisi, Sosyal'Hizmetler 
Akademisini veya en az üç yıl sosyal ilimler 
öğretimi veren başka fakülte veya yüksek 
okulu bitirmiş olmaları veya bunlara denk ol
dukları kabul edilen yabancı fakülte veya yük
sek okulları bitirmiş olmaları; 
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Şimdi, bu 1 nci bendi ve yalhut da 1 nci fık
rayı, (A) fıkrasını ele aldığımız zaman yük
sek okulları bitirmiş olan ve yine o madde
nin altında devamı' olan lisan bilen, ingilizce, 
Fransızca ve yahut da gideceği, gönderileceği 
ülkenin lisanını bilen her hangi bir kimse, 
okulu yeni .bitirmiş de olsıa bir çalışma hayatın
dan nasibini almamış, ehliyete hak kazanmamış 
bir kimseyi de, direnirse, istenirse tâyin et
mek hakkını bu madde vermektedir. Nasıl ver
mektedir? Aşağıda bir madde vardır; her 
ikisi de imtihanlarda aynı dereceyi aldığı tak
dirde Çalışma Bakanlığından her hangi bir 
kimse bu denemelere girdi ise onun tercih hak
kı vardır. E, bunu tesbit etmek, bunu tâyin 
etmek, yani hangisinin daha iyi kazandığını 
ve yahut da dereceleri müsavidir şeklini ko
laylıkla tesbit etmeye imkân yoktur. Bu bir 
takdir meselesidir. Takdir bu istikamette de 
t)lur, aksi istikamette de olabilir. Bunun için 
bu maddenin, hakikaten biz, okuyup yazmadan 
nasibini almamış ve onlardan bu memleket 
büyük medet bekler halde olduğuna göre, yani 
yabancı memleketlerdeki işçiler, Türk işçileri 
döviz göndermek suretiyle ve bu memleketin 
başka hayatına da, kültür hayatına da maddi 
ve mânevi hizmet getirecek olan bu insanlara 
yardımcı olmak amca;k bu hayata, çalışma ha
yatına çok yakından izliyen, bilen, mevzuatı
nı taşıyan kimselerden olmasında ve seçilme
sinde zaruret vardır. Bunu temin etmek ama-
ciyle bu maddenin şu şekilde yer almasını is
tiyorum. Tabiî yüksek reyleriniz buna imkân 
verirse : «Fakülte veya yüksek okullardan bi
rini bitirmiş ve Çalışma Bakanlığı veya teşki
lâtında veya kurumlarında veya sendikalarda 
mütehassıs olarak aralıksız en az üç yıl çalış
mış olmaları.» Yani şartlardan bir tanesi Ça
lışma Bakanlığında veya sendikalarda yüksek 
tahsilli insanlar vardır, hukukçular vardır, 
yüksek tahsilli müşavirler vardır, çalışma ha
yatiyle haşır neşir olmuş bu insanların, hiç 
olmazsa bu hayatta en az üç sene tecrübe ka
zanmış olmaları kaydiyle bu kimselerden tâ
yin yapılmasını önergem öngörmektedir, yani 
gelişigüzel tâyinleri önlemek bakımından. Diğer 
taraftan oraya gidecek, tâyin edilecek ataşeler
de elbette lisan bilmek şartının aranması ica-
beder ve bu zaten lisan aranma şartı da kon
muştur buraya. Fakat her memleketin lisanı

nı bilmeye imkân yoktur. Meselâ kapılar açıl
mıştır, İsveç'te Türk işçisi gönderilecektir. İs
veç lisanını bilen memleketimizde insan pek 
azdır. Az olmasına rağmen beynelmilel li
sanlardan Fransızca, Almanca, İngilizce bi
lenlerin tercih edilmesi buraya konmuştur. 
Diğer taraftan bir bent daha sıkıştırılmıştır. 
Ben geçen defa, geçen komisyon toplantısında 
bu bendin Sayın Mahmut Vural arkadaşımla 
beraber karşısında idim ve yine bulunmadı, de
dikleri komisyon toplantısında da aynı şekilde 
buna itiraz etmiştim, hattâ verilmiş bir öner
gem de vardı. Eğerki bunu hatırlatırsam bi
zim o komisyonda bulunduğumuzu sayın ko
misyon başkanı arkadaşımız daha iyi hatırla
mış olacaklar. Şöyle ki ; bu madde başka bir 
yerde idi. Bu maddenin yerinin orası olmadı
ğını ifade ettik ve hakikaten ifade etmemiz 
üzerine oradan o madde çıkarıldı ve buraya 
alındı. O madde nedir? «Hekimler sosyal yar
dımcı olarak atanabilirler. Bunlar hakkında 
(A) ve (B) bentlerindeki hükümler uygula
nır.» Yani hekimlerle ayraca bir hüküm kon
mak suretiyle hekimler için istisnai bir mad
de konmuştur. Bu maddenin burada yeri yok
tur ve olmaması lâzımdır. Bizim önergemiz içe
risinde neler vardır, evvelâ onu arz edeyim ki, 
hiç olmazsa bilerek oyunuzu kullanmış olun. 
Komisyonumuza ve belki muhterem Senato üye
leri arkadaşlarıma mektuplar gelmiştir. Mek
tuplar nerelerden gelmiştir? Hekimlerin bura
da yer alması dolayısiyle mühendislerden mek
tuplar gelmiştir, maden mühendislerinden mek
tuplar gelmiştir, şahsan müracaatlar olmuştur. 
Yer altında çalışan Türk işçileri vardır, ya
bancı diyarlarda. Maden mühendislerinden bu
raya ataşe tâyin edilmelidir, talebiyle komis
yonumuz veyahut da azalar karşı karşıya kal
dılar. Biz ne diyoruz; bunlara da imkân ve
receğiz, doktora da imkân vereceğiz teklifi
mizde. Diyoruz ki teklifimizde; «Fakülte veya 
yüksek okullardan birisini bitirmiş ve Çalışma 
Bakanlığı veya teşkilâtında veya kurumların
da veya sendikalarda mütehassıs olarak ara
lıksız en az üç yıl çalışmış olmaları.» Şimdi 
Çalışma Bakanlığında kimler vardır? Çalışma 
Bakanlığında doktorlar vardır, Sosyal Sigor
talar Kurumu Çalışma Bakanlığına dâhildir. 
Yine Çalışma Bakanlığının bünyesinde emni
yet müfettişleri vardır, Bu müfettişlerin içeri-
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sinde mühendisler de vardır. İş emniyeti ve 
kazalarını koruma bakımından, önleme bakı
mından mühendisi de var, hukukçusu da var, 
veHhâsıiı bir bünyenin içinde, bir Bakanlık 
bünyesinin içinde bize intikal eden veya etmi-
yenlerin dışında yüksek vasıfta insanlar mev
cuttur. Bu bakımdan maddemiz her tarafa im
kân verecek, yeter ki, vasıfları, durumları 
bu işe müsaidolsun, tâyin edilebileceklerdir. 
Bu balkımdan maddemizin, tadil teklifimizin 
bu kısmına sayın komisyonumuzun da katıla
cağını ümidederim. Zaten buna katılmışlardı, 
komisyonda. Yani komisyonda bir katılma, bir 
yaklaşma oldu, fakat oylama arasında bir 
fark oldu, bu şekilde kalmıştı. Büyük bir 
yakınlıkla komisyonda bu teklifim itibar gör
müştü. 

Diğer taraftan en mühimmi şudur arkadaş
lar : Çalışma Bakanlığı bugün eğer ki bünye
sinde bâzı ehliyetlileri, kabiliyetleri muhafa
za edeıbüiyorsa, bu insanlar bu Bakanlığın 
emrimde, hizmetinde senelerce çalışmış ve bu 
hizmeti itmek istemiyen insanlar olmaları do-
layısiyle, ancak bu mesleki de biraz sevmeleri 
dolayısiyle bu bünyenin içerisinde kalmışlar
dır, Hiç olmazsa Çalışma Bakanlığı bünyesi 
içerisinde işçi ataşeliğine de gitme imkânını 
verecek olursak Bakanlık, daiha ehliyetli ve ya
hut da kendi Bakanlığı içerisinde hiç olmazsa 
hevesli memur alma imkânlarını da hiç olmaz
sa bu madde teşvik etmiş olacaktır. Hakikaten 
Çalışma Bakanlığının bir müsteşarı ve yahut 
da bir umum müdürü ve yahut da başhukuk 
müşaviri kendine bağlı kurumlardaki hizmet
lilerinden çok daha düşük ücret almaktadır. 
Bunların üst mevkilerde olmasına, maiyetin
dekilerin üstünde olmasına rağmen bu insan
lar, meselâ bir Sosyal Sigortalar Kurumu içe
risindeki insanların bir kısmında bir müste
şar, bir Vekâletin hukuk başmüşaviri, ücreti 
hakîkaten çok noksandır. Nihayet aldığı para 
birinci derecenin parasıdır. Halbuki diğer ta
raflarda ödenekler, şunlar, bunlar vardır. O 
ibakımdan Çalışma Bakanlığını hiç olmazsa bu 
yolla da teşvik etmiş olmak için buna itibar 
edilmesini rica ve istirham ediyorum. Bu su
retle doktorların da maddenin içerisinden çı
karılmasını istiyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Önergeme oy 
vermenizi bilhassa istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Salihoğlu. 
OSMAN SALÎHOĞLU (Sakarya) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; benden evvel ko
nuşan Ömer Erigün arkadaşımın işaret ettiği 
gibi dış memleketlerde işçilerin hak ve hukuku
nu, yaşama şekillerini dirije etmek, onları kon
trol etmek babında hazırlanmış olan bu tasarıda 
5 nci maddeyle bir çerçeve çizilmiş bulunmakta
dır. Burada Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, 
İdari İlimler Fakülte ve benzerleri diye bir dar 
kalıp içine sokulmuştur. Oysaki hepinizin takdir 
edeceğini zannettiğimiz kanunun istihdaf ettiği 
anlam işçi kütlesine aittir. İşçi nerede çalışır! 
Fabrikadadır, şantiyededir. Bu yerlerin âmiri ve 
oraları tedvir edenler de mühendislerdir. Kanun 
bu şekilde çıktığı takdirde, hepinize de Mühen
dis Odalarından gelen muhtıralarda belirtilen 
husus bir tarafa itilmiş oluyor. Bu bakımdan 
meslektaşlarımı müdafaa değil, işin esasında mü
hendislerin buraya konulmasının bir hata oldu
ğunu belirtmek isterim. Bu mevzuda bir öner
geyi de vermiş bulunuyorum. Esasen Ömer Er-
gün'ün verdiği önergeye de benim önergem aşa
ğı - yukarı uymaktadır. Bu maddenin; yüksek 
okul ve fakülte mezunları diye umumileştirilip, 
alt kısmında da, lisan imtihanında, işte şu şu va
sıflar belirtilen kısımlar da elbette bulunsun, 
ama fakülte ve yüksek okulları münhasıran iki 
üç yere inhisar ettirmenin doğru olmıyaeağı ka
naatindeyim. 

Verdiğimiz önergeye iltifat edilmesini sayın 
senatör arkadaşlarımdan istirham eder, hürmet
lerimi arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh

terem arkadaşlarım, ek 5 nci maddenin son fık
rası, (C) fıkrasında veya (C) bendinde Sayın 
Ergün'ün önergesi ve izahatını dikkatle dinle
dim. Hakikaten arkadaşım çok haklıdır. Muh
terem arkadaşlar, bu kanun tasarısı münasebe
tiyle bir noktayı hatırlatmak isterim ki, Türki
ye'nin dış memleektlerde teşkilâtı bulunan ve 
vazifelileri olan bakanlıklar ve genel müdürlük
lerin bu dışarıya tâyinler meselesinde başına ge
lenler ve başından geçenler birçok zaman hazin 
ve birçok zaman da gülünç hikâyeler haline gel
mektedir. Bu kanun tasarısı müzakereleri esna
sında hakikaten çeşitli teşekküllerden almış ol-
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duğumuz mektuplar da bunu gösteriyor ki, dış 
memleketlerde kadro icabettiren, vazife icabet
tiren durumlarda bu dış memlekete gidebilme 
cazibesi birçok meslekleri ve şahısları çekmekte
dir. Ancak mesele dış memleketlerde vazife ala
cak şahıslar meselesi değildir. Mesele bu kanun 
tasarısının getirmiş olduğu espri, yani yurt dı
şında bulunan işçilerimizin ihtiyaçları, hukuku 
ve işverenle işçi arasındaki münasebetleri ve da
ha ileri giderek Sayın Bakanın ifade ettikleri 
gibi dış memleketlerdeki işçi faaliyetlerini, iş
veren faaliyetlerini bu yoldaki ilerlemelerin 
ne çapta, ne kıraatta olduğunu icabettiği tak
dirde raporlar halinde Bakanlığa bildirmek me
selesidir. Bu arkadaşlar bir meslek mevzuu ha
line gelmelidir. Nasıl Dışişleri Bakanlığı için 
bir kariyer, bir meslek olmuşsa dışarda vazife 
almak, nasıl Turizm Bakanlığı için, Ticaret Ba
kanlığı için dışarda vazife almak bir meslek, 
bir kariyer haline gelmişse bu konuda da ne 
hale getirilmesi lâzımdır. Yoksa sureta bir im
tihana tabi tutup hakikaten lisan bilse dahi, her 
hangi bir kimseyi sadece iş ve işçilik mevzuu 
ile bu meslekin nazariyatından gayrı tatbikatla 
ilgisi olmıyan insanları oralara tâyin ettiğimiz 
takdirde hiçbir zaman oradaki işçinin derdini 
anlıyamıyacaktır. Aynı zamanda koca bir ba
kanlık ve genel müdürlük halinde çalışan, işçi 
meseleleri ile çalışan işçi ve işçi Bulma Kuru
mu, diğer adı ile Sosyal Sigortalar Kurumu Ge
nel Müdürlüğü gibi bu koca teşekküller içerisin
de bu mevzuları kendisine elbette meslek edin
miş insanlar vardır. Bunun nazariyatını ve biz
zat iş yerlerinde yapmış olduğu çalışmalarla tat
bikatını yakından, nefsinde toparlamış ve bi-
haikkin işçi meselelerine nüfuz etmiş insanlar 
bulunacaktır. Bu insanlar bu bakanlığın için
de bulundukça ve muhterem arkadaşımın söyle
diği gibi bu bakanlık içerisinde, bu bakanlıkta 
kariyer yapmış meslek sahibi haline gelmiş olan 
•kişiler oralara gönderilir hale getirilirse hem 
Çalışma Bakanlığının içerisinde vazifelilerin da
ha dikkatli, daha uyanık, daha mesleki meslek 
bilerek çalışmalarını icabettirecek hem böyle
likle de kendi içerisinden bizatihi yıllarca ken
dini bu işe vermiş olan insanları dışarıya gide
bilmesine imkân sağlanmış olacaktır. Yok bu 
böyle kabul edilmeyip de çeşitli teşekküllerden 
Bakanlığın dışında bulunan çeşitli kişilerden 
meydana gelecek bir imtihan sonunda işte mü

şavirlikler, müşavir muavinliklerine, ataşeliklere 
tâyin edilecek insanlar derleme ve toplama 
olacaktır. Nazariyatı ne derece kuvvetli olursa 
olsun meslek içinden gelmediği için bizzat bu 
bakanlığın içinde çalışmamış bulunduğundan ge
rektiği gibi işçi meselelerini anlar kişiler olamı-
yacaklardır. Bunun için ben önergeye iltifat 
edilmesine taraftarım. Ve zaten önergede tah
ditler konmuştur. Lâalettâyin bakanlık içinde 
birisi bakanın veya umum müdürün keyfî emri 
ile gidecek değildir. Yine imtihana girecektir ve 
bakanlığın bizzat mensubu olması da gayet ta
biîdir. Çünkü o mesleki kendisine iş edinmiş, 
kendisine meslek edinmiş olduğu bir branş üze
rinde kendisine imkân tanınmalıdır, önergeye 
iltifat .edilmesini istirham eder, hürmetlerimi 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Vural. 
MAHMUT VURAL (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar, benden önce konuşan arkadaşların 
fikirlerini zevkle dinledim. Ancak görüşüm, bu 
konuşan arkadaşlarımın görüşlerine zıt bir gö
rüş olduğu için de belki de antipati toplıyacak-
tır ama ben bir hukuk sisteminden evvelâ bah
setmek mecburiyetindeyim. 

Biz bu kanunla her şeyden önce yeni bir dış 
teşkilât nizamı kurmaktayız. Dış teşkilât niza
mı kurarken şu veya bu meslek sahibi olan, şu 
veya bu meslek mensubu olan arkadaşlarımızın, 
o meslek sahiplerinin sevgi ve sempatisi istika
metinde burada teklifte bulunmaları mümkün
dür. Ama memlekette, hukuk devletinde bir ida
ri statü, bir idari rejim sistemi vardır. Okudu
ğumuz, tahsil esnasında gördüğümüz ve bugün 
hukuk devletinde cari olan sistemler budur. Bu
gün bir kaymakam olabilmek için hususi şartlar 
vardır. Bir vali olmak için belki bu şartlar aran
maz, ama onun siyasi görevi vardır, siyasi bir 
fonksiyonu vardır. Ama, Çalışma Bakanlığına 
mensup bakan Çalışma Bakanlığına mensuboknı-
ya'bilir; başka bir meslekten gelir, onun başına. 
Ama, onun idare sistemi içerisinde, idare meka
nizması içerisinde çalışan insanların evleviyetle 
iş hukuku, iş hukuku nizamını, iş veren ve işçi 
münasebetini etüt yapmış, talhsil etmiş, bilgi ve 
görgüsünü meslekte geçirdiği tecrübelerle iler
letmiş insanlardan müteşekkil olursa idari dü
zen kendiliğinden kurulur. Başka mülâhazalarla 
şu veya bu mesleke mensup teknik adamların 
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muvaffakiyetini esas kabul etmek suretiyle kai
deye bir istisna vaz'etmek mümkün değildir. 
Siyasal Bilgiler Fakültesi veya Hukuk Fakülte
si mezunu olmıyan bir kimsenin kaymakam ol
ması emniyet müdürü olması nasıl mümkün ve 
caiz değilse bu fakülteleri bitirmiş bir kimsenin 
de meselâ tıp dalında görev alması, sonradan 
bâzı kitaplar okumak suretiyle eczacılık yap
ması veya pratik bâzı çalışmalardan sonra diş
çilik meslekini ibraz etmesi mümkün değildir. 
Bu sebeplerle bugüne kadar çıkmış bulunan bü
tün teşkilât kanunlarında ve idari görevler tak
simatında tahsil şartı aranırken bâzı özel husus
lar da kabul edilmiştir ve bilhassa esas da Hu
kuk:, Siyasal Bilgiler, iktisat ve buna benzer sos
yal ilimler esas kabul edilmiştir. Teknik bilgiler, 
şahsi kabiliyetler ayrı şeylerdir. Bu sebeplerle 
Çalışma Bakanlığına dış teşkilât kanunu kurma 
görev ve yetkisini verirken seçeceği kimselerin 
tahsil şartını tesbit ederken gene aynı esasa Hü
kümet riayet etmiştir. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 
Hukuk ve iktisat, İktisadi ve Ticari ilimler 
Akademisinden mezun olan ve sosyal ilimler da
lında tahsil yapmış bulunan kimselerin tâyin edi
leceği esası getirilmişken Hükümet teklifinde 
mevcudolmıyan, Meclis müzakeratı sırasında 
doktor, hekim tâbirinin ilâve edildiğini görmek
teyiz. Daha sonra bu bir meslek lehine imtiyaz 
şeklinde tanınınca yüksek tahsil yapmış diğer 
birçok meslek sahiplerinin de bu şekilde idari 
görevlere tâlibolduklarını görmekteyiz. 

lmda imtihana tutmak gibi garip ibir tarz ya
ratmış oluyoruz. Bu mümkün -değildir. Bir 
iktisat mezununu, Tıbbiyeyi bitirmiş veya Tek
nik Üniversiteyi bitirmiş bir yüksek mühendisle 
birlikte götürüp hukuk dalından imtihan etmek 
gibi garip bir şey meydana gelmektedir. Yani 
fiiliyatta mümkün değildir. Im'tilhan nizamı 
ve esasını getirdiğimize göre imtihana girecek 
kimselerin evleviyetle aynı şartlar ve aynı hak
lar dâhilinde ve aynı düzende imtihana girmele
ri ve imtihana tabi tutulmaları iktiza eder. Hal-
Ibuki istisna vaz'ediyoruz, doktorlar sosyal yar
dımcı olabilirler ve A ve B bendine tabidirler 
diyoruz. B bendi lisan imtihanı olduğu için bu
na bir itirazımız yok ama tahsil lbranş itibariyle 
birbirinden bu kadar ayrı, -zıt olan kimseleri 
aynı madde çerçevesi içinde imtihana tabi tut
manın mümkün olamıyacağmı, sırf Çalışma Ba
kanlığında sosyal görevlerde bulunan bâzı iş 
müfettişlerinin, onların görevlerini kanun tâ
yin etmiştir, sadece işyerlerinin sağlık düzeni 
bakımından teftiş yapabilirler. Bunlara siz 
btiraz iş hukuku okuyun, şu toplu iş sözleşmesi
ni, 274 ve 275 sayılı kanunları okuyun, sualler 
de -ona göre sorulacak, gelin imtihana girin Hu
kuk Fakültesi mezunları ile, Siyasal Bilgiler 
Fakültemi nTPzrmlan ilf» imtihana girin demek. 
garip bir durumu kabul etmiş oluruz. Esasta 
idare hukukuna aykırı, zıt bir prensibi getir
mek mümkün değildir. Bu bakımdan bu husu
sun tashihi lâzımdır. Esasen .bundan önceki gö
rüşmelerde çalışma müşavir muavinleri, ataşe 
muavinleri doktor, hekim de olabilir tâbiri 
vardı. Vâki itirazımız üzerine bu iş komisyon
da değiştirildi. Ne oldu? Müşavir muavinli
ğinden ataşe muavinliğinden aldık doktorları 
ama bir yer aramak mecburiyeti olduğu için «ge
tirdik bu sefer de sosyal detege olabilir diye 
bir hüküm ile yine istisnai bir durum yarattık. 
Biz buna komisyonda da mulhalefet ettik, bura
da da muhalefet ediyoruz. Şu veya bu meslek 
sahibi arkadaşlarımızı kırmak yahut onların 
görev almaması maksat ve gayesi ile asla konuş
muyoruz. Ama, bir idare hukuku esasına ria
yet etmenin şart olduğunu belirtmek maksat ve 
gayesi ile bu gibi idari görevlere mühendis, 
doktor, eczacı v. s. kimselerin de tâyinin teknik 
'bakımdan da mümkün »olamıyacağmı iddia edi
yoruz. Sayın Ömer Ergün arkadaşımız "bir nok
taya dokundular dediler ki, tâyin edilecek işçi 

Komisyonda müdafaa ettiğimiz hususta şu 
veya bu şahsın sübjektif kabiliyetinden ziyade 
kurulacak idari nizam ve kurulacak dış teşki
lât nizamında evleviyetle sosyal ilimler dalında 
tahsil etmiş bulunan kimselerin tâyini esastır, 
tezini müdafaa etmiştim. Benden önce bunun 
zıddmı müdafaa eden mühendis, maden mü
hendisi, eczacı, diş doktora, doktor, dahiliye 
mütehassısı veya röntgen mütehassısı gi'bi kim
selere dahi sırf yüksek tahsil yapmaktan ibaret 
olan vasıflarından dolayı bir imkânı tanıyacak 
olursak evvelâ şu kanunun anamaddesini ihlâl 
etmiş oluruz. Nitekim; deniyor ki, fıkrada son 
kısınMa, «Hekimler sosyal yardımcı olarak ata
nabilirler. Bunlar hakkında da A ve B bendle-
rindeki hükümler uygulanır.» A (bendinde tah
sil şartı var, arkadaşlar, bir Tıp Fakültesi me
zunu ile bir Hukuk mezununu sosyal ilimler da-
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sendika uzmanlarının da bugün sendika teşek
küllerinde 'bulunan avukat, memur ve saire 
gibi yüksek tahsilli olan kimselerden tâyin edil
mesi yernide olacaktır. Arkadaşımızın bu fik
rine yine esastan iştirak etmiye imkân olmıya-
cak'tır. Sebebine gelince işçi vasfını haiz olmı-
yan bir kimsenin sadece sendikada görevli bu
lunurken muvakkat bir görevle o :da, çünkü 
daimî bir kadro da değildir Devlet kadrosu da 
değildir, bugün o sendikanın, o konfederasyo
nun avukatıdır, memurudur, yüksek tahsili 
vardır ama yarın değildir Bunların dış memle
ketlere atanması hususunda imtiyazlı hale ge
tirmek ve bakanlığı bu istikamette zorlamak 
hele mümkün değildir. Bizim şahsan komisyon
da yapmış olduğumuz ve kabul edilen teklif 
doğrudan doğruya her şeyden önce yapılacak 
tâyinlerde bakanlığa bir inisiyatif tanımak, ancak 
«Bakanlık bu teşekküllerde beş sene sendika 
yöneticiliği yapmış olan ve en fazla üyesi bulu
nan işçi konfederasyonunun teklif edeceği aday
lar arasından seçilebilir»' kaydını koymaktan 
ibaretir. Bu sebeple sevgili arkadaşlarım bâzı 
görevlerde tahsil, vasıf ve özel ehliyet istiyen 
bu gibi görevlerde tâyin hususunda teknik sa
fhadaki- tahsil ile sosyal sakadaki tahsil mensup
larını İdari görevlerde birbirine karıştırmamak 
mecJburiyetmdeyiz. Doktor arkadaşlarımızın 
muhakkak ki, faydalı ve sosyal yönden faydalı 
hizmetleri olacaktır. Ancak, mütaakıp maddeler
de Bakanlığa verdiğimiz bir yetki ile doktor, 
avukat ve buna benzer diğer memurların mu
kaveleli olarak tâyin esasını getirdiğimize göre 
bunları görevli olarak dışarıya göndermek, bun
ların doktorluk yönünden, psikolojik hizmet 
yönlerinden ayrıca istifade 'etmek mümkündür. 
Ama, idari görevlere atamak şahsi kanaatimce 
hatalıdır. Bu hususta iki de takrir veriyorum. 

Bir nokta daha var arkadaşlar, temas etmek 
is'te'diğim; Hükümet tasarısında İdari İlimler 
Fakültesi diye bir teklif yok. Bu her halde bi
zim komisoynda girmiş olacak, şahsan ha
berim yok, ama, komisyon bilgi verirse mem
nun olurum. îdari ilimler Fakültesinin öğre
tim sistemi içindeki, öğretim statüsünün bu 
yukarıda saydığım diğer fakültelerle olan 
mukayesesi ve durumu bizce malûm değildir. 
Diğer bir husus da Sosyal Hizmetler Akade
misi diye bir okula tâyin yetkisi veriyor okul

dan mezun olanlara. Ben şahsan şu anda dahi 
bu Sosyal Hizmetler Akademisinin ne gibi bir 
tedrisat yaptığını, tedrisatın mahiyetinin ne 
olduğunu ve halen hangi üniversitede fa
külte mahiyetinde bir yüksek okul olduğu
nu bilmiyorum. Bu hususta bâzı araştırma
lar yaptımsa da bir neticeye varamadım. 

Bu sebeple arkadaşlar esasta Hukuk, Siya
sal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve Ticari İlim
ler akademilerini ve buna mümasil tahsil ya
pan yüksek okullar diye zikrettikten sonra 
mesele kendiliğinden halledilmiş oluyor. Bu
nu kazoist bir metotla mütemadiyen saymak 
diğer talepleri intacedecektir ve içinden çı
kılmaz bir hal alacaktır. Benim şahsi kanaa
timce sadece Siyasal Bilgiler, Hukuk, İkti
sat, İktisadi ve Ticari İlimler ve bunlara ben
zer sosyal dalda yüksek öğrenim yapan okul 
veya fakülte mezunları kaydını getirttiği
miz takdirde işi halletmiş oluruz. 

Hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Gider vergileri Kanununda 

değişiklik yapılmasına mütedair olan açık oy
lama sonuçlarını arz ediyorum : 

3 ve 4 ncü maddelerin numaralarının değiş
tirilmesine mütedair bulunan açık oylamaya 
130 sayın üye katılmış, 80 kabul, 50 ret, salt 
çoğunluk sağlanmıştır, kanun tadilen kabul 
edilmiştir. Tümü üzerindeki açık oylamada 130 
sayın üye katılmış, 79 kabul, 51 ret oy kulla
nılmış salt çoğunluk sağlanmış tadilen kanu
nun tümü kabul edilmiştir. 

Sayın Ege1?.. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Vaz

geçtim efendim. 
BAŞKAN — Geçici 5 nci madde üzerinde 

başkaca görüşmek istiyen sayın üye?... Yok. 
4 takrir vardır 4 ünü de okutacağım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon buyurun bir dakika 
efendim, Komisyon Başkanı Sayın Ertuğ buyu
run efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, Sayın 
VuraPn ve ondan önce Sayın Ömer Ergün 
arkadaşımızın gerek teklifleri, gerek konuş-
maiları bu müessesenin fonksiyonları hakkında 
bâzı ufak tefek izahat vermek mecburiyetini 
doğurmuştur. 
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Ortaya Saym Ergün'ün atığı tez diyor k i ; 
yüksek bir öğrenim müessesinin üniversite ve
ya yüksek okuldan mezrun, fakat Çalışma Ba
kanlığı bünyesinde çalışan mütehassısların yurt 
dışına bu görevle ataşelik ve müşavirlik gö
revlerine gönderilmelerine tecrübelerinin olması 
bakımından fayda vardır, diyorlar ve bu mâ
nada bir takrir veriyorlar. Sayın Vural ise 
burada sayılan meslekî formasyonların içerisin
de bâzı fakültelerin ve yüksek okulların nere
den, nasıl girdiği hakkında sual iradettiler. 
Kendileri aynı suali müteaddit defa komisyon-
laırda da irad buyurmuşlardı ve cevaplandırıl
mıştır. Faikat burada bir kere daha tekrarlan
ması icaibotnı ektedir. Burada sadece huikuk, ve 
siyasal bilgiler gibi bir dar kadro içine almayı 
•nievzuubahse'ttilcr. tdari İlimler Fakültesi diye 
'bir öğrenim müessesenin olduğunu bilmedikle
rini ifade ettiler. Eğer yanlış anlamadımsa özür 
dilerim. 

İdari İlimler Fakültesi Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinde işletmecilik eğitimi yapan, iş 
idareciliği yapan ve iş idareciliğini de 'bünyesi 
içerisine alan bir fakültedir. Bu üniverste se
viyesinde bir eğitimle meşguldür. Sosyal Hiz
metler Akademisi de lise mezunlarına alan ve 
sosyal hizmet görevlerini kapsıyan bir eğitim 
vermektedir, liseden sonradır ve bir yüksek 
öğretim mahiyetindedir. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Nereye bağ
l ı ! 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Devamla) — Sağlık Bakanlığına bağ
lıdır. Şimdi arkadaşlarım burada bir noktaya 
değindi Sayın Vural; hekimlerin evvelki tasa
rıya nazaran ataşe yardımcısı olmaları önceki 
tasarıda öngörülmüşken burada sosyal yardım
lar meyanmda konmasına değindiler. Hekimle
rin, filhakika komisyonda bu iş uzun uza-
dıya, enine boyuna münakaşa edildi ve Sayın 
Bakan da görüşünü ve halen tatbikattan elde 
edilen neticeleri izah ettiler. Hekimlerin sos
yal delege veyahut sosyal yardımcı fonksiyonu
nun ne olduğunu zannediyorum ki birkaç ke
lime ile tebarüz ettirmek uygun olacaktır: Sos
yal yardımcılar idari görev değildir. 

Sosyal yardımcıları ataşeliklere bağlı, müşa
virliklere bağlı işyerlerinde müessese ile, yani 
işyeri ile işçi arasında, irtibatı sağlıyan gerek 

psikolojik, gerek maddî, gerekse sağlık prob
lemleri bakımından irtibatı sağlıyan bir mües
sesedir. Bunun meselâ, Belçika'daki örneklerini 
verelim; Belçika'da 3 bölgede belki adedi 
20, 30, 40 ı bulan kömür madeni ocağında Türk 
işçileri çalışmaktadır. Bunların pek çoğu bu
rada hiç/bir öneğitim görmediği için oraya gi
der gitmez yer altında çalışmanın kendilerinde 
tevlidettiği fizik ve psikolojik faktörlerin bas
kısı altında derhal ruhî bir sıkıntıya, ve dep
resyona düşmektedirler. Bunlar aynı zamanda 
gittikleri muhitin çeşitli şartlarına intibakta 
birtakım dil bilmemek yüzünden, birtakım zor
luklarla karşılaşmaktadır. Trafik suçundan tu
tunuz birtakım özel işlerinin yürütülmesine ka
dar güçlüklerle daima karşı karşıya, kucak ku-
cağadırlar. Bunlara yardım eden, işlerini ta-
kibeden, hastalıklariyle ilgilenen ve kanuni 
müeyyideler ve bulundukları memleketin ka
nunlarının yasaklarına riayet etmeyi öğreten 
sosyal yardımcı dediğimiz müessesenin görevi 
budur. Ve idarecilikle, idare hukukçuluğu ile 
alâkası yoktur. Şimdi burada hekimleri komis
yon uygun görmüştür ve bir arkadaşımızın Sa
yın Obuz'un teklifi ile bu sosyal yardımcılar 
arasında hekimlerin bulunmasının, çünkü ba
kan tecrübelere istinaden hekimlerden bu fonk
siyonda çok istifade ettiğini beyan etmiştir. 
Buna karşılık hekim hakikaten bendenizde muh
telif vesilelerle arz ettim yurt dışındaki işçile
rimizin derin problemlerinden birincisi de 
sıhaatlerinin bulundukları yere, çevreye, intibak 
edememek yüzünden-bozulmuş olmasıdır. Bizim 
işçilerimiz birtakım Arap, yahut Yunanlı gibi 
aracılar vasıtasiyle, tercümanlar vasıtasiyle 
dertlerini oradaki, hekimlere, iş mahalli he
kimlerine anlatmak zorunda kalmaktadırlar. 
Bunlar bazan da işgücünün azalması yüzün
den haksızlıklara mâruz kalmaktadırlar. Yani 
dertlerini dahi söyleyip ifade etmekten yoksun 
olan bu hekimlere, yani hiç değilse bir ülke 
içerisinde bu hastalara, bu işçilerimize birkaç 
Türfk hekiminin birtakım sıfat, birtakım yetki
lerle teçhiz edilmiş olarak 'gönderilmelerinde 
zaruret .görmüştür, komisyonumuz. 

Denilebilir ki, evet mukaveleli hekim tut
mak suretiyle bu çarelendirilsin ama mukavele
li hekimin hiçhir yetkisi ve resmî sıfatı haiz 
olmıyacağını gene komisyonumuz göz önünde 
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tutarak bu sosyal delegelerden bir kısmının he
kim olarak kadroya dâhil edilmesinde fayda 
(görmüştür. 

Durumu bu şekilde açıklamayı vazife telâk
ki ediyorum. 

Saygılarımla. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Bir sual. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Sayın Komis

yon Başkanı Sosyal Hizmetler Akademisi diyor. 
Acaba bu Sosyal Hizmetler Akademisini ben
deniz bilmiyorum ne gibi tedrisat yapar ki ida
ri bir vazifeye gitmeye ehliyet kazanıyor? Anlı-
yamıyomım bilmiyorum ne dersleri vardır? Bu
rada Sosyal Hizmetler Akademisi diyor. Aka
deminin taıhsil süresi kaçtır? Bir kurs mu, yok
sa bir fakülte midir ? Akademi denince anladı
ğımız mânada Avrupa'daki mâna mıdır, yoksa 
ismi mi akademidir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Arz edeyim efendim, bu ka
dar ımı sorunuz Sayın Batur? 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Zatıâlinize sor-
dum, Reis Beyefendiye hitabediyorum. 

BAŞKAN — Soru budur. Sosyal İlimler 
Akademisinin. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Sosyal Hizmet
ler Akademisinin. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAN— CELÂL 
EATUĞ (Elâzığ) — Sosyal Hizmetler Akade
misi Sağlık: Bakanlığına bağlı ve 3 sene süreli 
yüksek eğitim dengesi, Maarif Baîkanlığı ta
rafından verilmiş bir okuldur. Bu okuldan çı
kanlar; hastane idareciliği, hastane müdürlüğü 
gibi olmak üzere Çalışma Bakanlığının çalışma 
hizmetlerinde, sosyal hizmetlerdeki görevlerinde 
de kullanılacak nitelikte ve vasıfta insanlardır. 
Yüksek tahsildir, adı da Akademidir. 

BAŞKAN — Tahsil müddeti 4 yıl mıdır? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 

ERTUĞ (Devamla) — Tahsil müddeti 4 yıldır. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Müsaade buyu

runuz. 
BAŞKAN — Birinci sorunuz cevaplandırıl

dı, ikinci sorunuzu sorun. 
SUPHİ BATUR (Devamla) — Birinci sorum 

cevaplandırılmadı onu tavzih etmek istiyorum. 
Bendeniz okutulan dersleri sordum. Acaba idari 
'bir görevde vazife alabilecek ne gibi dersler var

dır? Açıkça ekonomi, maliye ve hukuk okutulu
yor mu? Bunu anlamak istiyorum. Ne dersleri 
okutuyor? 

BAŞKAN — Hukuk, maliye, iktisat, işletme
cilik. Sorunuzu cevaplandırmaya lüzum görür
lerse cevaplandırırlar, görmezlerse bilâlıara yazılı 
olarak cevap vereceğim derler. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, böyle bir 
soruyu her hangi bir okulda okunan derslerin 
müfredat programını burada nasıl cevaplandı
rayım. Sayın Batur gelsin bana her hangi bir 
okulda okunan hattâ mezun olduğu fakültenin 
müfredat programını burada lütfen tekrarlasın 
ben de kendisine cevap vereyim. 

BAŞKAN — Sayın Batur, Sayın Ertuğ Sağ
lık Bakanlığına bağlı olduğunu Millî Eğitim Ba
kanlığınca lise mezunlarının 4 yıllık bir tedrisat 
yapıldığını ifade ettiler. Bilgilerim bundan iba
rettir. Soru cevaplandırılmıştır. 

Başka sorunuz var mı efendim? 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Niye bana sual 

soruyor? 

BAŞKAN — Size soru sormadı, yani cevap 
veremiyeceğini izah etti. 

Sayın Bingöl soru. 
İSA HİS AN BİNGÖL (Muş) — Efendim ka

nuna ekli bir sayılı cetvelde 7 sıra numarasında 
yabancı memleketlerde sosyal yardımcı parantez 
içinde hekim tâbiri ku'llanılmaktadır. Ve üç 
aded de 600 liralık kadro istenilmektedir. Bu 
şu anda görüşülmekte olan ek maddenin (C) fık
rasını ihtiva eden bir hüküm müdür? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Devamla) — Evet vardır efendim. 

İSA HİS AN BİNGÖL (Muş) — Şimdi orada 
atanabilir hükmü vardır, maddenin metninde. 
Buraya bir sarahat getirmek suretiyle hekim de
mek suretiyle ikisinin arasında bir bağlantı ola
bilir mi? Yani burada sarahat vardır. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl, sorunuzu biraz 
daha açık sorar mısınız? 

İSA HİSAN BİNGÖL (Muş) — Efendim, 
»bu ek maddenin (c) fıkrasında, görüşülmekte 
olan ek maddenin hekimler hakkında (c) fıkra
sında «atanabilir» diyor. Yani bir tercih hakkı 
kullanabilir, diyor. Kesin ve sarih bir hüküm 
yoktur. Fakat buradaki cetvelde 7 sıra numarasın
da 9 ncu derecede yabancı memleketlerde sosyal 
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yardımcı (hekim) tâbiri yer almıştır. Bu da üç 
aded ve 600 liralık kadro. Burada hekimden 
'başkasının burada istihdam edilemiyeceği neticesi 
çıkmaktadır, cetvele göre. Halbuki maddede... 

BAŞKAN — Şöyle sorsak; o cetveldeki tâbir 
hekime ait midir, bu kadrolar hekimlerle mi dol
durulacaktır, diyelim. 

Sayın Ertuğ, buyurunuz suali cevaplandırı
nız. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ- (Elâzığ) — Efendim, sosyal delege 20 
tanedir, hepsi. Bunların üç tanesinin hekim, ya
ni atanabilir hükmü nisbeten elâstiki bir hüküm
dür. Belki Bakanlık buna lüzum görmez yahut 
imkân bulmaz veya talip bulamazsa, hekim ye
rine o zaman bir başkasını atayabilir. Ancak bu 
atanabilecek olan hekimlerin üçten fazla olmasını 
önliyecek bir mâna taşımaktadır. Kadroda ancak 
üç hekim, yani bu yirmi sosyal delegeden ancak 
üçünü hekim olarak atayabilir Bakanlık eğer ta
lip veya imkânlar müsaade ederse. 

İSA HİSAN BİNGÖL (Muş) — Bu takdir
de öbür taraftaki, bu sarahat atanabilir tâbiri de
ğiştirilebilirse veya böyle bir hüküm vaz'edilebi
lirse, önergeler kabul edilirse, buradaki sarahat 
kalkacak' mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Devamla) — Efendim o durum zan
nediyorum önergeler kabul edildikten sonra dü
şünülecektir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, bu
yurun Sayın Ertuğ. 4 takrir vardır, 4 ünü oku
tuyorum, sonra bilâhara ayrı ayrı tekrar okut
mak suretiyle oylarınıza arz edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ek madde 5 metninde mevcut İdari İlimler 

Fakültesi, Sosyal Hizmetler Akademisi ve Sosyal 
İlimler öğrenimi kısımlarının izah ettiğim se
beplerden dolayı madde metninden çıkarılmasını 
ve maddenin buna göre düzenlenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Ankara 
Mahmut Vural 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ek madde 5 in (e) fıkrasının izah ettiğim se

bepler dolayısiyle madde metninden çıkarılması
nı arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Mahmut Vural 

Başkanlığa 
4841 sayılı Kanunda vâki tadil tasarısının ek 

5 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ederim. 

«Üniversite ve yüksek okul mezunlarından 
olan ve aşağıda ta'dadedilen vasıfta kimselerden 
imtihanı kazananlar bu görevlere Çalışma Bakan
lığınca tâyin edilirler.» 

Sakarya 
Osman Salihoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan ek madde 5 in aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Ömer Ergün 

Ek madde 5. — Çalışma müşavirlerinin, 
ataşe yardımcılarının ve sosyal yardımcıların: 

A) Fakülte veya yüksek okullardan birini 
bitirmiş ve Çalışma Bakanlığı veya teşkilâtında 
veya kurumlarında en az üç yıl çalışmış olma
ları. 

B) Atanacak olanların İngilizce, Almanca 
veya Fransızca dillerinden birini bilmeleri ge
reklidir. Atanacağı memleketin dilini bilenler 
tercih olunabilir. 

Yüksek Başkanlığa 
Ek madde 5 in aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Ek madde 5. — Çalışma müşavirlerinin, ate-

şelerinin, ataşe yardımcılarının ve sosyal yar
dımcılarının : 

A) Fakülte veya yüksek okulları bitirmiş 
olmaları veya bunlara denk oldukları kabul 
edilen yabancı fakülte veya yüksek okulları bi
tirmiş olmaları, 

B) Atanacak olanların İngilizce, Almanca 
ve Fransızca dillerinden birini bilmeleri gerek
lidir. Atanacağı memleketin dilini bilenler ter
cih olunabilirler. 

C) Atanacağı görevin ehli ve bu alanda tec
rübesi bulunması şarttır. 

Uşak 
M. Faik Atayurt 

BAŞKAN — Takrirleri aykırılık derecesine 
göre tekrar okutup, oylarınıza arz edeceğim. Sa
yın Atayurt ve Sayın Ergün tarafından verilmiş 
olan takrirler en aykırı takrirlerdir. Sayın Er-
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gün'ün takririni bir daha okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ömer Ergün'ün 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — (C) fıkrası kalkmış oluyor, tak
rir dikkate alındığı takdirde, komisyon katılı
yor mu ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, Sayın Ömer 
Ergün, Komisyonumuzun bir üyesidir. Biz Ko
misyonun kararlarına niyabeten biz burada ifa
de ediyoruz. Biz bu kararlara ittıba etmek mec
buriyetindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Ertıığ takrire katılmı
yorsunuz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Katılmıyoruz, demek isti
yorum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, Hükümetten bir sualim var, bu
nun vuzuha varması için, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, usulü
müze uygun değil. Hükümet katılıyor mu, bel
ki oturduğu yerden gerekçeli konuşur. Sayın 
Ali Naili Erdem'in bâzı gerekçeli konuşmaları 
oluyor. Takrire katılıyor musunuz efendim! 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Arz edeyim, esasında ve
rilen takrir benim Bakanlığım mensuplarım 
onöre eden ve ihtisaslaşmaya hürmet eden bir 
takrirdir. Ancak ortaya şöyle bir durum çıkı
yor muhterem heyetinizde bir niçin varit ola
bilir? O da şu: Çalışma Bakanlığı dışında mese
lâ üniversitelerde sosyal ilim tahsil etmiş ve üni
versite hocası olan, doçent ve asistan olan, şa
hıslar vardır. Eğer vâki müracaatlarda... (Mü
dahaleler) Hukukun bir sistemi yüzde 99 haklı 
olsa dahi bir tek haksız noktada, evet demeye 
imkân yoktur. Ben bir sistemi ortaya koymaya 
çalışıyorum. 3 - 5 kişi olabilir, esasında böyle bir 
takrire bir Bakan olarak benim derhal evet de
mem lâzım. Çünkü Bakanlığım mensuplarını 
onöre etmektedir İhtisaslaşmaya hürmet eden bir 
durumdur. Ama Bakanlığımız dışında da bu 
mevzuda ihtisaslaşmış olan kişiler vardır, görev
liler vardır. Onları bu hükmün dışında bırakmak
tadır. Eğer Muhterem Heyetiniz bunun mah
zurlu olmıyacağı kanaatinde ise Hükümet olarak 
buna derhal evet dediğimi arz ederim. 

BAŞKAN — Yani takdire bırakıyorsunuz, 
Heyetin takdirine bırakıyorsunuz.? 

Komisyon katılmıyor. Başkanlık Divanı ola
rak beş tane takrir var. Acaba Komisyon maddeyi 
geri alır mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Almıyoruz. 

BAŞKAN — Takririn dikkate alınması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Dikate alınması kabul edilmiştir. 

Bu takrir kabul edildiğine göre aynı mealde 
bulunan Sayın Atayurt ve Sayın Salihoğlu'nun 
takrirlerinin oya arzı gayrimümkündür. (C) 
fıkrası bir evvelki takrir veçhile çıkmış olması se
bebiyle, Sayın Vural'ın (C) fıkrasının çıkarıl
masına mütedair olan takririni oya arz etmeye 
lüzum kalmamıştır. 

idari ilimler mevzuu, «fakülte ve yüksek 
okullar» deyimi ile kabul edildiği cihetle,, bunun 
dahi oya arzına lüzum kalmamıştır. Kabul edi
len... 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Efendim, 
bir hususu arz etmek istiyorum. Bağlı cetvelde üç 
bölüm için sosyal yardımcılık ayrılmıştır. Bu hu
susun lütfen işaret edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı kürsü
de bunun Bakanlıkça arzu edildiğinde kullanı
labileceğini ifade ettiğine göre, maddeden de 
bu kısım çıktığına göre diğer sahalara tâyinler 
yapılacaktır. Çünkü Komisyon Başkanı bu hu
susu işaret etti, hekim bulunduğu takdirde ya
pılacaktır, bulunmadığı takdirde Bakanlıkça, ka
nundan da çıktığına göre onu tamamiyle Bakan
lık diğer sahaya intikal ettirecektir. Bilmiyorum 
ama doktorlar da fakülte mezunudur, Tıp Fakül
tesi. Fakülte ve yüksek okullar. Bir dakia Sayın 
Vural.... 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Usulsüzlük 
oluyor. 

BAŞKAN — Siz sebebiyet veriyorsunuz. 
MAHMUT VURAL (Ankara) — Mühendisi 

tâyin edecekse.... 
BAŞKAN — Sırası gelince tasrih edersiniz 

Bunu tashih etmeye benim imkânım yok. 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Benim takri

rimde bir (c) fıkrası vardır ki, diğerlerinden 
farklıdır. O da, ehliyet ve tecrübeyi şart koşmak
tadır. Bunu dikkatinize arz ederim. Oylamadı-
ğımz için dikkatinize arz ederim. 
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BAŞKAN — Farkındayım, fakat Sayın Er-
gün'ün takriri kabul edildiği cihetle maddeyi bu 
şekle ifrağ etmiştir Heyeti Umumiye. Bunun dı
şında bir teklifi oylıyamam artık. 

Maddeyi Sayın Ergün'ün tadil teklifi ile 
tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Ek madde 5. — Çalışma müşavirlerinin, ata
şelerinin, ataşe yardımcılarının ve sosyal yar
dımcıların; 

A) Fakülte veya yüksek okullardan birini 
bitirmiş ve Çalışma Bakanlığı veya teşkilâtında 
veya kurumlarında en az üç yıl çalışmış olmaları, 

B) Atanacak olanların İngilizce, Almanca 
veya Fransızca dillerinden birini bilmeleri ge
reklidir. Atanacağı memleketin dilini bilenler 
tercih olunabilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Açık oylarınıza sunulacaktır. 

Ek madde 6. — Sınavlar Çalışma Bakanlı
ğınca teşkil edilecek kurullar tarafından yapılır. 
Dil sınavları ise üniversite ilgili dil kürsüsü öğre
tim üyelerince yapılır. 

Sınavların şekli ve sınav kurulları hakkın
daki hükümler, Çalışma Bakanlığınca hazırla
nacak bir yönetmeliklte belirtilir. Yabancı dil 
sınavında başarı sağlıyamıyanlar yarışma sınav
larına giremezler. 

•BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüşme 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza, 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Açık oylarınıza arz edilecektir. 

Ek madde 7. — Ek madde 5 te yazılı (A) ve 
(B) bendlerindeki nitelikleri taşıyanlardan sı
navlarda eşit başarı gösterenler arasında Çalışma 
Bakanlığı merkez ve iller kuruluşu ile bu Bakan
lığa bağlı kurumlarda veya çalışma konuları ile 
doğrudan doğruya ilgili daire veya kuruluşlarda 
en az iki yıl çalışmış veya iki yıldan beri çalış
makta olanlar tercih olunabilirler. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan 5 nci 
madenin yeni aldığı şekle göre bu 7 nci madeye 
lüzum yok. 

BAŞKAN — 7 nci maddeye lüzum kalmıyor. 
Komisyon 7 nci maddeye lüzum kalmadığını 
ifade etmektedir. Ve 5 nci maddenin kabulünden 
sonra bu maddenin çıkarılmasını teklif ediyor. 
Bu Komisyonun teklifini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Millet Meclisi bunu bir madde halinde kabul 

etmişti değil mi? Bizim Komisyonumuz ek 1, 2, 
3, 4, 5 yapmıştı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELAL 
ERTUĞ (Elâzığ) — 8 nci madde 7 nci madde 
olacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ek 8 nci maddeyi okutuyorum, 
bir madde çıktığı için bu ek madde 7 oluyor. 
Onu okutuyorum. 

Ek madde 7. — E k madde 5 te yazılı (A) 
ve (B) bendlerideki hükümler din adamı ve 
işçi sendika uzmanı olarak atanacak sosyal 
yardımcıların atanmalarında uygulanmaz. 

Din adamı olarak atanacak sosyal yardım
cılar İlahiyat Fakültesi veya Yüksek İslâm 
Enstitüsü mezunları arasından Diyanet İşleri 
Başkanlığınca gösterilecek adaylar içinden Ça
lışma Bakanlığınca seçilir. 

İşçi sendika uzmanı olarak atanacak sosyal 
yardımcılar en çok işçi üyesi bulunan İşçi 
Konfederasyonunca gösterilecek adaylar ara
sından Çalışma Bakanlığınca Devlet memurları 
hakındaki kanunlara göre atanırlar. 

İşçi sendika uzmanı olarak atanacakların 
en az beş yıl sendika yöneticiliği yapmış olma
ları şarttır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen üye var mı? Buyurun Sayın Vural. 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlar, bu maddede söz alışımın sebebi Ana
yasa hükümlerine göre din işlerini tedvir esas 
itibariyle Diyanet İşleri Reisliğine bırakıldığı ve 
bununla ilgili olarak da 633 sayılı Kanunun çı
karıldığı, keza Çalışma Bakanlığının Teşkilât, 
görev ve yetkileri Kanununda onun yapacağı iş
leri tesbit etmiş bulunduğu halde Anayasa muva
cehesinde biribirinden ayrı iki Bakanlık, Diyanet 
İşleri Reisliği gibi iki teşekkülün görev ve yetkisi 
bakımından birbirine tedahül ettiği meydana çık
maktadır. Nitekim 633 sayılı Kanun Diyanet İş
leri Reisliğinin görevlerini şu şekilde saymakta
dır: 

«İslâm Dininin inançlarını, ibadet ve ahlâk 
esaslariyle ilgili işleri yürütmek, din konusunda 
toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönet
mek üzere kurulmuştur.» der. Sarih, olarak ka
nunla yapacağı işler tesbit edilmiştir. 
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Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaM 4841 sayılı Kanunun 1 nci madde
si ise aynen şöyle ; 

«Çalışma Bakanlığı, çalışma hayatının 
yükseltilmesi, çalışanlarla, çalıştıranlar ara
sındaki münasebetlerin memleket yararına 
ahenkleştirilmesi, memleketteki çalışıma gücü
nün genel refahı arttıracak surette verimli ka
lınması, tam çalıştıranla ve sosyal güvenin sağ
lanması ile görevlidir.» der. 

'Gîörevlerd kanunla sarih olarak bu şekilde 
belirtilen bir Balkanlılk ve bunun karşısında 
•bir Diyanet İş'leni Reisliğinin tamaımiyle yet
kisi ve görevi dâhilinde bulunan yapması ge
reken hususlara ait, din adamlarına ait başka 
bir Bakanlık kadrosunda kadro ihdas etmek 
ve başka bir reisliğin görev yetkisi dâhilinde 
ıbulunan memuru Çalışma Bakanlığı kadrola
rından tâyin etmek hukuk bakımından ve bu-
•günkü Anayaısa nizamı bakımından mıümlkün 
değildir. Bunu kabul ettiğimiz takdirde, be
nim şahsi kanaatimce Anayasanın bu husus-
talki maddelerini ihlâl etmiş oluruz. Şimdi gö
rev ve yetkilerini ilgili kanunlarla biraz önce 
belirttim. Arkadaşlar, bu hususta Diyanet İş
leriyle Çalışma Bakanlığı arasında da bir hu
kukî bağlantı kurmak mümkün değildir. Bir 
hukukî bağlantı kuramadığımızdan dolayı da 

Diyanet İşlerinin tâyin edeceği din adamları
nın Çalışma Bakanlığının dış teşkilâtına ait 
•kadrolarından tâyini yine usulsüz olur. Arka
daşlar şu husus bu meselede çok mühimdir. 
Din adamları diplomatik staıtü bakımından na
sıl bir hüviyet kazanacaklardır. Büyükelçilik
ler, kendi nezdinde bulunan çalıştırdıkları me
murlara ait bilgiyi, kadroyu, statülerini müte-
kaJbiliyet prensibi esası dâhilinde nezdinde bu
lunduğu Devlete bildirir. Din adamlarının kad
rosu diplomatik statü içerisinde bugün dünya 
üzerinde mevcudolmıyan bir kadrodur. Ma
dem ki, bunları biz büyükelçilik, elçilik nez
dinde kuracağız, o halde bu din adamlarının 
statüsü bir diplomatik memur statüsünde ola-
caik mıdır, olmıyaeak mıdır? 

Oluma nezdinde bu teşkilâtı kurduğumuz 
devletin aynı şekilde Devletler Hukuku esası
na göre mütekabiliyet prensibinden dolayı 
•bundan böyle Türkiye'de din adamı bulun-
durmaya, kendi sefareti nezdinde, kendi dinî 

inançlarını temsil eden kimseleri tâyin etime 
esasından yani mütekabiliyet esasından iste
mek yetkisi doğacaktı^. Türtkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti olarak biz bugün bundan böyle her 
sefaretin nezdinde, her sefaretin de mütekabi
liyet esasına dayanarak din adamları tâyin1 

etmeleri esasını kabul edecek miyiz? Buna be
nim şahsi kanaatimce iktidar da, Hükümetti 
de ve diğer arkadaşlar da cevaz vermezler. 
Biz Diyanet İşleri mensubu olan din adamı 
kimseleri bugüne kadar ne gibi yollarla gön
de rdiyselk onun görev ve yetkisi dâhilinde ol
mak kayıt ve şartiyle Diyanet İşleri Reisliği 
tarafından, bağlı olduğu Devlet Bakanlığı ta
rafından veyahut Millî Eğitim Bakanlığının 
tavsiye edeceği kimselerden seçilmek üzere 
gönderilmekte devam edilsin. Ama bunu ka-
nunlaştırır. Çalışma Bakanlığının dış tieşlkilâlt 
kanununa koyarsak benim şahsi kanaatimce 
diğer devletlerin de aynı şekilde kadro ihdas
ları karşısında müşkül durumda kalırız. Veya 
muvafakat etme mecburiyetinde kalırız, bu dal 
kötü bir emsal teşkil eder kanaatindeyim. Ça-
lışma Balkan!ığını din işlerine kanştırtmııyalıım! 
arkadaşlar, bunu Diyanet İşleri Reisliği tan
zim etsin. Oradan bu din adamları giderse 
daha faydalı olur kanaatimce. Şimdi diploma
tik bir hüviyet veremediğimize göre bu me
murların, din adaınıı olarak tâyin edilecek me
murların statüleri ne olacak? Diplomatik pa
saport vermek mecburiyetinde kalacağız, bu 
kanunu kalbul edersek. Ayrıca misillemeyi di
ğer devletler misillemelerini de kalbul edece
ğiz. Buna mukabil bir ihtilâf çıkarsa ki, çıka-
calktır Hariciye Bakanlığı mensubu gibi mua
mele gören, diplomatik muafiyetten istifade 
eden bu din adamları yarın bakanlıkla kendi 
aralarında bir ihtilâf çıktığı takdirde Danış-
taya gitme ve aynı şekilde kadroların yalhuft 
Danıştayın verdiği bütün imkânlar dâhilimde 
hak talebetmeye hak kazanacaktır. Bu da bir 
çıkmaz yaratacaktır. Sonra burada «Diyanet 
İşlerinin göstereceği», «Diyanet Reisliğinin 
göstereceği namzetler arasından» tâbirini kul
lanıyoruz. Bu da hulkük bakımından, teknik 
bakımdan mümkün değildir. Çünkü Diyaneti 
İşleri Reisliği bir Devlet Bakanlığına bağlıdır. 
Ancak İdare Hukukunda seviye itibariyle bir 
Bakan, bir Bakanla; bir Bakanlık bir Bakan
lıkla muhaiberat yapabilir. Bir Balkan veya 
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Bakanlık bir umum müdürlüğün hükmi şahsi
yeti ile veya doğrudan doğruya umum müdü
rün kendisine muhatabolmaz ve yazışıma da bu 
şekilde yapılamaz. Bu sebeple Diyanet İşleri 
Reisliğinin teklif edeceği adaylardan ziyade 
benim şahsi kanaatimce bugüne kadar yapılan 
usul de bu idi. 

Millî Eğitim Bakanlığı ve bu hususla il
gili Devlet Bakanının teklif edeceği adaylar 
arasından ve Hariciye Bakanlığının şimdiye 
kadar yaptığı tâyinler esas olmak üzere Ça
lışma Bakanlığının bu .kadrolarından değil, 
kendi özel kadrolarından tâyin etmek sure
tiyle bu işi halletmek memleket bakımından 
fayda vardır. Gitmelerinde de zaruret vardır. 
Fakat bu şekilde halledilmelerinde de fayda 
vardır kanaatimce. Burada şu sual sorulabilir. 
İşçi Sendikaları uzmanı gönderiyoruz, din ada-
'mı da gönderiyoruz ama işçilerimizin dışarda 
çocukları var, onların tahsile de ihtiyaçları 
vardır. Bu arada öğretmen meselesini niçin ele 
almıyoruz? Yani bu çocukların dış meral ebet
lerde tahsil, kültür ve terbiyeleri zaruri değil 
midir? Zaruridir ve esasen kanunumuza göre 
de ilkokul tedrisatı mecburi bir tedrisat oldu
ğuna göre elinde olmıyan imkânsızlıklar sebe
biyle çocuğunu dışarda okntamıyan vatandaşa 
da yardım etmemiz lâzımdır. Bu bakımdan da 
benim şahsi kanaatimce gene buraya bir kadro 
ilâvesi mümkün değildir; çünkü Millî Eğitim 
Bakanlığının görev ve yetkisi dahilindedir. 
Millî Eğitim Bakanlığının da bu meseleyi ele 
almak suretiyle dış memleketlerde bulunan işçi 
çocuklarının okuyabilmeleri için ve kanunen 
mecburi olan ilkokul tedrisatını tamamlıyabil-
meleri için tedbir almak ve dış memleketlere 
öğretmen de göndermek zarureti vardır kanaa
timce. Esasen Hükümet tasarında bu din adam
ları hakkında bir teklif mevcut değildir. Sonra
dan Meclisteki müzakerelerde ilâve edilmiştir. 
Benim vereceğim takrir ile madde metninde din 
adamlariyle ilgili deyim ve fıkranın metninden 
çıkarılması teklif ediliyor. Ancak, biraz önce 
izah ettiğim gibi bu vasıflı ehliyetli din adam
larının şimdiye kadar olduğu gibi bir diploma
tik sıfatla değil, Hariciye Bakanlığının tatbik 
ettiği yoldan yapılsa, tamamlansa Hükümette 
bir angajmana girmez ve bu fonksiyon da ken
diliğinden ifa edilmiş olur. Bu sebeple mad
de metninden fıkranın çıkarılması için bir tak

rir arz ediyorum. Bakanlığın Diyanet İşlerine 
ait görevle tedahül halinin de zail olmasını te
min edecektir, kanaatimce. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muh

terem arkadaşlar, Mahmut Vural arkadaşımız 
din adamlarının gitmesi lâzımgeldiğini, fakat 
bunların gönderilmesinin Diyanet İşlerine bı
rakılmasını, Hariciye Vekâletinin üzerine al
masını ileriye sürdüler. Ortada bir tatbikat 
var; ancak, bu işe 1963 yılında başlandı. Biz 
Almanya'ya, Parlâmento Heyeti olaraPi gitti
ğimiz zaman Nüvit Yetkin arkadaşıımız ve di
ğerleri de vardı. Ve orada bir sohbet esnasın
da, Türkiye'mizde bulunmuş, uzun müddet ça
lışmış, Türkiye'yi gayet iyi tanıyan, Türkçe 
bilen bir Alman dostumuz ortaya meseleler sür
dü. Bu meseleler gayet calibi dikkat idi. Biz 
bunu öne sürdük, ondan sonra iktidarlar din 
adamı gönderme meselesini ele aldılar. Dedi ki, 
ikinci şıkkı burada mevzuuibahistir, «siz bura
daki işçilerinizin mânevi duranımın düşünmü
yor musunuz? Buraya İtalya'dan İspanya'dan, 
Yunanistan'dan ve diğer devletlerden işçiler 
çalışmak için geliyorlar, aynı dinden olduk
ları için kiliseye gidiyorlar. Fakat biz Hı-
ristiyamz. siz Müslümansımz o halde mânevi-
yatsız hiç insan topluluğu olmaz. Bunu nazarı 
itibara almak mecburiyetindesiniz» dedi, aynen 
ıböyle o zamandan beri söz konusu oldu, ara
dan zaman geçti, ancak yeni gidebildi. Niçin 
bu böyle oluyor? Diyanet İşleri Reisliğinin kad
rosu müsait değil, kadrosu müsaidolmadığı için 
elbette o bakanlık ona müracaat ediyor, ve bu su
retle aradan zaman geçiyor. Nitekim bir sözlü soru
da da Sayın Çalışma Bakanı burada yok, «Ben 
ne yapayım» dedi. «Diyanet İşlerinin elinde 
kadro olmadığı için gönderemiyoruz» dedi. Yine 
şimdiye kadar Millî Eğitim 'mensuplarından 
kimse gidemedi. 24 ilkokul öğretmeni arkadaşı
mıza imtihan açtılar, kazandılar, fakat kadro 
bakımından her iki bakanlık arasında uyuş
mazlık olduğu için gidemediler. Bunun statü 
bakımından bir ziyanı yoktur. Diğer kadrolar 
verildiği vakit, madem ki, oradaki Türk çocuk
larının okuması mevzuubahistir, böyle bir kadro 
verildiği zaman Millî Eğitim Bakanlığının üze
rinden yükü alıyor, vermek istemiyor Çalışma 
Bakanlığı, daha kolaylıkla öğretmen arkadaş
ları gönderiyor. -
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Diyanet İşlerinin yine böyle üzerinden yük 
almıyor, dolayısiyle kadrolar ellerinde olduğu 
için istediği yere imtihanla yine gönderiyor. 
Yalnız statü değişmiş değil. İmtihanı Diyanet 
işleri Reisliği açıyor. Hangi hakka ve salâhiye
te sahipse kazananları bu suretle göndermiş 
oluyor. Onun için bu maddenin bu şekilde kal
ması ve Çalışma Bakanlığına bir kolaylık olması 
yerindedir ve elzemdir ve1 bunu böyle savunma
mız da iktiza eder. Yoksa uzun boylu mücade
leye ve aynı zamanda çıkmazların içine girme
mize imkânı vardır. Arkadaşımız dedi ki, di
ğer memleketler de göndermek isterse? Türki
ye'de işçileri yoktur onların, göndersinler din 

adamı. Bu iş öyle, gönderemezler. Sonra aynı 
zamanda burada onların cemaati de yoktur. 
Olan yerde zaten İstanbul'da falan onların ce
maati vardır, din adamlarını Ortodoks kiliseleri 
yetiştiriyor ve böyle de bir lüzum görülmez, 
haddizatında da bir sıkıntı da doğurmaz. Mad
denin aynen kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?.. Sayın Ege buyurunuz. Muh
terem senatörlerden bir işaret vermelerini rica 
edeceğim. Ek 1, ek 2, ek 3, ek 4, ek 5 ve ek 6 
ıi'cı maddeler üzerinde açık oyunu kullanmıyan?.. 
Yok. Oy verme muamelesi bitmiştir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh
terem arkadaşlarım, Sayın Vural dışarıya gön
derilecek din adamlarının Çalışma Bakanlığı
nın kadrolarından atanmasının usulsüz olacağı 
üzerinde durdular. «Böyle bir usulsüzlük ancak 
Hariciye Bakanlığı kanalı ile yapılırsa gideri
lebilir.» dediler. Ben bunu telif edemedim. 

İkincisi diyorlar ki, eğer bu yoldan böyle 
bir şey olursa, tâyin olursa diğer devletler de 
bize din adamı gönderme hakkını kazanacak
lar, mütekabiliyet prensibine göre, derler. Hal
buki Sayın DikeçligiFin çok kısa üzerinde dur
duğu bir nokta vardır ki, haklıdır. Mesele şu
dur : Bizim hariciye kanalı ile Hariciye Bakan
lığının dışardaki teşkilâtımıza, her hangi bir 
memlekette bir din adamı göndermesi me'vzuu-
bahis değildir. Burada bir hususiyet meydana 
gelmiştir. Türkiye yabancı mmeleketlere işçi 
ihraceden bir memleket durumundadır, bu ya
bancı memleketler de malûmdur ve oralarda da 
Türk işçisi gittikçe kesif bir hal almaktadır. 

Hattâ Sayın Dikeçligil'in ifade ettiği gibi, bi
zim tarafımızdan bunu duymak, böyle bir ihti
yacı hissetmek meselesinden önce yabancılar 
dahi bu halin gerektiğini bize ifade etmektedir
ler. Şimdi ben bundan bir, iki gün evvel Sayın 
Bakana bana gelmiş olan Türkçe ve Almanca 
broşürler verdim. Bu broşürler Hıristiyan di
nini ve museviliği telkin eden broşürlerdir. Al
manya'da bir hastanede, iki defa aynı hastanede 
yatan bir işçiye aynı broşürler iki defa getiril
miş verilmiş ve papazlar tarafından telkin edi
liyor Hıristiyanlık. Ve bu işçi bu broşürleri çe
şitli kimselere gönderdiği gibi bana da gönder
di. Tetkik ettiğim zaman hayretler içinde kal
dım. Hakikaten kurtuluşun Hıristiyanlıkta ol
duğunu iddia eden beş, altı tane, belki sekiz ta
ne, şimdi hatırlıyamıyorum, broşür. Saym Ba
kana tetkik buyurması için ben takdim ettim. 
Şimdi mesele şu : Memleketimizin dışında işçi
lerimizin din adamlarına ihtiyacı vardır. Bunu 
Sayın Vural da kabul ediyor. Belki Hariciye 
Bakanlığı kanaliyle olduğu takdirde Sayın Vu
ral'ın ortaya koyduğu mütekabiliyet prensibi 
ortaya çıkar. Şimdi o memleketlerin bizde ke
sif miktarda işçileri bulunmadığına göre ne es
babı mucibe ile bize din adamı göndermek ih
tiyacını duyacaklardır. Zaten Türkiye'ye din 
adamı gönderme ihtiyacını da duymazlar." Tür
kiye'de yabancılara din propagandası yapılmaz. 
O onlara, vergidir. Bu bakımdan bu mütekabi
liyet prensibinin burada yürürlükte olacağına 
inanamıyorum. 

İkincisi Diyanet İşlerinden sorulması mev
zuu. Elbette Diyanet İşleri ile Başkanlık ara
sında re'sen bir muhavere bir muhabere olamaz. 
Ancak bağlı olduğu bakanlık kanaliyle yapıla
caktır. Ama şunu kabul etmek lâzım ki, bizim 
memleketimizde ve teşkilâtımız içerisinde dinî 
mevzuları elinde tutan ve bu meseleleri bilen, 
bu meseleleri tâyinleri, terfileri yürüten makam 
Diyanet İşleri Başkanlığıdır. Bu bakımdan ka
nun tasarısının maddesine bu tarzda geçmiştir. 
Bu tarz ile kabul edilmesinde her hangi bir sa
kınca olacağım sanmıyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek istiyen saym üye? Buyurun Sayın Komis
yon Başkanı Celâl Ertuğ. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler, halen bugün fiilen yurt dışında 9 din 

— 413 — 



C. Senatosu B : 44 14 . 3 .1967 O : 1 

adamı mevcuttur. Bu din adamlarımız işçileri
mizin bulunduğu bölgelere 4498 sayıüı Kanunla 
gönderilmişlerdir. Yani kendi maaşları orada
ki yabancı kura çevrilmek suretiyle gönderil 
mislerdir ki, bu büyük bir sıkıntı yaratmakta
dır bu din adamlarına, mahrumiyete mâruz bı
rakmaktadır. Şimdi Sayın Vural'ın tereddüdet 
tiği noktaya gelince: 

Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin komisyo-
numuzdaki izahatına göre mesele tamamen ak
sinedir yani din adamları eğer Diyanet İşleri 
veya Devlet Bakanlığı kaııaliyle gönderilirse 
o zaman asıl din adamı sıfatiyle oraya gitmek 
ve orada mütekabiliyet müessesesini işletmek 
gib'I bir ihtilât bahis mevzuu olabilir demiştir 
Dışişleri Bakanlığı temsilcisi. Halbuki burada 
dikkat buyurursanız sosyal yardımcı olarak 
ve din adamı olarak ve İlahiyat Fakültesi me
zunu, sırf menşe itibariyle, formasyonu itiba
riyle İlahiyat Fakültesi mezunu fakat sosyal 
yardımcı olarak gidecektir, Çalışma Bakanlı
ğının bir eîlemam olarak. Onun için Sayın Vu
ral'ın ileri sürdüğü sakınca tamamen böyle. 
Bu kanunu yani bu tasarıyı bu şekilde kabul 
etmek suretiyle izale edilmiş olacaktır. Bu nok
taya kendilerinin de iltifat buyurmalarını rica 
edeceğim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Vural buyurun. 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlarım, benim konuşmamın bilhassa te
mel noktalarım, arkadaşllarım yanlış anlamış 
bulunmaktadırlar. Bu sebeple ikinci defa söz 
aldım. Arkadaşlarım, Sayın Komisyon Başka
nının biraz önce izah ettiği gibi komisyon mü
zakereleri esnasında Hariciye Vekâleti temsil
cisi benini görüşüme iştirak etmiştir, biraz 
önce izah ettiğim görüşlerimi teyidetmiştir. Yani 
tâyini olursa Hariciye Vekâleti bunları memur 
olarak kabul edemez, dedi. Memur olarak ka
bul edemediği takdirde kanunen verdiğiniz yet
kiye göre bu kimse memur olarak tâyin edi
nirse ve Hariciye Vekâleti bunu memur olarak 
bulunduğu devlet nezdinde akredite etmezse 
bu kimsenin Danıştaya gitmek suretiyle dâva 
açması halinde gayet enteresan durumlar mey
dana gelebilir. Yani Damştayda bu dâvayı da 
kazanabilir. Ama, Hariciye bunu memur ola
rak kabul edemez, hariciyenin görüşü budur. 
Komisyonda arkadaşımız Sayın Komisyon Baş

kanının izah ettiği şekilde olmamıştır. Komis
yonda izah edildiği veçhile, Çalışma Bakanlı
ğı ve diğer bakanlıklardan giden kimseler, 
Mailiye Bakanlığı kadrolarımdan giden kim
seler o bulundukları kadrolardaki unvan ve 
sıfatlarla gitmişlerdir. Din adamı sıfatiyle git
mişlerdir, din adamı sıfatiyle gidemezler. Eğer 
Çalışma Bakanlığı Dış Teşkilât Kanununa biz 
bu şekilde sıfat ilâve edersek işte o zaman Dev
letler Hukuku esasları işiler. Bakanlığın ver
miş bulunduğu bu unvandaki kadroları ve me
murları diplomatik yollarla nezdinde bulun
dukları devletlere bildirdikleri zaman da müte
kabiliyet prensibi kendiliğinden doğar. O dev
let burada işçisi buîlunsuıı veya bulunmasın 
kendi sefareti nezdine, başkonsolosluğu nezdine, 
daimi misyon ve delegeleri nezdine din adamı 
tâyin etme yetkisini kazanır. Bunu burada tes
cil etmek mecburiyetindeyiz. Bu bir esastır, 
Devletler Hukukunda. Bunun aksini düşünmek 
mümkün değildir. Diplomatik muafiyet mese
lesine •gelince; diplomatik sıfatı ihraz etmiş 
bulunan, diplomatik pasaportla memleket dı
şına çıkan insanların, devlet menıurtarmm hep
si bu muafiyetten kendiliğinden istifade eder. 
Benim şahsi kanaatim odur ki, Hariciye Ve
kâleti bu şekildeki diplomatik muafiyeti haiz 
diplomatik pasaportları bile vermekte kanu
nen imkân bulamıyacaktır, zorluk çekecektir. 
Onun için ben dedim ki, Hariciye Vekâletinin 
daha önce tuttuğu yoldan kadrolarınım unva
nını taşıyan din adamları tâyin edilmişlerdir. 
Aslında bunlar Hariciye VekâCeti nezdinde din 
adamları gözükmezler, bulundukları kadronun 
unvanını taşırlar ve orada o şekilde gözükür
ler. Fakat esasta din adamı sıfatiyle hareket 
ederler. Kaldı ki, Sayın İskender Cenap Ege 
arkadaşım dediler ki, aslında muhalif değil. 
Ben aslında şu hususu belirtmekte, fayda gö
rürüm arkadaşlar. Bir kere Türkiye Cumhuri
yeti lâik bir Cumhuriyettir. Aslında din işi
ni bu şekilde kadro ile tedvir etmek imkânı
nı çok değişik anlamak lâzım. Yani dış memle
ketlere kadro vermek suretiyle işçilerimizin il
lâki dinî yolda ibadet yapma mecburiyetleri 
şeklinde kabul ediliyorsa hiç kimse kanunen 
yola zorlanamaz. Binaenaleyh, ben esasta bir 
teşkilât kanunu yapıLırken bir Bakanlığın gö
rev ve yetkisi dâhilinde bulunan işin, diğer 
bir bakanlığın görev ve yetkisinin içine karı-
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şacak şekilde kadro ihdas etmek suretiyle ve
rilmesinin Anayasa düzenine aykırı olduğunu 
söyledim. Bu sebeple bunun hal tarzının bun
dan önceki tatbikatta yapıldığı şekilde deva
mında fayda vardır. Eğer bunu kanunlaştırır 
ve bu kanunla din adamları sıfatlyle gönder
diğimiz kimseler diplomatik muafiyetten isti
fade ettirmek suretiytc, yani o memlekette suç 
izleseler, o memlekette her hangi bir suçtan do 
layı takibat altında kalsalar, diplomatlık mua
fiyetten dolayı o devletin memurları veya po
lisi buna müdahale edemez. Bu gibi sıfatlan 
ihraz suretiyle din adamları gönderirsek iddia 
ed'yc-rum \^ bundan beyle yabancı devlet
ler de kendi sefaretlleri nezdindc, konsol sluk-
lan nezdinde, başkonsoloslukları nezdindc ve 
bu kanunun kabul ettiğiniz delegelikler ve 
misyonlar nezdinde din adamı htihdam etmey' 
açıkça din adamı resmen papazı kendi kıyafe
tiyle tâyin edip göndermeyi haklı olarak ka 
zanmırç olur. Bu ise benim şahsi kanaatimce bi 
zim yaptığımız en büyük hata olur. Arz ede
rim. 

GEOÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Saym Başkan bir nokta 
mn vuzuha kavuşması lâzımdır. 

BAŞKAN — Saym Ertnğ kürsüye buyu 
run, zapta geçsin. 

GEOÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI C E L / I 
ERTUĞ (Elâzı-) — Saym Başkan, Saym Vv 
ral'ın endişes'sini izale etmeye çalıştım. FakaJ 

dsmek ki, maksadımı ifade ed^memip-im. Br 
şahıslar din adamı olarak gönderilmemek 
tedir. Kadro cetvelinden sosyal yardımcı o1r 

rak gitmektedirler. Ama, formaryonlan İTı 
hiyat Fakültesi mezunudur. E^er yaban c-
devletlorden buraya her hangi bir sefa""4 

kançılaryasına din adamı olarak b"r Mîhi 
yat mezunu yani onların kendi din okullar 
mezunları her hangi bir karcı'a^ya memurr 
plarak buraya gönderirse hic kimse bıtnr 
mâni olamaz. Çalışma Bakanlığının sopyal ya*1 

dımcısı olarak gitmektedirler. Bunların tek 
hususiyetleri din okulu formasyonu, ilâb'yat 
mezunu oluşundan ibaretir. Halen bugün mev 
cuttur, fiilen 4498 sayılı Kanuna göre maaş
ları oraya transfer edilmek suretiyle orada
dırlar. Şayet bunu çıkarmadığımız takdirde 

yine bu din adamları orada harieiye kadro
sundan aynen, nasıl şimdi sosyal yardımcı 
kadrosu ile Çalışma Bakanlığınca gidecek-
lerse, o zaman da kançılarya kadrosu ile yine 
din adamı olarak bulunacaklardır. Ve bir 
fark olacaktır. Maaş bakımından mahrumi
yet içinde olacaklardır. 

îkinci fark, bunu çıkaralım, fark, Diyanet 
İşlerine sokalım dersek, bu da yeni bir kanun 
çıkarmak mevzuudur ve uzun bir prosedüre 
tâbi olacaktır. Din adamları da dışarıda mağ
dur kalacaklardır. Binaenaleyh tekrar edi-
vorum, din adamı sıfatı ile gltmemektedir-
'er, gayet vazıh o1 arak, işte 19 ncu sayfa
sında, «yararcı memleketlere sof yal yardımcı 
11 tane, GOO liralık maaş kadrosu» kerre için
de, ''din adamı.) dTyor yukarıda hekim diyor, 
aşağıda «işçi sendikaları uzmanı» diyor. Bu
rada din adamını sadece menşei ve formas-
vonu bakımından ifade etmektedir. Asla res
mî sıfatları sosyal yardımcıdır. Nasıl diğer 
mensubinc ayrı hakları tanıyorsak sadece 
•n°nsei din adamı olmaktan ibaret olan bu 
sosyal yardımcılara da aynı hakları tanımamız
da îrçbir sakınca yoktur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen başka sayın üye?.. Yok. Bir takrir 
vardır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
îzah ettiğim sebeplerden dolayı. Ek madde 

7 metinde mevcut din adamı ile ilgili deyim 
ve.fıkranın madde metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Ankara 
Mahmut Vural 

BAŞKAN — Komisyon?.. Katılmıyor. Hü
kümet t 

ÇALIŞMA BAKANI ALÎ NAÎLÎ ERDEM 
fîzmir Milletvekili) — Bir hususu arz edeyim 
i 'endim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI ALÎ NAÎLÎ ERDEM 

fîzmir Miretvekili) — Sayın Mahmut Vural 
Bevin takririnde bir iltibasa imkân verilmesi 
nndişesiyle verilmiş olan hr'prsu Anayasanın 
o-taya koymuş oMuru lâiklik esprisini ih
lâl eder malryette görmüş oldukları endi
şeleri izale etmek yönünden kabul edilen ve 
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konuşmaları henüz yapılmamış olan cetvelde 
yabancı memleketlerde sosyal yardımcı. (Din 
adamı) denmektedir. Oraya parantez içindeki 
din adamı tâbiri kaldırılsa ve onun yerine 
(İlahiyat ve Yüksek îslâm Enstitüsü mezun
ları) terimleri konsa; burada da müzakeresini 
yapmış olduğumuz ikinci fıkrada din adamı 
tâbirini kaldırsak zannederim endişeleri berta
raf edilmiş olur, iltibasa mahal kalmaz. 
Böyle bir tavzihe iştirak ederlerse takriri ka
bul edeceğimizi ifade ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, elimizde böyle 
bir takrir yok, takrir bundan ibarettir. De
mek ki, Hükümet takrire katılmıyor, takdire 
bırakıyor. Çünkü takrir kelimenin çıkarıl
ması hakkındadır. 

Takririn dikkate alınması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Reddedilmişir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık 
oylarınıza arz edilecektir. Sayın üyelerin bir 
endişesi varsa, İçtüzükte müsait hükümler 
vardır. 

Ek Madde 8. — Çalışma müşavirlikleri ile 
çalışma ataşelikleri, hizmetin özelliği itiba
riyle, müşavirliğin ve ataşeliğin ihtiyaç du
yacağı Türk ve yabancı uyruklu doktor, avu
kat, uzman, mahallî kâtip, mütercim, dak
tilo ve hademe gibi personeli sözleşmeli ola
rak çalıştırmaya yetkilidirler. 

Yabancı memleket mevzuat veya usul
leri, sözleşmelerin elçilikler veya konsolosluk
l a r a yapılmasını zorunlu kıldığı takdirde 
sözleşmeler elçilikler veya konsoloslüklarca ya
pılır. 

Bu personelin, personel giderleri ile yöne
tim, yolluk ve giderleri ve diğer her türlü 
masrafları Çalışma Bakanlığı bütçesine konu
lan ödenek ile karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen saym üye?.. Buyurun Sayın Bahadırlı. 

ENVER BAHADIRLI (Hatay) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlar, evvelâ bir nok
taya işaret etmek isterim. Müzakeresini yapmak
ta olduğumuz bu kanun tasarısı bir teşkilât 

kanunu olmakla beraber, sanki muvakkat bir 
zamanda tatbik edilip ondan sonra hükümden 
kaldırılacak ek maddeler halinde tedvin edilmiş 
bulunmaktadır. Bu noktanın hukuk tekniği ba
kımından sakat olduğu kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, dış teşkilâtımızda ha
riciyemizin teşkilâtı mevcuttur. Bununla bera
ber ticaret ataşesi gibi, millî eğitim müfettişleri 
gibi, savunma ataşelikleri gibi birçok ataşelikler 
mevcuttur. Bu itibarla, böyle bir teşkilâta lüzum 
olduğu kanaatindeyim. Ancak, bu teşkilât kana
atimce bir deneme mahiyetinde olmalıdır ve ni
tekim Sayın Suphi Batur arkadaşımız bir mad
de münasebetiyle yaptığı konuşmada Hükümete 
bir sual tevcih etti. Dediler k i ; bu kanunun malî 
portesi ne olacaktır, bütçeye ne gibi bir malî 
porte getirecektir, cari masraflarda ne gibi bir 
artma olacaktır? Bunun karşılığı ne suretle 
temin edilecektir? Bunlar belli olmadan böyle 
büyük bir teşkilât kanununa gidilmesi cari mas
rafları daha çok artırması bakımından mah
zurludur. Bu sual cevapsız kaldı. Şimdi bu kad
ro maddesi geldiği zaman tekrar üzerinde du
racağım. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu madde 
münasebetiyle de, bu teşkilât henüz deneme ma
hiyetinde olması lâzımgelirken, dış memleket
lerde ölçüsüz olarak her türlü hizmetli tutmayı 
öngörmektedir. Kanaatimce de Hariciye teşkilâ
tımızdan, binalarından, personelinden, yerlerin
den istifade etmek suretiyle şimdilik bu teşkilât 
vazife görmelidir. Şayet bu çalışmalar faydalı 
ve semereli olduğu takdirde ilerde daha başka 
binalara ve hizmetliye ihtiyaç bulunması halin
de her zaman için ek kadro almaları, ek kadro 
verilmesi mümkündür. Bu itibarla, komisyonun 
bu nokta üzerinde ehemmiyetle durmasını ve bu 
maddeyi komisyonda yeniden müzakereye alma
sını istirham edeceğim. Bir de takrir arz edece
ğim iltifat edilmesini dilerim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Ek 8 nci madde üzerinde görüş
mek istiyen başka saym üye?.. Yok. Takrir?... 
Yok. 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Bir sual so
rabilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Kimden efendim, benden mi! 
Yok efendim. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 9. — 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-
nabilmesini temin bakımından Çalışma Bakan
lığı Bütçesine gerekli ödenek konulur. 

Bu gibi yardımların nelerden ibaret olacağı 
bu kanunun yürürlüğe gireceği tarihten itibaren 
3 ay zarfında çıkarılacak yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isti-
yen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ek 8 ve 9 ncu maddeler açık oylarınıza arz 
edilecektir. 

Ek madde 10. — Çalışma müşavirlikleri ve 
çalışma ataşelikleri, büyükelçilik, elçilik, daimî 
delegelik, daimî misyon veya başkonsolosluk ve 
konsoloslukların bina durumları elverişli ise, bu 
binalarda ayrılacak dairelerde; bu binaların du
rumları elverişli değilse kira ile tutulacak bina 
veya dairelerde, ya da, bulundukları memleket
lerin ilgili resmî kuruluşlarınca karşılıklı anlaş
ma ile sağlanacak bina veya dairelerde çalışır
lar. Kiralanan bina veya dairelerin kira, bakım, 
ısıtma ve aydınlatma gibi giderleri ve karşılıklı 
anlaşma ile sağlanacak bina veya dairelerin an
laşmada belirtilebilecek giderleri, Çalışma Ba
kanlığı Bütçesine konulacak ödenekle karşıla
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye ? 

ENVER BAHADIRLI (Hatay) — Hükümet
ten bir sualim var efendim ? 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet oturduğu 
yerden sayın üyeye cevap verir mi? İzahat ver
diği esnada soru sorulur. 

ENVER BAHADIRLI (Hatay) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sözmü istiyorsunuz? Buyurun 
Sayın Enver Bahadırlı,. 

ENVER BAHADIRLI (Hatay) — Muhte
rem arkadaşlarım, vazifeler arasm'da tedahül 
olduğu gibi, maddeler arasında da tedahülü 
gösteren bir madde ile yine karşı karşıya bulu

nuyoruz. Şimdi, demin kabul buyurulan ek 
madde 8 e göre, çalışma müşavirlerinin dışa
rıda çalışmaları için, bina, hizmetli, mütercim, 
hademe gibi her türlü personel tutmaları veya 
bina kiralamaları işini sözleşme ile yapmaları 
kabul edildiği halde, bu maddeye göre dışarı
daki konsolosluklar veyahutta başkonsolosluk
lar binalarında mümkünse bu yerlerde çalışma
larını, burada vazife görmelerini derpiş eden 
bir tedahül maddesiyle karşı karşıya bulunuyo
ruz. Benim kanaatimce bütçe henüz yeni geç
miştir, sonra bunların bütçelerinin Çalışma 
Bakanlığı bütçelerinde her sene gösterileceği 
kanurida gösterilmiştir. Bütçe henüz yeni geç
ti, kanaatimce Çalışma Bakanlığı bütçesinde 
böyle bir gider de mevcut değildir. O halde bu 
kanunun kabul edilmesi halinde bu ek madde
lerin tatbikinin yeri olmıyacağı kanaatindeyim. 
Bu itibarla, bu tahsisatlarının da konulması, 
gösterilmesi ve bundan sonraki senelerde büt
çelere fasıllarında yine her türlü masraf ve gi
derlerin bütçelerin de yer alması gerektiği ka
naatindeyim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzeriride görüşmek is-
tiyen başka sayın üye?... Yok. Oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, açık oylarınıza arz edilecek
tir. 

Ek madde 11. — Çalışma müşavirleri ile 
çalışma ataşelerinin görevleri icabı verecekleri 
veya mukabele 'edecekleri ziyafet masrafları Ça
lışma Bakanlığı Bütçesine konulacak ağırlama 
giderleri ödeneği ile karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?... Yok. Oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir, açık oylarınıza arz edilecektir. 

İkinci maddeyi oyunuza arz etmemiştim. 
Ancak ek 5 nci maddenin tekriri 'müzakere yo-
liyle görüşülmesi talebedilmektedir. İçtüzüğün 
77 mci madesi gereğince takrir sahiplerinden bi
rine, komisyona ve Hükümete söz vermek su
retiyle oylarınızla mesele halledilecektir. 

Yüksek Başkanlığa 
Ek madde 5 in yeniden müzakeresini arz 

ederiz. 
Uşak Kayseri 

Faik Atayurt Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Bolu 

Sırrı Uzunhasaııoğlu 
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SIRRI ATALAY (Kars) —İçtüzüğe göre ge
rekçe lâzım ? 

BAŞKAN — Gerekçe tâbiri yoktur. 77 nei 
maddeyi okuyorum: 

«Bir tasarı veya teklifin kesin olarak oylan
masından önce, komisyon veya bir üye tasarı ve
ya teklifin bir veya birkaç maddesinin hatalı 
olarak kabul edildiğini ileri sürerek gerekli 
değişikliğin yapılmasını istiyebilir.» 

SIRRI ATALAY (Kars) — Böyle bir iddia 
yo'k ki, Sayın Başkanım? Sadece yeniden gö
rüşülmesi deniyor. 

BAŞKAN — Sayn Ata^y, «gerekçelb de
diniz, sonra da döndünüz «Böyle bir iddia yok:> 
dediniz. Takrir s a h i p l i n d e n her hangi birisi 
söz istiyor mu, vereceğim"? Yok. Komisyr.-n 
adına?.. Yok. Hükümet adınaî.. Yük. Geçici ak 
beşinci maddenin tekriri müzakere yolu ile mü
zakeresini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir efendim. 

2 neim addeyi tekrar okutuyorum; 
(İkinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — E'klenen maddeler ayrı ayrı gö
rüşülüp oylanmıştır. Madde üzerinde görüşmek 
isLiyerı sayın üye?.. Yo'k. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Açık oylarınıza arz e'ili-
lecoktir. 

Madde 3. — Bu kanuna bağlı 1 sayılı cet
velde yapılı kadrolar Çalışma Bakanlığı kuruluş 
ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanuna ek 
6050 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetveldeki 
kadrolara ilâve edilmiştir. 

B-VSKAN — Sayın Ergün, buyurun. 
ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, sayın senatörler, madde 3 kad
roların tesbitlyle alâkalıdır. 

Bu balkımdan daha çok geçen oturumda bü
yük ağırlığı bu nokta üzerinde toplanmıştı ve 
bu nokta üzerinde toparlanan müzakereler ne
ticesinde komisyon tarafından da bu görüşül
mekte bulunan tasarı geri alınmıştı. Şimdi ha
kikaten komisyon daha isabetli çalışmalar yap
mak suretiyle teklifini huzurunuza getirmiş bu
lunmaktadır. Yalnız daha ilk nazarda hazırlan
mış bulunan cetvelde bir maddî hata vardır. 

Hata da şudur; her halde komisyonun muhte
rem azaları da göz gezdirirlerse bu cetvelde 
bunu kolaylıkla tesbit etmiş olacaklardır. Bu-
;-um şu; yabancı memleketlerde çalışma müşa
viri olarak üç kişi ve 1100 lira ile ve yine ya
bancı memlcıketlerde çalışma ataşesi 950 lira ile 
altı kişi, yabancı memleketlerde çalışma ataşesi 
bir kişi sekizyüz lira ile ve yine yabancı mem-
leketlerde çalışma ataşesi sekiz tane sökizyüz 
lira ile. Şimdi her ikisi de yani bir tane sekiz
yüz liralık var derece7, yine derece yedi olmak 
Lizere sekiz kişilik var, yine 800 lira kadrosu. 
Ya bu dokuz olmalı idi ve cetvele de böyle iş
lenmesi lâzımdı, veyahut da bunu da, burada 
bir kodra fazladır. Doğru değil mi efendim?... 
Bu bakımdan evvelâ catvelin bu tarafının mut
lak surette tashihi gerekir. Yani ya bu adedde 
veyahut da miktarda bir değişiklik yapılması 
icabeder. İşin bu tarafını bu şekilde tescil et
tirdikten sonra diğer mevzua geçmek isterim. 
O da şudur: 5 nci madde kabul edildiğine göre, 
arbk hekimlik için konmuş bulunan üç kişilik 
kadro, 9 ncu derecede buna lüzum kalmamış
tır. Her halde komisyon da belki bu noktadan 
durumu tashih edeenktir. Şimdi bu mâruzâtım
dan sonra bu kadro cetvelinin şu şekilde tan
ziminde, teabitinde isabet olacağı kanısında
yım. Bir defa müşavirliğin üç tane olarak kal
masını teklifim içerisinde aynen muhafaza edi
yorum. Diğer taraftan yabancı memleketlerde 
çalışma ataşesi burada altı tane gösterilmiştir. 
Ben bunu dörde indiriyorum ve 950 lirayı ay
nen muhafaza ediyorum. Çalışma, ataşesi yar
dımcılığını da yine çalışma ataşesi olarak ye
dinci dereceden sekizyüz lira olarak sekiz kişi 
aynen muhafaza ediyorum. Ve bir fazlalığı ta
mamen ortadan kaldırıyorum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Talep mi ediyorsunuz, teklif mi ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu konuşu
yor, fikirlerini söylüyorlar. Belki takrirleri de 
vardır. Oylarınıza arz edilecektir. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Talep mi ediyorlar, teklif mi ediyorlar ne ya
pıyorlar anlıyamadığım için söyledim. 

ÖMER ERGÜN (Devamla) — İndiriyorum 
efendim. Burada fazlalıkla yazıldığı kanaatin
deyim. Yani sekiz yüzlük kadro ve yedinci de
recede iki defa yazılmıştır. Birincisinde bir kad
ro konmuştur,diğerinde sekiz kadro konmuş-
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tur. Bu ya dokuz olması lâzımdır veya bir 
rakam fazla yazılmıştır, bunu ifade etmek is
tiyorum. Bir yanlışbk var, zaten komisyon da 
aynen iştirak ediyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Aynen değil, kısmen. 

ÖMER ERGÜN (Devamla) — Şimdi muhte
rem arkadaşlar, hakikaten geçen defa muhte
rem Senatonun göstermiş bulunduğu reaksiyon
da isabet vardı ve komisyon bu isaibeti seze
rcik, hissederek tasarıyı geri almıştı ve hakika
ten tasarı enine, be yuna komisyonda arkadaş
larımız tarafından tahliller yapılmak suretiyle 
bir neticeye yani sizlere takdim edildiği • şekil
de bir neticeye bağlanmış durumdadır. Yalnız 
'burada yine isabetsizlik vardır. Bu isabetsizlik 
giderilirse her halde kadrolar daha iyi tanzim 
edilmiş olur. 

Bir defa faıkir bir memleketiz, dışarıya faz
la döviz göndermektense fazla dövizin getiril
mesi hususunda gayretlerimiz olmabdır. Ben 
•bu istikamette gayret sarf edercîk kadroları bu 
yokla tanzim ot/tim. Sayın Çalışma Bakanının 
5 nci maddenin müzakeresi sırasında ifade et
tiği gibi ihtisasa önem verilmesi keyfiyetini 
ele alarak bilhassa ataşelere yardımcı olacak 
sosyal delegelerin yani yabancı ülkelerde Türk 
işçileriyle fazla irtibatı temin edecek ve onla
ra yol gösterecek, adeta onlara moral takvi
yesi yapacaık durumda olan sendika yönetici
leri maalesef Komisyonumuzda indirildi 21 
idi, bunların sayısı, 11 e indirildi. Başka sa
yılar üzeninde bâzı oynamalar yapıldı, düzelt
meler yapıldı fakat daha çok meslekten gelen 
işçinin karakterini, haleti ruhiyelerini çok ya
kından bilen tesbit eden ve hattâ yabancı ül
kelerdeki sendikacılarla temas etmek suretiy
le orada çalışan işçi arkadaşların hukukunun 
korunmasında birinci vazifeyi yapacak sendi
ka temsilcilerine, uzmanlarına biraz daha faz
la yer verilmesinde isabet olacaktır. Şöyle ki, 
11 olan bu rakamı hiç olmazsa 21 e, 22 veya 
25 e çıkarılması şoklinde değil 20 ra.kamı içe
risinde muhafaza edilmesine teklifimde yer 
verdim. Diğer taraftan, bir memur kadrosu 
vardır. Bu memur kadrosu 20 rakamı içeri
sindedir. Bu memur rakamını da düşürmek su
retiyle bu rakama ulaştırdım ve komisyonun 
getirmiş olduğu sayı 82 dir. Benim teklif et

mek istediğim ve bütün hepsi içerisinde olma
sına rağmen teklif ettiğim kadro miktarı 
78 e tesbit ettiğim rakamlarla düşmüş durum
dadır. Yani gerek Devleti daha fazla masraf
lara boğmamak, hizmeti en iyi şekilde görmek 
bakımından bu teklifimi hazırladım. Yüksek 
Divana, Yüksek Başkanlığa takdim edeceğim. 
Takdim etmeden evvel bir defa Heyeti Âlini
ze arz etmek isterim. 

Yabancı memleketlerde müşavir adedi üç, 
aynen muhafaza ediyorum. Yabancı memle
ketlerde ataşe sayısı altıdır, dört olarak ka
bul ediyorum, yani teklif ediyorum, diğerini 
sekiz olarak aynen muhafaza ediyorum, yani 
yabancı ülkelerde bizim ataşe sayımız, müşa
virlik de dâhil olmak üzere 15 olacaktır. Yani 
15 yabancı ülkede Çalışma Bakanlığı ataşelik 
kurulabilecektir. Halbuki teklifte daha geniş 
çapta ataşelik kurulmasına imkân vermekte
dir. Yabancı memleketlerde çalışma ataşesi 
yardımcılığını iki olarak aynen muhafaza edi
yorum. Yabancı memleketlerde sosyal yardımcı 
yani yüksek tahsil yoluyla çalışma hayatnda 
hizmet görecek 15 kişi teklifte 17 kişidir, ben 
15 e düşürdüm. Ondan sonra din adamlarını 
aynen muhafaza ediyorum 11 olarak, sosyal 
yardımcı sendika uzmanı olarak da 11 dir. bu
nun 20 ye çıkarılmasını teklif ediyorum. Diğer 
memur kadrosunu 20 den 15 e düşürmek sure
tiyle kadro 78 e düşmüş vaziyettedir. Her hal
de büyük bir ayrılık içerisinde bulunmuyo
ruz gerek komisyonla,"gerekse benim teklifim 
arasında büyük bir fark yoktur. Komisyonun 
da, muhterem üye arkadaşlarımın da bu tek
lifime itibar etmelerini meslek hayatından ge
len insanların daha faal hizmetler görmeleri 
bakımından da yakınlık göstermelerini rica 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Enver Bahadırlı. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 

ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, Sayın Ömer 
Ergün'ün işaret ettiği, ataşe yardımcısı ola
caktır. 

. BAŞKAN .— Bir kişi 800 liralık ataşe yar-
dımcısı olacaktır, diyorsunuz. Maddi hatadır. 

ENVER BAHADIRLI (Hatay) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu teşkilâtın kurulmasında
ki zarureti bundan evvelki konuşmamda arz 
ve ifade etmiştim. 
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îlaMkaten böyle bir teşkilâtın kurulması
na lüzum vardır. Yalnız muhterem arkadaşla
rım, bu teşkilât kurulurken böyle biriden bire 
büyük kadrolar ve büyük imkânlarla gidilme
sine taraftar değilim şahsan. Kanaatimce bu 
teşkilât kurulurken bir deneme mahiyetinde 
(bu kuruluşa doğru gidilmeli, deneme faydalı 
olduğu mabette, ölçüde her sene ve her du
rumda elbette ki, yeni kadrolar, yeni imkân
lar almak mümkündür. Falkat bugünlkü şekli 
ile ve bugünkü haliyle bu 3 ncü maddeye bağ
lı 1 sayılı cetvelde teısbit edilmiş bulunan gö
revli adedinin çok olduğu, çok bulunduğu 
kanaatindeyim. Şahsan bu 20 - 30 kadro ile 
de arz ettiğim esbabı mucibeye göre bugün 
bir deneme mahiyetinde bu teşkilât kurulabi
lir. Faydası, hizmeti görüldüğü ölçüde, nisbet-
te her sene bütçe kanunu ile yeni kadrolar, ye
ni imkânlar almak mümkün olur. Mâruzâtım 
"bundan ibarettir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek istiyen sayın üye ? Yok. 

Maddenin cetvelleriyle ilgili üç taikrir var, 
dkutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun 5 nci ek maddesi tadil edildiğine 

ıgöre kanuna ekli (1) sayılı cetveldeki 7 ncd sıra
da yer alan 9 ncu derece 600 lira aylıklı sos
yal yardımcılık için «Hekim» tâbiri haşiv ha
line gelmiştir. Kaldırılmasını arz ederiz. 

Aydın 
iskender Cenap Ege 

Muş 
Isa İhsan Bingöl 

Yüksek Başkanlığa 
(1) sayılı Ek cetveldeki (9 ncu dereceden 

İ l aded 600 lira kadrolu yabancı memleket
lere sosyal yardımcı) kelimesinden sonra gelen 
«din adamı» tâbirinin çıkarılmasını ve yerine 
«İlahiyat Fakültesi veya Yüksek İslâm Ensti
tüsü mezunu» ibaresinin konulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Uşak 
Faik Atayurt 

Yüksek Başkanlığa 

Madde 3 e ilişkin 1 sayılı cetvelin aşa
ğıdaki şekilde kabulünü arız ve teklif ederim. 

Görevin çeşidi Aded Aylık 

Yabancı memleketlerde çalışma 
müşaviri 3 1 100 
Yabancı memleketlerde çalışma 
ataşesi 4 950 
Yabancı memleketlerde çalışma 
ataşesi 8 800 
Yabancı memleketlerde çalışma 
ataşesi yardımcısı 2 700 
Yabancı memleketlerde sosyal 
yardımcı 15 600 
Yabancı memleketlerde sosyal 
yardımcı, din adamı 11 600 
Yabancı memleketlerde sosyal 
yardımcı sendika uzmanı 20 600 
YaJbancı memleketlerde çalışma 
müşavirliği ve çalışma ataşeliği me
murluğu 15 500 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Ömer Ergün 

Sayın Başkanlığa 
9 ncü derecede, yabancı memleketlerde sos 

yal yardımcı (hekim) maddesinin kaldırı
larak yerine 9 ncu derecedeki 17 sos
yal yardımcı kadrosuna ilâve edilerek kadro
nun 20 ye çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Muğla 
llyas Karaöz 

BAŞKAN — En aykırı 1 sayılı cetvelin 
tertibini değiştiren Sayın Ergün'ün verdiği 
takrirdir. Maddeyi cetveliyle birlikte oya 
arz edeceğimiz cihetle bunu tekrar cetvel
deki hususatı arz ederek komisyon müşaviri üç, 
aylık 1" 100 lira; Sayın Ergün aded 3, aylık 
1 100... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, okundu, dinledik. İştirak edip 
etmediğini sorun mesai bitmek üzere hepsini 
dinledik... 
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BAŞKAN — Tahmin ederim ki, zilden son
ra yeni gelen arkadaşlarımız vardır, buradan 
daha rahat gözüküyor, sizin arkanız dönük 
olduğu için ıbelki göremediniz. 

Cetvelin ikinci hanesinde komisyonun ka
bul ettiği 6 adedi 950 lira olarak kabul edi
yor adedi, dörde indiriyor yardımcısıdır o. Bir 
tertip hatası imiş, onu demek siz kaldırıyor
sunuz. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Evet. 

BAŞKAN — Sekiz aded 800 aylıklı bir, 
ayrıca iki yardımcıyı aynen kabul ediyorsunuz. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Evet. 

BAŞKAN — 17 yabancı memleketlerde sos
yal yardımcıyı 15 e indiriyorsunuz. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Evet. 

BAŞKAN — Üç; kabul edilen ek madde 
5 e göre, çıkmış olduğuna göre onun hakkında 
bir fikriniz yoktur, çıkmış kabul ediyorsunuz. 
11 aded 600 liralık din adamını aynen kabul 
ediyorsunuz. Yalbancı memleketler sosyal yar
dım işçi sendika uzmanı: Komisyon 11 kaibul 
e'tmiş, siz bunu 20 ye çıkarıyorsunuz. Memur
ları da Komisyon 20 kabul etmiş, siz 15 e in
diriyorsunuz. Takrir bu mahiyettedir. Takriri 
komisyon kabul ediyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir Milletvekili) — Etmiyoruz. 

BAŞKAN — Takriri Hükümet ve komis
yon kabul etmiyor. Takriri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Her ne kadar ek madde 5 i çıkarımışsa da 
(c) fıkrasını, biz bir kere listeden de, cetvel
den çıkarılmasını oylıyalım. Sayın Ege ve Sa
yın Bingöl bu cetvelde (hekim) tâbirini taşı
yan 3 aded 600 liralık yabancı memleketlerde 
sosyal yardımcının çıkarılması teklifinde bu
lunmaktadırlar. .. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 20 sosyal 
delegenin üçü hekim olarak gösterilmişti. Ka

ibul edilen tadil fıkrasına göre hekim kelimesi 
kaldırılarak ve sosyal yardımcı yekûnu 20 ye 
çıkarılıyor, Sayın Karaöz'ün teklifi. Her ne ka
dar kendisi komisyon üyesi ise de yukarıdaki 
maddenin icabı oluyor, zaruri oluyor. 

BAŞKAN — Ayrı hanesi var efendim bunu 
yukarı alacağız tabiî bu hekim deyimini taşı
yan kısmın çıkması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Komisyon katılıyor, Hükümet katılı
yor, çıkması hususunu oylarınıza arz ediyorum, 
KaJbul edenler... KaJbul etmiyenler... Kabul edil
miştir, bu kısım çıkarılmıştır. 

Sayın llyas Karaöz, cetvelin 9 ncu derece
de yabancı memleketlerde sosyal yardımcı 17 
aded 600 ü çıkarmış bulunduğunuz hekimi ya
bancı memlekette sosyal yardımcı 600 ü, aynı 
olması hasebiyle, derecesi de aynı, maaşı da 
aynı, 17 ye üç ilâvesiyle 20 olması hususunu 
teklif ediyorlar, bu hususa komisyon katılıyor, 
Hükümet katılıyor takririn dikkate alınması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kaibul etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

ıSaym Atayurt'un her hangi bir değişiklik 
teklifi ihtiva .etmiyen 9 ncu dereceden ve ya
bancı memleketlerde sosyal yardımcı din ada
mı, yalnız kere içindeki din adamı deyiminin 
çıkartılarak yerine «İlahiyat Fakültesi veya 
Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu» deyiminin 
konmasını talebetmektedir. Her ne kadar ek 
geçici madde, ek madde 7 kabul edilmiştir. 
Bu hususta komisyonun düşüncesi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir Milletvekili) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takri

re katılıyorlar. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Şimdi kabulünüz veçhile, cetvellerde hekim 
kısmındaki üç kadro, yabancı memleketlerde 
sosyal yardımcı 17 kadroya ilâve edilmiş, 20 
olmuştur. Ve din adamı deyimi, İlahiyat Fa
kültesi ve Yüksek İslâm Enstitüsü (ve değil, 
veya sesleri), veya olursa ikisi olur, çünkü ud
isinden bir arada mezun olmuş kişiyi bulmak 
zor olur. Ayrı, ayrı... (Veya olur sesleri). (Ve
ya) tamam. (Ve) olursa ikisini de muhtevi öl-
imasını iealbettirir. (Veya) olacak.. 
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FAİK ATAYURT (Uşak) — Müsaade eder
seniz arz edeyim. Ya İlahiyat Fakültesi mezunu 
olacak veyahutta İslâm Enstitüsü mezununun 
kastediyorum. Bu itibarla İlahiyat Fakültesi 
veya İslâm Enstitüsü mezunu... 

BAŞKAN — Kabul edildi, takririniz öyle 
kabul edildi. 3 ncü maddeyi cetvelde yapılan 
tâdil veçhile birlikte oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
açik oylarınıza arz edilecektir. 

MADDE 4. — Bu kanuna ekli kadrolara 
atananlar yurtiçi kadrolarına nakledil eb il ir-
ler. Veya haklarından 4841 sayılı Kanunun 
19 neu maddesi uygulanabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın Üye ? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Açık oylarınıza arz edilecektir. 

İki takrir vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmesi yapılmakta olan bu kanunun 

müzatkeresine ara verilmiyerek devamını arz 
ve teklif ederim. 

Ankara 
Mahmut Vural 

. _"» 
Sayın Bakanlığa 

Bugünkü birleşimin, Çalışma Bakanlığı ku
ruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesinin (D) fıkrasının değiş
tirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler eklenme
si hakkında kanun tasarısının müzakeresi bi
tinceye kadar devamını arz ve teklif ederim. 

Muğla 
lîyas Karaöz 

BAŞKAN — Takrirler üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye? Yok. Takrirleri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde — Bu kanunun yürürlüce 
girdiği tarihte çalışma müşaviri, çalışma ataşe
si ve sosyal delege olarak vazife görenler, bu 
kanunla ihdas edilen çalışına müşavirliği, çalış
ma ataşeliği, ataşe yardımcılığı ve sosyal yar
dımcılık kadrolarına atanabilirler. Bu atan
mada Ek Madde 5 in birinci fıkrasının (A) 
ve (B) bendleri hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sayın 
Dikeçligil. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Takririm vardı Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde gö
rüşsünler ondan sonra. 6 tane takrir vardır. 
Söz alanları sırası ile okuyorum. Sayın Dl'keç-
ligil, Sayın Vural, Sayın Ergün, Sayın Atalay 
ve Sayın Bahadırlı. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar, bu geçici madde bu kanun 
içerisinde âdeta sırıtıyor doğrusu. Ek 5 nci 
maddede diyoruz ki, yüksek tahsil olacaktır, 
filân lisanları bilecek ve hattâ kabul edilen ge
çici ek 5 nci maddeye göre bulunduğu yerin, 
gideceği memleketin lisanını bilenler tercih edi
lecektir. 

Şimdi bu maddede eğer vazife almış olan 
arkadaşlarımız bulunduğu yerlerde lisan bilmi
yorsa, yüksek tahsilli 'değilse kalacak. Cidden 
bu doğru değildir. Oraya her hangi bir arka
daşımız vazife yapmak için gönderiliyor. Vazi
fesinin ehli değilse, yüksek tahsilli değilse, li
san bilmiyorsa, oraya intibak edemiyorsa nasıl 
orada kalır? Tahmin ediyorum ki, âdil olan 
Sayn Çalışma Bakanımız da bu geçici maddeyi 
kabul etmemelidir. Çünkü, kanunun ruhuna 
aykırıdır, sırıtıyor. Bunun tayymı istirham 
elerim. 

BAŞKAN — Sayın Vural. 
MAHMUT VURAL fAnkara) — Muhterem 

arkadaşlar; geçici madde hakkında görüşümüzü 
arz edeceğiz, ama. hukukîlik bakımından ne ka
dar haklı da olsak esas i t ibar iyi gerekli reyi 
sağlamanın imkânsızlığını görüyorum. Ama 
ben yine kendi görüşümü, inand-ğım görüşümü 
tesbit etmekte fayda var kanaatindeyim. Mü
saade ederseniz arz edeyim; bu kanun ve bu ge
çici madde tamamiyle hukuka aykırı bir duru
mu getirmektedir. Arkadaşlar, benim şahsi 
kanaatime göre müktesep hak kanundan doğan 
kazanılmış bir haktır. Ama kanunla mükte
sep hak ihdas etmek mümkün değildir. 
Bu madde ile kabul ettiğimiz husus daha 
önce bu kanunla kabul ettiğimiz vas-'f, 
ehliyet, tahsil, liyakat bakımından aradı
ğımız şartları haiz olmasalar dahi bunları bun
dan böyle ne imtihana, ne tahsil şartı aramaya 
tabi tutmadan kendi kadrolarında muhafaza et
me gayesine matuftur. Yani zaten verdiğimiz 
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zannediyorum ki, 20 yi bulan ataşe ve ataşe 
muavinleri ve müşavirlik kadroları aslında şu 
anda dolmuştur. Eğer bunu kabul edersek 
dolmuştur, biz sadece hukukî bakımdan onla
rın durumunu tesc'l etmekten başka bir görev yap
mamış cTacağız. Bu kanunla getirdiğimiz statü, 
memleket dışında Türkiye'yi temsil edecek in 
sanlarda tahsil şartım, iyi lisan bikne şartmı, 
tecrübe şartını, liyakat şartmı arıyoruz. Bun
dan önce tâyin edilmiş buhınan kimseler ki. 
şahıslarını hiqbir zaman zikretmek istemedi. 
ama bu bahsettiğim vasıflardan tamamen mah
rum, Devleti dışarıda temsil etmek kabiliyetin
den mahrum, yüksek tahsil olrmyan, lisan bi1-
miyen, kendisi himayeye muhtaç iken işçiyi ve 
isçi haklarını nasıl himaye edeceği, muhafaza 
edeceği yahut koruyacağı hususu tamamiyle 
şüpheyi calip iken böy^ bir muafiyet tanıma
mız doğru olmaz. Be^ee bakanlık geeiei madd<^ 
ile bu^a rm içerisindeki vasıflı, ehliyetli, kü1-
türlü, lisan bilen i n s a n i n yeniden tâv'n etmek 
ist!yorsa ki. iştirak ederim bu va<vftniki insa"-
lann tâyinlerine, tecrübeleri 'do1ay,siy1e öncelik 
de tan1 nm alarma. Bnn1arı da 5. 6. 7. 10 nen 
maddeler hükümleri dâhilinde imtihana tabi tr-
tr.rrz. l'^an sartmı ararız ve bunlarda basarı 
gösterdik1 eri takdirde ba.^an^k mensubu m^-
mıır'nrı tav,ıd-T ,m ız ö n ^ i k hakkını da t a n ^ a k 
suretiyle yeniden tâyin edebiliriz. Bakanlık bu 
yola gitmelidir. O zaman bence hukukta h,V~-
lıb'k prensibi meydana gelmiş olur, yoksa Ha
riciye Ba'kanlığ-nT. ka'dr^sundan tâyin edilmiş 
adlında bugün Çalışma Bakanlığının memuru 
oimıyan kimse^re yahut MaTiye Bakanb{rnır 
kadrosundan dışarıya görevle gitnrs aslında yi
ne Çahsma Bakanlığ'yla kadro bak^mmdan i1-
g!si bubmmıyan, ama doğrudan doğruya br 
bakanlıkların memuru sayfan insanlara önce
lik tanrmak ve bu getirdiğimiz ki, kanunun 
esas anaruhu imtihana tabi tutmak, lisan bil-
mefk, şahsiyet sahibi olmak şartıdır. Bundan 
muaf tutmamız bence hukuku bir bakıma yan-
bs yolda tatbik etmek veya müktesep hakk1 

ihlâl etmek gibi bir durum olacaktır. Bu se
beple ben bir takrir arz ediyorum. Bu takrir-
'de kabul ettiğimiz 5 nci madde tahsil şartı, li
san bilme şartı ve onu mütaakıp 6 ve 7 nci mad
dedeki, .şartlar ve vasıflar dâhilinde imtihana 
tabi tutulmak suretiyle bu kimselerin basarı 
gösterdikleri takdirde öncelikle tâyin edilme 
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tercih sebebini de bakanlık yetkisine bırakmak 
suretiyle yeni vasıflı insan'arm tâyinine imkâ
nı hazudıyacağmı kanaatindeyim. Bundan ön
ce şu veya bu şekilde, şu veya bu kadrodan 
her kim tâyin edilmişse edilmiş olsun bu vasıf
ları, bu eh'iyetleri haiz değilse memlekete hiz
met, memlekete çalışmak ve onun memura ol
mak dışta olduğu gibi içeride de aynıdır. Onla
rı da ilgili bakanlıklar kendi kadrolarından ya 
içeriye alırlar yahutta tekrar dıs memleketlerde 
muhafaza edeler. O da Çalışma Bakanlığını 
benim şahsi kanaatimce ilgilendirmez. Bu se
beple şu veya bu ş a h l a n korumıyahm. böyle 
bir kasdım da yok. Ne Hükümet, ne iktidarda 
bu maksat ve gave ile hareket etmez. Bu ka
naatimi de samimi olarak beİTtmetk lüzumunu 
duvuvoram ve takririmi takdim ediyorum ar
kadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Ergim. 

ÖME1Z UCUZAL (Cumhurbaşkanınca S. Ü ) 
— Muhterem arkada^ar : asaTi - yiîkar1 ^ıVa-
korelerin sonuna gelmiş bu1unnyorvz. Mî<r7n'1~<'.-
resi vandan geçici ma'1;de py-rpVp fâvin pd;w>is 
o^n kimselpr bâ7i müktosm"» haVa1* ta^-^a^t.ın 
ibarpt bir madde halinde bulunmaktadır, hali 
hazada önümüzde bulman, müzakeresi yamlan 
madde. Halbuki bu madde Hükümet tarafından 
teklif edildiği sekli cok daha âdil. cok daha ye
rinde bir tekliftir. Ben Hükümet tekl i f le tama
men uygun ve muvazi olacak şekilde teklif vapa-
ea^ım, aşa^ı - yukarı bu teklifim Sayın Mahmut 
Vural arkadaşımın teklifine de uvmaktadır. 
Oünkü bu teklif aynı zamanda Hükümetin tek
lifidir, Hükümet tasarısında yer alan tekliftir. 
Esas itibarivle tâvin edilmiş bulunan arkadaşlar 
Dışişleri Bakanlığı kadrolarında yahutta Malive 
Bakanlığı kadrolarında gözükmektedir. Biz Ça
lışma Bakanlığı kadrolarının ancak bu kanuna 
göre uygun şekilde tâyin edilecek kimselerin yer 
almasını arzu ediyoruz. Eğer ki, bu yolda tâyin 
edilmiş olanlar varsa yine o bakanlıklar kendi 
kadrolarında bunları muhafaza edebilirler. Bi
zim onlar hakkında her hngi bir sözümüz yok
tur. Fkat Yüksek Heyetinizin kabul ettiği bu 
tasarıda çalışma müşaviri veya ataşesi veya sos
yal delege olarak tâyin edileceklerde bâzı vâ
sıflar, bâzı şartlar aramaktadır ve bunları da 
bundan önce müzakeresi yapılan maddelerle tes-
bit etmiştir. Aksi takdirde bu madde bu hali ile 
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kabul edildiği takdirde kendi prensiplerimizi bir 
dereceye kadar rencide etmiş oluruz, kanaati 
bende mevcuttur. Bunun için teklifim bu isti
kamettedir. Sizleri bu geç saatte daha fazla ra
hatsız etmek istemiyorum. Teklifimin kabulünü 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. (Komisyon mad
deyi geri alsın, düzeltsin sesleri) Efendim, aşa
ğı - yukarı yedi tane takrir vardır, hepsi sayın 
hatiplerin konuştuğu istikamettedir. 

AHMET NUSEET TUNA (Kastamonu) — 
Müsaade ederseniz usul hakkında bir şey söyli-
yeceğim, bir dakikanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, söz mü istiyor
sunuz ? 

ÇALIŞMA BAKANI ALÎ NAÎLl ERDEM 
(îzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, bir husu
su arz etmeme müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI ALÎ NAÎLÎ ERDEM 

(îzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler, diğer takrirler filvaki okunmadı ve 
söz alan arkadaşlarım bir kısmı da henüz konuş
mak imkânını bulamadı. Ancak verilen takrirler 
eğer bir hakkı müktesebin ortadan kaldırılma
sına aitse Hükümet olarak buna iştirak ettiğimizi 
peşinen söylemek isterim. Eğer konuşmada bu
lunacak arkadaşlar yine bir hakkı müktesebin 
gerek hukukî yönden ve gerekse bâzı sebeplerle 
devamında mahzurlar olduğu noktasında topla
nıyorsa derhal iştirak halindeyiz. Hakkı mükte
sebin katiyen olmaması hususunda ve mevcudo-
lan bir adalet düzeninin herkese aynı şekilde tat
bik edilmesi hususunda ittifak halindeyiz, tak
rirler de bu yolda ise Muhterem Heyetinizin 
kıymetli zamanlarını heder etmemek için Hükü
met olarak iştirak ettiğimizi, komisyonun da bu 
yolda iştirak halinde olduğunu belirtmek için 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın verdiği bu iza
hatla madednin geriye talebedildiği mahiyetinde 
Başkanlık kabul etmektedir ve maddeyi takrir
lerle birlikte iade ediyoruz. Biz diğer maddeleri 
görüşürken komisyonun bir göz atmasını yeni 
bir madde tedvin etmenizi rica edeceğim, veya-
hutta kalkmasını. 

G-EÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ- (Elâzığ) — Sayın Başkanım, biz de bu
nu talebediyoraz. 

BAŞKAN — Ek madde 1, madde 2, madde 3 
ve madde 4 ün açık oylamasına oylarını kullan-
mıyan sayın üye var mı? Yok. Oylama işlemi 
bitmiştir. , 

Bu arada açık oylama neticelerini arz edi
yorum. 

Ek madde 1 in açık oylamasına 110 sayın 
üye katılmış, 102 kabul, 7 ret, 1 çekinser oy çık
mıştır. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Ek madde 2 iıin açık oylamasına 105 sayın 
üye katılmış, 102 kabul, 2 ret, 1 çekinser oy çık
mıştır. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Ek madde 3 ün açık oylamasına 104 sayın 
üye katılmış 101 kabul, 2 ret, 1 çekinser. Salt 
çoğunluk sağlanmıştrı. 

Ek madde 4 ün açık oylamasına 95 üye ka
tılmış 94 kabul, 1 ret, salt çoğunluk sağlanmış
tır. 

Ek madde 5 in açık oylamasına 95 sayın üye 
katılmış 94 kabul, 1 ret, salt çoğunluk sağlan
mıştır. 

Ek madde 6 nm açık oylamasına 96 sayın 
üye katılmış, 95 kabul, 1 ret, salt çoğunluk sağ
lanmıştır. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe gıreı. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi olyarmıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yürürlük maddesine geçmeden evvel Komis
yondan geçici maddeyi rica edeceğiz. 

Lütfen Komisyon Başkanı olarak tâdil tek
lifini imza ediniz, gönderiniz. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Gönderiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyondan gelen teklif: Ge
çici maddeyi okutuyorum. 

Geçici madde — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte: Çalışma müşaviri, çalışma ataşesi 
ve sosyal delege olarak vazife görenler, bu ka
nunla ihdas edilen çalışma müşavirliği, çalışma 
ataşeliği, ataşe yardımcılığı ve sosyal yardım
cılık kadrolarına ek 5, 6, 7 nci madde hüküm
leri dâhilinde öncelikle ve yeniden tâyin edile
bilirler. 

SIRRI ATALAY (Kars) — iştirak ediyo
rum, yalnız 7 nci maddede çıktı mı ? 
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BAŞKAN — Çıkmadı efendim, mütaakıp 

7 nci madde var, din adamları mevzuu ile alâ
kalı, orada da şart var ya, İlahiyat Fakültesi 
şartı var. 

Komisyon bu şekilde geçici maddeyi tâdil et
mektedir. 

Tadil okunmuştur. Tadil şekli üzerinde gö
rüşmek istiyen sayın üye ?.. Yok. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 
Madde 6. —• Bu kanun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü açık oylarınıza arz edilecek
tir. 

Vaktin çok gecikmiş olması sebebiyle geçici 
madde 5, 6 ve tümü gelecek birleşimde açık oy
larınıza arz edilecektir. 16 . 3 . 1967 Perşembe 
günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 19,30 
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Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkındaki kanun tasarısının 3, 4 ncü nu
maralarının değiştirilmesi dolayısiyle verilen oyların sonucu 

üye sayısı : 183 
Oy verenler : 130 

Kabul edenLer : 80 
Reddedenler : 50 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 53 

Açık üyelikler : 0 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

[Kabul edenler] 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
Mehmet Cnaldı 
AFİON ivA^AHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şeııoeak 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDLN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sarlıcah 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğhı 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçıık 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uça gök 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arı burun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

IZMlR 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Enis Kan su 
Cahit Okurer 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A . OlYicin x\.iCÇâ 

I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Acar 
Ferit Alpiskcnder 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Uyar. Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Ilisan Bingöl 

NÎĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SÎlRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet C 
itikat Öçten 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Ilocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
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Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkındaki Kanunun tümüne verilen oy
larla sonucu 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 130 

Kabul edenl)er : 79 
Reddedenler : 51 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 53 

Açık üyelikler : 0 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

[Kabul edenler] 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Maıısur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzuhhasanoğkı 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreüoğıu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
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[Reddedenler] 

TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emamıllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BURSA 
Saffet Ural 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
M. Cemal Yıldırım 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Ömer Ergim 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

[Oya kaUlmtyanlar] 

TABİİ ÜYELER 
Kadri Kaplan 
Ahmet Yıldız 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu (B.) 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

-HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 

Ekrem Özden 
IZMlR 

izzet Birand 
Hilmi Onat (İ. Ü.) 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU a 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİVAS 
Hulusi Söylıemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 

• « • » • 
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Çalışma BakanhğG kuruluş ve görevleri hakkında,k;. 4341 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesi vo br. kanunr, yeni maidelar eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 

el: madde 1 e verilen ovların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sezai O Kan 
Sami Küçük 
Selâhattm Özgür 
Muzaiier Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Âli Türker 

Üye sayısı -. 183 
Oy verenler : 110 

Kabul edenler : 102 
Reddedenler : 7 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 73 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami ŞerCihanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nakit Allan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GÜMÜŞANE 
Ab bas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deli veli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz " 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arı burun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Güınüşoğlu 
Rifat Özlürkeiııe 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil' 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muşta ."a Dinekli 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

I. Etem Erdinç 
MALATYA 

M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
RcLk Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Ilisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğîu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Rofet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 
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SİNOP 
Suphi Batur 

StVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söyliemezoğlu 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntag 

TRABZON 
Ö. Iûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[Reddedenler] 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇÎLEN ÜYELER 
Osman Koksal 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akü Eyidoğan 
Tevfik İnci 

Âdil Ünlü 
N. Zerin Tüzün 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

[Çekinser] 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYE 

Lûtfi Akadh 

[Oya kaUlmıyanlar] 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu (B.) 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

IZMlR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koça§ 
Enver Kök 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 

<•» 

431 — 



C. Senatosu B : 44 14 . 3 .1967 O : 1 

Çalışma Bakanlığa kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayıh Kanunun 6 ncı maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 

ek madde 2 ye verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

TABÎÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin Özgür 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı 
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy * 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 105 

Kabul edenler : 102 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 78 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

Hasan Âli Türker 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı UVuııhasanoğkı 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Brtuğ 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M, Enver Bahadırlı 

Mustafa Deliveli 
İÇEL 

C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

Nüvit Yetkin 
MANİSA 

Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşe oğlu 

MUŞ 
İsa Ilisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 
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SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylıemezoğlu 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[Reddedenler] 

TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

N. Zerin Tüzün 

[Çekinser] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Lûtfi Akadk 

[Oya Tcaülmıyanlar] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 
(D 

BURSA 
I. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu (B.) 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

(Başkan) 
ORDU 

Zeki Kumrulu 
SAKARYA 

Mustafa Tığlı 
TOKAT 

Zihni Betil 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
URFA 

I. Etem Karakapıcı 
VAN 

Ferid Melen 
ZONGULDAK 

Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü (I. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayıh Kanunun 6 ncı maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 

ek madde 3 e verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin Özgür 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Âli Türker 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 104 

Kabul edenler : 101 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 79 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

^ ' D İ Y A R B A K I R 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 
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SÎVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

TEKİRDAĞ 

Hayrı Mumcuoğlu 

[Reddedenler] 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYE 
N. Zerin Tüzün 

[Çekinser] 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYE 
Lûtfi Akadb 

[Oya kahhnıyanlar] 
BİTLİS 

Z. Nami Şeref han oğlu 
BURSA 

I. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlıı (B.) 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 

Ekrem Özden 
İZMİR 

İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TOKAT 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü (I. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayıh Kanunun 6 ncı maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 

ek madde 4 e verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin Özgür 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAE 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sarlıcah 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlü 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

Üyo sayısı : 183 
Oy verenler : 95 

Kabul edenler : 94 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılm ıyanlar : 88 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BURSA 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
^iya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZJRUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Din ekli 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylıemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
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TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

[Reddeden] 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

[Oya kaülmıyanlarJ 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Şeref Kayalar 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat (İ. Ü.) 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Işıitan 
Refet Rendeci 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü (İ. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 

• * • * • 
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Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 

ek madde 5 e verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin Özgür 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaejh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALDKESÎR 
Enver Aka 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 95 

Kabul edenler : 94 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : O 
Oya katılmıyanlar : 88 

Açık üyelikler : O 

[Kabul edenler] 

BURSA 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagü 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
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TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akü Eyidoğan 
Tevfik İnci 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

[Reddeden] 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Şeref Kayalar 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Cemal Yıldırım 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
M. Erdoğan Adalı 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü (İ. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasansuun 

ek madde 6 ya verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin Özgür 
Muzaffer Yıırdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
* m T A \ T T T * T~> » T T r n * "T> 
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M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTYİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
96 
95 
1 
0 

87 
0 

[Kabul edenler] 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

r i A T İ T H f 
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Safa Yalçuk 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

IZMlR 
izzet Birand 
Enis Kansu 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
B üsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dmekli 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Et em Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Uiusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 

Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemcğîu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğhi-

TEKlRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 
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TUNCELİ 
Arslaıı Bora 

URFA 
Hasan Oral 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emamıllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 
AFYON KARAHİSAR 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Reddedenler] 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

[Oya kaUlmıyanlar] 

Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırh 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TOKAT 
Zilini Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURB A ŞK ANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ccvat Açıkalm 
Lûtfi Akadk 
Âmil Artus 
Hidayet Aydınor 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

44 NCÜ BİRLEŞİM 

14 . 3 . 1967 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se

çimi. 
2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl 

üye seçimi. 
3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıl ve 

bir yedek üye seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X I . — GJider Vergileri Kanununda bâzı de

ğişiklikler yapılması hakkındaki kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon rapo
ru. (Millet Meclisi : 1/300; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/725) (S. Sayısı : 899) [Dağıtma tari
hi : 2 . 3 . 1967] 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nm, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı için dinlenme evlerinin yapılıp yapılmadığı
na dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/373) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Diyarbakır'da ku
rulacak olan Üniversiteye dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/391) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üyesi 
Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Dicle nehrinde ba
raj yapılıp yapılmıyacağma dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/392) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydmer'in, istanbul'un çöp ve çöpçülerine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/403) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidaye+ 

Aydmer'in, istanbul Belediyesindeki kırtasiye
cilik hakkında içişleri Bakanından sözlü soruşa 
(6/404) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Doğu bölgesinde uygulanan sağ
lık sosyalizasyonuna dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/406) 

7. —• Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Salim Hazerdağlı'nm, Elâzığ'da kurulmakta 
olan Teknik Okula dair Millî Eğitim Babanın
dan sözlü sorusu (6/407) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, şoförlerin Devlet ilgisi
ne kavuşturuloıasma dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/408) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, Trakya bölgesindeki ayçiçeği 
istihsal ve satış fiyatlarına dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/409) 

10. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Ekrem özden'in, istanbul'da inşaatı uzun 
senelerden beri devam eden ceza ve tevkif evi
ne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/410) 

11. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Ekrem özden'in, Avukatlık kanun tasarısı 
hakkındaki çalışmalara dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/411) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Rusya'dan ithal edilip Hopa 
iskelesine indirilen çimentolara dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/412) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Murgul Bakır Fabrikasının 
bacasından intişar eden gazların zararlarına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
Sözlü sorusu (6/413) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Hayri Mumcuoğlu'nun, piyasadaki margarin 
darlığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/415) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'm, İstanbul'da yapılan yeraltı 



ve yerüstü geçitlerinin iıışaatındaki yolsuzluk 
iddialarına dair îmar ve iskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/416) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Taıian'm, Saray kazası linyit kömür sa
halarına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/417) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Fehmi Baysoy'un, 3908 sayılı Kanuna dair imar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/418) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, yabancı memleketlerdeki işçi
lerimize dair Başbakandan sözlü sorusu (6/419) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, öğretmenlerin usulsüz 
olarak nakline dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/420) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, bir memurun tâyinine dair 
•Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/421) 

21. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nm. Denizcilik Bankası Anonim 
Şirketi tarafından yapılan zamlara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/422) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 

yapılmakta olan istimlâklere dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/423) 

I I I 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ-

TıRıLAN IŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Mart - Nisan ve Mayıs 1965 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesap
larını inceleme Komisyonu raporu (5/11) (S. 
Sayısı : 879) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1967] 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Haziran - Temmuz ve Ağustos 1965 
aylarına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/12) (S. Sayısı : 880) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 . 1967] 
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3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say

manlığının Eylül - Ekim ve Kasım 1965 
aylarına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/13) (S. Sayısı : 881) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 . 1967] 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık - 1965 ve Ocak - Şubat 1966 ay
larına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/14) (S. Sayısı : 882) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 . 1967] 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Mart - Nisan ve Mayıs 1966 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplanın İnceleme Komisyonu raporu 
(5/15) (S. Sayısı : 883) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 . 1967] 

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Haziran - Temmuz ve Ağustos 1966 ay
larına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/16) (S. Sayısı : 884) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 . 1967] 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Eylül - Ekim ve Kasım 1966 aylarına 
ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/11;) 
(S. Sayısı : 885) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1967] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1964 yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (5/19) (S. Sayısı : 889) [Dağıtma tarihi : 
30 . 1 .1967] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1965 yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru (5/18) (S. Sayısı : 886) [Dağıtma tarihi : 
26 . 1 .1967] 

10. — Maliye eski Bakanı İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporları (Cumhuriyet Senatosu 4/71) S. 
Sayısı : 771 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1967] (Not. : Ulaştırma Bakanlığı ile il
gilidir) 



11. — Maliye eski Bakanı Kısan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporları (Cumhuriyet Senatosu 4/72) (S. 
Sayısı : 773 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1967] (Not : Maliye Bakanlığı ile ilgi
lidir) 

12. — Maliye eski Bakanı İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporları (Cumhuriyet Senatosu 4/73) (S. 
Sayısı : 772 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1967] (Not : Maliye Bakaanlığı ile ilgi
lidir) 

13. — Maliye eski Bakanı İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 

3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/76) (S. 
Sayısı : 898) [Dağıtma tarihi : 3 . 3 . 1967] 
(Not : îmar ve İskân Bakanlığı ile ilgilidir) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görev

leri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 nci mad
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu ka
nuna yeni maddeler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komis
yonu raporları (Millet Meclisi 1/123 : Cumhu
riyet Senatosu 1/697) (S. Sayısı : 892 ye ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 3 . 1967] (Bitiş tarühi 
26 . 3 .1967) 





Dönem : 1 €%f%f% w # ^ A . I S < -

Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : © S İ J ® ©*V 

Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 4341 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni 
maddeler eklenmesi hakkîndaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu 

raporları (Millet Meclisi 1/123; Cumhuriyet Senatosu 1/697) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 106) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 26 . 12 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1167/5017 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 23 . 12 . 1966 tarihli 23 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla, Ferruh Bozbcyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 2.2. 1966 tarihinde Başkanlık çe İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 1.8. 1966 ve 23 . 12 . 1966 tarihli ve 122 ve 23 ncü Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 106) 

Geçici Komisyon raporu (1) 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 7 . 2 . 1967 

Karar No. : 2 
Esas No. : 1/697 

Yüksek Başkanlığa 

Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler e'klenmesi hakkındaki (kanun tasarısı
nın Millet Meclisinin 23 . 12 . 1966 tarihli 2?> ncü Birleşiminde öncelik ve ivodiliıkle 'kabul edilen 
metin, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda sürüşülmek üzere Genel Kurulun 17 . 1 . 1967 ta
rihli, 21 nei Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzda ilgili bakanlıklar tem
silcilerinin de 'hazır bulundukları toplantıda tetkik ve müza'kere olundu. 

Millet Meclisi metni gerekçesinde de belirtildiği üzere yabancı memleketlerde çalışmakta bu
lunan işçi sayısının gün geçtikçe artmakta bulunması ve sayıları yüz'bmleri bulan yabancı meni-
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leketlerdeki işçi vatandaşların sosyal, ekonomik, gerek mahallî ve gerekse özel ihtiyaçlarının ve 
memleketimizle sağlanması gereken irtibat ve münasebetlerinin düzenlenmesi; Çalışma Bakanlığı
nın görevleri ile ilgili bir problem haline gelmiş bulunduğu gerçek bir zarurettir. 

Müzaikere konusu olan tasarı ve Millet Meclisli metnine hâkim olan prensipler uygun mütalâa 
edilerek müzaikeresine geçilmiştir. 

1. Kanun başlığı Millet Meclisi metnine uygun olarak aynen kabul edilmiştir. 
2. 1 nci madde Millet Meclisi metninde olduğu gibd aynen kabul edilmiştir. 
3. 2 nci maddeye ek 1 nci madde gerek redaksiyon bakımından gerekse tedvin itibariyle 

muhtelif müessese ve konuların tek bir madde halinde toplanması, anlaşılması karışıklığa mey
dan verecek şekilde tanzim edilmiş bulunduğundan 8 ayrı ek madde 'olarak yeniden tedvin edil
miş ve onu takibeden ek madde numaraları buna göre numaralandırılmıştır. 

4. Millet Meclisi metninin Ek 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasındaki fahrî konsolosluklar tâbiri, 
millî hu'kuk ve görülecek hizmetlerin niteliği bakımından gereği gibi ifasının mümkün olmıvaeağı 
düşüncesiyle metinden çıkarılmıştır. 

5. Millet Meclisi metninin Ek 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrasındaki «mütalâası» kelimesi kul
lanılışa uygun olarak «danışma» diye değiştirilmiştir ve ayrıca Ek 1 nci maddenin 9 ncu fıkra
sındaki «taibip» kelimesi «hekim» olarak değiştirilmek suretiyle Ek 2 nci madde tedvin edilmiştir. 

6. Millet Meclisi metilinin Ek 1 nci maddesinin 5 nci fıkrasındaki «nezdinde çalıştıkları» ke
limeleri «bağlı ol'dulkları» şeklinde değiştirilmiştir. 

7. Millet Meclisli metninin Ek 1 nci maddesinin 7 nci fıkrasındaki «nezdinde çalıştıkları» ke
limeleri «bağlı oldukları» şeklinde değiştirilmiştir. 

8. Millet Meclisi metninin Ek 1 nci maddesinin 8 nci fıkrasının (A) bendine İdari İlimler Fa
kültesi ilâve edilmiş ve (B) bendi maddeye vuzuh vermek ve talipler arasında mahallin dilini bi
lenlerin atanmasını temin ve Bakanlığa takdir hakiki sağlanması için değiştirilmiştir. 

9. Millet Meclisi metninin Ek 1 nci maddesinin 10 ve 11 nci fıkraları görülecek hizmetlerin 
mahiyeti itrbariyle meslekî ve tecrüM müktesebatm önemi göz önünde 'bulundurularak yeniden ek 
madde 6 olarak değiştirilmiştir. 

İÜ. Millet Meclisi metninin Ek 1 nci maddesinin 12 nci fıkrası atanacakların mes'lek tecrübe 
ve müktesebatı önemli 'bulunması ve ihtisasın mevzuubahsolması sebebiyle Balkanlık dışındaki ta
liplerin atanmasını önliyecek şekıilde Millet Meclîsi metninin 12 nci fıkrasındaki mutlak mâna 
ifade eden tercih hakkı yerine bu mâniyi bertaraf edecek şekilde ve maddeye elastikiyet verile
rek değiştirilmiştir. 

11. 4841 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine muvazi olarak bu (kanuna göre yabancı memleke
te atanmanın mülktesep hak teşkil etmiyeceğini ifade ve kanunen tanınmış Bakanlık yetkisinin 
ta&yidedilmemesi maksadına matuf olarak ana 4 ncü madde ilâve edilmiştir. 

Yukarda izah edilen sebeplerle yapılan değişiklik ve ilâvelerle kanun tasarısı Komisyonumuz
ca kabul edilmiştir. 

Genel Kurulca öncelik ve ivedilikle görüşülmek: üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip Konya 
Elâzığ Sivas Muğla Muhalefet şerhim eklidir. 

C. Ertuğ A. Ç&kemoğlu 1. Karagöz M. Ohuz 

Ankara Gaziantep Cumhurbaşkanınca S. Ü. İçel 
Muhalifim Muhalifim Söz hakim mahfuz C. T. Okyayuz 

Söz hakkım mahfuzdur. Z. İslâm Ek madde 2 
M. Vural Ek madde 3 

Geçici madde 
Muhalifim. 
ö. Ergün 

C. Senatosu (S. Sayısı : 892 ye ek) 
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Sayın Komisyon Başkanlığına 

Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi
nin (D) fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesine dair olan kanun ta
sarısının tümüne muhalefetimi şifahen arz etmiş idim. 

Muhalefet sebeplerimi aşağıda arz eedrim. Saygılarımla. 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 

Kom. ve Geçici Komisyon Üyesi 
Muammer Obuz 

Konya 

Muhalefet şerhi 

Tasarıda öngörülen yeni kadrolarla atanacak görevlilerin, gerek görevli oldukları yabancı mem
leketin ve gerekse memleketimizin mer'i mevzuatı ve milletlerarası münasebetlerde müesses nizam 
ve teamül muvacehesinde, esbabı mucibede tadadolunan hizmetlerin ifasında ve iş ve işçi kolların
da bir fayda sağlıyabilecekleri düşünülemez. 

Temsil ve vekâlet mevzularında görevlilerin niteliklerinin bir vuzuha ulaştırılması zaruri idi. 
Görevler birbirine tedahül etmektedir; kimin ne yapacağı belli değildir. Bunları ise, hazırla

nacağı belirtilen yönetmelik kapsıyamaz. Üç Bakanlığın yetkileri keza birbirinin içinde mütalâa 
edilmektedir yetki tecavüzleri vardır. 

Sosyal Güvenlik Anlaşmaları veya iş veya işçi sağlamaya mütaallik anlaşmalardan doğacak 
ihtilâflar, bunların sınırları içinde ve diplomatik temaslar yolu ile, daha rahat ve süratli halle
dilir. Esasen bu nevi anlaşmazlıkların, doğrudan memleketimizden, alâkalı bakanlıkların teşebbüs 
ve delâletleri ile karara bağlanmaları olağandır. Meselenin, lüzum görülecek ise, Dışişleri Bakan
lığı bünyesinde ve bu Bakanlığın Teşkilât Kanunu ile bir neticeye ulaşması icabeder. 

İşçilerimizin bulunduğu dış memleketlerde, yüksek tahsil görmüş, sosyal yardımcı, öğretmen ve 
imam bulundurulması zaruridir; ancak, bu görevlilerin bu kanun ile alâkası yoktur. 

Bu sebeplerden kanunun tümüne muhalifim. 
Konya 

Muammer Obuz 

C. Senatosu (S. Sayısı : 892 ye ek) 
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I CUMHURİYET SENATOSU GEÇİCİ 

KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

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

maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

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

D) Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve ben
zeri milletlerarası 'kuruluşlar ile olan yazışma
ları yönetmek, bu kuruluşlara üye olmaktan do
ğan işlerin yerine getirilmesini ve bakanlığın 
dış kuruluşlarına ait işlemlerin yürütümünü 
sağlamak. 

MADDE 2. — 4841 sayılı Kanuna aşağıda 
yazılı maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Çalışma Bakanlığı büyük
elçilikler, elçilikler, daimî delegelikler, daimî 
misyonlar nezdinde çalışına müşavirliği, başkon
solosluklar, konsolosluklar nezdinde çalışma 
ataşelikleri kurabilir. Çalışma müşavirlik ve 
ataşeliklerinin, birbirleri ile, büyükelçilik, elçi
lik, daimi delegelik ve daimî misyonlarla, baş
konsolosluk ve konsolosluklarla veya fahrî kon
solosluklarla ilişkileri. Çalışma re Dışişleri Ba
kanlıklarının birlikte hazırlıyacakları bir yö
netmelikle veya değişik ülkelerin özelliklerine 
göre hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

Çalışma müşavirliklerine ve ataşeliklerine 
yardımcılar tâyin olunabilir. Ataşeliklere bağlı 
olarak sosyal yardımcılar çalıştırılabilir. 

Çalışma müşavirlikleri ile ataşeliklerin ku
rulacağı ve sosyal yardımcıların çalıştırılacağı 
yerler Dışişleri Bakanlığının mütalâası alınarak 
Çalışma Bakanlığınca tesbit olunur. 

Çalışma ataşeleri bulundukları memleket
teki çalışma müşavirinin genel direktifi daire
sinde vazife görürler. 

Çalışma müşavir ve ataşeleri yabancı ülke
lerde çalışan Türk işçilerinin hak ve menfaat
lerinin korunmasında nezdinde çalıştıkları mis
yona yardımcı olurlar. İşçilerin işverenlerle 
olan münasebetlerini düzenlemeye yardım eder
ler. 

Birleşmiş Milletler ve buna bağlı ihtisas 
teşekkülleriyle diğer milletlerarası teşekkülle-

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

maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 4841 sayılı Kanuna aşağıda 
yazılı maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Çalışma Bakanlığı, bü
yükelçilikler, elçilikler, daimî delegelikler ve 
daimî misyonlara bağlı olarak çalışma müşa
virliği, başkonsolosluklar ve konsolosluklara 
bağlı olarak da çalışma ataşelikleri kurulabilir. 

Çalışma müşavirlik ve ataşeliklerinin birbir
leriyle. büyükelçilik, elçilik, daimî delegelik ve 
daimî misyonlarla, başkonsolosluklar ve konso
losluklar ile ilişkileri Çalışma ve Dışişleri Ba
kanlıklarının birlikte hazırlıyacakları bir yö
netmelikle veya değişik ülkelerin özelliklerine 
göre hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenil'. 

C. Senatosu (S. Sayısı. : 892 ye ek) • 
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riıı, Çalışma Bakanlığının görev alanındaki 
•çalışmalarım izlerler. Sanayide ileri gitmiş 
memleketlerin işgücü, sosyal güvenlik, çalış
ma şartları, işgüvenliği ve meslek eğitimi ko
nularında aldıkları yeni tedbirleri takip ve 
tesbit edip Çalışma Bakanlığına bildirirler. Bu 
çerçeve dairesinde bulundukları memleketteki 
işçi ve işveren kuruluşları ile bağlantı kurar
lar. 

Çalışma müşavirleri ve ataşeleri Çalış
ma Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı kurum
larla doğrudan doğruya, yazışma .yapabilirler. 
Bu yazışmaların birer örneği nezdinde çalış
tıkları misyona verilir. 

Çalışma müşavirlerinin, ataşelerinin, yar
dımcılarının ve sosyal yardımcıların: 

A) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat fakül
telerinden birini veya İktisadi Ticari İlimler 
Akademisini, Sosyal Hizmetler Akademcsini 
veya en az 3 yıllık sosyal ilimler öğrenimini 
veren başka fakülte veya yüksek okulları bi
tirmiş olmaları veya bunlara denk oldukları 
kabul edilen yabancı fakülte veya yüksek okul
ları bitirmiş olmaları, 

B) İngilizce, Almanca ve Fransızcanm 
resmî-dil olduğu memleketlere atanacak olan
ların bu memleketin dilini bilmeleri şarttır. 
Bu dillerden her hangi birisinin resmî dil ol
madığı bir memlekete atanacak olanlardan bu 
memleketin dilini bilen çıkmadığı takdirde 
atanacakların İngilizce, Almanca ve. Fransız
ca dillerinden birisini bilmesi, 

Gereklidir. 
Müşavir yardımcıları ile ataşe yardımcıla

rı doktor «Tabip» de olabilir. 
Yabancı dil bilgisi, Devlet yabancı dil im

tihanının yapmakla görevli komisyon tarafın
dan bu maksatla yapılacak imtihalarla tes
bit olunur. 

Dil bilgisi imtihanında başarı gösteremiyen 
namzet yarışma imtihanına katılamaz. Yarış
ma imtihanları üniversitece, ilgili öğretim üye
lerinden kurulacak bir heyet tarafından yapı
lır. 

(A) ve (B) bencilerinde yazılı nitelikleri 
taşıyanlardan, Çalışma Bakanlığı merkez ve il
ler kuruluşu ile Bakanlığa bağlı kurumlarda 
veya çalışma konulan ile doğrudan doğru va 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

C. Senatosu (S. Sayısı : 892 ye efe) 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

ilgili daire veya kuruluşlarda çalışmış veya ça
lışmakta olanlar tercih olunurlar. 

Din adamı ve işçi sendika uzmanı olarak 
atanacak sosyal yardımcıların atanmalarında 
(A) ve (B) bendleri hükümleri uygulanmaz. 

Din adamı olarak atanacak sosyal yardım
cılar İlâhiyet Fakültesi veya Yüksek İslâm 
Enstitüsü mezunları arasında, Diyanet İşleri 
Başkanlığınca gösterilecek namzetler içinden 
seçilir. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

EK MADDE 2. — Çalışma Müşavirliklerine 
ve ataşeliklerine yardımcı tâyin olunabilir. Mü
şavir yardımcıları ile ataşe yardımcıları doktor 
(hekim) de olabilir. Ataşeliklere bağlı olarak 
sosyal yardımcılar çalıştırılabilir. 

Çalışma müşavirlikleri ile ataşeliklerin ku
rulacağı ve sosyal yardımcıların çalıştırılacağı 
yerler Dışişleri Bakanlığına danışılmak suretiy
le Çalışma Bakanlığınca tesbit olunur. 

Çalışma ataşeleri bulundukları memlekette
ki çalışma müşavirinin genel direktifi dairesin
de vazife görürler. 

EK MADDE 3. — Çalışma müşavir ve ata
şeleri yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin 
hak ve menfaatlerinin korunmasında bağlı ol
dukları misyona yardımcı olurlar. İşçilerin işve
renlerle olan münasebetlerini düzenlemeye yar
dım ederler. Birleşmiş Milletler ve buna bağlı 
ihtisas teşekkülleri ve diğer milletlerarası te
şekküllerin, Çalışma Bakanlığının görev alanın
daki çalışmalarını izlerler. Sanayide ileri gitmiş 
memleketlerin işgücü, sosyal güvenlik, çalışma 
şartları, işgüvenliği ve meslek eğitimi konula
rında aldıkları yeni tedbirleri takip ve tesbit 
edip, Çalışma Bakanlığına bildirirler. Bu çer
çeve dairesinde bulundukları memleketteki işçi 
ve işveren kuruluşları ile bağlantı kurarlar. 

EK MADDE 4. -— Çalışma müşavirleri ve 
ataşeleri Çalışma Bakanlığı ve bu bakanlığa 
bağlı kurumlarla doğrudan doğruya yazışma 
yapabilirler. Bu yazışmaların birer örneğini 
bağlı oldukları misyona verirler. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 892 ye ök) 
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EK MADDE 5. — Çalışma müşavirlerinin, 
ataşelerinin, yardımcılarının ve sosyal yardım
cıların : 

A) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İdari 
İlimler Fakültelerinden birini veya İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademisini, Sosyal Hizmetler 
Akademisini veya en az üç yıllık sosyal ilimler 
öğrenimini veren, başka fakülte veya yüksek 
okulları bitirmiş olmaları veya bunlara denk 
oldukları kabul edilen yabancı fakülte veya 
yüksek okulları bitirmiş olmaları, 

B) Atanacak olanların İngilizce, Alman
ca ve Fransızca dillerinden birini bilmeleri ge
reklidir. Atanacağı memleketin dilini bilenler 
tercih olunabilir. 

EK MADDE 6. — Sınavlar Çalışma Bakan
lığınca teşkil edilecek kurullar tarafından 
yapılır. Dil sınavlarına üniversite ilgili dil kür
süsü öğretim üyeleri davet edilir. 

Sınavların şekli ve sınav kurulları hakkın
daki hükümler Ek 1 nci maddede yazılı talimat
namede belirtilir. Yabancı dil imtihanında ba
san sağlıyamıyanlar yarışma sınavlarına gire
mez. 

EK MADDE 7. — Ek madde 5 te yazılı 
(A) ve (B) bendlerindeki nitelikleri taşıyan
lardan sınavlarda eşit başarı gösterenler ara
sından Çalışma Bakanlığı merkez ve iller kuru
luşu ile bu bakanlığa bağlı kurumlarda veya 
çalışma konuları ile doğrudan doğruya ilgili 
daire veya kuruluşlarda en az iki yıl çalışmış 
veya iki yıldan beri çalışmakta olanlar tercih 
olunabilirler. 

EK MADDE 8. — Ek madde 5 te yazılı (A) 
ve (B) bendlerindeki hükümler din adamı ve 
işçi sendika uzmanı olarak atanacak sosyal yar
dımcıların atanmalarında uygulanmaz. 

Din adamı olarak atanacak sosyal yardım
cılar İlahiyat Fakültesi veya Yüksek İslâm 
Enstitüsü mezunları arasından Diyanet İşleri 
Başkanlığınca gösterilecek namzetler içinden 
seçilir. 

İşçi sendika uzmanı olarak atanacak sosyal 
yardımcılar en çok işçi üyesi bulunan İşçi 
Konfederasyonunca gösterilen namzetler ara
sından Çalışma Bakanlığınca seçilir. 
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EK MADDE 2, — Çalışma müşavirlikleri ile 
çalışma ataşelikleri, 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 sözleşmeli olarak çalıştır
maya yetkilidirler. 

Yabancı memleket mevzuat veya usulleri, 
sözleşmelerin elçilikler veya konsol osluklarca 
yapılmasını zorunlu kıldığı takdirde sözleşme
ler elçilikler veya konsolosluk!arca yapılır. 

Bu personelin, personel giderleri ile yönetim, 
yolluk ve giderleri ve diğer her türlü masrafları 
Çalışma Bakanlığı 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-
yuçluriiim, zarm/el y-jıuIdııgı'L ahvahıc ÎWMVİ-
lanabilmesini temin bakımından Çalışma Bakan
lığı Bütçesine gerekli ödenek konulur. 

Bu gibi yardımların nelerden ibaret olacağı, 
l)iı kanunun yürürlüğe gireceği tarihten itiba
ren 3 av zarımda çıkarılacak yönetmelikte be
lirtilir. 

EK MADDE 4. — Çalışma müşavirlikleri 
ve çalışına ataşelikleri, büyükelçilik, elçilik, 
daimi delegelik, daimi misyon veya başkon
solosluk ve konsoloslukların bina durumları 
elverişli ise bu binalarda ayrılacak daire
lerde bu binaların durumları elverişli de
ğilse kira ile tutulacak bina veya daire
lerde, ya da, bulundukları memleketlerin il
gili resmî kuruluşlarınca karşılıklı anlaşma 
ile sağlanacak bina veya dairelerde çalışırlar. 
Kiralanan bina veya dairelerin kira, bakını, 
ısıtma ve aydınlatma gibi giderleri ve kar
şılıklı anlaşma ile sağlanacak bina veya dairele
rin anlaşmada belirtilebilecek giderleri, Çalış
ma Bakanlığı Bütçesine koııucak ödenekle 
karşılanır. 

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

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

EK MADDE 9. — Millet Meclisince kabul 
edilen Ek madde 2, Ek madde 9 olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

EK MADDE 10. — Millet Meclisince kabul 
edilen Ek Madde 3, Ek Madde 10 olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 11. — Millet Meclisince kabul 
edilen Ek Madde 4, Ek Madde 11 olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

EK MADDE 12. — Millet Meclisince kabul 
edilen Ek Madde 5, Ek Madde 12 olarak aynen 
kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Bu kanuna bağlı 1 sayılı cet
velde yazılı kadrolar Çalışma Bakanlığı kuru
luş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanu
na ek 6050 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvel
deki kadrolara ilâve edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte çalışma müşaviri, çalışma 
ataşesi ve sosyal delege olarak vazife görenler, 
bu kanunla alınan çalışma müşavirliği, çalışma 
ataşeliği, müşavir veya ataşe yardımcılığı ve 
sosyal yardımcılık kadrolarına atanabilirler. 
Bu atanmada ek madde 1 in yedinci fıkrasının 
(A) ve (B) bendleri hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kamınım ^hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen katoul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanuna ekli kadrolara ata
nanlar yurdiçi kadrolarına nakledilebilirler. 
Veya haklarında 4841 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesi uyugul anabilir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte çalışma müşaviri, çalışma ata
şesi ve sosyal delege olarak vazife görenler, 
bu kanunla alınan çalışma müşavirliği, çalış
ma ataşeliği, müşavir veya ataşe yardımcılığı 
ve sosyal yardımcılık kadrolarına atanabilirler. 
Bu atanmada ek madde 5 in 1 nci fıkrasının 
(A) ve (B) bendleri hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde, 5 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 nci madde, 6 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

[1] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisince ka<bul edilen (1) sayılı cet
vel aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği cetvel) 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Aded Aylık 

4 Yabancı memleketlerde Çalış
ma Müşaviri 4 1 250 

5 Yabancı memleketlerde Çalış
ma Müşaviri Yardımcısı 1 1 100 

5 Yabancı memleketlerde Çalış
ma Müşaviri 3 1 100 

6 Yabancı memleketlerde Çalış
ma Müşaviri yardımcısı 2 950 

6 Yabancı memleketlerde Çalış
ma Ataşesi 6 950 

7 Yabancı memleketlerde Çalış
ma Ataşesi Yardımcısı 1 800 

7 Yabancı memleketlerde Çalış
ma Ataşesi 8 800 

8 Yabancı memleketlerde Çalış
ma Ataşesi Yardımcısı 2 700 

8 Yabancı memleketlerde Sos
yal Yardımcı 20 700 

8 Yabancı memleketlerde Sos
yal Yardımcı (Din adamı) 10 700 

8 Yabancı memleketlerde Sos
yal Yardımcı (İşçi Sendika 
Uzmanı) 10 7U0 

9 Yabancı memleketlerde Sos
yal Yardımcı 20 600 

9 Yabancı memleketlerde Sos
yal Yardımcı (Din adamı) 11 600 

9 Yabancı memleketlerde Sos
yal Yardımcı (İşçi Sendika 
Uzmana) 11 600 

10 Yabancı memleketlerde Çalış
ma müşavirliği ve Çalışma 
Ataşeliği Memurluğu 20 500 
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Cumhuriyet Senatosu 

Genel Sekreterliği 22 . 2 . 1967 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı: 7079 -1/697 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 7 . 2 . 1967 tarih ve karar 21; Esas No. 1/679 sayılı yazınız: 
Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (D) 

fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Geçici Komisyon raporu, Genel Kurulun 21 . 2 . 1967 tarihli 
36 ncı Birleşiminde geri alınmış, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Geçici Komisyon raporu (II) 

Cumhuriyet Senatosu 28 . 2 .1967 
Geçici Komisyonu 

Karar No: 3 
Esas No. : 1/697 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni üzerinde yapılan müzakereler neticesinde Geçici Komisyonumuzca tan
zim edilen 7 Şubat 1967 tarihli ve 2 Karar sayılı rapor ile metnin, Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun 21 Şubat 1967 tarihli 36 ncı Birleşimindeki görüşmeleri sırasında geriye alınmış olması se
bebiyle; Komisyonumuzun 27, 28 Şubat 1967 tarihli birleşimlerinde ilgili Hükümet temsilcileri de 
hazır bulundukları halde metin, yeniden tetkik ve müzakere olundu. 

Komisyonumuzun 7 Şubat 1967 tarihli ve 2 Karar sayılı raporu ile düzenlenen metindeki, mad
de 1, ek madde 3, ek maldde 4, ek madde 7, ek madde 9, ek madde 10, ek madde 11, ek madde 12, 
madde 4, madde 5 ve madde 6 da bir değişiklik yapılımıyarak aynen kabulü Komisyonumuzca ka
rarlaştırılmıştır. 

Ek maddeleri ihtiva etmekte olan 2 nei madde ise, bâzı ek maddelerde değişiklik yapılmak sure
tiyle kabul olunmuştur. Ek maddelerde yapılan değişiklikler şu şekildedir : 

Ek madde 1. — Birinci fıkranın sonundaki «kurulabilir» kelimesi, aslında «kurabilir» olması ge
rektiğinden bu şekilde düzelti'lmiştir. 

Ek madde 2. — Tasarı ile ihdas edilmekte olan müşavir yardımcısı kadroları kaldırıldığından, 
maddenin birinci fıkrasında gerekli düzeltme yapılmıştır. Ayrıca, müşavir ve ataşe yardımcılarına 
hekimlerin de atanabilmeleri öngörülmüş iken, bu görevlerin mahiyetleri bakımından idari nitelik 
taşımakta oldukları mülâhaza edilerek bu hüküm de metinden çıkartılmıştır . 

Ek madde 5. — Müşavir yardımcısı 'kadroları kaldırılmış olduğundan, maddenin birinci fıkrasın
daki ifadeye vuzuh vermek maksadiyle, sözü edilen, «yardımcılar» m ataşe yardımcıları olduğunu 
belirtecek ilâve yapılmış; (A) bendindeki, «... en az üç yıl sosyal ilimler öğrenimi veren» ibaresin
den sonra yer alan (,) hataen konulmuş olması sebebiyle metinden çıkartılmıştır. 
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Yine bu maddeye, hekimlerin sosyal yardımcı olarak atanabileceklerini ve lıaklarindâ bu ınadde-

ııin- (-A) ve (B) bendleri bükümlerinin uygulanacağını belirtmek maksadiyle yeni bir (C) bendi ek
lenmiştir. 

Ek madde 6. — Bu maddede söz konusu dil sınavlarının dalıa pratik yapılmasını gerçekleştir
mek amacı ile, sınavların bizzat üniversitenin ilgili dil kürsüsü öğretim üyelerince yapılması kabul 
edilmiş ve maddenin birinci fıkrası bu şekilde •değiştirilmiştir. . 

Sınavların şekli ve sınav kurulları hakkındaki bükümlerin, daha önce ek 1 nci maddede belirti
len ve çalışma müşavir ve ataşelerinin birbirleriyle, büyükelçilik, elçilik, daimî delegelik ve daimî 
misyonlarla, bagkonsolosluk ve konsolosluklarla ilişkilerinin düzenleneceği yönetmelikte belirtilmesi 
öngörülmüş idi. Ancak, sınav konusunun, yukarda belirtilen hususların tamamen dışında bir konu 
olduğu dikkate alınarak, buna dair ayrı bir yönetmeliğin hazırlanması uygun görülmüş ve madde
nin ikinci fıkrasında gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Elk madde 8 .— Bu maddenin ikinci fıkrasında, din adamı olarak atanacak sosyal yardımcıların 
Diyanet İşleri Başkanlığınca gösterilecek namzetler içinden seçilmesi öngörülmüş idi. Bu hükme sa
rahat getirmek ve seçime işleminin Çalışma Bakanlığınca yapılacağını belirtmek maksadiyle fıkraya, 
gerekli ilâveler yapılmıştır. 

Yine maddede söz konusu edilen işçi sendika uzmanları, yurt dışına ancak Devlet memuru sıfa
tını haiz olarak gidebilecekleri cihetle, atanmalarının da Devlet memurları hakkındaki kanunlara 
göre yapılmasının gerekli olduğu hususu nazarı-iti bara- alınarak üçüncü fıkrada icabeden değişiklik 
yapılmış; ayrıca, işçi sendika uzmanlarının, gerçekten uzmanlık yeteneğine sahip kişiler olması için 
bunlarda, beş yıl sendika yöneticiliği yapmış olmaları şartının aranması uygun görüldüğünden, bu 
hususu temin edecek hüküm yeni bir fıkra halimde maddeye eklenmiştir. 

Komisyonumuzca kabul olunan 3 ncü madde metin itibariyle aynen muhafaza edilmiş ve fakat 
atıfta bulunduğu (1) sayılı cetveldeki kadrolarda, Genel Kurulun temayülüne uygun olarak aded ve 
kadro indirmesi yapılmıştır . 

Geçici maddede ise, müşavir yardımcısı kadrolarının kaldırılması sebebiyle daha önceki madde
lerde yapılan değişikliklere mütenazır olarak, «... bu kanunla ihdas edilen çalışma müşavirliği, ça-
lışmn ataşeliği,» ifadesinden sonraki, «müşavir veya»-kaimeleri ineLinuen çıkarılmıştır. 

• Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü ' ' Kâtip 
Elâzığ Sivas Muğla Konya 

G. Ertuğ A. Çekemoğlu 1. Karaöz M. Obuz 

Gaziantep İçel 
Z. İslâm C. T. Okyayuz 
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MİLLET MECLİSİNİN .KABUL.. 

ETTİĞİ METİN 

Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna, yeni 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 48-11 sayılı Kanunim 6 ncı 
maddesinin (D) fıkrası aşağıda yazdı seklide 
değiştirilmiştir. 

D) Milletlerarası Çalışına Teşkilâtı ve ben
zeni milletlerarası kuruluşlar ile olan yazışma -
lan yönetmek. İni kuruluşlara üye olmaktan do
ğan islerin yerine getirilmesini ve bakanlığın 
dış kuruluşlarına ait işlemlerin yürüt-ümünü 
sağlamak. 

. MADDE 2. — 4841 sayılı Kanuna aşağıda 
yazı 11 madde!er ek! erimiştir. 

EK MADDE 1. — Çalışma Bakanlığı büyük-
elçil'kler, elçilikler, daimî delegelikler daimî 
misyonlar nezdi-nde çalışma 'müşavirliği:., baş
konsolosluklar, tkonsolosluklar nezdinde çalış
ına ataşelikleri kurabilir. Çalışma müşavirlik 
ve 'ataşeliklerinin, birbirleri ile, büyükelçilik, 
elcilik, daimî delegelik ve daimî misyonlarla, 
Başkonsolosluk ve konsolosluklarla veva fahri 

:onsol •,ı̂ ,ı tıklarla ilişkileri, 
b puanl ık lar ın ın birl ikte 

<;alışımıa ve Dışişleri 
ha zı r 11 ya c »ki arı 1 )ir 

yönetmelikle veya •değişik ülkelerin özellikleri
ne göre hazı r lanacak yönetmeliklerle düzenle
nir. 

Ça 11 sima. 111 üş a viıı İliklerine A* e a t aş e liıkl e rin e 
yard ımcı la r tâyin olunabilir. Ataşel iklere bağlı 
o larak sosyal yardımcı lar çalıştırılabilir . 

Çalışma müşavirl ikleri ile 'ataşeliklerin ku
ru! aeağı ve sosyal yardımcı lar ın çalışt ır ı lacağı 
yerler Dışişbri Bakanlığının . mütalaası alına
rak Çalışma Bakanlığınca teshil olunur. 

Çalışma ataşeleri •bulunduklan memUket-
toki -çalışma -müşavirinin genel direktifi daire
sinde vazife görörler. 

Çalışma müşavir ve ataşeleri yabancı ülke
lerde çalışan Türk işçilerinin hak ve menfaat
lerinin korunmasında nezdinde çalıştıkları 
misyona yardımcı olurlar. İşçilerin işverenlerle 
olan münasebetlerini düzenlemiyo yardım eder
le:-. 

Birleşmiş Mille,[lor ve buna 'bağlı ihtisas te
şekkülleriyle diğer millet! erat-ası teşekkül1 

(.-, -Senatosu 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ~ 
ETTİĞİ METİN 

- (II) 
Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu Kanuna 

yeni maddeler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

r.i-u, 

MADDİ] 2. — 48-41 sayılı Kanuna aşağıda 
yazılı maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Çalışma Bakanlığı, bü
yükelçilikler, elçilikler, daimi delegelikler ye 
daimi misyonlara bağlı olarak Çalışma Müşa
virliği, 'başkonsolosluklar ve konsolosluklara 
ıbağlı olarak da Çalışma Ataşelikleri kurabilir. 

Çalışma Müşavirlik ve Ataşeliklerinin bir
birleriyle Büyükelçilik, Elçilik, daimi delegelik 
ve daimi misyonlarla, başkonsolosluklar ve Kon-, 
gol os! tıklarla ilişkileri, Çalışına ve Dışişleri Ba
kanlıklarının birlikte hazırlayacakları bir yönet
melikle veya değişik ülkelerin özelliklerine göre 
hazırlanacak vönetmeliklerle düzenlenir. 

;S.; Sayısı : 892 ye ek) 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Çalışma Bakanlığının görev alanındaki çalışma
larım izlerler. Sanayide ileri gitmiş memleket
lerin iş gücü, sosyal güvenlik, çalışma şartları, 
iş güvenliği ve meslek eğitimi konularında al
dıkları yeni tedbirleri takip ve tesbit edip Ça
lışma Bakanlığına bildirirler. Bu çerçeve daire
sinde bulundukları memleiketteki işçi ve işve
ren 'kuruluşları ile bağlantı kurarlar. 

Çalışma müşavirleri ve ataşeleri Çalışma Ba
kanlığı ve bu bakanlığa bağlı kurumlarla doğ
rudan doğruya yazışma yapabilirler. Bu yazış
maların birer örneği mezdinde çalıştıkları mis
yona verilir. 

Çalışma müşavirlerinin, ataşelerinin, yar
dımcılarının ve sosyal yardımların: , 

A) Hukuk, Siyasal Bilgiler İktisat fakülte
lerinden birini veya İktsadi Ticari İlimler Aka
demisini, Sosyal Hizmetler Aka demiştim. veya 
en az 3 yılbk sosyal ilimler öğrenimi veren baş
ka fakülte veya yüksek okulları bitirmiş akma
ları veya bunlara denk oldukları kabul edi
len yabancı fakülte veya yüksek okulları bitir-
imiş olmaları, 

B) İngilizce, Almanca ve Fransrzcanm res
mî dil olduğu ,mcımİ0kctlerc atanacak olanla
rın bu memleketin dilini bilmeleri şarttır. Bu 
dillerden bor hangi birisinin resmî idil olmadığı 
bir memlekete atanacak oılanla.ndan bu meımle-
ketin dilini bilen çıkmadığı takdirde atanacak
ların İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerin
den birisini bilmesi, 

Gereklidir. 
Müşavir yardımcıları ile ataşe yardımcıları 

doktor «tabip» de olabilir. 
Yabancı dil bilgisi, Devlet yabancı dil imti

hanlarını yapmakla görevli komisyon tarafım
dan bu maksatla yapılacak imtihanlarla tesbit 
olunur. 

Dil bilgisi imtihanında başarı gösteremiyeaı 
namzet yarışma imtihanına katılamaz. Yarış
ma imtihanları üniversitece, ilgili öğretim üye
lerinden kurulacaık bir heyet tarafından yapı
lır. 

(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 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

daire veya kuruluşlarda çalışmış veya çalışmak
ta olanlar tercih olunurlar. 

Din adamı ve işçi sendika uzmanı olarak ata
nacak sosyal yardımcıların atanmalarında «A» 
ve «B» bendleri hükümleri uygulanmaz. 

Din adamı olarak atanacak sosyal yardımcı
lar İlahiyat Fakültesi veya Yüksek İslâm Ens
titüsü mezunları arasından, Diyanet İşleri Baş
kanlığınca gösterilecek namzetler içinden seçi
lirler. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

EK MADDE 2. — Çalışma ataşeliklerine 
yardımcı tâyin olunabilir. Ataşeliklere bağlı 
olarak sosyal yardımcılar çalıştırılabilir. 

Çalışma müşavirlikleri ile ataşeliklerin ku
rulacağı ve sosyal yardımcıların çalıştırılacağı 
yerler Dışişleri Bakanlığına danışılmak sure
tiyle Çalışma Bakanlığınca tesbit olunur. 

Çalışma ataşeleri bulundukları memleket
teki çalışma müşavirinin genel direktifi daire
sinde vazife görürler. 

EK MADDE 3. — Çalışma müşavir ve ata
şeleri yabancı ülkelerde çalışan Türk işçileri
nin hak ve menfaatlerinin 'korunmasında bağlı 
oldukları misyona yardımcı olurlar. İşçilerin 
işverenlerle olan münasebetlerini düzenlemeye 
yardım ederler. Birleşmiş Milletler ve buna 
bağlı ihtisas teşekkülleri ve diğer milletlerarası 
teşekküllerin, Çalışma Bakanlığının görev ala
nındaki çalışmalarını izlerler. Sanayide ileri 
gitmiş memleketlerin işgücü, sosyal güvenlik, 
çalışma şartları, iştgüvenliği ve meslek eğitimi 
konularında aldıkları yeni tedbirleri takip ve 
tesbit edip, Çalışma Bakanlığına bildirirler. 
Bu çerçeve dairesinde bulundukları memleket
teki işçi ve işveren kuruluşları ile bağlantı 
kurarlar. 

EK MADDE 4. — Çalışma müşavirleri ye 
ataşeleri Çalışma Bakanlığı ve bu Bakanlığa 
ibağlı kuramlarla doğrudan doğruya yazışma 
yapabilirler. Bu yazışmaların birer örneğini 
bağlı oldukları misyona verirler.. 

EK MADDE 5. — Çalışma müşavirlerinin, 
ataşelerinin, ataşe yardımcılarının ve sosyal 
yardımcıların : 

A) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İdari 
İlimler Fakültelerinden birini veya İktisadi 
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ve Ticari İlimler Akademisini, Sosyal Hizmetler 
Akademisini veya en az üç. yıl sosyal ilimler 
öğrenimi veren başka fakülte veya yüksek 
okulları bitirmiş olmaları veya bunlara denk 
oldukları kabul edilen yabancı fakülte veya 
yüksek okulları bitirmiş olmaları, 

B) Atanacak olanların ingilizce, Alman
ca ve Fransızca dillerinden birini bilmeleri 
gereklidir. Atanacağı memleketin dilini bilen
ler tercih olunaibilirler. 

C) Hekimler sosyal yardımcı olarak ata
nabilirler.' Bunlar hakkında da (A) ve (B) bend-
lerindeki hükümler uygulanır. 

EK MADDE 6. — Sınavlar Çalışma Ba
kanlığınca teşkil edilecek kurullar tarafından 
yapılır. Dil Sınavları ise üniversite ilgili dil 
kürsüsü öğretim üyelerince yapılır. 

Sınavların şekli ve sınav kurulları hakkın
daki hükümler, Çalışma Bakanlığınca hazırla
nacak bir yönetmelikte belirtilir. Yabancı dil 
sınavında başarı sa-ğlıyaııııyanlar yarışma sı
navlarına giremezler. 

EK MADDE 7. — Ek madde 5 t e yazılı 
(A) ve (B) bcndlcrindcki nitelikleri taşıyan
lardan sınavlarda eşit başarı gösterenler arasın
dan Çalışma Bakanlığı merkez ve iller kuru
luşu ile bu Bakanlığa bağlı kurumlarda veya 
çalışma konuları ile doğrudan doğruya ilgili 
daire veya kuruluşlarda en az iki yıl çalışmış 
veya iki yıldan beri çalışmakta olanlar tercih 
olunabilirler. 

EK MADDE 8. — Ek madde 5 te yazılı (A) 
ve (B) bendlerindeki hükümler din adamı ve 
işçi sendika uzmanı olarak atanacak sosyal 
yardımcıların a t anmala rıııd a uygulanın az. 

Din adamı olarak atanacak sosyal yardım
cılar İlahiyat Fakültesi veya Yüksek İslâm 
Enstitüsü mezunları arasından Diyanet İşleri 
Başkanlığınca gösterilecek adaylar içinden Ça
lışma Bakanlığınca seçilir. 

İşçi sendika uzmanı olarak atanacak sosyal 
yardımcılar en çok isçi üyesi bulunan İşçi 
Konfederasyonunca gösterilecek adaylar ara
sından Çalışma Bakanlığınca Devlet memurları 
hakkındaki kanunlara fföre atanırlar. 
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EK MADDE 2. — Çalışma müşavirlikleri ile 
çalışma ataşelikleri, hizmetin özelliği itibariyle, 
müşavirliğin ve ataşeliğin ihtiyaç duyacağı 
Türk ve yabancı uyruklu doktor, avukat, uzman, 
mahallî kâtip, mütercim, daktilo ve hademe gibi 
personeli sözleşmeli olarak çalıştırmaya yetkili
dirler. 

Yabancı memleket mevzuat veya usulleri, 
sözleşmelerin elçilikler veya konsolosluklarca 
yapılmasını zorunlu kıldığı takdirde sözleşmeler 
elçilikler veya konsolosluklarca yapılır. 

Bu personelin, personel giderleri ile yönetim, 
yolluk ve giderleri ve diğer her türlü masrafları 
Çalışma Bakanlığı 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 karşıla-
nabilmesini temin bakımından Çalışma Bakan
lığı Bütçesine gerekli ödenek konulur. 

Bu gibi yardımların nelerden ibaret olacağı 
bu kanunun yürürlüğe gireceği tarihten itibaren 
3 ay zarfında çıkarılacak yönetmelikte belirtilir. 

EK MADDE 4. — Çalışma müşavirlikleri ve 
çalışma ataşelikleri, büyükelçilik, elçilik, daimî 
delegelik, daimî misyon veya başkonsolosluk ve 
konsoloslukların bina durumları elverişli ise, bu 
binalarda ayrılacak dairelerde; bu binaların du
rumları elverişli değilse kira ile tutulacak bina 
veya dairelerde, ya da, bulundukları memleket
lerin ilgili resmî kuruluşlarınca karşılıklı anlaş
ma ile sağlanacak bina veya dairelerde çalışır
lar. Kiralanan bina veya dairelerin kira, bakım, 
ısıtma ve aydınlatma gibi giderleri ve karşılıklı 
anlaşma ile sağlanacak bina veya dairelerin an
laşmada belirtilebilecek giderleri, Çalışma Ba
kanlığı Bütçesine konulacak ödenekle karşıla
nır. 

EK MADDE 5. — Çalışma müşavirleri ile 
çalışma ataşelerinin görevleri icabı verecekleri 
veya mukabele edecekleri ziyafet masrafları Ça-

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

İşçi sendika uzmanı olarak atanacakların 
en az beş yıl sendika yöneticiliği yapmış olma
ları şarttır. 

EK MADDE 9. — Millet Meclisince kabul 
edilen Ek Madde 2, Ek Madde 9 olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 10. — Millet Meclisince kabul 
edilen Ek Madde 3, Ek Madde 10 olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

EK MADDE 11. — Millet Meclisince kabul 
edilen Ek Madde 4, Ek Madde 11 olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

EK MADDE 12. — Millet Meclisince kabul 
edilen Ek Madde 5, Ek Madde 12 olarak ay
nen kabul edilmiştir. 
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lışma Bakanlığı Bütçesine konulacak ağırlama 
giderleri ödeneği ile karşılanır. 

MADDE 3. — Bu kanuna bağlı 1 sayılı cet
velde yazılı kadrolar Çalışma Bakanlığı kuru
luş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanuna 
ek 6050 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetveldeki 
kadrolara ilâve edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte çalışma müşaviri, çalışma ataşesi 
ve sosyal delege olarak vazife görenler, bu ka
nunla alman çalışma müşavirliği, çalışma ataşe
liği, müşavir veya ataşe yardımcılığı ve sosyal 
yardımcılık kadrolarına atanabilirler. Bu atan
mada ek madde 1 in yedinci fıkrasının (A) ve 
(B) bendleri hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde ; 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Bu kanuna bağlı 1 sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar Çalışma Bakanlığı ku
ruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Ka
nuna ek 6050 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cet
veldeki kadrolara ilâve edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanuna ekli kadrolara 
atananlar yurtiçi kadrolarına nakledilebilir-
ler. Veya haklarında 4841 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesi uygulanabilir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte çalışma müşaviri, çalışma ataşe
si ve sosyal delege olarak vazife görenler, bu 
kanunla ihdas edilen çalışma müşavirliği, çalış
ma ataşeliği, ataşe yardımcılığı ve sosyal yar
dımcılık kadrolarına atanabilirler. Bu atan
mada Ek Madde 5 in birinci fıkrasının (A) 
ve (B) bendleri hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde, 5 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir.' 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 nci madde, 6 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. . 
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D. 

Millet Meclisinin kabul ettiği cetvel 

[1] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi 

10 

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 
Ya'bancı memleketlerde ça
lışma ataşesi yardımcısı 
Yabancı memleketlerde ça
lışma ataşesi 
Yabancı memleketlerde ça
lışma ataşesi yardımcısı 
Yabancı memleketlerde sos
yal yardımcı 
Yabancı memleketlerde sos
yal yardımcı (Din adamı) 
Yabancı memleketlerde sos
yal yardımcı (İşçi Sendika 
Uzmanı) 
Yabancı memleketlerde sos
yal yardımcı 
Yabancı memleketlerde sos
yal yardımcı (Din adamı) 
Yabancı memleketlerde sos
yal yardımcı (işçi Sendika 
uzmanı) 
Yabancı memleketlerde ça
lışma ataşeliği memurluğu 

11 

Adedi 

4 

1 

3 

2 

6 

1 

8 

2 

20 

10 

10 

20 

Aylık 
tutarı 

1 250 

1 100 

1 100 

950 

950 

800 

800 

700 

700 

700 

700 

600 

600 

11 600 

20 500 

D. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
CETVEL 

[1] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Aded Aylık 

5 Yabancı memleketlerde çalış
ma müşaviri 

6 Yabancı memleketlerde çalış
ma ataşesi 

7 Yabancı memleketlerde çalış
ma ataşesi 

7 Yabancı memleketlerde çalış
ma ataşesi 

8 Yabancı memleketlerde çalış
ma ataşesi yardımcısı 

9 Yabancı memleketlerde sos
yal yardımcı 

9 Yabancı memleketlerde sos
yal yardımcı (Hekim) 

9 Yabancı memleketlerde sos
yal yardımcı (Din adamı) 

9 Yabancı memleketlerde sos
yal yardımcı (İşçi sendika 
uzmanı) 

10 Yabancı memleketlerde çalış
ma müşavirliği ve çalışma 
ataşeliği memurluğu 

3 1 100 

950 

17 

11 

11 

20 

800 

800 

700 

600 

600 

600 

600 

500 

C. Senatosu (S. Sayısı : 892 ye ek) 




