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1. — GEÇEN TT 

— İstanbul üyesi Mebrure Aksoley; Ata
türk'ün, ölüm yıl dönümünde fakülte duvarla
rına asılan resimlerinin fakülte dekanı olan bir 
bayan tarafından parçalanıp atıldığını büyük 
bir üzüntü ile öğrendiğini, bu kişinin hâlâ kol
tuğunda oturduğunu ve gençliğin tepkisini tas-
vibettiğini belirtti. 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil; üniversite 
ve yurt binalarında her gün bir hâdise vukubul-
duğunu, Hükümet bunları önliyemiyorsa parlö-
manterlerin ve Cumhurbaşkanının buna bir ça
re bulması gerektiğini beyan etti. 

Van Üyesi Ferid Melen; üniversitelerde de
vam edegelen olaylara, pencereden atılan ve 
düşen gencin ölümü münasebetaylie okul müdü
rünün beyanlarına temasla, bu durumda Türki
ye'de bir Hükümetin varlığını kabul etmenin 
mümkün olmadığına, Parlâmentoca bir tedbir 
düşünülmesini temin bakımından bu olaylar ve 
Ortak Pazarla imzalanan protokol hakkında 
Hükümetlin açıklamalarda bulunmasını istedi. 

Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce, üni
versitelerde cereyan eden olayların tahlilini ya
parak, Hükümetin bunları önlemeye gücü yet
miyorsa çekilmesi icabettiğini ifade etti. 

Tabiî Üye Emanullalı Çelebinin Tarım Ko
misyonu üyeliğinden; 
Mim,. 

Sayfa 
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B) Yazılı sorular ve cevapları 149 
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Mucip Ataklı 'nm, Diya.net İğleri Başkan 
Yardımcısının G ima'da görev almasına da
ir, yasüı soru önergesi ve Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli'nin cevabı (7/687) 149 

UTACAK ÖZETİ 

Erzurum Üyesi Sakıp Hatunoğlu'nun, Ba
yındırlık, Ulaştırma ve imar. - İskân Komisyonu 
üyeliğinden; 

Çorum Üyesi Mahmut Şevket özçetin'in 
Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden; 

Tabiî üye Ekrem Acuner'in Millî Birlik 
Grupu üyeliğinden çekildiklerine dair önerge
leri okundu, bilgi edinildi. 

Adalet Partisi Grupu Başkanlığının; Türki
ye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında akdolunan kredi anlaşması konusunda 
kurulan Araştırma Komisyonunda açılmış bulu
nan üyeliğe istanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
aday gösterildiğine dair tezkeresi okundu ve 
aday mezkûr komisyonu üyeliğine seçildi. 

Maraş Üyesi Hilmi Soydan'ın 529, 
Balıkesir üyesi Nejat Sarlıcalı'nın 545, 
İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin 550, 

Kırşehir Üyesi Halil Özmen'in 516, 521 sa
yılı sorularının görüşülmesi soru sahipleri ve 
ilgili bakanlar; 

Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin 543, 
Sivas üyesi Hüseyin öztürk'ün 540, 
Tabu üye Haydar Tunçkanat'ın 551, 
Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın 552 ve 
Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in 553 sayılı 

sorularının görüşülmesi ilgili bakanların hazar 
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bulunmamaları sebebiyle, gelecek soru gününe 
bırakıldı. 

İstanbul üyesi Ekrem özdenin; Gençlik ve 
Spor Bakanlığının ihdasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu, soru sahibinin isteği ile, yazılı so
ruya çevrildi. 

Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Na-
hit Altan'ın, Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 
5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cümlelerinin 
kaldırılması ve 8 nci maddesinin matlabınm ve 
(A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü bendleriyle 
(B) fıkrasının değiştirilmesi hakkında içtü
zük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Cumhuriyet Senato
su İçtüzüğünün 5, 8. 11, 13, 14, 15, 17, 54, 56, 59, 
60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci maddelerinin de-
ğiştirilmeisne dair Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu üzerinde bir süre görüşüldü ve tek
lif isteği üzerine, komisyona geliverildi. 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üyesi 

Zerin Tüzün'ün, Din eğitimi yapan kurumlara 

Raporlar 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say

manlığının Mart, Nisan, Mayıs 1970 aylarına 
ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/36) 
(S. Sayısı : 1474) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1970 ay
larına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını inceleme Komisyonu rapo
ru (5/37) (S. Sayısı : 1475) 

3. — 5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Suphi 
Gürsoytrak'ın, THY Anonim Ortaklığı ile Uçak 
Servisi Anonim Ortaklığının durumuna dair 
Senato araştırması istiyen önergesi üzerinde 
önerge sahibi bir süre konuştu. 

Şehir cereyanının kesilmesi yüzünden görüş
melere devam mümkün görülmediği cihetle 
26 Kasım 1970 Perşembe günü saat 15,00 te top
lanmak üzere Birleşime saat 16,20 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Mardin 

Hayrı Mumcuoğlu Abdülkerim Saraçoğlu 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin T üzün 

dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/706) 

olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sos
yal işler, Malî ve iktisadi İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Mecli
si : 1/350; Cumhuriyet Senatosu : 1/1142) (S. 
Sayısı : 1477) 

4. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türki
ye Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let, Tarım ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
5 er üye alınarak kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/333; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1144) (S. Sayısı; 1476) 

SORULAR 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

'BAŞKAN — B aşken vcmli Hayrı Mumcu oğlu 

KÂTİPLER : Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin), Zerin Tüsiin (Cumhurbaşkanınca S,Ü.) 

BAŞKAN — Bideş'imi acıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır efendini. 
(Ad okunarak yoklama yapıldı.) 

1. -— Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın; öğ
retmenlere kar§ı yürütülmekte olan hareketlerin 
sistemli bir hal aldığına dair demeci. 

BAŞKAN — Cyündeim dışı konuşma istemleri 
var. İstemleri sıralarına göre yerine getiriyorum. 

Sayın Hüseyin Atmaca, sem günlerde öğret
menlerle karşı yapılanı saldırılar konusunda ilgi
lilerin dikkatini çekmek üzere gündem dışı söz 
verilmesini istemektedir. 

Buyurun Sayın Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlariim, ©on zamanlarda dev-
ri'nıoî ve Atatürkçü öğretmenlere karşı saldırılar 
yoğunlaşmıştır. Türk çocuklarının eğitim ve öğ
retim soruimduluğunu taşıyan öğretmenlere karşı 
sistemli bir şekilde yapılan bu saMırılarm ön
lenmesi içim, üzülerek lifade edeyim ki, Hüküme l 
hiçbir çaba sarf etmemektedir. Hattâ HiMimst 
tutumu (ile kaba saldırılan teşvik et m ektedir. 
Her g'ün bir öğretmenin dövüldüğüne, yaralan
dığına, tehdidedMiğine, evlerinin ve lokalleri
nin basıldığına tanık olmaktayız. Bunlar tesa
düfi asayiş olayları değildir. Bir taraftan parti
zan, gerici, tutucu Atatürk düşmanlara, öğret
menleri tartaklıyor, diğer taraftan öğretmenle
rin sorunlarına sahip çıkması gereken Millî Eği
tim Bakanlığı kendi mensuplarım korumadığı 
gibi, her olayda, öğretmeni suçlu görmek sakat 
görüşünden hareket ederek, öğretnıenleoi ceza
landırıyor. 

Kasım ayı içinde meydana gelen üzücü olay
lardan sadece birkaç örnek vermek suretiyle öğ
retmenlerin çilesini idile getirmek, diğer taraf
tan lâik Cumhuriyete yönelmiş saldırrlasîm iç-

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER VE SÖYLEVLER 

ler yappn İlahiyat Fakültsd öğret'"m Üye-'Sİ ha
yan, ki ben'bunu ya km? an tanırım, ahlaksızdır.» 
•Bu kürsünün kiitsalhğma yakıştıramadığım için 
diğer söylediği galiz sözleri açıklamak istemi
yorum. 

Rize Ciündoğdu bucağı ortaokul. öğretmeni 
CumihuriyBt Bayramında: konuşmak 'illere bay
ram kutlanîa komitesince görevlen dirilir. Bu ko
nuşmacı öğretmen, .en büyük bayramımızda irti-
oa tenlik-: birden ve Atatürk iik&krine bağlı kal
mamı, Y?J/d-r.ı kurtaracağından söz eder. Bayra
mın üoüroü günü Atatürk'ün kurduğu Siyasal 
Bilgiler Fakültenindin. mezun ck ı ı bir vali bu 
öğretmeni açığa abr. 
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Kilis Lisesi öğretmeni çocuklarına derste 
yağmurun fizikî bir olay neticesi yağdığını izah 
ettiği için - 'bu, 'Bakanlıkça kabul edilen kitap
larda da böyledir - isten elçektirilia 

' Deniali TÖS Başkam, «Ana.yai.3a angaryayı. 
yasaklamıştır» dediği için sürülür. 

Varto'da bir köy jandarma çavuşu, öğrenme
ni karakola çağırır, öğretmen : «Şimdi derste
yim, dersten çıkınca gelinim» cevabını verir. Bu
na sinirlenen j an darına komutanı, ckula gelir, 
öğretmenin kalem tutan ellerine kelepçeyi vu
rur ve merhametsizce karakolda döver. Hükü
met tabibi, öğretmene «15 gün iş'ne gücüne mâ
ni» raporu verir. 

Vali açığa alırsa, Bakanı öğretmeni sürerse 
elbet jandarma çavuşu da öğretmenin kalem tu
tan ellerine kelepçeyi vurur,'kelimeleri 'burada 
tekrarlamak istemiyorum. 

ORHAN KOR (lamir) — Mahkemede beraet 
etti. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Ama ka
mu oyunda beraat etmedi. Üç - beş yalancı şa-
!itle beraet edebilir. 

AHM8T KARÂYİĞİT (Afyon Karah'-rc1) — 
Mahkemeye itimadın yek mu? 

HÜSEYİN ATMACA. (Devamla) — Sapık 
fikirlerini ibadet için gelen saf cemaate telkin 
eden bu imara, şahlaniınlnııs üç - boş yüz kişi
lik bir kalabalığın önüne geçerek, kaymakamın 
ve bir kısmı <5ğretmenlsrin evlerine saldırıyor. 
Kaymakam karakola sığınmak suretiyle canını 
zor kurtarıyor. 

Osmanlı 31 Martoîlarr.-m -dDgam şu i l i ; 
«Sizi gicli katiller diye» halka telkin yaparlardı, 
Cum'ıuriyefc, d:1 ha doğrucu deııckrasi 31 IVIart-
ç.ılannm dilinde «sizi .gidi komünistler» İft'ırası, 
sapık düşünceler'n gerçekleşmesi olarak kulla
nılmaktadır, bugün. 

Bu "konuyu tahkika gelen bir yetkili o gece 
ölüm - kadım mücadelesi yapan öğrenmeni «sis, 
Fersonel Kanunu heyrmû vermeyi yasrlklaıdığı 
halde 'niçin o gece 'korktuğunuzu basma aeJkla-
dınıs, gazetecilere niçin lıorkııycıiîas diye beya
nat verdiniz» diye sığaya çekiyor. Demek ki, 
Hükümet ve görevlendirilen tahkik memurları
nın (bütün çabası olayları önlemek değil, olay
ları basından ve kamu oyundan gizleme çaba
sına yönelmiştir. 

Düzce'de Beciyürükler köyü 'bayan öğret
meni, Adalet Fıarıiili bir muhtar tarafından, 
öğrencilerin huzurunda ve okulda tokatlanı
yor. İlk Öğretim Müdürü bu olayı olağan 
buluyor, kaymakam, «sizi başka bir yere nalk-
letmek suretiyle bu isi kapatalım öğretmen» 
diyor. Bu cahil partizan muhtarın, attığı to
kat, Atatürk'ün Anıt - Kabir taşlarını oynata
cak kadar acı, her parlömıanterin vicdanım sız
latacak (kadar üzücüdür. 

Bir başka örnek Çayıralan'dan: Köy muhta
rı avanesıiyle okulu basıyor ve ülkücü bir köy 
öğretmenini dövüyor. Daha dün Adama öğret
menler lokali basılıyor, öğretmenler doğulu
yor, lokalin kapı panoereleri kırılıyor, Dev
letin emniyet (kuvvetleri seyirdi kalıyor, bu üzü
cü olaylar karşısında. 

Bu saydıklarım Kasım ayı içinde öğretmen
lere karşı yapılan saldınlardan ve haksız iş
lemlerden sadece bir düzine örnektir. Her gün 
yurdun çeşitli bölgelerinde yapılan bu saldırı
lara dur demenin zamanı gelmiştir. Eğer Hü
kümet bunları önMyebûeoek güçte değilse bu 
kürsüden itiraf etmelidir. Yoksa, bu olayiar 
devam ettirilmek isteniyor ve bunda bir mıaJksat 
güdülüyorsa, bilinmelidir ki, körpe demokrasi
min ve Atatürk devrimleri için tehlike bulut
lan ufukta görülmüş demektir. Eskiden Ata
türk devrimciliğine İkarşı kıyı bucakta yapı
dan münferit saldınlar, cüretini o kadar artır
mıştır ki, üniversitelerimize ve fakültelerıimiziin 
birtakım dekanlarına kadar sıçramış, hattâ-
Meclisimizin mescidine kadar gelmiştir. Hükü
met irticaa prim vermeden artık vaz geçmeli
dir. Zira çöfkecek çatı altında hepimizin ka
lacağı unutulmamalıdır. 

Sözlerime son verirken, Atatürk'ün koltu
ğunda oturan Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu 
olaylar karşısında susmasına anlam veremedi
ğimi ifade etmek isterim. Anayasa üzerine ye
min etmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza bu kürsü
den bir kez daha sesleniyor, olaylar üzerine 
eğilmesini ve bu eğilmenin artık zaruret oldu
ğu inancını söylemeyi görev bdlıiyorum. 

Hepinizi saygıyla selâmlarım. 
2. — Kocaeli Üyesi Hikmet İşmen'in; işçi 

emekli aylıklarını 1 Mart 1969 dan itibaren 
% 70 e yükseltildiği halde eski emeklilerin halâ 
% 50 üzerinden emekli aylığı aldığına dair de
meci. 
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BAŞKAN — Sayın Fatma Hikmet İsmen, 
emekli işçilerin maaşları ve Avusturalya'daki 
işçilerimizin durumlariyle ilgili olarak gündem 
dışı söz istenüştir. 

Buyurun Sayın ismen. 

F. HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; emekli işçi aylıklarını 
% 70 e yükselten kanunun 1 Mart 1969 tarihin
den itilbaren yürürlüğe girmiş olduğu malûm
dur. Oysa ki, eskiden emekliye ayrılan işçilerin 
aylıkları hâlâ % 50 üzerinden ödenmektedir. 
Buna sebep ide Sosyal Sigortalar Kurumu tara
fından yapılması gereken işlemin savsaklanmak
ta olduğudur. Eskiden emekliye ayrılmış olan 
işçilerin, bugünkü hayat ölçülerine göre bir hay
li düşük yevmiyeleri üzerinden emekli oldukları 
bir gerçektir. Bir de bu emeklilerin yarı yevmi
ye üzerinden aylık aldıkları düşünülecek olur
sa yaşamak için ne türlü zorluklara mânız kal
dıkları kolayca anlaşılabilir. Bu itibarla ilgili
lerin bu işi bu kadar uzatmaları doğru değil
dir. Basında meselenin halledildiğine dair ha
berler çıkmakta fakat bu haberler gerçekle bağ
daşmamaktadır. Mesele sürüncemede kalmıştır. 
Binlerce insanı ilgilendiren bu konuya gerçek 
önemin verilmesi zorumludur. Bu konuda ilgili
leri uyarmayı bir borç biliyorum. 

Sayın senatörler, bir de Avrupa'dan sonra 
Avusturalya'ya göç eden işçilerimiz zaman za
man kulağımıza çalınan ve basına da intikal 
eden şikâyetlerinden anlaşılmaktadır ki, büyük 
bir çoğunlukla sıkıntı içindedirler. Nitekim sen 
günlerde artan bu şikâyetler serisinden olarak, 
bir işçinin şikâyetini aynen iletiyorum. «Biz, 
Avusturalya'daki işçiler sefalet ve çaresizlik 
içinde kıvranmaktayız. Ne yazık ki, bu arada 
bize sahip çıkacak ve hakkımızı koruyacak hiç 
kimse bulamıyoruz. Sidney'deki işçi ata
şesinin de bizimle hiç alâkalandığı yok
tur. 4 . 11 . 1970 günü kendisini maka
mında ziyaret ederek Türk işçilerinin dert
leri ve dileklerini toplu halde ilettim. Bizler 
hostelde oturuyoruz. Aynı hostellin içinde bir de 
iş bulma kurumu vardır, bu kurum bizleri en 
hafif is olarak gösterdiği dökümhanelere veri
yor ve hiçbir itiraz istemiyor. Bizler de haklı 
olarak diğer yabancı işçiler gibi gücümüze gö
re iş istemekteyiz. Bu isteklerimizi kurum lâ-
kaydi ile karşılıyor. Ve bizi işe almamaktadır. 

Çeşitli nedenlerle de oyalanıp duruyoruz. Hos-
telin müdürü en ufak bir kabahati olan işçileri, 
tıpkı kedi yavrusu gibi, kulaManndan tutup dı
şarıya atıyor. Çalışma Bakanının buradan gön
derilen allanmış, pullanmış raporlara itimadet-
nıemesini istiyoruz. Avusturalya'daki Türk işçi
leri gerçekten sıkıntı içindedirler. Buradaki 
temsilcilerimiz katiyen iş görmemekte ve bizle
rin dertlerine eğilmemektedirler.> 

Sayın senatörler, bu işçi vatandaşımızın şi
kâyetinden de görüleceği gibi sıkıntı ve darlık 
içinde bulunan işçilerimize mutlaka yardım edil
mesi ve onların bâzı meselelerinin halledilmesi 
zarureti açıktadır. Aslında ekmeğini çalışarak 
kaşanma zorunda olan insanlarımıza kendi ülke
lerinde iş kapıları bulup, yaşantılarını temin 
edecek imkânlar sağlanmadıkça, bu ve bunun 
gibi şikâyetler devam edecek, en dinamik insan
lar olan işçilerimizin yabancı ülkelerde ezilmele
ri ve hor görülmeleri böylece sürüp gidecektir. 
Bunun kesin çaresi, halktan yana bir yönetim 
kurup, sosyal ve ekonomik sorunları temelden 
halletmekle mümkündür. Ancak, bugünkü ko
şullar içinde işçilerimizin bu gibi meseleleri 
üzerinde ilgilileri uyarmayı kendime bir görev 
bildiğim için, konuyu dile getirmiş bulunuyo
rum. 

Saygılarımla. 

«5. -— Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk'ün; işçi 
emekli aylıklarının % 70 e intibak ettirilmesi 
gibi çok zaman alacak bir işin, alınan tedbirlerle, 
Ocak 1971 tarikinden evvel ikmâl edileceğine 
dair demeci. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Gündem dışı söz istiyo
rum,. 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Çalışma Ba
kanı Seyfi öztürk, buyurun efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Se
natonun çok değerli üyeleri; iki hususta be
yanda bulunmak üzere söz aldım. 

Bunlardan birisi, işçi emekli maaşlarının sıh
hatli ve süratli olarak Sosyal Sigortalar Ku
rumunca tesbiti ve bunların biran evvel tedi-

/ yesi hususudur. 
Yüce Senatonun kabul buyurduğu ve mec

lislerimizden 1969 senesinde geçen kanun gere
ğince, emeklilik maaşlarındaki oran % 50 den 
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% 70 e çıkmıştır. 1 Mart 1969 tarihinden bil-
hesap, emeklilik hususu ilgili şubeler 'tarafından 
günü gününe takibediimektedir. Ve istihkak sa
hiplerine de çekleri evlerine gönderilmek sure
tiyle fark maaşları verilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 506 sayılı Kanun 
değinmiştir. Ayrıca, 228 sayılı Kanunda değiş
miştir. Bu üç kamunun getirmiş olduğu yeni 
hükümlerle halen mevcut 149 bin emeklinin sta
tüsünü yeni mevzuata intikal ettirmek hususun
da müessese kesif bir çalışmaya girmiştir. Ba
na yetikili arkadaşlarımız eldeki imkânlarla ve 
bu mevzuat dairesinde emeklilik işlemlerinin 
tanzim edilebilmesi, neticenin istihsali için en 
az üç sene gibi bir sürenin geçmesi lâzımgeldi-
ğini söylediler. Bu olmaz, buna rıza göstere
meyiz, tedbirini almamız lâzım. Kurum, 500 den 
fazla personeli bünyesine alarak fazla mesai ver
mek ve modern cihazlarla bürolarını takviye 
etmek suretiyle, bu süreyi üç aya indirmiştir. 
1 . 1 . 1971 tarihine yani, yılbaşına kadar bü
tün emeklilerin geçmiş maaş farklarına dair 
diğer kanunlardan doğan hakları tetkik edil
miş, hesaplanmış ve çekleri kendilerine gönde
rilmiş olacaktır. Bugün halen 60 binin üzerin
deki muamele bitmiş ve çekleri sahiplerine gön
derilmiştir. 

Bu arada Bakanlık olarak ilgililere şu tali
matı verdik: Bu farkları avans olarak global 
bir rakam halinde ödeyiniz ve mahsuplarını da 
bilâhara yapınız. Bu tarzda muamele yapılmak
tadır ve avans olarak farklar global bir rakam 
halinde istihkak sahiplerine verilmektedir. 
Farkların da mahsubu yapılmaktadır, Müşkü
lât, işin tabiatından doğmuştur. Bürokratik me
selelerle mücadelede Hükümet olarak hassasi
yetimiz vardır. Hususiyle, şahsan ben konu üze
rinde durmaktayım. 

Sayın senatör arkadaşıımız çok eskiden ba
sına intikal eden bir şikâyet mevzuunu, bugün 
geç de olsa, dile getirdiler... Tabiatiyle bu ce
vabımla, zannediyorum, kamu oyu da bu istika
mette aydınlanmış olacak. 

İkinci husus; Avusturalya'daki işçilerimizin 
durumudur. 

Muhterem arkadaşlarım, yeni bir çalışma 
sahasıdır ve inkişaf etmektedir. Fransa'da, Da
nimarka'da böyle idi. Beş, altı bine yakın işçi 
gittikten sonra ilgili devletlerle sosyal güven

lik anlaşmaları yapmaktayız. Danimarka ile 
yaptık, Fransa ile yeni yaptık. Avusturalya ile 
aynı vaziyette sosyal güvenlik anlaşması yap
tık. Ve orada ataşeliği yeni açmış bulunmakta
yız. Bu ataşeliğin masraflarını ve tevsii şeklini 
de 1971 yılı Bütçesi içerisine inikas ettir
miş bulunuyoruz. Şüphesiz, birçok münfe
rit şikâyetler gelmektedir. Bu şikâyetleri ge
rek İçişleri Bakanlığımız, gerekse Çalışma Ba
kanlığı olarak bizim teşkilâtımız yakından ta-
Mbetmektedir. Şikâyetin konusunu arkadaşı
mız dile getirdi, bizzat ilgileneceğim. Yalnız 
memnuniyetle şunu belirtmek isterim M, bugün 
yurt dışında 500 bin vatandaşımız çalışmakta
dır. 500 bin vatandaşımızın çalışmış olduğu va
kıası muvacehesinde, münferit birtakım şikâyet
lerin olabileceğini, bunların haklılık payının da 
olabileceğini dikkate almak ve kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. Ama şunu belirteyim M, şi
kâyet kimden ve nereden gelirse üzerine gitmek
teyiz, resmî temaslar yapmaktayız, işçilerimizin 
haklarım Hükümet olarak, Devlet olarak koru
maktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, işçilerimiz tesadü
fen her hangi bir işe girmezler. Burada ku
rum aracılığı ile, hangi ücretle ve hangi şartlar
la çalışacaklarını Ankara, istanbul ve izmir'de
ki ilgili bürolar tesbit eder. Anlaşmayı yapar. 
Ücreti ve yatacağı yer dahi burada tesbit edi
lir. Ve ona göre gittikleri zaman o işte çalışır
lar. Binaenaleyh, taahhüt edilen, mukaveleye 
bağlanan işin dışında, başka bir işte çalıştırıl
ması konusu anlaşma gereğince mümkün değil
dir. Aksine bir tatbikat varsa tashihi için gay
ret ederiz. 

Sayın Sözcü, sözlerinin sonunda; «Halktan 
yana bir idare kurulmadıkça, bu bozuk düzenin 
devam edeceğini...» söylediler. Bu, politik spe
külâsyon kısmıdır. Buna cevap vermek isterim. 
«Halktan yana iktidar» tâbiri çok tekrar edili
yor. Biz halktan yana bir iktidar değiliz. Biz 
halk iktidarıyız. Bunu cevap olarak tekraren 
arz ederim. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

4. — Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun; 
Ortak Pazar hakkında geniş izahlarda bulunarak, 
geçiş devresine girişimizin tenkid değil takdir 
vesilesi olması gerektiğine dair demeci. 
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İLYAS KARAöZ • (Muğla) — Sayın Baş
kan, gündemle ilgili kısaca bir mâruzâtta bulun
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Gündeme -geçtiğimiz zaman 
memnuniyetle. G-ündem 'dışı konuşmalar devam 
ediyor. 

Sayın Tevetoğlu, buyurun; Ortak Pazarla 
ilgili olarak gündem dışı konuşma istemizsi-
nm. 

FETHİ TEVETOĞLU "(Samsun)- — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 23 Kasım 1870 
Pazartesi günü saat 15,00 te Türkiye'nin Ortak 
Pazara geçişi ile ilgili Katma Protokol Brük-
sel'de Türkiye adma Dışişleri Bakanımız Saym 
insan Sabri Çağlayangil ile, üye ülkelerin Dış
işleri Bakanları Avrupa Ekonomik Topluluğu 
adına da Konsey ve Komisyon Başkanları tara
fından imzalanmış bulunuyor. 

Bütün sektörleri ile, topyekûn Türk ekono
misini ve Türk kalkınmasını hedef alan bu an
laşmanın milletimiz ve yurdumuz için hayırlı, 
uğurlu ve başarılı bir sonuca ulaşmasını dileye
rek bir hususu belirtmek istiyorum. 

Türk ekonomisi, dolayısiyle Türk kalkınma
sı ve Türk Milleti için hayati bir -ehemmiyet ta
şıyan bu konu, bir partinin, bir iktidarın, bir 
Hükümetin meselesi. değildir. 1957 Martmda 
Avrupa Ekonomik Topluluğu Anlaşmam Ro
ma'da Altılar arasında imzalanmış, 1 Ocak 1358 
de yürürlüğe girmiştir. Türkiye'nin Ortak Pa
zara girmek teşebbüs ve- müracaati ise 13 Tem
muz 1959 da Demokrat Parti Hükümeti zama
nında yapılmış; Ankara Anlaşması 12 Eylül 
1963 te inönü Hükümeti zamanında -imzalanmış. 
1 Aralık 1964 te yürürlüğe girmiş ve nihayet bu 
haftanın başında Adalet Partisi Hükümetinde 
Dışişleri Bakanı bulunan arkadaşımızın memle
ketimiz adma imzası ile geçiş dönemine başla
mayı öngören Katma Protokolle günümüzdeki 
merhaleye ulaşmıştır. 

İlk 4 yıllık devrede Türkiye - Avrupa Eko
nomik Topluluğu Karma Parlamento Komisyo
nuna başkanlık etmiş bir nâçis arkadasınız ola
rak şunu belirtmek istiyorum ki; bu dâva, ir-il
letimizi, memleketimizi, hepimizi ilgilendiren ve 
hepimiz tarafından ele alınmış, ballanmış ve 
yürütülmüş müşterek millî bir davasıdır. 

Her fırsatta iktidara hücumu, Hükümeti 
yıpratmayı bir kütü alışkanlık, bir zararlı ve 
tehlikeli illet haline getirenlerin bu konuyu da 
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vesile bilip, dillerine dolayarak piyasamızı, eko
nomimizi ve dış ilişkilerimizi, kısacası milli men
faatlerimizi baltalamaya hakları yoktur, (A. P. 
sıralarından bravo Tevetoğlu, sesleri.) Bu çe
şit yıkıcı propaganda ve saldırılar ancak mille
timiz için içeride huzur, dışarıda itibar bırak
mak istemiyenlerin çabaları olabilir M, bunu 
millî menfaatlerimizle bağdaştırmak mümkün 
değildir. 

Aşırı uçların değişik yollardan aynı noktaya 
çıkan Ortak Pazar aleyhtarlığına, Ortak Pazara 
girmeyi harbe girmekle bir tutanların, «Ortak 
Pazar Türk sanayiine mezar olacaktır.» diyen
lerin görüş ve davranışlarına 1963 ten beri Or
tak Pazar konusunda T. B. M. M. nin müşterek 
sorumluluğunu taşıyan partilerin, grupların ve 
temsilcilerin - şüphesiz T. i. P. hariç - iltifat 
göstermemeleri lâzımdır. 

Sırf iktidara karşı yılacı bir muhalefet yap
mış olmak için Adalet Partisine haksız yere ça
tarken, «Ortak Pazarı iştahı doymak bilmez, 
öğütücü dev» diye vasıflandıran bir arkadaşı
mızın; lideri, Sayın İnönü Hüldimet Başkanı 
iken Ankara Andlaşması Türkiye Cumhuriyeti 
adma imzalanırken «Ortak Pazar beşeriyet ta
rihi boyunca insan zekâsının vücuda getirdiği 
en cesur eserdir.» demişlerdir. Ve yine: «Ha
kikaten bugün Türkiye'yi Avrupa'ya ebediyen 
bağlıyacak olan bu Anlaşmayı imzalamış bulu
nuyoruz.» sözleriyle memnunluklarını belirtmiş
ler ;!L\ 

C. H. P, nin Anlaşmanın onaylanması için 
Meclislerimize sunduğu tasarının gerekçesinde 
şunlar yazılıdır : «istikbalini her zaman Avru
pa ile birlikte mütalâa etmiş bulunan Türkiye'
nin siyasi bir birleşmenin temelini teşkil edecek 
mahiyette olan Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile ortaklık kurmakla siyasi bakımdan olduğu 
kadar üye devletlerle iktisadi münasebetlerimi
zin de artması ile plânlı kalkınmamızın sağlan
ması bakımından da geniş ölçüde fayda temin 
edeceği şüphesizdir.» 

O günkü C. H. P. si Hükümetinde Dışişleri 
Bakanı bulunan Saym arkadaşımız Feridun Ce-
mal Erkin de şöyle diyor: «Ortak Pazarı mün
hasıran iktisadi mahiyette bir teşekkül telâkki 
etmeye imkân yoktur. 6 Devletin millî menfaat
lerini müşterek bir konu haline getirmeye ka
rar vermiş olmaları, takdir buyuracağınız üze-
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re, gayet derin ve gayet ciddî bir siyasi istiha
lenin neticesi ve aynı zamanda siyaıi entegras
yonun başlangıcıdır.» işte, o zaman ananıuha-
lefet partisi olarak bizim yapıcı, destekleyici, 
birlik ve beraberlik sağlayıcı fikir, görüş ve 
davranışımızın ne olduğunu tla lütfen 17 Eylül 
1963 gününün tutanaklarından tetkik buyuru
nun 

Ortak Pazar konusunda bugün memleketimi
zi başarılı bir geleceğe götürmekte,. muhalefet
ten yapıcı bir tenlrid, enit bir sorıımlcduk, müs-
bet bir anlayış ve davranış beklemek hakkımı
zı teslim edeceksiniz, (bağdan bravo Tevetcğ-
lu, sesleri.) 

Ankara Anlaması imzalandığı gün çok 
doğru ve isabetli bir ifade ile, «Su Anlaşma ile 
Türkiye'nin batılılaşma yolunda aziz Atatürk 
tarafından bir millî politika haline getirilmiş 
olan davranışta ciddî bir merhale katettiğimize 

1. —: 5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü I 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatom Sosyal İşler, Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi : 1/350; Cumhuriyet Se
natosu : 1/1112) (S. Sayısı : 1477) (t) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum efendim. 
Gündemle ilgili Hükümet ve komisyon önerge
leri vardır, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
ilişik (1477) sıra sayılı Kanun tasarısı ta

bedilip sayın üyelere dağıtılmış bulunmakta
dır. 

Müstaceliyeti sebebiyle bütün işlere takdi-
men gelen kâğıtlardan gündeme alınarak, önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Çalışma Bakanı I 
Seyfi öztürk 

Yüksek Başkanlığa 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü mad

desine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun ta- I 

(1) 1477 S. Sayılı basma yazı tutanağın so-
nundadır. 
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kaani bulunuyoruz,» diyen Başbakan Yardımcı
sı ve arkadaşları elbette bugün Türkiye'yi Ata
türk'ün açtığı IbatıMıaşima yolumdan alıp, onun 
şiddetle ret ve t-sl'in ettiği Marksist paralele 
sokmak istiyenlerin gürültülerine katılamazlar. 

Kısaca şunu belirtmek istiyorum ki, temelde 
görüş, niyet ve davranışları bozuk olanlara kar
şı böyle millî ve müşterek konularda iktidar -
muhalefet ayırımı yapmadan birlikte karşı dur
mak zorundayız. Hazırlık dönemini arkamız
da bırakıp, geçiş dönemine girişimizi tenkid ve
silesi değil, ayrı ayrı her birimize düşen vazife
lerin sorumluluğunu idrak edecek biran kabul 
etmeliyiz. Ortak Pazar bir fırsattı, milletçe bu 
fırsatı iyi değerlendirip, iyi kullandığımız tak
dirde kazanılacak başarı hepimizin olacaktır. 

Beni dinlemek lûtfımuza şükranlarımı arz 
ederim. (A. P. sıralarından, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.. 

I sarısı tabedilerek sayın üyelere dağıtılmış bu
lunmaktadır. 

Tasarının, Cumhuriyet Senatosundaki gö
rüşme süresi dolmadan sonuçlandırılabilmesini 
sağlamak maksadiyle, gelen kâğıtlardan günde
me alınarak, gündemdeki diğer işlere takdi-
men, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sözcüsü 

Mehmet Faik Atayurt 

BAŞKAN — önergeler üzerinde söz istiyen 
sayın üye var mı efendim? Yok. Gündeme alın
ması hususunu oylannıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Okunan önergeler öncelikle görüşülmesi hu-
j susunu da kapsamaktadır, öncelikle görüşülme

si hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

I Tasarının gerekçe ve maddelerinin okunup 
i okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Okunmaması ka-
j rarlaştırılmıştır efendim. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş
kan, gündemle ilgili bir maruzatım vardır. 
Araştırma önergelerimiz vardır. 

BAŞKAN — Efendim, arz edeyim. Araştır
ma önergeleri fühal elimizdedir. Biraz evvel oy
larınıza sunduğum önergeler gündemle ilgili
dir. Bütün işlere takdimen öncelikle görüşülme
si istenmiştir. Bu nedenle oylarınıza iktiran 
etmiştir. Bu kanun tasarısı neticelendikten son
ra buyurduğunuz Senato Araştırması önerıge-
leri okunacaktır efendim, arz ederim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş
kan, gündeme geçmedi, gündem içinde görüş
meyi tazammun eder. Gündeme geçmeden öner
gelerin.... 

BAŞKAN — Sayın Hazer, mutadolan Baş
kanlık sunuşları arasında Senato Araştırma ta
leplerinin okunması hususudur. Başkanlık su
nuşları da gündemin birinci maddesini teşkil 
eder efendim. 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye? 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Şahsım 

adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gündoğan. 
Komisyon ve Hükümet yerindeler efendim. 

FİKRET GÜNDOĞ-AN (istanbul) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım; gelen kâğıt
lardan gündeme almak suretiyle konuşmaya 
başladığımız ve bir maddeye inhisar eden ka
nun üzerinde şahsi görüşlerimi arz etmek üzere 
huzurunuzu işgal ediyorum. 

Bu kanun vesilesiyle konuşmaya sevk eden 
nedenleri dile getirmekte memleket faydası 
olduğu kanısı beni buraya getirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, gördüğünüz gibi Tür
kiye'de dış ülkelere Türk işçilerinin gönderil
mesi sırasında, işçiyi kabul eden ülkenin tabip 
gibi ya da ona mümasil görevleri gören veya 
sosyal görevlerle buraya anlaşmalar yolu ile 
gelmiş yabancı kişilerin mesleklerini ifa eder
ken kullanacakları araç ve gereçlerin gümrük
süz geçmesini sağlamak istiyen bir kanunla kar-
şıkarşıyasınız. Bu ilk nazarda gayet tesirsiz, 
hattâ olumlu sonuçlar vermesi beklenen bir ka
nun maddesi gibi gözüküyorsa da aslında Tür
kiye'nin içinde bulunduğu dramı bir parçası ile 
de olsa, ifade ediyor. Ve öyle bir ifade ki, dik
kat buyurursanız, eğilirseniz anlıyacaksınız. 
Biraz evvel burada ifadeyi kelâm eden Baka

nın dediği gibi Türkiye'de halktan yajıa iktidar 
değil de halk iktidarı var mıdır, yok mudur, bu 
kanun dahi göstermeye yeter.. Halk iktidarı 
olan memlekette yüzbinlerce kişi memleketini 
terk ederek başka yerde iş bulma olanağı arar 
mı? Ama doğrulan söylemek gerekir. Türkiye'
de hakikaten halktan yana olmıyan iktidarlar 
sebebi ile dışarıya işgücü sevk etmek zorunlu
luğu hâsıl olmugtur. 

Özellikle 25 yıldanberi iktidarda bulunan 
partinin takibettiği ekonomi politikası ülkede 
işsizliği, başka ülkelerde olduğundan çok daha 
şiddetli hale getrimş ve şimdi yüzbinlerce insan 
ülke dışında iş sahibi olmak zorunda kalmışlar
dır. Ülke dışında iş aramaya giden bir ülkenin 
iktidarları henüz halk iktidarı olmadıklarını ge
tirdikleri bu kanun ile gösterirler. Soruyorum; 
buraya gelen ve işçiyi, tabiri caizse, bir yiyecek 
maddesi seçer gibi en iyisini, en güçlüsünü, en 
sıhhatlisini almayı bir hak diye kendisinde gö
ren ve kabul eden yabancı adam şimdi ne ya
pacak? Türkiye'de o işçinin başka ülkeye git
mesini öngören doktoru raporunu, muayenesi
ni veya diğer makamların yaptığı muameleleri 
bir de kendi gözden geçirecek, değerlendire
cek ve şayet eğer tıp doktorunun verdiği ra
por onu tatmin etmiyor ya da her hangi bir 
sebeple o işçiyi veya işçi kütlesini almak iste
miyorsa bütün muameleleri, bütün yetkileri ken
disinde toplamış olacak. Bu, böyle olmamalıydı. 
Olmuş. O takdirde burada Türk işçisinin han

gisinin dışarıya çıkacağını tâyine yetkili olan 
yabancı tıp adamının böylesine bir salâhiyeti 
varsa M, muhtelif senelerde yapılan anlaşma
larla bu salâhiyetlerin verildiği anlaşılıyor, bu
rada hüzünlü bir durumun olduğunu söylemek
ten ileri bir şey söyliyemiyeceğim. Ama bunla
rın Tababet ve Şuabatı mesleklerin icrasına dair 
Kanun gereğince her ne suretle olursa olsun, 
tıp meslekini icra edemiyecekleri de bir gerçek. 
Şimdi, biz bu kanunla bu şahısların tıbbi tet
kiklerini sağlamak maksadiyle araç ve gereçle
rini gümrüksüz geçirmelerine müsaade edersek 
bizzarure adamların Tababet ve Şuabatı meslek
leri icrasına dair Kanundaki yasaklayıcı hük
mü de bertaraf etmiş olacağız. Sayın Selâhat-
tin Özgür arkadaşımın bu kanun tasarısına koy
duğu muhalefet şerhi beni önce ikaz etti ve 
ondan sonra buraya söz etmeye geldim. Kanım-
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ca meseleyi baştan ele almalıyız. Türkiye'den 
işçi gönderme zorundaysak, ki, bir zorunluluk 
olduğu anlaşılıyor ve bu gidişle ve bu iktidar elin
de daha uzun zaman bu zorunluluğun devam edi
leceği belli oluyor. O takdirde Türkiye kendi ço
cuklarını, yine kendi doktorları ya da diğer 
yetkili kişileri lâyik görsün ve göndersin. Bir 
haysiyet meselesi gibi geliyor bize. Bizim dok
torlarımızın veya yetkili kişilerimizin sevk et
mek istedikleri adamların işçi talebinde bulu
nan ülkelerin yetkili kişileri tarafından beğeni
lip, beğenilmemeye tabi tutulması biraz haysi
yet kırıcı gibi geliyor, bize. Bu itibarla mesele
yi yeniden ele alalım, neredeyse bozukluk onu 
araştıralım, göndereceğimiz işçilerin sıhhi du
rumlarını, meslekî durumlarını ve diğer durum

larını da Türk makamları tâyin etsinler. İşçi 
kabul eden ülkelerin insanlarını buraya geti
rip, bizzat ve bilfiil Türk işçilerinin muayene
sini ve sairesini onlara yaptırma yetkisini el
lerinden alalım. Bunu söylerken sadece bir 
milliyet duygusu ile söylemiyorum. Çok işçi
nin, özellikle kadınların, bu yabancı ülke ta
rafından üryan edildikleri ve öyle bir bedenî 
ve fizikî durumlarının saptanmaya çalışıldığı 
şikâyetlerini almış bir arkadaşınız olarak bu
nu dile getiriyorum. Binaenaleyh her şeyi bir 
tarafa bırakalım, belki bu kanunun çıkmasın
da da büyük zarar olmıyabilir, kaçakçılık kapı
sı olur mu olmaz mı O ayn şey. Hattâ Taba
bet ve Şuabatı Kanununa muhalefet eder mi
yiz, etmez miyiz onu da bir tarafa bırakalım, 
ama bu işçilerin seçilmesinde bizim yetkimizin 
dışında başkalarının yetkisi olmasını biraz ga
rip bir neticeye götürecek bir hareket olarak 
alıyorum, çok ağır bir şey, başkalarının sevk 
ve ircası içine düşmek çok ağır bir şey. 

Meseleyi baştan alalım, çaresi varsa ki, var
dır. Bize itimadedilsin. Yani ne demek istiyo
ruz Avrupa'daki gelişmiş ülkelerin patronları
na... Evet, evet Türkiye'mizde her şey bozuk 
olduğu gibi tıbbi düzen de bozuktur. Bizim 
doktorlarımızın işçi olabilir dediklerini siz ka
bul etmiyebilirsiniz. Haklısınız biz de bu düzen 
bozuktur. Sıhhatsiz adamlara da rapor verir 
doktorlarımız. Gelsinler sizin doktorlarınız on
lar baksınlar, onlar seçsinler teker teker alsın
lar demesini istiyoruz. Bunu biz demişiz, Ada
let Partisi demiş kim demişse demiş ama iyi bir 

şey dememiş. O, insan haysiyetiyle bağdaşmaz 
bir durum. Bunu kökünden alalım, halledelim. 

Daha ziyade bu maksatla konuştum. Sayın 
Bakan eğer niyetimin bu olduğunu anlar ve bu 
niyet içinde kalmak nezaketini gösterirse çok 
iyi olur. Ama aksi takdirde şurası da bir ger
çek ki, bu bir millî haysiyet meselesi halinde
dir, derim ve burada noktayı koyar, saygıları
mı sunanın. 

BAŞKAN — Sayın Çabşma Balsam buyuru
nuz. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFl ÖZTÜRK 
(Eskişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, çok 
muhterem arkadaşlarım; Sayın Fikret Gündo-
ğan'm vaki beyanı üzerine, endişe ettiği hu
susları, -eğer muvaffak olabiMrsem, endişesi
ni - izale için ve ayrıca tasarıya muhalefet şer
hi veren sayın arkadaşımdan görüşlerine cenap 
arz etmek üzere huzurlannıaa geldim. 

Muhterem arkadaşlarım, meselenin esası şu
dur: Federal Alman Hükümeti dibe Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında 30 Ekim 1961 
tarihinde bir İşçi Anlaşması yapılmıştır. Bu 
anlaşma ve eM protokol gereğince Almanya 
Türkiye'de bir irtibat bürosu teşkili edecektir. 
Bu irtibat bürosunun her türlü araç ve gereç
lerinin tekmil masrafı da Tüıjk Hükümetine 
aidolacaktır. İrtibat bürosunun faaliyeti, hu
dut ve şümulü, yapacağı isler burada gösteril
miştir. Bu anlaşmanın hükümlerine bağlı ola
rak 19 Mayıs 1964 günü Bonn'da yine Federal 
Alman Hükümetli ile Hükümetimiz -temsilcileri 
arasında bir başka protokol tanzim edilmiştir. 
Bu protokolde de keza irtibat bürolarının faa
liyeti arasında bir röntgen cihazının Alman ir
tibat bürosunda tkııllanılması halimde doğacak 
melceler ve bu işle ilgili tasarrufun gerçekleş
tirilmesi mevzuu tartışılmış ve bâr prensibe 
bağlanmıştır. 

Mesele nereden gelmektedir? Değerli arka
daşlarım, işgücü şevkinde bürokratik bazı hu
suslar vardır. Biz bunu yıkmak için müessir 
tedbirler alıyoruz. Bu tedbirler arasında bil
hassa işçilerin muayenesi ve şevki muameleleri 
başta gelmektedir. Bugün irtibat büroları haf
tada 1 500 ilâ 2 000 kişiyi şevke hazır hale ge
tirebilmektedir. Bir taraftan bu büroların daha 
müessir çalışmasını temin ederken, diğer taraf-
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tan değişik araç ve gereçlerle. de takviyesi hu
susunu uygun görmüş. 

Şimdi, muamele nedir? Bu büroların dışarı
dan getirdikleri vasıtalar muvakkat ithal reji--
mine tabi olarak girmektedir içeriye ve bunla-
rm gümrüğünün ödenmesi bir hukujkî mesele ol
makladır, Gümrüğü kim ödiyecek? İki Hü
kümet arasındaki anlaşma gereğince bilûmum 
masraflar Türk Devletine ait, Türk Hükümeti
nin ödemesi lâzım. Fakat ithal edilen mal mu
vakkaten ithal ediliyor, mülkiyeti Devlete ait 
değil. Bu itibarla, mülkiyeti Devlete aidolmı-
yan,- Devlet mamelekine - intikal etmiyen bir 
malın gümrüğünü Devletin, Hazinenin ödeme
si mümkün değil. Onun için muvakkat rejimle 
sokuyoruz içeriye. Bu sıkıntıyı izale için bun
ların gümrükten muaf tutulması lâzımdır. Yurt 
dışına -tabiatiyle muayyen fonksiyonu ifa et
tikten sonra - tekrar çıkacaktır. Burada bir 
zayiat bahis mevzuu değildir. Mesele, işe sü
rat-verebilmek, ve daha kolay muayene usulleri
ni tatbikata iltifcal ettirebilmektir. 

Bizim yaptığımız anlaşmalarla bir milyon 
lirayı aşan ve dört kişiyi bir anda röntgen mua
yenesine ve ayrımına tabi 'tutabilecek bu bü
yük elektronik cihaz gümrüğe getirildi. 

Değerli arkadaşlarım, zaman saman Çalışma 
Bakanlığı bütçesinde tenkidler vaki oluyor; 
«Avrupa'da çalışan işçiler bakımından Yugos
lavya başta geliyor, biz niye geri kalıyoruz?» 
deniyor. Hattâ Sayın Hıfzı Oğuz Eekata'nm 
Başbakana müteveccih bir mektubunu da hatır
lıyorum; «bizim işçilerimiz çok geç sevk edi
liyor, daha çabuk sevk etsek, daha süratli sevk 
etsek;, hattâ döryüz milyon dolar gibi büyük 
bir meblâğı •işçi dövizler inden temin etsek, Tür
kiye'nin dış ticaret, açığını karşılamamız müm
kün olur.» gibi sık sık hüsnüniyete dayanan, 
iyi niyetle, bizi uyarıcı birtakım tekliflere de 
rastlıyoruz. îşte, bu onun icrasıdır. Daha çok 
işçi gönderebilmemiz, Türkiye'deki işsizliği bir 
ölçüde önlemek, âtıl kapasiteyi değerlendirmek 
ve memlekete döviz kazandırmak, işçinin kali
fiye hale gelmesini temin etmek, görgüsünü, 
bilgisini artırmasını temin etmek gibi çok yön
lü menfaati oîıari bu muamele 1981 den beri 
gelişip, devam etmektedir, bizim yeni ihdas et
tiğimiz bir husus da değildir. Gümrüğe gelen 
bu makinaları, bu cihazları biz, şahsan benim 

yazılı emrimle, gümrüğe intikal ettirdik ve 
gümrük bunları Türkiye'ye soktu, Bugün Tür
kiye'ye girmiştir, muvakkat rejime tabi olarak. 
Gümrüğü ödenecektir. Anlaşmaya göre Türk 
Hükümetinin ödemesi lâzımdır. Hukukî mev
zuatımız itibariyle mamelekimize girmiyen, 
Devlete aidolmıyan bir malın ödenmesi de 
mümkün değildir. Hukukî ihtilâfı orada da 
çözebiliriz, burada da çözebiliriz. Bu, kese 
yoldur ve geçerli yoldur. Buna göre muamele 
yapılacaktır ve böylece muvakkaten içeriye gir
miş ciıan cihaz muayyen fonksiyonu ifa ettikten 
sonra yurt dışına çıkacaktır. 

Şimdi, ikinci hususa geliyorum; muhterem 
arkadaşlarım, bu bir milyon liradan fazla de
ğerde olan röntgen cihazını Almanlar götürme-
mek üzere bize resmen yazı yazmışlardır. Bunu 
Verem Savaş Derneğine hibe etmişlerdir. Yani, 
Türkiye'de irtibat bürosu bunu bir müddet kul
lanacak, fonksiyonu eğer biterse bunu dâhilde 
Verem Savaşa hibe edecek, bu suretle mesele 
kapanmış olacaktır. 

Asıl mühim mesele, asıl üzerinde durulması 
gereken konu, zannediyorum, arkadaşlarımızın 
endişesi kanundan gelmektedir. 1219 numa
ralı Tababet ve Şuabatı ve Mesleklerinin Tam 
terasıma Dair Kanunda tababet hizmetleri, de 
diğer birçok hizmetlerde olduğu gibi, yalnız 
Türk vatandaşlarına aittir. Doğrudur. Bura
da Türk tabiplerinin ifa edecekleri hizmetleri 
ellerinden alan bir husus yok. Bir kapitülâs
yon, bir tâviz yok. Burada meslekî ayrım ya
pılmaktadır. irtibat bürosunun yaptığı, teda
vi tesiri olacak bir rapor tanzimi, hususi veya 
resmî mercilerde geçerli olaack şu veya bu tarz
da bir rapor tanzimi gibi bir muamele içinde ol-
mıyacaktır. Burada, evvelce imzalanmış olan 
iş akdi anlaşmaları gereğince, işçi seçimine 
hak kazanmış, hak verilmiş olan, -bu eğer im
tiyaz ise - bu imtiyaz o anlaşmayla verilmiş
tir, senesi 19,61. îşçi ayrımına, işçi seçimine 
hak verilmiş olan Devlet işçi seçimi yapacak
tır, meslek ayrımı yapacaktır, ağır sanayide 
bu işçi bu bedenî faaliyetine göre, bu bedenî 
yapısına göre çalışabilir mi; bu takdir tamamen 
işverene aittir ve binaenaleyh işveren yerinde 
olan ilgili makam, merci, Hükümet İrtibat Bü
rosu kanaliyle bu vazifeyi ifa edecektir. Bu
rada bir kapitülâsyon, millî gururumuzu ren-
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cide leıdem bir muamele yoktur. Bunu İtalya da 
yapmaktadır, İngiltere de yapmaktadır, Fran
sa da yapmıatkladır, işçi alan, işçi sevk eden, 
bugün - sermaye gibi - Dünyanın her tarafında 
emek akımı vardır, bunu yapmaktadırlar. Ta-
biatiyle bu meselede hiçbir zaman bir başka dü
şünceye yer vermek doğru olmaz. Mesele ta
mamen menfaat açısından, memleketimizin 
menfaatleri açısından değerlendirilmektedir ve 
tatbikatta kolaylık getirecektir. 

Değerli arkadaşlarım, geçici rejime tabi ola
rak, kanun mıaddestinde de yazıldığı gibi, sade
ce işgücü şevkiyle ilgili çalışmalarda kullanıl
mak üzere kaydıdır bu ve meslekî ayrım yap
mak için getirilecek bu cihıas Türkiye'ye büyük 
menfaatler sağlamıştır, geçen zaman içerisinde 
de siağlıyacaktır. Çünkü, balen istifade ediyo
rum, muvakkat ithalle soktuk yurda. Şunu ra
kam. olarak beyan edeyim; 1 . 1 . 1970 ten bu
güne kadar geçen 11 aylık zaman zarfında al
dığım rakamlara göre 118 000 vatandaşımız iyi 
şartlarla, o memleketin işçileri hangi sosyal 
haklara sahipse ve hangi sosyal şartlara sahip
se, aynı şartlara ve haklara sahibolaraîk, iyi 
şartlarla bugün bu memleketlere çalışmak üze
re gönderilmişlerdir. Yaz aylarında geceli 
gündüslü bu muhitlere girdik, hayımları gez
dik, yeraltı madenlerini gezdik, işçilerle konuş
tuk, şikâyet konularını intitkal ettirdik. 

Yasama şartlarını gördük. Fakat belirtelim 
ki, bugün iktisadi bakımdan da diğer bakımlar
dan da, gidenler son derece yarar bulmaktadır
lar ve hattâ bu gitme isi, öylesine bir yarış, öy
lesine bir çekişme haline gelmiştir ki. sıra bek-
liyenler âdeta biz daha evvel gidelim diye ku
rumu, müesseseleri belki de Yüce Parlömanter-
leri sık sık tazyik etmektedirler. Avantajlıdır. 
Bu arada şunu beyan edeyim, yine 11 nci ay 
itibariyle gelen döviz 225 milyon doları geçmiş
tir. Yılbaşına kadar da 260 ilâ 270 milyon do
ları bulacaktır, 

Gelecek sene 150 000 kişinin daha gitmesi 
plânlanmıştır. Bu hacımda işçiyi sevk edebil
mek için de teknik araçlara, bürokrasiyi yıkan, 
kırtasiyeyi önliyen bu tedbirlerin muvaffaki
yetle tatbik edilmesine ihtiyaç vardır. 150 000 
kişiyi 1971 yılında gönderdiğimiz takdirde, 
hsm Türkiye'de işsiziz diyen, boş geziyoruz di
yen vatandasın şikâyetlerini önliyeceğiz, hem de 
asgari 400 jmilyon dolar ekonomimize munzam 

katkıda bulunacağız. Bit, 22 milyon vatandaşı
mızın topraklar üzerinde çalışarak istihsal et
tiği ürünlerin ihracından elde edilen en as para 
kadardır. Bunun değerini ve millî menfaat öl
çüsünü bu seviyede tutmak gerekir, Bir muvak
kat ithal'rejimi içinde her iki memleketin de 
haklarını gözeten ve hususiyle menfaatlerimize 
uygun olan bir tedbiri ba<ka" şekilde mütalâa 
etmek doğru olmaz zannediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum., 

BAŞKAN — Saym Ertuğ. 

CSL-ÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Saym Başkan, 
değerli senatörle:; huzurunuza getirilen kanım 
tasarısı aleyhinde konuşacağını. Bu kanunla te
min edilmek istenilen amaç; işçilerimizi Alman
ya'ya göndermek görevini yapan büroda işçi
lerimizin sağlık ve meslekî muayenelerinin ça
buk yapılması maksadiyle getirildiği söylen
mektedir, • ' 

'Sayın Bakanı dikkatle 'takiibebmeye . çalış
tım. Buyurdular ki, bu getirilecek araç ve ge
reçler, daha ziyade meslekî standartların tesbiti. 
içindir. Halbuki kanun maddesinde. <;Sıhhi ve 
meslekî seçimleri» için diye sarahatle kayıt 
vardır, 

Şimdi, durum şudur muhterem senatörler; 
Almarya'va ıçridecek ilciler, saflık tesisleriîide 
muayene olmaktadırlar ve anlasn <rer esrine* 
burada Alsan hekimlerinin de b'dunduğu bü
roda tekrar ikinci bir muayeneden geçirilerek 
ve dokümanların te.tkikiyle "son kararı almak 
vaziyetindedirler. 

Bu. kanunla t;min edilmek iatenibn husus; işçi 
gide o ek muayene olacak, meselâ röntgen çektire
cek, röntgen filmini alıp getirecek Alman hekimi-
no Alınılan hekimi her hangi bir . sakınca olmadığı
na ikar ar verecek ve böylece Almanya'ya gitmek 
imkânı açılacak. Bunun için ne lâzım, röntgen ci
hazı lâzım. Röntgen cihazını, Türkiye içerisindeki 
radyologlarda filim çektirmek suretiyle rönt
gen cihazından elde edilmeli istenen neticeyi 
elde etmek mümkündür, bir. ikincisi; farzede-
lim. ki, daha çabuk muayene yapması için bir 
cihaz. getirilmek istenmektedir. Peki, bu da ge
tirtilir. Eğer anlaşma bize bunun masrafını Öde
meyi tahmil ediyorsa, esasen masrafı ödenecek
tir, Geriye kalıyor bir .gümrük harcı, gümrük 
harcından muaf tutulmak istenmektedir. Bu, sa
dece muayeneleri süratlendirmek maksadiyle 
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getirilmek istenilen röntgen cihazının teminine 
münhasır değildir. Dikkatle tetkik buyuracak 
olursanız göreceksiniz ki, maddede diyor ki; 
«İşçilerin sıhhî ve meslekî seçimleri dolayısiyle 
lüzumlu görülecek araç, gereç ve eşya, yani bü
ro malzemesi, koltuk ve diğer malzemeyi de 
dışardan getirecekler ve gümrük alınmıyacak. 
Korkulur M, böyle bir gümrük muafiyetiyle, 
Amerikan pazarlarım yeniden besleme gibi bir 
kapı açılma ihtimali mevcuttur. Velevki böyle 
bir suiistimal bahis konusu olmasa dahi, Sayın 
Bakanın işaret buyurdukları icrayı tababete mü
dahale olmaması fikri de pek sarih değildir. 
burada. Çünkü, bir Türk Radyologuna, bir Türk 
Bakteriloğuna yani lâbarotüvar muayenelerini 
yapan bir Türk hekimine Alman bürosundaki 
Alman hekim itimat etmiyor demektir. Bunlar 
resmî müesseselerde yaptınlabülir. Bu cihazlar 
getirilir, gümrüklü getirilir ve sonra tekrar 
memlekete satılma imkânı kazanılmış olur. Bu 
itibarladır ki, eninde sonunda icrayı tababet 
Kanununa da aykırıdır. Yani şöyle bir büro te
şekkül edecektir; muayene lâboratuvarları olan 
ve içinde Alman hekimleri çalışan bürosu, sek
reterleri bulunan bir muayene seksiyonu teşek
kül edecektir, bunlara müsaade ettiğimiz tak
dirde. Bu, o kadar geniş tutulmuştur M, araç, 
gereç kedimesi içerisinde, ambulans olabilir, 
efendim sinema gösteren, üstünde kızıl haç işa
reti olan bir otomobil, mobü cihazı da olabilir. 
Binaenaleyh bendeniz bu kanunun temin etmek 
istediği amaca pek yakın hissetmiyorum kendi
mi. Bu muayeneler memleketimiz dahilinde yap-
tırtılaibilir, müesseselerde yaptırtüabilir, Türk 
hekimlerine yaptırtıflabilir. Böylece daha sürat
li yapılmak istenen işçi sevk muamelesi, işgücü 
şevki muamelesi de kendi mahallî imkânlarımız
la sağlanır. Eğer bu kabÜ değilse gümrüğü ver
mek suretiyle cihazlar getirtüebilir. işin cihaz
lara münhasır olmadığı anlaşıümaktadır. Eşya
lar da buna ithal edilmiştir. Sade cihazlara 
münhasır ise Kızılay röntgen cihazlarını getir
mekte hiç bir gümrüğe hiç bir muameleye tabi 
değildir. Kızılay vasıtasiyle röntgen cihazını ge
tirirler ve Bakanın buyurdukları gibi sonunda 
da Verem Savaş Derneğine hediye edeceklerse 
ederler. Bendeniz bu kanunun bir gerçek ihtiya
ca tekabül eder tasan olduğu kanaatinde de
ğilim. Henüz bu verilen izahatla da kendimi 

tatmin edilmiş görmüyorum, arz ederim. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kırlı. 
MİMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; bu görüşmekte olduğu
muz tasarı ile, ben Sayın Celâl Ertuğ hocanın 
dediği gibi, kendimi tam mânasiyle bağdaştıra-
mıyor ve reyimi bu kanun lehinde vermeyi, ge
rek memleketimizin tarihî bakımından, gerek 
halen içinde bulunduğumuz durum bakımından 
kendimi bu kanun lehinde oy vermekle yükümlü 
tutamıyorum. Biz halihazırda ne yapıyoruz? 

Ortak Pazar memleketlerine işgücü veriyo
ruz, Ortak Pazar memleketlerimin istihsal güç
lerini kuvvetlendiriyoruz. Arkasından da, Or
tak Pazar memleketlerine memleketimizin güm
rüğü ile ilgili birtakım kolaylıkları, memleke
timizin aleyhime olarak, sağlamak istiyoruz. 

Arkadaşlarım, bu, Ortak Pazar memliekeitlie-
rine bu kanunla vermek istediğimiz bir nevi 
para yardımıdır. Hattâ, tâbiri caiz ise, müsaa
denizle sıöyliyeyilm, Ortak Pazar memleketleri 
bizden daha fazla işçi alsın diye verdiğimiz 
bir nevi rüşvettir. Bu tasarı ile, zannediyorum 
ki, biz ortadan kaldırdığımızı övüne övün© söy
lediğimiz bir nevi kapitülâtiif harekete tekrar 
girmek üzereyiz. 

Şimdi arkadaşlarım, bunları söylemekte güç
lük çekiyorum. Güçlük çekiyorum, çünkü içim
den geldiğim felsefe, memleketimizin içinde bu
lunduğu durum ve içinde bulunduğum iktidar 
bana bu nevi hareketlerin karşısında bulunmak 
ılâzımgeldiğini söylüyor. Ama halen elimizde 
bulunan tasam da bu duruma bir müspet rey 
vermek icalbettiğini de söylüyor. Ama, biz ken
dimizi geri kalmışlığın ezikliği içinde görmek
te devam edersek daha önümüze böyle pek çok 
tasarı gelebilir. 

Sevgili arkadaşlarım, kendimizi geri kalmış
lığım ezikliğinden kurtarmamız lâzımdır. Geri 
kalmışlık, başka ileri gitmiş memleketlıere be
del vermemizi ieaibelttiriyorsa bu bedeli daha 
başka türlü de verebiliriz. Bu bedel kendi tıb
bimizi çok geri seviyelerde tutan bu tasarı 
ile, tescil edilecekse ben bu tasarıya müspet oy 
veremeyeceğimi şimdiden size söylemek isterim 
arkadaşlar. 

Gerek komisyona ve gerekse Hükümete bir 
sual sormak isterim. Bkim gibi Ortak Pazar 
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memleketlerine gerek içinden, gerek dıştan 
işçi g-önderen YumıamİBtam, ftaılya gibi içten 
olan, Yumıamüstanı giilbii yan iç, yan dış; İspan
ya gilbi, Kuzey - AMka metmleketlteıi gilbi ta-
mamen dıştam aliam memleketler acaba bu şe
kilde tasaınüan kalbull dtanıiışl'er imdir? Acaba 
onlar bu memlekeltlıeııe işçi gönderiyoruz diye 
(bunlara, bintafaım para yaaıdaımı dediğim, bu 
şekildeki durumlarda yardım etmekte midir? 
(Bunum oer^aplıundırıknasmı rica, «diyorum. 

Hürmetlerimle. 
(BAŞKAN — Sayın öggür, buyurunuz. 
SELÂHATTÜN ÖZGÜR (Tabiî üye) — Sa

yın Baisjkam, sayım senatörler; bu kamum tasa
rısı dolayısiyüe gıerekçede «ırz «ttiğim husus-
lar ürerime birkaç noktayı daha açıklamak is-
tıeTim. 

iSayım Bakam ifadelerinde anlaşmalar konu
sunda açık [beyanda bulunamadılar. İrtibat 
bürolamnda çahşam Alman doktorları, maale
sef yapılan amüaşmalara güre, Türk işçilerini 
künMerde muayene etmekte ve işçi raporflian-
na vermektedirler. Bu alamam raporları Almam 
doktorları idari bakımdan değerlendirmekte
dirler. Esasında Alman doktorlarım her hangi 
(bir talbaibet yapmaları mümkün değülldir. 1219 
sayılı Kanun buma mânidir. Fakat şimdiye ka
dar Ibirçlok arkadaşjiarıınıniz dıa bi%orlar ki, işçi 
Ibünolaranlda Atanan uyrukhı doktorlarım işçi iol)a-
ralk gidecek olan vatomıdaşflıarı muayene efomıe-
leıü ibir şikayet konusudur ve dedikoduları (bâzı 
arkadaşlarım ve bizlerin kulaklarıma gelmiştir. 

Şimdi, biz bu tasan üe bu sıhhi teçhizatı 
muvakkat ithal yolu illıe ^etdnnek suretdyle bu
rada çalışan yalbamıcı ulyruklu, doktorlarım ta-
ibalbet yapmalanma imkan vetrmdş oluyoruz. 
Bu bizim ne amlaşmıalarrmıza uygum, ne de 1219 
sayih Kanuna uygundur. Ancak bir tek şartla 
bu muvakkat itm-aile müsaaide edilebilir. O da, 
eğer getirilen sıhhi teçhizata Türk doktorları
nım kullamması şaırtdyle olunsa bu kabule şayan 
olabüir. Aksi takdirde bu muvakkat ithali ve 
Alman doktorlarımın sıhhi tababet yapmalarıma 
imkan verecek istekleri kabul etmek mümkün 
değildir. Bu hususta Türk sağüiık personelinim 
bu araçları kullanmasını sağlıyacak bir teklifi 
ide maddelerim g'örüşülmesimde açıkhyaoagız. 

Teşekkür ©derim. 

BAŞKAN — Saym Kürümoğlu, buyurunuz. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler, benden önce bu 
kürsüden Yüce Heyetinize hitabeden muhterem 
hatiplerin görüşlerinde aşırı bâzı noktalar mü
talâa ettiğim için söz almak zaruretini hisset
tim. 

Muhterem arkadaşlarımız o kadar aşırı mü
talâalar beyan ettiler M, nerde ise Devletin hü
kümranlığı ile kabili telif olmıyacak mahiyette 
hükümler getirildiği zehabına kapılacağız. 

Fakat, işin esası böyle değil. Tetkikimize ve 
anlayışımıza göre meseleyi basite irca etmek ge
rekir. Şöyle ki, biz yabancı bir ülkeye işçi gön
deriyoruz ve gönderdiğimiz işçi o memleketin 
tâyin ettiği evsafı taşımak durumundadır ve ev
safını zaten önceden tâyin ederek bize bildiri
yor; «şu evsafta işçi istiyorum» diyor ve o ev
safa uygun işçiyi biz kendi imkânlarımız nisbe-
tinde seçip, gönderiyoruz. Bu gönderme sıra
sında talebedilen işçilerin evsafa uygun olup 
olmadığı konusunda ve bizim dilediğimiz şekil
de tâyinleri, tesbitleri mümkün değildir, zaten. 
Gönderilen işçi gideceği memleketin şartlarına, 
tâyin ettiği esaslara uygun olmak durumun
dadır. 

Bu sebeple bunu Türkiye'de değil de kendi 
memleketinde dahi yapma imkânına sahiptir. 
Bu kanun ile bu tetkik imkânı Türkiye'ye de 
getirilmektedir. Getirilince netice nereye varı
yor? Devletin hükümranlığına mı, yoksa işçi 
lehine bâzı sonuçların doğmasına mı? Benim 
kanaatimce işçilerin, göndereceğimiz işçilerin 
lehine ve bizim Hükümetimizin lehine bâzı so
nuçlar doğuyor. 

Şöyle ki; göndereceğimiz işçiyi burada mu
ayene ediyor ve evsafa uygun olduğunu tesbit 
ederek ondan sonra Almanya'ya veyahut yurt 
dışındaki her hangi bir ülkeye gönderiyoruz. Bu, 
bizim için bir avantajdır. 

Aksi takdirde evsafa uygun olmıyan bir iş
çiyi, kendi değer Ölçülerimiz içerisinde tesbit 
ettiğimiz, evsafa uygun olduğunu kabul ettiği
miz bir işçiyi yurt dışına gönderirsek, orada 
yapılan inceleme neticesinde bunun evsafa uy
gun olmadığı tesbit edilirse durumu ne olacak
tır? İşte bu tip mahzurları ortadan kaldırma 
düşüncesi ile olacak ki, orada yapılması, yani 
kendi, ülkesinde yapılması icabeden, yapılan, ya-
pılagelmekte olan incelemeleri işçinin ülkesine 
ve onun ayağına getirmek yolu seçilmiştir. 
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Türkiye'de tabiplik sanatının sadece Türklere 
münhasır olduğu konusundaki mevzuatın ihlâl 
edildiği neticesine varmak da mümkün değildir. 
Çünkü; gelen ekip Türkiye'de, Türk tabiplerinin 
haiz olduğu imkânlar çerçevesi içerisinde hasta 
muayene etme, tedavi etme durumunda değil
dir. 

Türkiye'den istenen isçinin, kendi hükümetin
ce bildirilen evsafa uygun olup olmadığını tâyin 
etmek şekli ile bir idari görev yapacaktır. Yok
ça, aynen Türkiye'deki bir doktorun imkânlarına 
sahip değildir. 

Böyle olunca hâdiseyi baııito irca ederek 
muhterem arkadaşlarımızın menfi yönde düşün
celerini bir de bu yönden değerlendirmelerini 
istirham ediyorum. Kanaatimc3 her hangi bir 
mahzur mütalâa edilmesi mümkün değildir. Ta
sarıda getirilen hükmim aynı mahiyeti üs kabul 
edilmesi her hangi bir kapitülâsyon da sayıla
maz. Değerlendirmenin ve oyların bu yönde te
celli etmesini istirham ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — .Sayın Gündoğan.. 
ÇALIŞMA BAKANI SEYFÎ ÖZTÜKK CEs-

kişehir Milletvekili) — Müsaade eder misiniz 
efendim? 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı, buyu
ran efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖSTÎJBK (Es
kişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; Sayın hatip arkadaşlarınım 
vâki beyanlarını dinledikten «onra, vuzuha muh
taç bâzı hususlar olduğu kanaatine ben de var
dım. Müsaadenizle evvelâ cereyan eden muame
leyi kısaca huzurunuzda i.mh edeyim, 

Bugün cari olan muamele nedir? isçi gider, 
farzımuhal bir teknisyene ciğerlerinin röntgeni
ni aldırır. Alman irtibat Bürosuna gelir. Al
man doktor bakar ciğerlerinde bir leke görürse 
bizim iğimize yaramaz der. Almaz. Bu bak ona 
ait bir hak. İlle de sen bunu alacaksın, falan 
fabrikada çalıştıracaksın diye bizim elimizde 
onları mecburiyet altına alan bir hüküm yok. 
Olamaz zaten bu. 

Emek ihtiyacı arz ve talebe göre değerlen
dirilmektedir. Bizden almaz gider Yugoslavya'
dan alır, komşumuz Yunanistan'dan alır, italya'
dan alır. Nitekim böyle yapmaktadır. O ba
kımdan mesele tabiatı ile biraz önem taşıyor. 

Muayene meselesi; muhterem arkadaşlarım, 
burada tababet, bahis mevzuu değil. Ne olacak? 
Gelen röntgen cihazını bir teknisyen çalıştıra
cak, röntgenini çekecek. Filme kim bakacak? 
Doktor. Bugün de Alman doktoru bakıyor, ya
rın da Alman doktoru bakacak. Başka türlü al
maz. -

«Efendim, Türk doktorlarının verdiği rapo
ra itibar etsin.» etmiyor, «illâ etsin efendim.» 
etmiyor. Nitekim bâzı hâdiseler olmuştur. Bun
lar gazetelere intikal etti, üzerinde durmıyaca-
ğım. Hastalıklı, sakat kimseyi Almanya'ya sağ
lam diye gönderenler olmuştur, gitmiştir, va
kıadır. ihbar oldu, şikâyet oldu. Büyük bir 
Matla Çek:,: yakalandı. Halen birkaçı mev
kuftur. 

Şimdi burrda biz ne yapıyoruz? Burada yap
tığımız iş gayet aşikâr. Biz işçinin sevkiyatma 
•kolaylık gösteriyoruz, Bugün cereyan eden mu
ameleyi. yani tek, tek röntgen cihaziyle yapılan 
işlsmi dördü bir arada daha büyük, daha mii-
oshh^s ve daha süratli yapmayı temin eden 
bir hususu tarsin ediyoruz. 

Arkadaşlar, yapılan iş tababat meslekinin 
sınnını değiştiren ya da daraltan bir muamele 
değil. Yapılan iş; bir cihazın Türkiyeye girme
sinde gamriik mua.fi.yevi tanıyacağız mı, tanımı-
yacağız mı? Muamele bu. Muvakkat ithal için 
Türkiye'ye giren bir cihazın gümrüğü nasıl alı
nacak? ifads ettim anlaşmaya göre bu gümrü-
ğ'ı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ödenıe-
si lâzım. Gümrüğü biz öderiz derlerse yine mu-
anide aynı olacaktır. Burada biz kanun mad
desi il = tabiilerin ierai sanat etmelerine dair 
hükmü ortadan kaldıran kısıtlayıcı bir imtiyazı 
her hangi bir devlete vermiş değiliz. 

Kanun metni arkadaşlarımız tarafından bü
tünü ile tebrik buyurulduğu takdirde görüle
cektir kî, işgücü şevki ile ilgili çalışmaları ve 
işçilerin sıhhi ve mesleki seçimleri dolayısı ile 
lüzumlu görülecek araş, gereç ve eşya. Altında 
bir paragraf var. «Bunların çeşitleri ve çıkış 
sımandan Çalışma Bakanlığınca tesbit edilir.» 
Tt/3bit edeceğis. Burada Amerikan PX mağaza
larının açılması bahis mevzuu değil. Kanun un-
?ı?rlarmı koymuş, işgücü şevki ile ilgili olacak, 
sıhhi ve meslekî ayırımlarında lüzumlu araç, 
gereç, eşya olacak. Bu belli. Çalışma Bakanlığı 
bunu tesbit edecek diyecek ki, şu, şu, şu. Üç 
kalem veya beş kalem. 
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Türkiye'de 80 kişinin çalıştığı bir tek irti
bat bürosu vardır. Almanya irtibat Bürosu. 
Türkiye'de böyle her tarafa yayılmış bir teşki
lât değil. Bir irtibat bürosu vardır. Yugoslavya'
da da vardır, Fransa'da da vardır, italya'da da 
vardır, ingiltere bir taraftan başka memleket
ten işçi alır, bir taraftan Avusturalya'ya işgü
cü sevk eder. Almanya bir taraftan bizden işçi 
alır. Aynı şekil ve şartlar içinde bir taraftan 
da bir başka memlekete işçi sevk eder. Bu akım 
milletlerarası teamüllere göre yürümektedir. 
Menfaatlerini herkes gözetmektedir. Biz de ken
di menfaatlerimizi itina ile gözetiyoruz. Bunda 
da ne bir kapitülâsyon vardır, ne imtiyaz var
dır. Mesele pratikte sadece vatandaşın ümidini 
söndürmemek. Daha kısa sürede göndermek ve 
yararlı hale gelmesini temin etmektir. 

Tatbikatta çok faydalı gördük. Demin ifa
de ettim: Geçen seneki rakamlara nazaran son 
3 ayda 18 000 aded işçi vatandaşımızı dışarıya 
göndermek mümkün oldu. 

Muhterem arkadaşlarım, «sıhhi ve meslekî 
muayene» dediler. Sihhi ve meslekî muayene 
burada özellik taşımaktadır. Türk doktorlarının. 
tabiatiyle sıhhi muayene yapıp, rapor vermeleri 
halleri başkadır. Burada huzurunuza gelen; 
Alman irtibat bürosuna takdim ettiğimiz işçi 
bu işe beden bakımından, yaşı bakımından el-
yak mıdır, ehil midir? Müsait midir, değil mi
dir? Ciğerleri, midesi sağlam mıdır? Vücudu 
bu işe tahammül eder mi, etmez mi? Buna göre 
bir ayırım yapacaktır. «Kömür işinde çalışır» 
diyecektir. Bu, ona ait bir iştir. Alacak, götüre
cek, mukavele yapacağız. «Efendim, bunu bir 
tıbbi muayene sayarız.» Bu, tıbbi muayene de
ğildir. Bu, meslekî ayırımdır. Belli; bir işte, 
belli bir kişinin çalışma şartları; Alman çalış
ma şartlarına ve standartlarına göre uygun mu
dur, değil midir? İşçiyi alan odur. Binaenaleyh 
o şartlara uygun olup olmadığını, takdir ve 
tesbit bugün de öyle idi, dün de öyle idi, yarın 
da öyle olacaktır. Bunun başka türlü tefsir 
edilmesine lüzum yok. 

Sayın Kırlı arkadaşımız imtiyazdan bahsetti. 
İmtiyaz diye bir şey yoktur. Zaten bugünkü 
haliyle de bunu Alman doktorları yapmakta
dır. Teknisyenin çektiği röntgen Alman dokto
ru olmaz dediği zaman olmuyor. Olmuyor tabi
atiyle... Tabiblerimizle ilgili bir husus değil, 

«Alman» diyor. Sağlam diyoruz, bilirkişi rapo
ru diyoruz «Alman» diyor. O takdirde ona ait
tir. illede alacaksın diyemeyiz. O zaman gider 
Yugoslavya'dan alır masele biter. 

Muhterem arkadaşlar, Tababet kanununa 
aykırı bir cihet yoktur. Bu sadece modern bir 
cihazın kendi menfaatlerimiz için Türkiye'ye 
gelmesindeki gümrük muafiyeti meselesidir. Bu 
şümul içinde mütalâa edilmesi lâzımdır. Bu bü
rolarda Türk doktorları da çahştırılabilir. Mu
kavele ile pekâlâ bu bürolarda Türk doktor
ları çahştırılabilir. Cihazı bir Türk teknisyeni 
çalıştırabilir mesele değildir. 

Ama bu irtibat bürosunda böyle bir modern 
cihazın bulunmasını kendi menfaatimiz bakı
mından istemişizdir, getirilmiştir gümrüğe, 
gümrüğünü ödeme imkânımız mevzuat bakı
mından mümkün değildir. Yapamıyoruz, demin 
arz ettim, muvakkat inthal edilmektedir. Bizim 
malamız değildir, bizim malımız olmayan bir 
şeye Türk Devletinin gümrük ödemesi mümkün 
olmuyor. Bu bakımdan muafiyet maddesi ile, 
meseleyi muvakkaten ithal ediyoruz. Çalıştıra
cağız, fonksiyonunu ifa ettikten sonra Alman 
Hükümeti bize, Verem Savaş Derneğine hibe 
etmek üzere bu hususta da açık taahhütte bu
lunmuştur, tekraren arz ederim, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika sualler 
var efendim. Buyurun Sami Turan. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Efendim, Sa
yın Bakan konuşmalarında bu aletin yalnız Al
man İrtibat bürosu için getirileceğini ifade et
tiler. Bunun haricinde yalnız Almanya değil, 
Holanda'ya ve diğer Avrupa memleketlerine 
giden işçilerimiz var, bunlar için durum ne ola
caktır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Efendim, aslında tabiatiyle umumi 
bir tâbir içerisinde yaptık. Ben fiilî durumu 
söylüyorum. Bugün fülen tatbikatla karşıkar-
şıya bulunduğumuz husus, Almanlarla olan 
münasebetimizdir. Zaten % 90 nı oraya sevk 
edivoruz. Diğer irtibat büroları için tabiatiyle 
böyle bir şey gelmemiştir, böyle bir teşebbüs, 
böyle bir anlaşmamız yoktur. Ve gelmiş mal da 
yoktur. Tabiatiyle umumi tarif içerisinde ka
nun tasarısı değerlendiriliyor. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan bir soru daha var. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 

Efendim, halen Türkiye'de yalnız istanbul'da 
Alman irtibat bürosu bulunduğuna göre, Al
manya'dan gelmiş olan araç ve gereçlerin güm
rük tutan nedir M, Türk Hükümeti bunları ödi-
yemiyeceğini beyan ediyor. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (De
vamla) — Efendim, tekrar arz edeyim, bu bir 
miktar meselesi değil, bu bir hukukî mevzuat 
meselesi. Müsaade ederseniz tekrar edeyim, bu 
malların menşei yabancıdır. Türk Devletinin 
mamelekine geçmemektedir. Yabancı getirmek
tedir bunu, ona aittir mülkiyeti. Satınalmıyoruz 
çünkü, bir para vermiyoruz. Getiriyor, bir fonk
siyon ifası için getiriyor, çalıştıracak burada. 
Muvakkat ithalle getiriyor ve istediği zaman 
da geri götürebilir. Kendi malı, getiriyor, götü
rebilir. Binaenaleyh, götürme hakkı onda olan, 
mülkiyeti yabancıya aidolan bir malın gümrü
ğünü Türk Devleti nasıl ödiyecek, mümkün de
ğil bu.. Bizim mülkiyetimize geçmiş olması lâ
zım ki, ödiyelim gümrüğünü. Halbuki bize ver
miyor bunu, kendi malı. Ve ayrıca bir de şu 
var; bu gibi malların gümrüksüz gelmemesi ha
linde, satmalınması lâzım tarafımızdan. Yani 
bir milyon lirayı veririz, satınalınz, gümrüğünü 
de öderiz bizim olur, bu da mümkün. Ama, bu
günkü, malî imkânlar ve şartlar buna elverme-
miştir. 

ikincisi, 1961 de yapılan ikili anlaşma, 1964 
te yapılan protokol her ikicide irtibat bürola-
rınm tekmil teçhizatını, araç ve gereçlerini ve 
bunlann masraflarını karşılama ve gerekli ko
laylığı gösterme taahhüdünü bize yüklemiştir. 
Ve bu şartlarla büro kurulmuştur. Ankara'da bir 
ikinci büro kurmak istedik, daha fazla isçi gönde
relim diye, malî imkânlarımız elvermedi kurama
dık. Bu bakımdan meseleyi bu çerçevede, dar 
bir çerçevede ve münhasıran süratli işçi şevkini 
temin edecek muamelenin anlayışı içinde mü
talâa etmek lâzımdır, onun dışında her hangi 
bir hak ve imtiyaz sureti katiyede mevzuubahi's 
değildir. Bu beyanım da zapta geçmiş bulun
maktadır. Saygılanmı sunarım . 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir sual daha var. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Büroya rönt

gen cihazı gelmiştir, Bu, büroda kullanıldığı tak
dirde işçiler muayene edilirken bir ücret alına
cak mıdır? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (De
vamla) — Hayır, ücretsiz efendim. Zaten onu 
temin ediyoruz. Asıl mühim espirisi bu. Bugün 
dışarda, madem arkadaşımız sordular, dışarıda 
yapılan röntgen işlerinde regal ilregal çok bü
yük masraflar ve paralar gitmektedir. Onu da 
bir ölçüde önlemek zarureti doğmuştur. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Filim için de 
bir ücret alınacak mı? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Hayır efendim. 

CELÂL ERTUG (Elâzığ) — Madem ki, bi
zim memleketin mülkiyetine girmiyecek bir ci
hazdır. Otomobillerde olduğu gibi gümrükten 
geri döndüğü zaman, gümrükten alınma şartiy-
le, gümrük muafiyetinden istifade etmiyor mu? 

ÇALIŞMA. BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Efendim, oraya giremedi, biz yalnız 
Gümrük Bakanlığının bir anlayışı ile bu tarzda 
,g'3tird)k. Fakat maddede sarahat bulunmadığı 
için şüpheyj davet etmiştir. Hukukçular tartış
tılar, maliyeciler tartıştılar, mutlaka böyle bir 
hüküm bulunması gerektiğine işaret ettiler. Ora
daki bedelsiz ithalât rejiminde tadadediflen mal
lar röntgen cihazı diğer araç ve gereçleri kap
samıyor. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Kızılay bu kabîl 
cihazlan getirmekte gümrükten muaftır. Aca
ba bunun da Kızılay vasıtası ile getirilmesi im
kânı yok mudur? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Kızılay vasıtası ile getirme imkânı... 
Bunu Alman irtJba't Bürosuna bizzat Alman Hü
kümeti gönderiyor. Bunu Kızılay vasıtası ile ge
tirmek muamelesi, zannediyorum ki, bir hâle-i 
şer'iye olur, başka bir şey olmaz. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Kızılay vasıta-
siyle getirilmesi düşünülmemiştir. Röntgen ci
hazı dışında, «Diğer araç ve gereçler» diyor. 
Bunları Kızılay vasıtasiyle getirmek mümkün 
değitl midir? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (De
vamla) — Efendim, Sayın Ertuğ'a demin de 
işaret ettim. Rica edeyi'm; bir hususa dikkat 
buyururlarsa Çalışma Bakanlığınca bunlar tes-
bit edilecek. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Diğer malzeme
lerin burada tesbit edilmemesinin sebebi nedir. 
Esasen bunlann çıkışı serbest.. 
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ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Çıkışı serbest yana röntgen cihazını 
gümrüksüz getiriyor, espirisi zaten o. istediği 
zaman alıp götürebilir. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Diğer malzeme
lerin tesbit edilmemesi hususu var. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — ikili anlaşmamızda var bunlar. 1961 
tarihli anlaşmamızda var. Burada büro malzeme
sini teferruata indirmemek gerekir. Zannediyo
rum, sıhhî ve meslekî ayrımda kullanılacak büro 
malzemesi, onun dışında meselâ, demin sayın 
arkadaşımız sordu, bir gömlek bir kravat veya 
bir başka doktor gömleğini, bunlar dâhil değil. 
Zaten her iki memleket arasında vâki anlaşma, 
yazılı metinlerin üzerinde büyük bir dostluk 
hâlesi içinde yürütülmektedir. Şunu kabule mec
buruz iki, çok değerli hariciyeci arkadaşlarımız 
var dışarıya giden arkadaşlarımız var, bu me
selelerin tatbikatı, metinlerin i'çerisine giren ke
limelerden ziyade iyi niyete bağlıdır. Biz bura
da bir röntgen cihazını geçirmeyi derpiş ettik. 
Röntgen cihazının yanısıra gene lüzumlu olan bir 
iki parça malzeme olursa o da gelir. Fakat PX 
mağazalarındaki, malzemelerin gelmesi bahis ko
nusu değildir. Onun için de altına bir hüküm 
koyduk. Çalışına Bakanlığınca tesbit edilecek, 
Çalışma Bakanı Hükümetin bir âzasıdır. Hükü
met, Yüce Meclislerin her gün denetimine mu
hataptır. Bu bakımdan bir emrivaki şeklinde 
listenin şu veya bu tarzda tanzimi bahis konu
su olamaz. Bunlar ayan beyan yapılan islerdir. 
Dikkatimizi bunun üzerine veriyoruz, unsur
larım da madde içerisine koyduk. Yalnız sıhhi 
ve meslekî ayrım için lüzumlu araç gereç ve eş
ya dedik. O kadar. Bunu da yine arkadaşları
mız tabiî tetkik edeceklerdir. Her hansri bir tâ
viz bahis mevzuu deoiMir. Tek hedefimiz da
ha fasla isçinin, daha süratli şevkini ve Tü«^: 

ye ile Almanya arasında srelisen emek münase
betini. iş eiicü münasebetini daha ileri bir SP 
viveve götürmektir. Bunu fırsat bulursak in
şallah bîr ba«ka zaman. Çalışma Bakanlığı, büt
çesinde bü+ün faziletlerivle. menfaatleriyle ariz 
ve a^nik görüşeceğiz, anlaşacağız. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Bakan 
buyurdunuz ki, hekimlik meslekini tahdidedici 
bir konu değildir. Gümrük muafiyeti vermekle 
dör başı mamur bir sağlık ünitesi tesis etme
lerine imkân veriyoruz. Burada kontrol Alman 

bürosundadır. Ama ilk defa Türk vatandaşının 
sağlık durumu hakkında karar verme hakkı 
Türk doktorlarına ait değil midir? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Türk doktoru sağlık durumu hakkın
da elbette karar verecektir, Sayın Ertuğ. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Bu şartlar al
tında Alman bürosuna verilecektir. Bahis bu-
yurulan suiistimal de bu büroda da olacaktır 
demektir. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Sayın Ertuğ, arz edeyim. 

Alman İstihbarat Bürosunda çahşan Alman 
mütehassıs doktorların sorumlulukları tabia-
tiyle kendi devletlerinin kanunlarına tabi. Kü
çük bir koloni şeklinde çalışıyor 80 kişilik irti
bat bürosu. Kendi hukuklarına, Alman İç Hu
kukuna tâbi. Burada mesele şudur: Ayırma 
hakkı kime ait? Evvelâ bu sualin cevabını vere
lim. Yüz tane işçi takdim ettik. Seçim hakkı, 
ayırma hakkı kime ait? Almanlara ait. Bunu 
kabul ediyoruz. Aksi halde iş anlaşması yapa
mazsınız. Yani Türk doktorlarının rapor verdi
ği, İşçi Bulma Kurumunun gönderdiği herkesi 
Alman işvereni çalıştırmak mecburiyetiyle kar
şı karşıya kalırsa o zaman iş münasebeti olmaz, 
akdî münasebetin mânası kalmaz. Binaenaleyh, 
müracaat edenlerin o işe ehil olup olmadığı 
meslekî bakımdan, sıhhi bakımdan şartlarının 
uyup uymadığını takdir Alman irtibat Büro
sundaki alıcılara aittir. Biz, emek satan memle
ket durumundayız, o, emek alan durumunda. 
Muayene şartı ona aittir. Tâbir caizse bir ayıp 
görürse, ciğerinde verem v. s., hastalık görürse 
elinde sıhhi rapor vardır, sağlam raporu var
dır diye kabule mecbur değil. Bu, hâdisenin 
tabiatında mevcut. Bu bakımdan bizim doktor
larımızın meslek ve sanatlarını icralarına mâni 
bir hal değildir. Sıhhi ve meslekî ayrım yapan 
ve betahsis kendi memleketinde çalıştırmak için 
bu ayrımı yapan İrtibat Bürosu o sınır içinde 
tasarrufunu icra ediyor. Yoksa, faraza; Alman 
irtibat Bürosunda çekilmiş bir röntgen ve onun 
eki olan mütalâa bizim kendi iç hukukumuza 
göre bir resmî dairede veya başka yerde geçerli 
olur mu? Olmaz. Hiç geçerli olmaz. Gelse bir 
başka yerden katiyen bunu tanımayız. Çünkü, 
Türkiye'de 1219 sayılı Kanuna göre bunu yal
nız, Türk doktorları yapar. Ama, kendi iç hu-
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kukuna göre kendi mıemleketiyle ilgili meselede
ki ayrımda sıhhi takdir ve tâyinde kendi takdiri 
vardır. 

Anlıyorum, meslekî konuda hassasiyetinizi, 
doktor arkadaşlarımın hassasiyetini anlıyorum 
ve iştirak ediyorum. Fakat, bunun dışında bu
gün beynelmilel alanda işçi ihraceden, emek 
ihraceden bu şartlar dışında bir başka muame
leyle emek sevk eden emsal bir memleket de 
mevcut değildir. Yugoslavya'daki tatbikat böy
ledir, îtalya'daki tatbikat böyledir, Fransa'da-
ki tatbikat böyledir. Fikri kuvvetlendirmek 
için bir hususu söyliyeyim. Almanya diyor M, 
«vasıfsız işçi için 35 yaşından büyüğü istemem» 
nüfus hüviyet cüzdanı suretine bakıyor. Vasıflı 
olursa 40 yaş. Fransa diyor ki, «28 den yukarı 
istemem» E... biz 36 yaşma giren vasıfsız bir iş
çiyi «bizim hükümranlığımız var, sen bunu illâ 
da alacaksın, kabul edeceksin, çalıştıracaksın» 
diyemeyiz. Bu, işçi alan, emeği ithal eden mem
leketin hakkı, takdirine mevdudur. Zannediyo
rum, arkadaşlarımızın endişeleri izale olmuştur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, bir sayın üye daha 

soru soruvorlar. Savın Yılmaztürk. 
ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa

yın Başkan, bir hususun tescili için bu soruyu 
sormak istivorum. 

Sıhhi malzemeyi, sanat, meslek tefrikine ait 
bütün eşya ve malzemeleri ecnebi büro getirebile
cek ve bunun bedeli Türk Hükümetince ödene
cektir. Bu eşya, araç ve ereelerin srelmesi geniş 
anlam taşımaktadır. Halbuki, gönül ister M, 
bu meslek ve sıhhi ayrımlar yalnız, tıbbî ve 
sıhhi esvava münhasır kalsın ve fakat bizim 
bedelini ödiyecepimiz büro esvası ve buz dolabı 
gibi. bizi™ memleketimizden temin edilen esva 
bu fireni1* atıla™, içerisinde getirilmiş ve bedeli 
bize ödettirilmiş olmasın. Bu husus hakkında... 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (De
vamla) — Sayın Alâaddin Yılmaztürk arkadaşı
mın beyanına arzı cevabedeyim. Bu beyanımın 
zapta geçmesi çok yerinde ve isabetli bir husus 
oldu. Zapta geçmesi, ilerde icra olarak taoar-
ruflarımıza tabiatiyle bir istikamet verecektir. 
Şu tarzda beyanımı zapta geçiriyorum. Türki
ye'de imal edilen, Türkiye'de imali mümkün her 
türlü araç ve gerecin dışında sıhhi ve meslekî 
ayrımı temin maksadiyle ithali lüzumlu oîan 
mallar için bu kanun tatbik edilecektir ve çe

şitleri arasına bunlar konulacaktır. Bir başka 
ifadeyle... (A. P. sıralarından «Son fıkra var» 
sesleri.) Efendim, tekrar beyanımda fayda gör
düler. Var, gerçi fıkrada ama, bu maksat dışın
da yani, Türkiye'de gömlek, eczacı çantası, 
doktor elbisesi... buna benziyen sair hususlar 
var ise piyasada bunu zaten iş ve işçi Bulma 
Kurumu satmalır ve Alman istihbarat Bürosu
na verir. Bunu yaparız. Ama, bizim piyasadan 
temin edemiyeceğimiz bir milyon liralık bir 
modern röntgen cihazını tabiatiyle bu kanun 
çerçevesinde gümrüksüz ithal etmek, muvakka
ten ithal etmek gerekecektir. Zannederim mad
de ile birlikte bu izahatım çerçevesinde gelecek 
tasarrufların hudutsuz olmamasını temin etmiş 
oluyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Çok 
değerli arkadaşlarım, ikinci defa kürsüyü işgal 
etmeye cesaretimi, benden evvel konuşan arka
daşlarımın işaretlerine borçluyum. Bir mutlu
luk duyuyorum, cidden Türkiye'de meselelerin 
en gerçek yönüyle görülmeye başlanması mutlu
luk veriyor. 

Bu işçi pazarında daha doğrusu emek pa
zarında nelerin cereyan ettiğini Bakan, bize 
gayet hakimane üslûpla ve çok munis bir şekil
de anlattılar. Şöyle bir zan uyandırmaya çalış
tılar. Dediler ki, «Türkiye, zorunlu olarak ve 
emek alıcının bütün şartlarını, ne kadar ağır 
olursa olsun, kabule mecbur bir ülkedir. Bu, 
az gelişmişliğin bedelidir. Halbuki biz, bu emek 
pazarında emek alım satımının böylece, sadece 
işverenin hava ve hevesine uygun şekilde cere
yan etmediği bir dönemde yaşadığımızı sanı
yorduk. O, 1700 lerin, 1800 lerin emek pazarla
rının kalktığını sanıyorduk. Nerdeyse Sayın 
Bakan, bize «Eğer bu işe evet demezseniz Tür
kiye çökecek» demek istiyor. Bir bakıma haklı 
da. Çünkü, evet, biz bunu gayet açıkça söylü
yoruz. Meseleyi baştan ele alalım diyoruz. Sizin 
dâvanız, bizim dâvamız olmaktan çıkmış bu. 
Türk milletinin aşağı yukarı olaylı dâvası hali
ne gelmiş belki, giderek bir yere de varacak bu. 
Şimdi bu nasıl şey bu? Alman hususi teşebbüsü, 
firma sahibi, onların deyimiyle, Türkiye'nin Hü
kümetiyle münasebette. Hans Albert Schwitzer 
Firması Türk Hükümetiyle emek alım satımı 
yapıyor. Ve Hans Albert Schwitzer Firması şa-
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yet, Çemişkezekli Hüseyin'i boyu, poşu itiba
riyle, kafası itibariyle, rengi itibariyle beğen
mediği takdirde almıyacaktır. Gidecek başka
sından alacaktır. Evet, öyle olacak, belli olu
yor. Ama, o zaman bırakın bari de bu Türk Hü
kümetiyle anlaşma yapılmış, biz yapmışız. Peki, 
Türk Hükümetiyle değil Albert Schwitzer'le bu
radaki işçi dragomanları arasında olsun canım. 
Eğer Türk Hükümeti işin içine giriyorsa o za
man hemen zorunlu olarak hükümranlık hakla
rı akla geliyor. Vatandaşının muayenesini doğ
ru yapamıyan ve Mafia Teslrilâtı gibi çalışan he
kimler zümresi veya etrafı dile getiriliyor. Ben 
size söyliyeyim Sayın Bakan, samimiyim bun
da. Bu sene gittim, gördüm. Dile getirmek için 
fırsat aradım şimdi bunu da ganimet biliyorum. 
Kendim kullanıyorum tâbiri. Türk işçisini Al
manya'da soyan büyük bir Mafia Teşkilâtı var. 
Korkunç bir teşkilât var. Nedir bilir misiniz? 
Türk işçisi çoluğunu, çocuğunu yahut orada 
satınaldığı pilisini, pırtısını getirmek için me
zarlıklardan satınaldığı bir Opel bir V/olksva-
gen, bir Taunus arabasiyle buraya gelebilmek 
için Almanların bize yahut bizim güya gümrük
lerimizi sağlam tutmak ya da araba ithalini ön
lemek için koyduğumuz birtakım anlamsız, tat
bikatı ters tepen usuller yüzünden orada bin 
Mark verilerek teminata bağlanacak. Soruyo
rum size Sayın Bakan? Gitmişsiniz, görmüşsü
nüz yer altına inmiş, yer üstüne çıkmışsınız. 
Halbuki bu bin mark resmî makamlar tarafın
dan alınıp depo edilip... 

ERTUĞRUL AKÇA (Manisa) — Bunun 
madde ile ne alâkası var? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Alâka
sı var efendi. Sen çok gezersin Avrupa'da, bili
riz bunları. Hani, seninle buluşmuştuk bir kere, 

ERTUĞRUL AKÇA (Manisa) — Ben her 
zaman gidiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akça, lütfen efendim. 
ERTUĞRUL AKÇA (Manisa) — Sizden 

rica ediyorum, bunun madde ile alâkası nedir? 
BAŞKAN — Takibediyoruz efendim. Lüt

fen. 
ERTUĞRUL AKÇA (Manisa) — Biz güm

rük indiriminden bahsediyoruz, kendileri bin 
marklık teminattan bahsediyorlar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Öyley

se sayın arkadaşım, sen Avrupa'da... 

BAŞKAN — Lütfen siz cevap vermeyin, de
vam buyuran efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Beye
fendi bana müsaade buyurun. Ben, kime cevap 
vereceğim, kime vermiyeceğim gerekiyor, bili
rim. Çünkü o konuuşyor. Ona mâni olsaydınız 
ben de... 

BAŞKAN — Efendim ona da mâni olduk. 
Rica ederim, devam edin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Peki 
efendim. Siz eğer Avrupa'da daha az dolaşırsa
nız o zaman burasını takibedersiniz. Çünkü biz 
bu işe böyle başladık. Bakan dedi ki «Mafia 
Teşkilâtı» var. Ben de söylüyorum; eğer Av
rupa'ya gitmiş görmüşse Mafia Teşkilâtını gör
mesi lâzımdı. Türk işçilerinin arabaları gelir
ken büyük bir Mafia Teşkilâtı 75 mark karşılı
ğında bile ile buraya araba sokuyor. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Yok demiyorum M? 
Orada da var. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ha.,. 
Müsaade edin. Emek pazarında alış veriş yapı
lırken hususi firma ile Türk Hükümeti arasın
da cereyan eden muamelelerin üzerinde duran 
arkadaşlarımın hakları var. Bu biraz aleyhimi
ze oluyor diyoruz, haysiyet kırıcı oluyor diyo
ruz. Efendim seçmezler, seçerler. Hayır. O ka
dar da öyle değildir. Almanya, kimden ne ka
dar işçi alacağını, hangi ücretle alacağını bile
cek kadar gelişmiş, ilerlemiş bir kapitalist ülke
dir. Kapitalist ülke, iş ve emeğin hangi pazarda 
daha iyi olduğunu bilir, bulur. 

Şimdi bir şey sormama müsaade eder misi
niz? Almanya böyle istemiş böyle yapmışız. Pe
ki. Bunu yeniden ele alalım dedik. Baştan dü-
zenliyelim. Bunda bir yanlışlık var gibi duru
yor, bir haysiyet kırıcı durum var gibi duruyor 
diye söyledim; ve bu düzeni kimseye de mal et
medik. 

Sayın Küçük bir hususu bana hatırlattı. «As
kere giden Türk vatandaşını ayıran bir heyet 
vardır», buna bedenî kaabiliyet ayırması için 
kurulmuş heyet derler, bu vatan müdafaasını 
yapacak kişilerin niteliklerini saptar, dedi. Ya
ni böylesine teşkilât kurmuşuz memlekette. Ne 
oluyor, ne oluyor da bu Türk hekimlerinin yap
tıkları işleri alıcı ülke beğenmiyor ve muhak-
hak kendi gözü ve eliyle seçe seçe adam alıyor? 
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Yani kusura bakmayınız, tekrar ediyorum : 
Mümkündür ki, Türk Hükümeti ile hususi fir
malar arasında alış veriş metaı olan bu emeğin, 
alım satımında bir parça daha hakikaten bura
da ciddî olarak millî haysiyeti, insan haysiyeti
ni ve bilerek tabiî Türk hekimlerinin sanatta, 
tababette v. s. deki behrelerini, kıymetlerini 
takdir eder olalım. Bu kadar zorluk altında mı
yız? Eğer Almanya bize İrtibat Bürosuna ken
di doktorunu göndermezse işçi almıyacak kadar 
müstağni mi sanıyorsunuz? Ben öyle sanmıyo
rum. Mümkünse düzeltelim diyorum. Beraber 
olmak fikri ile hareket ediyorum. 

Bu kanun aslında araç ve gereçlerin getiril
mesi kanunu değil, bu kanım bildiğiniz gibi, 
bu ülkenin eskiden üstünde yaşıyanlarm başla
rından geçtiği gibi, bâzı konularda yabancılara 
dört başı mâmur imkân tanımaktır. Bu Tanzi
mat batıcılığının bir ucundan baş göstermesi gi
bidir demek istiyoruz. Yoksa elbette anlaşma 
yapılmış, böyle yapıyorlar, işçi dövizine çok ih
tiyacımız var. Eiç sevmediğimiz, yürüdüğü za
man ihtilâlci kominist diye nitelediğimiz işçi sı
nıfının 250 milyon döviz gönderdiğinden bah-
sile fevkalâde seviniyoruz. Bunlar da tabiî bi
zim kendimize mahsus çelişkiler. O ayrı bir 
şey. Ama burada bir şey var. Bir kere daha bu
nu ele alalım. Belki burada haysiyet kırıcı ol-
mıyan bir nizam getirebilir miyiz? Ve istirham 
ediyorum, bilvesile söylüyorum, bununla mü-
kemmelen alâkalıdır, çünkü oraya giden işçinin 
buraya dönmesi bir süreçtir, işçinin Yunanlılar 
tarafından, ara firmalar tarafından otomobil 
getirirken nasıl soyulduğunu Sayın Bakan bu
raya gelsin anlatsın. 

Daha başka bir şey soracağım: Ben Türki
ye'nin Elçiliğinde Türklerin, Türk işçilerinin 
kazandıkları paraların nasıl büyük aldatmaca
larla dış memleketlere kâh tahvil almak ya da 
hisse senedi almak suretiyle gittiğini ve bunun 
milyarları bulduğunu bana scyliyen işçi mü
messillerinin dertlerini dile getirdiğim zaman 
bir korku, bir telâş içinde Elçi «Bunu çok üzü
lerek söyliyeyim ki, işte başaramıyoruz v. s.» 
şeklinde cevaplandırmıştır. Bu da bir prob
lem. 250 milyon diyorsunuz ve bunun 300 mil
yon olmasını istiyorsunuz, öyle anlaşılıyor hep 
istiyoruz, ama bu da bir problem. 

Bu vesile ile şunu söylemek istiyorum: Eğer 
meseleyi baştan ele almak mümkünse modern 

emek piyasasında cereyan eden kanunları bi
zim de haklı olarak istememiz, eğer mümkünse 
şu kanun vesilesiyle dile getirdiğimiz bu du
rumları Türk Hükümeti olarak görev edininiz. 
Bundan Türklere fayda gelecektir. Sanırım ki, 
zarar gelmiyecektir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bir önerge var efendim oku
tuyorum. 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Efendim 
önergeden evvel bir hususu arz etmeme müsaa
de eder misiniz? 

BAŞKAN — Hayır efendim söz sırası sizin 
değil, önergenizi geri alıyorsanız?.. 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — önerge geriverilmiştir. Sayın 
Hüsnü Dikeçligil buyurun. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, ihtisas sahibi arkadaşlarımı yani dok
tor arkadaşlarımı, diğer arkadaşlarımı ve 
Sayın Başkanı da dinledim. Dinledikten sonra 
kanuna da baktım. Bu kanun kanaatimce bizi 
tatmin edecek, memleketimizin menfaatine uy
gun olan bir kanun değildir, iyi hatırlıyo
rum; sene 1961 seçimleri ve ondan sonraki 
zamanlarda Türkiye dışına işçiler gönderili
yordu. Biz kürsülerde şiddetle dışarıya gön
derilen işçileri tenkid ediyorduk. Tenkid et
tik buralara gelirken. Nasıl olurda Türkiye'
de iş bulunmuyor, memleket çocukları dışarı 
gönderiliyor diyorduk. Hepimiz dedik. Şim
di iş tersine döndü. Ben milliyetçi bir açı ile 
bunu dile getiriyorum. Şimdi bakıyorum ki, 
Türkiye'deki Türk çocukları dışarıya gider
ken muayene edilişinde Türk doktorlarına de

ğil, doğrudan doğruya Alman doktorlarına 
muayene ediliyor, bu da kifayet etmiyor dışa
rıdan röntgenlerinin bütün cihazlarını güm
rüksüz getirecekler, onlar muayene ettikten 
sonra Türkiye'nin en elit, en sağlam insanlarını 
gönderecekler, çürük çarık da Türkiye'de 
kalacak? Sayın Başbakan da «Kalkınan Tür
kiye'ye iş bulunan Türkiye» diyor. Ve bu kuv
vetler Türkiye'nin içerisinde kalıp Türkiye'de 
çalışıp Türkiye'ye istihsal temin edeceği du-
ruken, ondan sonra biz bunları ihraç metaı 
olarak kullanıyoruz ve ondan sonra alman 
kendi doktorlarımıza, kendi gücümüze güven
miyoruz. 
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Beyefendiler tarih tekerrürdür, 1838 ta
rihinde - buraya dikkat buyurun - Mustafa 
Reşit Paşa İngilizlere % 5 gümrükle Türkiye 
mallarının ithalâtına karar verdi ve Türki
ye'nin bütün sanayii çöktü. Şimdi Sayın Ba
kan diyor ki, «Almanlara verilecek.» Peki Ho-
lânda da isterse, Fransa işçi istiyor, Fransa 
da isterse? Diğer memleketler isterse? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Gümrüklü alırsak ne 
farkeder? 

BAŞKAN — Bir dakika. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — 

Olmaz beyefendi.. Türkiye'de doktor var, 
kendi gücüne inanacaksın. Elini öyle fırlat
ma. Milliyetçi açıdan söz edersin kürsüye çı-
kıpta. 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — 

Bakan olarak dinle. 
ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Hiç yakışmıyor sana. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — 

Ya.. Elini kaldırma öyle kürsülerde milliyetçi
lik açısından söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, ben ikazı 
yaptım efendim, lütfedin efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — 
Sayın Başkan şimdi Bakan... 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Palavra diyorsunuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — 
O zatıâlinize mahsus palavra. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil devam buyu
run. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Şimdi 
Türkiye'nin doktorları Sayın Bakan ifade 
ediyor, «Efendim Almanya'ya işçi göndermiş
ler, bu çürük çıkmış, sakat insan olarak gön
dermişler.» Pekâlâ Hükümet buna ne yaptı? 
Türkiye'de cihaz yok mu? Türkiye'nin hasta
neleri var. Türkiye'nin bunları muayene ede
cek röntgen cihazı susu, busu yok mu? 
Onlar edemiyor mu, bunlara inanılmıyor mu? 
Türk doktoru dış memleketlere gittiği vakit 
itibar görüyor, Almanyasında, Fransasında, 
Amerika'sında, filân filân filân yerde. Ve bu 
doktorları Sağlık Bakanlığı da buraya geti
remiyor. O halde Türk doktorları bunu yapa

cak kuvvette ve güçte. Evet Hükümet de bun
ları noksan muayene ediyorsa yapamıyorsa, 
suiistimal yapıyorsa, onun yakasını tutacak 
güçte. Tutacak güçte Hükümet olmalı lâzım
dır, haddizatında yakasından tutmalıdır. Biz 
bunu yapamıyoruz. Ondan sonra Alman doktor
ları gelecek bütün bunların muayenesini yapa
cak. Zaten yapıyor. Bu da doğru değil ya, bu 
da doğru değil. Yapması haddizatında doğru 
değil. Ondan sonra malzemeleri de gelecek ic
rayı taJbaibet edecekler, arkadaşlarım hassas ol
makla haklılar. Ve böylece Türkiyenin seçkin 
çocukları akın aJkm avrupa pazarlarına döviz 
gelsin diye gönderilecek. Ama o dövizler de de
ğerlendiriliyor mu arkadaşlarımın dediği gibi. 
O da iyi kullanılıyor mu, Türk işçileri iyi or
ganize ediliyor mu, edilmiyor mu o da ayrıca 
bir mesele. Bugüne kadar maalesef yapılama
mıştır, yapılmamıştır. Kim ne derse desin. Şu 
halde muhterem arkadaşlarım, böyle bir kanun 
Türkiye menfaatlerine uygun değildir, kendi 
kendimizi inkârdır. Bence Türk doktorları bu
nu yapacak güçtedir. Eğer Türk doktorları 
suiistimal yapıyorsa devletin kanunları var, 
Hükümet tedbirlerini alabilir ve ondan sonra 
bu işi bu meseleyi de halledebiliriz. Aksi tak
dirde bu kanun Türkiyeye yararlı bir kanun de
ğildir, Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Çok muhterem arkadaş
larım, tekrar huzurunuza geldiğim için cidden 
üzüntü duymaktayım. 

Sayın Dikeçligil arkadaşım, şu tasarıyı me
rak edip, bir kere okusa, şöyle lütfedip dinle
me imkânını bulsaydı zannediyorum ne Başba-
ıkana hitabetmeye, ne de bir başka argüman 
ortaya atmaya lüzum ve ihtiyaç kalmıyacaktı. 
Bakınız mesele ne kadar basit, ne Türk doktor
larının doktorluk hakkı elinden alınıyor, ne 
Türk doktorlarının meslekî seviyelerine, for
masyonlarına en ufak bir tariz ve taarruz var. 
Mesele şu: Bir röntgen cihazı Türkiyeye güm
rüklü mü gelsin, gümrüksüz mü gelsin. Güm
rüklü gelsin derseniz Türk Devleti bunun güm
rüğünü öder, gümrüksüz gelsin derseniz güm
rüksüz gelir, gümrüksüz girer. Mesele bu kadar 
basit. Arkadaşımız bunu aldı, başka sahalara 
götürdü. Türk doktorlarına itimadedUmiyor 
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falan dedi. Bu o değil. Bu başka şey. Dokuz se
reden beri TürMyeden işçi alanlar bu muaye
ne ve takdir hakkını kendileri kullanıyorlar. 
Sayın Dikeçligil; bâzı şeyler nutukla hallolmaz. 
Siz buradan Alman Devletini idare edemezsiniz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Alman
lar da bizi idare edemezler. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYF1 ÖZTÜRK (De
vamla) — O da bizi idare edemez, edemiyor za
ten. irtibat bürosu kurmuş ve buraya getirmiş. 
Sen işçi göndermek istiyorsun, o işçi almak is
tiyor. işçiyi alırken dokuz seneden beri hangi 
işçiyi alacağını kendisi takdir ediyor. Mesele bu. 
Takdir kendisinin. Yüz defa tekrar ediyoruz, ar
kadaşımız yine doktorlarımıza itimat yok mu, 
diyor. Doktorlara itimat meselesi değil. Bu 
muamele şu: Röntgen cihazını bir teknisyen 
çalıştıracak, bir filmi değerlendirecek kim? Al
man doktoru. Türk doktoru değerlendirsin? 
Niçin? Çağırır, mukaveleye göre Türk dokto-
nmu da çağırır. Kanunda Türk dokto
runu istihdam etmesine mani bir hali var mı? 
O mesele ayrı. Biz Gümrük Kanununun bir mad
desini değiştiriyoruz. Bunu bırakınız, Alman ir
tibat bürosu için, Türkiye bu cihazı gümrük
süz ithal etmeye bu kanunla imkân bulsa, mü
saade etseniz, Meclis olarak ne değişir? Ve bu-
uı da alsak irtibat bürosuna koysak. Hiçbir-
şey farketnıez. Mevzu başka. Mevzu tababetin 
meslek olarak önlenmesi, elimdeki imkânların 
daraltılması veya doktorlarımızın liyakati ve 
ehliyeti üzerinde bir münakaşa değil, hiç alâ
kası yok. Doktorlarımızın dünya çapında şöh
reti, liyakati, ehliyetleri, meslekî durumları, dü
rüstlükleri. Onlar ayrı mevzu. Onlar mevcut. 
Bu o değil, anlatamadığımız nokta bu. Dokuz 
seneden bsri Türkiyede bu muamele böyle yü
rüyor. Alman irtibat bürosunun Türkiyeye gel
mesi sebebi nedir? işçilerin sıhhi ve meslekî 
ayırımını yapmak. Sekiz dokuz seneden beri 
Türkiyeye gelen seksen kişilik heyetin vazifesi 
bu. Bugün biz icadetmiş değiliz. Teknik cihazı 
modern hale getirip bir yerine dört kişiyi mu
ayene eden aleti getirip daha süratli, daha fazla 
vatandaşımızı gönderme ihtiyacından doğan 
bir meseledir bu. Başka birşey değil. Muhte
rem arkadaşlarım bunu başka türlü anlamak 
mümkün değil. 

Sayın Gündoğan arkadaşımız da endişe ile 
üzerinde durdu. Derhal halledilecek bir mevzu 

da değil. Ben huzurlarınıza bu kanun tasarısı 
geldiği zaman böylesine bir münakaşa çıkaca
ğını akıl ve hayalimden geçirmedim. O kadar 
sade, o kadar açık, Yüce Meclisten geçti geldi, 
komisyondan da geçti. Fakat mesele bir imti
yaz, kapitülâsyon, tababet, şuabat, ahlâk, fazi
let, millî ahlâk... Değil arkadaşlar bu. Değeri 
bir milyon lira olan bir makina gelir, yarın gi
der. Türkiye'nin ne menfaati gider burada. Ha, 
diyorsanız ki, Alman irtibat bürosunu göndere
lim, biz buradan kendimiz ayıkladığımız, ayır
dığımız, tensibettiğimiz işçileri Almanyada ça
lıştırmaya mecburuz. Yok böyle bir şey. Biraz 
da hissin üstüne mantığımızı çıkarmak mecbu
riyetindeyiz. Almanya Türkiye'den işçi talebe-
diyor, biz de boz topraklar üzerinde gezen iş
siz olduğunu gördüğümüz vatandaşları nutuk
la değil; işle, imkânla doyurmak istiyoruz. Me
sele bu. Mamur ve müreffeh Türkiye dâvasını 
gölgelemez ki bu. Almanya'da Yozgatlı bir ço
banın 1,5 senede 80 bin lira biriktirip bir daire 
alıp da altında bir araba ile geldiğini ben de 
gördüm, beşyüzbin işçi çalışıyor. Birinci çocu
ğuna kırk mark, ikinci çocuğuna 75 mark 
üçüncü çocuğuna 80 mark. Ailesine efektif öde
niyor, Merkez Bankası kanalı ile. İtelim bu im
kânı, bırakalım. Meseleyi sadece nutuk vâziye-
sinden halledelim. Bugüne kadar haldememişiz. 
Türkiye'de işsiz var mı? Var. Türkiye'de kal
kınma süreci içinde, hızı devamı dengeli oldu
ğu ve plân hedeflerine uyduğu halde, beşyüz
bin vatandaşımıza her sene iş buluyor muyuz? 
Buluyoruz. Ama her sene de bir milyon artıyo-
ruz. Akıl için tedbir bulmak zorundayız bera
berce. Akıllı tedbirleri yanyana getirdiğimiz 
zaman mesele hallolur. Burada Sayın Başbaka
na bir röntgen cihazımn ithali meselesinde na
sıl bir hitap şekli bulduğunuza ben hayret et
tim ve üzüldüm arkadaşlar, üzüldüm. Ben bu 
derecede tecrübeli senelerini bu Meclise vermiş 
olan bir arkadaşımın şu bahsettiğim bir mad
delik bir kanundan nasıl bir netice çıkardığına 
üzüldüm. Meseleleri bu kadar hissî yönden al
mamak lâzım ve bir başka sebebi, bir başka 
davranışı şu bizim işçi bulma kurumunun rönt
gen cihazının içine sokmayın. Onu başka pozis
yonlarda, başka şartlar içinde her zaman tar
tışmanız mümkün olur. Ben siyasi meseleleri bu 
kürsüye getirmedim. Benim getirdiğim teknik 
mesele, daha fazla işçimi göndereyim, daha faz-
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la vatandaşım memnun olsun, her gün kapıları
mı aşındıran binlerce vatandaşımın derdine 
derman olayım. Dâva bu. 

Millî haysiyet meselesine gelince; Yüce Mec
liste bütün partili partisiz arkadaşlar hep be
raber bu hassasiyetin içindeyiz. Ona gölge dü
şürülmesine ne ben razı olurum,, ne siz razı 
olursunuz, ne millet razı olur. Ve bunda da bir 
özel kahramanlık edasına ve imtiyazına lüzum 
olmadığı kanaatindeyim. Teessürlerimle arz 
ederim. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakandan bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSNÜ DİKEÇLÎGLL (Kayseri) — Sayın 

Bakandan sorum şu : Acaba Türkiye'de rönt
gen cihazı yok mu, bu cihazı kullanacak müte
hassısları yok mu ve bu işi yapamıyorlar mı? 
Ve bunlara itimadedemiyorlar mı. bunu soru
yorum. 

BAŞKAN — Cevap verecek misiniz Sayın 
Bakan? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (De
vamla) — Cevaba lüzum görmüyorum Sayın 
Balkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Balkanı ve 
Sözcüsü, dört sayın arkadaşımız daha söz iste
miştir. Onları dinledikten sonra mı konuşursu
nuz? 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI M. 
FAÎK ATAYURT (Uşak) — Peki Sayın Baş
kan, sonra konuşurum. 

BAŞKAN — Saym Hüseyin Atmaca. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Saym 
Başkan, değerli arkadaşlarım, müzakeresini 
yaptığımız kanun gümrük mevzuatında bir de
ğişiklik yapılmasına ait bulunmaktadır. Buna 
rağmen bunun savunulmasını, bu kanunun da
ha çok Gümrük ve Tekel Bakanlığını ilgilendi
ren bir konu olduğu halde, lütfediyorlar Sayın 
Çalışma Bakanımız yapıyor ve gerçekten geniş 
izahları ile bizi tatmin etmeye çalışıyorlar. 

Bu kanun, aslanda halihazır f iiletn uygulan
makta olan bir mevzuatı, işlemi, aklaşmalar
la getirilen hükmü, - ama doğru, ama yanlış, 
ama zararlı, ama zararsız - hukukî hale getiri
yor. Kanunun durumu bu. Haddizatında bu 
kanun reddedilse de, zammediyorum bu fiilî du
rum devam edecek. Aslında bu kanun Büyük 
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Senatoya, anlaşmalarla yapılmış olan fiilî du
rumu, meşru ve kanuni durum olarak tescil 
ettirilmiş olmak için getirilmiş bulunmaktadır c 

Benim üzerinde duracağım, bir Gümrük 
Muafiyet Kanunu olduğu için işçi ihracı, diş
sizliğin gün geçtikçe artması, 1 000 000 işçi
nin hâlâ yurt dışıma çıkmak için sıra bekleme
si gibi konular değil, gerçekte Türkiye'de iş
sizlik büyük mikyasta artmaktadır. Hattâ iş
çi göndermekte birtakım dedikodular olmakta; 
çiftini çubuğunu, işi gücü olan birtakım aileler 
de yuvalarını dağıtarak, işini gücünü, çiftini 
çubuğunu satarak, atelyesini kapatarak Avru
pa cazibesine, Avusturalya cazibesine kapıl
mak suretiyle buradaki işini de terk etmekte
dirler. Üzerinde durulması lâzımgelen bir ko
nudur. Kanım odur M, Türkiye gümrük kapı
ları açılsa, Türkiye'nin işçi olarak dışarıya 
akıp gidecektir. O hale gelmiştir. 

Ancak; dünyanın her yerinde bir Gümrük 
Kanunu olmasına rağmen, işçüerimizi de, dok
torlarımızı da ilgilendiren bir konu olması ba
kımından ben de arkadaşlarım gibi değinece
ğim; dünyanın her tarafında tıp fakültesini bi
tiren doktorlar mesleklerini icraya başlarlar
ken, görevlerim taraf sizlik ve ilmin gerektir
diği şekilde yapacaklarına dair andiçerler. Ve 
bu and dolayısiyledir ki, bir tıp fakültesi me
zunu Türk doktoru Amerika'da, Fransa'da, 
Almanya'da, ingiltere'de çalışırken yeniden bir 
törene, yeniden bir imtihana tabi tutulmaz. 
O halde benim ricam şudur, - ilgilendirmemekle 
beraber - Almanlarla yeniden yapılacak müza
kerelerde veyahut yarın Avustralya'da, Ko
landa da, Belçikada irtibat bürosu kurmak 
istiyeoektir, muhakkak. Bunlarla yapılan an
laşmalarda mümkün olduğu kadar Türk dok
torlarına itimadı telkin edici anlaşmalar imza
lamak ve buna zorlamak gerektiğine inanıyo
rum. 

Saym Çalışma Balkanımız gerçekten zapta 
geçirmek suretiyle büro malzemesi gelmiyecek-
tir, yalnız tıbbi malzeme bundan muaftır, de
diler. Ama, gönül ister M, bu yalnız zabıtlar
da kalmasın, bundan evvelki tatbikatlar gibi. 
Sayın Balkan yarın bu bakanlıktan ayrılabilir 
veya başka bir bakanlığa geçebilir. Olağan 
şeyler Türkiye'de bunlar. Yerine gelecek olan 
da sayın Bakanın bir kişisel söz olarak değil, 
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bir bakan/lık sözü olarak bu zabıtlara geçen 
söze, teminata riayet etmesini temenni ediyo
rum. Milletlerarası yaptığımız bu ikili anlaş
malarda, arkadaşlarımın da temas ettiği gibi, 
çok hassas olmak zorunluğunu bu vesile ile bir 
defa daha tekrar eder saygı ile selâmlanın. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Muhterem 
arkadaşlar, yeterlik önergesi gelmiştir. Sayın 
Orhan Akça, Sayın Ertuğ, Sayın Kınaytürk 
söz istemişlerdir. Sayın komisyon sözcüsüne 
söz veriyorum. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî üye) — Ben 
de söz istiyorum Sayım Başkan. 

BAŞKAN — Kaydediyorum efendim. 
Buyurun sayım komisyon sözcüsü. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAİK ATAYUET (Uşak) — Sayım Baş
kan, çok değerli Senatör arkadaşlarım; müza
kere etmekte bulunduğumuz gümrük mevzu
atındaki küçük bir tadilâta mütedair olan ka
nun tasarısı üzerinde benden evvel söz almış 
bulunan çok değerli hatip arkadaşlanmız kişi
sel görüşlerini gayet veciz ve tasarının can alı
cı zannedilen noktalarına tevcih etmişler, müs
pet ve menfi görüş ve mütalâalarımı burada 
dile getirmiş bulunmaktadırlar. Kendilerine ay
dınlatıcı, tenkid edici bilgi, görüş ve mütalâala
rından ötürü Komisyon adına teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlar, müzakere etmekte bu
lunduğumuz bu konu objektif ve kanun tasa
rısının esas gaye, maksat ve muhtevası plâtfor
munu terketmiş, daha ziyade sübjektif yönlere 
doğru itilmek suretiyle Türk tebabetinin icrası 
ve Türk Devletinin hükümranlığı, yabancı ül
kelere Türkiye'de bâzı imtiyazlar tanınması, 
hattâ kapitülâsyonlann yeniden ihdası ve millî 
menfaatlerimizin heder edilmesi gibi birtakım 
hususiyetler arz etmekte bulunduğu gibi ve mü
zakere etmekte olduğumuz kanun tasansı ile ka
tiyen ilgi ve rabıtası bulunmıyan noktalara 
doğru tevcih edilmiş bulunmaktadır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, şu hususu ev
velâ arz etmek mecburiyetindeyim ki, Komis
yonumuzda cereyan eden müzakerelerde hakika
ten bu tasan hakkında muhalefetini dermeyan 
etmiş bulunan iki komisyon üyesinin görüş ve 
düşüncelerinden başka birtakım konular açı
sından bu tasannm Genel Kurulumuzda eleşti
rildiğini görmekteyiz. Evvelâ şunu sarih olarak 

belirtmek mecburiyetindeyiz M, Osmanlı İmpa
ratorluğunun bertaraf edilerek Türkiye Cum
huriyeti Hükümetlerinin kurulup, tevali edip 
gelişinden bu yana, bu millî hudutlar içerisinde 
Cumhuriyet Hükümetlerinde, yabancı ülkelere 
imtiyaz, kapitülâsyonların ihdası ve millî men
faatlere aykın kasıtlı tutum ve davranışlar gibi 
-her hangi bir davranış, kanun tasansı çıkarıl
mamış veyahut da iş ve işlemlerde bulunulma
mıştır. Bütün Cumhuriyet hükümetleri bidayet
ten itibaren şimdiye kadar, daima bu noktaların 
hassasiyetle üzerinde durmuşlar, takibetnıişler, 
Devletin hükümranlık haklan üzerimde bilhassa 
titizlikle durmuş bulunmaktadırlar. Bundan son
ra da bütün Cumhuriyet hükümetleri şüphesiz 
aynı noktalarda gereken hassasiyeti göstermiş 
bulunacaklardır. 

Muhterem arkadaşlanm, burada müzakeresi 
yapılan kanun tasansı 5383 sayılı Gümrük Ka
nununun 24 ncü maddesine bir fıkra eklenmek 
suretiyle gümrük muafiyetini mutazammun yeni 
bir istisnanın getirilmesi lüzum ve zaruretine da
yanmaktadır. Bu husus ise daha 1961 yılında ya
pılmış'bulunan anlaşmalara ve onu takiben muh
telif hükümetler zamanında vâki protokollere 
istin aietmektedir. Bu bakımdan zamanımızdaM 
her hangi bir hükümetin muayyen bir görüşü
nün neticesi değil, 1861 den beri gelen muamele
lerin, teselsül eden durumun burada hukukî ba
kımdan bir vuzuha kavuşması ve muamelelerin 
daha hukuk içerisinde görülmesini tazammun et
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar, tasan katiyen 1219 
sayılı İcrayı Tababet Kanununun daireyi şü
mulü içerisinde değildir. Esasen yasama organ-
lan bizler, kanunlan yaparken muhtelif kanuni 
mevzuatın maksat, gaye ve muhtevalan bakı
mından yekdiğeri ile olan illiyet ve rabıtalan-
m araştırmaktayız. Bu itibarla gelmiş olan ta
san 1219 sayılı icrayı Tababet Kanunu ile doğ
rudan doğruya alâkalı bir hususu kapsamamak
ta, sadece 1961 yılında yapılmış bulunan anlaş
malar ve onu takibeden tarihlerde tesbit edi
len protokoller gereğince, bizzarrur 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 24 ncü maddesinde istisnai 
bir fıkranın yer alması lüzum ve zaruretine da
yanmaktadır. Bu itibarladır ki; burada her han
gi sıhhi ve tıbbi bir tedavi bahis konusu olma
maktadır ve kanun tasarısının, böyle 1219 sayılı 
Kanunu dairei şümulünü daraltarak yabancı ta-
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bip ve hekimlere Türkiye'de her hangi bir sıhhi 
ve tıbbi tedavi yapma imtiyazını vermemektedir, 
böyle bir husus bahis mevzuu değ-ildir. Esasen 
verilmekte bulunan raporlar da hiçbir şekilde bir 
tıbbi tedavi raporunu tazammun etmemektedir. 
Bir defa bu özlü olan noktayı sarahata kavuş
turmak mecburiyetindeyiz. 

ikinci husus; müzakeresini yapmış bulundu
ğumuz kanun tasarısında, hiçbir zaman Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti hudutları dâhilin
de cari olacak, muteber olacak her hangi bir 
rapor da tertip ve tanzim edilmemektedir. Bu 
itibarla tedvin edilmiş bulunan cari mevzuata 
göre Türk tabip ve hekimlerinin bütün hukuku 
mahfuzdur. Ona her hangi bir müdahale, ona 
her hangi bir tecavüz ve onun sınırlandırılması 
gibi bir düşünce asla bu tasarıda yer almamış bu
lunmaktadır. Ancak cari olan tatbikatta, iş ar
zında, işgücü ihracında işçilerin vasıf ve durum
ları bakımından sıhhi ve bedeni durumları iti
bariyle bir ayırım yapılmaktadır ve bu daha zi
yade meslekî bir ayırım mahiyetindedir, işçi se
çimi mahiyetini tazammun etmektedir. 

Diğer önemli bir nokta; tasarının bütün 
muhtevasında görüleceği veçhile, gümrük mua
fiyeti geçici muayyen bir süre için uygulanacak
tır ve bunun tertip ve tanzimi işbasmda bulu
nan Hükümete ve dolayısı ile Hükümetin üyesi 
sıfatı, ile Çalışma Bakanlığı kanalından onun 
tesbit edeceği araç, gereç ve eşyalara münha^r 
olmak kaydı ile ve sadece kendi menfaatleri
mize uygun bir tarzda yürütülmeyi tazammun 
etmek kayıt ve şartı ile tertip ve tanzim edil
miş olacaktır. Bu itibarla tasarının sübjektif 
ve hissî bir plâtforma itilmek sureti ile müza
keresinden millî menfaatlerimize ve memleket 
yararına uygun sonuçlar alınabileceğini komis
yon olarak ümit ve tahmin etmiyoruz. Öteden 
beri tatbikata vaz'edilmiş ve tatbik edilegel-
mekte bulunan fiilî bir durumun hukukî bir 
hüviyete bürünmesi sureti ile., tasarrufların da
ha doğru ve uygun bir hale sokulması maksa
dını istihdaf etmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin içerisin
de bulunduğu ekonomik, sosyal ve kültürel 
şartlar hepimizin malûmu bulunmaktadır. Tür
kiye, iktisaden, sosyal bakımdan ve kültürel 
yönlerden arzu edilen seviyede kalkınabilmek 
için, daha bir müddet mevcut işsizlikle müca

dele etmek ve çalışmak durumunda ve mecbu
riyetinde bulunan vatandaşlarımızı bir taraftan 
kendi iktisadi alanlarında ve hizmet sahaların
da istihdam etmeyi 5 yıllık plânlar ve yıllık ic
ra programları içerisinde tahakkuk ettirirken, 
yine kabul buyurmuş olduğunuz bu plân ve 
programlar icabına uygun olarak muayyen sa
yıdaki işçilerimizi mümkün olduğu kadar dış 
ülkelerde de istihdam etmeye daha bir müddet 
devan etmek mecburiyetindedir. Bu. Türkiye'
nin içerisinde bulunduğu iktisadi, sosyal ve 
kültürel şartların bir icabı ve bir zaruretidir. 

Şüphesiz bütün arkadaşlarımızın burada sa
rahaten beyan ve ifade ettikleri veçhile, gayri-
sâfi millî hâsılayı istediğimiz seviyeye ulaştır
mak, fert başına düşen yıllık geliri artırmak ve 
bütün vatandaşlarımızı kendi yurdumuzda iş 
güç sahibi yapmak en büyük ideal ve gayedir. 
Ama bu henüz gerçekleşmemiştir ve bu gerçek
leşinceye kadar da yüksek takdirlerinizle ve 
tasviplerinizle kabul edilmiş bulunan 5 yıllık 
plân ve programlarda öngörülen esaslar ve 
prensipler dâhilinde bir müddet daha bâzı işçi
lerimizin muayyen anlaşmalar, protokoller ve 
devletler arasındaki iyi münasebetler çerçeve
sinde, iş gücü arzı ve kabulü şeklinde, dostane 
bir şekilde yürütülmesine zaruret duyulacağı 
aşikârdır. îşte bu geçici süreler için gereken 
bâzı tıbbi araç, gereç ve eşya Hükümetin müsaa
desine, tahdidine tabi olarak, burada kanun 
tasarısında yer aldığı şekilde muameleye tabi 
tutulacaktır, bu yürütülmek mecburiyetinde
dir. Bu itibarla millî menfaatlerimize de aykırı 
her hangi bir cihet mevcut değildir. Nihayet bu 
tasarıyı tatbik edecek olan hükümetlerin de 
kendi arkadaşlarımız bulunması dolayısı ile on
ların da bu memleketin hak ve menfaatlerini, 
millî haysiyetini, hükümranlık haklarını en az 
bizler kadar titizlikle koruyacakları tabiîdir. 

Kısaca ifade etmek lâzımgelirse bu sadece 
Gümrük Kanununda yapılan küçük ve yeni bir 
gümrüksüz geçici ithali tazammun eden keyfi
yeti derpiş etmektedir. Devamlılık arz etmemek
tedir. Anlaşmalar icabıdır. Ve millî menfaatle
rimize aykırı olduğundaki iddialara komisyon 
olarak katılmadığımızı arz ederiz. 

Takdir Yüce Heyetinizindir. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
SUPHİ GÜRSOYTSAK (Tabiî Üye) — Su

alim var Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SUPHt GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa

yın Komisyon Başkanı konuşurken «Halen fii
len tahaddüs etmiş olan durumu hukukîleştir-
mek için bu kanun tasarısı gelmiştir» dediler. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Öyle 
söylemedi. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Za
bıtlarda aynı şekilde ifadesi vardır. 

BAŞKAN — Efendim rica edeyim suali sor
sunlar, icabederse kendilerine Komisyon Baş
kanı cevap verir. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Ger
çekten öyle midir, yoksa bir sürçü lisan mı ol
muştur? 

M. FAİK ATA YURT (Devamla) — Efen
dim müsaade ederseniz arzı cevabedeyim. 

BAŞKAN — Buyurun ef emdim. 

M. FAÎK ATAYURT (Devamla) — Elmde 
Federal Almanya Hükümeti ile Türkiye Cum
huriyeti Hükümetli arasımda İşçi Anlaşması adın
da yapılmış bir anlasimianın, burada 1961 yılında 
yapılmış sureti vardır, basılıdır. Müsaade eder
seniz cevap olsun diye 2 nci par agraf ımidan bâzı 
pasajları arz edeceğim. 

«İşbirliğimi kolaylaştırmak içtin Alman Kuru-
mu Türkiye Cumhuriyetinde bir irtibat bürosu 
(kuracaktır. Alman Kurumu, (irtibat bürosmım 
yerini, faaliyet sınırlarını ve süresini Türk Ku
rumu ile anlaşadak kararlaştıracaktır. Yetkili 
Türk makamları irtibat bürosunun çalışmalarını 
kolaylaştırmak üzere uygun görecekleri yardım
ları yaparlar. İrtibat bürosunun çalışma masraf
ları Alman İmrumlanınca temin, olunacaktır, 
Türk kurumu irtibat bürosuna mutad büro mef
ruşatı ile döşenmiş ve malzemelerin tıbbi mua
yenesine elverişli, lüzumlu odaları bilâbedal tah
sis edecektir.» Bu mükellefiyeti tamamen Türk 
Hükümetine vermiş bulunmaktadır. 

Yine bu anlaşmaya göre 1964 yılında yapıl
mış bulunsa protokolda da - bende sureti mev
cuttur. Burada sayın üyeler tarafından sorula
cağı ümidiyle altlarını kırmızı ile çizmiş Ibulunu-
yorırn - (H) fıkrası olarak yer almış bulun
malı tadır. Şu ifadeler orada dikkati çekmekte
dir. Al nan Heyeti, Alman İrtibat Bürosunun 
ihtiyacı olan bâzı istihlâk maddeleri ile özellikle 

röntgem filmi ve cü( azlarının gümırülk resminden 
muaf tutulmasına dair 'arzularının henüz yerine 
getirilmediğine işaret etmiştir. Almanlar, Alman 
İrtibat Bürosu için blir röınltgen cihazı gümrük 
vergi ve (riesdmlerindem muaf olarak sadece irti
bat bürosunda kullanılmak üzere ve cihazın, kul
lanılmasının sona ermesini nmta,akıp tekrar Tür
kiye dışına çıkarılmak kaydı ile ithal etmek is
temektedir. Bu hususu Ankara'daki Almam Bü
yükelçiliği garanti etmektedir. Almacı Heyeti 
bir röntgen cihazının Alman İrtibat Bürosunda 
kullanılması halinde Türk işçilerinin bundan bü
yük ölçüde istifade edecelderimi, bir diğer ifade 
ile masraftan tasarruf edeceklerini bâMirmiştir. 
Türk Heyeti, Alman Heyetinin bu arzusunun, 
dikkate alınması için durumu Hükümete intikal 
ettireceğimi teyidefcmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, görüleceği üzere bu 
meseleler 1961 yılından beri muhtelif hükümet
ler tarafından safha, safha yürütülmekte ve ta-
kibedilmektedir. Bendenizin sarf etmiş bulun
duğu ifade ve cümleler bunları teyit maksadı 
iledir. Ve dosyamızda diğer ülkelerle iş arzında 
bulunduğumuz ve işgücü ihraç ettiğimiz mem
leketlerle yapılmış ve çok eski tarihlere daya
nan buna mütenazır aynı şekilde anlaşma ve 
protokoller mevcuttur ve bunlar beynelmilel 
hukuk kaideleri ihlâl edilmemek, hükümranlık 
haklan üzerinde titizlikle durulmak üzere mut
lak surette her milletin kendi menfaatlerine uy
gun açıdan değerlendirilmesi icabeden mesele
lerdir. 

BAŞKAN — ikinci sorunuz efendim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî tiye) — Veri
len cevap benim soruma cevap teşkil etmedi. 

BAŞKAN — işte bu nedenlerle hukuMleşti-
riyoruz, dediler. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabu Üye) — 
Olup olmadığını bilmiyorum. 

2 nci sorum şu efendim : Getirilmiş olan bu 
maddenin geçici olarak tarsin edildiğini ifade 
buyurdular. Bu bir zühul mü oldu, yoksa ger
çekten öyle midir? 

M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Efen
dim, geçici bir zaman için ithal edilecek araç, 
gereç ve eşyayı tazammun etmektedir. Bunu is
tihdaf etmektedir. Şüphesiz anlaşmalar meri
yette kaldığı sürece ve devam ettiği müddetçe 
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muteber olacaktır. Ve belM görülen lüzum ve 
İhtiyaçlara göre yeni tadiller görebilecektir ka
nunlaştığı takdirde. Bu mahiyettedir, arz ede
rim. 

Birinci sorunuza verdiğim cevap tamdır. So
runuzun cevabının tam karşılığı olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ko
misyon Başkanı. 

önergeyi okutuyorum efendim; 
Sayın Başkanlığa, 
1477 sıra sayılı kanun tasarısı üzerindeki 

müzakerelerin kifayetini arz ederim. 
tzım¥ 

Orhan Kor 
BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 

sayın üye yok. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 

edenler... Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir 
efendim. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

İvedilik teklifi vardır. İvedilikle görüşülme
sini oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü mad 

desine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun 

Madde 1. — 5383 sayılı Gümrük Kanunu
nun 24 ncü maddesine 6290 sayılı Kanunla ek
lenen 12 nci fıkradan sonra aşağıdaki 13 ncü 
fıkra eklenmiştir. 

«13. Yabancı memleketlere işgücü şevkine 
dair yapılan anlaşmalar gereğince işçi kabul 
edecek yabancı memleketler tarafından, Tür
kiye'de kurulacak irtibat büroları, temsilcilik 
veya ofislerin, işgücü şevki ile ilgili çalışmaları 
ve işçilerin sıhhi ve meslekî seçimleri dolayı-
siyle lüzumlu görülecek araç, gereç ve eşya, 
(Bunların çeşitleri ve çıkış zamanları Çalışma 
Bakanlığınca tesbit edilir.)» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen.. 
Sayın Celâl Ertuğ. Başka... Komisyon Başkanı, 
Sayın Ertuğ'dan sonra mı görüşmek istersiniz? 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI M. 
FAİK ATAYURT (TJşak) — Bir maddi hatayı 
işaret etmek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI M. 

FAİK ATAYURT (Uşak) — Kâtip üye arka-
kadaşımız 13 ncü diye okumuşlardır, ikinci fık
rasını. 13 tire olması lâzımdır. Nokta değildir. 
Çünkü esas anakanunda bu fıkralar, fıkra nu
marası yazıldıktan sonra tire ile yazılmıştır. Bu
nun da öyle olması lâzımdır. Matbaa hatasıdır, 
düzeltilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — O dairede düzeltilecektir efen
dim. 

Buyurun Sayın Ertuğ. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; huzurunuzu tekrar işgal 
etmek zorunda kaldığım için özür dilerim. An
cak, ben diyorum ki, mâruzâtımla Sayın Ba
kana da yardımcı olacağım ve bu kanunun biraz 
daha vuzuha kavuşmasına çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar, buradaki beyanlarında 
Sayın Bakan meseleyi daha ziyade bir röntgen 
cihazının Türkiye'ye gümrüksüz ithali gibi gayet 
basit bir çerçece içerisine sığdırmaya çalışmış
lardır. Bendeniz bir hekim olarak kendimi ren
cide olmuş hissediyorum. Çünkü, bu maddenin 
ortaya çıkaracağı fonksiyon şudur: Türk iş
çisi Almanya'ya gidecek. Bugüne kadar ne olu
yordu? Meselâ röntgeciye gidiyor veyahut da 
meselâ sedimantasyon lüzumu görüyor, gidiyor 
bir başka hekime sedimantasyonunu yaptırıyor 
ve geliyor Alman hekimine. Filme bakıyor, 
«şurada bir leke vardır, senin için bu mânidir.» 
diyor. Peki muayeneyi yapan kim? Türk he
kimi. Meselâ, sedimantasyon 15 mm. veya 
25 mm. ise, onlar 10 mm. den fazla olunca müş
külât çıkarıyorlar, «gönderemeyiz.» diyorlar. 
Peki, onun ölçüsüne geldik. Şimdi ne olacak 
arkadaşlar? Türk işçisi Almanya'ya mı gitmek 
istiyor? Her şeyi ile, röntgeni ile, bütün araç
ları, gereçleri iîe, mücehhez bir kliniğe gidecek, 
bir kaplısından ginecek, öbür kapısından «evet» 
«veya-» «hayır» diye çıkacak. Bu Türk isçisi 
hiçbir Türk hekimini görmiyeoek. Anoaik, iti
raz etmek ioabederse, mukadderatımı o Almam 
polikliniği tâyin edecek. Bu Türk stağhk mer
kezinden veya Türkün kullandığı bir cihazdan 
geçemiyor, bu suretle, öbür tarafta elinde ve
sika var. Türk hekiminin çektiği filim sahte 
mi diyor, gider başka (birisine çektirir geti
rir. Buyurun, sahte değil, benim hastalığım 
yok. Nasıl itiraz edecek bir işçi, kendisine haJk-
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ki olmıyam bir muamele yapılırsa? Meselâ, ? 
«Sende tüberküloz lekesi var, gidemezsin» de
yip, basından sonuna kadar karar verecek olan 
Alman hekimidir, hem de Alman cihazlarını 
kullanmak suretiyle. Bu, Türk tababetine mü
dahale değil de nedir, rica ederim? Sayın ko
misyon başkanı da, Bakan da burada icrayı 
tababet diye tekrarladılar, icrayı tababet baş
ka nasıl olur? Olmaz efendim. Dünyanın baş
ka işçi gönderen memleketlerinde böyle bir 
şey yok. Evet, son söz hakkı, karar hakkı 
işçiyi alıp veya almamak hususunda onlarındır. 
Ama farz ediniz ki, meselâ bir işçiye; «Senin 
sıhhatin müsait değildir, gidemezsin» dendiği 
zaman bu işçi nereye ve kime başvuracaktır? 
Binaenaleyh, bizim hassasiyet gösterdiğimiz 
mevzu budur. Yaran bu tasan kanunlaştığı 
takdirde, etibba odalarımdan, tabipler birliğin
den birtakım sesler gelecektir. Ben bu husus
ta sayın Bakamım bu şekilde konuşmalarının 
sebebini belki gayet masum olarak kendisine 
verilen bilgilerdeki bir eksiklik olması ihtima
line yoruyorum. Yoksa, realite budur. Alman 
hekimi, Alman teıkndsiyemi, Almanların kullan
dığı cihazlarla hasta muayene edilecektir. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Bütün 
giden işçilerin hepisi mi? 

BAŞKAN — Sayın Teveftoğlu, bir üyemin 
konuşan hatipten soru sormaya hakkı olmadı
ğını zatıâliniz bilirsiniz efendim. Lütfedin. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Böylece, ben 
bu madde dolayısiyle yine de tatmin edilme
miş olduğumu arz etmek isterim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN" — Buyurun Sayın Tevetoğlu. 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) - Ben daha 
evvel istemiştim. 

BAŞKAN — O tümü üzerinde idi Sayın 
Akça. Buyurun Sayın Tevetoğlu. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; üzerinde bir-
hayli konuşuldu. Ben şahsan söz almak iste
miyordum. Fakat, çok kıymetli bir meslekta
şım meseleyi yanlış anlamış ve yanlış vaz'etmiş 
olduğu için huzurunuzu işgal etmiş bulunuyo
rum. Sayın arkadaşım em az kendisi kadar 
meslekine ve böyle bir millî mevzuda hassasiyet 
gösterecek bir arkadaşı olduğumu her halde 
bilir ve takdir eder. Bu sebeple, meseleyi bir 

vuzuha kavuşturabilmek için huzurumuza gel
dim. 

Muhterem arkadaşlar, icrayı tababet de
mek, bir memlekette doğrudan doğruya hasta
ya çağırılmak, hastaya gitmek veya hastanım 
doktora gelmesi, onu muayene etmek, ona re
çete yazmak, tedavi etmek ve sonunda da on
dan bir menfaat sağlamaktır, icrayı tababet 
budur. 

Burada sıhhi personelin de bulunduğu bir 
işçi kabul etme bürosundan bahsediliyor. Bu
rada tam teşekküllü bir hastanıe, burada bü-
.ün dışarı gidecek işçi vatandaşlarımızı muaye-
ns edecek bir muayenehane, bir lâboratuvar 
açılmıyor. Elbette Türk işçisi raporunu, kan 
muayenesini, umumi sağlık muayenesini ve bil
hassa röntgen filmini Türk doktoruna çektire
cektir, gerçek budur ve yıllardanberi de bu boy
la devam etmektedir. Yalnız, Almanya'ya bu 
vesikalarla giden işçiler, bürodan geçmedikle
rinden, oradan, Avrupa'dan dönüyorlar. İşçi 
büyük zahmetlere, büyük meşakkatlere katla
mıyordu ve bu büyük masrafları muciboluyor-
du. Şimdi ayağımıza gelmiş, burada bir büro 
açmış, Türk hekiminden gelen raporları, filim-
leri, diğer meslekî kabiliyetleri ve ihtisası ile 
birlikte değerlendirmekte olan bir büroda lü-
zum görülen, sağlık durumu şüpheli görülen, 
filminde veya içindeki raporlarda tetkiki ica-
bedenler, orada yeniden kontrol edilecek. El
bette isçi olmak istiyen işçiye sen bu filimle, 
şu sedimantasyonlarla, şu tıbbî bulgularla Al
manya'da çalışamazsın diyebilir; bunlar yeter
siz. git yeniden muayene ol, yeniden filmini 
çektir diyebilir. Bir de işin kolayı, hastayı yur
dumuzda kontrol etmesidir. Bu şekilde kontrol 
edilecek hastaların yüzde nisbetinin gayet a.z 
olacağını ve ekserisinin, % 00 in üstündeki has
taların sağlam ve elinde kabul edilir birtakr" 
r.-hhi raporlar ve filimlerle buraya müracaat 
edecekleri tabiîdir. Çünkü, esasen bu işçiler ev
vela bizim kendi teşekküllerimize müracaat 
pd'p, kontrol edilerek götürülüyor. Bu itibarla 
alınacak işçinin meslekî kabiliyet ve sağlığını 
hırada kontrol edecek bu büroya getirecek 
araçların gümrüksüz ithali mevzuu ile icrayı 
tababet konusunu karıştırmamız gerektiğini bil
hassa saygılarımı sunarak aziz meslektaşımdan 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın Orhan Akça. 
A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın 

Başkan, değerli senatörler; Sayın Ertuğ'un 
Türk doktorların haysiyetlerini ve mesleklerini 
korumak bakımından gösterdiği hassasiyetin ye
rinde olduğuna şüphesiz ki, her senatör gibi 
bendeniz de ittiba ediyorum. Ancak burada an
laşılması lâzımgelen bir husus şudur. 

Devletlerarası münasebetleri tâyin eden kon
vansiyonlar, ister üniteral, ister bilteral olsun, 
yani ister tek taraflı, isterse çok taraflı olsun, 
imzaya iktiran ettikten sonra, ona harfiyen uy
mak mecburiyetinndeyiz. Huzurunuzdaki kanun 
tasarısı resiprosite - mütekabiliyet - şartiyle 
Türk doktorları ile Alman doktorlarının statü
sünü tâyin eden bir tasarı değildir. Bu itibarla 
Alman doktorlarının Almanya'daki statüleri 
Alman kanunlarına göre taayün eder, Türk dok
torlarının statüsü Türk kanunlarına göre taayün 
eder. Bu itibarla burada 2 saattir devam eden 
müzakerelerden çıkan netice şu: Bizden işçi 
istiyen memleketlerle akdedilecek olan kon
vansiyonlarda arkadaşlarımın hassasiyetle üze
rinde durdukları ve asla bu meselede mevzuu-
bahsolmıyan, hükümranlık haklarımıza taallûk 
eden bir mevzu varsa orada titizlik göster
mek icabeder. Yoksa portesi gayet mahdudolan, 
2 satırlık bir kanun maddesinin müzakeresinde 
akdî olarak bağlı olduğumuz ve uymaya mec
bur olduğumuz hususlar dolayısiyle Türk dok
torlarının haysiyetinin mevzuubahsolmıyacağmı 
izah etmek mecburiyetindeyim. 

Sayın arkadaşlar, Alman Hükümeti Türk 
doktorları tarafından verilen raporları muteber 
addetmediği takdirde, bu Hükümete tatbik ede
ceğimiz bir sanksiyondan mahrumuz. Müeyyi
demiz yok. Bugün talep o kadar fazladır ki, Al
manya İtalya'dan, Yugoslavya'dan, Yunanistan'
dan yüzbinlerce işçi talebetmekte ve hergün sı
nır kapılarında gayrikanuni olarak bakliyen in
san yığmaklarına tesadüf edilmektedir. 

Binaenaleyh; memleketimize yalnız döviz 
getirmek bakımından değil, daima herkesin şi
kâyet ettiği eğitim konusunda da kültür ko
nusunda da çok şeyler öğrenip, memleketlerin
de gelip tatbik eden insanların dışarıya daha 
fazla gitmesinde heDimizin savılmıyacak de
recede menfaati olduğunu da izah etmek i s^ 
rim. Bu itibarla biz Alman Hükümetinin vâki 

| taleplerine her hangi bir şekilde reaksiyomM 
bir siyaset takınacak olursak, Almanlar biz
den işçi almaya mecbur değiller. Biz burada 
Alman Hükümetinin müdafaasını yapıp, Türk 
bükümramhk hakkına vâki olduğu iddia edilen 
tecavüzü tecviz eder mahiyette konuşan insan
lar değiliz. Ancak ortada realite şudur M; 
konvansiyonla bağlı olduğumuz Alman Hükü
metinin talepleri haricinde bir taleple ortaya 
çıkmamız halinde Yugoslavya'dan ve sair mem
leketlerden işçi almakta tabiîdir ki kendisimi 
muhtar hissedecektir. Bu itibarla kanunum 
laynen kabulünü istirham eder, hepinizi saygı 
iüe selâmlarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akça. 
Sayın Grürsoytrak, buyurunuz efendim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 
Muhterem arkadaşlar, zahirî görünüşü itiba
riyle Gümrük Kanununum bir maddesine kü
çük bir fıkra ekiyoruz. Fakat tatbikata inti
kal ettiği zaman doğuracağı ihtimaller bakıımım-
dan son derece önemli komu üzerimde olduğu
muza evvelâ işaret etmek isterim. 

Takdir buyurursunuz ki, sırf bir Ortak 
Pazardaki gümrük duvarlarımın indirilmesi ko
nusu yıllarca memleketleri meşgul eden bir ko
mu oluyor. Bir geçiş dönemi içim yapılan, ayla
rı ve yılları aşan tartışmaları da dikkate ala
cak olur ve birtakım, hazırlanan protokollerim 
üzerinde itina ile durulma zaruretimi de dik
kate alacak olursak konunun önemi bir derece 
daha anlaşılır kamaatimdeyim. 

Bir kere, yapılmak istemem bu değişiklik 
yalnız icrayı tababet bakıımımclam da değil, 
«Meslekî seçimlerim yapılabilmesi içim gerekli 
olan gereçler» diyor. Ne olduğunu bilmiyoruz 
Ve hangi hududa kadar yayılabileceğini, gemiş-
liyebileoeğimi tahdidedem her hangi bir hüküm 
yok. «Diğer teknik malzememin» tâbir edili
yor. Diğer teknik malzemenin takdir hakkı 
Alman Hükümetine aidolduğuma göre meler 
olabileceğimi, hamgi alanlara intikal edebilece
ğimi ve Türkiye'min nerelerimde çalışılacağımı da 
beliırliyem bir hüküm yok. Ve yine, burnum dı
şımda «komu ile ilgili çalışmalarda lüzum ve 
ihtiyaç duyulacak araç ve eşya» tâbiri var. 
Burnum da şümulümün nenede başlayıp, nerede 
biteceği maalesef getirilen tasarıda, metinde, 

I veyahut şimdiye kadar verilen izahatta şahsam 
I ben tatmin edici bir husus göremedim. 
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Muhterem arkadaşlarım, diğer büyük bir 
şekil de sakHioalı gördüğüm nokta da şu: Al
manlarla olan münasebetlerimizi dikkate ala-
raktan getirilen bu değişiklik hükmü bütün 
»diğer ülkeler için sınırsız olarak tanımıyor. 
Meselâ; her hangi bir ülke bizdem 3 tane işçi 
alsa, aynı hakları bu kamuma göre elde ede
cek. Bunu sınırlıyan bir hüküm var mı? Böyle 
(bir tasarıya doğrusu vicdan rahatlığı ve huzu
ru içerisinde müspet oy verebilmeyi, bütün 
olumlu düşünmeme rağmen, mümkün göremi
yorum. 

Biraz evvel bir değerli arkadaşım icrayı ta
babet konusunda başka bir arkadaşım ileri sür
düğü görüşü çürütürken, çok enteresan bir şey
ler ifade ettiler. Dediler ki; «Eskisi gibi yime 
Türk tabipleri, Türk hastaneleri işçiler içim 
lâzımgelen muayeneleri, kontrolları yapacak
lar, oradan alınan belgeler irtibat bürosuna 
gelecek. Orada Alman doktorları tarafından 
değerlendirilecek. Ancak çok küçük bir kısmı 
lüzum hâsıl olursa yeniden muayeneye tabi tu
tulacak.» Halbuki sayım Bakam kamumu izah 
ederken dediler ki; «Bilâkis zaman kaybı ve 
işçiler içim malî külfet doğuran Türk hastane
lerinde yapılan muayenelerden kurtulmak içim 
bu tasarıyı huzurumuza getiriyoruz.» iki beyan 
arasımda da tahmin ederim çok büyük fark gö
rünmektedir. 

Ayrıca, öğrendiğime göre Sağlık Bakanlığı 
temsilcisi, ilgili komisyonda bu tasarı konuşu
lurken, bu tasarıya karşı olduklarını ifade 
buyurmuşlar. O halde, demek ki, bu tasarı 
burada bâzı arkadaşlarımızın iddia ettiği gibi 
Türk tabiplerinim faaliyetlerini kısıtlamıyacak 
görünüşü pek haklı göstermemektedir. 

Ben, ülkeleri yıllarca meşgul edem gümrük 
konuları gibi som derece hassas bir konuda bu 
kamum tasarısının yeteri kadar hazırlanmadan 
ve som güme geldi, müddet bitiyor gerekçesiyle 
de bir oldu bittiye getirerekten Senatodan ge
çirme taktiğimi sakıncalı bulduğumu ve biraz 
evvel işaret ettiğim noktalardan dolayı da 
Türkiye'nin başıma yeni yemi birtakım prob
lemleri doğurmak ihtimalimi de varit gördüğüm 
içim sayın Yüce Senatonun bu tasarıya menfi 
oy vermesini rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Hazer. 

MEHMET HAZEE. (Kars) — Sayın Başkan 
değerli arkadaşlarım, bu konu üzerinde konuş
maya niyetli değildim. Fakat yapılan izahlar 
ve verilen cevaplar meseleyi aydınlatacak, yer
de, büsbütün kompleks bir hale getirmiş, ka
rıştırmıştır. 

Mesele, aslında bir anlaşmanın tasdikinden 
ibarettir. Sayın Akça arkadaşımız, bu kon
vansiyondur, buna uymak devletlerarası hukuk 
gereğindendir filân diye buyurdular. Evet bu 
bir konvansiyondur, ama siyasi tercih ve hü
kümranlık hakkının kullanılması da bunum tas
diki ile mümkündür, yani Parlâmento bunu tas
dik ederse bu konvansiyon yürürlüğe girer, et
mezse reddedilmiş olur. Ve Parlâmentonun bu
rada bir tercih yapması lâzımgeliyor. Meselâ, 
maalesef acı, fakat gerçek tarafı ile mütalâa 
olunursa, burada hem hâMmiyetimizden, hü
kümranlığımızdan bâzı fedakârlık yapacağız, 
hem de doktorun, tababetimizin yetMlerini kı-
sıtlıyacağız. Bu bir gerçek. Şimdi Yüksek He
yetiniz böyle bir tercih karşısmdadır. Diğer ko
nuşmalar, bütün gerekçeler kanaatimce bu 
anatemeli değiştirmeye yetmiyecektir. Yani 
Türkiye işçi gönderebilmek için, işçisini beğen
dirmek ve kabul ettirebilmek için böyle bdr tâ
vizi kabul edecek mi, etmiyeoek mi? Mesele bu
radadır. Gerekçeleri vardır; bizden almaz İtal
ya'dan alır, Yunanistan'dan alır. Alır ama, 
bir geri kalmışlığın yeni bir vesikasını veriyo
ruz, kanun haline getiriyoruz. Sadece tatbikat 
oka idi mahzuru bu kadar olmıyacaJktı. Bir ka
nun kabul edeceğiz, bu kanun, şimdi bir hükü
metle yapıyoruz, iki taraflıdır, ama yarın em
sal olacaktır. 

Bütün arkadaşlarım bilirler ve hatırlarlar 
ki, kapitülâsyonlar da bizde böyle başlamıştır. 
Bir hükümete vermişiz, Fransa'ya tanınmıştır, 
sonra diğerleri emsal olarak alınmıştır. Bugün 
fiilen tatbikatta bunun yeri var, emsali var. 
Yani dışarıdan muvakkat ithal suretiyle geti
rilen âletler, kitaplar, vasıtalar vardır. Bunlar 
tatbik edile gelmektedir. Fakat bunların mah
zuru kendi sahaları içindedir. Faydaları da 
kendi sahaları içindedir. Bir kanun haline ge
tirdiğimiz takdirde bu, gelecek nesiller için ve 
gelecek anlaşmalar için bir emsal kapısı olacak
tır, yeni açılmış bir kapı. 
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Verilen izahatta mesele o kadar genişletili
yor ki, ofisler kuracaklar, klinikler kuracaklar. 
Kim beğenmiyeoelk? Bunu ısöyliyecek adam bir 
teknik adam, yani lâalettaym bir idareci olmı-
yacak, bir doktor olacak, diyecek ki buna-
clan sen şu şu muayeneyi yapmış gelmişsin, 
>&mâ şu eksiğin var. Nedir bu? Pekâlâ icrayı 
*abâibettir. Bunu söylemek için doktor olmaya 
*cla lüzum yok. Aklı başında, memleketin mev
zuatını da ve hâdiseleri iyice tahlil edebilen 
her insan, bir doktorun verdiği raporu redde
den bir kimsenin asgari doktor olması lâzımgel-
diğine inanır. Bu ne demektir? Bizim halen 
mer'i mevzuatımıza muhalif, sistemimizi yıkan 
ve hakikaten onore etmeye mecbur olduğumuz 
ve dünyanın birçok memleketlerinde itibar gö
ren tababetimizi sadece oraya gelmiş bir in
sanin «evet» Veya «reddi» ile değerlendirmeye 
gonlümüg razı olamaz. 

Meseleyi gerçek tarafı ile ele alarak tercih 
oyumuzu (kullanacağız. Hükümet keşke bunun 
başka bir yolunu bulsaydı da böyle bir kanun 
maddesi getirmeseydi. Meselâ, Sosyal Sigorta
lar hastanelerinde bâzı yabancı mütehassısları 
da çalıştırarak muayeneleri müşterek yaptır-
isaydı. Bizim bürolarımız içinde, bizim haki
miyetimiz altında muamele neticelense idi bu 
(kadar mahzurlu olmazdı. 

İhtiyacımız var, Almanya'ya işçi gönderme
liyiz, Yugoslavlarla, Yunanlılarla rekabet et
meliyiz ve sadre; bunların hepsi doğrudur. Bun
ların hepsi gerçektir. Ama, bunlardan çok da
ha evvel olan bir gerçek, hassasiyetle üzerinde 
duracağımız bir gerçek eşitlik yok, mütekabi
liyet yok. Devletlerarası muamele yapıyoruz. 
Hangi devletlerarası muamele? Devletlerarası 
muamelelerde ve anlaşmalarda eşitlik şarttır ar-
ikadaşlar. Mütekabiliyet olmıyan, eşitlik olmı-
yan yerde bir şey veriyorsunuz. Karşısında ne 
akacaksınız? Mark. Mark alacağız, ama bizim, 
«fendim sizin iktidarınız zamanında bu başla
mıştır, 1961 de başlamıştır, 1963 te başlamış
lar. Bunları eğer öyle ısöyliyeceküerse Sayın Ba
lkana şimdiden bir daha çıkmamak için hatırlat
mak istiyorum. O zaman sadece bir tatbikat 
olarak, bir şey olarak başlamış. Fakat şimdi 
kapı daha da tehlikeli açılıyor. Bir daha biz
den sonra gelenler bu kapıyı kapatamaz. 

Onun içiöi istirham ediyorum, meseleyi de
jenere etmeden, mihverinden çıkarmadan ciddî 
olarak mütalâa edelim, buna bir başka tedbir 
bulalım. Bu başka tedbir bundan daha az mah
zurlu bir tedbir olabilir ve vardır. Hükümet 
bunu arasın, bu itibarla bu müzakereyi talik 
edelim ve yüksek heyetinizden bunu 'istirham 
ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kınaytürk. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler; konu hakikaten Yük
sek Senatonun çok ilgisini çekti. Bendeniz bir 
maddelik kanun üzerinde huzurunuzu işgal et-
miyeceği'm. Yalmz bu kadar muhtelif detaylara 
götürülen bir konuyu meslekim icabı, aynı za
manda da bu hizmetin ilk başında istanbul Sos
yal Sigortalar Kurumu hastanesinde vazife ver
miş bir kimse olarak huzurunuzda mevzuu ay
dınlatmak üzere söz aldım. 

Muhterem arkadaşlar, Almanyaya işçi gön
derme işi başladığı zaman ilk defa Hükümetini 
kurduğu bir müracaat bürosuna gelen» işçileri
miz evvelâ oradan vazifeli Alman yetkilileri 
tarafından Sosyal Sigortalar Kurumu hastane
lerinde muayene olur idi. Bendeniz de aşağı - yu
karı istanbul hastanesinde günde bu hastalar
dan asgari 20 - 30 kişiyiı muayene etmiş bir ar
kadaşınız olarak konuşuyorum. Fakat bir za
man bu iş o kadar arttı ki, Sosyal Sigortalar 
kendi işçilerine bakamaz bir duruma geldi. Bi
naenaleyh, Sosyal Sigortalar Kurumu ve iş ve 
işçi Bulma Kurumu, Çalışma Bakanlığı ve Al
man irtibat bürosu ile buna yeni bir yön ver
mek istediler. Özel sağlık müesseseleri ile an
laşma yapıldı, ikinci merhale bu oldu. Özel sağ
lık müesseselerinden gelen bâzı raporlar Alman 
doktorları arasında çelişmeler arz etti, bu yol 
da yürümedi. Binaenaleyh, üçüncü bir merhale
ye geçildi. O da bugün tatbikatta devam etmek
te olan Kızılay Müessesesinde bunları Alman 
irtibat bürosunun yetkilileri Kızılay Müessese
lerine göndermekte ve orada röntgenleri yapıl
makta, gereken lâboratuvar muayeneleri yapı
larak aldıkları raporlarla yine irtibat bürosun
da, önemli olarak şunu belisrtmek isterim, Al
man doktorunun önüne gitmektedirler. Kızılay 
Müessesesinde röntgenini yapan radyolog arka
daşın verdiği raporu, toraks grafilerj yapılır 
ekseriya akciğer, hemen dünyanın her yerinde 

— 139 — 



O. Senatosu B : 11 26 . 11 . 1970 O : 1 

belirtebilirim ki, herkeste, her şahısta küçük | 
kalsifikasyon mihrakları vardır. Bunlar hasta
lık değildir. Bunları benim doktor arkadaşlarım, 
hastalık değil dahi gönderse, Alman irtibat bü
rosundaki doktor arkadaşımız bunu ister kabul 
eder, ister kabul etmez. Yetki onlara aittir. 

Binaenaleyh, burayı belirttikten sonra olayı 
şöylece terlikte tahlil edelim. Hassasiyetiniz ye
rindedir. Yalnız konuyu lütfen ayıralım, diyelim 
ki, Sayın Çalışma Bakanına istirham ederim, 
rica ederi'm gelecekte benim işçimi bütün yetki
leriyle alacak olan Alman doktorunun yanma 
mümkünse bu açılacak ofislere, bürolara Türk 
doktorlarını da vazifeliı kılalım. Bu ayrı bir ko
nu. Binaenaleyh olayı böyle ayırırsak işin içyü
züne çıkabiliriz. Yoksa benden evvel konuşan 
arkadaşlarımın; tatbikatını tahmin ediyorum 
ki yapmadıkları iç>n; olayları bâzan hükümran
lığa, Türk doktorlarının icrayı tababetinin alın
masına ve başka bir arkadaşımın da alınmaması 
g:H bir olaya sürüklersek hâdisenin içinden çı
kamayız, Burdaki gelen madde; «Açılacak ofi
se, büroya tamamiyle tıbbi malzemeyi gümrük
süz yıranjlmektir. Bugün bir röntgen cihazı 
bin mili amoerlik röntgen cihazı 500 bin lira
dan aşağı değildir. Bunları müsaade buyurur da 
yüksek oylarınızla iltifadeder, böyle açılacak 
müesseseler Türkiye'ye - Alman bürosunda kul
lanılsın, nerde kullanılırsa kullanılsın - bu gibi 
tıbbi cihazları meccani olarak getirtebilirsek 
bu ayrı bir dâva. Konu da bu zaten. Hekimlik 
değil. Zaten tekrar ediyorum. Bakın demin de 
izah ettiım. Bu ofislerde halen bu cihazsız çalı
şan Alman doktorlarına gidiyor, benim Türk 
doktorları arkadaşlarımın yaptığı muayene ve 
röntgenler. Onlar kabul edip etmemekte tama
men serbestler, halen mevcut mevzuat böyle. 

Şimdi bu mevzuatı noksan görüyorsanız, ki 
bazan haklısınız; o zaman tekrar ediyorum, Ça- I 
hşma Bakanı arkadaşımıza istirham edelim, ge
lecek anlaşmalarda yapabiliyorlarsa, başka dev
letlerden işçi alma ve bizden işçi gitmeme gibi 
bir problemle karşılaşmıyorlarsa onların yanma I 
Türk doktorları verelim. Bu ofisleri açalım, mü
saade edin bu malzeme gelsin, bu madde ile. 
Ama tekrar ediyorum, konuyu ayıralım, diye- I 
lim ki, Çalışma Bakanı arkadaşımıza ve Hükü
mete; buralarda çalışacak Alman hekimlerinin I 
yanma Türk hekim arkadaşlarımızı da vazifeli 
kılmak için, anlaşmalarda bunu sağlayabilirse | 

Hükümet büyük muvaffakiyet ekle e :1er. Yoksa 
bu büro kurulmuş, kurulmamış; bunları reddet
tiğinizi kabul edelim. Kurulmamış. Mevzuat ay
nen devam ediyor. Kızılay'da muayene oluyor, 
röntgeni çekiliyor, başka lâboratuvarlarda mua
yene oluyor, geliyor Alman doktoru söylediğim 
gibi akciğerde küçük bir kalsifikasyonu görü
yor, sen gidemezsin diyor. Onun da gerekçesi 
şu : Onu da tesbit ettik. Maden ocağına akciğe
rinde evvelce bir kalsifikasyon yahut bir lesyon 
geçirmiş işçiyi kalsifiye olsa dahi orası çalıştır
mak istemiyor. Kendi bölgesine göre ayırıyor, 
onu göndermek istemiyor. Ama bâzı hafif mih-
raklı olan hastalan da işi ağır olmıyan fabrika
larda çalıştırabiliyor. Bunları fiilen içinde ça
lışmış bir arkadaşınız olarak müşahede ettim. 
Hastalık bu kanunun bu maddesinde değil. Lüt
fen tahlil edelim. Sayın Gürsoytrak arkadaşı
mın buyurduğu gibi kanunda işçileri sıhhi ve 
meslekî sınıflara ayırmak, sıhhi durumunu ayır
mak, seçimleri dolayısiyle lüzumlu görülecek 
araç işçiler için de sıhhi. Başka şey için değil, 
yani başka şeyler için gelecek değil. Araç, ge
reç ve eşya. Eşya için Sosyal İşler Komisyo
nunda bu konu üzerinde durduk. Burda da Sa
yın Bakan belirtti. Tutup da masa gelecek de
ğil her halde, istenen Türkiye'de nedreti her 
zaman gözümüzün önünde bulunan hassas tıbbi 
cihazlardır ve bunların gümrüksüz girmesinde 
memlekete fayda vardır. Çalışma Bakanı arka
daşımız zabıtlarda tescil ettirdi ve buyurdular 
ki, biz eşyayı getirecek değiliz. Eşyayı da tak
dir buyurursunuz ki, getirmezler. Bu bakımdan 
hakikaten hassasiyetle durduğumuz nokta baş
ka bir konu. Onun içinde yaşamış bir arkadaşı
nız olarak söylüyorum. O konuyu burda zabıt
lara koyuyoruz. Alman Devletine veya başka 
bir devlete kime gönderirsek gönderelim, benim 
işçimi yalnız Alman hekimi müstakil olarak son 
karar mercii, söz mercii oluyor. Belki onun ya
nma Türk hekimini koydurma imkânını sağlı-
yabilirse, bugünkü mevzuat da böyledir, koya
mamışlardır. Ama koydurma imkânını sağlaya
bilirlere bu kanunun o zaman telâş edilecek 
bir tarafı yok. İsterseniz bunu, tekrar ediyo
rum, açmayın; halen yürürlükteki mevzuat be
nim doktorlarım muayene ediyor, en son sözü 
Alman hekimi söylüyor. Ve üzülerek ifade ede
yim ki, Alman hekimlerinin çoğu da mütehas
sıs değil. O kendi bölgesine, fabrikada çalıştıra-
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bileceği işçisine, mıntakasıiıa, muhitine göre iş
çi seçiyor, onlara dikkat ediyor ve son sözü söy
lüyor, isterse işçi arkadaşımın tohumunda bir 
Şey olmasın, isterse sedimantasyonu benim ölçü
lerime g-öre çok düşük olmasın, almam dediği za-
'man Çimiyor. Binaenaleyh esas işin temeli bur
ada yatıyor. Onun için arkadaşlarımın kanunu 
başka zaviyeden görmelerine vicdanım razı ol-
mıyarak bu konuyu ayırmalarını ve bu araçla
rın, tıbbi cihazların, hassas elektrokardiyogra
fini, bir röntgenin ve daha gereken, icabeden 
«cihazların gümrüksüz olarak gelmesine imkân 
verecek bu kanuna iltifat etmelerini, diğer yö
nüyle de bugün tatbikatta beğenmediğiniz ak
saklığın yürüyen yönünde Çalışma Bakanından 
-istirham ederek onun da anlaşmalarda, zekâsı
na güvendiğimiz arkadaşımızın, Alman doktor
ları yanına, bu ofislerde Türk doktorlarının da 
fikrinin alınması şeklinde anlaşmalara girebilir-
lerse o konuda tamamen aydınlanmış olur ve 
hassasiyetiniz de bertaraf edilmiş olur. 

Bu ölçüler içerisinde bunu tahlil ederek bu 
kanuna iltifat buyurmanızı saygılarımla arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ali Şakir Ağanoğlu bu-
;yurunuz, efendim. 

ALİ ŞAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; konuyu Türk he
kiminin yetkisi, kaabiliyeti veya iş haysiyeti 
bakımından mütalâa edersek hassas tarafımıza 
dokunuyor. Halbuki bununla hiç ilgisi yok. 
Türk hekiminin liyakati, dünyaca tecil edilmiş
tir. Almanya'da binlerce Türk hekimi çalışıyor, 
dünyanın başka yerlerinde çalışıyor, hekim, mü
hendis. Bu, Türkiye'de Türk hekiminin yetkisi
ne tecavüz mahiyetinde bir kanun değildir. Mil
letlerarası Anlaşmalarla birtalam muafiyetler 
tanınır, dış münasebetlerde bu vardır. Türkiye'
nin dış ülkelerdeki temsilciliklerine, sefaretleri
ne, konsolosluklarına Türkiye'den gidecek bütün 
«şya o memleketlerde gümrük muafiyetine ta
bidir. Türkiye'deki yabancı temsilciliklerin ge
tireceği bütün eşya da gümrük muafiyetine ta
bidir. Ankara'daki bütün sefaretler her türlü 
eşyayı getirir, gümrük muafiyetinden fayda
lanır. Çünkü bu karşılıklı anlaşmaya daya
nır. 

Şimdi, Türkiye'nin anlaşma yaptığı ülkeler 
var. işgücü anlaşması, sosyal güvenlik anlaş

ması. Bu anlaşmalaar dayanarak Türkiye bir
çok ülkelere işçi gönderiyor. Bu anlaşmalara 
dayanarak o ülkeler Türkiye'de büro açıyor. 
Bunları Devlet olarak kabul ediyoruz. O an
laşmalara dayanarak bu bürolar bir kısım 
malzemeyi, yani Türkiye'de tedariki mümkün 
olmıyan teknik cihazları getirmek istiyorlar. 
Bu masa, sandalya değil, Türkiye'de tedariki 
mümkün olmıyan cihaz. Evvelâ bu anlaşma
larla büroların açılmasına muvafakat vermi
şiz Devlet olarak. Şimdi diyor ki, «Ben daha 
süratle iş göreyim, - sırada binlerce işçi bek
liyor - biran evvel muamelesi tamamlanıp, iş 
yerine götürülsün, çalışmaya başlasınlar. Bun
lar bizim işçilerimiz, bizim çocuklarımız. Tür
kiye'de bunları muayene etmek, bütün mua
melelerini hazırlamak mümkün, ama nihai 
yetki, seçme yetkisi anlaşmalarla o yabancı
lara verildiğine göre son kontrolde bir cihaza 
ihtiyacı olsa ve dese ki, «Benim sihirli bir 
aynam var, sizin işçinizi saniyede, dakikada 
muayene edeceğim, müsaade edin bu aynamı 
Türkiye'ye getireyim.» Bu kanunla getir diyo
ruz, ama mevzuu bunun dışına çıkarınca bir
takım itirazlarla karşılıyoruz. 

Muhterem senatörler, daha evvel Yüce He
yetinizden geçmiş bir kanun vardır. Akdeniz 
Bölgesi Zirai Araştırmalar Enstitüsü diye 
bir müessese kuruluyordu. O müesseseye de 
birtakım imkânlar bahşedilmişti, kanun Yüce 
Heyetinizden çıkmıştı. O halde anlaşmaya da
yanan, tamamen Türk Devletinin hükümran
lık hakları hâkim olarak bir müsaade verece
ğiz. Bu müsaadeden bizim çocuklarımız, bin
lerce işe gitmeye teşne gençlerimiz faydala
nacak. Bunu daha fazla geciktirmekte fayda 
ummuyorum, müsaadenizle bu kanunu çıkara
lım. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğhı. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, gerek Sayın Kmaytürk'ün, gerekse 
Sayın Ağaoğlu'nun ifadelerinde belirttikleri 
hususlara aynen iştirak ediyorum. Benim de 
niyetim bunları ifade etmekti, vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun Sa
yın Gürsoytrak. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Muh
terem arkadaşlar, evvelâ bir noktada birleşe-
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lim. Konu yalnız sıhhi mesele değil. Bunun dı
şında meslekî tasnif konusu da var ve onun ne 
gibi şeyler getireceğinin takdir hakkı Türk Hü
kümetine ait değil, karşı hükümete ait. 

Sonra, konuşan arkadaşları dinledim, masa 
sandalye gelmiyecek, teknik alet gelecek dedi
ler. Peki, 1961 den 1970 e kadar bu bürolar ça
lışırken ihtiyaçlarını görebildiler de 1970 yılın
da birdenbire Dünyada ne gibi modern keşifler 
oldu ki, - ve çok pahalı - Türk Hükümetinin 
malî gücü yok bunları almaya? Şayet Alman
lar böyle bir teklifte bulunmasa idi, bunu ala-
mıyacak ve bir tek istanbul'da bulunan irtibat 
bürosuna bu aleti temin edemiyecekti, yani. 
Böyle bir gerekçeyi, görüşü kabul etmek çok 
tuhaf geliyor insana. Bu düpedüz Ortak Pazar 
anlaşmaları dışında gümrük duvarlarını del
mek için başka bir yoldan yapılan hamledir. 

Bir; bunun egemenlik haklarımızın, bir öl
çüde Türkiye'deki meslek sahiplerinin meslek
lerini icra etme, meslekî çalışma serbestisini 
tahdidetme bakımından da Anayasaya aykırı 
yönü vardır. Ben getirilen kanun tasarısına 
baktım, Anayasa ve Adalet Komisyonundan 
geçmiş mi diye, geçmemiş. 

îki; bu kanun tasarısı uluslararası yapılan 
bir andlaşma mahiyetindedir. Uluslararası and-
laşma mahiyetinde olan bir değişiklikte, Ana
yasaya uygunluk ve mütekabiliyet, karşılıklı 
olmak vasfını özellikle aramamız gerekir. Bu 
metinde böyle bir şey mevcut değildir. 

Yalnız şu noktayı da ortaya açıkça koymak 
lâzım: Gönül arzu ederdi ki, Türk çocukları ya
bancı diyarlara gidip çalışmak zaruretini duy
masınlar, ama kötü kader Türkiye'yi bir nok
tada yabancıların seçerek adam alma, işçi al
ma, seçerek işçi alma durumuna doğru itelemiş. 
Bu iftihar edilecek bir konu değil. Zaten bütün 
mücadele, kalkınma çabamız harice giden bu 
çocuklarımızı mümkün olduğu kadar azaltmak, 
çalışma yaşına gelen her Türk'e, kadın ve er
kek, Türkiye'de iş bulabilmek olanağını yarat
maktır. Ve şu noktayı da kesin olarak bilmek 
gerekir ki, Almanlar Türklerin kara gözlerine 
âşık olduğu için binden işçi almıyorlar. Elbet 
onların da birtakım iktisadi ve siyasi politika
ları var. Bu politikaları gereği muayyen kon
tenjanlar ölçüsünde ancak işçi kabul etmekte
dirler. Bunu da tâyin ve tesbit etmekte zaruret 

var. Yani biz onlara biran için bütün imkanları 
açsak, zannediyor muyuz M, Almanlar Dünya
daki diğer ülkelerden, çoğunlukla Akdeniz ül
kelerinden, az gelişmiş ülkelerden aldıkları iş
çileri bırakacaklar, yalnız Türkiye'den alacak
lar? Böyle bir hayale kapılmıyalım arkadaşlar. 
Evet bir noktada Almanlar nihai söz sahibi ola
bilir, yurduna sokacağı insanlarda birtakım 
sıhhi şartlar anyabilir. Bu yalnız işçiler için 
değildir. Asker olarak yabancı ülkeye giden, 
yahut yurt dışına çıkan her Türk de hem kendi 
hükümeti, hem karşı hükümetler sağlık bakımın
dan birtakım şartlar aramaktadır. Ama sağlık 
bakımından birtakım şartlar arıyorlar diye, 
biz her konuda bu şekilde tâvizler vermeye kal
kacak olursak, bunun nerede duracağını kimse 
tâyin ve tesbit edemez arkadaşlarım. 

Sözlerimi şöyle topluyorum; bir kere bu 
kanunun aceleye getirilmesi zaruretini de anlı-
yamıyorum. Yeni çalışma yılına girmişizdir, 
Hükümet bu tasarıyı geri alabilir, Anayasamıza 
ve mütekabiliyet esaslarına uygun olarak yeni 
bir tasarı ile önümüze gelebilir. O bakımdan 
biraz önce beyan ettiğim sakıncalardan dolayı, 
kanun tasarısının. Anayasaya da aykırı olduğu
nu ve bir nevi tâviz verme niteliğinde olduğu 
için son derece sakıncalı bulduğumu ve değerli 
arkadaşlarımın bu kanuna müspet oy vermeme
lerini ve kanunu reddetmelerini tekrar rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı Sayın Öztürk. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, çok muh
terem arkadaşlarım; uzunca süren müzakereler 
neticesinde değerli arkadaşlarımız konu etra
fında, zannediyorum ki, itminan içinde olacak 
tarzda yeterli argümanları burada, kürsüde di
le getirdiler. 

Bir hususu tariz vesilesi yapmadan arka
daşlarımın takdir edeceklerinden eminim. Bir 
şüphe ve vehmin altında eğer konuyu tartışır
sak salâbet ve selâmetle netice istihsal edeme
yiz. Hükümranlığımıza gölge mi düşüyor? 

Muhterem arkadaşlarım, bu hükümranlık 
sözü o kadar kolay tasarrufu mümkün ve he
men eter gibi uçup gidecek bir nesne değildir, 
bir madde ve cisim değildir. 

Eğer bir röntgen cihazından 90 000 lira 
gümrüğün alınmaması konusuyla, Türk Devle-
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tinin hükümranlık hakkını şu veya bu-istika
mette ihlâl ettiğini söyliyerek bu son derece 
birbirinden tutarsız çelişki halindeki bir fikir 
olarak görünür. 

Anayasaya aykırılık meselesi de enflâsyo-
nist bir mâna ve mahiyet almaya başladı. Her 
meselede Anayasa aykırıdır deniyor. Neresi 
Anayasanın neresine aykırıdır. 

Değerli arkadaşlarım, mevzuatta bunun yüz
lerce misali var, mütekabiliyet esasıdır. Değerli 
arkadaşlarım; beynelmilel hukuk prensiplerine 
göre kolera aşısı olmadan yurt dışına işçi gön
deremiyorsunuz, almıyor. Siz de almıyorsunuz. 
'Suriye hududunda kolera var dediniz, kapadınız 
ve enterne ediyorsunuz. Bu tabiatından doğan 
bir hâdisedir. Dört kişiyi birden muayene eden 
röntgen cihazını alacağız ve gidip Bon'a bizde 
mütekabiliyete göre burada bir büro açtık, ica-
bediyorsa fonksiyon, ki bunu düşünüyorum, 18 
nde Sayın Alman Çalışma Bakanı gelecek, Tür
kiye'ye dönmek istiyen Türk işçilerinin buradan 
Almanların nihayi kontrolü ile sağlam olarak 
gittiğini kabul ettiğimize göre ve dönüşlerinde 
meslekî bir hastalığa müptelâ oldularsa, mesle
kî hastalık sigortasını da Türkiye olarak talep 
edeceğiz. Elbette gideceğiz, oraya röntgen ci
hazını mütekabiliyet esasına göre koyacağız, 
ama meseleleri bu noktalara götürmek istemi
yorum. Burada mütevazi bir hizmetin süratini 
temin edecek kolaylık sağlıyacak husus hak
kında gayet sempati ile, güler yüzle, iyi niyetle 
bir meseleyi getirdik, ama arkadaşlarımız bir 
vehim zinciri içersinde bunu Anayasa ve hüküm
ranlığa kadar götürdüler. 

Değerli arkadaşlarım, konu meslek bakı
mından da endişeyi mucip değildir. Tabibleri-
raıizin yüksek değeri üzerinde münakaşa etme
yiz. Hakikaten Türk tebabeti bugün Dünyada 
şöhret yapmış büyük bir tebabettir. Sayın Ağan-
oğlu temas ettiler, Sayın Kınaytürk meslek 
mensubu olarak temas ettiler, ben üzerinde 
durmıyacağım. Tabiblerimiz üzerinde birşey ısöy-
lemiyoruz, ama bir zaruret var, bir ihtiyaç var 
ve bir gerçek var. Gerçek şu; nihayi tercihini o 
yapıyor. Efendim biz yapalım. 

Muhterem arkadaşlarım, gelelim iç hukuku
muza. Şu meslekleri seçecek olanlar, meselâ de
ğerli arkadaşım asker, askerî mektebe girmek 
için mutlaka tam teşekküllü bir askerî hastane 

raporu lâzım, bir Hükümet doktorunun raporu 
kâfi gelmez, almazlar hastayı mektebe, hükü
met doktoru doktor değil mi? Tam teşekküllü 
bir sivil hastane raporu kâfi gelmez, mutlaka 
askerî hastane raporu olacak. Dahilî hukukta da 
bu farklar, var, ama bu farklar acaba sivil 
hastanedeki heyeti sıhhiyenin meslekî formas
yonunu küçültür mü. Değil, icap öyle ortaya 
koymuş meseleyi, öyle muamele görmüş. 

Şimdi, burada da Türk doktoru çok değerli
dir, çok mümtazdır, raporuda yüzde yüz sahih
tir. Ama ayırımı yapan, meslek bakımından 
ayırım yapan ve işçi alan müessese bir de ben 
göreyim der. Çünkü, mukaveleyi ben yapıyo
rum. 

Arkadaşımın meslek ayırma mevzuundaki 
endişesini de izade edeyim. Oda şudur. Vatan
daşımız tornacı olarak yazılıyor, bir imtihan 
yapıyorsunuz tornacılıkla alâkası yok, kaynak
çı, kaynakçıyım diyor, duvar ustası, duvar usta-
sıyım diyor, terzi bunlar var, vakıadır. Süratli 
gitmek için o icâba göre beyanında hata olu
yor, yazılışta hata oluyor. Olabilir, bilâhara 
beklediği süre zarfında bu formasyonu iktisa-
bediyor. Duvarcı ustasıdır geçen üç senelik, beş 
senelik bekleme zamanında mükemmel bir tor
nacı olmuştur. Bizim beyanımızla Alman maka
mı kabul etsin, bize inansın. Doğru. Fakat, bir 
defa da bu beyanın sıhhatini kendisinin muaye
neye ve tecrübeye tabi tutması gerekiyor. Bu
nun üzerinde bir münakaşa yapmıyalım. 

Değerli arkadaşlarım, mesele şudur : işsizlik 
konusu ne Adalet Parti iktidarının ihdaıs ettiği 
bir konudur, ne şudur, ne budur. Türkiye'nin 
tarihi gelişimi içersinde her devirde işsizlik var
dır. işsizlik bugün Dünya'da büyük bir prob
lemdir, işsizliğin ortadan kaldırılması içim sa
nayileşme hareketi lâzımdır, şu sahalarda istih
dam imkânı yaratmak lâzımdır. Bunlar ayrı 
bir konudur. Bunları plân ve saire üzerinde 
konuşurken enine boyuna tartıştık. Ama, Tür
kiye'de daha bir müddet dış ülkelere çalışmak 
için işçi gönderme mecburiyetimiz vardır. Bu
nu ben mecburiyet olarak ihdas etmiyorum, 
tabiat kendisi zorluyor. Biz legal yoldan işçi 
göndermeye geyret ederken, bizim gayretimizi 
asarak Turist pasaportuyla kaçak olarak gidi
yor. vatandaş kendisini atıyor dış memlekette 
iş imkânları arıyor, turist pasaportu ile gidi-
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yor. Hiçbir muayeneye taibi olmadan, sosyal 
güvenlik şartlarına sahiboimadan, himayeden 
mahrum şekilde o diyarlara gidiyor. Biz isti
yoruz ki, 1965 yılma kadar yüzbin kişi gitmiş, 
ondan sonra dörtyüz kusur bin oldu, bu sene 
118 - 120 bin, gelecek sene 150 bin legal yoldan 
çocuklarına çocuk zammını alsın, kendisi her 
türlü sigorta imkânlarına kavuşsun ve daha 
kifayetli ücret alsın, kendisini daha iyi geliş
tirsin. Bütün bu meşru hak ve imkânlardan is
tifade etmesi için irtibat bürolarının sevk işlem
lerini daha sıhhatli ve süratli yapmalarını te
min hususunda bir araç kolaylığı sağlıyoruz. 
itinamız vardır, dikkatimiz vardır, hükümran
lık meselelerinde. Anayasa uygunluk mesele
lerinde en ufak bir şek ve şüphe olsa değerli 
arkadaşlarım kabul buyurunuz ki, Cumhuriyet 
Hükümeti sizin bu hissiyatınızı tatmin edecek 
•her türlü icraatı ve tasarrufu yapmaya da 
amadedir, kararlıdır. Saygılar sunarım. 

MEHMET HAZER (Kars) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Değerli ar

kadaşlarım; konu temeli ile ve esası ile bir hâ
kimiyet tasarrufu, bir hakimiyet meselesidir. 
Yüksek heyetinizin iradesi de bu hakimiyetin 
tecellisini gösterecek. Binaenaleyh burada hâ
kimiyet hakkını kullanırken elbette dikkatli 
olacağız. Bu mesele sadece Gümrük Tarife Ka
nununda filân pozisyonda, filân maddenin de
ğiştirilmesi, bir aded röntgenin muaf olarak 
ithali meselesi değil, öyle değil mesele. Mesele 
esası ile ,temeli ile bizim İçişlerimizde, Devlet 
düzeninde ve Davletin hâkimiyeti ve tasarrufu 
altında bulunan bâzı yetkilerin, bâzı imkânlar
dan vaz geçilmesini istemektedir. 

Muhterem arkadaşlar; bu kanunda meslekî 
tasnif yapmak da o gelecek heyete ait olacak. 
Yani, bir işçi sanat mektebinin tornacı kolundan 
mezun. Bu, Devletin verdiği diploma ile sabit 
bir vesikaya istinadeder, fakat o işçi alacak 
firma, müessese bunu da tanımıyabilecektir. 
Bu kabul edeceğiniz kanun bu kadar tehlikeli, 
bu kadar derin muhataralar getiren bir kanun
dur. Yoksa efendim hâkimiyeti böyle her şeye 
karıştırmayalım, gidici işçilerimiz vardır, işsiz
dirler, Almanya'ya, başka memleketlerde işçi 
göndermek istiyor, bizim daha çok gönderme

miz lâzım, işte gidenler çocuk zammı alıyor 
falan. Bunların hepsi kabul, hepsi doğru. Me
sele onlar değil arkadaşlar. Mesele esası itiba
riyle Anayasayı bir tarafa bırakıyorum, Ana
yasanın filân maddesine açıktan açığa uygun
dur veya değildir uzun münakaşa. Anayasanın 
bu hükmünü bir tarafa bıraktıktan sonra Dev
letlerarası münasebetlerde aranan ve her zaman 
aranması lâzımgelen bir esas vardır, mütekabi
liyet esası. Bir Alman İşçisi Türkiye'ye çalış
maya geldiğinde benim doktorum onu orada 
veya burada muayene edebiliyor mu, var mı bu 
kanunda bir hüküm, getirdiniz mi mütekabili-
ys!t esasına göre gelecek işçileri, gidecek işçi
leri, şu esasta muayene edeceğiz diye? Yok. 
Sonra arkadaşlar idarei maslahattır. Bunu hele 
'bir geçirelim şu gelsin, mesele o değil. 

Bu hakikaten kapütüler mahiyette bir hü
kümdür ve yarın başka memleketlere de em-
?âl teşkil edecek, kimsenin hatırında olmıyan 
imtiyazları kanunla kendimiz vereceğiz. Kolan
da istiyecek, Avustralya istiyecek, Belçika is
tiyecek ve sonunda işçi meselesi yani, gönlüm 
razı olmuyor, ama bir esir satışı pazarı haline 
gelebilecektir. Biz zayıfladıkça, biz muhtaç 
hale geldikçe ve bumu sık ;sık tekrar ettikçe, 
ne yapalım canını, iışte dişçi istiyorlar, vermiye-
lim mi yani? Vermiyelim, vermiyelim. Biz mec-
iburuz, dedikçe alıcı taraf da, pazara gelen adanı 
da başka tercihlerini söyliyecek ve biz serf pa
zarı haline getireceğiz, Türkiye'yi. Türkiye'
yi bu hale getirmemek için arkadaşlar dikkatli 
olalım. Ne bu Hükümet, ne o Hükümet ve ne 
de gelecek Hükümeti tenkid etmiyorum, Türk 
Milletinin hâkimiyet hakkı üzerinde en ufak 
bir tererdüdolduğu zaman beraberce düşünme
ye mecburuz ve bunu yapmaya da bugün öiçin. 
bizi sorunlu kılacak bir sebep yoktur. 

Bu kanun değiştdrilelbilir. Demin arz etti
ğim başka tedbirler bulunıaJbilir ve mesele de 
millî hâkimiyeti rencide etmiyecek bir for
mül ile halledildbilir. işçi de gönderelim, rönt
gen cihazı da getirelim. Bir röntgen cihazı ge-
tirileoekmiş de, para ahmmıyaoalkmış. Canımı 
götirilsin, ondan vergi atayalım, eğer lazım
sa bunu kendimiz getirelim, Devlet olarak ge
tirelim. işçimiz bizim işçimiz, ihtiyaç görü
yoruz, göndereceğiz. Bu ihtiyaç hangi âlettir 
ki, yalnız Alman Devletinim, elinde var, TürM-
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«dMuVaikkat olarak ithal olunan araç ve ge
reçlerden sıhhi malzemeye aidolamlar Türlk 
sağlık personeli tarafından kulamılır.» 

BAŞKAN — Aykırılık sırasına göre evvelâ 
reddi kaıpsıyan önergeyi oylarınıza sunacağım.. 

Hükümet önergeye kaJtılıyor mu? 
ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es-

(kâşdhİT Milletvekili) — Her iki önergeye de iş
tirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — iştirak et
miyoruz. 

BAŞKAN — Reddi kapsıyan ve Sayım Grür-
ısoytrak'm (önergesini 'oylarımıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge red
dedilmiştir efendim. 
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Sayım SelâbaJttim özgür, önergenizde, 24 ncü 
imaJddeye bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısının 1 nci maddesine aşağıdaki fıkranın 
ilâvesini, buyuruyorsunuz. 

Esasen 24 ncü madde 12 nci fıkrayı muhte
vidir. Kanun tasarısı 13 ncü fıkra olarak, bi
raz evvel metnini okuduğumuz fıkrayı getir
mektedir. Sizinki 14 ncü fıkra olarak mütalâa 
edilmek icabeder. Bu maksatla mı veriyorsu
nuz, yoksa 13 ncü fıkraya bir ibare olarak mı 
ilâve etmek istiyorsunuz? 

SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî üye) — 
13 ncü fıkranın sonuna. 

BAŞKAN — 13 ncü fıkranın sonuna. 
Sayın özgür'ün önergesini tekrar okutuyo

rum, efendim, bu açıklama dairesinde. 
(Tabiî Üye Selâhattin Özgür'ün önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Hükümet, biraz evvel mütalâa

sını açıkladı. Komisyon Başkanı Sayın Âta-
yurt, düşüncenizi lütfen efendim beyan edi
niz. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI FAİK ATAYURT (Uşak) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
önergeyi tekrar okutmuş bulunuyorum, 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... önerge reddedilmiştir, efen
dim, 

Maddeyi tekrar okutup, oylarınıza arz ede
ceğim, efendim. 

(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, efendim. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer,. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir, efendim. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarımıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen ?... Bu
yurunuz, Sayın Tunçkanat. 

ye'nıin veya balsjka devletlerin ne maddi imkana 
lan, ne ilmî kifayetleri buraya erişmemiş? 
Böyle bir şey var mı? 

Binaenaleyh, bu perdeyi yırtalım, bu baha
neleri kaldıralım, bu gerçekleri göreıllim, arka-
ıdaşlarım. Ben asla, böyle lüzumsuz bir san
sasyon meselesi yaratmak niyetinde değilim. 
Meseleyi ciddî olarak şüpheli görüyorum, Hü
kümetten. rica ediyorum, başka yolu vardır, 
o yolu arayalım ve kamumu bu hali ile çıkarma
mın bu kadar saydığım mahzurlarımdan başka, 
yarım tatbikatta daha Ibüyük mahzurları ola
bilir, olacaktır. Omum içim rica ediyorum, istir
ham eıdiyorum, bumu hiç olmazsa komisyon al
sım, bir başka şekle soksun getirsin. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyem? Yok. Mad

de üzerinde biri ret, biri fbir fıkra ilâvesini 
kapsıyam önergeler vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Konuşulmakta olan 1477 S. Sayılı kamum ta-

ısansımım 1 mei maddemin arz ve izah ettiğim 
selbeplerdem dolayı reddini teklif ederim. 

Tabiî üye 
Suphi Gürsioytrak 

Sayım Başikamlığa 
5383 sayılı Gümrük Kamumumum 24 ncü 

maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki Ka
mum tasamsımım 1 nci maddesine aşağıdaki fık
ramın ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Tafbiî Üye 
Selâhattim özgür 
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HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın arkadaşlamm, gecenin bu geç vaktinde 
huzurunuzu uzun zaman işgal etmiyeeeğim. 
Yalnız birkaç satır ile görüş ve kanaatlerimi 
arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. 

Bu kanun ile şimdiye kadar ikili anlaşma
lar veya buna benzer diğer anlaşmalarla ve
rilmiş olan imtiyazlar zincirine bir halka da
ha eklenmiş olmaktadır. Bu anlaşmanın, kabul 
ettiğiniz bu kanun maddesi ile Türkiye'ye bu 
bürolar aracılığı ile hangi maddelerin nasıl ve 
ne zaman ve ne adedde gireceği meçhuldür. 
Meçhuldür, araç, gereç diye sıralamış, ne oldu
ğu belli değildir. 

Üstelik öyle bir şeydir ki, Türkiye'de yetiş
tirdiğimiz her insanın bize bâzıları 500 000, bâ
zıları 1 000 000 liraya mal olmaktadır. Bu in
sanları dışarıya beyin göçü halinde, işçi göçü 
hailnde sevk etmekteyiz ki, bunu bir başarı 
olarak göstermek, bunu çabuklaştırmak, hız
landırmak, daha fazla insanı yurt dışına sevk 
etmek için bu kadar büyük bir acelecilik içeri
sinde bulunmayı şahsan kabul edemiyorum. 
Türkiye irin bu göç eden beyinlere, işçilere o 
kadar büyük bir ihtiyacı vardır ki, zaten Beş 
Yıllık Kalkınma plânlarının anahedeflerinden 
bir tanesi, memleketteki istihdam gücüdür ve 
bu problemi çözmektedir. Bunu çözdüğü ölçüde 
hükümetler başarı kazanacaktır. Bu ise bu aczi 
tescil ettirmektedir. Plânların uygulanmadığı
nı gösteren bu vesikayı huzurunuzda bir kere 
daha tescil etmiş oluyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, lehte, buyuru
nuz. 

ÖMER UCUEAL (Eskişehir) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 4 saate yaklaşan 
bir zaman içerisinde uzıyan bu müzakerede bir 
fıkraam eklenmesine dair müzakereler sonun
da bu tasarının getirdiği iyilikleri bu yorgun 
zamanınızda dile getirmek istemiyorum. Yal
nız arz etmek istediğim husus şu. Ne hüküm
ranlık meselesini ele alıp burada hukukî yönü 
ile incelemek, ne de tasarının şu veya bu şekil
de tasvirine girmek istemiyoruz. 

Bendenizin huzurunuza geliş sebebim şu
dur. Bugün 9 yıldan beri meriyette bulunan bir 
anlaşma ile anavatan dışına yüzbinlerce vatan 

26 . 11 . 1970 O : 1 

evlâdı kendi arzu ve iradesine dayanarak, is
tiye istiye, iştühakla gitmektedir. Tasarıdaki 
hüküm, sadece sırada bekliyen insanların biran 
evvel iş mahalline yetişmek için çektiği sıkıntı
yı bizce önlemektedir. Çoluk çocuğunun rızkı
nı günlerce, aylarca istanbul sokaklarında har
cayıp perişan gezen binlerce vatan evlâdını bu 
sıkıntıdan kurtardığı için ben bu tasarıya müs
pet oy vereceğim. 

Gelen sadece bir aletten ibarettir. Bu alet de 
hiçbir zaman Büyük Türk Milletinin hükümran
lık yolunda her hangi bir hakkına tecavüzün 
olduğuna kaani değilim. Bu sebepten tasarı
nın lehinde konuşan arkadaşlarımın fikirlerine 
aynen iştirak eder, bu tasarıyı getiren Hükü
mete huzurunuzda teşekkür eder, günlerce, ay
larca istanbul sokaklarında bekliyen vatanda
şa imkân sağlıyacak bu tasarıya müspet oy ver
menizi istirham ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak söz mü is

tiyor sunuz. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 

Usul hakkında söz istiyorum. 
Bu tasarı hakkında söz rica etmiyorum. 

hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bugün hepi
mizce gündemde basılı olduğu gibi, bilindiği gi
bi Türk Havayolları ile ilgili Senato araştır-
masıma dair konu, sırada idi. Fakat Hükümetin 
işlerini kolaylaştırmak ve süratli bitirmek içia 
itiraz etmedik, zamanında hakkımızı kendile
rine verdik. Fakat Tahminin üstünde bir müza
kere konusu oldu ve bu saati bulduk. Şimdi Hü
kümette 7 aydır karşılıklı gelip gidiyoruz, bu 
konuyu bitirmek istiyoruz, bir anlayış içerisin
de. Eğer Yüce Heyetiniz iltifat ederse yarın bu 
konuya aidolmak üzere bir toplantı teklif ediyo
rum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Gündem hakkında bir teklif 

vâki olmuştur. Lehte aleyhte söz istiyen var 
mı? 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Kanu
nun tümünü oylayın Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Efendim bir usul meselesi 
bahsoldu. Esasa tekaddüm eder, bunu oylamak 
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mecburiyetindeyim. Var mı lehte, aleyhte söz 
iıstiyen? 

Sayın Günsoytrak'ın bugünkü gündemde 
mevcut bir maddenin görüşülmesi için yarın 
toplanılması hakkındaki teklifi oylarınıza arz ı 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Redde
dilmiştir efendim. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Balıkesir Üyesi Cemalettin înkaya'nm 
Bayındırlık - Ulaştırma - İmar ve İskân Komis
yonundan çekildiğini bildiren önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Bayındırlık, Ulaştırma 
ve imar iskân Komisyonu üyeliğinden istifa 
ettiğimi saygılarımla arz ederim. 

Balıkesir 
Cemalettin İnkaya 

BAŞKANN — Bilgilerinize arz olunur efen
dim. 

2. — Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tu-
na'mn, Anayasa ve Adalet Komisyonundan çe
kildiğini bildiren önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Anayasa ve Adalet Ko
misyonundan istifa ettiğimi saygılarımla arz 
ederim. 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunmuştur 
efendim. 

3. — Konya Üyesi Sedat Çumralı'nın, Ana
yasa ve Adalet Komisyonundan çekildiğini bil
diren önergesi. 

'BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet -Senatosu 'Başkanlığına 
Anayasa ve Adalet Komisyonundan istifa 

etiğimi saygılarımla arz ederim. 

Konya 
(Sedat Çumralı 

26 . 11 . 1970 O : 1 

Tasarı Millet Meclisinde açık oya sunuldu
ğu gabi, esasen taşıdığı nitelik bakımından da 
açık oylarınıza sunulmuştur efendim. 

Bu oylama sonucu alınana kadar Başkan
lık Divanının sunuşlarını okutuyorum efen
dim. Kutular gezdirileoektir sıralar arasında 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunmuştur 
efendim. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Akif Tekin ile Ankara Üyesi Mansur Ulusoy'a 
izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 23 . 11 , . 1970 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

Tekin Ariburun 

»Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Akif 
Tekin hastalığına binaen 15 . 10 . 1970 tarihin
den itibaren (54 gün) 

Cumhuriyet Senatosu Ankara üyesi Man
sur Ulusoy hastalığına binaen 7 . 10 . 1970 ta
rihinden itibaren (44 gün) 

BAŞKAN — Sayın Akif Tekin ve Sayın 
Ulusoy'a okunan raporlar dairesinde izin ve
rilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Her ikisi hak
kındaki izin talepleri kabul edilmiştir. 

5. — Doğu Pakistan felâketti ile ilgili ola
rak Cumhuriyet Senatosunca alınan karara Pa
kistan Milletinin Türk Milletine teşekkürlerini 
b&lirten cevabi yazıya dair Dışişledi Bakanlığı 
tezkeresi 

(BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
İlgi : 18 . 11 . 1970 tarih ve 10818/8894 sa

yılı yazılan. 
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Doğu Pakistan'daki felâketle ilgili olarak 
Cumhuriyet Senatosunun almış olduğu ka
rar, Pakistan'da hâlen Parlâmento olmadığın
dan Maslahatgüzarımız tarafından Devlet 
Başkanı General Yahya Han'ın gaybubetinde 
kendisine vekâlet eden ve kabinede en kı
demli Bakan olan, Sağlık Bakanı Dr. A. M. 
Malik'e ulaştırılmıştır. Bakan, bu nazik hissi
yat dolayısiyle Cumhuriyet Senatomuz vası-
tasiyle Pakistan milletinin dost ve kardeşi 
Türk Milletine en derin teşekkürlerinin ile
tilmesini rica etmiş ve Cumhuriyet Senatomu
zun kararı hakkında Cumhurbaşkanı General 
Yahya Han'a bilgi vereceğini belirtmiştir. 

Arz ederim. 
Dışişleri Bakanı V. Y. 

Veysel Versan 
Genel Sekreter 

Yardımcısı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunmuştur 
efendim. 

6. — İstanbul Üyesi Ekrem Ozden'in İstan
bul'da zuhur eden Kolera hastalığı ile ilgili 
Araştırma önergesi. 

BAŞKAN — Bir Senato Araştırma önergesi 
var. Sayın Ekrem ozden'in. Okutuyorum efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Türkiye'nin en kalabalık ve turistik şe
hirlerinden biri olan İstanbul'da bundan bir 
müddet evvel meydana çıkan Kolera hasta
lığı bugün Türkiye'nin her tarafına sirayet 
etme istidadını göstermekte ve halk büyük 
bir korku ve telâş içine düşmüş bulunmakta
dır. Bilhassa Sağmalcılar ve Esenler mınta-
kasında başverdiği tahakkuk eden bu konuda 
korkunç ve öldürücü hastalığın bütün ikazlara 
ve otoritelerin uyarıcı beyanlarına rağmen 
Hükümetin zamanında sağlık tedbirlerini al
maması bilhassa partizan düşüncelerle laubali 
hareketlerde bulunması âfetin sirayetine, sal
gının başka yerlere sıçramasına sebebiyet ver

miştir. Gittikçe kabaran ölüm ve hasta adedi 
salgına halen dahi önem verilmediğine delil 
teşkil etmektedir. Esenler Belediye Başkanı... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sa
yın Başkan, nasıl oylama yapılıyor lütfen mü
dahale edin. 

BAŞKAN — Oylama işlemine itiraz vâki 
olmuştur. Bu nedenle tüzük gereğince oylama 
işlemi tekrar edilecektir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ayıp 
yahu. 

BAŞKAN — Efendim rica ederim. Oylama 
işlemi, açık oylamanın yapılacağını âmir olan 
tüzük hükmü gereğince ifa edütcektir efen
dim. 

HÜSEYİN ENVER IŞIKLAR (Samsun) — 
Sayın Başkan, izah edeyim. 

BAŞKAN — Adnan Karaküçük'ten başlı
yoruz efendim. 

HÜSEYİN ENVER IŞIKLAR (Samsun) — 
Bunlar tatil dolayısiyle bir arada toplanmıştı. 
Şimdi burda yığılıp kaldı. Arkadaşlar gelip 
oy defterlerini alıyorlar. 

BAŞKAN — Adnan Karaküçük'ten başlı
yoruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Tam 
şimdi mu buldun yarın yap. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Herkes 
kendi oyunu kullanıyor. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — 15 

kişi var. Bakalım kaç kişi yok. 
BAŞKAN — Adnan Karaküçük'ten itibaren 

başlıyoruz efendim. 
(Ad okumak suretiyle oylar toplandı. 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın 

üye.. Yok. 
Açık oylama sonucu yeter sayı bulunmadığı 

anlaşıldığından, 1 Aralık ve 3 Aralık günleri 
tatile müsadif olduğundan 8 Aralık 1970 Salı 
günü saat 15,00 te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,07 

..*.. 
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7. _ SORULAR VE CEVAPLAR 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı'nın, Diyanet İsleri Başkan Yardımcı
sının Gima'da görev almasına dair, yazılı soru 
önergesi ve Devlet Bakanı Hüsamettin At ab ey -
li'nin cevabı (7/687) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mucip Ataklı 

Soru 1. — Diyanet işleri Başkan Yardımcısı 
Vekili Yaşar Tunagür, dış ticaret uzmanı sıfatı 
ile veya başka bir sıfatla Gima Genel Müdürlü
ğünde her hangi bir görev almış mıdır? Almış 
ise, bu hizmet karşılığında kendisine ne müd
detle ne kadar para ödenmiştir? 

Soru 2. — Yaşar Tunagür piyasa incelemesi 
yapmak üzere veya başka bir görevle 1969 yı
lında veya başka yıllarda, Gima Genel Müdür
lüğü tarafından Suudi Arabistan'a, Lübnan'a, 
Kuveyt'e veya başka memleketlere gönderilmiş 
midir? Gönderilmiş ise, kendisine bu hizmetleri 
için çeşitli isimler altında ne kadar para öden
miştir? 

Soru 3. — Bir Devlet memurunun ticari bir 
kurumda görev alması 788 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesine uygun düşmekte midir? 

• ı imi———mt 
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23 . 11 .1970 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 10 . 8 . 1970 tarih ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğünün 10719 - 8229 - 7/687 sa
yılı yazıları karşılığıdır. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mucip 
Ataklı'nın Diyanet işleri Başkan Yardımcısının 
Gima'da görev almasına dair Başbakanlığa tev
cih ettiği yazılı soru önergesine verilen cevap
lar aşağıda takdim kılınmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Devlet Bakanı 

Hüsamettin Atabeyli 
1. — Yaşar Tunagür 1 . 1 . 1969 ile 6.5.1970 

tarihleri arasında Gima T. A. Şirketinde kısmi 
mesai esası üzerinden çalıştırılan mütaaddit me
mur elemanlar meyamnda vazife görmüştür. 
Kendisine : Ayda brüt 1 000 Tl. ödendiği mez
kûr Genel Müdürlüğün 4 . 9 . 1970 tarihli ya
zıları ile teyidedilmiştir. 

2. — Yaşar Tunagür 1969 yılında ve bir ay 
müddetle Cidde - Kuveyt ve Beyrut'a gönderil
miş olup, Cidde - Kuveyt, Beyrut - Ankara dö
nüş bileti ile, yevmiye tutarı olan 7 803 Tl. öden
diği, Genel Müdürlüğün yukarıda tarihi yazılı, 
yazısından anlaşılmıştır. 

3. — Gima T. A. Şirketi, özel hukuk hüküm
lerine tabi bir kuruluş olup İdare Meclisi dışın
da, mesai dışı vazife gören memur kişiler, bu 
görev nedeni ile tacir sıfatım iktisabetmezler. 

Bu nedenlerle mesai saatleri dışında, pek 
çok resmî görevli aynı müessesede çalışmıştır. 
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5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 
Üye sayısı : 183 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

AYDIN 
Halil Goral 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

TABİÎ ÜYELEE 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gfürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Oy verenler : 22 
Kabul edenler : 14 

Reddedenler : S 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 159 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

İSTANBUL 
Halûk Berkol 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Ornan Kor 

MUĞLA 
llyas Karaöz 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

[Reddedenler] 
Fikret Gündoğan 
Erdoğan Adalı 

KABS 
Mehmet Hazer 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

ZONGULDAK 
Mehmet Âli Pe«tiM 

[Oya katılmıyanlar] 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

k Ü/T k d~XT A 
AMASYA 

Macit Zer en (Bşk. V.) 
ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı (B.) 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALLKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
^îejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

CUMHURBAŞKANIN-

CA SEÇİLEN ÜYE 

Zerin Tüzün 

Saffet Ural 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek (B.) 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Akmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 
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ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih iTanyera 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRÎ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırla 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun (Baş
kan) 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(t. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım (î. Â.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalp aklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Ozan en 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakîh Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Ak yurt 
Ham di Özer 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğlu 
Oral Karansın an oğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

[Açık ü% 

Eskişehir 
Sivaa 

Hilmi Soydan 
MARDİN 

Abdurrahman Bayar 
MUĞLA 

Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudree Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Al tay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

(Bşk. V.) 

ı elikler] 

1 
1 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Ali Altunta§ 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
F. Cemal Erklin 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMI 
11 NCt BİRLEŞİM 

26 . 11 . 1070 Perşembe 

ıSaat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Mansur 
Ulmsoy ve Akif Tdkamı'e izin verilmesi hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı teskeresi 
(3/931), (3/935) 

2. — Komisyonlarda alçık bulunan üyelikle
re seçim. 

3. — Anayasa Maihkemesine bir yedek üye 
sıeçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA SUNULACAK 
ÎŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
rv 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Suphi Gürsoytoak'ıın, THY Anonim Ortaklığı 
ille Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Senalto arajşltarımiası istiyen öneırgesi 
(10/33) 

2. — Cumhuriyet Senaitosu Adana üyesi 
Mehmet Ünalidı'nın, İojtüaüğün 87 ve 88 nci 
maddelerinin tadili hakkında içtüzük teklifi ve 

Cumhuriyet Senaitosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı: 1441) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 6 . 1970) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile istanbul Üyesi Halûk Berkol'un, 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Kâ
mil KaraveMioğlu ve Ahmet Yıldız'in yasama 
dokunulmazliklıannın kaldırılması hakkında 
Başlbalkanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) 
(S. Sayısı: 1443) (Dağitma tarihi: 2 .6 .1970) 

5. — Cumhuriyeit Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, AnayaJsanm 78 noi maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfatımın bağ
daşıp bağdaşamıyacağına dair, istanbul Üyeısi 
Ekrem özdenin önergesi ve bu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 
sayılı Kararı. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ekrem Acuner'in yasama dokunulnıazhğınm 
kaldırılmıası hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/893) (S. SaJyısı : 1465) 
(Dağitma tarihi : 23 . 7 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayın 1477 

3383 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler, Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/350; 

Cumhuriyet Senatosu 1/1142) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayışı ; 236) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1985 -12800 

1.8. 1970 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 30 . H . 1970 tarihli 136 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oy ile kaimi edilen, 5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile 'birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Ferruh Bozbeyli 

Not : Bu tasan 22 . 6 . 1970 tarihinde Başkanlıkça îlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 29, 30 . 7 . 1970 tarihli 135 ve 136 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşü-
lerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 236) 

Sosyal îşler Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal îşler Komisyonu 

Esas No. : 1/1142 
Kayıt No. : 5 

10 . 11 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına. 

Millet Meclisinim 30 . 7 . 19170 tarihli 136 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 9383 sayılı Güımrük Kanununun 24 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun' tasarısı komiısyonumuBun 10 . 11 . 1070 tarihli toplantısında; ilgili bakanlık 
temsilcisinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Yabancı memleketlere işgücü şevkine dair yapılan anlaşmalar gereğince işçi kabul edecek ya
bancı 'memleketler tarafından, Türkiye'de kurulacak irtibat büroları, temsilcilik veya ofislerin, iş
gücü şevki ile ilgili çalıişmaları ve işçilerin sıhhi ve (meslekî selimleri d l̂ayıs&vle lüzumlu görüle-
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cek araç, gereç, eşya ve servis araîbası gilbi lüzumlu nakil vasıtalarının Grümrük Vergisi ödenmeden 
geçici olarak girmesinin zaruri olduğu kanunun gerekçesinden ve Hükümet temsilcisinin tamamla
yıcı biligil erinden anlaşılacak kanun* tasarısının Millet Meclisince kaJbul edilen şekli öncelik ve ive
dilikle görüşülmek üzere aynen kalbulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Malî ve iktisadî ligler Komisyonuna tevdi edil mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü 
Burdur Sinop Erzurum Muğla 

F. Kınaytürk N. înepeyli E. S omun oğlu 1. Karaöz 

izmir Samsun Traibzon Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
M. Bozoklar Muhalifim, söz hakkını R. Zaloğlu V. Güvenç 

mahfuzdur. 
R. Isıtan 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 18 . 11 . 1970 

Esas No. : 1/1142 
Kayıt No[ : 9 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 30 . 7 . 1970 tarihli 136 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 neü maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısı Komisyonumuzun 17 . 11 . 1970 tarihli toplantısında; ilgili bakanlık 
temsilcisinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

İşgücü anlaşmalarının uygulanmasını sağlamak bakımından işçilerin sağlık durumlarının tes
hili ile meslekî seçimlerinin yapılabilmesi için, i-;çi kabul edecek yabancı memleketler tarafın
dan Türkiye'de kurulacak irtibat büroları, temsilcilik ve ofislerin, işgücü şevki ile ilgili çalışma
ları ve işçilerin sıhhi ve meslekî seçimleri dolayisiyle lüzumlu görülecek araç, gereç, eşya ve ser
vis arabası gibi lüzumlu nakil vasıtalarının Gümrük Vergisi ödemeden geçici olarak girmesinin za
ruri olduğu kanunun gerekçesinden ve Hükümet temsilcisinin tamamlayıcı bilgilerinden anlaşıla
rak kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen şeklinin öncelik ve ivedilikle görüşülmek üze
re aynen kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bu raporda 

Başkan ve Sözcü 
Balıkesir 
M. Güler 

istanbul 
H. Berkol 

içel 
L. Bilgen 

Kâtip 
izmir 

N. Çağatay 

Konya 
M. Varisli 

Erzincan 
F. Bay s oy 

Ç. Senatosu 

Çanakkale 
Z. Termen 

Afyon Karahisar 
M. K. Karaağaçlıoğlu 

Tunceli 
A. Bora 

Gaziantep 
1. T. Kutlar 

Balıkesir 
V. Sarlıcah 

;S. Sayısı : 1477) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 24 . 11 . 1970 

Esas No. : 1/1142 
Kayıt No. : 86 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 30 . 7 . 1970 tarihli 136 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 24 Kasım 1970 tarihli 24 ncü Birleşimde; ilgili Çalış
ına, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Maliye bakanlıkları temsilcileri de hazır bulun
dukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I. - Tasarı işgücü şevkine dair akdolunan anlaşmalar gereğince işçi kabul edecek yabancı 
memleketler tarafından Türkiye'de kurulacak irtibat büroları, temsilcilik veya ofislerin, işgücü 
şevki ile ilgili çalışmaları dolayısiyle lüzum görülecek bâzı araç, gereç ve eşyanın, Gümrük Yergisi 
ödenmeden geçici olarak Türkiye'ye getirilebilmesi ve bilâhara çıkarılması imkânının sağlanma
sını öngörmektedir. 

Gerekçede de belirtildiği üzere, yabancı memleketlere işgücü şevkine dair yapılan anlaşmalar 
uyarınca işçi kabul edecek yabancı memleketler tarafından, Türkiye'de bu işleri yürütmek üzere 
bürolar kurulmaktadır. 

İşgücü anlaşmalarının uygulanmasını sağlamak bakımından, gerek işçilerin sağlık durumları
nın değerlendirilmesi ve meslekî seçimlerinin yapılabilmesi için gerekli olan gereçlerle, diğer tek
nik malzemenin; gerekse bu konu ile ilgili çalışmalarda lüzum ve ihtiyaç duyulacak araç ve eş
yanın, yabancı memleketlerin Türkiye'deki bürolarınca getirilmesinde zaruret bulunduğu, keza 
aynı gerekçede ifade ve beyan edilmiştir. 

Ancak, yürürlükteki mevzuatımıza göre, mezkûr eşya ve malzemenin memleketimize getirtil
mesi, Gümrük Vergisi ödenmesini gerektirmekte olduğundan; bu durum, anlaşmaların uygulanma
sını büyük ölçüde güçleştirmekte ve hattâ engellemektedir. 

Akdolunan anlaşmalarda yer alan gümrük kolaylığının sağlanması keyfiyeti karşısında yaban
cı memleketlerin Türkiye'deki büro ve temsilcilikleri tarafından, çalışmaları ile ilgili olarak Tür
kiye'ye getirtilmesinde lüzum görülecek eşyanın, bilâhara götürülmek kaydiyle, Gümrük Vergi
si ödenmeden, geçici olarak memleketimize girmesini temin maksadiyle hazırlanmış bulunan tasarı, 
Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Bu raporda Başkan ve 

Sözcü Kâtip 
Uşak Konya Ankara Aydın 

M. F. Atayurt O. N. Canpolat 1. Yetiş . Muhalifim 
1. C. Ege 

Kütahya Manisa Maraş Tabiî Üye 
/. E. Erdinç O. Karaosmanoğlu A. Karaküçük Muhalifim 

Gerekçe eklidir 
S. Özgür 

Trabzon Urfa 
A. Ş. Ağanoğlu î. E. Karakapicı 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1477) 
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Muhalefetimin gerekçesi 

1219 sayılı Kanuna göre Türkiye'de tababet tamamen Türk uyruklu doktorlara mahsustur. 
Bu kanun tasarısı ise işçi bürolarında Alman doktorlarına tababet imkânını vermektedir. Anlaş
malar ise Alman doktorlarının işçi bürolarındaki vazifelerini idari olarak derpiş etmiştir. Gerek 
1219 sayılı Kanuna, gerekse Anlaşmalara aykırılığı dolayısiyle tasarıya muhalif kaldığımı arz 
ederim. 

Selâhattin Özgür 
Tabiî Üye 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1477) 
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MİLLET MECLİSİNİN EABUL ETTİĞİ 
METİN 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 5383 sayılı Gümrük Kanunu
nun 24 ncü maddesine 6290 sayılı Kanunla ek
lenen 12 nci fıkradan sonra aşağıdaki 13 ncü 
fıkra eklenmiştir. 

«13. Yabancı memleketlere işgücü şevkine 
dair yapılan anlaşmalar gereğince işçi kabul 
edecek yabancı memleketler tarafından, Tür
kiye'de kurulacak irtibat büroları, temsilcilik 
veya ofislerin, işgücü şevki ile ilgili çalışmaları 
ve işçilerin sıhhi ve meslekî seçimleri dolayı-
siyle lüzumlu görülecek araç, gereç ve eşya, 
(Bunların çeşitleri ve çıkış zamanlan Çalışma 
Bakanlığınca tesbit edilir.)» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı 
yürürlüğe girer. 

tarihinde 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

SOSYAL İŞLER KOMİîSYONUNON KABUL 
ETTİĞİ METİN 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü mad~ 
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 1477) 
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MALİ VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONU

NUN KAİBUL ETTİĞİ METİN 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

•BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KAİBUL ETTİĞİ METİN 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1477) 




