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BAŞKAN : Başkanvekili Hayri Mumeuoğlu
KÂTİPLER ; Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Enver Bahadırlı (Hatay)
BAŞKAN

Cumhuriyet Senatosunun 18 ncı Birleşimini açıyorum efendim.
III. - YOKLAMA
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz efendim..

BAŞKAN — Yoklama yapılacak.
(Yoklama yapıldı).

IV. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Çalışma Bakunı Ali Kıza Vzııner'in,
yurt dışında çalışan işçilerin sorunları, konusun
da tzmir Üyesi Beliğ Belcr'in, Genel Kurulun
bir öncelci birleşiminde yapmış olduğu çjünelmc
dışı konuşmaya cevap veren demeci.
BAŞKAN — Sayın Çalınma Bakanı Ali Eıza
Uzuner, buyurunuz efendim.
ÇALIŞMA BAKANI ALİ RÎSA UZUNER
(Trabzon Milletvekili) — Saym Başkan, muhte
rem senatörler;
îzmir Senatörü Saym Beliğ Belerin, bun
dan önceki Senato Birleşiminde yurt dışındaki
işçilerimizle ilgili olarak gündem dm yapmış
olduğu konuşmada, çok önemli bir temel mese
leye dokunmuş bulunmalarını teşekkürle kar
şılamak isterim.
Gerçekten döviz transferleriyle memleketi
mizin kalkınmasına çok büyük bir katkıda bu
lunan yurt dışındaki isçilerimize gerekon. hikme
ti götürememekte; memlekete kati dönüşlerin
de geleceklerini, gerektiği şekilde güven altına
alamamaktayız. Bütün bunları, bildiğindik için
dir ki, Çalışma Bakanlığında yurt dışındaki is
çilerimizin problemlerine eğilen özel bir birim
kurmuş bulunmaktayız, Böylelikle isçilerimi
zin daha memleketten dış ülkelere çıkmadan,
gidişleri sırasında ve bulundukları memleketler
de işveren ve mahallî idarelerle ve bulunduk
ları toplumla ilgili sorunları tesbit edilmiş,
memlekete kati döndüklerinde güvenliklerinin
sağlanması için, gerekli tedbirlerin neler olduk
ları saptanmıştır. Bu tedbirlerin uygulanması
için, ne biçim bir teşkilât kurulması gerekliliği
hakkında çalışmalar tamamlanmıştır,

Saym Başbakanımızın da Hükümet programı
ve'ülcsijdî bu kürsüden belirttiği gibi, yurt dı
şındaki isçilerimizin memleketimizin ekonomik,
ccsyal ve kültürel kalkınmasındaki katkısının
önemi doiayısiyle bu sorun, bir Hükümet poli
tikası olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Ba
kanlığım, Sayın Belerin de ifade ettiği tedbirbri alabilmek için gerekli imkânları sağlamaya
yönelmiştir.
Bugün elimizde olan imkânlarla kendisinin
ve bizim öngördüğümüz tedbirlerin ancak bir
kısmını alabilecek durumdayız. Problemleri, bü
tün açıklığı ile yaklaşan bütçe müzakereleri ve
silesiyle bertafsil Yüksek Senatoda sizlere arz
etmek imkânı bulacağım için detayına inmiyo
rum. Sayın Beler'e bu vesileyle teşekkürlerimi
sunuyorum.
Yüce Senatoyu saygı ile selâmlıyorum. (Al
kışlar) .
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
;?, — Gençlik ve Spor Komisyonu Başkaıdıyenın, Komisyonlarının Başkanlık Divanı seçimi
ne dair tezkeresi (3/40)
BAŞKAN —• Gündeme geçiyoruz. Başkanlık
Divanının sunuşları, var, okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Gençlik ve ıSpor Komisyonunun 28 .12 .1971
tarihli Birleşimine (7) sayın üye iştirak etmiş,
yapılan Başkanlık Divanı seçimi neticesinde
aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler seçilmişler
dir.
Bilgilerinize arz olunur.
Başkan : Nazif Çağatay
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