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1. — Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'
in, Başbakan Nihat Erim'in son basın top
lantısındaki demeci ile bazı bakanların tu
tumu konusunda gündem dışı demeci. 225:228
2. — tzmir Üyesi Orhan Kor'un, İngil
tere'de katıldığı, parlamanter demokrasi ile
yönetilen ülkelerin tek bir federal birlik
kurmaları hakkındaki konferansta alınan
kararlar konusunda gündem dışı demeci. 228:
229
3. — Sayın üyelerden bazılarına izin
verilmesine dair Başkanlık
tezkeresi
(3/74)
229
4. — Millî Güven Partisi G-rup Başkan
lığının, Diyanet İşleri Başkanlığında gö
revli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri ko
nusundaki Araştırma Komisyonuna Urfa
Üyesi 1. Etem Karakapıcı'nın aday olarak
seçildiğine dair tezkeresi (10/44)
229

Sayfa
5. — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan,
Millî Savunma ve Bayındırlık;, Ulaştırma
ve İmar - İskân komisyonlarında açık bu
lunan birer bağımsız üyeliğine seçim.
6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi
Sırrı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan
ve kullanılan kredilerin ekonomik ve sos
yal kalkınmadaki katkı ve etkilerine dair
Senato
araştırması isteyen önergesi
(10/42)
^
7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi
Sırrı Atalay'ın, bölgelerarasmda artan
farklılık ve bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı hususlarında Senato
araştırması isteyen önergesi (10/43)
8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya
Üyesi Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhu
riyet düzenini yok etmek amacını güden
lerin adalete teslimi hususunda Senato
araştırması isteyen önergesi (10/45)
GÖRÜŞÜLEN İSLER
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1. — Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve
görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanu
nun 864 sayılı Kanunla değişik 6 ncı mad-
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Sayfa
desinin (D) fıkrasının ve bu kanunla ek
lenen ek 5, 6, 7 ve 8 nci maddelerinin değiş
tirilmesine ve aynı kanuna bir ek madde
eklenmesi hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve
•Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve
Tanıtma, Sosyal îşler ve Bütçe ve Plan
komisyonlarından 5'er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu

(Millet Meclisi 1/G07, Cumhuriyet
tosu 1/67) (S. Sayısı : 84 )

Sayfa
Sena
230:235

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Ahmet Yıldız'm yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/986)
(S. Sayısı : 1639)

236

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Ankara Üyesi Turgut Cebe, öldürülen ya
bancı uyruklu üç teknisyene gösterilen manevî
ilginin yanında, yakınlarına maddî yardımda da
bulunulması,
İçel Üyesi Lûtfi Bilgen, içel'de sekiz köyün
içme ve sulama suyu ve
Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'da, Amerika
Birleşik Devletlerinin, ikili Anlaşmalar ve Ku
zey Atlantik Paktı Andlaşması dolayısıyle Yu
nanistan'a satmayı kararlaştırdığı «Phantom F 4» uçakları konularında gündem dışı birer
demeçte bulundu.
Hakkâri Üyesi Necip Seyhan'ın ve
Konya Üyesi Fevzi Halıcı'nın, Diyanet işle
ri Başkan vekili Yaşar Tunagür hakkında ku'rulan Araştırma Komisyonu üyeliğinden çekil
diklerine dair önergeleri Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu.
Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî Savun
ma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - iskân
komisyonlarında aCık bulunan birer bağımsız
üyeliğe seçim, henüz adaylar gösterilmemiş bu
lunduğundan, ertelendi.
Bütçe Karma Komisyonu tarafından Sayış
tay Başkanlığında açık bulunan beş üyeliğe
yapılan seçimin onaylanmasına dair Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu kabul olundu.
6/527 numaralı sözlü soru, soru sahibinin
Genel Kurulda hazır bulunmaması nedeni ile,
bir defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşi
me bırakıldı.
6/566, 6/567, 6/575, 6/577, 6/579, 6/5, Q/G
numaralı sözlü sorular, ilgili bakanların ve

6/570, 6/580, 6/581, 6/1, 6/2, 6/7 numaralı
sözlü sorular da soru sahipleri ve ilgili bakan
ların Genel Kurulda hazır bulunmamaları nede
ni ile gelecek birleşime bırakıldı.
6/4 numaralı sözlü soru, sahibinin ikinci de
fa Genel Kurulda hazır bulunmaması nedeni ile,
yazılı soruya çevrildi.
6/8 numaralı sözlü soru da Adalet Bakanı
Suat Bilge'nin mehil talebi kabul olunarak, er
telendi.
10 42 ve 10/43 numaralı araştırma
leri önerge sahibinin

önerge

10/45 numaralı araştırma önergesi, ilgili ba
kanın ;
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet
Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu
raporu da, Tabiî Üye Ahmet Yıldız ve ilgili Ko
misyon yetkililerinin Genel Kurulda hazır bu
lunmamaları nedeni ile gelecek birleşime bıra
kıldı.
6 . 4 . 1972 Perşembe günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 15,50'de son ve
rildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Hatay
Hayrı Mumcuoğlu
Enver Bahadırlı
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Kâtip
Diyarbakır
Azmi Erdoğan
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li. — GELEN KÂĞITLAR
Rapor
1. — Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 864 sa
yılı Kanunla değişik 6 ncı maddesinin (D) fık
rasının ve bu kanunla eklenen ek 5, 6, 7 ve 8 nci
maddelerinin değiştirilmesine ve aym kanuna
bir ek madde ile bir geçici madde eklenmesi hak

kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri,
Turizm ve Tanıtma, Sosyal İşler ve Bütçe ve
Plan komisyonlarından 5'er üye alınmak sure
tiyle kurulan geçici komisyon raporu (Millet
Meclisi 1/607, Cumhuriyet Senatosu 1/67) (S.
Sayısı : 84) (Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1972)

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15,00
BAŞKAN : Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu.
KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay), Bahriye Üçok

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun

(Cumhurbaşkanınca S. Ü)

47 nci birleşimini açıyorum.

III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır efendim
(Yoklama yapıldı.)

BAŞKAN — Komisyonlarda vazife gören
sayın üyelerle birlikte çoğunluğumuz vardır
efendim.

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
BAŞKAN — İki sayın üyenin gündem dışı
konuşma istemleri vardır. Birisinde sayın Orhan
Akça; «yurdumuzu ziyareti mukarrer Sovyet
Yüksek Şura Prezidyum Başkanı Potg'orriiy'nin
gezisi hakkında gündem dışı söz talep ediyo
rum.» buyuruyorlar. Aylarca evvel taayyün et
miş, tekerrür etmiş bir ziyaretin nedeni hak
kında gündem dışı söz vermekte Başkanlık ma
zurdur. Sayın üye direnirse, Yüce Kurulun ha
kemliğine sunacağım.
ORHAN AKÇA (Kütahya) — Direniyorum.
BAŞKAN — Sayın Orhan Akça direnmekte
dirler. Gündem dışı konuşmasına izin verilip
verilmemesi hususunu oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Reddedil
miştir efendim,

1. — Kayseri Üyesi Hüsnü DikeçUgü'in,
Başbakan Nihat Erim'in son basın toplantısın
daki demeci ile bazı bakanların tutumu konusun
da gündem dışı demeci
BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeçligil, sayın
Başbakan Prof. Nihat Erim'in 5 Nisan 1972 gü
nü Türkiye Radyolarından verilen basın toplan
tısındaki demeci hakkında ve gene Sayın Baş
bakanın hükümetinin tutumu hakkında gün
dem dışı konuşmak için müsaade istemektedir
ler.
Değerli arkadaşlarım, bu tamamen bir dene
tim mevzu oluyor. Gerçi gündem dışı da bir ma
nada denetim müessesesidir. Ancak, bu da bir
genel görüşme konusu olabilir, Başbakanlığın
görüşüne göre. Bu değerli arkadaşımıza da söz
vermekte mazurum. Direnirlerse...
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HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın
Başkan bu benim tabiî hakkımdır, konuşacak
larım Parlâmento ile ilgilidir. Zatıâlinize çok
hürmetim vardır. Fakat konuşmak istiyorum.
BAŞKAN — Sayın arkadaşımız isteminde
direnmektedirler. Söz verilip verilmemesi husu
sunu oylarınıza arzedeceğim. Arkadaşımızın ko
nuşmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir, buyurunuz efendim.
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — sayın
Başkanım, teşekkür ederim.
Bey veren arkadaşlarıma da şükranlarımı
arz ederim. («Vermeyenlere» sesleri) Hayır, bü
tün arkadaşlarıma şükranlarımı arzederim.
Muhterem arkadaşlar, sayın Prof. Nihat
Erim de bir parlamento üyesidir ve Parlamen
toda benden çok tecrübelidirler. Şahsen Başba
kan olmadan önce kendisine bir saygım vardı.
(«Şimdi yok mu?» sesleri) Evet, fakat Başba
kan olduktan sonra parlamento üyeliğinden ay
rılmış bir eda takınarak bu kadar tecrübesine
rağmen, Parlamentoyu yermesini, kendi zaafını
Parlamentoya yükletmesini kınamaktayım. Bu
bir Başbakana hele profesör olan bir zâta ya
kışmaz.
Haddizatında bundan önce de belirtmiştim;
bu gibi zamanlarda Başvekil olacak zatın, bir
defa önce kendi nefsine itimadı olması iktiza
eder.
iikincisi,ekibi ile beraber gayet cesur olup,
memleket meselelerine eğilmesi icap eder. Ta
vizli bir politikanın dışında olması iktiza eder.
Sayın Başbakan bütün bunları yapmamıştır ve
yapamamıştır. Kendi zaafını örtmek için ikide
bir de Parlamentoyu şikâyette bulunmuştur,
şikâyet etmiştir.
Bir Anayasa profesörü vaktiyle Anayasayı
methederken, şimdi ondan şikâyet etmemeli;
çünkü siyasiler bir söylediğinin aksini iddia
ederse, o insan muvaffak olamaz.
Anayasa değişikliğini istedikten sonra, bir
anayasa değişikliğini tekrar parlâmentoya ge
tirmesi ve bununla kuvvet bulacağını zannetme
si hakikaten hatalıdır. Eğer, bir anayasa profe
sörü, Anayasada noksanlıklar görüyorsa, gör
mekte ise bütün bu noksanlıkları önceden tet
kik edip, araştınp, ilk anayasa değişikliğinde
buraya getirmesi lâzımdı. Ondan sonra da Par
lamentoyu sık sık zedelememesi iktiza ederdi.
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Bir Senatör olarak şahsen ben, Senatonun
manevî tarafına değinilmesine karşıyım. Siz ka
bul edersiniz, arkadaşlarımız kabul eder: «Ef enddim, Senato'da bütçe müzakereleri filân zaman
alıyormuş....» Eğer bir topluluğun, daha doğru
su Senato'nun hüviyeti varsa, elbetteki o hü
viyet içerisinde vazifesini yapmakla mükelleftir
ve yapacaktır. Bunun karşısına çıkmak, ikili
parlamento sistemini, yani Senatoyu inkâr et
mek demektir. Bununla kuvvetleneceğini zan
nediyorsa, tahmin ediyorum kuvvetlenmeyecek•tir, çok daha za'f a 'düşecektir,
Sayın profesörün Hükümetinin içerisinde
beğendiğim arkadaşlarım vardır, bunu samimi
yetle söylüyorum. Bunların ismini söylemeyi de
zait bulurum. Ama, var. Bununla beraber eki
bi, bugünkü şartların altından kalkacak güçte
ve kuvvette değildir. Çünkü, bugünkü şartların
altından kalkacak hükümetin Türkiye'nin ne
denlerini, bütün öz meselelerini bilip, bir fikir
etrafında toplanıp, fikirle harekete geçmesi ik
tiza eder.
Türkiye Büyük Millet Meclisine zarflar
atfediyor. Kendisi hangi kanunu getirmiştir de
şimdiye kadar çıkmamıştır? Eğer bir kanunu
getirmişse takibetmesi lâzımıdır.
MEHMET HAZER (Kars) — Çıkmıyor.
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Takip
edecektir, takip ettikten sonra çıkar ve yerine
oturur. Bakanları kanunu takibetmezlerse, bu
sebeple kanunlar çıkmazsa, bu za'fı öbürüne
yüklerse, bu, yerinde değildir. Hatayı doğru
dan doğruya kendi hükümetinde, kendisinde
araması lâzımdır.
Bir misâl vereceğim:
Personel Kanunu diyor Rica ederim, Maliye
Bakanı bir yıldan beri yerinde oturuyor. Bütçe
müzakerelerinde, diğer zamanlarda ağır tenkit
lerimiz oldu. Personel Kanununun hataları öne
serildi. Kendisi de hataları olduğunu söyledi, bir
yıldan beri bir Maliye Bakanı olarak bu Perso
nel Kanununun hatalarını araştırırp, kanun şek
linde Parlamentoya sunar mıydı, sunamaz mıy
dı? Eğer, bir vekil bunu yapamıyorsa, vekillik
yapıyor mu, yapamıyor mu? Kimdedir bu zarf?
Farzedelim ki kendisine yetki verildi. Acaba
bu yetkiyi nasıl kullanacaktır? Evet, gül bahçe
si dikensiz olsun diyor. Parlamentonun salâhi
yetlerini bütün şahsında toplamak istiyor. Bu

C. Senatosu

B : 47

bir nevi hükümet diktatörlüğüdür. Biz salâhi
yetlerimizi kendisine verecek değiliz. Almak is
tiyorsa o başka. Ama kendisi, Hükümetinin içe
risinde bulunan erkânı vazifesini yapmaz da, bir
Personel Kanununun ıslahatını yapamaz da,
onu Parlamentoya yüklerse bu suç doğrudan
doğruya kendi hükümetlndedir.
Bir misal vereyim:
Arkadaşlar Millî Eğitim Bakanlığında bir
uygulama oldu. Millî Eğitim Bakanlığı mensup
ları terfi ettikleri halde maaşı verilemedi. Bunu
arkadaşlarımız dile getirdi. Fakat, işin garibi
ne bakınız ki, 17 vilâyetin muhasebesi öğret
menlerin maaşını ödüyor, diğerleri ödemiyor.
Ne biçim tezat bu? 17 vilâyet ödüyor, diğerleri
ödemiyor. Bir Maliye Bakanlığı, bir Hükümet
düşününüz, bu tezatı ortadan kaldıramıyor, ka
rar veremiyor ve veremedikten sonra da «Bana
şu yetkiyi veriniz» diyor. Dolayısıyle Personel
Kanunundaki aksaklığı kendisi gideremiyor.
Bir bakan çıkıyor, eski Maliye Bakanı, di
yor ki, «Efendim, ben yan ödemeleri teknik
personel için «koydum». Peki, Personel Kanu
nunda bakanın ifadesine göre yan ödemeler
varmış. Sayın Hükümet sen bunu niye tatbik
edemiyorsun? Bu tatbik edemediğini niçin Par
lâmentoya yüklüyorsun? Bu var demek ki, ba
kanın ifadesi. Bu hata onda değil, sayın Baş
bakanın tutuşunda ve Hükümetinin, kendinin
zikzaklı hareketlndedir.
İkinci bir mesele : Diyor ki, «Parlamentoda
tüzükler tatbik edilmiyor.» Parlamentoda şahsi
yetli Başkanlar var. işte bir Başkanımız da bu
rada. Senatoda Tüzüklerin tatbik edildiğine
ben kaniim. Eğer Tüzükler tatbik edilemiyorsa
bundan sorumlu olan Divandır. Divan karar ve
rir. Buna bir başvekil karışamaz ve Tüzükler
şöyle olsun, böyle olsun diyemez.
ikinci bir konu : Ben yoktum. Sayın Baş
bakan karşısındaki gruba tarizde bulunur ve
bir Başbakanın ağırlığında konuşma yapmaz;
çıkıp da ona cevap veren bir insan oldu mu on
dan şikâyette bulunur. Bu da olmaz. Başbakan
bir defa ağırlığınca konuşur, ağırlığınca ce
vap verir, nazikane cevap verir. Ama, bunun
dışında bir cevap verdiği vakit onun karşılğını
da parlamento üyelerinden alır. Bundan dert
yanma olmaz.
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Benim kanaatim, Meclis İçtüzüğüne zaten
Başbakanın karışması doğru değildir. Divanı
vardır, filânı vardır. Eğer yetmiyorsa Divan
toplanır, karar verir, tüzüğünü Meclise teklif
eder, değiştirir. Bu tüzük böyle değişsin diye
bir Başbakan söz sahibi değildir, söyleyemez.
Parlamentonun işlerine müdahale edemez. Bu
da zaıftır.
12 Mart öncesi durum ne idi? Beyefendiler,
Parti hislerinden uzaklaşarak ben sunu kabul
ediyorum. Ben bir siyasî olarak düşünürsem,
parti zihniyeti ile hareket edersem, benim ka
nadıma biraz etkili olmuş olur. Aleyhimize ol
muş olabilir. Ama, ben bunu düşünmüyorum.
Bir zaıf devrinde Türkiye parçalanmak üzere,
Dünya'da bu kadar komünizm ihtilâli olmuş
tur. Hiçbir yerde, Rusya'da, dahil, komünist ih
tilâli olarak, Türkiye kadar komünistlik teşkilâtlanmamıştır. Kabul ediyorum. Eğer 12 Mart
olmasaydı, Türk Ordusunun sağ duyusu olma
saydı Türkiye'de bir komünizm ihtilâli olabile
cekti. Varit. Yerleri de tespit edilmiş, bunda
uyunulmuş. Kabul ediyorum bunu. Fakat 12
Mart'tan sonra ortamın düzelmesini Sayın Ni
hat Erim kendinde aramasın. Bunu Türk Ordu
sunun gücünde, Türk Ordusunun sağ duyusun
da, Türk Ordusunun.
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Parlamen
to, parlamento.
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Par
lamentonun buna tâviz vermeden destekleme
sinde arasın. Bu böyledir. Eğer, Sayın Nihat
Erim biraz daha cesur olsa idi, bu ortamlar
çoktan düzelmişti. Yani, 1 senelik zamana ulaşmayacaktı ve ulaşamazdı. O bakımdan ben Sa
yın Nihat Erim'den istirham ediyorum. Sık sık
bana italya Anayasasından, Alman Anayasasın
dan, Fransa Anayasasından bahsetmesin. Bir pro
fesörün milletinin içtimaî bünyesini bilmesi
lâzım. Türk Milletinin taklit kanunlarla bu ha
le geldiği tarihiyle sabittir. Bir kanun, Anaya
sa da dahil, Türk Milletinin içtimaî bünyesine
uygun olarak çıkar. Ben hukukçu değilim; fa
kat ingiltere gibi bir yerde anayasa da
yok. örf ve âdete dayanarak Devlet idare
si, gemisi yürütülüyor. Eğer Devlet idare
sinin başında olanlar
kuvvetli
şahsiyet
olursa, kanun sözdür. Zayıf olursa, kanun ne ka
dar kuvvetli olursa olsun, onu tatbik edecek
227 —
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güçten mahrumsa edemez ve yürüyemez. Onun
için, İtalya böleymiş, Franlsa böyleymiş filân
değil. Benim milletimin içtimaî bünyesine göre
kanun isterim. Taklitçilik bitmiştir. Ben ilim
adamından isterim ki, artık şurayı burayı kop
ya değil, Türk Milletinin içtimaî bünyesini
tetkik ederek kanunlar vazetsin, getirsin.
Maalesef bu Hükümet de bunu getirememekte
dir, getirmiyor; ikide bir çıkıp kürsüden ital
ya'dan bahsediliyor. Türk Milletinin tarihi var
dır, büyük bir millettir. Atatürk'ten bahsedi
yor, Atatürkçülüğün de öncülüğü vardır. Onun
için benim milletimin hasletlerine göre teklif
lerde bulunmasını, bana başka milletlerden
örnek vermemesini hassaten istirham ederim,
bu benim gruruma dokunuyor.
Muhterem arkadaşlar fazla zamannmızı al
mak istemiyorum. Benim kanaatim, Parlamen
to vazifesini yapıyor. Fikir ayrılıikları olur,
tenkidler de olur, muhalefet de olur. Dikeni ol
mayan gül bahçesi anyorsa, buna demokrasi
denmez, demokrasinin dışında bir idare denir.
Hükümet kanunları getirir, beğenirsem rey
veririm, milletimin menfaatlerine uygunsa rey
verilim, aksi halde tenkid, eder, rey vermem;
aksini isteyemez, insanlar her gün ölmektense
bir defa ölmesi evlâdır. Biz buraya; şahsen
ben ve arkadaşlarım, Senatörlüğün maaşı için
değil, millete hizmet için geldik. Bizi çok yara
lamasın, kendi vazifesini yapsın. Hükümetin
içerisinde sevdiğim bakanlar vardır, onları
saygılarımla hariç tutarım. Bir bakanı diyor
ki, beyefendiler, «O bakanlar da istiyor bunu»
diyor. Bakanlar kendi za'fını bize yüklemesin.
Güvenlik Kurulunda söylemişler; Güvenlik Ku
ruluna meseleleri tam aksettirsinler. «Kıyılar
Kanunu çıkmıyor..» Ee. Sen getirdin de çıkmadı
mı? işe bak.. Sayın Başkanın partilere mensup
bakanları da bunu böyle istiyormuş, onlar da
selâhiyeti bizden almak istiyormuş. Acı şey, gü
lünecek şey.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
2. — İzmir Üyesi Orhan Kor'un, İngiltere'de
katıldığı, parlamenter demokrasi ile yönetilen ül
kelerin tek bir federal oirlik kurmaları hakkın
daki konferansta alınan kararalr konusunda gün
dem dışı demeci.
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BAŞKAN — ingiltere'de katıldığı konfe
rans hakkında Sayın Orhan Kor gündem dışı
söz istemektedir.
Çok kısa olması ricasıyle buyurunuz efen
dim.
ORHAN KOR (izmir) — Sayın Başkan,
değerli senatörler;
Parlamenter demokrasi ile yönetilen ülke
lerin tek bir federal birlik kurmaları için 9
NATO ülkesinden 33 delege Mart ayı başında
ingiltere'de üç günlük bir konferansa katıl
mışlardır.
Milletlerarsı Federal Birlik adı altında
teşekkül ettirilen kuruluşun gayesi, her de
mokratik parlamenter ülke halkının geniş çap
ta desteğiyle parlamenter demokrasi ile idare
edilen milletlerin birleşerek, tek bir federal bir
lik kurmalarını başarmaktır. Bu neftice, ingilterenin Oxford şehri yakınında Ditchley Park
ta üç günlük konferansta alınmıştır.
ABD'nde daha önce kurulmuş bulunan
«Organize Komite» nin çok değerli üyelerinden
ABD Kongresi üyelerinden Milletvekili Morris
Udal, Milletvekili Paul Findley, Milletvekili
Donald Fraser ile emekli Hava Albayı John A.
Mathaws'ün çok nazik mektup ve telgraf da
vetleri ile milletlerarası büyük şöhret sahibi
siyaset, iş ve bilim adamlarının üç günlük tari
hî konferanslarına Türkiye'den kendi arzumla
katılmış bulunuyorum.
Konferansta 5 Mart 1972'den itibaren yü
rürlüğe giren bir Anayasa ile, bir çalışma plan
ve programı meydana getirilmiştir. Meydana
getiriliş ve kabulünde şahsımın da imzası bulu
nan bu Anayasanın birinci maddesi, Teşkilâtın
adını, amacını ve hür demokratik milletlerde
federal bir birlik için halkın desteğini geliştir
mek üzere, demokratik milletlerarası işbirliğini
desteklemek ve bu gayenin tahakkukunu ko
laylaştırmak ve federal gayeler için milletler
arası kongreler tertibetmek suretiyle federal
bir demokratik milletler birliğini gerçekleştir
mektir.
ikinci ve üçüncü maddelerinde; Birliğin ida
resinin, Meclisin, Konseyin millî branşlardan,
seçimlerden bahsedilmektedir.
Dördüncü maddede, millî ve milletlerarası
üyelikler, Parlamento üyeleri komitesi ve yü
rürlüğün 5 Mart 1973 tarihinde başlayacağı
yazılıdır.
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Beşinci maddede, geçici hükümleri ile ilk
Assamble'nin en geç 19-73 yılı sonundan evvel
toplanacağı ve Anayasayı imzalayanların isim
leri bulunmaktadır.
Yapılan seçimlerde; Başkanlığa, ingiltere'
nin MC Gill Üniversitesi eski öğretim üyelerin
den Prof. F. Cyril James getirilmiştir. Başkanvekilliğine Mario Montanari, italya Devlet Zi
raat ve Teknoloji Enstitüsü Müdürü; Sekreter,
Wolfgang Reineke, Batı Almanya Haildelberg
idare Enstitüsü Üyesi; Maliye ve Bütçe işlerine
Richard C. Olson, The Living Wildirnes Mec
muası editörlerinden; Konsül üyeliklerine
Rlans de Vries, Holânda Birinci Meclis üyesi;
Jonh K. Kinnos, Atina - Yunanistan Banker;
Orhan Kor; John A. Mathews, Emekli Hava Al
bayı US; Gladys Mowat, İskoçya - ingiltere
eğitimci; Edgar Arr, büyük iş adamı, Leslie
Spor Kolej Müdürü iskoçya - İngiltere; Theophilus Taylor, Birleşik Amerika; Heng Vredeling, Holânda İkinci Meclis Üyesi, Rudolf
Wagner Tarih Hocası, Münich Almanya; Dr.
Harold Curey şeref başkanı olarak seçilmiş ve
ağır hidrojenin keşfindeki başarısı dolayısıyle
Nobel armağanı kazanmıştır. Bayan Stella
Brnut Osborn da şeref başkan muavinliğine ge
tirilmiştir. Glerance K. Streit de; ABD'de teşki
lâtın başkanı olan değerli şahıs da konsül üye
liğine getirilmiştir.
Böyle bir organize toplantı bugüne kadar
yer yüzünden hiçbir yerinde vukubulmamıştır
ve böyle bir birlik bugüne kadar teşekkül et
memiştir.
Herkes için emniyet, hürriyet, adalet ve re
fahı geliştirecek olan bu birliğin, teşekkülün,
kuruluşunda ve teşkilâtlanmasında şahsımı da
davet eden değerli Amerika Parlamentosunu
üyelerine ve teşkilâtın üyelerine burada can
dan teşekkürlerimi sunmayı bir vazife bilirim.
Saygılarımla (Alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Gündeme geçiyoruz efendim.
3. — Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/71)
BAŞKAN — iki sayın üyeye izin verilmesi
hakkında Başkanlık tezkeresi var, okutuyorum.
Genel Kurula
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu
üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle
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izinli sayılmaları hususunun Genel Kurula arzı,
Başkanlık Divanının 4 . 4 . 1972 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır.
Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur.
Tekin Arıburun
Cumhuriyet Senatosu Başkam
Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl
Ertuğ, hastalığına binaen, 5 . 4 . 1972 tarihin
den itibaren (21 gün).
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca
S. Ü. Tayfur Sökmen, mazeretine binaen,
1 . 4 . 1972 tarihinden itibaren (15 gün).
BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup oylarınıza
sunacağım.
«Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Celâl
Ertuğ, hastalığına binaen, 5 . 4 . 1972 tarihin
den itibaren 21 gün».
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
«Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca
S. Ü. Tayfur Sökmen, mazeretine binaen,
1 . 4 . 1972 tarihinden itibaren 15 gün.»
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
/. — Milli (i üren Partisi (trup llaşl;anhğınnı, Diyanet İşleri Başkeınlığnıela yörcrli Yaşar
T una y ur'ün faaliyetleri kon asımdaki Araştırına
Komisyonuna J'rfa Üyesi İ. Eteni Karakapıcf
nın aday olarak serildiğine- dair tezkeresi
(1/H)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
3 . 4 . 1972 tarih ve 453 sayılı yazılarına:
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 24
Şubat 1970 tarihli 43 ncü Birleşiminde, Diya
net İşleri Başkanlığında görevli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda araştırma yap
mak üzere kurulan Komisyona, Grubumuzu
temsilen seçilen Hakkâri Üyesi Necip Seyhan'ın
partimizden ayrılması münasebetiyle boşalan
yere Urfa Senatörü Dr. ibrahim Etem Karakapıcı aday olarak seçilmiştir.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
Dr. Sami Turan
Kayseri
BAŞKAN — Sayın Karakapıcı'nm Komis
yona üye seçimini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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BAŞKAN — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan
Millî Savunma Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar
ve iskân komisyonlarında açık bulunan birer
bağımsız üyeliğe seçim için aday gösterilmemiş
tir. Bu madde gereği yapılamayacaktır.

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Çalışma Bakanlığının
Kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 864 sa
yılı Kanunla değişik 6 ncı maddesinin (D) fık
rasının ve bu kanunla eklenen ek 5, 6, 7 ve 8 nci
maddelerinin
değiştirilmesine ve aynı kanuna
bir ek madde ile bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri,
Turizm ve Tanıtma,
Sosyal İşler ve Bütçe ve
Plan komisyonlarından
5'cr üye alınmak sure
tiyle kurulan geçici komisyon raporu
(Millet
Meclisi 1/607, Cumhuriyet Senatosu 1/67) (S.
Sayısı : 84) (Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1972) (1)
BAŞKAN — Bir önerge var
okutuyorum
efendim.
Yüksek Başkanlığa
Yurt dışında bulunan Türk işçilerinin hak
ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, çe
şitli sorunlarının yurt içinde ve dışındaki ku
ruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak, Ba
kanlığın yurt dışı kuruluşlarını düzenlemek,
yönetmek ve denetlemek üzere «Yurtdışı İşçi
Sorunları Genel Müdürlüğü» adı ile Çalışma
Bakanlığında bir idarî ünite kurulmasını ve
yurt dışındaki işçilerimizin, Devlet hizmetlerin
den gerektiği ölçüde yararlanmalarını gerçek
leştirici, Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 864
sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesinin (D)
fıkrasının ve bu kanunla eklenen 5, 6 ve 8 nci
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir
madde ile bir geçici madde eklenmesi hakkın
daki kanun tasarısının Gelen Kâğıtlardan gün
deme alınarak, gündemdeki bütün işlere önce
lik tanımak suretiyle ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim.
Geçici Komisyon Başkanı
istanbul
Rifat Öztürkcine
(1) 84 S. Sayılı basmayazı tutanağın
na eklidir,

sonu
_

BAŞKAN — Aynı mealde Sayın Bakan ta
rafından verilmiş bir önerge var, okutuyorum
efendim.
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına
Bugünkü Gelen Kâğıtlar arasında yer alan
«Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve
Görevleri
hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 864 sayılı Ka
nunla değişik 6 ncı maddesinin (D) fıkrasının
değiştirilmesi, bir ek madde ile bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı» nm öne
mine ve müstaceliyetine binaen Gelen Kâğıtlar
dan gündeme alınarak, herşeye takdimen gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim.
Çalışma Bakanı
Ali Rıza Uzuner
BAŞKAN — Her iki önerge de aynı nite
liktedir ve aynı işleme tabi tutulacaktır, öner
geler üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok.
Evvelâ, Tüzüğümüzün 70 nci maddesi gere
ğince Gelen Kâğıtlardan gündeme alınması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim.
öncelikle müzakere edilmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul, edilmiştir efendim,
Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini al
sınlar.
!
Saym Çalışma Bakanı ve Komisyon yerin
deler.
Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Okunmasını kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Okunmaması kabul
edilmiştir.
Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok.
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler..
Kabul edilmiştir efendim.
İvedilik teklifi vardır.
Maddelerin bir kez görüşülmesi hususunu
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim.
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Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri
hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 864 sayılı Ka
nunla değişik 6 ncı maddesinin (D) fıkrasının
ve bu kanunla eklenen ek 5, 6, 7 ve 8 nci mad
delerinin değiştirilmesine ve aynı kanuna bir
ek made ile bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı

başarı sırasına uygun olarak gerekli atamaları
yapar.
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?
MAHMUT VURAL (Ankara) — Söz isti
yorum efendim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Vural.

Madde 1. — 4841 sayılı Kanunun 864 sa
yılı Kanunla değişik 6 ncı maddesinin (D) fık
rası aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir :
D) Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve ben
zeri milletlerarası kuruluşlarla yazışmaları ve
bu kuruluşlara üye olmaktan doğan işler yü
rütmek.

MAHMUT VURAL (Ankara) — Sayın ardaş'lar;
Bu kanunun daha önceki yıllarda yapılan
müzakeresi sırasından da aynı madde hakkında
söz almış ve bunların mahzurlarını belirtmiştim.
Zaman bana hak verdi.
Ek madde 5'in bir kısmında Çalışma Müşa
viri, Ataşesi ve Ataşe Yardımcısı kadrolarına
atanabilmek için 4 şart ileri sürülmektedir.
Bunlardan bir tanesi; «Fakülte veya yüksek
okul mezunu olmak.» (B) fıkrasında ise: «Ça
lışma Bakanlığı veya bağlı kuruluş veya kurum
larında en az 3 yıl çalışmış olmak» şartı getiril
mektedir.

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir «fendim.
Madde 2. — 4841 sayılı Kanuna 864 sayılı
Kanunla ilâve edilen ek 5 nci madde aşağıda
yazılı şekilde değiştirilmiştir :
Ek madde 5. — I - Çalışma Müşaviri, Ata
şesi ve Ateşe Yardımcısı kadrolarına atanabil
mek için:
A) Fakülte veya yüksek okul mezunu ol
mak,
B) Çalışma Bakanlığı veya bağlı kuruluş
ve kurumlarında en az 3 yıl çalışmış olmak,
C) Almanca, Fransızca, İngilizce dillerin
den birini yahut atanacağı ülkenin dilini bil
mek (Atanacağı ülkenin dilini bilenler tercih
olunur.)
D) Görevinin gerektirdiği yeterlik sına
vını kazanmış olmak,
Gereklidir.
II - Yurt dışı kuruluşlarındaki sosyal yar
dımcı ve memur kadrolarına atanabilmek için:
A) En az lise veya dengi bir okuldan me
zun olmak,
B) Almanca, Fransızca, İngilizce dillerin
den birini veya atanacağı ülkenin dilini bilmek
(Atanacağı ülkenin dilini bilenler tercih olu
nur.)
C) Görevinin gerektirdiği yeterlik sınavını
kazanmış olmak,
Gereklidir.
III - Bakanlık; ihtiyaç, kadro ve hizmetin
durumuna göre sınavı kazananlar arasından,

Muhterem arkadaşlar bu, devlet yönetimin
de idarenin bir bakıma icra organını bağlama
sıdır, Meselâ çok vasıflı, diğer maddelerde sa
yılan vasıfları fazlasıyle haiz olan bir kimse,
bütün arzuya rağmen, bu 3 yıl şartından dolayı
tayin edilemeyecektir. Üstelik de bu 3 yıllık
çalışmanın, mutlaka Bakanlığın merkez veya
taşra teşkilâtında veya Bakanlığa bağlı kuru
luşlarda geçmiş olması şartı var. Yani en ücra
bir vilâyette veya kasabada kayıt memurluğu
yapan bir kimse yurt dışına atanabilecek; ama
başta bugünkü Sayın Bakan, kendisinin müste
şarı veyanutta kurmakta oldukları Genel Mü
dürlüğün Genel Müdürü bütün üstün vasıfları
haiz olduğu halde, arzularına rağmen tayin edi
lemeyeceklerdir. Sebep? Üç sene Bakanlığın
taşra veya merkez teşkilâtında çalışmadığı için.
Bu şekildeki bağlayıcı husus her ne kadar 7 nci
madde ile değişik bir şekilde tatbik ediliyorsa
da, yani bu kanunun neşri tarihinden itibaren
2 yıl için muteber değilse de, 2 yıl sonra yine bu
şartın işleyeceği hususu getirilmektedir. 7 nci
madde ile Hükümet benim noktai nazarımı pren
sipte benimsemiş oluyor. Ancak bunu 2 yıl için
benimsemiş oluyor; 2 yıl sonra yine üstün va
sıflı, değerli, Devlet yönetiminde görev almış
mümtaz bir şahsın tayinine imkân vermeyecek
olan (B) fıkrasına dönüş yapılıyor. Sırf mer-
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kes veya taşra teşkilâtında 3 yıl çalışamadığı j koyduğunuz zaman, 2 sene 1İ ay 29 gün çalış
mış çok vasıflı insana «Hayır sen gidemezsin,
için dışarıya tayini imkânı bulunamayacaktır.
tayin olamazsın» demek gibi bir prensibi kabul
Mevzuat böyle icabettiriyor denilecektir.
12 yıllık Parlamento hayatında açıkça söy- | ediyor. Bu gibi bağlayıcı hükümlere lüzum yok
tur. Benim Umumî Heyetinizden ricam, bir
lemek lâzım ki, şahidolduğumuz hususlardan
takrir veriyorum, bu hususun tasarıdan çıkarıl
birisi de idarenin bu gibi kuruluşlarda ve tayin
ması
lâzımdır.
lerde getirdiği şartlarla, kendi tayinlerini ga
ikinci bir husus; (D) bendinde «görevinin
rantiye alma, söz de siyasî nüfuzun dışında
gerektirdiği yeterlilik sınavını kazanmış olmak»
kalma prensibi ile âdeta Hükümeti iş yapamaz
hususu var. Bu yeterlik sınavından neyin kas
yahut tayin edemez gibi bağlayıcı hükümleri ge
tedildiği, hangi yeterliğin aranacağı hususunun
tirmek suretiyle, bize her şeyi kolaylıîda kabul
açıklanmasında fayda vardır.
ettirmişlerdir. Bunun birçok misalleri vardır,
Muhterem Başkanlığa bu hususla ilgili ha
12 yıl içinde,
zırlamış bulunduğum bir önergeyi takdim ediyo
Benim ricam; yani 2 sene 11 ay 29 gün çalrum.
çan çok üstün vasıflı bir insan kendi taşra veya
Hürmetlerimi, arz ederim,
merkez teşkilâtında olsa bile, Bakan bunu tayin
BAŞKAN — Teşekkür ederim,
edemeyecektir. Böyle bağlayıcı hükümleri kal
Başka söz isteyen sayın üye var mı efendim?..
dırın.
X. OIi..
Devlet yönetiminde memurların tayini, nite
Sayın Komisyon Başkanı buyurunuz.
lik, is yapabilme, kapsatite, kültür, beceriklilik
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EİFAT ÖZesasına dayanmalıdır. Yoksa Kanunun hüküm
TÜRKÖİNE (istanbul) — Sayın Başkan, muh
lerine sığınmış, sadece şekil bakımından yılını
terem arkadaşlarım;
doldurmuş insanları tayin etmek değil, Çok üs
Bu getirilen hüküm yeni bir hüküm değildir.
tün meziyetli, dirayetli insanları tayin etme im
Esas kanunda, 864 sayılı Kanunun ek 5 nci mad
kânını Hükümetin her saman için elinle tutması
desinde zaten mevcuttur. Bu hüküm yürürlük
lâzımdır. Geçmiş yıllarda hükümetleri bu gibi
tedir. Kaldı ki; Ticaret Bakanlığının, Turizm
hükümlerle bağladığımız için, birçok yerlere çok
ve Tanıtma Bakanlığının, Hariciye Bakanlığının
değerli insanlar tayin edilememiş, vasıfsız insan
bu gibi elemanlarında dış ülkelerde çalışabil
ların çalıştığı işlerde, netice itibariyle hiç bir
mesi için en aşağı iki yıl aynı bakanlıkta görev
müspet netice de elde edilememiştir. Nitekim
jrapma durumu sağlanmıştır. Bunun da nedeni
Çalışma Bakanlığının geçmiş yıllardaki yaptığı
yalnız diploma değil, meslekî formasyonun da
tayinler, Avrupa'daki basın ataşeliklerine gi
arandığı gerekçesine dayanmaktadır.
den kimselerin durumu meydandadır. Hattâ,
Bu itibarla önergenin reddi ile maddenin ay
bundan sonra da düzeleceğini ben şahsen ka
nen kabulünü arz ederim.
bul etmiyorum, kani değilim.
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum efendim:
Yani bir şeyin teşkilâtını kurmakla bu iş iyi
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
gidecektir diye bir neticeyi prensip olarak ka
Madde
2. —
bul edersek, yanlıştır, istediğiniz kadar umum
Ek madde 5. — I kısmında :
müdürlük kurunuz. Umum müdürlükler kur
B) Çalışma Bakanlığı veya bağlı kuruluş
makla, idarî teşkilâtı alabildiğine genişletmekle
ve
kurumlarında
en az 3 yıl çalışmış olmak,
de bu iş olmaz. Bugüne kadar nasıl gitti ise yi
Kısmının
şifahi
izahatımdaki sebepler dolane de giderdi; ama maden ki iyi niyetle kuru
yısiyîe
çıkarılmasını
ve alfebetik sıranın da ona
luyor, bu gibi bağlayıcı hükümleri lütfen koyma
göre düzenlenmesini arz ve teklif ederim.
yın. Bakanlar, Hükümet yetkili olarak en iyi
Ankara
sini tayin edebilme durumunda olmalıdır.
Mahmut
Vural
Diğer şartlar gayet güzel. «Fakülte veya
yüksek okul mezunu olmak...» Kimsenin itirazı
BAŞKAN — Efendim, önerge hakkında Sa
yok. «iyi lisan bilmek» kaydına da itirazımız
yın Komisyon Başkanı mütalaasını ifade etti
yok, yerinde; ama illâ ki üç yıl çalışma şartını
ler.
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Sayın Bakanın mütalaası olacak mı efen
dim?.. Buyurunuz Sayın Bakan.
ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER
(Trabzon Milletvekili) — Sayın Başkan;
Sayın Senatör Vural'ın temel görüşünü tak
viye etmek bakımından kendilerinin de ifade
buyurdukları 7 nci maddede iki yıl süre ile bu
ertelenmiş bulunmaktadır.
Şimdi; bu madde ile bizim getirdiğimiz hu
sus, müşavir, ataşe ve ataşe yardımcıları hak
kındaki imtihan ve nitelikler ile memur ve sos
yal delegeler arasındaki farklılıktır. Daha ev
vel bunlar tüm olarak mütalaa edilmiş, aynı
sınavdan geçirilmiştir.
Sayın Başkan, mutlaka dikkat edilmiştir; bu
sınavın iki cephesi vardır. Üniversitedeki dil
hocalarının da katılacağı yüksek seviyede bir
dil imtihanı, onu müteakip niteliklerini tespit
etmek için ayrıca yeterlik imtihanı lisanın öte
sinde bahis konusudur.
Sayın Başkan, şunu arz edeyim ki; benzeri
kuruluşlarımızda yalnız bakanlıklardan dış tem
silciliklere tayin usulü yer almakla beraber,
onun yanında değişik sürelerde iki yıl veya üç
yıl gibi bizim kanunumuzla muadelet şeklinde
bir uygulama vardır.
Değerli Başkan, şunu ifade etmek isterim ki;
gönderilecek kimselere şu anda çok ihtiyaç duy
duğumuz için, Bakanlıkta yeteri kadar elema
nımız bulunmadığı için ve hatta açtığımız bir
imtihana katılanlar arasından ancak dört kişi
nin kazanması muvacehesinde bu yola gittik.
Yine, bir taraftan Yurt Dışı İşçi Sorunları
Genel Müdürlüğünü merkezde bu kanunla ku
ruyoruz, bununla birçok yetenekli elemanlar
alacağız ve bu elemanlarda aşağı yukarı bu
dış görevlerde aranacak vasıflar da saptanacak
tır. Bu şekilde merkezde bir kaynak tesis et
miş bulunacağız. Bu kaynağın dışa etkili ola
cak şekilde, dışta görev yapacak şekilde güçlen
mesi için elbette ki, bir oryantasyona ihtiyacı
olacaktır, iki yıllık süre de bunun için kâfi ve
vafidir. Bu tabikattan mülhem olarak etkin
bir kuruluş için bu şekilde formüle edilmiştir,
arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Bu suretle Sayın Vural tarafından verilen
önergeye Saym Bakan ve Komisyonun Sayın
Başkanı katılmamışlardır.
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önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir efendim.
Bir önerge daha var, okutuyorum efendim.
Saym Başkanlığa
Görüşülmekte olan kanunun ikinci maddesi
nin (C) bendine aşağıdaki ekin eklenmesini arz
ederim.
«Yukarıdaki fıkralarda zikredilen hususlar
aranmaksızın gerekli hallerde Çalışma Bakanı
nın önerisi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile
Devlet yönetiminde görev yapmış kişiler atana
bilir.»
Ankara
Mahmut Vural
BAŞKAN — Saym Mahmut Vural madde
üzerindeki konuşmalarında önergelerini izah
buyurmuşlardır.
Önerge üzerinde söz isteyen saym üye.. Yok.
Saym Komisyon Başkanı katılıyor musu
nuz?... Katılmıyor musunuz.
Saym Bakan siz katılıyor musunuz?..
ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER
(Trabzon Milletvekili) — Saym Başkan;
Etkin olması bakımından, güçlü olması bakı
mından sayın önerge sahibinin önerdiği fakül
te veya yüksek okul mezunu olmadan, Çalışma
Bakanlığında çalışma şartı ile (ki, bu iki yıl
erteleniyor) aranmadan, yüksek tahsili olma
yan kimselerin de, formasyonu müsaidolmayan
kimselerinde dışarıya atanması gibi bir imkân
doğmuş olacak. Bu, tatbikatta suiistimal edile
bilir bir haldir. Şunu da Yüce Senatoya arz et
mek isterim ki, bunu bakanların veya genel mü
dürlerin takdir ölçüleri dışında, sağlam, objek
tif esaslara bağlamak bakımından bu espri ile
bu kanunu takdim etmiş bulunmaktayız.
Saniyen tadilden önceki, yani yürürlükte
olan kanunda da bu hükümler yer almaktadır.
Bu yönden önergeye iltifat edilmemesi kanaa
tini arz ederim.
BAŞKAN — Saym Vural, söz mü istediniz
efendim?.. Buyurunuz.
MAHMUT VURAL (Ankara) — Saym Baş
kanım, benim takririmdeki kasıt yüksek tahsil
li olmamak, lisan bilmemek değil. Yüksek tah
silli olup en iyi derecede lisan bilen, bu işi en iyi
yapabilecek bir kimse varsa, kanunun elini
kolunu bağlamasına rağmen, üç yıl hususunu
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aramaksızın Çalışma Bakanlığının teklifi, Ba
kanlar Kurulunun karan ile üstün vasıflı bir
kimsenin tayinini imkân dahiline sokmak için
dir. Yani, Bakanlar Kuruluna bu hususta ge
rekli yetkiyi vermek istiyoruz. Yoksa üç sene
çalışmadı; ama çok değerli bir insan, meselâ
kendisinin müsteşarını yarın böyle bir göreve
atama isterse, iki sene 29 günlüktür diye ta
yin edemeyecek. Ben Bakanlar Kurulunu icra
da yetkili kılmak için, müessir kılmak için ver
dim teklifimi. Ama böyle bir yetki istemiyorlar
sa o başka.
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Sayın önerge sahibi mütemmim açıklama ile
önergesinin izahını tamamlamışlardır.
Sayın Bakan ve Komisyon Başkanı önerge
ye katılmamışlardır.
ÇALIŞMA BAKANI ALÎ RIZA UZUNER
(Trabzon Milletvekili) — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER
(Trabzon Milletvekili) — ıSaym Başkan, sayın
senatörün buyurduğu vasıftaki kimselerin im
tihana girmemesi için hiçbir sebep yoktur. Ba
kanlıkta çalışmayan bu nitelikleri haiz olan
kimseler aynı haklardan faydalanarak imtiha
na girebilirler ve dışta görev alabilirler. Bu yön
den imtihanı kaldırıp bunu Bakanlar Kurulu
nun karan ile gerçekleştirmek iyi bir yol olma
sa gerektir, imtihan şarttır ve kanunun temel
esprisidir. Bundan önceki kanunda da bu esas
yer almış bulunmaktadır.
Arz ederim.
BAŞKAN — Buyurun sayın Alpaslan.
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Gayet kı
sa bir maruzatım var.
Sayın Vural üç yıl meselesini, yani teşki
lât bünyesinde üç yıl çalışma halinin husule ge
tirdiği mahzurları bertaraf etmek için düşünü
yor. Buna dair hüküm başka maddede gelmiş,
7 nci maddede gelmiş. Üç yıl şartı aranmaksızın
diye konmuş.
MAHMUT VURAL (Ankara) — 2 yıl demiş
orada da.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedil
miştir.
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Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum:
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul
edilmiştir.
Madde 3. — 4841 sayılı Kanuna 864 sayılı
Kanunla ilâve edilen ek 6 ncı madde aşağıda
yazılı şekilde değiştirilmiştir:
Ek Madde 6. — Çalışma müşaviri, Ataşesi
ve Ataşe Yardımcısı olarak atanacaklar ve sos
yal yardımcı memurların, hizmetin icabettirdiği
mahiyet ve seviyede olması gereken yabancı dil
bilgileri; üniversitelerin yabancı dil kürsüleri
öğretim üyelerinin da katılacağı, Çalışma Ba
kanlığınca teşkil edilecek sınav kurallarınca
tespit olunur.
Çalışma Müşaviri, Ataşesi, Ataşe yardımcı
ları ile sosyal yardımcı ve memurların yabancı
dil ve yeterlik sınavlarının şekli ve sınav kural
ları Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir yö
netmelikte belirtilir.
Yabancı dil sınavında başarı sağlayamayan
lar yeterlik sınavına giremezler.
BAŞKAN — Ek madde 6'nın 2 nci fıkrasın
daki tabı hatası düzeltilmiştir, «kurulları» ol
muştur. Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?..
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Madde 4. — 4841 sayılı Kanuna 864 sayılı
Kanunla ilâve edilen ek 7 nci maddenin birinci
fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir.
Ek madde 5'in II nci bendindeki hükümler,
din adamı ve işçi sendika uzmanı olarak atana
cak sosyal yardımcılar hakkında uygulanmaz.
BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum.
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir.
Madde 5, — 4841 sayılı Kanuna 864 sayılı
Kanunla ilâve edilen ek 8 nci madde aşağıdaki
yazılı şekilde değiştirilmiştir.
Ek Madde 8. — Çalışma Bakanlığı yurt dı
şındaki işçilerimizin meslekî, sosyal, hukukî ve
diğer sorunlarının çözümlenmesinde, Bakanlık
ile Çalışma Müşavirliği ve Ataşeliklerinin em
rinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli olarak
hizmetin özelliğine göre yabancı dil bilgileri
Çalışma Bakanlığınca gösterilen kuruluşlarca
tespit edilmiş olan Türk ve yabancı uyruklu
avukat, doktor, uzman, sosyal hizmetler uzma4
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nı, mahallî kâtip, tercüman, daktilo ve yardım
cı personel çalıştırmaya yetkilidir. Bu personel
hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 1327 sayılı Kanunla değişik 4 ncü maddesi
nin (B) fıkrası hükmü uygulanmaz.
Yabancı memleket mevzuatına göre, sözleş
melerin elçilikler veya konsolosluklarca yapıl
masının zorunlu olduğu hallerde, sözleşmeler
elçilik veya konsolosluklarca yapılır.
Sözleşmeli personelde aranacak nitelikler,
yabancı dil bilgilerinin tespiti, tabi tutulacakları
sınav ile bunların sözleşme ve çalışma şartları
bir yönetmelikle düzenlenir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir.
Madde 6. — 4841 sayılı Kanuna aşağıdaki
madde eklenmiştir.
Ek madde 12. — Yurt dışında bulunan Türk
işçilerinin hak ve menfaatlerini korumak ve ge
liştirmek, çeşitli sorunlarının çözümlenmesinde
yurt içinde ve dışındaki kuruluşlarla gerekli
koordinasyonu sağlamak, Bakanlığın yurt dışı
kuruluşlarını düzenlemek, yönetmek ve denet
lemek üzere Çalışma Bakanlığında bir «Yurt
dışı işçi Sorunları Genel Müdürlüğü» kurulmuş
tur. Yurt dışındaki işçi sorunlarına ilişkin ko
nularda bakanlıklar ve diğer kuruluşlarla işbir
liği ve koordinasyon, Çalışma Bakanlığınca sağ
lanır; bunun şekil ve esasları Bakanlar Kurulu
kararı ile tespit edilir.
Çalışma Bakanlığı, Bakanlığı temsil ve çalış
ma müşavirliklerinin faaliyetlerini koordine
etmek, kuruluşlararası işbirliği sağlamak üzere
yurt dışında bir Başmüşavirlik kurulabilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok, Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
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Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir.
Madde 7. — 4841 sayılı Kanuna aşağıda ya
zılı geçici madde eklenmiştir.
Geçici madde — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren iki yıl içinde çalışma mü
şaviri, ataşesi ve ataşe yardımcısı kadrolarına
yapılacak atamalarda, bu kanunun ek 5 nci
maddesinin I nci bendinin (B) fıkrasında öngö
rülen Çalışma Bakanlığı veya bağlı kuruluş ve
kurumlarında en az 3 yıl çalışmış olmak şartı
aranmaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir.
Madde 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir.
Madde 9. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir.
Tümü üzerinde lehte - aleyhte söz isteyen
sayın üye?.. Yok. Tasarıyı oylarınıza sunuyo
rum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Bu suretle Millet Meclisinden gelen metinde
de değişiklik olmadığından Resmî Gazetede ya
yınlandıktan sonra kanunlaşacaktır. Hayırlı ol
sun memleket hakkında.

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLAR (Devam)
(>. — Cumhuriyet Senatosu Kars üyesi Sırrı
Atalay'm, son be§ yıl içinde açılan ve kullanılan
kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki katkı
ve etkilerine dair Senato araştırması isteyen öner
gesi (10/42)
BAŞKAN — Sayın Atalay?.. Buradalar.
Sayın Hükümet?.. Yok.
Gelecek birleşime kalmıştır.

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı
Atalay'm, bölgelerarasında artan farklılık ve böl
gesel plana gitme zorunluyu olup olmadığı husus
larında Senato araştırması isteyen önergesi
(10/43)
BAŞKAN — Sayın Atalay?.. Burada.
Sayın Hükümet?.. Yok. Gelecek
kalmıştır.
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8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet düzenini
yok etmeli amacını güdenlerin adalete teslimi hu
susunda Senato Araştırması isteyen önergesi
(10/45)
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BAŞKAN — Sayın Özer?.. Yok.
Sayın Hükümet?.. Yok.

Gelecek birleşime

kalmıştır.

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam)
2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet
YıMız'ın, yasama dokunulmazlığın m kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/986) (S. Sayısı : 1639) (Dağıtma tarihi:
26 .7 .1971)
BAŞKAN — Sayın Yıldız?.. Yok.

Sayın Komisyon?.. Yok. Gelecek birleşime
kalmıştır.
Bxı suretle gündemde görüşülecek başka bir
madde kalmamıştır.
11 Nisan 1972 Salı günü saat 15,00'de topla
nılmak üzere .47 nci Birleşimi kapatıyorum.
(Kapanma Saati : 16,03)
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GÜNDEMİ
47 NCi BİRLEŞİM
6.4.1972 Perşembe
Saat : 15,00
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLLARI
1. — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, Millî
Savunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve imar iskân komisyonlarında açık bulunan birer ba
ğımsız üyeliğe seçim.
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II

SORULER VE GENEL GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ
KARALAŞTIRILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı
Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kullanı
lan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki
katkı ve ve etkilerine dair Senato araştırması
isteyen önergesi (10/42)

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı
rı Atalay'm, bölgelerarasında artan farklılık ve
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı
hususlarında Senato araştırması isteyen öner
gesi (10/43)
3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet düze
nini yok etmek amacını güdenlerin adalete tes
limi hususunda Senato Araştırması isteyen öner
gesi (10/45)
4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Ah
met Yıldız'm, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/986) (S. Saysı : 1639) (Da
ğıtma tarihi : 26 .7 .1971)
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V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER

Toplantı : 11

tf)

C U M H U R İ Y E T SENATOSU

#

S. Sayısı :

Ö4

Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 4841 sayılı
Kanunun 864 sayılı Kanunla değişik 6 nci maddesinin (D) fıkrası
nın ve bu kanunla eklenen ek 5 ? 6, 7 ve 8 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve aynı kanuna bir ek m a d d e ile bir geçici m a d d e eklenmesi
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Sosyal İşler ve
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi ; 1/607; C. Senatosu : 1/67)
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 506)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Mildürlüğü
Sayı : 5248

.

28 . 3 . 1972

C UM HURİ YET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 27 . 3 . 1972 tarihli 61 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
işari oyla kabul edilen Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri baklandaki 4841 sayılı Kanu
nun 864 sayılı Kanunla değişik 6 nci maddesinin (!>) fıkrasının V;Î bu kamınla eklenen ek 5, 6, 7
ve 8 nci maddelerinin değiştirilmesine ve aynı ka rana bir ek madde ile bir geçici madde eklenmesi
hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Sabit Osman Avcı
Millet Meclisi Başkanı
Not : Bu tasarı 7 . 2 . 1972 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 27 . 3 . 1972 tarihli 61 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir.
(Millet Meclisi S. Sayısı : 506)

G-eçici Komisyonun raporu
Cumhuriyet Senatosu
Geçici Komisyonu
Esas No. : 1/67
Karar No. : 2

4 . 4 . 1972

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 27 Mart 1972 tarihli 61 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
işari oyla kabul edilen. Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanu
nun 864 sayılı Kanunla değişik 6 nci maddesinin (D) fıkrasının ve bu kanunla eklenen ek 5, 6, 7
ve 8 nci maddelerinin değiştirilmesine ve aynı kanuna bir ek madde ile bir geçici madde eklenmesi
hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 28 Mart 1972 tarihli ve 5248 sayılı yazıları
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ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Cumhuriyet Senatosunun 30 Mart 1972
tarihli 45 nei Birleşiminde Dışişleri, Turizm ve' Tanıtma, Sosyal İşler ile Bütçe ve Plân komisyon
larından beşer üyenin katılmasiyle kurulan Geçici Komisyonumuzun 4 Nisan 1972 tarihli Birleşi
minde Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner ve ilgili bakanlıklar temsilcileri hazır bulundukları halde
tetkik ve müzakere olundu.
I - Tasarı, Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 864 sa
yılı Kanunla değişik 6 ııcı maddesinin (D) fıkrasının ve bu kanunla eklenen ek 5, 6, 7 ve 8 nei
maddelerinin değiştirilmesi ve sözü edilen kanuna bir ek ve bir de geçici madde eklenmesi ile Ça
lışma Bakanlığı teşkilâtı içinde yurt dışında bulunan Türk işçilerinin hak ve menfaatlerini ko
rumak ve geliştirmek, çeşitli sorunlarının çözümlenmesinde yurt içinde vö dışındaki kuruluşlarla
gerekli koordinasyonu sağlamak, Bakanlığın yurt dışı kuruluşlarını düzenlemek, yönetmek ve de
netlemek üzere «Yurt Dışı İşçi Sorunları Genel Müdürlüğü» idari ünitesinin kurulmasını ve bu
kuruluşun teşkilâtlanmasına, görev ve tetkiklerine ilişkin kanuni düzenlemelerin gerçekleştirilebil
mesini öngörmektedir.
Tasarının gerekçesinde açıklandığı ve Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner tarafından da Komisyo
numuzda bizzat ifade edildiği üzere, bugün her elli vatandaşımızdan bir tanesi yurt dışında işçi
olarak çalışmakta ve günümüzde 600 bin olan bu rakam her geçen yıl daha da artmaktadır. Bu
vatandaşlarımızın memleketimizin kalkınma çabalarına olan büyük katkıları da tartışma dışı bir
husustur.
Tasarının gerekçesinde, hakikatler böyle olduğu halde, sözü edilen ve sayıları her geçen yıl çok
daha yüksek rakamlara ulaşan vatandaşlarımıza asgari hizmetlerin dahi götürülemediği belirtil
mekte ve bunun nedenleri olarak da, merkezde yurt dışındaki işçilerimizin sorunları ile ilgili et
kin bir örgütün bulunmaması, ilgili Bakanlık ve kuruluşlar arasında koordoneli bir çalışma düze
ninin tesis edilememiş olması ve Bakanlığın dış ülkelerdeki örgütünün esneklikten, yeterli sayı
daki yetenekli elemanlardan yoksun olması gösterilmektedir. Sonucu olarak da yabancı ülkelere
daha çok işçinin daha iyi şartlarla gönderilemediği, gönderilen işçilerimizin de hak ve menfaatle
rinin gerektiği ölçüde korunamadığı ve bulundukları ülkelerdeki imkânlardan yeteri ölçüde istifade
ettiriiemedikleri ve nihayet çalışmaları karşılığı yaptıkları G00 ilâ 900 milyon dolar olarak hesap
lanan tasarruflarının Türkiye'ye transfer edilemediği ve işçilerimizin gerek yurt dışında ve gerek
yurda kati dönüşlerinde istikballerinin güvenlik altına alınamadığı açıklanmaktadır.
Değinilen gerçekler ve kayıpların yanı sıra, bu durumdan maksatlı ideolojilerin ve örgütlerin
yararlanma çabası içinde bulundukları hususuna önemle işaret edilmektedir.
Arz edilen gerekçeler ile getirilen ve belirtilen ihtiyaçları gerçekleştirici nitelikte görülen tasarı
Komisyonumuzca da benimsenmiştir.
II - Millet Meclisi metninin 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri Komisyonumuzca da aynen
kabul edilmiştir.
Komisyonumuzun özellikle kamu kesiminde bir istihdam politikası tesisi ve uygulanması ve ka
mu kuruluşlarındaki personel fazlalığı konusundaki hassasiyeti üzerine Çalışma Bakanı Ali Rıza
Uzuner, bu yeni örgütün teşkilâtlanmasında âzami derecede dikkat ve ihtimamın gösterileceğini
ve mümkün olduğu ölçüde yeni yüklenmelerden kaçınılacağını beyan etmiş ve Bakanın bu beya
nının Komisyon raporumda belirtilmesi uygulama yönünden yararlı mütalâa edilmiştir.
Tasarının görüşmelerinde Komisyonumuz, kanunların «dil» ve «tertip» birlik ve beraberliği
halinde bulunabilmelerinin ve «kanun tekniğine» uygun biçimde hazırlana.bilmelerinin temini için
bir «Teknik Grup» un teşkilinin gerektiği konusunda da hassasiyetle durmuş ve bu gereği ifa
dede yarar 'mütalâa etmiştir.
III - Tasarının mahiyeti gözetilerek Genel Kurulda öncelilk ve ivedilikle görüşülmesi hususun
da istemde bulunulması da karar altına alınmıştır.

C. Senatosu
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G-emel Kuralım taısviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı (ile sunulur.
Başkan
Isıtanıbıü
R. Öztürkçhıe
Konya
S. Çumralı

l

0.

Sözcü
CVlanisa
Karaosmanoğlu
Samsun
R. Isıtan

Edirne
\M. Nafiz Ergenelı

C. Senatosu

Kâtip
Malatya
N. Akyurt

Saımsun
F. T ev et oğlu

C. Bşk. S. Ü.
V. Güvenç

Ankara,
1. Yetiş

Afyon Karaıh-isar
K. Karaağaçlıoğlu
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN
Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 864 sayılı Kanunla
değişik 6 ncı maddesinin (D) fıkrasının ve bu kanunla eklenen ek 5, 6, 7 ve 8 nci maddelerinin
değiştirilmesine ve aynı kanuna bir ek madde ile bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı
MADDE 1. — 4841 sayılı Kanunun 864 sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesinin (D) fıkrası
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:
D) Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve bemzsri milletlerarası kuruluşlarla yazışmaları ve bu
kuruluşlara üye olmaktan doğan işleri yürütmek.
MADDE 2. — 4841 sayılı Kanuna 864 sayılı Kanunla ilâve edilen ek 5 nci madde aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir:
Ek madde 5. — I - Çalışma Müşaviri, Ataşesi ve Ataşe Yardımcısı kadrolarına atanabilmek
için:
A) Fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,
B) Çalışma Bakanlığı veya bağlı kuruluş ve kurumlarında em az 3 yıl çalışmış olmak,
C) Almanca, Fransızca, ingilizce dillerimden binimi yahut atanacağı ülkenin dilini bilmek
(Atanacağı ülkenin dilini bilenler tercih olunur.),
D) Görevinin gerektirdiği yeterlik sınavını kazanmış olmak,
Gereklidir.
II - Yurt dışı İmrulüşlarınidaki sosyal yardımcı ve memur kadrolarına atanabilmek için:
A) En az lise veya dengi bir okuldan mezun olmak,
B) Almanca, Fransızca, ingilizce dillerinden birini veya atanacağı üHkendîn dilini bölmek
(Atanacağı ülkenin dilini bilenler tercih olunur.),
C) Görevinin gerektirdiği yeterlik sınavını kazanmış olmak,
Gereklidir.
III - Bakanhfc; ihtiyaç, kadro ve hizmetin durumuna göre sınavı kazananlar arasından, başa
rı sırasına uygun olarak g'erekli atamaları yapar.
MADDE 3. — 4841 sayılı Kanuna 864 sayılı Kanunla ilâve edilen ek 6 ncı madde aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir:
Elk madde 6. — Çalışma Müşaviri, Ataşesi ve Ataşe Yardımcısı olarak atanacaklar ile sosyal
yardımcı ve memurların, hizmetin icaibettirdiği mahiyet ve seviyede olması gereken yabancı dil bil
gileri; üniversitelerin yabancı dil kürsüleri öğretim üyelerinin de katılacağı, Çalışma Bakanlığın
ca teşkil edilecek sınav kurullarınca tesbit olunur.
Çalışma Müşaviri, Ataşesi, Ataşe yardımcıları ile sosyal yardımcı ve memurların yabancı dil
ve yeterlik sınavlarının şekli ve sınav kuralları Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetme
likte belirtilir.
Yabancı dil sınavında başarı sağlıyamıyanlar yeterlik sınavına giremezler.
MADDE 4. — 4841 sayılı Kanuna 864 sayılı Kanunla ilâve edilen ek 7 nci maddenin birinci
fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir :
Ek madde 5 in II nci bendindeki hükümler, din adamı ve işçi sendika uzmanı olarak atana
cak sosyal yardımcılar hakkında uygulanmaz.
MADDE 5. — 4841 sayılı Kanuna 864 sayılı Kanunla ilâve edilen ek 8 nci madde aşağııdaki
yazılı şekilde değiştirilmiştir:
Ek madde 8. — Çalışma Bakanlığı yurt dışındaki işçilerimizin meslekî, sosyal, hukukî ve di
ğer sorunlarının çözümlenmesinde, Bakanlık ile Çalışıma Müşavirliği ve Ataşeliklerinin emrinde
görevlendirilmek üzere sözleşmeli olarak, hizmetin özelliğine göre yabancı dil bilgileri Çalışma
Bakanlığınca gösterilen kuruluşlarca tesbit edilmiş olan Türk ve yabancı uyruklu avukat, doktor,
C. Senatosu
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GEÇİCİ KOMİSYONUNUN KABUL METTİĞİ METÎN
Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 864 sayılı Kanunla
değişik 6 ncı maddesinin (D) fıkrasının ve hu kanunla eklenen ek 5, 6, 7 ve 8 nci maddelerinin
değiştirilmesine ve aynı kanuna hir ek madde ile hir geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı
MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edümiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi ımdtminin 2 nci cmaddıeöi aynem Isaibui edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ınicü maddesi aynen ktaJbul edilmiştir.

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin. 4 ncü maddesi aynen kaltoul edilmiştir.

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kaıbul edilimiştir.

C. Senatosu
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin)
uamau, sosyal hlzmietler uzmanı, mahallî kâtip, teoüman, daktilo vıe yardılmeı peaısonıel çaikişfarmfaya ydtlkildir. Bu personel hakkımda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Ka
munla değişik 4 noü maJddesinin (B) fıkrası hükmü uygulanamaz.
YaJbamcı memleket mevzuatıma göre, södeşmelerim elçilikler veya komsiolasluklarca yapılmasımın
zorunlu olduğu hallerde, sözleşmeler elçilik veya konısolosluMıarca yapılır.
ıSözleşmıieli personelde aranacak nitelikler, yabancı dil bilgilerinin tesıbM, tabi tutlaoaMarı
sınav ile bunlarım sözleşme ve çalışma şartları ibir yönıeıtmeılilkle düzemlemir.
MADDE 6. — 4841 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
Ek madde 12. — Yurft dışında bulunan Türk iişçiüerinin bak ve ınienfaatleorömi korumak ve ge
liştirmek, çeşitli sorunlarınım, çözümlenmesinde yurt içinde ve dışındaki kuruluşlarla gerekli koor
dinasyonu sağlamak, Bakanlığın yurt dışı kuruluşlarımı düzenlemek, yöneltmek ve denetletmıek
üıaere Çalışma Bakanlığımda bir «Yurt dışı işçi Sorunları Gıemiel Müdürlüğü» kurulmuştur. Yurt
dışındaki işçi sorunlarıma ilişkin konularda bakanlıklar vıe diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordi
nasyon, Çalışma Bamikanlığımca sağlanır; bunun şekil ve esasları Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit
edilir.
Çalışıma Bakanlığı, Bakanlığı temsil ve çalışma müşaıvürlilklerlimin faaliyetlerimi koordine et
mek, kuruluşlararası işjbirlğa. sağlamak üzere, yurt dışımda bir Başmıüşavirliik kurulabilir.
MADDE 7. — 4841 sayılı Kamuna aşağıda yazılı geçici madde eklenimijşıtir:
Geçici madde — Bu kamumun, yürürlüğe girdiği tarihten iltilbaren ilki yıl içinde çalışıma müşa
viri, ataşesi ve ataşe yardıımcKsı kadrolarına yapılacak atamalarda, bu kanunun ek 5 mci maddesinlim I mci bemdiindm (B) fıkrasında öngörülem Çalışma Bakanlığı veya bağlı kuruluş ve kurumîanmda em az 3 yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.
MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihimde yürürlüğe giüer.
MADDE 9. — Bu kanunun hükümılerini Bakamlar Kurulu yürütür.

C. Senatosu •
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin)

MADDE 6. — Mülöt Meclisi metninin 6 ncı nıaldldeısi aynen kaibul efdlttniştir.

MADDE 7. — Millet Meclisi metnimin 7 nci tmalddiesi aynen kabul efdllmdştir.

MADDE 8. — Millet Meclaisi metnindin 8 nci nıaldldesi aynen kaibul ödiülmiştiır.
MADDE 9. — Millet Meclisi m'etmiııin. 9 ııcu mıajddesi aynen kalbııl editaiştir.

C. Senatosu
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