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yoluna giderek herhalde, federal seviyede bu
meseleyi halletmek olanağı yoksa, eyaletler se
viyelinde hal yoluna gidilmesi olanağının yara
tılmasını temenni ediyoruz.
Dün İçişleri Bakanlığı bütçesi mimasebetüy
le görüşlerimizi arz ederken, hudut boylarında,
hudut köylerinde, Güneydoğuda yaşayan vatan
daşlarımızın işsizlik sebebiyle gözlerinin hudut
lardan ayrılmasını sağlamak için, kendilerine
bir öncelik kontenjanı tanınmasının bir tedbir
olacağını arz etmiştim.
Hatırlıyorum, Suat Hayri Ürgüplü Hüküme
ti zamanında Çalışma Balkanı olan zat, Sayın
Çağlayangil, bu mevzu üzerine eğilmiş ve «Eğer
hudut boylarımla yaşayan vaıtandaşlara öncelik
tanınmak suretiyle dışa gönderilmek olanağı
bir kntenjan şeklinde sağlandığı taktirde bu
'mevzuda bir azalma, bir hafifleme olacaksa, Ça
lışma Bakanlığı olarak buna hazırız.» şeklinde
bir de tamim yayınlamıştı.
Sayın Bakan da bunun üzerine eğilerek, hiç
olmazsa bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımı
za bir iş olanağı sağlarsa, emin olsunlar büyük
hizmet görmüş okular. Bu vatandaşlarımızı ço
lak, topal olmaktan, hayatlarını kaybetmekten
kurtarmış olurlar.
Bir de temennide bulunacağım. Geçenlerde
bir tesadüf öğrendim; bayram, ya da yılbaşı
münasebetiyle yurda gelen bir vatandaşımız; ki
yüksek mühendistir; uçak bileti almış, karısıyle birlikte teşyidi eri de dahil dönmek üzere
hava meydanına gelmiş. Uçak zamanında gel
miş, muamelesini yaptnnrak üzereyken; polis.
«gidemezsiniz» demiş. «Neden gidemem?» diye
sorunca da,; gidemezsiniz. Çünkü, gidebilirsi
niz diye pasaportunuzda damga yok. İş ve İşçi
Bulma Kurumundan böyle bir damga yaptırmak
lâzımdı, bunu yaptırmadığınız içinde gidemez
siniz» cevabını almış. Gün de pazar, uçak kalk
mak üzer?, tabiatiyle aynı şirketin aynı uçağı
haftaya yahut aynı fiı-manın temin etmiş olduğu
uçak bir hafta sonra gideceği için, bir hafta
soma gitmek zorunda kalıyor. Ertesi hafta pa
zartesi günü gidiyor, bir dakika içinde damigası
vuruluyor, fakat 6 gün işinden mahrum kalıyor.
Acaba, bu kadar basit bir iş için bu Yeşil
köy'de pasaport yerinde bir yetkili memurun
damga ile bulundurulması olanağı yok mıiıdu1"?
İhmalkârlar veyahut bilmeyenler, sırf bu kadar
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basit bir muameleden dolayı uzun süre, ya da
kısa süre işinden mahrum kalıyor; zamanında
gedmedin diye belki de işinden çıkarılıyor, Bu,
bana basit göründü, bilmiyorum Sayın Bakan
bu hususta ne düşünür.
T o s e kkü r ede ri m.
BAŞKAN — 'Sayın Kürümoğlu.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın
Başkan, muhterem üyeler;
Zamanınızı fazla almayacağım;, sadece bir
husus hakkında sormak istediğim mevzuu Sa
yın Bakanın ıttılaına daha kolaylıkla arz edebi
leceğim cihetle, kürsüye gelmek zaruretini his
settim. Belki soracağım husus Maliye Bakanlığı
bütçesinde de sorulabilir gibi bir mütalâa ileri
sürülebilir; fakat görüşüm odur ki, Çalışma Ba
kanlığı personeliyle ilgili bir husus olduğu ve
bu bütçeyi de bu Bakanlık uygulayacağı için,
îSayın Bakanın bu hususu açıklamasını bilhassa
istirham edeceğim.
1973 yılı Bütçe Kanununun 19 ncu maddesi
nin 2 nci fıkrası; «Harcırah Kanununun 33 ncü
maddesinin (b) bendi hükümlerine göre tespit
edilen yevmiyeler, Bakanlık ve Müstakil genel
müdürlük müfettiş ve müfettiş muavinleri ile
Maliye Bakanlığı hesap uzman» diye devam et
mektedir. Şimdi, (Sosyal Sigortaların Teşkilâtta
bölge müdürlüklerinde sigorta müfettişleri var
dır. Şimdi, burada «Bakanlık ve müstakil genel
müdürlük müfettiş ve müfettiş muavinleri» iba
resinden acaba teşkilâtta çalışan bu müfettişler
de istifade edecek mi! Yoksa, genel müdürlük
merkez teşkilâtına bağlı ve idarî işlerle görev
li müfettişler mi istifade edecek? Şayet böyle
bir ayırım yapılmış ise, bu bir noksandır. 'Sayın
Bakanlığın ileride karşılanması muhtemel olan
.mahzurları şimdiden hatırlatmak bakımından,
konu üzerinde titizlikle durması icabedeceği ka
naatindeyim. iSayın Bakanın bu hususu cevap
landırmasını ve «müstakil genel müdürlük» iba
resine, taşra teşkilatındaki müfettişlerin de gi
rip girmeyecekleri hususunun tavzihini istirham
•ediyorum.
Yalnız bir hususu daha var; bunlar dahil de
ğilse, taşra teşkilatındaki müfettişlerin bundan
^mraki 1973 yılı içerisinde ne şekilde teftişle
"•örev'endirilecekleri hususu ortaya çıkmakta^ ki; bunu ela izah ıederlerse memnun kalırım.
Saygı 1ar sun a rım.

