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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu, çift
çinin muhtacolduğu gübre ve tevziî konusunda; 

Konya Milletvekili özer ölçmen, Yüksel 
Menderes'in vefatı münasebetiyle Avrupa Kon
seyi Başkanının yazısına dair gündem dışı bi
rer demeçte bulundular. 

A.P., C.H.P., D.P. ve M.G.P. Grup tem
silcilerinin, Millet Meclisi Genel Kurul çalışma
larına, 17 Mart 1972 Cuma sabahından başla
mak üzere ve 24 Mart 1972 Cuma akşamına ka
dar bir hafta müddetle ara verilmesine dair 
önergesi kabul edildi. 

Ankara Milletvekili Suna Tural ile Sinop 
Milletvekili Hilmi İşgüzar'm; 657 sayılı Devlet 
Personel Kanununun uygulanmasından doğan 
huzursuzlukları ve bu konuda Maliye Bakanlı
ğının tutum ve davranışlarını tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme yapılmasına dair; 

Yozgat Milletvekili Abdulah Baştürk'ün; 
besin maddelerinin üretim, kalite, fiyat sorun
larını, vatandaşlarımızın iyi beslenme düzenine 
kavuşturulması için gerekli çalışmaları tespit 
etmek ve bir «beslenme bakanlığı» nın kurul
masının gerekli olup olmadığını incelemek mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önerge
leri okundu ve gündemdeki yerlerini alacağı ve 
sıralan geldiğinde görüşülecekleri bildirildi. 

istanbul Milletvekili Tekin Ererin, 6/207 
numaralı sözlü sorusunun yazılı soruya çevril
mesine dair Önergesi okundu ve gereğinin ya
pılacağı bildirildi. 

Sağlık kuruluşları Meclis Araştırma Komis
yonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma süre

sinin üç ay daha uzatılmasına dair önergesi ka
bul edildi. 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, enf
lasyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihracat 
formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı ve 
nedenlerini içine alan ekonomik durum hakkın
da bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
ile Kayseri Miılletvekili Turhan Feyzioğlu ve 
iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, iş
sizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hacmi, 
işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teşvik 
tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadi tutumu 
hakkında Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi ka
bul edilerek, gündemdeki yerini alacağı ve sı
rası geldiğinde görüşüleceği bildirildi. 

izmir Milletvekili Talât Orhon'un, izmir'in 
Seferhisar ilçesinde yapılan NATO tatbikatın
da zarara uğrıyan köylülere dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorulan 

Soru sahibi ve iligili bakanları bulunmama
sı sebebiyle bir defaya mahsus olmak üzere ge
lecek birleşime bırakıldı. 

Gündemde mevcut diğer sözlü sorularla il
gili bakanların bulunmaması ve çalışma süresi
nin sonuna gelinmesi sebebiyle 

27 Mart 1972 Pazartesi günü saat 15.00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,15 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli1 

Vahit Bozatlı Hüseyin Yenipınar 
Kâtip 

kayseri 
Tufan D. Avşargil 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Tek işçinin taşıyabileceği yükün ençok 

ağırlığı hakkında 127 sayılı Milletlerarası ça
lışma Sözleşmenisin uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı (1/632) (Çalışma ve Dışişleri 
komisyonlarına) 

2. — Sayılarla müşterek bahis Spor - Loto 
tertibi taklanda kanun tasansı (1/633) (Genç
lik ve Spor, Adalet ve Plan komisyonlarına) 

3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1970 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı (1/634) (Sayıştay Komisyonuna) 

4. — Ege Üniversitesi 1970 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı (1/635) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

5. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasansı (1/636) (Sa
yıştay Komisyonuna) 
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6. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/637) (Sayış
tay Komisyonuna) 

7. — Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu 
kanunu tasarısı (1/638) (Orman ve Plan ko
misyonlarına) 

Teklifler 
8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat öztürkçine'nin, Kuzu Endüstrisi Kurumu 
kanun teklifi (2/645) (Ticaret, Maliye ve Plan 
komisyonlarına) 

9. — Balıkesir Milletvekili Mevlût Yılmaz 
ve 70 arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı ku
ruluş ve görevleri hakkımdaki 633 sayılı Kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi bu kanuna 
yeni bazı maddeler eklenmesi geçici maddeleri
nin bazı fıkralarının kaldırılması hakkında ka
nun teklifi (2/636) (Millî Eğitim, Maliye, İçiş
leri ve Plan komisyonlarına) 

10. — İstanbul Milletvekili Bahir Ersoy ve 
17 arkadaşının, 7329 sayılı Bankalar Kanunu
nun 32 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi (2/647) (Ticaret Maliye ve Plan 
komisyonlarına) 

Tezkereler 
11. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 

1968 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi (3/766) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

12. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğünün 1968 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi (3/767) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

13. — Ege Üniversitesinin 1968 bütçe yılı 
Kesinhesabma ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/768) (Sayıştay Komisyonuna) 

14. — Genel Bütçeye dahil dairelerin 1967 
bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi (3/769) (Sayıştay Komisyo
nuna) 

15. — Et ve Balık Kurumu ile Petrol Ofisi 
nin 1970 yılı Konsolide bilançosunun sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi (3/770) (Ka
mu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

CUMHURİYET iSENATOSUDAN GELEN 
İŞLER 

16. — Nüfus kanunu tasarısı (1/93) (30 No. 
lu Geçici Komisyona) 

17. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad ve İbrahim öztürk'ün, Maraş İli adının 
Kahraman Maraş olarak değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri (2/162, 2/163) (İçişleri Ko
misyonuna) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Ziya öztürk 
KÂTİPLER : Hüseyin Yenipmar (Tunceli) - Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 61 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Efendim, yapılan yoklamada çoğunluğumu

zun mevcudolduğu anlaşılmıştır. Yoklama sıra-
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smda bulunmayaa ve bilâhara teşrif eden sayın 
üyelerin, Başkanlığa tezkere ile mevcudiyetle
rini bildirmelerini rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Salih Zeki 
Altunbaş, Sayın Mustafa Rona, Sayın Hasan 
Akçahoğlu, Sayın Mustafa Göngür ve Sayın 
Nuri Eroğan gündem dışı söz talebinde bulun
muşlardır. Gündemimizin yüklü olması sebebiy
le muhterem arkadaşlarımın bu isteklerini kar
şılayamadığımı arz ediyorum efendim. 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Sayın Baş
kan, önergem lütfen okunsun efendim. 

BAŞKAN — Böyle bir usulümüz yok Sayın 
Rona. Hepsimi okumak gibi bir durum hâsıl 
olur ki.... 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Gündem dı

şı değil, kaçırılma olayları hakkında bir öner
ge göndermiştim. 

BAŞKAN — Efendim, bu, Başkanlıktan is
tenmez ki, Sayın Rona. Anlıyorum, okudum 
önergenizi; nihayet Başkanlıktan gündem dışı 
söz isteyebilirsiniz. Şu Bakan veya bu Başba
kan şu olay hakkında Mecliste bilgi versin şek
linde. Üye ile Başkanlığın bir çalışma münasebe
ti yok. Bunu Başbakanlıktan da sorabilirsiniz, 
ilgili Bakandan da sorabilirsiniz. Bizden ancak 
gündem dışı söz talebiniz olabilir.. 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Mühim bir 
konudur, Hükümetin burada bilgi vermesi lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim. O, Hükü
mete ait bir meseledir efendim. 

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vaki davet üzerine, 18 - 24 Mart 1972 
tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerini 
resmen ziyaret edecek olan Başbakan Prof. Dr. 
Nihat Er im'e, dönüşüne kadar, Millî Savunma 
Bakam Ferid Melen'in vekillik etmesinin, uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/772) 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşları vardır, 
sırasıyle arz ediyorum. 

İki adet Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vaki davet üzerine, 18 - 24 Mart 1972 tarih

leri arasında Amerika Birleşik Devletlerimi res
men ziyaret edecek olan Başbakan Prof. Dr. 
Nihat Erim'in dönüşüne kadar; Başbakanlığa, 
Millî (Savunma Bakanı Ferid Melen'in vekillik 
etmesinin, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

2. — Başbakan Prof. Dr. Nihat Erim'in, vaM 
davet üzerine, Amerika Birleşik Devletlerine ya
pacağı resmî ziyarette kendilerin refakat edecek 
olan Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'e, dönü
şüne kadar; Adalet Bakanı Prof. Suat Bilge'nin 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/773) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakan Prof. Dr. Nihat Erim'in, vaki da

vet üzenine, Amerika Birleşik Devletlerine ya
pacağı resmî ziyarette kendilerine refakat ede
cek olan Dışişleri Bakanı Halûk Bavulken laı 
dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Adalet 
Bakanı Prof. Suat Bilge'nin vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

3. — Sayın üyelerden bazılarına, izin veril
mesi, hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/771) 

BAŞKAN — Bazı üyelerin izin talepleri var
dır, okutuyorum efendim. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddet ve sebepler
le vaki izin talepleri Başkanlık Divanının 
16 . 3 . 1972 tarihli toplantısında uygun mü
talaa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv 10 gün, 

hastalığına binaen, 22 . 2 . 1972 tarihinden iti
baren. 
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Kütahya Milletvekili Ali Erbek 20 gün, 
hastalığına binaen, 7 . 3 . 1972 tarihlinden iti-
baren. 

Konya Milletvekili Sadi Koçaş 37 gün, has
talığına binaen, 9 . 3 . 1972 tarihinden itiba
ren 16 gün ve, 5 . 4 . 1972 tarihinden itibaren 
de 21 gün olmak üzere, 

Adana Milletvekili Şevket Yılmaz 29 gün, 
hastalığına binaen, 29 . 2 . 1972 tarihinden iti
baren. 

Ordu Milletvekili Ferda Güley 19 gün ma
zeretine binaen, 13 . 3 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu 10 
gün, mazeretine binaen, 3 . 3 . 1972 tarihinden 
itibaren, 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 10 gün, 
mazeretine binaen, 7 . 3 . 1972 tarihinden iti
baren. 

Antalya Milletvekili Süleyman Çiloğlu 10 
gün, mazeretine binaen, 2 . 3 . 1972 tarihinden 
itibaren, 

Kars Milletvekili Kemal Güven 30 gün, ma
zeretine binaen 8 . 3 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan 10 gün, ma
zeretine binaen, 7 . 3 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Şimdi, bu izin taleplerini te
ker teker okutup oylarınıza arz edeceğim : 

Antalya Milletvekili îhsan Ataöv 10 gün, 
hastalığına binaen, 22 . 2 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kütahya Milletvekili AH Erbek 20 gün, has
talığına binaen, 7 . 3 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Konya Milletvekili Sadi Koçaş 37 gün, has
talığına binaen, 9 . 3 . 1972 tarihinden itibaren 
16 gün ve 5 . 4 . 1972 tarihinden itibaren de 
21 gün olmak üzere. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Adana Milletvekili Şevket Yılmaz 29 gün, 
hastalığına binaen, 29 . 2 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ordu Milletvekili Ferda Güley 19 gün, ma
zeretine binaen, 13 . 3 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu 10 
gün, mazeretine binaen, 3 . 3 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 10 gün, 
mazeretine binaen, 7 . 3 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Antalya Milletvekili Süleyman Çiloğlu 10 
gün, mazeretine binaen, 2 . 3 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kars Milletvekili' Kemal Güven 30 gün, ma
zeretine binaen, 8 . 3 . 1972 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan 10 gün, 
mazeretine binaen, 7 . 3 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

4. — Grup BaşkanveküUrinin, Genel Kurul 
çalışmalarının Perşembe günleri de dahil, haf
tada dört gün saat 15,00 - 19,30 arasında ya
pılmasına ve çalışmaların buna göre yeniden 
düzenlenmesine dair önergeleri. 

BAŞKAN — Gruplararası bir ortak önerge 
vardır, takdim ediyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Meclise intikal etmiş ve edecek olan reform 

kanunlarıyle Anayasa gereği çıkarılması zo
runlu çok önemli ve gerekli kanunların ve ', 
1972 yılı Bütçe Kanunu ile ilgili vergi kanun
larının tatilden önce kanunlaşmalarını temin 
etmek için, Genel Kurul çalışmalarının Pa
zartesi, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 
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saat 15.00 -19.30 arasında yapılmasına; Çar
şamba günlerinin eskiden olduğu gibi, saat 
15.00 - 17.00 arasında Meclis araştırması ve 
genel görüşme önergelerine ve 17.00 - 19.30 
arasının da sözlü sorulara ayrılmasına; Pazar
tesi, Perşembe ve Cuma günlerinin kanun ta
sarısı ve tekliflerinin görüşülmesine; ayrıca, 
Başkanlıkça tespit edilecek sıraya göre yok
lama ve gündem dışı konuşmalardan sonraki 
ilk veya son 1 saatlik sürenin, Cumhuriyet 
Senatosundan ve karma komisyonlardan ge
len işlerle aktarma, kesinhesap, andlaşma-
lar, kısa kanun tasarıları ve Sayıştay, Dilek
çe Karma, Meclis Hesaplarını inceleme komis
yonları raporlarıyla, redde mütedair raporla
rın görüşülmesine ayrılmasına kara verilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Şener 
Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 

Grup Başkanvekili 
Sabahattin Araş 
Adalet Partisi Millet Meclisi Grup Başkan

vekili 
Vedat önsal 
Demokratik Parti Millet Meclisi Grup Baş

kanvekili 
Vefa Tanır 
Millî Güven Partisi Millet Meclisi Grup 

Başkanvekili 
BAŞKAN — Efendim, Meclisimizin çalışma 

düzeni ile ilgili okunan önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Çalışmalarımız, kabul buyurduğunuz bu 
önerge gereğince devam edecektir. 

1, — Çalışma Bakanlığının kuruluş ve görev
leri hakkındaki *4841 sayılı Kanununun 864 sa
yılı Kanunla değişik 6 ncı maddesinin (D) fık
rasının ve bu kanunla eklenen ek 5, 6 ve 8 nci 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde ile bir geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişlefi, Çalışma ve Plan ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu (68) 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/607) (S. 
Sayısı : 506) (1) 

(1) 506 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

5. — Orman Komisyonu Başkanlığının An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşı
nın, «6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi» nin; 
6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde 
eklenmesine dair kanun tasarısını görüşmek 
üzere, kurulan Geçici Komisyonda görüşülme
sine dair tezkeresi (2/572, 3/774) 

BAŞKAN — Orman Komisyonu Başkanının 
bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv ve 2 arkada
şının, «6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi» nin; 
6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısını görüş
mek üzere, Genel Kurulun 3 . 3 . 1972 tarihli 
55 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen 
Geçici Komisyonda görüşülmesi uygun bulun
duğundan, dosya, mezkûr Komisyona tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı 
ile sunulur. 

Orman Komisyonu 
Başkanı 

Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akdoğanlı 

BAŞKAN — Orman Komisyonu (Sayın Baş
kanı tarafından verilen ve okutulmuş bulunan 
önergeyi tasviplerinize sunuyorum : Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

EN İŞLER 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı tarafından ve
rilmiş bir Önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin «Birinci Görüşmesi Yapılacak iş
ler» (bölümünün 28 nci sırasında yer alan, Ça
lışma Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hakkın
daki 4841 sayılı Kanunun 864 sayılı Kanunla 
değişik 6 ncı maddesinin ve ek 5, 6 ve 8 nci 
maddelerinin değiştirilmesi ve bir geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun tasarısının, öne
mine binaen gündemdeki diğer işlere takdimen 

V - GÖRÜŞÜ 
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öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Ali Rıza Uzuner 
Çalışma Bakanı 

BAŞKAN — Okunan önergenin önceliğe ta
allûk eden kısmını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

ilgili Komisyonun ve Hükümetin yerlerini 
almalarını rica ediyorum efendim. 

Komisyon raporunun okunması hususunda 
sayın üyelerin herhangi bir isteği Başkanlığa 
intikal etmemiş bulunduğu için, rapor okun
mayacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde Millî Güven Par
tisi Grubu adına Sayın Kabadayı, buyurunuz 
efendim. 

M. G. P. GRUBU ADINA İHSAN KABA
DAYI (Konya) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım: 

Millî Güven Partisi Grubu adına tasarı hak
kında görüş ve mütalaalarımızı arz etmek üze
re huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Bu kanun tasarısı hakkında peşinen görüşü
müz; yerinde ve isabetli bir tasarı olduğu
dur; hatta ve hatta gecikmiş olmasından hem 
memleketimizin ve hem de yurt dışında bulunan 
işçilerimizin çok zarar gördüğünü de söyle
mek yerinde olacaktır. 

Bugün TürMyemizde her 50 vatandaştan 
biri yurt dışında işçi olarak çalışmakta ve bun
ların miktarı da mütemadiyen artmaktadır. 
işçi olarak çalışanların miktarı her ne kadar 
600 000'in üstünde ise de, çoluk çocuk ve aile
lerini de hesabedersek, Türk işçilerinin dışar-
daki miktarı 700 000 İn çok üzerindedir. Bunla
rın yurt kalkınmasındaki önemini ve memleke
timize göndermiş oldukları dövizin değer ve 
kıymetini de burada belirtmeyi bir borç bilmek
teyiz. 

Bu işçiler böylece yurt kalkınmasında en 
başta gelen efendilerimiz ve hakkı inkâr edilmez 
velinimetlerimiz durumundadırlar. Sadece 1971 
yılında - yıldan yıla artan bir tempo ile - 490 
milyona yakın dolan yurdumuza göndermek 
suretiyle en büyük hizmeti yapmış bulunmakta
dırlar. Bugün sadece Almanya'daki Türk işçile
rinin miktarı 470 000'in üstündedir ve son bir 
ay içerisinde ikinci sırada iken birinci sıraya 

geçmiş bulunmakta ve devamlı olarak da yıldan 
yıla sayıları artmaktadır. 

Hal böyle iken, bu vatandaşlarımıza as
garî hizmetlerin maalesef 10 yıldan beri yete
rince ve gereğince götürülemediği bir vakıa
dır. Bunun nedeni ise, yeterli bir örgütün mer
kezde maalesef bugüne kadar kurulmamış ol
masıdır. Bu işçilerimizin sorunlariyle ilgili Ba
kanlık ve kuruluşları işbirliği içinde, koordineli 
bir düzeye çıkarılmamış olması, gerek memle
ket için büyük bir ziyana, gerekse işçilerimiz 
içerisinde maddî ve manevî zararlara, (tahrip
lere sebebolmuştur. Bakanlığın dışardaki teş
kilâtının esnek olmaması, teşkilâtının da gerek 
sayıca, gerekse keyfiyet ve yetenek bakımın
dan yeterli elemanlarla teçhiz edilmemiş olması 
- biraz evvel söyleyegelmiş olduğum - tahribatı 
ve zararı meydana getiren nedenler olarak baş
ta gelmektedir. Eğer bunlar vaktiyle ciddi
yetle ele alınmış, artan işçi temposu derecesin
de bu örgütler onunla orantılı olarak geliştiril
miş olsaydı; bugün Türkiye dışarıya daha çok 
işçiyi, daha iyi şartlarla göndererek, memle
ketimize daha büyük yararlar sağlayacak, hem 
de oradaki yaşama şartları çok iyi bir düzeye 
kavuşarak, işçilerin bugün içinde bulundukları 
moral bozukluğu da olmayacaktı. 

Bu kifayetsiz örgütler, oradaki işçilerimizin 
çalıştığı memleketlerin işçileriyle paralel ve 
dengeli olarak, hak ve menfaatlerinin korunma
ması nedenini de meydana getirmiştir. Eğer bu 
örgütler zamanında kurulmuş olsaydı; işçi 
haklan o memleketin kendi asıl işçileriyle he
mayar hak, özlük ve sosyal haklarını da almış 
olmak suretiyle gerek işçide ve gerekse mem
lekette sağlayacağı hak ve menfaatler kat kat 
üstte olacak idi. 

Bugün işçilerimizin dış memleketlerdeki ya
bancı bankalara yatırmış olduklan mevduat 
miktan 900 milyon doların üstündedir; hatta 
bunun 1,5 milyar dolar olduğunu söyleyenler 
de vardır. Eğer bu örgütler vakti zamanında 
kurulup, yeterince işçimizle ilgi ve hizmetini 
esirgememiş olsaydı ve işçilerimiz de güvenli 
bir teminata kavuşturulmuş bulunsaydı; bu pa
ralar dışarda yabancı bankalarda toplanmaya
cak; ay be ay, yıl be yıl memleketimize akmış, 
kalkınmamızda daha büyük yararlar ve fayda 
lar sağlamış olacaktı. 
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Netice olarak; işçilerimizin yurt dışında ve 
gerekse kati yurda dönüşlerinde istikballeri he
nüz güven altına alınamamıştır. Daha önemlisi 
de; işçilerimize yeterince bu hizmetlerin götü
rülmemesi, ilgili irtibatın işçilerimizle sağlana
maması; dolayısiyle bu işçilerimizin Anavatan 
ile olan bağları, Millet ile olan irtibatları - maa
lesef üzüntü ile belirtmek isteriz - yıldan yıla 
bir zafiyete doğru kaymaktadır. Onun için de
riz ki; bu kanun tasarısı keşke birkaç yıl ev
vel getirilmiş ve bugün kanunlaşmış olarak hiz
mete girmiş olsaydı. 

Yurt dışındaki işçilerimiz içerisinde, millet 
ve ülkemizin bütünlüğüne yönelen, memleketi
mizi ve milletimizi bölmek, mahvetmek iste
yen kötü ideolojiler, zararlı faaliyetler geliş
miş ve artmış bulunmaktadır. Dıştan aldığımız 
yazılar, dış geziye giden memleketlilerimizle 
Hariciyemizin bize bildirdikleri raporlar odur 
ki; yurt dışındaki işçilerimiz arasında millet ve 
ülkemizin bütünlüğüne yönelen, yabancı ve 
bölücü ideolojiler çok zararlı bir safhaya, çok 
felâket ifade eden bir düzeye erişmiş, artmış 
bulunmaktadır. 

Yurt dışında bulunan işçilerimizin içinde 
bulundukları maddî ve manevî zararları ve pe
rişanlıkları önlemek için, huzurunuza gelen 
bu kanun tasarısı - inşallah - kanunlaşırsa; bu 
tahripleri önleyecek, işçilerimizin yurtla olan 
bağlarını artıracak ve kazançlarının daha çok 
olarak memleketimize gelmesini sağlamak su
retiyle kalkınmamıza daha çok imkânlar, yarar
lar sağlayacaktır. 

işte bütün bu menfaatleri, millî yararları 
sağlamak ve zararları da defetmek maksadiyle 
bu kanun tasarısı huzurunuza gelmiş bulun
maktadır ve bunun da yönetilmesi hususu, an
cak Devlet eliyle kurulacak ciddî bir örgütün 
biran evvel faaliyete geçmesine bağlıdır. Bugü
ne kadar, yurt dışında işçilerimizle meşgul 
olan, müşavir, ataşe, ataşe yardımcıları ve di
ğer sosyal yardımcı memur kadrolarında çalı
şan 61 elemanın - maalesef - 15'i yabancı dil bil
mekte ve bu kadar kifayetsiz dil bilen eleman 
ile, miktarı 700 OOO'e varan Türk işçisinin, sağ
layıp haklarını elde etmeye imkân yoktur. An
cak iş ve dil bilen bir işçi ataşesi ve yardımcı
ları ve sosyal memurlar; işçi, işveren ve ma
hallî sendikalar, mahallî makamlar ve sağlık 

kuruluşlanyle olan münasebetleri düzenleye
bilir. 

işte bu kanun tasarısı kanunlaştığı takdir
de, bu dertleri silecek, işçimize yararlar sağla
yacaktır. Bugüne kadar dışarıya gönderilen 
işçi ataşeleri, ciddî bir seleksiyondan, elemeden 
geçmemekte idi. Bu kanun tasarısı kanunlaştığı 
takdirde; müşavir, ataşe ve ataşe yardımcıla
rında yeteri kadar dil bilgisi, genel kültür, İş 
Hukuku bilgisi aranmakla beraber, üniversite
lerde dil kürsülerinde yetkili otoriteler tara
fından imtihan edilerek bonservisi verilecek, 
böylelikle atanabileceklerdir. 

(Ayrıca sosyal yardımcı ve memurlar için de, 
lise mezunu niteliğini aramakla beraber; dil ve 
teknik seviyesinde de ilgili Genel Müdürlük 
tarafından, üniversitelerden sağlanacak kadro
larla imtihan yapılarak, öyle atanacaktır. Yani 
bir kayırmaca, bir gelişi güzel tayin sistemi 
değil, dertlere şifa verecek, o ülkelerdeki işçile
rimizin dertlerini giderecek, yurda daha çok ya
rar sağlayacak bir seleksiyon, bir örgüt ciddî 
olarak böylece kurulmuş olacaktır. 

İşçilerimizin en büyük dertlerinden birisi de, 
hastalıklarında dil bilmediklerinden, yabancı 
doktorlara derdini anlatamamasıdır. Bu, işçile
rimizin en büyük derlerinden, sorunlarından bi
risi idi. italyanlar, ispanyollar ve Yugoslavlar 
bu maksat için sözleşmeli memur tutarak, ilgili 
elemanları tutarak part - time ve fuU - time ola-
rak çalıştırmak suretiyle kendi işçilerine daha 
çok yararlı oluyorlar; morallerini takviye et
mekle beraber sağlık durumlarını da koruyabi
liyorlar idi. Türk işçileri böyle bir alâkadan 
yoksun oldukları için sağlık yönleri de ıstıraplı 
ve sıkıntılı bir durumda idi. Bu kanunun kabu
lü, neticesinde sözleşmeli personel tutulması su
retiyle işçi sağlığının daha iyi korunmasına im
kân verilecektir. 

Mahallî münasebetlerde de, oranın örf ve 
âdetlerini bilen, mevzuatlarını bilen memurların 
anlaşmalı çalıştırılmaları suretiyle de işçi dert
lerinin mahallinde tashihi, dert ve ıstıraplarının 
huzur verici bir neticeye bağlanması mümkün 
olacaktır. Bu suretle bizden kopmuş birer par
ça olan, gönülleri bizimle beraber dolu olan, bin-
bir dert ve ıstırapları bulunan, yurdun kalkın
masında büyük yararlar sağlayan işçilerimizin, 
bundan böyle, inşallah çoluğu, çocuğu ile yüzle
ri gülecek, içleri huzurla dolu olacaktır. 
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Millî Güven Partisi Grubu olarak, bu kanun 
tasarısının biran evvel kanunlaşmasını, başta 
memleketimize, sonra yurt dışında olan işçileri
mize faydalı olmasını temenni eder, bu tasarıya 
Millî Güven Partisi olarak olumlu oy vereceği
mizi belirtil", cümlenizi saygıyla selâmlarım ef en
dim. (M. G. P. sıralarından alkılar.) 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Sayın İb
rahim öztürk, buyurunuz efendim. 

O. H. P. GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZ
TÜRK (Maraş) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Çalışma Bakanlığının kuruluş ve gö
revlerine dair 4841 ve 864 sayılı kanunların ba
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı maddeler 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı üzerinde, 
O. H. P. Grubu adına, görüşlerimizi beyan edece
ğ i . 

Sayın arkadaşlarım, önce yabancı ülkelerde 
çalışmakta olan işçilerimizin temel sorunlarını 
kısaca gözden geçirmeliyiz; sonra da bu temel 
sorunlar önünde Çalışma Bakanlığının durum 
ve çalışmalarını eleştirmeliyiz. 

Bugün memleketimizin en önemli konuların
dan birisi, şüphesiz insan ve istihdam sorununa 
geçerli çözüm yolu bulmaktır. Nüfusun % 3 
gibi hızlı bir oranla çoğalması ve bunun istih
dam hacmına ve ulusal ekonomiye baskısı her
kesçe bilinen bir gerçektir. Nüfus artışına pa
ralel olarak artan işgücü arzının, ekonomimiz ta
rafından masedilememesi karşısında, işgücü arzı 
yurt dışına taşmış bulunmaktadır. Başlangıçta 
Batı Almanya'ya doğru başlayan işgücü akını, 
daha sonra Avrupa'nın diğer ülkelerine ve hattâ 
Avusturalya'ya kadar uzanmıştır. 

1972 Mart sonu itibariyle Almanya'daki işçi 
adedimiz 385 300; Hollanda'da 19 423; Fransa'
da 16 507; Avusturya'da 12 972; isviçre'de 
9 037; Belçika'da 8 500; İsveç'te 2 784; Dani
marka'da 6 073; Avusturalya'da 7 500 olmak 
üzere, 1971 sonunda, dış ülkelerde çalışan işçi
lerin sayısı 600 bini geçmiştir. Aile fertleriyle 
beraber bunun toplamı 750 bin olup, her 50 va
tandaştan birisinin dış ülkelerde çalıştığı bir va
kıadır. 

Yalnız Almanya'da, Yugoslavya ve italya'
dan sonra, yabancı işçi yönünden 3 ncü sırada 
bulunmaktayız. Memleketimizde 15 623 000 ki
şilik bir işgücü kapasitesine karşılık ulusal eko
nomimiz bunun ancak 13 840 000'ini mas ede

bilmiştir. Geri kalan 1 783 000 kişiden 600 bini 
dış ülkelerde çalışmakta; 1 203 000'i ise işsiz 
gezmektedir. 

Dış ülkelere işçi gönderilmesi bir arz ve ta
lep meselesidir. Ülkemizde bu konuda % 30 ora
nında bir açık bulunmaktadır. Dış ülkelerde 
çalışmak üzere iş ve işçi Bulma Kurumuna kay
dını yaptıran vatandaş sayısı 975 177'ye yüksel
miş, buna karşılık 1970 yılında dışarıya 129 575 
işçi gönderilebilmiştir. 

Yabancı irtibat bürolarına bir günde takdim 
edilen işçi sayısı ortalama 800 - 850'dir. 1968'de 
işgücü talebi, bin ölçüsüne göre, 56,7, işgücü 
gönderme 43,2; 1969'da talep 125,5, gönderme 
104,7; 1970'te talep 59,2, gönderme 47,4 olmuş 
ve işgücü talebini karşılama oranı % 80,1'e yük
selmiştir. 

işgücü kabul eden ülkelerden alman vasıflı 
işçi oranının artışı, kalkınma planımızda göste
rilen işgücü açıklarını olumsuz yönde etkilemek
tedir. Sırada bekleyenlerin istihdama olumsuz 
etkide bulunmalarının önlenmesi ve bu kişilerin 
meslekî eğitim yoluyle yetiştirilmesi; plasman ve 
mesleğe yönelme hizmetlerinde etkenliğin artı
rılması çalışmaları yeterli olamamaktadır. 

öte yandan işçilerimizin gönderdikleri döviz
lerin ödemeler dengesi üzerindeki olumlu etkile
ri artarak devam etmektedir. 1971'de işçi döviz 

• transferleri 490 milyon dolan aşmıştır. Bu ra
kam ihracatımızdan sağlanan dövizin % 76'sı-
dn\ 

ikinci Beş Yıllık Plan döneminde gerçekle
şen oran, ihracat için 1968'de % 21,06; 1972'de 
% 80'dir. ithalât için ise 1968'de % 41 olan bu 
oran, 1972'de % 42,3'e yükselecektir. 

1963'te dış ülkelerdeki işçi sayısı 43 bin, ge
len döviz 3,5 milyon dolar, 1971'de 600 bin işçi, 
gelen döviz 130 150 000 dolar. 1972'de ise işçi 
665 bin, gelecek döviz 196 650 000 dolar tahmin 
edilmektedir. 

İşçilerimizin döviz transferleri, Birinci Plan 
döneminde, 300 milyon dolarlık toplam döviz 
gelirlerinin % 11,3'ünü teşkil ederken, bu oran 
ikinci Plan döneminde yaklaşık olarak % 35'e 
ulaşmıştır. 

Üçüncü Plan döneminde toplam işçi dövizle
rinin transferi 2 250 000 000 dolar olarak he
saplanmıştır. işçilerimizin Avrupa bankaların
da birikmiş olan 600 ilâ 900 milyon dolarlık ta-
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sarruflarının memleketimize aktarılması imkânı 
"bulunursa, konunun ne kadar önemli ve hatta 
hayatî olduğu anlaşılır. Bu kaynağın yurda ak
tarılarak sanayi yatırımlarında kullanıması ve 
yurda dönen işçiler için istihdam imkânlarının 
yaratılması üzerinde önemle durulması gereken 
bir konudur. Çünkü, meselenin bu yüzü yurt dı
şına işçi göndermek, diğer yüzü de yurda döner
ken hayat görüşü ve biçimi değişen ve uyanan iş
çiye memlekette iş alanı yaratmaktır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi yurt dışında çalı
şan işçilerimizin en önemli sorunlarına değinmek 
istiyoruz. 

işçilerin gönderilmesi sırasında ortaya çıkan 
sorunlar. 

Dıştan gelen talepler, genellikle vasıflı işçi 
yönündedir, öte yandan, millî ekonomimizin de 
kalifiye işçiye ihtiyacı vardır. Bu iki unsuru 
dengeli bir durumda yürütmek ve vasıfsız işçi
lerin süratle eğitilmesine, oriyantasyon ve enfor
masyonuna önem vermek lâzımdır. Böylece hem 
yurt dışında geniş istihdam olanakları açılacak, 
hem de ülkemizin muhtaç olduğu vasıflı işçi ta
lebi karşılanmış olacaktır. 

Diğer husus, yurt dışına işçi gönderme göre
viyle yükümlü tş ve işçi Bulma Kurumunun da
ha rasyonel çalışan bir örgüt haline sokulması
dır. Meselâ; bu örgütün IBM kartiyle çalışan 
elektronik beyin merkezi durumuna getirilmesi 
lâzımdır, işçi şevkinde tercihli durumlar, yani 
köy kalkınma kooperatifleri; doğal âfetler; az 
gelişmiş bölgeler konulan da daha objektif, âdil 
ve süratli esaslara bağlanmalıdır. Bu aşamada 
en önemli konu; işçi göndermede karşılaşılan 
idarî güçlüklerdir. Vasıfsız işçi, büroya kay
dedildiği tarihten itibaren ancak 8-10 sene son
ra talep edilmektedir. Çağrıldığı zaman da ya
şı geçti ise gidememektedir. Bu bakımdan be
lirli bir yaşı geçmiş olan vatandaşın müracaatini 
kabul etmemek gerekiyor. Böylece ümide kapıl
ması ve hayal kırıklığına uğraması önlenmiş ve 
başka alanlarda iş araması sağlanmış olacaktır. 
İşçi gönderme sırasında karşılaşılan güçlükler 
vukuatlı nüfus kayıt örnekleri, iyi hal belgesi, 
ilk meslekî seçim, irtibat bürolarındaki sağlık 
ve meslek imtihanı, ön eğitim gibi konulardır. 
Pek çok şikâyetin nedeni olan bu sorunların da
ha pratik ve inandırıcı esaslara bağlanması lü
zumludur. 
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ikinci safha, işçilerimizin yurt dışındaki so
runlarıdır. Bunları bir sıraya tabi tutacak olur
sak, özetle şöyle diyebiliriz : 

1. Dış teşkilâtın genişletilmesi ve nitelendi
rilmesi ; 

2. işçilerimizin göndermekte oldukları dö
vizleri artırarak Ödemeler dengemize katkısını 
sağlamak; 

3. işçi çocuklarını eğitmek; 
4. Turist işçiler sorununu çözümlemek; 
5. Çalışma ve sosyal hayata uyma sorununu 

halletmek; 
6. işçilerin ailevî sorunlariyle ilgilenmek; 
7. Para transferlerini çabuklaştırmak; 
8. Moral ve kültürel sorunları ele almak; 
9. işçilerin askerlik sorunu; 
10. İzinli gelişlerinde çıkan problemler; 
11. Cenazelerin yurda nakli; 
12. işçilerin yurttaki şirketlere hissedar 

kaydedilmeleri; 
13. işçilerin yurda döndükten sonraki prob

lemleri ; 
14. işçi tasarruflarının değerlendirilmesi. 
Sayın arkadaşlarım, her biri büyük problem

ler teşkil eden yurt dışı işçi dâvasını en iyi bi
çimde çözümleyebilmek için, her şeyden önce Ça
lışma Bakanlığının merkez ve yurt dışı örgütü
nün bilgili, tecrübeli ve yeterli niteliklere sahip 
olması gerekmektedir. 

Şurası bir gerçektir ki, Çalışma Bakanlığının 
yurt dışı örgütünün kurulmasına ilişkin 864 sa
yılı Kanun, dış örgütü yönetecek, işçilerimizin 
sorunlarını çözümleyecek, koordinasyonu sağla
yacak yetenekte bir merkezî örgütün kurulması
nı sağlayamamıştır. Bu görev Bakanlık Araş
tırma Kuruluna ek bir görev olarak verilmiştir. 
Bu sebeple yurtdışı işçiler problemi, Bakanlığın 
arka planda, 2 nci plandaki bir meselesi halinde 
kalmıştır. 

Başka ülkeler bu konuya gereken değeri ver
mişler ; gerek kendi ülkelerinde, gerek kendi ül
kelerinin dışında çok geniş teşkilâtlar kurmuş
lardır. 

Bir çığ gibi büyüyen yurt dışı işçi sorununa 
köklü çözüm yollan bulmak için gerçekte yeni 
ve güçlü bir örgüte ihtiyaç olduğu artık açık ve 
kesin bir şekilde anlaşılmıştır. 

Müzakeresini yaptığımız kanun tasansmda-
ki, Yurt Dışı işçi Sorunları Genel Müdürlüğü 
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örgütünün kurulmasını, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu olarak hararetle destekliyoruz. Çün
kü, Cumhuriyet Halk Partisi, gerek programın
da, gerek seçim bildirilerinde işçi sorununa özel 
bir yer vermiş ve işçiyi, toplumun temel unsur
larından biri saymıştır. 

Yurt dışı işçi sorununu yürütecek örgüt ku
rulurken, 4 temel unsur dikkate alınmalıdır. 

Birincisi; sözleşmeli personel unsuru, örne
ğin: Yurt dışındaki işçilerimizin mahkeme işle
rini ancak, o ülkenin dilini ve mevzuatını bilen 
avukatlar savunabilirler. Bu, hem o ülkenin mev
zuatı, hem de dil ve hukuk bilgisi ve aynı za
manda psikolojik yönden lüzumlu ve ehemmiyet
lidir. ispanyollar buna bir misaldir; Fransa 'da
iri işçileri için sözleşmeli avukatları vardır. 

İşçilerimizin lisan bilmemesi, o ülkenin mev
zuat ve hukuk usullerine vâkıf olmamaları yü
zünden genellikle hakları kaybolmaktadır. 

Sendikalara girmiş işçiler için, her ne kadar 
sendika avukatları varsa da, işçilerimizin ancak 
% 20'si sendikalara kayıtlı olduğu için, bu, ye
terli görülmemektedir. Yani, yurt dışında bulu
nan işçilerimizin % 80'i henüz sendikalara kay
dedilmiş değildir. 

İkinci örnek, sekreterliktir. Yazışma ve di
ğer muhaberat de genellikle yabancı makamlar
la cereyan ettiğine göre, dil bilen, yabancı dille 
yazı yazan Türk elemanlarını sözleşmeli olarak 
tayin etmek mümkün olabilmelidir. Keza işçile
rimizin sağlık konularını yürütecek doktor ve 
diğer sağlık personelini de dil bilen kişilerden 
seçmek ve sözleşmeli olarak bunları istihdam et
mek lüzumu vardır. 

Bir de henüz bizim örgütümüzde yer alma
mış olan bir sosyal işler uzmanı vardır. Avru
pa'nın diğer ülkelerinde önemle yer alan bu uz
manların da bizim sistemimizde artık kabul edil
mesinde zorunluk vardır. 

ŞöyleM; bu sosyal işler uzmanı, işçi seviye
sinde çalışan elemanlardır. İşçiye yakın, ona yö
nelmiş, sosyal ve psikolojik yönlerden işçiyle 
kaynaşmış, onun konularını ilgili merciler nez-
dinde takibeden bu uzmanlar - biraz evvel ifa
de ettiğim gibi - henüz bizde yoktur. Meselâ Al
manya'da Türk işçileriyle meşgul olan 83 kadar 
sosyal işler uzmanı vardır. Bunlar genellikle 
Türktür ve Almanya hesabına çalışırlar. Altla
rında arabaları, devamlı olarak işçilerin arasın

da dolaşırlar. İşveren ile, mahallî idare, polis 
gibi makamlarla işçinin ilişkilerini tanzim eder
ler. Bu mekanizma Hollanda'da da vardır ve bi
zim işçilerimiz için Hollanda'da 22 sosyal işler 
uzmanı vardır. Yani Hollanda'da 1 200 işçimi
ze 1 sosyal işler uzmanı düşmektedir, Almanya'
da ise 6 bin Türk işçisine 1 sosyal işler uzmanı 
isabet etmektedir. 

İkinci temel unsur; yurt dışına tayin edilen 
yüksek seviyeli müşavir, ataşe ve yardımcısiyle 
daha alt seviyedeki memurların mutlaka dil im
tihanına tabi tutulmalarıdır. Üst kademe, Dil 
ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde imtihana ta
bi tutulmalı, alt kademe ise Bakanlıkta pratik 
dil imtihanından geçirildikten sonra bilgi ve gör
güleri imtihan ve mülakatlarla tespit olunmalı
dır. 

Üçüncü temel unsur; şimdiye kadar yurt dışı
na tayin edilen kadrolu personelin Bakanlıkta 
ve teşkilâtta 3 yıl çalışma şartı vardı. Şimdi bu 
3 yıl şartı yerine dil ve kültür imtihanını ka
zanarak üst kademelere kadrolu, devamlı tayin 
usulü kabul edilmektedir. Bilgili, tecrübeli ve 
sürekli unsurlara yer veren bu husus da, hizme
tin iyi yürümesi bakımından, isabetli karşılan
mıştır. 

Dördüncü temel unsur; bu kadar büyük ve 
hayatî mahiyet arz eden işçi problemini yürüte
cek bir genel müdürlüğün kurulmasıdır. Biraz 
önce de arz ettiğimiz gibi, 864 sayılı Kanun bu 
görevi, Araştırma Kuruluna ek bir görev olarak 
vermiştir. Şüphesiz ki, Kurul, aslî görevinden va
kit ve fırsat bulabildiği nispette bu işlerle meş
gul olabilmektedir. Bakanlık bünyesinde böyle 
bir teşkilâtın kurulması her yönden zorunludur. 

Sayın arkadaşlarım, bugün aileleriyle birlik
te yurt dışında işçi sıfatiyle 750 bin vatandaşı
mız mevcuttur. Yani, her aileden birisi dışarıda 
yaşamaktadır. Bunların dışında 1 milyondan 
fazla kişi de yurt dışına gitmek için sıra bekle
mektedir. G-önül ister ki, bu genç Anadolu in
sanlarına vatanımızda iş imkânları yaratılsın ve 
onların genç enerjileri ulusumuzun kalkınmasın
da harcansın. Uygulanan bozuk ve adaletsiz dü
zen sonucu, Anadolu insanı, yoksulluğun pençe
sinden kurtulmak için kendini yadellere atmak
tadır. Bununla övünmek değil, işsizlik sorunu
na çare bulmak lâzımdır. Bunun için de bilgili 
ve planlı bir istihdam politikası gerekmektedir. 
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Şimdi bir gerçekle karşı karşıyayız. Dışarıda 
600 bin işçimiz vardır ve daha sıra bekleyen 1 
milyon insanın yığınla birikmiş olan problem
leri mevcuttur. Bunların, ekonomik dengemizin 
sağlanmasında büyük katkıları olduğu da bir 
gerçektir. O halde yurt dışı işçi sorununa kök
lü çözüm yolları getirmek için tasarının kabu
lünde zaruret bulunduğunu arz eder, Cumhuri
yet Halk Partisi Grubu adına, hepinizi saygıla
rımla selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı
na Saym Cevat önder, buyurunuz efendim. 

D. P. GRUBU ADINA CEVAT ÖNDER (Er
zurum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Çalışma Bakanlığımın kuruluş ve görevleri 
hakkımdaki kanunum tadili hususunda sevk olu
nan. tasarıyı görüşmekteyiz. 

Tasarınım tümü olumludur, bir ihtiyaca ee^ 
v&p vermek içim, dışarda bulumıam işçiieıiiımizim 
sorunlarımı daha ciddiyetle, daha liyakatle ta-
kibebmek maksadıyle sevk eidilmiş bulunan bir 
tasarıdır. 

Bendeniz bir konuya vuzuh vermek ve Sa
yım Hükümetten ve Sayım iKomisyomdam bir hu
susum aydınlatılmasını istemek maksadıyle hu
zurunuza çıkmış bulunmaktayım. Tasarılarım 
maddelerimde de bu hususu idile getirirdim; ama 
tasarımım tümüme ait bir husus olduğu içim hu 
hususu tümümde dile getirmeyi ve tümüme veri
lecek cevaplarda suaMmin cevabını aramayı da
ha uygum buldum. 

Bir diğer husus da; lisan bilme keyfiyetidir. 
Lisan çok önemidir. lisan bilinmesi garktır. He
le çalışma ataşesinin veya yardımcısımım veya 
müşavirinin, bulunduğu memleketim Usanımı 
bilmesi kadar lüzumlu bir şey olamaz. 

Diğer taraf tam, «yeterlik sımavımı kazanmış 
olmak» şartı aranmaktadır. Bu yeterlik sınavı
nım masıl yapılacağı ise tasarımım 3 rnıcü madde
sinde, Ek Madde 6'da yapılan değişiklikle «bir 
tüzükte behrtileıcektir» denilmektedir. Yarni, bir 
tüzük çıkarılacak, yeterlik sımavının, yabamcı 
dü sınavınım masü yapılacağı hususumu hu tü
zük derpiş edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, öğrenmek istediğim 
ve garibimize giden husus şudur: Tasarımım 2 
mci maddesi ile komulam «Çalışma Bakanlığı ve
ya bağlı kuruluş ve kuramlarımda em az 3 yıl 
çalışmış olmak» şartı, tasarınım 7 mci maddesiy
le 2 yıl süreyle geri alınmaktadır. Bir elle veri
liyor, diğer elle 2 yıl süreyle geri ahnayor. «3 
yıl çalışma» şartı 2 yıl erteleniyor. Biz bumu 
doğru bulmamaktayız ve 'bu 7 nci maddenin ge
rekçesi de bizi tatmin etanemişıtir. 

7 nci maddemin gerekçesinde aymem şöyle de
nilmektedir: «Çalışıma Bakanlığı veya bağlı ku
ruluşlarda em az 3 yıl çaihşmış olma şartı, ara
mam nitelikleri haiz elemanlarım çok az sayıda 
bulunması, Bakanlık dışından da eleman alma 
olanağının kısıtlandırılmış olması nedeniyle, dış 
örgüt kadroları için ihtiyaç görülen yeterli ele
manlarım sağlamamasına büyük emıgel teşkil et
mektedir. 

Nitekim, 1971 yılı Aralık başımda laçılam sı
nava Çalışma Bakanlığı ve bağlı kuruluşların
dan 65 kişi katılmış, bunlardan ancak 2'si ingi
lizce, l'i Almanca ve l'i ide Fransızca olmak 
üzere 4 aday başarı göstermiştir.» 

Şimdi burada değerli (Bakanlık (mensupları
ma sormak istediğim husus şudur: 1971 yılı Ara
lık başımda açılam bu sınav hangi kriterlere, 
hangi kıstaslara göre yapılmıştır; nelere ıdikkat 
edilmiştir, 65 kişi girmiş de medem 4 kişi kazan
mıştır? Bu hususu vuzuha kavuşturanıalarımı is
tirham etmekteyim. 

Beri taraftan, sumu da beyan, etmek isterim 
ki, bize gelem haberler hiç «de bu gerekçede be
lirtildiği gibi değildir. Bu imtihanlarda bazı 
keyfî kriterlerin, kıstaslarım rol aldığı da öme 
sürülmektedir. Bu hususların vuzuha kavuşma
sında fayda vardır. 

Tasarımım 2 mci maddesinde, Ek Madde 5. - 1 
de değişiklik yapılmakta; çalışma müşaviri, ata
şesi ve ataşe yardımcısı kadrolarıma atanabil
mek içim ne gibi nitelikler öngörüldüğü belirtil
mektedir. Bunlardan bir tanesi fakülte veya 
yüksek okul mezunu olmaktır; doğrudur. 

ikincisi; laymı maddemin (B) bendimde, «Ça
lışma Bakanlığı veya bağlı kuruluş ve kurum
larda em az 3 yıl çalışmış olmak» kaydı vardır 
M, bendemiz bu hususu da doğru bulmaktayım. 
Yalnız, 3 yıl çalışmış olmasına rağımem hailen 
başka bir kurum veya kuruluşta bulunuyor iıs©, 
böyle hiir elemanım da müşavir ataşe veya yar
dımcı olarak tayim ©dilmesinde - sımavı kazam* 
dığı takdirde - isabet olduğu kamaaıtind izhar 
etmekteyim; bu hususa vuzuh verilmesini isti
yorum. 

— 344 
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Bir diğer husus da şudur: İmtihan tüzüğü 
çıkıncaya kadar yapılacak tayinler nasıl olacak
tır? Bu, takdirlere ini bağlı olacaktır.? Bu tak
dirde Çalışma Bakanlığında yıllardır 'dışarıya 
gitmek içim sıra bekleyen veya Çalışma Bakan
lığında daha evvel çalışmış ıda şimdi Devletin 
başka bir sektörümde çalışan, dışarıya gitmek 
için sıra bekleyen, dışarıya gitme arzusunda bu
lunan, bu kamuda kendisini yetiştirmiş olan ele
manlar nazarı itibara alınacak mıdır? Aksi hal
de şahsî takdirlerle, kayırmalarla bazı tasarruf
lara gidilirse Devlet hayatımda yetişmiş olan ba
zı genç kıymetli elemanları hayal kırıklığına 
uğratmış oluruz. 

Bu bakımdan ıSaym Bakanlığın ve Sayın 
Komisyonum bu konulara vuzuh vermesini istir
ham etmekteyiz. 

Dışarda - (gerekçede denildiği gibi - 600 bin 
işçi mevcuttur; ama eğer gayri resmî veyahut 
da turist pasaportuyla giden, işçiler, bunların 
aileleri de nazarı itibara alındığı takdirde bu 
miktar 1 milyona yaklaşmaktadır. Bunların 
meseleleriyle maalesef, Hükümet olarak, Devlet 
olarak lâyıkı veçhile uğraşmış değiliz. Dışarda 
bulunan işçilerine her Devlet sahibolmaktadır. 
italya böyledir, Yunanistan böyledir, İspanya 
böyledir. Dışardaki işçilerime sahifoolmayan ve
yahut da en az ilgiyi gösteren maalesef bizim 
Hükümefâmizdir, bizim, Devletaimizdir. Dışarıya, 
az da olsa, giden arkadaşlarımız bunu görmek-
teıdirler; bundan şikâyetçidirler. 

Bu, bir ihtiyaca cevap verdiği takdirde he
pimiz tarafından memnuniyetle karşılanması 
gereken, heyeti umumiyesiyle yerimde olan bir 
tasarıdır. 

.Söz burada iken, iki önemli konuya daha 
temas etmek isterim, işçilerimizin meseleleri, 
yalnız dş meseleleri /değildir, işçilerimizin eği
tim meselesi, din meselesi de son derece önem
lidir. Bunun ıda Hükümet taırafımdan ciddiyetle 
ve önemle ele alınması icabetmektedir. 

Bendeniz bu hususları arz ediyorum, aynca 
arz ettiğim hususların da vuzuha kavuşturulma
sını istemekteyim, yani «Çalışma Bakanlığında 
eleman bulamadık» veya «daha evvel Çalışma 
Bakanlığında çalışmış olup da, şimdi Devletin 
başka sektöründe bulunan elemanlar kifayet et
medi, bu sebeple dışardan eleman alacağız, iki 
yıl süre ile de üç yıl çalışma şartını erteliyoruz» 
fikri pek makbul sayılacak bir fikir değildir. 

Burada bir infiratçı, basredici bir düşünce 
tarzıma da kapılmamak gerekir, yani Çalışma 
Bakanlığımda kalifiye eleman varsa oradan alın
malı, dışarıda varsa oradan alınmalı, yalnız bu 
gayet iyi kıstaslarla, kriterlerle tespit olunma
lıdır. Bazı keyfî tasarruflara, şahsî takdirlere, 
adam kayırmalara gidilmemelidir. Bunu temen
ni etmekteyim. 

Saygılarımı arz ederini. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sa

yın Hasan Türkay, buyurunuz efendim. 
A. P. GRUBU ADINA HASAN TÜRKAY 

(istanbul) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar; 

Çalışma Bakanlığı Kurulu? Kanununun 'ba
zı maddelerini değiştiren kanun tasarısı üze
rinde, Adalet Partisinin görüş ve kanaatlerini 
belirtmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. 

Evvelâ şunu belirtmek isterim M, yurt dışın
da 600 binden fazla işçi arkadaşımızın 'dertleriy
le, meseleleriyle bugüne kadar gereği gibi ilgile-
nilememiştir. 

Kanun tasarısı, Adalet Partisinin iktidarı 
zamanında çıkarılmış; fakat o günden bugüne 
kadar geçen tatbikatlarda bazı aksaklıklar gö
rülmüş ve bu aksaklıklarım giderilmesi için ye
niden .bir tadile gidilmektedir. Kanaatimiz odur 
ki, bu tadilâttan sonra Çalışma Bakanlığı, birta
kım bu işle ilgili olmayan kişiler «yurt dışında
ki işçilerimizin meseleleriyle ilgilenir» diye gön
derilirse, yani birtakım kayırmalar yapılırsa, 
bu tadilâtın da pek istenilen bir şekilde netice 
vereceğine inancımız zayıftır. 

Yurt dışında bulunan işçilerimizin şüphesiz 
binıbir türlü dertleri vardır. Yurt dışındaki işçi
lerimizin dertleriyle, alâkadar olmak üzere on
ların içinden çıkmış, onların dilinden anlayan 
bazı sendikacı arkadaşlarımız temsilci olarak 
gönderilmiştir. Bu arkadaşlarımızdan aldığımız 
şikâyet mektupları şunu gösteriyor; çok mühim 
bir görevle gönderilen bu arkadaşlanımız, elçi
lik ve konsolosluk binalarında birer sığıntı ola
rak çalışmaktadırlar. Altına «doğru dürüst bir 
sandalye ve bir masa dahi verilememektedir. 
Bilhassa büyükelçiler, elçilik erkânı bu gibi ar
kadaşlara yabancı bir gözle bakmaktadır. Elbet
te bu gözle bakılan, görevli arkadaşlarımız va
zifelerini gereği gibi yapmaktan mahrumdur
lar. 

— 345 — 
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Yine, yurt dışında bulunan işçi arkadaşları
mızdan aldığımız mektuplarda, bazı bölgelerde 
hulunan görevli arkadaşlarımız vakfelerimi yap
makta; fakat bazı bölgelerde ise, işleklerimizin 
dertleriyle yakından ilgilenmedikleri hakkımda 
şikâyet edilmektedir. Şüphesiz bu mektuplar 
Çalışma Bakanlığına da gelmektedir. 

Bu da gösteriyor ki, oraya görevle g'öaUdeani-
len kimseler, gerçekten bu davaya inanmış, bu 
davayı iyi bilen, samimiyetle işe sarılan kişile
rin olması lâzım. Biliyoruz ki, oraya gönderilen 
memurlar arasında, «Ben Hollanda'ya, Fransa'
ya, gideyim, bir Avrupa memleketinde otura
yım, işçilerin meseleleriyle ilgilenme ikinci plân
da kalsın» diye düşünen kişiler vardır. 

Aldığımız haberlere göre, Çalışma Bakanlığı 
bu gilbi kimseleri birer birer geriye çekmekte
dir. Bunların yerine, bu kanun kesinleştikten 
sonra, ehliyetli kimselerin gönderileceğime sami
miyetle inanıyoruz. 

Arkadaşlar, yurt dışındaki işçilerimize bu
güne kadar döviz kaynağı, yani döviz sağlayan 
bir meta. gözüyle bakılmış, memleketimizin dö
vizinin en büyük kısmını temin eden bu isçi ar
kadaşlarımıza, yurdumuza döndükten sonra, ne 
gibi iş sahaları laçılacağı, ne gibi yerlerde çalış
tırılacağı hususları düşünülmemiş ve halâ düşü
nülmemektedir. 

Arkadaşlar, bir de turist paşaportuyle yurt 
dışıma giden 25 - 30 bin civarında işçi arkadaşı
mızın bulunduğunu biliyoruz. Bu gibi arkadaş-
larımıızın, bir defaya mahsus olmak üzere, Al
man Hükümeti tarafından diğer normal yollar
dan giden işçi arkadaşlar gibi çalışmaları için 
izin verileceğimi, müsaade edileceğimi Sayım Ça
lışma Bakanımız bize müj delemişti. Hatta, Sa
yın Reisicumhurumuz Almanya seyahatimde, Al
man Hükümetiyle bu konuda mutabakata varıl
dığını, vermiş olduğu beyanlardan öğrenmiştik; 
fakat bugüne kadar bumun da tahakkuk etme
diğini görüyoruz. 

Turist pasaportuyla giden 25 - 30 bin ciıva-
ı ıradaki işçi arkadaşlarımız fabrikalara girmek 
için, iş bulmak için çeşitli yollara başvurmakta 
ve Alman polisleri tarafından da zaman zaman 
tutuklanmakta ve yakalandıkları zamıam, yaka 
paça memleketimize gönderilmektedir. 

Diğer taraftan, Almanya 'da vefat eden işçi 
arkadaşlarımızın bumdan böyle cenazelerinim hiç 

bekletilmeden., doğrudan doğruya Çalışma Ba
kanlığı tarafından yurdumuza gönderilmesi için 
Bakanlık bütçesine »bir hayli ilaveler yapılmış
tı. Bir hafta evvel cereyan eden bir hadiseye 
cenazeler oradan buraya gönderiliyor, Yeşilköy 
Hava Alanımda, Esemboğa Hava Alanımda uçak
tan indiriliyor ve bırakılıyor. Bilfarz Kastamo
nu'ya veya Erzurum'um bilmem hangi kazasıma 
ve köyüme gidecek. Sayım Çalışma Bakanlığı 
yetkilileri, «biz görevimizi yaptık, artık bumdan 
sonra bu cenazeyi buradan oralara göndermek 
bizim görevimiz değil» diyor, cenaze kalıyor. 

Gecem gün böyle bir hadiseye muttali olduk. 
Biz de Kızılaya başvurmaya mecbur kaldık ve 
dedik ki; bir işçimizin cenazesi geldi, Esembo
ğa Hava Alanımda bekliyor. Çalışana Bakanlığı
nım görevi burada bitmiş elemiyor, Kızılay lalsın 
bu cenazeyi köyüme kadar götürsün. 

Çalışma Bakanlığı büyük imkânlara sahip, 
Sosyal Sigortalar Kurumu geniş imkânlara sa
hip bir müessese, cenazeleri sadece yurt dışım-
dam bava alanlarıma kadar getirmek değil, ha
kikaten, kimsesi yoksa, onu karşılayan kimsesi 
yoksa cenazeyi kazasıma ve vilâyetine kadar gö
türmek omun görevi olmalıdır. 

Arkadaşlar, tasarı cidden faydalı olacak, ya
pılan değişiklikler çok faydah. İnşallah, tasarı 
kesinleşir. Memleketimizde büyük yatırımlara 
iştirak etmek isteyen isçilerimizden bu konuda 
hepimiz mektuplar alıyoruz, Hükümetin ilgisi
ni beklediklerini yazıyorlar. 

Alman bankalarında milyonlarca mark ya
tıyor. Bu markları memleketimize aktarabilme
miz için evvelâ oradaki görevli arkadaşlarımı
zın bu konuda çok büyük faaliyet göstermesi 
lâzım. Nasıl ki, diğer memleketlerin yetkilileri 
memleketlerine Alman bankalarındaki markları 
aktarma ediyorsa, 'bizim oradaki görevli arka-
daşiarımızım da başta gelen em mühim vazifele
rinden birisi bu olmalıdır. Bu arkadaşlarımız 
Türkiye'de büyük yatırımlara iştirak etmek is
tiyor, hatta kemdi aralarımda şirketler kurup 
sanayi kurmak işitiyor ama, Hükümetin temina
tını istiyorlar. Hükümetimiz bu teminatı verir
se, umarız ki, kalkınmakta olan memleketimize, 
samayümize büyük katkıları olacak, iş sahaları 
açılacak ve işsiz iarkadaşlarımızım da iş bulmak 
imkânı sağlanmış olacaktır. 
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Netice olarak; bu olumlu tasarı üzeninde 
Adalet Partisi müspet oy kullanacaktır. Taşan
ımı Çalışma Bakanlığı camiasına, işçi arkadaşla
rımıza ve yurdumuza hayırlı olmasını idiler, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Demokratik Barfcd Grubu adına 
Sayın Sami Aralan, buyurunuz elemdim. 

D. P. GRUBU ADINA SAMİ ARSLAN (De
nizli) — Sayın Başkan, muhterem milleıtvekil-
leri; 

Anayurdumuzun çok uzağında, evlâdı iyali-
ni beslemek için, «vatan toprağımda iş (bulama
dım» diye yabancı ülkelerde çalışmakta bulu
nan 000 bini aşkım işçimizin maddî ve manevî 
haklarımı düzeltmek içim hazırlanmış olan ka
nun tasarısı üzerinde Demokratik Parti (Grubu 
adama görüşlerimi açıklamaya çalışacağım. 

Evvelâ bu kanun, 600 bin kişimin maddî ve 
manevî haklarıma bir çare 'bulması için başlan
gıç olmasını, hayırlı olmasını dilerim. 

Sayım milletvekilleri, 'bir işçimin yabancı ül
kede iki türlü derdi vardır; biri maddî, (biri de 
manevîdir. Manevî derdi çare bulmayan bir in
san, madde harmanında bile bulunsa, manevî 
buhrandan dolayı madde harmanımdan istifade 
edemez. 

öyle ise, Hükümetimiz, Çalışma Bakanlığı 
hazırladığı kanunlarda, yaptığı işlerde madde 
ile mamayı yan yana .götürmelidir, insan deni
len nesne, madde ile manadan mürekkeptir. 

Her türlü millî örf ve âdetin yapılmadığı, 
Türk millî havasımın olmadığı, idimi havamın bu
lunmadığı diyarlarda çalış an bir işçinin ne ka
dar millî ve manevî değerlere ihtiyacı bulundu
ğunu takdirlerinize bırakıyorum. Bunum başta 
gelemi, bu vatan toprağımda, ay - yıldızlı bay
rağım altımda kemdi öz yavrularımıza millî ruhu, 
mefkureyi verememiş olmamızdan dolayı bugün 
için 12 Mart Muhtırası verilmiştir. Devletim te
meline dinamit koymak isteyen çocuklar, aslın
da bizim Anadolu'dan fışkıran, ama zamanımda 
iyi eğitemediğimiz içim Türk {Milletimi başka 
emellere satmak isteyen 'zühmiyeıtin esiri olmuş
lardır. 

işte, bir de yurt dışıma vardığı zaman, dost
tan, iyalden uzak kalınca, millî havayı teneffüs
ten mahrum olumca, bir işçimin ne hale geleceği
mi biraz olsum düşünmekte fayda vardır. 

Yurt dışımda «bulunan işçilerin em büyük der
di, komünizmdir. Komünizm belâsına karşı Hü-
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kümetim çok uyanık, tesirli tedlbirler alması gıe-
rekir. Bu vatan toprağımda tedbir alamayan 
Hükümetimiz acaba yurt dışıma erişebilir ini? 
Diye merak etmekteyiz. 

Avrupa'da çalışan işçilerimizin her ıgün ku
lağına Türkiye aleyhime, sosyalist düzemin le
hine fısıltılar yapılmakta, parlak vaadlerle kam-
dırılmaya çalışılmaktadır. Buna karsı Çalışma 
Bakanlığımın, Türk Hükümetimin, Dışişleri Ba
kanlığınım bugüne kadar hiçbir tedbir almaması 
yüzümden Türk işçilerinin aracına bu anarşik 
olaylar sızmaya başlamıştır, işte Hükümeıtinııi-
zin bu ıbapta uyanık olmasını, bu kamum değiş
tikten sonra biraz daha dikkatli davranmasını 
istirham ediyorum. 

Millî mefkure ve 'dinî inançları yıkıcı cere
yanlar karşısında Türk işçisinin dinç ve dina
mik bulunmuş olmasıdır. Avrupa'da çoluğumum 
çocuğunun nafakasını temin için çalışan işçile
rimizin millî mefkurelerine, dinî inançlarına 
daimî suretle bir destek aramak durumunda
dırlar. Maalesef, Devlerimizin, Çalışma Bakan
lığınım, Dışişleri Bakanlığımın, bugüne kadar al
dığı tedbirlerle Türk işçisinin. millî ve dinî dert
lerime çare bulamadığı hususunda bilgi almış du
rumdayız. 

Bumun tipik bir misalini vereceğim: 
Sayın milletvekilleri, geçenlerde Milliyet 

Gazetesinde Mehmet Ali Sebük tarafından ya
zılmış hir papazım beyanımı okumuştum. Avru
pa'ya gitmiş, Türk işçilerini yakımdan görmüş 
onlarım durumlarımı inceledıiktem sonra buraya 
gelince Türk ilgililerime haykıran bazı tavsiye
lerde (bulunmuş ve demiş ki; «Siz Müslümansı-
mız işçileriniz dışarda 000 hami geçtiği halde hâ
la orada Türk işçilerine mahsus hir gıda pazarı 
kurmamışsınız». Bumu söyleyen. kim? Papaz 
söylüyor, papaz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Baş
kası söyleyecek değil ya. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Onlarım söy
lemesi karşısında bizim üzülmemiz gerekir. 

BAŞKAN — Sayım Arslan, cevap vermeyi
niz ve konuşmanıza devam ediniz. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Bu işçilerin 
dertleri ile ilgilenmek ve onları idare etmek 
üzere bakanlık koltuğu işgal ettiğimiz yıllarda 
onlarım, bunlarım demesine meydan vermeden 
çare bulmak bizim görevimizdi. 
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HÜİSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Hep. 
siyle meşgul olduk merak etme. 

BAŞKAN —. Sayın iBaşer, lütfen fuzulî va
kit israf ımıa meydan vemeyiniz. 

(SAMİ ARSLAN (Devamla) — Papaz -diyor 
ki; «(Sizin işçilerimizin eğitimleri noksanıdır. 
Türk işçilerinin çocukları oralarda Hıristiyan 
diyarlarımda papaz okullarında fikir bakımım-
dan, inanç bakımından rencide olmaktadır, si
zin eğitimimiz noksandır, öğretmem kadronuz 
noksandır, kifayetsizdir, niçin tedbir kılmıyorsu
nuz?» 

üçüncü olarak : «işçilerimizin (hakkını mü
dafaa edecek yetkiliniz yok mu?» diyor. «Avru
pa'da her işçinin İtalyan'ın, Yugoslav'ım, Yunan
lı işçilerin her türlü haklarımı, sosyal haklanan 
koruyan, sigorta işlerini ayarlayan yerler var
dır. iSizin işçilerinizin durumu ne oluyor» ıdiye 
sual 'soruyor. 

Bunları bemim söylemem garip olur diye pa
pazın ağzından söylemekte fayda (gördüm, ilgi-
İlerin ibdlgisine arz ettikten sonra konuşmamla 
devaim ediyorum. 

ıSayın Milletvekilleri; 
Millî mefkure baklanından, 'dinî mefkure "ba

kımımdan Türk isçisimi dinamik "bulundurmaya 
mecburuz. Malumunuz dünyada komünizmin en 
(büyük düşmanı dindir, dinin de en büyük düş
manı komünizmdir, öyle ise; Türk işçisinin da
hilde ve hariçte olsun, ama su kanun dolayısıy-
le yurt dışındaki işçilerimize mutlak surette ko
münizme karşı vereceğimiz en büyük ilâç, onla
rı dinî bilgilerle mücehhez kılmaktır. 

Halbuki durum : Halen Çalışma Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı ve Diyanet işlerinin müşte
reken gönderdikleri din ıgörevlüeri Almanya'da 
ne iş yaparlar ıttılaınıza arz etmek istiyorum: 
Buradan 50 bin işçiye bir idin görevlisi seçilir, 
20 bin işçiye bir din görevlisi gönderilir. Bazı 
yerde 100 bin işçi vardır, bir din görevlisi dahi 
yoktur. Din görevlisi buradan gittiğinde, ora
daki ataşenin lemrindedir .işçiler iarasıma girme
si onun iznine bağlıdır, konferans vermesi, vaaz 
vermesi, dinî merasimlerde bulunması ataşenin 
iznine bağlıdır. Peki o ne yapar? «Hoş geldiniz, 
buyurunuz masanız, oturunuz - daktilo verir 
eline - şu yazıyı yazınız.» Aynen bizim daireler
deki ıgibi bürokrasi vardır. Din görevlilerine iş
çiler arasıma katılıp da, : «iSizin dinî bilginizi 
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artırmaya geldim, bana Devlet bu görevi verdi» 
diyerek propaganda yapmasına imkân verilme. 
inektedir. 

Bu anlattıklarım kendi kanaatim 'değildir. 
1970 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafım
dan (gönderilmiş müfettişler tarafımdan o zama
nın Çalışma Bakanına, Başbakana, Dışişleri Ba
kanıma, Diyanet İşleri Bıaşkamlığıma verilmiş 
rapordan aldığım cümlelerdir. Orada bulunan 
işçiler; «Bunlar ıdimî ıgörev yapmıyor, büroda 
yanşıyorlar» diyorlar. 

Demek ki, biz buradan her ne kadar din gö
revlisi ıgömdermiş olsak ıda orada bunlar kâtip. 
durumuma düşüyorlar. Böylece dinî telkimat ya
pılmayınca millî mefkure, dinî mefkure karşı
sındaki düşmanlar 'biraz daha yol almış oluyor
lar. 

Sayım milletvekilleri; 
Kaldı M, bunları işçilerimiz arasımda görev

li kılsak dahi, âdetleri kâfi değildir. Bumu ço
ğaltmaya, işçilerimize gerek öğretmen, gerek 
din adamı bakımımdan en çok sayıda eleman 
göndermek durumunda bulunduğumuzu kavra
mamızı ve Çalışıma Bakanlığımın. da ağırlığı bu 
.noktaya vermesi gerektiğini belirtmek istiyo
rum. 

ikinci bir konu : Millî gururumuzu rencide 
edeoek bir şekilde Türk işçilerinin kontrol edil
meyip TürMüğümlüze, mefkuremize aykırı bazı 
yüz kızartıcı olaylara sebebiyet vermeleridir. 
Yüz kızartıcı diyorum ve bunu burada açıkla
mak da istemiyorum, bilhassa kadın işçilerimi
zin yurt dışımıdaki durumları babında Devletim, 
Çalışma Bakanlığımın çok dikkatli ıdavranması 
ve bunları çok yakından takalbetmesi gerekir. 

Türk, başkalarınım namus ve şerefi için Vi
yana kapısına ordu göndermiştir. Kemdi namus 
ve şerefi için çok dikkatli davranmaya ve gere
ken tedbiri de almaya mecburdur. 

Sayım milletvekilleri; 
Bugün yurt dışıma turist pasaportu ile git

miş 50 bimi aşkım işçimiz vardır. Bunlar hamgi 
sebeple olursa olsum gitmişler ve su anda da 
çalışıyorlar. Bunlar sigortalı değildirler, ücret
leri diğerlerimden azdır, teminatları yoktur, 
ama bunlar yurt dışında yıllardır çalışıyorlar. 

Şimdi, Reisicumhur ıdahil, Başbakan, dahil, 
Bakanlar dahil aylarca önce; «Bunlar için af 
çıkartıyoruz, anlaşma yapıyoruz» diye beyan-

348 — 



M. Meclisi B : 61 27 . 3 . 1972 O : 1 

larda bulunulmuş üzerinden yıllar geçtiği halde 
(hâlâ onların hazin macerası sona erdirilmemiş-
tir. işin garip tarafı; her giden Bakan, her gi
den Başbakan, her giden Reıisicumhur omların 
hâmisi göırünmüş, döndüğü zaman da burada 
onlara verdiği sözü unutmuş, onların derdime 
derman olamamıştır. 

Onlardan birkaç tanesi öldüğümde başına 
daha başka olaylar geliyor : ölüm Allahın em
ri, her yenle mukaddes. Geçenlerde Acıpayam'
dan beş kişi öldü, turist pasaportu ile gitmiş
ler. Cenazelerini getirtemediler, işçiler kendi 
aralarında topladıkları paralarla bunların cena
zesini memleketimize getirdiler. Aileleri perişan 
oldu, hiçbir hak verilmedi, sigortaları yoktu. 
İşte bu durumu Devletin ilgilileri düşünmeli ve 
en kısa zamanda bumlaırm dertlerine çare bul
malıdırlar. 

Sayın milletvekilleri; 
işin en mühimi; Türk Milletinin bugün ya

bancı diyarda çalışan işçilerimizle öğündüğü 
bir nokta vardır. «Merkez Bankasında döviz 
yoktur» diyenlere karşı devrin Başbakanları çı
karlar, «[Dövizimiz çoktur efendim, işçi döviz
leri vardır» derler. 

İşçilerle yaptığım konuşmalarda verilen ma
lumat şudur : Almanya'da bankaların kapıla
rına, duvarlarına ilânlar yapıştırılır. Türk işç-
çisî... 

AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — Ka
çakçılığa mı gittin oraya? 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Onlar bende 
bulunmaz, nerede bulunacağını kendin bilirsin. 
Kaçakçı babam da olsa karşısına çıkarım, ama 
biraz siz dikkat edin. 

BAŞKAN — Sataşmaların da birbirinizi ren
cide etmemesi gerekir. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, «Oraya kaçakçılığa mı gittin» diyor. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Kimin ya
kındığını biliyoruz, sen devam et, 

VEHBİ ENGİZ (Kocaeli) — Yakında Mec
lise gelecek, o zaman belli olacak kaçakçılar. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, burada yurt dışında bekleyen 600 bin 
işçinin derdi konuşulmasaydı bana «kaçakçılı
ğa mı gittin» diyen milletvekiline gereken ce
vabı verirdim, demogojiye girmemek için cevap 
vermiyorum. Ama arzu ederlerse kimlerin ka

çakçılık yaptığı hususunu bir genel görüşme is
terseniz açıklarız. 

AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — Za
rarlı çıkarlar, zararlı. 

BAŞKAN — Sayın Kavurmacıoğlu, görüşü
yorlar, müdahale etmeyiniz. 

AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — Ve
dat Beye niçin ikaz etmiyorsunuz Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — ilk defa siz açtınız bu konuyu 
Beyefendi. Attığınız söz evvelâ parlamenter ola
rak hepimizi ayrı, ayrı rencide eder. 

AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — Ben 
atmadım ilk sözü efendim. Siz yanlış biliyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Belki yanlış biliyorum ama si
zin arkadaşlarınızdan birisi söyledi bunu. 

Bu konuyu bırakarak devam ediniz siz Sa
yın Arslan. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, Türk işçisinin yurt dışında kazandığı 
markların yurt dışındaki bankalarda şu mua
meleye tabi tutulduklarını izinli gelmiş işçiler
den öğrendim. Türk işçilerinin kazancı için ban
ka duvarlarında şu İlânlar asılmış : «Sayın 
Türk işçisi marklarını bankamıza yatır, faizi 
Türkiye'deki faizden üstündür.» 

İki : «Sayın Türk işçisi, markını bankamıza 
yatır, Türkiye'ye döneceğin zaman Türkiye'de
ki markın Türk parası değerinden 50 kuruş 
fazla vereceğiz.» Böylece bugün memleketimiz
de 4,34 lira olan markın değeri, orada 5,00 lira
dan bankalar tarafından Türk işçisine reklâm 
edilmekte ve böylece açıkça Türk işçilerinin 
sırtından Türk parası vermek suretiyle, döviz
lerin Türkiye'ye gelmesini önleyici hareketler 
yapıldığını, işçilerden aldığım sağlam belgelere 
dayanarak ilgililere bildirmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, ikinci bir konu, Türk 
işçilerine güven verici, Türkiye'de yatırım ya
pabileceklere iş sahaları kurma teşebbüsüne im
kân sağlamak için hazırlığa girişmellyiz; geç 
kalmış durumdayız. 

Türk işçilerinin paraları Alman bankaların
da yatmaktadır. Bu paralar Türkiye'ye geldiği 
zaman fabrika bacalarının Anadolu'ya yayıla
cağının bilinmesini istirham ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, başka bir konu da 
Türk işçilerinin Almanya'da, Fransa'da, Hollan-
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da'da, isveç'te ve diğer yerlerde elçilik mensup
larından, Çalışma Bakanlığı mensuplarından 
gördüğü hüzün veric'i muameledir. 

Kapılara yaklaşabilmek, Türk memurların
dan bir bilgi alabilmek her babayiğidin haddi 
değildir. «Bugün git yarın gel,» «Olmadı, ertesi 
gün gel» gibi bürokrat zihniyet devam ettiği, 
takdirde Avrupa'da Türk isçisinin derdine der
man bulamayacağımızı bilmeliyiz. Bürokrat zih
niyeti! memurlar yerine demokrat zihniyetli 
memurlar göndermeye mecburuz, Tekrar ediyo
rum, yüz tane bürokrat zihniyetli memur gön-
dermektense, elli tane demokrat zihniyetli me
mur göndermekte fayda vardır. 

Şimdi tasarıda yazılı, oraya memur gönde
rirken imtihan yapılacak, imtihanda kazanırsa 
öyle gidecek.,. 

Saym milletvekilleri, gerçeği konuşmaya 
mecburuz. Bugün her Bakanlığın Avrupa'ya 
memur tayinlerinde kaide vardır; talimatname 
yazar, tüzük yazar... Biz insanız, maalesef ya
bancı dilden bir kelime bilmeyen bir adama, ya
bancı dilden basarı sağlamıştır diye belge veril
diğini; ehliyet bakımından bir makama gelme
sine imkân bulunmayan bir adama o makamın 
verildiğini; yani adam kayırmanın, bu benim 
adamımdır diyerek adam tayin etmenin mevcu-
dolduğunu birbirimizden saklayanlayız. 

Her ne kadar Sayın Bakanlık, jüri kurdum 
dese de üyeler, maalesef ekseri bakanlıklarda, 
mem^r tp.yin ve imtihanlarında gerçek tüzüğü 
tatbik etmemekte ve çok yerlerde imtihan ya
pılmadan evvel dışarıya gidecekler belli olmak
tadır. İmtihana girilmeden evvel, alınacak me
murların yüzde elliden fazlası tespit edilmekte, 
adam kendisin*! garanti görmektedir. Bunun da 
esbabı mucibesini söyleyeyim : «Filan yerde 
müsteşarım var; hemşehrim,» «filan yerde ba
kanım var, o benim babamla politika yoldaşı,» 
diyor. Böylece, torpil denilen rüşvet denilen 
kaide devam etmektedir, işte bu bakımdan, 
bilhas'sa yurt dışına gönderilecek memurların 
bu zihniyetin dışında; bürokrasiye âşık değil, 
demokrasiye âşık; hak sahibine hak verecek, 
hak sahibi olmayana dur diyecek zihniyette, 
vatansever, işçiye hizmet etmeye gitmiş memur
ların gönderilmesi şarttır. Yoksa, «Orada üç 
sene kalayım, gelirken çoluğuma çocuğuma da 
(bir araba getireyim, iki sene kaldım mı dil öğ

renirim, birkaç mark biriktiririm,» şeklinde 
bir zihniyetle giden memur değil, «Oraya, hiz
met etmeye gidiyorum; uğrunda ölüm bile olsa 
dönmeyeceğim; fakir fukara işçinin işini gör
meye gidiyorum; gece - gündüz durmayacağını,» 
diyecek bir inançla gidecek memur seçmeye 
mecburuz. 

Bu da sağlandığı takdirde, memleketin 
işçilerinin, Türk topraklarında yatırım yap
mak için hareket edeceği bir gerçektir. 

Saym milletvekilleri, bir noktayı daha be
lirtmek istiyorum, işçilerimiz senede veya iki 
senede bir defa izinli olarak veya temelli ola
rak yurda gelmektedirler. Bu geliş ve gidiş
lerinde, gümrük tarifeleri, gümrük memur
larının muameleleri aydan aya değişmektedir. 
Türk işçisi, hangi malı gümrüksüz (getirebile
ceği hangi malı getiremiyeceği hususunda mü
tereddit kalmakta ve çok kere gümrük kapıla
rında ızdırap çekmektedir. Maalesef, parayı 
veren düdüğü çalmakta, gümrük kapılarında 
rüşvet mukabili, yani muayene yapan memura, 
eğer resmen yüz verecekse, elli, yirmibeş ver
diği takdirde malını rahat rahat geçirmekte
dir. İşte, hudutlarımızda gümrük yolsuzluğu
nu kaldırabildiğimiz gün Malî Denge Vergisine 
de ihtiyaç kalmayacaktır. Vatan hasretiyle 
yurda dönen işçilerimizi, hudut kapısına geldi
ği zaman onlara köle muamelesi değil, onlara 
efendi muamelesi yapacak zihniyette memurla
rı hudut kapılarında bulundurmaya mecburuz. 
ilgililerin bu nokta/da bilhassa çok dikkatli ol
maları gerekir. 

Sayın milletvekilleri, bu maddeler değişti
ği takdirde; eğer zihniyet değişmezse, eğer 
Çalışma Bakanlığı yetkilileri maddelerdeki ya
zılı cümlelere rağmen fikriyatını değiştirmezse, 
Avrupa'ya göndereceğimiz memur sayısı elli 
iken yüz olsa bile, din görevlisi sayısı on iken 
elli olsa bile; eğer niyetimiz ve gayemiz Türk 
işçisinin maddî ve manevî dertlerine çare ara
mak ise ve başlangıçta samimî olduğumuz gibi 
sonuna kadar azim ve kararlı olmadığımız tak
dirde bu kanun duvarda asılı kalacaktır. 

Dileğim o ki, beyaz oy vereceğimiz, çıkma
sından gurur duyacağımız bu kanunun çıkarı
lışından itibaren, işçilerimizin her kademesinde 
hizmet görecek Devlet memurlarının yurt içi 
ve yurt dışındaki bütün görevlilerinin bürok-
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rat zihniyetten sıyrılıp demokrat bir zihniyet
le Türk işçisine hizmet yapmanın verdiği ruh 
ve sevinçle, bu memleket toprağında millî 
mefkureyi, dinî mefkureyi, vatan ve millet 
'sevgisi mefkuresini aşılamak gaye ve niyetiy
le çalışıldığı takdirde, kanunun kapıları ne ka
dar dar olursa olsun, hizmet kapıları geniş 
olacaktır. 

Bu itibarla, bu kanunun Türk Milletine 
hayırlı ve uğurlu olmasını, gurbet elde bulunan 
600 bini geçkin işçilerimizin maddî ve manevî 
yönden hayatlarını nizama sokacak şekilde 
uğurlu olmasını; Devlet yöneticilerinin de bu 
kanunu tatbik ederken her türlü öncül görüş
ten, her türlü şahsî menfaatten, her türlü 
adam kayırmadan, her türlü aç doyurmadan 
sıyrılıp, millet aşkıyle, hizmet görmek aşkıy-
le, hizmete dalmasını temenni eder, saygılar 
sunarım. (Demokratik Parti sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gö
rüşmekte bulunduğumuz tasarı, programımıza 
göre bir saatlk süre zarfında görüşülmesi ge
reken işlerden bulunuyor idi. Bu süremiz dol
muş ibulunmaktadır. Komisyonun verdiği bir 
önerge vardır, bunu okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının müza

keresinin bitimine kadar müzakeresinin devamı
nı arz ederim. 

68 Numaralı Geçici Komisyon Başkanı Y. 
Burhan Asutay 

İzmir Milletvekili 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. Bitimine değin görüşü
lecektir. 

Sayın Hilmi işgüzar, buyurunuz efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Değerli Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, Ibendeniz de kı
saca, Çalışma Bakanlığının kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 864 sayılı 
Kanunla değişik 6 ncı maddesinin (d) fıkrası
nın ve bununla eklenen 5, 6, ve 8 nci maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde 
ilâvesine aidolan kanun tasarısının tümü üze
rinde kısaca maruzatta bulunmak istiyorum. 
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Daha önce konuşan değerli arkadaşlarımızın 
da söylediği gibi bugün dış ülkelerde çalışan 
Türk işçilerinin sayısı yarım milyonun üzerine 
ulaşmıştır, 1965 ve 1966 yıllarından bu yana 
devamlı bir şekilde artan bir hızla, yurt dışına 
Türk işçileri gitmiş fakat o tarihten bu zama
na kadar geçen ısüre içinde, artan sayılarıyle 
orantılı bir şekilde organize edilmemiştir. 

Bugün dış ülkelerden en çok Almanya'da iş
çimiz çalışmaktadır. Almanya'da çalışan işçi
lerimizin sorunları hemen hemen diğer dış ülke
lerde çalışan işçilerin problemleriyle aynıdır. 
Bu bakımdan gerek Almanya'da olsun, gerek
se Avusturya, Hollanda, Fransa, isviçre ve di
ğer ülkelerdeki işçilerimizin olsun, maruz kal
dıkları problemler hemen hemen birbirine ben
zemektedir. 

Dış ülkelerdeki işçilerimizin çoğu, hepinizin 
de bildiği gibi, lisan /bilmedikleri için yaşan
tılarında ve takiıbettikleri işlerde çeşitli zor
luklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Ne ya
pacaklarını bilmeyen Türk işçilerinin önüne 
düşecek ve onların her türlü ihtiyaçlarına cevap 
verecek tam teşekküllü organlar henüz kurul
mamıştır. işte işyerlerinldeki haklı şikâyetleri 
dikkate alınmadığı için hakları kaybolan işçile
rin, dolayısiyle memleketimizin milyonlarca 
lira döviz kaybı olmaktadır. Bu bakımdan, Ça
lışma Bakanlığının bugün buraya getirmiş ol
duğu ve işçilerimizin işlerini daha iyi bir şekil
de tedvin edecek olan bu kanun tasarısını biz 
yerinde görüyoruz, aynı zamanda geç de kal
mış bulunuyoruz. 

Bunun dışında, Türk işçilerinin çalışma 
yerlerinin ayrı olmaları dolayısiyle toplu halde 
bulunmamaları ve manevî bağa kavuşturulma-
maları yüzünden son zamanlarda zararlı faali
yetlerin alabildiğine arttığı da yine bir gerçek
tir. 

Sayın milletvekilleri, Türk işçilerinin sayı
ları ve bunların yıllık tasarrufları oldukça bü
yüktür. Türk işçileri derken, içinde kadın ve 
erkek olarak ikisini ibirden telâkki etmek ve 
bunların problemlerinin çözülmesinde ikisini 
de aynı şekilde kabul etmek zorundayız. 

İşçilerin kazançlarının tek elde, yani Devlet 
elinde toplanması, Devletin yapacağı yatırım -
lara bunların iştirak ettirilmesi, Türkiye dı
şındaki işçilerin dövizlerinin eksiksiz olarak 
Türkiye'ye gelmesinin tek yoludur. 
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Esasrnlda Türk işçilerinin 1965'ten bu yana 
isteklerini şöylece tespit edip sıralamak müm
kün olmaktadır. 

Türk işçileri çoğu zaman kendi kazançları 
olan dövizlerin Türkiye'de Devlet eliyle yapı
lacak yatırımlara iştirak ettirilmesini ve Tür
kiye'de kurulacak sanayie ortak olmayı arzu
lamaktadırlar. Bu, en büyük hedefleridir. 

Bunun dışında, gümrük muamelelerinde 
kolaylık sağlanmasını istemekte, Almanya'dan 
ailelerine gönderdikleri paraların ailelerinin 
ellerine daha çabuk bir zamanda ulaştırılması, 
çocuk paralarının ailelerine zamanında verile
bilmesi için Sosyal Sigortalar tarafından forma
litelerin basitleştirilmesi ve çabuklaştırılması 
istenmektedir. 

Bilhassa dış ülkede, paralan, Türk - Danış 
dedikleri, Almanlar tarafından ücretleri öde
nen tercümanların, doğrudan doğruya Türk 
Devleti tarafından ücretleri verilmek suretiyle 
vazifelerine devam ettirilmesi istenmektedir. 
İşçi ve turist pasaportlarının ayrılması, yine, 
işçilerin arzuları arasındadır. 

Bunun dışında, devamlı şekilde komünizm 
propagandası yapan, yaptırılan yabancı radyo
larla, Türk işçileri planlı bar şekilde işlenmek
te, menfî propagandalar yapılmaktadır. Bun
ların karşısında da kuvvetli olmak, onları des
teklemek ve onlara karşı müspet manada pro
paganda yapacak yeni organizasyonlara giriş
mek lüzumludur. 

işçilerimizin, yurt - içi ve yurt dışındaki 
problemlerinin de kendi arzuları istikametinde 
çözümlenmesi, cihetteki bunların çalışma gü
cünü daha da artıracaktır, işçilerimizin yurt 
dışında mâruz kalacakları her türlü hukukî, 
sosyal, siyasî problemlerin halledilmesi .için 
Yurt Dışı işçi Sorunları Genel Müdürlüğünün' 
kurulması yerinde olmakla beraber, kâfi değil
dir. Meselâ, bilhassa Almanya'da çalışan 
Yunan işçileri için Yunanlılar, daha önce oraya 
giderek yerleşen ve lisan bilen Yunanlıları 
fahrî konsolos olarak kabul etmişlerdir. Bun
lar saat 17,00'den sonra kenldi işçilerinin so
runlarına eğilmektedirler. Halbuki bizim işçi
lerimiz, arzu, istek ve problemlerini ancak 
mesai saatinden sonra resmî makamlara ulaş
tırabilmek imkânına sahiptirler. Saat 17,00'den 
sonra da mesai sona erdiği için bunu yerine ! 

getirememekte, ancak Cumartesi ve Pazarı 
beklemek mecburiyetinde kalmaktadırlar. Bu 
problemin halli için Çalışma Bakanlığının, yıl
larca evvel oraya giden ve lisan bilen Türk iş
çilerine fahrî konsolosluk unvanını vererek, 
bunların, Türk işçilerinin sağlık problemleri
ne, sosyal problemlerine eğilmelerini sağlama
sı kanaatimizce yerinde olur. 

Muhterem ve değerli milletvekilleri, esasın
da işçilerimizin bütün sorunları değerli arkadaş
larımız tarafından bilinmektedir, işçilerimizin 
yalnız yurt dışında karşılaştıkları sorunların 
değil, aynı zamanda Türkiye'ye dönüşlerinde 
karşılaşacakları sorunların tedbirlerinin şimdi
den alınmasının yerinde olacağı kanaatini taşı
yoruz. 

Bunun dışında, bilhassa Türk işçilerinin 
çocuklarının eğitim ve öğretimlerine devam ede
bilmeleri ve orada dinî inançlarını kuvvetlendi
recek şekOde idin dersleri verecek hocalara yet
ki verilmesi hususu, yine işçiler tarafından ar
zu edilen önemli konulardan biridir. Hakika
ten, arkadaşların ifade buyurdukları gibi, ço
ğu din görevlileri sadece o mıntakada bulunan 
resmî dairede büro hayatı içinde bulunmakta, 
dışarı çıkamamakta ve işçilerle temas ederek 
onlara gerekli dinî telkinlerde bulunamamakta
dır. Bunu gerek işçilerimiz ve gerekse din gö
revlileri ifade etmektedirler. Esasında bu hu
sus, Almanya'da çalışan işçilerimiz hakkında 
yazılan kitaplardan, dinî meseleleri ele alan 
değerli bir arkadaşımızın kitabında sarahaten 
dile getirilmektedir. 

Bu yönü ile, biz bu kanun tasarısını tama
men yerinde görüyoruz, yalnız kâfi de bul
muyoruz. Daha geniş yetki ile çalışacak mües
seselerin, organların dış ülkelere götürülmesi
nin zaruretine inanıyoruz. Bize milyarlarca 
liralık döviz sağlayan bu arkadaşlarımızın 
kendi aralarındaki manevî bağlılıklarını artır
mak, onlara destek olmak, her türlü ihtiyaçla
rında onlara yardım edebilmek için lisan bilen 
değerli, kıymetli kişilerin orada görevlendiril-
raıesi yerinde olacaktır. Bu yönü ile de bu ka
nun tasarısı ihtiyaca cevap verecektir. 

Bu arada bugüne kadar faaliyette bulunan 
Türk - Danış müesseselerinin Almanya'daM ser
vislerinin de tekrar Çalışma Bakanlığı tarafın
dan ele alınmak suretiyle revizyona tâbi tutul-
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masmın yerinde olacağı kanaatini taşıyor ve 
hepinize saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, tasarının tümü üze
rinde altı sayın üye konuşmuş olduğu için ye
terlik önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısı üzerinde

ki müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Tokat 
Mehmet Kazova 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 

Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki Kanunda yapılacak değişikliğe ait 
tasan üzerinde grup sözcüleri, bütçe müzakere
si sırasında da gayet geniş olarak ifade edilen 
hususları burada tekrar dile getirdiler. Zaten 
bu kanundaki değişikliğin sebebi de, sayın 
sözcü arkadaşlarımızın ifade ettikleri hususlar
dan ileri gelmekte idi. 

öteden beri Çalışma Bakanlığının dış teş
kilâtında, artan sayıdaki işçilerimizin oradaki 
münasebetlerini temin edecek eleman yetersiz
liğinden şikâyet olunmuştu. Eleman yetersiz
liği yanında, mevzuatta da yetersizlikler tes
pit edildiği için, bu tadil tasarısı ile huzuru
nuza gelmiş bulunuyoruz. 

Arkadaşlarım bu kanun vesilesiyle birçok 
meselelere de temas ettiler. Ben, fazla vakti
nizi almadan bâzı hususlara kısaca temas et
meyi faydalı gördüm. 

Arkadaşlarım, bu kanunda getirilen en 
önemli esaslardan birisi, dış teşkilâtta çalışacak 
memurların seçimi hakkındaki hükümdür ve bu 
hükme bağlı olarak, bir sözcü arkadaşımızın, 
manasını anlayamadığını ifade ettiği «iki yıl 
süre» şartını kaldıran maddedir. 

Değerli arkadaşlarım, sözcü arkadaşları
mızın, dışarıya gönderilen işçi ataşeleri, müşa
virleri ve ataşe muavinlerinin seçimindeki şi
kâyetlerini, bu kanunda getirdiğimiz esaslar 
ve bu esasları daha tef erruatıyle tespit edecek 
tüzükle gidermiş olacağımızı ümidediyoruz. Bu 
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şartlardan, üç yıllık çalışma süresinin kaldı
rılmasına dair madde ise, bu kanuna bir ihti
yaç neticesi dercedilmiştir. Nitekim, bu ihti
yacı ifade için kısaca bir malûmatı arz ediyo
rum. 

Bakanlık Teşkilâtında çalışıp, dışarı gitmek 
isteyen 65 kişiden 30 adedi lisan imtihanını ge
çebilmişler. Bu 30 adetten 12 adedi «yeterli
ğin» yazılı kısmını geçebilmişler ve ancak 4 
adedi de «dışarıya gönderilme yeterliği» ne sa
hip bulunabilmiş. 

Bakanlık Teşkilâtında bugünkü mevcutların 
ancak 4'ü, sizin söylediğiniz objektif kıstaslar 
nazarı itibara alındığında dışarıya gönderilebile
cek vasıfta bulunmuş, bunlardan da ancak bir 
tanesi Almanca lisanın vâkıf, diğer ikisi ingi
lizce, birisi de Fransızca biliyor. Takdir eder
siniz iki, 480 000'i mütecaviz işçimizin bulun
duğu Almanya'ya, Alman lisanına vâkıf eleman 
göndermek lâzım. İşte, şu anda Çalışma Ba
kanlığı Teşkilâtında bu lisana vâkıf elemanı
mız bulunmadığı için, 7 nci maddeyi sevket-
meye mecbur olduk. Bununla, bir süre için, 
Bakanlıkta üç yıllık çalışma süresi şartını dur
durmuş olduk. 

Değerli arkadaşlarım, arkadaşlarımız gerek 
işçilerimizin eğitimindeki noksanlıktan, gerek 
işçilerimizin Alman makamlarındaki meseleleri
ni takip zorluğundan, gerekse moral eğitimi
nin yetersiz olduğundan şikâyet ettiler. İşte 
bu kanunda, buradan gönderecelderimizin ya
nında, oranın mevzuatına vâkıf, mukaveleli 
ve muvakkat eleman çalıştırma imkânını da 
getirmiş oluyoruz. Biliyorsunuz ki, Personel 
Kanunumuza göre, kendi kanunlarında bu 
şartlar olmayan bakanlıklar, mukaveleli per
sonel kullanma imkânına sahip değillerdi. Bu 
da, bu kanunda çok önemli bir yeniliktir, iş
te, bir arkadaşımın demin, Türk - Danış Teş
kilâtının gözden geçirilmesi veya şimdiye kadar 
onun yaptığı işlerin Bakanlıkça daha mütekâ
mil olarak yürütülmesi meselesi, bu kanundaki 
bu madde ile çok daha kolay halledilme imkâ
nını bulmuş olacaktır. 

Arkadaşlarıma şunu ifade etmek isterim, 
bütün imtihanlarda dedikodular olur. Ama im
tihan, bizatihi kendi içinde bir süzgeçtir. Bu
rada dört kademeli imtihan olacaktır; lisandan, 
yazılı - sözlü, yeterlikten, yazılı - sözlü. Ve bun-
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larda iki gruba da girecek insanlar değişiktir. 
Nitekim, bu sene yapılan lisan imtihanını Dil 
Tarih - Coğrafya Fakültesinlde Lisan Kürsüsü 
olan üç öğretim üyesi yapmıştır. Dolayısıyle 
Bakanlığın, Bakanın veya Müsteşarın tuttu
ğu veya tutmadığı bir insan diye ayırımı lisan 
imtihanında yapmak mümkün değildir. Yeter
lik imtihanına da Bakanın tespit ettiği beş ta
ne Bakanlık erkânı, bir tane Hariciyeden me
mur, bir tane de üniversiteden mümeyyiz ka
tılmıştır. Takdir edersiniz ki, bu kadar ge
niş imtihan heyeti içinde, bu kadar çeşitli yer
den gelen insanlardan müteşekkil imtihan he
yeti içinde bu mahzurlar çok daha azdır, yok 
denecek kadar az olacaktır. 

Turist pasaportlu işçiler meselesi üzerinde 
Hükümetimiz hassasiyetle durmaktadır. An
cak, şu anda size ifade edebileceğim kadar ge
lişmiş bir durum mevcut değildir. Gümrükler
de işçilerimize kolaylık bakımından bu yıl bü
yük bir hamle yaptık, yeni binalar, yeni ele
manlar ve yeni zihniyetle takviye edilmiş ele
manlarla bu işleri yürütmeye çalıştık. Öyle 
zannediyorum ki, geçen yıllara nazaran, git
tikçe bir ilerleme elide edilmektedir bu sahada. 

Bana verilen notta cenaze meselesi şöyle, 
işbaşında ölen işçilerimizin cenazeleri işveren 
tarafından Türkiye'ye gönderiliyor. Trafik 
kazası ve saire gibi iış dışında olan ölümlerde 
bütün masrafı Çalışma Bakanlığı karşılamakta, 
ancak Türkiye'deki masraflarını, imkânı olma
yanlara tahsis etmekte. Zira Çalışma Bakan
lığının 1972 yılı bütçesinde ancak 1 200 vefat 
olayında bu masrafları karşılayabilecek kadar 
ödenek bulunmaktadır. Onun için, imkânı 
olanların cenazelerini Türkiye'deki yerlerine, 
hava meydanlarından şevki o yolda giderilme
ye çalışılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, ben, fazla vaktinizi 
almayacağım, öyle ümit ederim ki, bu kanun 
çıktığı zaman, şimdiye kadar çektiğimiz zor
lukların büyük kısmını karşılamak imkânını 
bulacağız. 

Bu arada bir kısa maruzatta da bulunaca
ğım. Bu yıl 113 ilkokul öğretmeninin Alman
ya'ya gitme muameleleri ikmal edilmek üzere
dir. Çok yakında gideceklerdir. Bundan ev
velki rakamlar mali'-^ndur. ihtiyaçlar vardır, 
daha da olacaktır. Bu ihtiyaçları kısa zamanda 

ve çabukluk ve kolaylikla giderme bakımından 
bu kanun huzurunuzdadır. Ümit ediyorum ki 
tasviplerinize mazhar olacaktır. iSaygılar suna
rım. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, sorunuz mu var? 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Evet, Sa

yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica ediyorum. 

Buyurunuz, Sayın Köseoğlu. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Efendim, 

sorum dışarıya gönderilen işçilerimizin ilkokul 
çağındaki çocuklarının öğrenimi ile ilgilidir. 

Almanya'da işçilerimizin fazla bulunduğu 
yerlerde özel veya resmî olarak ilkokul açmak 
imkân dahilinde midir? Bu hususta bir araş
tırma yapılmış mıdır? Cevaplandırılmasını ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Saym Bakan, buyurunuz so
ruyu cevaplandırınız. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Devamla) — Şimdi efendim, bir kısmına şu an
da şurada ifadede bulunmam belki yanlışlığa 
mahal verir, yalnız tatbikatta şu var. Alman 
okullarına giden talebelere ayrıca haftanın mu
ayyen günleri ve saatlerinde Türk öğretmenle
ri ders vermektedir, öbür kısmını Türk okulu 
açılır mı açılmaz mı meselesini yazılı olarak 
zatıâlinize intikal ettiririm. 

Yalnız, öğretmen durumu halen şu; reismî 
kanaldan gönderdiğimiz Türkiye'den giden öğ
retmenler 30, 155 tane de Almanların orada pa
rasını verip tuttukları öğretmen vardır. Bir de 
bu yıl 113 öğretmen daha oraya sevk edeceğiz, 
inşallah. 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Sayın 
Başkan, benim de sorum var. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika da
ha, bir soru daha var. 

Saym özmen, buyurun sorun. 
ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Sa

yın Başkan, Sayın Bakandan Avrupa'ya ve di
ğer yabancı ülkelere gönderilen işçilerin kon
tenjanları konusunda sorum var. 

Bazı vilâyetlerimizden yurt dışına 5 000, 
10 000, 20 Q00 işçi gönderilmektedir. Bazı vi
lâyetlerden de 400, 500 işçi gönderilmektedir. 
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Vilâyetler arasında işçi gönderme bakımından j 
büyük dengesizlik vardır. Bunu üzüntü ile mü-
şahade etmekteyiz. Meselâ benim vilâyetim 
olan Mardin vilâyeti 480 000 nüfuslu olmasına 
rağmen 460 işçi gönderilmiştir. Bunun için her 
vilâyete bir kontenjan tanınmalı ve o vilâyetin 
hakkı olan sayı kadar işçi gönderilmelidir. Sa
yın Bakamdan ricam, bu konuya el^tsınlar. 

BAŞKAN — Sayın özmen, bu husus müza
kere konusu tasarı ile ilgili olmuyor, Sayın 
Bakan ayrıca yazılı olarak cevaplandırsın. 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Efen
dim, sınırda bulunan vilâyetlere öncelik veril
melidir. Çünkü sınırdan yurt dışına kaçıyor
lar, kaçak olarak iş arıyorlar. Bunu Devlet ken
disi yaparsa memleketimize çok yararlı olur. Be
nim Bakandan ricam, buna bir çare bulsunlar. 

BAŞKAN — Sayın Bakan eğer lüzumlu gö
rüyorlarsa ayrıca yazılı olarak cevaplandırsın
lar. Müazekere konusu tasarı ile ilgili değil
dir. Sayın Bakan, bunu yazılı olarak cevap
landırabilirsiniz. 

Sayın Başer, sizin için söz hakkı doğdu, bu
yurunuz efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Çalışma 
Bakanlığınnm kuruluş ve görevleri hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin tadili ve bazı ek 
maddeleri ihtiva eden tasarıyı görüşmekteyiz. 

Dış ülkelerdeki işçilerimize her yönü ile 
yardımcı olacak çalışma müşaviri, ataşesi, ve 
ataşe yardımcılarında aranacak nitelikleri kap
sayan kanun tasarısı büyük bir boşluğu doldu
racaktır. 

Kanun tasarısı, dağınık şekilde çalışan işçi
lerimizi kontrol edecektir. Mükemmel hazırlan
mış bir tasarıdır, fakat önemli olan bu görev
lere atanacak olanların yurt dışında büyük 
mahrumiyetlere katlanan işçi kardeşlerimizin 
daimî yanında, dertleriyle hemhal, onların is
teklerine, ihtiyaçlarına cevap verecek bir ruh 
ve anlayış içinde olmalıdırlar. 

10 senedir yurt dışına vatandaşlarımız ge
çimlerini temin için gitmektedirler. Gurbetçi
lik yalnız vatan içinde değil, aynı zamanda 
vatan dışına da iş sahasının az olmasından do
layı taşmaktadır. Yurt dışına giden işçilerimiz 
dış ülkelerde işyerlerinde hem kendi maişetleri
ni temin ediyorlar, hem de kazançlarından bir 

! ıkısmını vatandaki ailelerine göndermek sure
tiyle bunların geçimlerini temin ediyorlar. 

Bu bakımdan işçilerimizin bütün meselele
riyle meşgul olacak bu yeni teşkilâtın faydası 
büyüktür. Maalesef elçiliklerimiz, konsolos
luklarımız gereği gibi bunlarla meşgul olama
dıklarından, işçilerimiz dağınık şekilde çalış
maktadırlar. Yeni getirilmiş olan tasarı bu 
boşluğu giderecektir. Mümkün olduğu kadar 
işçilerimizin fazla bulunlduğu ülkelerde fazla 
teşkilât açarak işçilerle yakından meşgul olmak 
lâzımdır. 

Buradaki ek 5 nci maddede, Çalışma 
Bakanlığı veya bağlı kuruluş veya kurumlarda 
en az üç yıl çalışma şartı konmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, dış ülkelere gidecek 
insanda evvelâ yaş bakımından, şahsiyet bakı
mından, kitleleri idare etme bakımından tec
rübeye, bilgiye ihtiyaç vardır. Üç senelik müd
det, âdeta Bakanlıkta staj müddetini geçemez. 
Bu bakımdan buradaki müddetin beş yıla çıka
rılmasında büyük fayda vardır. 

Saniyen, geçici maddede de 2 yıllık bir 
müddet konulmuştur ki, bu da doğrudan doğ
ruya kanun, Bakanlıkta iki yıl müddetle çalı
şanlara bir lütuf tanımaktadır. Biz, meselâ 
üniversite kuruyoruz, oradaki öğretim üyele
rine ilmî kifayeti az olduğu halde kanunla rüt
be veriyoruz ve maalesef bunun cezasını çeki
yoruz. Buradaki iki yıllık müddet, üç yıllık 
müddet, büyük sakıncalar doğurabilir. Asgarî 
beş sene olmasında büyük fayda vardır. 

Tasarının, büyük bir ihtiyacı gidereceğini 
bildirir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Görevle

ri 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 değiştirilmesine ve aynı kanuna 
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bir ek madde ile bir geçici madde eklenmesi I 
hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 4841 sayılı Kanunun 364 sa
yılı Kanunla değişik 6 nci maddesinin (D) fık
rası aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

D) Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve ben
zeri milletlerarası kuruluşlarla yazışmaları ve 
bu kuruluşlara üye olmaktan doğan işleri yü
rütmek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın Üye?... Yok. 

Madde üzerinde değişiklik önergesi de yok. 
ZEKERİYA KÜRŞAT (Maraş) — Sayın 

Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ZEKERİYA KÜRŞAT (Maraş) — Bir öner

gem vardı. 
BAŞKAN — Sayın Kürşat, önergeniz 2 nci 

madde üzerinde mi? 
ZEKERİYA KÜRŞAT (Maraş) — Evet efen

dim, 2 nci madde üzerinde. 
BAŞKAN — önergeniz 2 nci maddede mu

ameleye konacaktır. 
Efendim, 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
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 Ataşe 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) Yeterlik sınavını kazanmış olmak, 
Gereklidir. 
II - Yurt dışı kuruluşlarındaki sosyal yar

dımcı ve memur kadrolarına atanabilmek için: 
A) En az Hse veya dengi bir okuldan me

zun olmak, 
B) Almanca, Fransızca, İngilizce dillerin

den birini veya atanacağı ülkenin dilini bilmek | 
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(Atanacağı ülkenin dilini bilenler tercih olu
nur.), 

C) Gör evinin, gerektirdiği yeterlik sınavını 
kazanmış olmak, 

Gereklidir. 
III - Bakanlık; ihtiyaç, kadro ve hizmetin 

durumuna göre sınavı kazananlar arasından, 
başarı sırasına uygun olarak gerekli atamaları 
yapar. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?... 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Maddeyi dinledim, filhal maddeye ilâve edi

lecek fazla bir şey yok. Yalnız, lisan meselesi 
dikkatimi çekti. Elbeteki oraya gidecek olan 
insanın lisan bilmesi, işçilerimize getirmesi lâ
zım gelen kolaylık bakımından lisana vâkıf ol
ması şart. Bunu da reddetmek mümkün değil
dir. 

Yalnız diyor ki, «üniversite veya lise mezu
nu olan» Şimdi bu müessesenin bünyesine, ya
ni işçi meselelerine, Çalışma Bakanlığına bağlı 
olan bu müessesenin bünyesini bilmeden mut
laka bu şartları haiz olan birisini göndermekte 
ben şahsen biraz sakınca görmekteyim. 

Hele lisan meselesine gelince; zannetmiyo
rum ki, işçi meselesini orada halledecek şekilde 
ve kanunun maddesinde tasvir edildiği tarzda 
eşhas bulmak o kadar kolay olsun. 

Binaenaleyh ben şunu düşünüyorum. Gere
ken formalitelerden geçmeli, tou işi bihakkın 
vapabilecek insanlar imtihana ve diğer icalbeden 
belgelere sahibolmalı. Ama tek başına lisan me
selesine gelince; Çalışma Bakanlığı bu konuda 
"ahıs bulmakta zorluk çekecektir kanaatinde-
vim. O halde bazı müesseselerde yapıldığı gibi, 
lisan kurslarına tabi tuttuktan sonra ve gidece
ği memleketin lisanım işçiye yardım edebile
cek vasata getirdikten sonra oralara tâyin edil
mesinin şartının konmasını temenni ediyorum. 

Çünkü, yalnız lisan meselesine işi döktünüz-
mü, bu bir lisan hocası meselesi olur. Lisanın 
aleyhinde bulunuyorum gibi bir fikre sahibol-
maymız. Mesele şu; yalnız lisan bilmek ve fakat 
müessesenin yürümesi bakımından, yani işçile-
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re aidolan müessesenin yürümesi bakımından 
lisan bileni, lisan bilmeyene tercih etmek sure
tiyle ama diğer kapasitelere sahibolanı tercin 
etmek lâzımdır. Hatanın burada teessüs ettiği 
faizim tedris (hayatımızda çok görülmüştür. 

Bir zamanlar Amerika'ya talebe gönderdiği
miz zaman ki - 'hekim olmuş, hatta ihtisasını 
yapmış arkadaşlarımızı gönderiyorduk. Fakat 
lisan bilen arkadaşı lisan bilmeyen arkadaşa 
tercih etmekle beraber, kendi mesleğinde bihak
kın kapasite ve kabiliyet gösteren arkadaşa da 
tercih ederek göndermiyorduk. Çünkü onun za
rarını görmüştük, o zaman. Ne yapıyorduk? Bir 
kurs açıyorduk, 6 ay müddetle, 8 ay müddetle, 
1 sene müddetle kurs açıyorduk. ıSeçtiğimiz bu 
arkadaşlar, o kursa devam devam edip, oradaki 
tedrisatı takibedebilecelk lisana sahibolduktan* 
sonra gönderiyorduk. 

Binaenaleyh, benim şahsî kanaatim şudur : 
Bu lisan meselesi fevkalâde mühim. Çünkü git
tiği yerde işçinin derdini, her türlü derdi ile 
beraber her türlü formalitesini ikmal edecek 
bir lisana sahifaolması mutlaka lâzımdır. Buna 
itiraz ediyorum gibi bir fikre sahibolmamanızı 
rica ediyorum. 

Yalnız şuna dikkat etmek lâzımdır. Lisan, 
şartı önemlidir. Bugün bizim memlekette lisan 
öğrenmek o kadar kolay bir mesele değildir, 
muhterem arkadaşlarım. Bunu samimiyetle iti
raf etmek lâzımdır. Yoksa bir çok yerlerde 
«ben lisan biliyorum» diye ortaya çıkıldığı da 
vakidir. Bunu bir süzgeçten geçirmeye mecbur
sunuz. Bu lisan süzgeci yapıldığında diğer önem
li hassalara da dikkat etmek lâzımdır. 

Bendeniz hem Komisyonun ve hem de Hü
kümetin dikkatini çekmek; mümkünse böyle 
bir şartın konulmasını teklif etmek suretiyle 
bu maruzatta bulundum. 

Hürmetlerimi sunarım. 

ZEKÎYE GÜLSEN (Çanakkale) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gülsen. 
ZEKÎYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Yardımcı arkadaşımız esaslı bir nok-

tava değindiler. Ancak, bendeniz lisanı da çok 
önemli bulmuyorum. îisan öğrenebilir, şartları 
öğrenebilir, ama insanları sevmeyi öğrenmesi 
gerektir. Ben... 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Hocaları 
gönderelim... 

ZEKÎYE GÜLSEN (Devamla) — Hocaları 
da göndeririz; gerekiyorsa hacılar da gider be
yefendi. Arzu ederseniz siz de gidersiniz. 

Bütün mesele şuradadır : Lisanı öğretelim, 
bir süzgeçten geçirelim. Bir fakülte mezunudur, 
iyi dil bilir, ama eğer bir dış memlekette hiz
met almanın sadece heyecanıyle oradaki görevi 
kabul ediyor veya görevlendiriyorsak, arzu et
tiğimiz noktaya gelemeyiz. Bize, bu ülkelerde 
vatandaşlarımızın her derdiyle hem dert olacak, 
onların her meselesinde yanlarında olacak ka
dar insanları sevebilen ve insanları tanıyabil-
me hasletine sahibolacak (kişiler lâzımdır. He
pimiz yaptığımız gezilerde pek çok değerli ar
kadaşlarımızın bu hizmetler içerisinde oldukla
rını gördük, ama bu hizmetleri yaparken - itiraf 
edelim ki - eksikliklerinin olduğunu da müşa
hede ettik. 

Muhterem arkadaşlarım, göndereceğimiz 
insan şudur - budur; mühim olan o değildir. 
Göndereceğimiz insan, muhakkak ki, bu mem
leketin dı§ ülkelerde kalkınma seferberliğinin 
bir eri, bir neferi olan vatandaşlarımızın ön
cülüğünü yapabilecek, sadece bir dış memle
ket heyecanı içerisinde değil, memleketi tem
sil etme, memlekete hizmet veren kişilerin ya
nında olabilme heyecanı içinde olacak in
sanlar olmalıdırlar. Bir dil o kadar önemli 
değildir, hepimizin öğrendiği gibi giden in
san da bunu öğrenecektir. Zaten onun mese
lesi, bulunduğu memleket insanlarından ziya
de, oradaki vatandaşlarımızla olan münasebet
leri yönünden önemlidir. Eğer giden kişi gözü 
saatte, eli de Markta veya Dolarda olacaksa, o 
arkadaş isterse beş fakülte mezunu olsun bi
zim için faydalı olamayacaktır. 

istirhamım odur ki, dil imtihanı yapalım, 
diplomalar arayalım, fakat bunların ötesin
de - tekrar ediyorum - insanları s«vebilme he
yecanına sahip, insanları hoş görebilen duy
gulara sahip ve onları istediğimiz imkânlar 
içerisinde hazırlayabilen, memleket hizmetine 
katkılarını çoğaltabilen, bir öncü niteliğinde 
olabilen kişileri gönderelim. Yoksa, onların 
bu konuda yetişebilmelerini sağlayacak ye
tiştirici kurslar yapalım, insanlarla ilişki kur
malarında, insanlara yardımcı olabilmelerin-
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de bası metotlar var, bası şeyler var... Eğer 
bunları bilmiyorsa, naten o bulunduğa mem
leketin dilini bilmesi de çok şey ifade etmez. 
Gidecek insanların, ne seviyede olurlarsa 
olsunlar bir hizmet içi eğitimden geçmeleri
ni mutlaka öngörüyorum. 
Saygılar sunarım, (Alkışlar.) 

ENVER TURGUT (Kayseri) — .SÖK istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Turgut. 
ENVER TURGUT (Kayseri) — Sayın Bal

kan, muhterem milletvekilleri; 
2 nci madde üserinde söz almayı, arka

daşlarımın kıymetli fikirleri karşısında lü
zumlu. gördüm. 

4841 sayılı Kanını daha evvel yürürlüğe gir
diği için, Çalışma Bakanlığı dış memleketlerde 
çalışan işçilerimizin dert V3 dileklerini, mev
zuattan gelebilecek bütün hizmetleri yapa
bilmek için çalışma ataşeliklerini kurmuş
tur. Kurduğu bu ataşeliklere sözleşmeli, dil 
bilen personeli da almıştır. Halen, çalışma 
ataşelikleri ve muavinlikleri münhal bulunan 
yerlerde, ataşe atanabilmesi için bundan bir 
müddet evvel bir imtihan yapmıştır, 15 yıl
dan beri yabancı memleketlerde bulunan, ya
bancı lisanı gayet iyi bilen ve hatta yüksek 
okul mezunu olup doktora yapan arkadaşla
rımız bu imtihana girmişlerdir. 19 kişi dış 
memleketlerden bizzat getirilmişlerdir, imtihana 
girmişlerdir; 17 arkadaşımız doktora yapmış 
olma1 arma rağmen mevzuat yönünden yapı
lan imtihanı kazanamamışlardır. 'Sadece 2 ar
kadaşımız kazanmış olup birisi lis-a mezunudur. 

Değerli arkadaşlarım, Çalışına Bakanlığı 
bu tasarıyı getirirken, bundan evvelki görüş
melerimizde şu düşünceyle gelmiştir : Halen 
dış memleketlerde çalışan 600 binin üzerin
deki işçilerimizin dertlerine cevap veremeye
cek durumda olduğu için, mevcut teşkilâtı 
takviye edebilmek için, yani mevcut çalı
şanı yerinden etmek için değil, mevcut teş
kilâtı takviye edebilmek v» daha başka yer
de, bugün çalışma ataşeliklerinin bulunma
dığı yerlerde ataşelikler kurmak üsere bu 
tasarıyı getirmiş bulunuyor. Bundan evvel 
Bütçe Komisyonu görüşmelerinde da meseleyi 
dile getirmiştim; bizim düşüncemiz, halen 
Çalışma Bakanlığı bünyesinde çalışan değerli 
memur arkadaşlarımızı yerlerinden etmek ye-
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| rine, bunlar: takviye -edecek, lisan bilen v-a do-
| iayısıylö lisan bildikten sonra dışarıdan ala

cağı perüonali de Çalınma Bakanlığı bünyesin
de muayyen bir müddet, meselâ arkadaşları
mın dedikleri gibi en az altı ay çalıştırmak 
suretiyls, mevzuatı öğretmek suretiyle gönde
rirsek çok daha faydalı olur. 

Bendeniz bu bakımdan söz aldım. Ayrıca, 
çalışma hayatiyle ilgili yabancı memleket
lerle yapmış olduğumuz sözleşmeler var. Dış 
memleketlerde çalışan isçi arkadaşlarımızın 
aileleri halen Türkiye'de bulunmaktadırlar. 
Bunlar, hastalandıkları zaman Sosyal Sigorta
lar Kurumunca tedavileri yapılmaktadır. Ulus
lararası sözleşmelere gör 3, dış memleketler
de çalışan arkadaşlarımızın <eş ve çocuklarına 
yapılacak tedavi masraflarının, çalıştıkları 
memleketler tarafından memleketimize gön
derilmesi icabeder. Ortalama olarak bun-

I lara eğer tedavi görüyorsa 85 lira harcanmak
tadır; milyonlarca markı gerektirecek bir ko
nudur. Bu konuda da Çalışma Bakanlığı 
mevzuatı bilen memurları alıp gönderirse, 
burada zayi olan bu paraların memleketimize 
döviz olarak getirilmesi temin edilmiş olur. 

Bendeniz maddenin yerinde olduğuna, an
cak geçici bir madde var; buna istinaden üç 
yıl çalışma şartı var. Bu müddetin kaldırıl
ması, muvakkat bir aüre için kaldırılması 
geçici madde ile tedvin edilmiştir. Bu geçici 
madde dolayısıyla Çalışma Bakanlığı atayacağı 
memurların hem iyi seçilmesini, yani imtiha
na tabi, tutarken iyi seçmesini ve mevzuatı 
bilmiş olmalarını temin bakımından kendileri
ne ricada bulunuyorum. Bu şekilde bir ça
lışma yaparlarsa çok daha faydalı olur kanı
sındayım. 

(Saygılar sunarını. 
BAŞKAN — Madde üserinde söz isteyen 

başka saym üye?.. Yok. 
Değişiklik önergelerini okutuyoı um .̂fendim. 

Sayın Başkanlığa 
'Görüşülmekte olan kanun tasarısının madde 

2'deki ek madde 5'in (B) bendindeki «Çalışma 
Bakanlığı veya bağlı kuruluş ve kurumlarında 
en az (üç yıl) yerine beş yıl çalışmış olmak 
şeklinde tadilini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir Milletvekili 

Hüsamettin Baser 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Ek Madde 5'in î - (C) fıkrasının aşağıdaki 
şekilde dikkate alınmasını saygıyle teklif ede
rim. 

Maraş Milletvekili 
Zekeriya Kürşad 

I - 0) Atanacağı ülkenin dilini bilmek, 
(Almanca, Fransızca, ingilizce bilenler tercih 
olunur.) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Ek Madde 5'in 1 nci maddesine aşağıda ya
zılı fıkranın ilâve edilmesini saygıyle teklif ede
rim. 

Maraş Milletvekili 
Zekeriya Kürşad 

I - E) Millî güvenliğimiz bakımından ye
terli bulunmak. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Ek Madde 5'in II - B) fıkrasının aşağıda 

yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini saygıyle 
arz ederim. 

Maraş Milletvekili 
Zekeriya Kürşad 

II - B) Atanacağı ülkenin dilini bilmek, 
(Almanca, Fransızca, ingilizce bilenler tercih 
olunur). 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Ek madde 5'in 2 nci maddesine aşağıda ya

zılı fıkranın ilâvesini saygıyle dilerim. 
Maraş Milletvekili 
Zekeriya Kürşad 

II - D) Millî güvenliğimiz bakımından 
yeterli bulunmak. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 2 nci maddesinin (D) bendinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

Fıkra - D) Görevinin gerektirdiği yeter
lik sınavını kazanmış olmak. 

| BAŞKAN — Değişiklik önergelerini sıra-
j siyle tekrar okutup işleme koyacağım efendim. 
| (Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 
| önergesi tekrar okundu). 
| BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 

katılıyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA BURHA-

I NETTİN ASUTAY (İzmir) — Komisyonumuz 
katılmıyor, çünkü Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı ile Dışişleri Bakanlığı iki yıl.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — öner-
I gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, okunmadan önce geri 
aldığınızı niçin beyan etmiyorsunuz. Siz devam 
buyurunuz Sayın Asutay. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA BURHA-
NETTİN ASUTAY (Devamla) — Katılmıyo
ruz Sayın Başkan. 

i BAŞKAN — Komisyon, okunmuş bulunan 
önergeye katılmamaktadır, ikinci defa okuttu
ğum için önergeyi oylarınıza sunmak mecburi
yetindeyim. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Maraş Milletvekili Zekeriya Kürşad'ın bi

rinci önetfgesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Komisyon, okunmuş bulunan 

önergeye katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA BURHA-
NETTİN ASUTAY (izmir) — Katılmıyoruz. 

I ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Söz isti-
| yorum efendim. 

'BAŞKAN — önergenizi izah sadedinde bu
yurunuz iSaym Kürşad. 

j ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Benden önce konuşan arkadaşlarım dil ko-
I nusunun önemi üzerinde durdular. Dış memle

ketlere gönderilecek temsilcilerimizin mevzuatı 
i lâyıkıyla bilmelerinden sonra, ikinci derecede 
j dikkate alınacak konunun o ülkenin lisanı ol-
j ması gerektir. Herhangi bir dili bilen insanın 
| Türkceden başka bir dili bilmesinin ,orada pek 
| faydalı olacağı inancında değilim. Ya bu dil 
i konusunu tamamen kaldırmalı veyahut birinci 
! derecede, gidilecek olan ülkenin dilini dikkate 
j almalıdır. 
i Ben, bu bakımdan teklifimi yapmış bulu-
{ nuyorum. Teşekkür ederim. 
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DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(ISamsun) — Müsaade eder misiniz efendim? 
Bir maruzatta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(ıSamsun) — Şimdi, imtihanlar, dışarıya gi
decek ataşe muavinleri olarak yapılıyor. 
Zaten son fıkrada da dikkat buyurulur-
sa Bakanlık ihtiyaç, kadro ve hizmetin duru
muna göre sınavı kazananlar arasından başarı 
sırasına uygun olarak gerekli atamaları yapar» 
deniyor. Yani, o lisanlardan imtihana girip ka
zanmış olsa dahi, göndermek bahis konusu değil. 
Dolayısıyle maddede de «Gideceği yerin lisanını 
bilen tercih edilir» demekle Bakanlığa bu sup-
lesi bu madde vermiş oluyor, sayın hatibin de 
endişeleri böylece daha kolaylıkla giderilmiş 
oluyor. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Kürşad'a ait 
bulunan ve Komisyonca katılınmamıs bulunan 
değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
meanişitir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Şinasi özdenoğlu'nun önergesi tekrar okun

du.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önerfge için 

görüşünüzü rica ediyorum. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HİLMİ 

OKÇU (Manisa) — Sayın Başkan, ahenk kur
mak yönünden faydalı olur. Yani lisan ve keli
meler yönünden bir denge kurulur. O bakımdan 
katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından katılm-
mış olan değişiklik önergesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Diğer değişiklik önergesini okutuyorum. 
(Maraş Milletvekili Zekeriya Kürşad'm ikin

ci önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önerge 
için görüşünüz var mı? 

IGİEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HİLMİ 
OKÇU (Manisa) — Efendim, zaten bu dış mü
nasebetlerle ilgilidir otomatiktir. Yani, aslında 
bu haşiv olur. Bu itibarla kanun tekniği bakı
mından da konulmaz. Bu bakımdan iştirak et
miyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor Sayın 
Kürşad, mütalaada bulunacaksanız buyurun. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Sa
yın Başkan, burada bir haşiv yoktur. Bugün 
memleketimizin içinde dahi vazife almış olan 
insanların incelendikleri ve özel mevkide bulu
nan bazı kimseler için Millî Emniyet Teşkilâ
tından ısoruşturulduğu bir vakıadır. Bugün öy
le kritik mevkiler vardır ki, bu mevkileri al
mak isteyen insanlar için, kimseler için, me
murlar, sorumlular için, mutlaka bu mevkiler 
için Millî Emniyet Teşkilâtından soruşturul
makta ve onların tezkiyeleri dosyalarına konul
maktadır. 

'Bugün Türkiye'nin dış ülkelerle olan müna
sebetleri son derecede önem kazanmaktadır. 
Özellikle Almanya, Türkiye'nin iç meselelerine 
son derecede etki yapan bir memleket olarak 
bilinmektedir. 

Biraz önce bir arkadaşımızın; Türk Danış 
konusunu, Türk Danış durumunu inceletmek 
bakımından Bakanlığı uyarmış olması da, bil
hassa dikkat çekicidir. 

Şimdi, oraya gönderilecek olan insanların 
üç senelik bir memuriyet sınavından sonra her 
hangi bir lisanı bilerek gitmesi halinde, orada 
yüksek tahsil gören, eylemlere girmiş bulunan, 
memleketimizin sosyal bünyesinde birçok sa
kıncalı etkiler yapacak olan kimselerin bura
da vazife almaları Türkiye için son derecede 
korkunç olabilir. 

Ben, bu hususun bilhassa dikkate alınma
sını, lisan konusundan, mevzuat yeterliliği ba
kımından ve diğer yönlerden daha önemli ola
rak mutlak surette millî güvenliğimiz yönün
den dış ülkelere gönderilecek insanlarımızın, 
yetkili mercilerden tezkiye varakalariyle teç
hiz edilmelerinin lüzumlu olduğuna inanıyorum. 

Teşekkür ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HİLMİ 
OKÇU (Manisa) — Sayın Başkan, söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HİLMİ 

OKÇU (Manisa) — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Gerek Hariciyede olsun, gerek Turizmde ol
sun, gerek Çalışma Bakanlığında olsun, gerek 
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dışarıya giden bazı hususiyetlerde olsun - bura
da bunu açıklamakta da mahzur yok - MİT'ten 
birçok hususiyetlerde etraflıca malumat alınır, 
tezkiye alınır ve ona göre hareket edilir. Bu 
şekilde hareket edilmektedir. Kanun maddesi 
olarak tedvini haşiv olur, lüzum yoktur. Esa
sen böyle icra edilir. Onun için lüzum yoktur, 
onun için iştirak etmediğimizi belirtmek isitedik. 

Maruzatımız bundan ibarettir. Hürmetler 
ederim. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Ben 
de soru sorabilir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Dı

şarıya eleman gönderecek merci, bu tahkikatı 
yapmadan gönderirse ne olur? 

ıGEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HİLMİ 
OKÇU (Devamla) — Her zaman yaptıkları 
kanısı içindeyim efendim. Pasaport alamaz. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Ha
yır, yapmasa ne olur? Bir Bakan gelir de, tah
kikat yapmak mecburiyeti içerisinde değilim, 
ben yapmıyorum derse, o zaman ne olur? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HİLMİ 
OKÇU (Devamla) — Bilmiyorum, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinde Devlet icra eden, Ba
kanlık icra eden, bu mesul mevkileri işgal eden 
zevatın, her halde benim düşündüğüm tarzda 
icra edeceği kanısı içindeyim. 

Hürmetler ederim. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(İSamsun) — Müsaade eder misiniz Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hükümet. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Efendim, dışarıya giden hizmetli
ler pasaport alabilmek için, mutlaka bu söyle
nen tahkikattan geçmesi iktiza eder. Bütün 
dış teşkilâtı bulunan kuruluşların kanunları 
da böyledir. 

Kanun tekniği bakımından buraya bunun 
konmasında fayda yoktur ve zaten yapılmakta
dır. Aksi takdirde, kendi Vekâleti yapmamış ol
sa bile pasaport alırken bu araştırma, bu tah
kikat mutlaka istenir. O bakımdan katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Kürşad'a ait 

bulunan, Komisyonca da iştirak edilmemiş bu

lunan değişiklik önergesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge 28'e karşı 36 oyla reddedilmiştir. 

Diğer değişiklik önergesini okutuyorum. 
(Maraş Milletvekili Zekeriya Kürşat'ın 

üçüncü önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Evet, Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA BURHANET-

TİN ASUTAY (İzmir) — Sayın Başkan, 1 nci 
maddenin (c) fıkrasında aynı mahiyette bir 
önerge vardı. Orada da mâruzâtımızı arz etmiş
tik. Aynı sebeple katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kürşad, Komisyon öner
genize katılmıyor. Bu konuyu daha evvel izah 
ettiniz. 

Efendim, değişiklik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Maraş Milletvekili Zekeriya Kürşad'in 

dördüncü önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Saym Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA BURHANET-

TİN ASUTAY (izmir) — 1 nci maddede de arz 
etmiştik. Katılmıyoruz. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Söz 
işitiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın 

Başkan, biraz önce de aynı konu üzerinde ko
nuşmuş olmak dolayısıyle bu kere huzurlarınızı 
işgal ettiğim için üzüntülüyüm. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün içinde bu
lunduğumuz meseleler hepimizin malumudur 
ve biz, maalesef haşiv, hukuk gibi mevhumla
rın arkasında ezilip gitmekteyiz. Türkiye'de 
ahenkli bir hukuk nizamının devam ettiğinin, 
tamamiyle idraki içinde bulunmuş olsak, o za
man hakikaten bunlara dahi lüzum kalmamış 
olacaktır. Fakat, bugün Türkiye son derece kri
tik durumdadır. Her yere uygunsuz kimseler 
girmekte ve mutlak surette kendi eylemlerini 
icra etmektedirler. Bu sebeple MİT'in, mutlak 
surette, dış memleketlere göndereceğimiz ve bü
yük bir topluluk halinde bulunan işçilerimizin 
zehirlenmesini önlememiz bakımından özel bir 
hassasiyetin gösterilmesini ve kanunda bu de
ğişikliğin, daha doğrusu bu ilâvenin yapılması
nın zarurî olduğunu ve sayın arkadaşlarımın 
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bu yönde oylarım izhar etmelerini, memleketi
mizin içinde bulunduğu önemli durumu dolayı-
sıyle hassaten rica ediyorum, istirham ediyo
rum. Saygılarımla. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA BURHANET-
TİN AŞITTAY (İzmir) — Sayın Başkan, söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA BURHANET-

TİN ASÜTAY (izmir) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

Millî güvenlik bakımından yapılacak gerek
li tetkikatm, haddizatında Komisyonumuz kar
sısında değil, aslında karşısında değil. Yurt 
dışına çıkan tüm vatandaşlarımız için, millî 
güvenlik yönüyle en ince teferruatına kadar 
gerekli tahkikat, tetkikat yapılmakta, araştırıl
ma yapılmaktadır. Her vatandaşın yurt dışına 
çıkmaya hakkı vardır; fakat herkes her talep
te yurt dışına serbestçe çıkmak hakkına sahip 
değildir. 

Dışişleri Bakanlığında çalışan muhtelif ar
kadaşlarımız vardır, binlere ulaşan memurumuz 
vardır. Türkiye'nin her yönünde, her köşesinde 
vazife görmektedirler. Ama, bunların yurt dı
şında vazife almalarının gerektiği hususunu 
tedvin eden kanunda bir hüküm yoktur. 

Turizm Bakanlığının, keza sair vekâletle
rin yurt dışındaki hizmetlere gönderdiği kişi
ler için tatbik edilen muamele buradadır. Ama 
şimdi ne oluyor? Yurt dışı işçi teşkilâtlarına 
gönderilmiş olan ateşe, yardımcı ve sosyal hiz
met gören arkadaşlar için, bir millî güvenlik 
tahkikatının kanunda yer almasını istiyoruz. 
E., o zaman, diğer Vekaletlerle Çalışma Bakan
lığını birbirinden ayırmaya hakkımız yok. 

Bunun sınırı yoktur, teminatı da yoktur. 
Millî Güvenlik Kurulu eğer, dışarıya çıkacak 
bir arkadaşın dışarıya çıkmasında bir sakınca 
görmezse, Vekâlet bir sakınca görmezse, onun 
fiilen millî güvenliğe aykırı bir hareketi tescil 
va tespit edilmedikten sonra, bu kişinin hak
kında muamele yapmaya imkân yoktur. Onun 
için, diğ êr kanunlarda yeri olmayan, diğer ka
nunlarda hiç bir surette düşünülmeyen bu 
millî güvenlik müessesesinin, Çalışma Bakan
lığının yurt dışına göndermiş oldukları ateşe, 
ateşe yardımcılığı, sosyal hizmetlerdeki arka
daşlar için aramak, hatta din görevlileri için 

aramak ve hatta işçi sendikaları için bir endi
şe içinde bulunmanın haşiv olacağı kanaatin
deyiz, O zaman, eğer bu kanuna bu madde ko
nursa, yurt dışma çıkacak olanlar için, bütün 
vekâletlerin kanunlarında da bu maddenin yer 
alması lâzımdır. Kanunları birbirinden ayrı 
olarak görmekte bir isabet yoktur. Bu nokta
dan katılmadığımızı arz ediyorum. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Efendim, 2 nci maddeyi, ek 5 nci maddenin 
(D) bendinde değişiklik yapılmasını öngören 
ve Yüce Heyetinizce de kabul edilmiş bulunan 
değişiklik önergesi ile aldığı şekli ile oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — 4841 sayılı Kanuna 864 sayılı 

Kanunla ilâve edilen ek 6 nci madde aşağıda 
yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Ek Madde 6. — Çalışma Müşaviri, Ataşesi 
ve Ataşe Yardımcısı olarak atanacakların ya
bancı dil sınavları, üniversitelerin ilgili dil kür
süsü öğretim üyelerince yapılır. 

ıSosyal Yardımcı ve memurların yabancı dil 
sınavları ise, üniversitelerin ilgili dil kürsüleri 
öğretim üyelerinin de katılacağı, Çalışma Ba
kanlığınca teşkil edilecek kurullarca yapılır. 

Çalışma Müşaviri, Ataşesi, Ataşe yardımcı
ları ile sosyal yardımcı ve memurların yabancı 
dil ve yeterlik sınavlarının şekli ve sınav ku
rulları Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir 
yönetmelikte belirtilir. 

Yabancı dil sınavında başarı sağlayamayan
lar yeterlik sınavına giremezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Koda-
manoğiu, buyurunuz efendim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu maddede bir iki noktaya vuzuh getir
mek gerektiği kanisiyle huzurunuzu işgal edi
yorum. 

Maddenin tedvininde dikkat buyurulursa; 
müşavirler için imtihanın üniversitenin ilgili dil 
kürsülerinde yapılacağı, daha alt kademe me
murları için ise, üniversite hocalarının katıla
cağı Bakanlık içi komisyonlarca bu imtihanın 
yapılacağı, yazılıdır. 

3(62 
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Şimdi bu tefrikin kanaatimce fasla gereği 
yoktur. Şu sebeple; aslında müşavir olacak zat 
ile daha alt kademede çalışacak zat arasında 
bir kalite farkı elbet olacaktır, fakat bu kali
te farkı dilde olmayacaktır. Kalite farkı, ilgili
nin hizmet ile ilişkili kültüründe, hizmeti çekip 
çevirmede göstereceği entellektüel kapasitede 
olacaktır. Hatta diyebilirim ki, alt kademede 
görev yapacak kişinin dil bilgisi belki daha ge
niş olmalıdır. Çünkü, doğrudan doğruya günlük 
hizmetleri o yürütecektir. 

Binaenaleyh, müşavirler için dil bilgisini 
tespit edecek merciin ilgili üniversitelerin ya
bancı dil kürsüleri olmasına ihtiyaç bulunma
dığı kanısındayım. 

İkinci nokta sudur : 
Müşavirler - benim anladığıma göre - belli 

bir ehliyete, tecrübeye ve yaşa gelmiş, kâmil 
kişilerden olacaktır. Böyle olunca, gerektiğinde 
meselâ bir müşavir veya başmüşavir; gerekti
ğinde bir profesörden, bakanlık müsteşarın
dan, hatta hizmetin önemine göre bir genel mü
dürden de seçilebilecektir. Şimdi bu mevkii ka
zanmış fair zatı, yeniden yabancı dil ile ilgili 
kürsüye imtihana göndermenin psikolojik güç
lükleri vardır. 

Bizim maksadımız nedir? Maksadımız, bu 
zatın hizmetin icabettirdiği mahiyet ve sevi
yeden, dil bilip bilmediğini tespit etmektir. Mak
sat bu olunca, bu maksadı daha ihtiyaca uygun 
bir tanzime kavuşturmamız mümkündür. Mese
lâ, bu imtihanı bütün görevliler için, üniver
site elemanlarının katılacağı Bakanlık içi ko
misyonlarda yapmak kâfidir. Hilâfına hüküm 
koymanın hatta mahzuru vardır. Bir örnek ile 
bunu, bilhassa Sayın Hükümetin dikkatine sun
mak istiyorum : 

Şimdi dil bilmek, oldukça izafî bir iştir. Me
selâ hepimiz anadilimizi bildiğimiz kanısında
yız ve bu dil ile de günlük ihtiyaçlarımızı yü
rütüyoruz. Fakat üniversitenin anadil ile ilgili 
kürsülerinde imtihana tabi tutulduğumuz za
man, bu imtihanı kaç tanemizin başaracağını 
düşünmek, ilginç bir sorudur. 

Onun için, bir defa en azından bu maddeye, 
hizmetin icabettirdiği mahiyet ve seviyeden dil 
bilmeleri gerekliliğini, yazmalıyız. Aksi halde, 
üniversitenin ilgili kürsüsü diyecektir ki; «Ben
den mücerret dil bilgisi olup olmadığını soru-
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yorsunuz. Bu dili de bilmek, benim anlayışıma 
göre, meselâ Almanca'dan ise bu. Alman dili 
va Edebiyatı'na bihakkın vakıf olmaktır.» Önü
ne gelenlerin yüzde 95'ini bu vukuftan mahrum 
addederek, iade edebilir. Halbuki iade ettiği ze
vat içinde, hizmetin icabettirdiği seviye ve ma
hiyetten dil bilen bulunabilir. Aslında bu zat 
için dil bir vasıtadır. Asıl aranması lâzımg-elen, 
bu zatın ehliyetidir, kafa yapısıdır, kültürüdür 
ve fcilgisidir. 

Size bir örnek ile fikrimi daha iyi açıkla
mak istiyorum : 

Doçent veya profesör olmak için yabancı. 
dil bilmek şartı vardır. Bu imtihanı da yine 
üniversite hocalarımız yaparlar. Fakat, doçent
lik ve profesörlük için, hizmetin icabettirdiği 
seviye ve mahiyette dil bilgisi arandığından, bu 
imtihanlar son derece ağır değildir. Kendi bran
şında bilim dalındaki neşriyatı takibedecek se
viyeden dil bildimi arkadaşlarına «Bu dili bili
yor» diye fetva verirler. Ama yabancı dil kür
sülerinde Devlet Lisan imtihanı veya dil bilgisi 
imtihanı açıldı mı öylesine güç bir imtihan 
mevzubahsolur ki, bu profesör ve doçentlerimi
zin hepsi «yabansı dil biliyor» belgesi ellerinde 
bulunduğu halde, böyle bir imtihandan pek na
dir olarak geçebilir. 

Onun için, amacımıza uygun olan bir ted
vin getirelim. Hiç şüphesiz, dil bilmek zaru
rettir ve bunsuz birşey olmaz. Ama dil bilme
nin izafi olduğunu, dil bilmenin seviyelerinin 
çok değişik olabileciğini hesaba katarak, «hiz
metin icabettirdiği mahiyet ve seviyede dil bil
diklerini tespit etmek», kanımca kâfidir, bu bir. 

ikinci olarak dikkatinize sunmak istediğim 
nokta şudur : 

Bu mahiyet ve seviyede dil bildiğini ispat 
eder resmî belge getirir ise, onu tekrar imtiha
na tabi tutmanın faydası var mıdır? 

Bu soruya hiç şüphesiz müspet cevap veri
lemez. O itibarla maddeye, «hir.metin icabettir
diği mahiyet ve seviyede dil bildiğini resmî bel
ge ile ispat etmiş olanlar için bu imtihan yapıl
maz» denebilir. 

Bilmiyorum, böylesine bazı hizmete yararlı 
değiştirmeler faydalı olur mu? Yüksek Ko
misyonun ve Sayın Hükümetin de dikkatine 
sunmak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
başka sayın üye, yok? Bir değişiklik önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yurt dışında görev yapan kimselerin, ya

bancı dil bilmeleri kesin bir ihtiyaçtır. 
Ancak, yabancı dil bilgisi esasen mevsuk 

(bulunanların tekrar sınava katılması gereksiz 
bir formalite olduğu kadar, resmî belgelerin «ge
çerliliği» ilkesine de aykırı düşmektedir. 

Bu itibarla, görüşülmekte olan kanunun 
3 ncü maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Maraş 

ibrahim öztürk 

(«ingilizce, Almanca, Fransızca'dan Devlet 
Yabancı Dil Sınavını başarmış olanlar ve bu 
dillerde öğretim yapan «Üniversite ve yüksek 
okullardan mezun bulunanlar ile yabancı dil 
sınavını kazanarak, üniversitelerde doktora 
yapmış olanlar; yabancı dil sınavına yeniden 
tabi olmadan, yeterlik sınavına katılırlar.» 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Takri
rin lehinde Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lehinde, aleyhinde değil efen
dim. Sadece takrir sahibinin komisyon katılma
dığı takdirde, önergesini izah hakkı - içtüzü
ğümüze göre - vardır. 

ISaym Komisyon, görüşünüzü bildirir mi
siniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA BURHANET-
TİN ASUTAY (izmir) — Sayın Başkan, Sa
yın Kodamanoğlu'nun işaret ettiği, önerge sahi
binin de beyan ettiği hususları, Komisyonumuz 
ıbir kere alıp ona göre yeni bir madde tedvin 
etmek istiyor. Onun için önergeyi madde ile 
beraber almak istiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon maddeyi 
önerge ile beraber geri istemektedir. Bu hu
susu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Madde, 
değişiklik önergesi ile birlikte Komisyona iade 
edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — 4841 sayılı Kanuna 864 sayılı 

Kanunla ilâve edilen ek 7 nci maddenin birinci 
fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

I «Ek madde 5'in II nci bendindeki hüküm
ler, din adamı ve işçi sendika uzmanı olarak 
atanacak sosyal yardımcılar hakkında uygulan
maz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye yok; değişiklik önergesi yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,.. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — 4841 sayılı Kanuna 864 sayılı 

Kanunla ilâve edilen ek 8 nci madde aşağıda 
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 uzmanı, 
mahallî kâtip, tercüman, daktilo ve yardımcı 
personel çalıştırmaya yetkilidir. Bu personel 
hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 1327 sayılı Kanunla değişik 4 ncü madde
sinin (B) fıkrası hükmü uygulanmaz. 

Yabancı memleket mevzuatına göre, sözleş
melerin elçilikler veya konsolosluklarca yapıl
masının zorunlu olduğu hallerde, sözleşmeler 
elçilik veya konsolosluklarca yapılır. 

ıSözleşmeli personelde aranacak nitelikler, 
yabancı dil bilgilerinin tespiti, tabi tutulacak
ları sınav ile bunların sözleşme ve çalışma şart
ları bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde (Sayın Müder-
risoğlu, buyurunuz. 

BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) — ISaym 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Burada benim nazarı dikkatimi celfbetti. 
Bilhassa «yabancı uyruklu avukat, doktor, uz
man, sosyal hizmetler uzmanı, mahallî kâtip, 
tercüman, daktilo, yardımcı personel çalıştır
maya yetkilidir» diye bir kayıt var. Burada «ya
bancı uyruklu doktor, avukat ve mahallî kâtip» 
ibaresi için benim şahsî görüşüm odur ki; artık 
memleketimizde kâfi miktarda doktor, avukat, 
kâtip ve daktilo da vardır. Bunun «yabancı 
uyruklu» kelimelerini ilâve etmek suretiyle, bu 

! kadar bol olan ve Avrupa'da günden güne adet-

- 364 — 



* 

M. Meclisi B : 61 

leri çoğalan bilhassa doktorların yerine, yaban
cı uyrukluların alınması hem mahzurlu ve hem 
de doğru değildir. Zaten Avrupa'daki işçilerin 
çoğu, Avrupa'daki doktorların, lisan bilmedik
lerinden, dertlerini anlatamadıkları için teşhise 
varamadıklarından, yakınmaktadırlar. Hatta 
birçok işçilerimiz Türkiye'ye gelmek suretiyle 
Türk doktorlarına muayene olmakta, Avrupa-
daki işçilerimiz de Türk doktorlarına muayene 
olm?.ık suretiyle dertlerini anlatabilmektedirler. 

Bizim hekimlikte önemli olan mesele şudur : 
Evvelâ hekim, bir hastanın derdini iyi dinlerse 
% 50 teşhisi koyması mümkündür. Yani, hasta 
mümkün olduğu kadar derdini hekime iyi anla-
ta'bilirse ki, Türkçe anlatacaktır, bunu Türk 
doktorları ancak anlayabilecektir, teşhis iyi ko
nabilir. Bu bakımdan, buradaki doktorların ve 
avukatların, mahallî kâtiplerin yabancı uyruk
lu olması ibaresinin (kaldırılmasını, ben hassa
ten istirham ederim. Bu hususta da bir önerge 
vermiş oluyoruz; buna iltifat edilmesini rica 
ederiz. Bu kadar yetişmiş Türk doktor ve avu
katı varken, yabancı uyrukluların kullanılma
sının mahzur teşkil edeceğine inanıyorum. Bu 
bakımdan, yabancı uyrukluların kullanılmama
sı şeklinde bu maddenin tadilini arz ve teklif 
eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ali Rıza Güllü-
oğlu. 

ALÎ RIZA GÜLLÜOĞLU (Adana) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 5 nci maddenin 
ek 8 nci maddesinde yer almış bulunan, «Türk 
ve yabancı uyruklu avukat, doktor, uzman, sos
yal hizmetler uzmanı, mahallî kâtip, tercüman, 
daktilo ve yardımcı personel çalıştırmaya yet
kilidir» ibaresiyle Çalışma Bakanlığı bu hususta 
yetkili kılınmış ve maddeye bu yetki dahil edil
miştir. Kanaatimce, bugün Hariciye Vekâleti
mize bağlı olan konsolosluklarda ve elçilikler
de, bulunduğu mahallin, bulunduğu memleke
tin vatandaşları arasından ücretli, sözleşmeli 
olarak daktilo olsun, tercüman olsun, doktor ol
sun Personel istihdam edilmekte ve sözleşmeli 
olarak çalıştırılmaktadırlar. Türkiye'den söz
leşmeli olarak gönderilecek olan avukat vaya 
doktorlar bilhassa Çalışma Bakanlığı için daha 
pahalı olabilir ve daha fazla Çalışma Bakanlı
ğına külfet yükleyebilir. 

Bir de işin icabı olarak, bilhassa avukatlık 
mesleğinde dışarıda, farz edelim ki, Almanya'-
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daki işçilerimizin haklarını müdafaa yönünden, 
bir Alman uyruklu vatandaşın sözleşmeli ola
rak çalıştırılmasında (kanaatimce fayda vardır. 

ikinci bir husus maddede nazarı dikkatimi 
çekti, o da şu : 

ı3;5zleşmeli personelde aranacak nitelikler 
yabancı dil bilgilerinin tespiti ki, bu daha ziya
de Türk vatandaşlarının dışarıda sözleşmeli 
olarak istihdamiyle ilgilidir. Biraz önce Komis
yonun geri aldığı maddeyle ilgili olması bakı
mından 'Sayın Komisyon tarafından bu madde
nin de geri alınarak düzeltilmesinde fayda var 
kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Altunbaş, buyurunuz 

efendim. 

ISALÎH ZEKİ ALTUNBAŞ (Balıkesir) — 
'Sa,ym Başkan, değerli arkadaşlarım; madde 
5'in ek madde 8'i «Çalışma Bakanlığı yurt dı
şındaki işçilerimizin meslekî, sosyal, hukukî ve 
diğer sorunlarının çözümlenmesinde, Bakanlık 
il3 Çalışma Müşavirliği ve Ataşeliklerinin em
rinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli olarak, 
yabancı uyruklu doktor çahştıraibilir» der. 

îSaym arkadaşım Baha Müderrisoğlu'nun bu 
husustaki görüşlerine katılamayacağım. Türki
ye'de lâzım olanın çok altında doktor kadrosu 
vardır. Her sektörde doktor sıkıntısıyle karşı 
karşıya bulunmaktayız. O bakımdan bu madde
deki yabancı uyruklu doktor kullanılması ifa
desinin lehinde görüş sahibiyim. Ancak, kanu
nun komisyonlardaki müzakerelerini takibet-
medim; bir hususa dikkatinizi çekmek istiyo
rum. O da şu : 

600 bin vatandaşımız yabancı memleketler
de işçi olarak çalışmaktadırlar. Bu kadar geniş 
bir kitlenin sağlık hizmetlerini, gerek koruyu
cu sağlık yönünden, gerek tedavi edici hekim
lik yönünden, nasıl bir kadro ile ve nasıl bir 
hizmet anlayışı içinde yürüteceklerdir M, bu 
büyük bir ıstırap konusudur, yabancı memle
ketteki işçi vatandaşlarımızın sağlık hizmetleri, 
buna kaç personelle ve hangi ölçü içerisinde 
yardımcı olacaklardır? Bir ciddî konu olarak 
bunu düşünüyorum. Bu hususta Komisyonun 
açıklamada bulunmasını istirham edeceğim. Lü
zum olursa buna göre de görüşlerimizi arz ede
ceğiz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Türkay, buyurun. 
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HASAN TÜEKAY (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşım ifade etmek istedik
lerimi söylediler, vazgeçtim. 

BAŞKAN — Peki efendim, madde üzerin
de başka söz isteyen sayın üye yok. Değişiklik 
önergesini okutuyorum efendim. 

Sayın Bakkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının madde 

5 ile tadil edilen ek madde 8'in altıncı satırın-
jda «özelliğine göre» den ısonra «Devlet dil im
tihanını vermiş olan Türk avukat, doktor, uz
man, sosyal hizmetler uzmanı, kâtip, tercüman, 
daktilo ve yardımcı personel çalıştırmaya yet
kilidir. Bu personel hakkında 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla de
ğişik 4 ncü maddenin (B) fıkrası hükmü uygu
lanmaz.» Şaklinde tadilini ve diğer fıkraların 
aynen kalmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla, 
Nevşehir Konya 

Hüsamettin Başer Baha Müderrisoğlu 

BAŞKAN — iSayın Komisyon?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA BURHANET-
TÎN AİTJTAY (îzmir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Efendim, oku
nan değişiklik önergesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 6. — 4841 sayılı Kanuna aşağıdaki 

madde eklenmiştir. 
Ek Madde 12. — Yurt dışında bulunan Türk 

işçilerinin hak ve menfaatlerini korumak ve 
geliştirmek, çeşitli sorunların çözümlenmesin
de yurt içinde ve dışındaki kuruluşlarla gerekli 
koordinasyonu sağlamak, Bakanlığın yurt dışı 
kuruluşlarını düzenlemek, yönetmek ve denet
lemek üzere Çalışma Bakanlığında bir «Yurtdı
şı İşçi Sorunları Genel Müdürlüğü» kurulmuş
tur. Yurt dışındaki işçi sorunlarına ilişkin ko
nularda bakanlıklar ve diğer kuruluşlarla iş
birliği ve koordinasyon, Çalışma Bakanlığınca 
sağlanır; bunun şekil ve esasları Bakanlar Ku
rulu karan ile tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurunuz İSa
yın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; hassaten 
yurt dışında çalışan işçilerimizin meseleleriyle 
meşgul 'olmak üzere bu maddeyle kurulması 
teklif edilen Yurt Dışı İşçi Sorunları Genel Mü
dürlüğü, hakikaten çok ıbüyük bir ihtiyacı kar
şılayacak bir teşekkül olacaktır. Bunun, kurul
ması fikrine memnuniyetle iştirak ediyorum. 
Ancak, 12 nci maddede kuruluş ve vazifeleri 
tadadedilen bu genel müdürlüğün aslî vazife
si, yalnız dışarıya gitmiş olan işçilerimizin men-
faatleriyle, sosyal meseleleriyle ilgilenmek ol
mamalı. Bu genel müdürlüğün dış memleketler
de daha çok. Türk işçisinin çalışmasını temin 
edecek yeni iş sahaları (bulmak vazifesi olmalı 
ve bu vazifeyle görevlendirilmesi lâzım'dır. Çün
kü, artık Türkiye ziraî ve sınaî ürünleri yanın
da işgücü de ihraceden bir memleket haline gel
miştir. İhracedilen sınaî ve ziraî ürünlerimize 
dış memleketlerde yeni pazarlar bulmak nasıl 
mühimse, dışarıya işgücü ihraceden Türkiye 
için dışarıda yeni çalışma sahaları bulmak da o 
kadar mühimdir. Binaenaleyh, yeni kurulan 
bu genel müdürlüğün vazifelerinin başında dış 
memleketlerde daha çok iş sahası bulma işi gel
melidir ve bu vazife bu genel müdürlüğe veril
melidir. Bu bir. 

İkincisi, halen dışarıda bulunan işçilerimizin 
ve onların çocuklarının millî varlıklarını ve mil
lî kültürlerini kaybetmemeleri için iki mühim 
vazife daha bu genel müdürlüğe tevdi edilme
lidir. Bunlardan birincisi; bilhassa Avrupa'da 
işçilerimizin kesif bulunduğu Almanya'da, An
kara Radyosundan naklen Türkçe yayın yapa
cak bir radyo istasyonunun kurulmasıdır. İşçi 
çocuklarının, bilhassa ilkokul ihtiyaçlarının 
karşılanması için, işçilerimizin kesif bulunduk
ları, yığınak halinde oldukları bölgelerde yatılı 
ve Türkçe eğitim yapan okulların açılması va
zifesi de bu genel müdürlüğe verilmelidir. 

Yine bu genel müdürlüğe bir vazife olarak 
da, dışarıya gönderilecek işçileri de, memleke
timizin muhtelif bölgelerindeki kalkınmışlıkla, 
kalkmmamışlık dikkate alınarak, gönderilme
sinde fayda vardır. Çeşitli sebeplerle fakir bı
rakılmış, geri bırakılmış, hiçbir çalışma imkânı, 
iş bulma imkânı olmayan bilhassa dağ ve orman 
köylülerimden ekseriyetle dışarıya gidecekle
rin seçilmesi vazifesi de verilmelidir. Bunu te
min için bir önerge vermiş bulunuyorum. 
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12 nci maddenin baştarafma 3 fıkra halinde 
şu hususların eklenmesini faydalı buluyorum. 
Bu genel müdürlüğe, yeni iş sahaları bulmak; 
Türk işçilerinin ve yavrularının millî kültürü
nü devam ettirmelerini sağlamak; dış ülkelere 
gönderilecek işçilerin (bilhassa fakir ve geri 
kalmış olan dağ ve orman köylerinden tercihan 
alınmasını sağlamak gibi üç mühim vazifenin 
verilmesinin ve bunun 12 nci maddenin başta
rafma 3 fıkra halinde eklenmesinin zaruretine 
inanıyorum. Kabul buyurursanız büyük bir ih
tiyacı karşılayacaktır. 

(Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN «— Buyurun Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Bu konuda arkadaşlarım fikir teatisinde 

bulundular; ama ben bu geç saatte de olsa ken
dimi bu konuda birkaç söz söylemeye vazifeli 
gördüm. 

12 nci madde, «Yurt dışında bulunan Türk 
işçilerinin hak ve menfaatlerini korumak ve ge
liştirmek...» diye başlıyor. 

Yurt dışında bulunan Türk işçilerinin Sıak 
ve menfaatlarmı korumak ve geliştirmek, Tür
kiye'de iş ve îşçi Bulma Kurumunda başlar. 

Türkiye'de Bakanlıklar, genel müdürlükler 
ve daireler arasında en zor olan iş, koordinas
yon meselesidir. 

Burada koordinasyonu Çalışma Bakanlığı 
temin edecektir; fakat îş ve îşçi Bulma Kuru
mu yurt dışındaki işi bulacak ve ondan sonra 
işçiyi bir nevi hududa kadar götürmüş olacak, 
ondan sonra da Yurt Dışı (Sorunları Genel Mü
dürlüğünün vazifesi başlamış olacaktır. 

Haddizatında şu anda îş ve îşçi Bulma Ku
rumunda ve Çalışma Bakanlığı bünyesi içinde 
bu kuruluşla ilgili küçük küçük nüveler var
dır. Yalnız, bu kuruluş da diğer dairelerle ko
ordinasyonu 1 umum müdürlükle değil, 2 umum 
müdürlükle sağlayacaktır. 

(Muhterem arkadaşlarım, koordinasyonu sağ
lamak keyfiyeti yuvarlak laftır. Türkiye'de 
umum müdür olan herkes birbirine, «Sen benim 
vazifeme karışamazsın» der, ondan sonra müs
teşar aracılık yapmak ister, Bakan bunları bir 
yere toplamak ister; ama sureti mahsusada bir 
Bakanın şimdiye kadar bunları topladığını da 
görmedik. 

12 nci ek madde de, «...Yurt dışındaki işçi so
runlarına ilişkin konularda, bakanlıklar ve di
ğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon, Ça
lışma Bakanlığınca sağlanır; bunun şekil ve 
esasları Bakanlar Kurulu kararıyle tespit edi
lir» deniyor. 

Bu surette bir de âdeta çerçeve kanunu ve
riyoruz, yani yetki kanunu veriyoruz. Diyoruz 
ki, «Bu kanunda belirtmediğimiz, tespit ede
mediğimiz noktalar varsa onları da Bakanlar 
Kurulunca açığa çıkaracağız ve bunları karar
name ile tatbik edeceğiz.» 

Göreceksiniz kanunun bu maddesi bir tadi
lâtla ileride yine buraya gelecektir. 

Sorunlar ortaya çıktıkça ve yurt dışında bu
lunan Türk işçilerinin hak ve hukukunu ve on
ların iş düzenini düzeltmeye gayret edecek olan 
böyle bir umum müdürlük kurma yerine - ki, 
büyük masraflar yapma alışkanlığı veyahut da 
arzusu Türkiye'de bütün Bakanlıklarda vardır -
bu iş bir daire başkanlığı ile de idara edilebilir. 
Yeter ki, orada görev alanlarda ehliyet olsun. 
Türkiye'de ehliyeti insanlar bulunduğuna da 
inanıyorum. Yeter ki Hükümet, onları kendi 
arzusuna göre değil, Türk Milletinin arzusuna 
göre bu makamlara getirsin. 

Şimdi yeni bir umum müdürlük kurulmak
tadır. - Sayın Devlet Bakana da buradadır -
Hükümetin, koordinasyonu temin edecek olan 
bu umum müdürü, onun muavinlerini ve uz
manlarını Türk Milletinin arzusuna göre getir
mesini temenna ederim. 

12 seneden beri Parlamentoda bulunuyorum. 
Arkadaşlarımız dış ülkelere yaptıkları seyahat
lerde oradaki işçilerimizin sorunlarını tetkik 
ederler; buraya getirirler. Bu sorunların bir 
araştırma neticesinde tespit edecek olan bu ge
nel müdürlüğün, elbetteki çok kuvvetli, esas, 
temel prensipler üzerinde kurulması gerekir. 

ISayın hükümetten istirham ediyorum; yeni 
kuruluşlara yapılacak tayinlerde dikkatli ol
mak gerekir. Çünkü dost ve ahbap kayırmak, 
parti gözetmek suretiyle getirilecek olan kişile
rin işçilerimize faydalı olacağına kani deği
lim. 

Böyle kuruluşlar ilk defa kurulurken bütün 
Bakanlar, Hükümet gelir, Büyük Millet Mecli
sinde «Hiç merak etmeyin, bunu arzu ettiğiniz 
şekilde, buradaki temennilerin ışığı altında ku-
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racağım» der; ama kanunu çıktıktan sonra su
reti mahsıısada % 90 oranında fauna riayet et
meyen hükümetler ve fcakanlar gelmiştir. 

Bu konuda israren söylüyorum, istirham 
ediyorum; bu önemli bir kuruluştur. Bu kuru
luşa koordinasyonu sağlayabilecek olan kimse
lerin tayinini yapalım. 2 arkadaş arasında dahi 
koordinasyonu temin edemeyen kişileri getiri
yoruz, «Bütün bakanlıklararasmdaki koordi
nasyonu temin ediniz» diyoruz. Bu mümkün 
değildir. Buna çok dikkat edilmesini temenni 
ederim. 

iş ve İşçi Bulma Kurumunun, (bu yeni genel 
müdürlükle olan vazife ve salâhiyet ayrılışını 
iyi bir şekilde tanzim etmek bakımından, bunu 
şimdiden Bakanlar Kurulu kararma bağlamak 
doğru değildir. O halde, her mevzuda, bir Ba
kanlar Kurulu kararı çıkarılmaya mecbur ka
lınacaktır ve burada bir nevi kanun kuvvetinde 
(kararname yetkisi alınmaktadır. 

Bu hususu arz etmek için söz almıştım; say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
başka sayın üye?.. Yok.. 

Değişiklik önergelerini okutuyorum efen
dim. 

Saym Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek Madde 12'nin başına aşağıdaki 3 fıkra

nın ilâvesini saygılarımla arz ederim. 
Kastamonu 

Hasan Tosyalı 

Ek Madde 12. — Yurtdışında daha fazla 
Türk işçisi çalıştıracak yeni işsahaları bulmak, 

Yurtdışında bulunan Türk işçilerinin ve ço
cuklarının millî kültür ve varlığını korumak 
maksadıyle Türkçe yayın yapan radyo istasyo
nu kurup işletmek, 

İşçilerin çocukları için Türkçe eğitim yapan 
yatılı bölge okulları kurup işletmek, 

Dış memleketlere gönderilecek işçilerin, 
Türkiye'nin geri kalmış, fakir, çalışma ve geçin
me imkânı olmayan bölgelerden, bilhassa dağ 
ve orman, bölgeleri işçilerinden seçilmesini sağ
lamak. 

Maddenin bundan sonrası ek madde 12'nin 
aynıdır. 

BAŞKAN — Saym Komisyon?.. 
GEÇÎÖİ KOMİSYON BAŞKANI HİLMİ OK

ÇU (Manisa) — Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor... 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Müsaade ederseniz ben 1 - 2 hu
susu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım ; 

•Sayın Tosyalı'nm önergesinin bir kısmı gay
ri kaibili mümkün olan (hususlardır. Türkiye'de 
radyo yayınları, kısa bir zaman önce kabul et
tiğiniz bir kanunla muayyen müesseseye veril
miştir. Bu yayınların içinde Almanya'daki ve 
sair yerlerdeki işçilerimize hitaben ne gibi ya
yınlar yapılabilir; bu tespit edilebilir. Ama bu 
kanunla bu umum müdürlüğe vermek, öbür ka
nundaki espriye aykırı düşer. 

İkinci husus, eğer bundan murat; dış mem
leketlerde böyle bir radyo kurmaksa, bu müm
kün değildir zaten. 

işçilerin şevkinin bölgelerarası dağılması. 
Eğer Tosyalı yakından takibetmişlerse ha-

tırlıyacakîardır, çok yakın bir zaman önce «ön-
cslikli bölgeler» bir kararnameye bağlandı. Bu
rada da orman köylerine ve kooperatiflere, has
saten bunun içinde orman köylerine muayyen 
nispetler ayrıldı. Takdir edersiniz ki, bunu daha 
fazla zorlamak, dışarıya gitmek için senelerce 
bekleyen işçi vatandaşlarımızı rahatsız etmek
tedir. Bu, gerek felâket görmüş bölgeler olarak, 
gerek köy kooperatifleri ve balıkçı kooperatif
leri olarak, gerekse orman köyleri olarak ka
rarnamede tasrih edilmiştir. Kanunda rijit ha
le getirilmesi faydalı netice vermez. 

O bakımdan Hükümet olarak bu önergeye 
katılma imkânı bulamadık. 

İSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Saym Tosyalı'ya ait değişiklik 

önergesini oylarınıza sunuyorum efendim. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel gerekçede de belirtildiği üzere, yurt 

dışına işçi gönderen başka ülkeler bu konuda, 
içte ve dışta gerekli koordinasyonu sağlamak 
amacıyle geniş örgütler kurmuşlar ve 'hükümet 
politikasının tutarlı biçimde uygulanmasına özel 
önem vermişlerdir. 
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Maddeye ilâve edilmesi önerilen fıkranın 
amacı da, yurtdışı koordinasyonu kolaylaştır
mak ve isçi sorunlarının süratle ve tutarlı bi
çimde yürütülmesine yardımcı olmaktır. 

Yurt dışında bir başmüsavirlik kurulması 
halinde Batı Avrupa'daki bütün çalışma müşa
virliklerinin ve ataşeliklerinin faaliyetlerine 
yön vererek bunları koordine etmek, bu ülkele
rin resmî makamlariyle görüşmek, sorunların 
büyük bir kısmını yerinde ve süratle hallet
mek mümkün olacaktır. 

Bu itibarla görüşülmekte olan kanunun ek 
12 nci maddesine aşağıdaki fıkranın ilâve edil
mesini arz ve teklif ederim. 

Maraş 
İbrahim öztürk 

Çalışma Bakanlığı, Bakanlığı temsil ve ça
lışma müşavirliklerinin faaliyetlerini koordine 
etmek, kuruluşlararası işjbirliği sağlamak üzere, 
yurt dışında (bir başmüsavirlik kurabilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMÜ3YON BAŞKANI HİLMİ 

OKÇU (Manisa) — İştirak ediyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın öztürk tarafından veri

len ve Komisyon tarafından da iştirak edilmiş 
bulunan değişiklik önergesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6 ncı maddeyi kabul etiğiniz değişik şekliy
le oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
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
şavirliği, ataşesi ve ataşe yardımcısı kadroları
na yapılacak atamalarda, bu kanunun ek 5 nci 
maddesinin 1 nci bendinin (B) fıkrasında ön
görülen Çalışma Bakanlığı veya bağlı kuruluş 
ve kurumlarında en az 3 yıl çalışmış olmak şar
tı aranmaz. 

BAŞKAN — Sayın Gülsen, madde üzerinde 
söz istemişsiniz, buyurunuz efendim. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

İkinci defa ve şu geç saatte huzurlarınızı iş
gal etmek istemezdim; kanunun tümü üzerinde 

1 konuşmam belki daha yerinde olurdu; galiba 
bir yanlışlık ettim, özür dilerim. 

I Muhterem arkadaşlarım, yetkili ağızlardan 
da öğrendiğimize göre, 90 bin kadın işçimiz dış 
ülkelerde. Bunların hepsini gördüm demeyece
ğim; ama temsil gücü olan topluluklarını, 
heim'larmı gezerek pek çoğunu yerinde 'incele
yebildim. Bu amaçla dışarıya - ister temsil elçi
si, isterse bu vatandaşlarımızın yardımcısı diye
lim - gönderilecek elemanların - hangi sınıftan 
olurlarsa olsunlar - mutlaka hanımlar içerisin
den de seçilerek gönderilmelerini, dıştaki hanım 
işçilerimiz bakımından faydalı görmekteyim; 
bu hususun belirtilmesi için huzurlarınızı işgal 
etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, dıştaki hanım işçi
lerimizin ıstıraplarının gerçekten çok büyük 
olduğunu bu kürsüden uzun uzun ifade etmek 
gerekir. 

Ancak, zamanın darlığı yüzünden dar bir 
çerçeve içerisinde de olsa 1 - 2 örnek vermekle 
sizlere her şeyi anlatabileceğim inancı, daha kı
sa konuşmama yetecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, en büyük mesele, 
sıra gelmiyor, erkek işçi gidemiyor, zor gidi
yor, onun yerine hanım işçi gidiyor. Kim? İşçi 
olarak gitmek isteyenin hanımı gidiyor. Giden 
hanım 'işçi, en kısa zamanda eşini yanma aldıra
bilme amacıyle çocuğunu, evini, her şeyini bıra
karak gidiyor. Bu hanım işçinin elinden tutul
mazsa, kendisine yetkililerce bir hak tanınmaz
sa, bu hakkını koparabilmek, biran evvel koca
sını yanma getirebilmek için, çok büyük sıkın
tılara, çok yanlış yollara, hatta tehlikelere 
düştüğünü gözümle gördüm arkadaşlarım. 

Sizden istirham ediyorum, ya kadın işçiyi 
| kocasından evvel göndermeyelim veyahutta ha

nım işçi eşini almak maksadıyle gittiyse, gerek
li süre içerisinde kocasını oraya gönderme im
kânını bulalım. Yetkililer tarafından bunun 
sağlanmasını rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususu daha 
belirtmek mecburiyetindeyim. Herhangi bir fir
ma bizden hanım işçi talebediyor. Çalışma Ba
kanlığı derhal firmanın dileğini yerine getirmek 

i üzere hanım işçiyi gönderiyor; fakat öyle fir
malar var ki, tek bir hanım işçiyi çalıştırıyor ve
yahut iki hanım işçiyi çalıştırıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bir müessesede tek 
I başına çalışacak bir hanım işçinin sıkıntısını 

369 — 



M. Meclisi B ; 61 . 27 . 3 . 1972 0 : 1 

takdir edersiniz. Çok üzülerek, fevkalâde ıstı
rap duyarak, buradan bizzat yerinde inceledi
ğim bir tek misali sizlere arz etmeme müsaade 
buyurunuz. 

Saar bölgesinde, bu maksatla, Alman Hü
kümetinin davetlisi olarak gittiğimde bir müşa
hedemi arz etmek isterim. Bir grup erkek işçi
miz geldi, arkasından bir grup daha geldi, sizi 
bir yere götürmek istiyoruz dediler. Durum şu : 

Bir hanım işçi, onların Gasthaus dedikleri 
yerde, işçi olarak, bulaşıkçı olarak çalışmak 
üzere talebedilmiş ve işçi Bulma Kurumu tara
fından gönderilmiş. Ama bir tek hanım işçi. Bu 
bir tek misalde, çok büyük meselelerin ve bir
çok örneklerin örneklemesi vardır. Hanım arka
daşımız orada bulaşıkları yıkıyor; ondan sonra 
do, servise Mp içki ikramında veyahutta oranın 
âdetlerine göre hizmetlerde bulunmak mecburi
yetinde kalıyor. Dil bilmiyor, fevkalâde zor şart
lar ortaya çıkıyor. 

Bunlar, belki şu kısa zamanda anlatmak is
tediklerimin pek küçük bir örneği, istirham edi
yorum, tekrar İfade etmek istiyorum. Hanım 
işçilerimiz, bir başına, tek olarak çalışılacak 
müesseselere gönderilmesin. Hele hele dil bilme
diği zaman çok büyük sıkıntıları oluyor. 

Bunun dışında, kanun muhakkak birçok şey
ler getirdi, pek çok faydaları olacak. Fakat yi
ne söylüyorum, 90 bin hanım işçimize rehberlik 
edecek elemanlar, hanım mihmandarlar, hanım 
tercümanlar yok. Bunlar ıstıraplarının, sıkıntı
larının pek çoğunu bu erkek görevli arkadaşla
rımıza anlatamıyorlar veya anlatamayacak hu
suslar oluyor. Bu hususun ilgililer tarafından 
nazarı dikkate alınacağını ümidetmekteyim. 

En mühim husus, Almanya'daki işçilerimizin 
çocukları ve onların gelecekleridir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de yetiştirme 
yurtlan, yatılı bölge okulları açıyoruz. Ben, 
bütçe görüşmelerinde de Millî Eğitim Bakanın
dan sordum, ama cevap alamadım. Herhangi 
bir vilâyetinin, bütün kazalarında ilkokul var 
ama, hâlâ o vilâyette, yatılı bölge okulu açarız. 
Ya bizim binlerce işçimizi gönderip de döviz 
sağlıyor diye iftihar ettiğimiz işçilerin çocuk
ları ne haldedir? Burada, konu komşu yanın
dadır. Anne orada ıstıraplı, baba ıstıraplı; ço
cuklar burada perişan. 

Muhterem arkadaşlarım, bir çocuk ki, aile 
ocağından uzak büyür, ana-baba şefkatinden 
uzaktır, o çocuğun geleceği güvenle bakılacak 
durumda değildir. Biz niçin dışardaki işçinin 
çocuğuna burada sahip çıkmıyoruz, niçin yatılı 
bir okulda işçi çocuklarımızı toplamıyoruz? Dö
ner sermaye şeklinde bir müessese olabilir, işçi 
para vermeye hazır. İşçinin bütün istediği bu ol
muştur. Benim çocuğumu emniyetle bırakaca
ğım, Türkiye'de Devletime ait bir müessese ol
sun, masrafı neyse ben bunu karşılayayım di
yor. Ama biz bunu düşünmüyoruz. 

Arkadaşlarım, hiç ummayınız ki, şu kadar 
öğretmen götürdük, bu kadar imam, şu kadar 
doktor yolladık diyerek oradaki meselelerin 
halledildiği kanaatine hiçbir suretle sahibolma-
ymız. Öyle yerler var ki, münferit işçiler gön
dermişiz. Öyle yerler var ki, işte Saar bölgesi, 
2 bin Türk işçisinin olduğu yerde, bir tek Türk 
öğretmeninin olmadığını ve bir tek Türk çocu
ğunun kendi âdet ve örflerimize göre eğitilme-
diğini gözümle gördüm. 2 bin işçinin olduğu 
yerde bir tek Türk öğretmenin olmadığını biz
zat gördüm. 

BAŞKAN — Sayın Gülsen, lütfen madde 
üzerinde görüşün. 

ZEKİYE GÜLSEN (Devamla) — Hay, hay 
efendim. 

Baştan da özür dilemiştim; bsn burada bu 
hususları, inanınız ki, mühim mesele olarak be
nimsediğim için söylüyorum. Zaten amacım hâ
sıl olmuştur, toparlıyorum. 

Kadın işçilerimizin ve işyerlerinin tetkikini 
çocuklarının burada ele alınmasını ve bu mak
satla dışarıya gidecek elemanlar arasında ha
nım memurlarımızın da bulunmasını mutlaka 
arzu ediyorum. (Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
başka sayın üye?.. Yok. 

iki değişiklik önergesi vardır, okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
En az 3 yıl çalışmış olmak şartını, 2 yıl süre 

ile erteleyen 7 nci maddenin tasarıdan çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Cevat Önder 

BAŞKAN — Komisyonun görüşünü rica edi
yorum efendim. 

- 370 — 



M. Meclisi B : 61 27 . 3 . 1972 O : 1 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HİLMİ 
OKÇU (Manisa) — Sayın Başkanım, iştirak 
edemiyoruz. Biraz evvel sayın milletvekili hanı
mefendinin de arz ettiği gibi, öğretmen, v. s. 
dertleri halletmek için kaynağı geniş tutmak 
bakımından biz bu noktada, bunu serbestiyete 
kavuşturduğumuz için iştirak etmiyoruz. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın önder. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, bu 2 yıl süre içerisinde atamalar ne tarzda 
olacaktır? Bunu öğrenmek istiyorum. Bütün 
kadrolar dondurulduğu takdirde, bu 3 yıl şartı 
nasıl işleyecektir? Bu konunun aydınlatılmasını 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon olarak cevaplarınız 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HİLMİ 
OKÇU (Manisa) — Kanunun gerekçesinde ve 
dolayısiyle umumî olarak kanun nazarı itibare 
alındığı takdirde bütün hususlar arz ettiği şe
kilde belirtilmiştir. Efendim, rakamlar kanun 
gereğince olacaktır. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın -Önder'e aidolan ve Komisyonca işti

rak edilmemiş bulunan değişiklik önergesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi! okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki hükmün yeni bir geçici madde 

olarak tasarıya ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Erzurum 

Csvat önder 
Yeni geçici madde : 
6 ncı maddede belirtilen yönetmelik, bu ka

nunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde 
çıkarılır, işbu yönetmeliğe göre, dil ve yeterlik 
sınavı yapılmadan atama yapılamaz. 

BAŞKAN — Sayın önder, bu ilk önergeniz 
reddedilmiş olduğuna göre, bunun bu numara 
altında değil, başka bir numara altında ek mad
de olarak teklifini istemiş oluyorsunuz. 

Sayın Komisyon, görüşünüzü rica ediyo
rum efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HİLMİ 
OKÇU (Manisa) — iştirak etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — İştirak etmiyorsunuz. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — önergemi 
izah edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Önder. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, yeni bir madde olduğu için müzakere mi 
açıyorsunuz? 

BAŞKAN — Gayet tabiî efendim, yeni bir 
madde teklifidir. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş
kanım, 7 nci madde adı altında tedvin olunan 
geçici maddenin çıkarılmasına mütedair öner
gemin izahı sadedinde Komisyonda sormuş ol
duğum suale, Komisyon, gayet üstü kapalı, tat
min edici olmayan bir cevap vermiştir. Ben böy
le mukadder bir cevabın verileceğini biliyor ve 
başka şey de beklemiyordum. 

2 yıl süre ile 3 yıl çalışma şartı ortadan kal
dırılıyor. 2 yıl süre içerisinde yönetmelik çık
madığı takdirde, yeterlik sınavı nasıl yapılacak
tır? Yeterlik sınavının şimdiye kadar nasıl ya
pıldığı bizce malumdur. Burada yaran kayrıla
cak, eş dost kayrılacak, kadrolar doldurulacak, 
2 yıl süre içerisinde bütün kadrolar böylece ka
patılacak, ondan sonra da 3 yıl çalışma şartı ge
çerlidir denilecek. Bu doğru değildir. 

Bu suiistimallerin önlenmesi için yeni geçici 
bir madde teklif etmekteyim. Yönetmelik 3 ay 
içinde yapılsın. 3 ay İçinde yönetmelik yapıldık
tan sonra, sınavlar yapılsın, yeterlik, sınavı ya
pılsın, ona göre atamalar yapılsın. 

Aslında, bendeniz takdir hakkına itiraz ©den 
bir arkadaşınız değilim. Yalnız bu tip sınavlar
da, maalesef aksaklıklar olmaktadır, ayyuka da 
çıkmıştır. 

Şunu da ifade edeyim; yaşayan görür, ka
nun bu şekliyle çıkarsa, bu tip atamalar olduğu 
takdirde, bu kürsüye - eğer ömrüm yeterse -
getirmek de benim boynumun borcu olacaktır. 
O zaman kimlerin ne tarzda kayrıldığını huzu
runuza getirip arz edeceğim ve bundan evvel 
yapılmış olan bazı usulsüzlükleri de huzurunu
za getirmiş olacağım. Ben şimdiden bazı kapıla
rın kapanmasını, bazı kıstasların, kriterlerin ko
nulmasını arzu etmekteyim. 

3 ay içerisinde yönetmelik yapılsın, bu yö
netmeliğe göre yeterlik sınavı yapılsın. Zaten 
dil sınavı yapılacak; yeterlik sınavı yapılsın, on
dan sonra bu işlesin. Bunu arzu etmekteyim. 

O itibarla, bu ek geçici maddeye iltifat bu
yurmanızı istirham etmekteyim. 
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DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Evet, efendim, buyurun Sayın 
Hükümet. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Saym Başkan, değerli arkadaşla
rım; Sayın Önderin mütalaasını anlamak müm
kün değil. Şu bakımdan mümkün değil; yönet
melik tüzük değildir. Yönetmeliği bakanlık ya
par. Bakanlığa itimat etmediğinize g*öre, yö
netmeliğe de itimat etmemek iktiza eder. An
cak, şayet tümü üzerindeki görüşmemi takibet-
me imkânını bulsalardı, orada bir imtihandan 
bahsetmiş, 05 kişiden 4 kişi kazandı demiştim. 
Bu bünyeden 4 kişi idi. Bu 65 kişi de eski mev
zuata göre bünyeden imtihana girmişti. 

Şimdi mevcutların içinde kazanan 4; ihtiya
cımız, deminden beri söylediğimiz gilbi çok mec
buruz bir müddet bu kapıyı açık bırakmaya, 
eleman temin edebilmek bakımından. Şu an
da da, bu kanunda bahsedilenlerim daha ağır 
şartlarıyle, 26 . 11 . 1971 tarih ve 13998 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanmış bir imtihan yö
netmeliği var, zaten. Demin arz ettiğim 65 ki
şinin imtihanı bu yönetmeliğe göre yapılmış ve 
4 kişi kazanabilmiş. 

Şimdi bu kanunu getirmemizin esprisi, işte 
mevcutların içinde bulabildiğimiz 4 kişi; bun
ların içinde de bir tane Almanca bilen var. 480 
bin civarında Almanya'da işçimiz olduğuna gö
re, Almanca bilen lâzım. Teşkilâtımızda da bu 
yoksa m© yapalım 3 sene daha hizmet geri kal
masın diye 2 yıl bize imkân tanımanızı istedik. 
Tabiî takdir Yüce Meclisindir, saygılarımla. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, bir sualim var. 

BAŞKAN — Efendim, sorunuz, Saym Bakan 
lütfen efendim. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Bakan 
Çalışma Bakanı olmadığı için bilmemekte ma
zurdur. Yalnız, ben umumî konuşmamda da arz 
etmiştim. Bu imtihan nasıl yapılmıştır, kimler
den imtihan heyeti teşkil ettirilmiştir, sualler'i 
nasıl olmuştur, malumatı var mıdır? Bu konu
da Sayın Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzunerle 
istişareleri olmuş mudur? Bu konulan biliyor
lar mı? Bu konuların aydınlatılmasını istirham 
ediyorum. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Devamla) — Şimdi... 

BAŞKAN — Bir dakikanızı istirham ediyo
rum efendim. 

Saym Önder, aslında sorunuzla ilgili madde
yi komisyon geri almış bulunuyor. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Hayır efen
dim? 

BAŞKAN — Onun dışında mı efendim? 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Sorumla il

gili madde değil. 
BAŞKAN — İmtihanın şekli bakımından... 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — imtihanın 

şekli, geçici madde olduğu için, sorum geçici 
madde ile ilgilidir. Yani 3 yıllık çalışma şartı 
erteleniya-i". imtihandan bahsettiler, kendileri; 
imtihanda aradığımızı bulamadık dediler, bu 
beyanlarına göre sual arz ettim. 

BAŞKAN — Evet, buyurunuz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) — Efendim, - hafızam beni yanıltmıyor
sa, demin önümdeydi rakam - ilgili üniversite
nin lisan kürsüsü sahibi profesörlerince 
yapılmış bir lisan imtihanı var. Bu 
65 kişiden 30 kişiyi kazanmış. 30 ki
şi mevzuat imtihanına girmiş, yazılı imti
handa 12 kişi kazanabilmiş. Yazılı imtihan kâ
ğıtları elde mevcut. Mülakatta bu 12 kişiden 4 
kişi kazanmış, mesele bu. Bu 4 kişinin iki tane
si* ingilizce biliyor, bir tanesi Fransızca biliyor, 
bir tanesi de Almanca biliyor. Ama sözlü imti
handa ne olmuştur meselesini burada niünakaşa 
etmek doğru değil.. Bu imtihanlara çok zaman 
iştirak etmiş bir arkadaşınız olarak söylüyorum; 
yazılı imtihanların dışında sözlü imtihanların 
hususiyetleri vardır. 

Sözlü imtihanda bulunanlar şunlardır: Tef
tiş Heyeti Başkanı, Tetkik Kurulu Müşaviri, 
Araştırma Kurulu Başkanı, Dış Münasebetler 
G-enel Müdürü, Çalışma Müdürü, Dışişleri Ba
kanlığından bir kişi, Hacettepe Üniversitesin
den Sosyoantropoloji Profesörüdür. Eğer bü
tün bu değerlendirmelerde yanılma olduğu id
diası ileri sürülürse, sözlü imtihanların daha 
emniyetli yapma imkânının nasıl olacağını tak
dirlerinize arz ediyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA BURHANET-
TİN ASTJTAY (izmir) — Söz istiyorum Saym 
Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GEÇtCÜ KOMtSYON ADINA BURHANET-

TtN ASUTAY (îzmir) — Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri, 

Bu geç saatte huzurunuzu bir - iki dakika 
işgal edeceğim. Sayın Önder'in; «Komisyona 
sorduğum soruya zaten cevap alamayacaktım, 
bunu biliyordum» diye komisyona atfen bir id
diada bulunması dolayısiyle konuşuyorum. 

Şimdi Sayın Önder'in ortaya koyduğu husu
su hemen anlayabilmek mümkün değil. Sayın 
Bakana tevcih etmiş oldukları sualden ben şu
nu anladım. Sayın Önder diyor ki; «Geçici 7 nci 
maddedeki hüküm iki yıllık bir hizmeti kapsı
yor, ama imtihan yapma zorunluğu yoktur» di
yor.» 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Hayır öyle 
demedim. 

CKEÇKSt KOMİSYON ADINA BURHANET-
TİN ASTJTAY (Devamla) — Yani; «Bu üç yıl 
hizmet olmadan iki yıllık hizmet nazarı dikkate 
alınırsa, bu iki yıl içinde atanacak arkadaşlar 
için bir imtihanı husususu nazarı dikkate alın
mıyor» diyor. 

Eğer imtihan meselesinde bir endişeniz yok
sa, kanunun 6 ncı maddesiyle ilgili olarak im
tihan heyetinin kuruluşunu, imtihan şartının ve 
şeklinin nasıl olacağına dair biraz önce gelen 
önergeyi biz yeniden tedvin ettik ve Divana 
takdim ettik. Binaenaleyh, bunun içinde, iki 
yıllık hizmeti olsa da arkadaşlarımız imtihan 
olacaktır, üç yıllık da olsa imtihan olacaktır. 
7 nci maddede getirdiğimiz mesele, bu dar za
man içinde büyük bir potansiyeli elimizden kay
betmemek maksadına dayalıdır. Bu süre üç yıl 
olsa idi kurumun içinden az arkadaş bulacaktık, 
iki yıl olunca bu arkadaşların iştiraki artacak
tır. 

Tereddüt edecek herhangi bir husus yoktur. 
Komisyon tevcih etmiş olduğunuz sual bu nok
tadan size arz edilmiş oldu. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Önder, bir hususun si

zinle halledilmesini gerekli görüyoruz. O da şu
dur: Bu madde üzerinde iki önerge vermişti
niz birisi bu geçici maddenin tasarı metninden 
çıkarılmasına mütedair idi. Diğeri ise; bir yeni 
geçici madde eklenmesine mütedair bulunuyor 
idi. Bu iki önergenizi de aynı madde üzerinde 

verilmiş önergeler olarak mütalaa etmemiz müm
kün müdür? 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Hayır efen
dim, mümkün değildir. Birinci önergem zaten 
reddedildi. Birinci önergemin reddedilmesi su
retiyle meydana gelen açığın kapatılması bakı
mından vermiştim efendim. 

BAŞKAN — Ben şu bakımdan istirham et
miştim, 7 nci madde ki, ilgili geçici maddeyi kap
sayan 7 nci maddeyi bizim oya sunmamız iktiza 
eder, ondan sonra bunu işleme koyacağım. 

Şimdi efendim Sayın Önder'in önergesinden 
sonra Sayın Başer ve Sayın Kürşad tarafından 
bu 7 nci maddenin metinden çıkarılması hakkın
da bir önerge gelmiştir. Sayın Önder tarafın
dan verilen ve Yüce Heyet tarafından kabul 
edilmeyen önergenin aynıdır bu itibarla bunu iş
leme koyamıyorum ve Sayın Önder'in değişik
lik önergesi, yani bu maddenin metinden çıka
rılması ile ilgili önergesi reddedilmiş bulundu
ğuna göre 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi Sayın Önder'in, müzakeresinin de ya
pılmış olduğu, yeni bir geçici madde eklenmesi
ne dair olan değişiklik önergesi üzerinde hem 
Sayın Önderi'n izahlarını, hem sayın komisyo
nun ve sayın Hükümetin açıklamalarını dinle
miş bulunduğumuza göre, bu yeni bir geçici 
madde ilâvesine dair olan önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir efendim. 

Eifendim, 3 ncü madde komisyon tarafından 
geri alınmıştı. Komisyon yeni maddeyi tedvin 
ederek Başkanlığa vermiş bulunmaktadır. Bu 
maddenin yeni şeklini okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Verilen önerge ışığında 4841 sayılı Kanuna 
864 sayılı Kanunla ilave edilen ek 6 ncı madde
nin ilk iki fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Ek madde 6. — Çalışma müşaviri, ataşesi ve 
ataşe yardımcısı olarak atanacaklar ile, sosyal 
yardımcı ve memurların, hizmetin icabettirdiği 
mahiyet ve seviyede olması gereken yabancı dil 
bilgileri; üniversitelerin yabancı dil kürsüleri 
öğretim üyelerinin de katılacağı, Çalışma Ba-
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kanlığınca teşkil edilecek sınav kurullarınca 
tespit olunur. 

Diğer fıkralar aynen kalacaktır. 
Adana Manisa 

Şevket Yılmaz Hilmi Okçu 
68 Numaralı Komisyon 

Kocaeli Başkan Y. 
Vehbi Eniğiz İzmir 

Burhanettin Asutay 
Adana Konya 

Ali Rıza Güllüoğlu Baha Müderrisoğlu 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, verdiğiniz öner
ge muvacehesinde komisyon bu yeni metni ge
tirmiş bulunuyor. Bu durum karşısında önerge
nizi geri alıyor musunuz, yoksa bir aykırılık 
görerek açıklamak mı istiyorsunuz? 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Müsaade 
ederıeniz söz rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Sayın ar

kadaşlarım ; 
3 ncü madde üzerinde vermiş olduğum öner

ge üzerine yeniden tedvin edilmek için komis
yon bu maddeyi geri almıştı. Fakat görüyoruz 
ki, hiçbir değişiklik yapmamıştır. 

Hepimiz takdir ederiz ki; dış ülkelerde ça
lışan elemanlar dil bilmek zaruretindedirler. 
Ancak Devlet dil imtihanım verenler veya üni
versitelerde doktora yapanların bir yabancı dil 
imtihanına tabi tutulmasını biz doğru bulmuyo
ruz ve en hafif mânada ilme ve ilim kurumları
na saygısızlık telâkki ediyoruz. 

Diğer taraftan biraz da Devlete itimatsız
lık oluyor, çünkü adı da üzerinde bu imtihan
ların adı Devlet lisan imtihanlarıdır. Buralar
da Devletin en yetkili elemanları il
gilileri imtihan etmekteler ve kendile
rine belge vermektedirler. Bu belgeleri hiçe 
saymak kanaatimizce doğru değildir. Denebilir 
ki; para ile, kayırma ile imtihan verenler bulu
nuyor, biz de duyuyoruz bunu. Ama hiçbir za
man kaideleri istisnaya feda etmemek lâzımdır 
ve her şeyden evvel, bilime, bilim kurumlarına 
ve Devlete saygı göstermek suretiyle bu gibi 
imtihanları vermiş olanların doktora yapmış 
olanların tekrar bir lisan imtihanına tabi tu-
tulmamaları temennisinde bulunuyoruz. 

Bu açıklamalarla birlikte Yüce Meclisi say
gılarımla selâmlarım. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Bunun üze
rinde söz verebilir misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Şu anda veremiyorum, ama 
ileride belki bu imkânı bulacağım. 

Sayın komisyon, Sayın İbrahim Öztürk tara
fından verilmiş bulunan değişiklik önergesini 
dikkate almamış bulunuyorsunuz, hazırladığı
nız bu metin ile, değil mi efendim? • 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA BURHANET
TİN ASUTAY (izmir) — Sayın Başkan, biz İb
rahim Öztürk Beyin vermiş olduğu önergeyi na
zarı dikkate aldık. Efendim, şimdi şu nokta 
üzerinden bir muadelet esasını temin etmek mak
sadına dayalıdır. 

BAŞKAN — Şimdi efendim müsaade ediniz 
lütfen. Sayın Öztürk, önergesinde diyorlar ki; 
«Devlet lisan imtihanı vermiş olanların yeniden 
imtihana tabi tutulmak yükümlülüğü olmaması 
gerekir» diyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA BURHANET
TİN ASUTAY (Devamla) — O hükmün madde
de yer almasında yetersizlik gördüğümüz için 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — O vakit getirdiğiniz bu yeni 
metin ile, eski metin arasındaki fark nedir? 
Yani bir yeni metin gelmiş midir, gelmemiş mi
dir?. Bunu öğrenmeye ihtiyacım var efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA BURHANET
TİN ASUTAY (Devamla) — Efendim, iki im
tihan heyeti, vardı, eski metinde. «Çalışma mü
şaviri, ataşesi ve ataşe yardımcıları olarak ata
nacakların yabancı dil imtihanları üniversitele
rin ilgili dil kürsülerindeki profesörlerden mü
teşekkil kurulda yapılır» idi. Biz bunu değiştir
miş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Değiştirmiş ve yeni bir metin 
getirmiş bulunuyorsunuz. Bu durumda söz hak
kınız olabilir, Sayın Şener. 

Buyurunuz efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Devlet Bakanı arkadaşımız demin bu

rada ; «Hükümete ya inanılır, ya inanılmaz» de
di. Şimdi bir Devlet imtihanı vermiş, doktora 
yapmış veyahut doçentlik yapmış ve Devlet li
san imtihanını vermiş bir insanı ataşe olarak 
dışarıya tâyin ediyorsunuz ve diyorsunuz ki; 
«Hayır buraya geleceksin ve lisan imtihanına 

I gireceksin.» 
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Şimdi burada; orada bulunan heyet başka, 
burada bulunan heyet başka imiş gilbi ve bazan 
da fısıltı ile gelen bazı sözler dolaşıyor; «Efen
dim ekmek dahi isteyecek kadar lisan bilmiyor
muş.» Sen iltimas yaptıktan sonra su dahi is
teyemez. Sen iltimas yapmışsın, sen doğru, dü
rüst imtihan yapmamışsın. Oraya ancak alış 
veriş lisanı bilen insanı gönderirsen elbette ne
ticesi böyle olur. Ama bugün Devlet imtihanı 
kazanmış olan kişiye diyorsunuz ki; «Hayır, bizi 
imtihanının sonucunu kabul etmiyoruz, yeniden 
gelip imtihana gireceksin.» 

Beni Hükümet ziraat mühendisi olarak zi-
raate ait bir yere alırken bir daha imtihana ta
bi tutabilir mi? Ancak nasıl tutabilir? Bir dok
tora mevzuu olursa elbette tutar, bir master 
yapacaksan elbette tutabilir. Doçentlik imtiha
nına girmek lazımsa orada da imtihan yapabi
lir. Ama ben Devletin ziraat mühendisliği dip
lomasını almışım, o da Devlet lisan imtihanını 
kazanmış. Şimdi arkadaşım; «bunu nazarı itibara 
almayalım» diyor. 

Sayın arkadaşlarım; 
Şunu bilmeliyiz ki, buraya hangi Hükümet 

gelirse gelsin ona itimat oyu verenler de, ver
meyenler de Hükümete itimat göstermelidir. Bi
zim Devlete ve Hükümete itimadımız vardır. 
Ama, onun yapmış olduğu imtihana hayır 
deyip yeni iki tane doçent ve profesör getire
cek ve onları siz lisan imtihanına tabi tutacak
sınız. Olmaz böyle şey. Senelerce Devlet lisan 
imtihanını kazananlara bir üst derece verilmiş
tir, evvelki Memurin Kanununa göre. Şimdi onu 
da siliyor ve diyoruz ki; evvelden böyle imti
hanlar yapılmış, Devlet lisan imtihanım kazan
mış ve Devletin bütçesinden bunlara bir üst de
rece verilmiş, o da yalan. Neden? işçi temsil
ciliği, işçi ataşeliğinde yapılan imtihanların na
sıl yapıldığını biz de biliyoruz. Getiriyorsunuz 
onları ve yazılı olarak mükemmel bir şekilde li
san imtihanını kazanıyor, ondan sonra bir de mü
lakat var. Herhalde mülakata beni koysalar ka-
zanamam. Çünkü, biraz lisanım Karadeniz lisa
nına çalar. O zaman diyecekler ki; «Nereden 
biliyor canım, böyle şey mi olur?» Böyle şey mi 
olur Ben lisan imtihanını kazanacağım, bu se
fer göndereceksin beni iki tane profesörün kar
şısında imtihan ettireceksin. 

Yalnız şunu söyleyeyim: Teknik lisan ayrı
dır. Pratik lisan konuşabilirsiniz, ama teklif te-

I rimleri bilmek ayrıdır. Bir lâboratuvar araştır
ması, bir zooteknikde, botanikte, histolojide, 
herhangi bir yerde yapılacak olan araştırmada 
geçerli olan lisan ayrıdır. Siz Devlet olarak bir 
lisan imtihanı açmışsınız, ben o imtihanı ka
zanmışım, diplomamı almışım. Eiskiden bu du
rumumdan dolayı bana'bir üst derece veriyordu
nuz, şimdi diyorsunuz ki «hayır olmaz!.» 

Sayın arkadaşlarım, istirham ediyorum, bu 
önergeye, Sayın Öztürk arkadaşımızın kaleme 
aldığı şekliyle iştirak ediniz. 

Saygılarımı sunarım. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Söz is

tiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özdenoğlu. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Dışarıya göndereceğimiz işçi temsilcilerimiz, 

çalışma ataşeleri, yardımcıları ve dışarıda Ça
lışma Bakanlığımızı temsil edecek olan görev
lilerde, elbette yabancı dil bilgisi arayacağız, 
hiç şüphe yok, ama bundan önce bir başka va-

I sıf daha arayacağız; o da memurda bulunma
sı lâzım'gelen kişiliktik. 

I Şimdi, bunun münakaşası yapıldı; neye gö-
I re, hangi kıstasa göre dil kültürü arayalım ve 
I hangi kıstasa göre gönderelim. Devlete güven 
I esas olduğuna göre, hiç şüphe yok, Devlet dil 

sınavını vermiş olmak bir haktır, hatta bir 
«müktesep hak» tır. Ama, burada Sayın Öztürk 
arkadaşımın önerisiyle birlik olmama imkân yok. 

I Devlet dil sınavına 15 yıl önce girmiş, 10 yıl ön-
I ce girmiş bir memur düşününüz. Sınavı kazan-
I mış, ama devam ettirmemiş. Sayın Şener arka-
I daşım da takdir eder ki, bir dile başlamaktan, 
I öğrenmekten daha güç olan, daha önemli olan, 
I onu devam ettirmektir. Görevi ve zorunlulukla

rı nedeniyle devam ettirememiş, bildiğini unut
muş. Şimdi, nasıl bir kıstas bulalım?... 

I Değerli arkadaşlarım, Devletin vermiş oldu-
I ğu lisansa itibar ederseniz, gönderelim, ikinci 

bir sınava tabi tutmaya lüzum yok, ama 10 yıl-
I da kültürünü, bilgisini, hatta pratiğini kaybet-
I miş ise, - ki çalışmadığı takdirde mutlaka pra-
I tiğini kaybetmeye mahkûmdur - o zaman gider-
I ken bu memuru mutlaka bir yabancı dil imtiha-
I nına tabi tutmaya mecbursunuz, değerli arka-
I daşlarım. 
I Şimdi, işin hakcasmı konuşmaya mecburuz. 
I Bu mahzur olmasa Sayın Öztürk arkadaşımın 

375 — 



M. Meclisi B ; 61 27 . 3 . 1972 O : 1 

önergesine katılmamaya imkân yok, ama nice 
arkadaşlarımız var ki, bizler de dahil. Bende
niz Devlet dil sınavını kapanmıştım ama yılla
rımız şurada, burada memuriyetle Ankara'da 
avukatlıkla geçti ve nihayet Meclis çalışmaları 
içerisinde geçti... ilgimizi, eski yakınlık ölçü
sünde devam ettiremedik. 

Şimdi bumun, bir âdil ölçüsünü, akla ve mem
leket gerçeklerine, memleket yararlarıma uy
gun kriterini bulmaya mecburuz. Haklar kay
bolmasın ama giden arkadaşlarımız mutlaka 
yabancı dil kültürüyle yeteri derecede donatıl
mış olsunlar. Kıstası ne olsun?... Bence Devlet 
•dil sınavını kazanmış olmak bir avantaj olsun, 
bir tercih sebebi olsun, elbet.. Meselâ, madde
nin bu şekilde düzeltilmesi iyi olur, ama düzsl-
tilmeyecekse, yönetmelik hazırlanırken - za
bıtlara tescil ediyorum - Devlet yabancı dil sı
navım başarmış olmak, Çalışma Bakanlığının 
bizatihi yapacağı yalbancı dil sınavını sonucun
da bir tercih sebebi olsun. Biz düşündük, taşın
dık daha makulünü, daha âdilini bulamadık. 

Nazarı dikkate alınmasını istirham eder, say
gılar sunarım. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım ; 

Esasen, benim söylemek istediğimin bir kıs
mını Sayım. Özdenoğlu ifade ettiler. 

Hakikaten, önceden imtihan verip peşini ko
valamayan memurlar vardır. Bunlar hiç yoksa 
pratiği unutmuşlardır. Bunları biz, oradaki 
Türk işçilerinin işlerini takibetsin diye, bilhas
sa pratik lisanı arayarak oraya gönderiyoruz. 
Nitekim, komisyonun değiştirisinde, «hizmetin 
icâbettirdiği vasıfta ve miktarda...» diyoruz. 
Her hizmetin bir icabı var. Nitekim, dı§ kuru
luşu olan hiçbir vekâletimiz, Devlet lisan imti
hanını, lisan imtühanmdan muafiyet için bir 
karine olarak kabul etmemiş. Hattâ dahasını 
söyleyelim, burada birçok arkadaşlarımız var, 
Devlet lisan imtihanını verirler, Avrupaya bir 
seme görigü - bilgi artırmaya giderken yeniden 
lisan imtihanına tabi tutulurlar. Eğer bu arka
daşımız Devlet lisan imtihanını verebilecek ka
dar lisanı biliyorsa, zaten bunu da verecek de

mektir, endişesi olmaz, ama demin de arz ettiğim 
gibi lisanı unutmuşsa... Bırakınız girsin. 

Sonra, bu maddede sadece Devlet lisan imti
hanından da bahsedilmiyor; meselâ doktoradan 
'bahsediliyor, yalbancı dilde tedrisat gören bir 
müesseseden, bir yabancı memleketten bahsedi
liyor. Meselâ, demin verdiğim misale, 10 sene 
dışarıda kalmış, doktorasını yapmış, gelmiş bu
raya 100 üzerinden 10 numara almış... Ne buyu-
lıırur buna?... 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — İstisna, 
istisna... 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) — istisna, istisna, ama demin de söy
lediğim gibi eğer lisan biliyorsa endişe edecek 
bir durum yok demektir; girecek kazanacaktır. 

O bakımdan, işin icabı ve emsalleri bakımın
dan, sayın arkadaşlarımızdan istirhamımız, mü
essesenin gerekleri yönünden lisan imtihanına 
tabi tutulmalarında yarar vardır, buna müsaade 
etmeleridir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?... 

Yok. 
Sayın ÜbraJhim Öztürk'e ait değişiklik öner

gesini oylarınıza sunuyorum. . Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

3 ncü maddeyi, komisyonun yeniden tanzim 
ettiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Ka/bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde s'öz isteyen sa

yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 9. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir 

Tasarının tümü "özerinde Sayın Özdenoğlu, 
buyurunuz efendim 

ŞİNAISİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Bu ilerlemiş saatte tasarının tümü üzerinde 
son sözü almak zorunluğunu hissettim.. 
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Dışarıdaki Türk işçilerinin çilekeş Türk iş
çilerinin yaşantılarını izleyen; dış seyahatle
rinde, ve görevinde onlarla ilgisini kaybetme
meye çalışan bir arkadaşınız olarak, bu tasarı 
vesilesiyle sayın Hükümetin, ilgililerin, yetki
lilerin, sorumluların dikkatini çekmek ama-
cıyle ve bazı tavsiyelerde bulunmak maksa-
dıyle söz almaya kendimi mecbur saydım. 

Tasarı, g-erçekten bir ihtiyaçtan doğuyor, 
dış kadrolarımızı teçhiz etmek istiyor; doğ
rudur. Tasarının noksansız olarak, daha mü
kemmel olarak bu noktaya gelmesini candan 
temenni ederdim. Noksanlıklar vardır; gö
nül arzu ediyor ki, bunu uygulayacak olan 
arkadaşlarımız, görevliler, bunu Yüce Mecli
sin tahmin olunan maksadına ve iradesine 
göre uygularlar ve böylece umduğumuz so
nuçlara da varmış oluruz. Yabancı dil konu
su, yeterlik konusu, üzerinde ayrı ayrı ve 
titizlikle durulması gereken konulardır. El
bette, Türkiye'yi dışarıda temsil edecek ehli
yette, bilgide ve vatanseverlikteki arkadaşla
rımızın seçilmesi, hatır gönül dinlemeden se
çilmesi, namuslu ve âdil seçmelere gidilmesi 
candan ve gönülden dileğimizdir. 

Kanun, prensipleri tayin eder arkadaşlarım, 
Asıl olan yönetmeliktir Yönetmelik üzerinde 
ilgililerin büyük hassasiyet göstermelerini te
menni ediyoruz. Gerek yeterlik sınavı, gerek 
yabancı dil sınavı, aranacak vasıflarda, ya
pılacak tercihlerde gerçekten bizi yapıcı bir 
sonuca götürecek olan yönetmeliktir; ilgililer
den büyük hassasiyeti burada istemek benim 
için bir görev oluyor. 

Dışarıya göndereceğimiz temsilcilerimiz, ata
şelerimiz, yardımcıları büyük yük altında, 
büyük sorumluluk altında olan insanlardır. Sa
dece yabancı dil bilmeleri yetmez değerli arka
daşlarım. Dışarıdaki Türk işçisinin derdini, da
vasını ateşten bir gömlek halinde sırtına giye-
bilen kişilerdir ki, benim vatanımı dışarıda 
temsil edebilmeli, ingiliz edebiyatını tahsil 
edebilir, hatta doktoralarını yapmış olabilir, 
gayet iyi İngilizce biliyor olabilir, ama dışarı
daki Türk işçisinin dilinden anlamıyorsa 
eğer, benim için ne değeri olabilir? 
Öyle ise, bu memleketin dışarıdaki çocukla-

riyle diyoloğ kurabilen, anlaşabilen, onun der

dini dert edinebilen insanları seçip gönder
meye mecburuz. Başlıca hareket noktamız bu 
olmak lâzımdır. Çünkü, hepimiz dış gezile
rimizde görmüşüzdür; yer yer bir dram ha
linde, unutulmaz dram halinde yaşadığımız, 
gördüğümüz sahneler vardır. 

Fransa'da kahvehanelere alınmayan, Türk 
işçileri yanında, Batı - Berlin'de domuz ahır
larında yaşamaya mecbur edilmiş Türk ço
cukları vardır arkadaşlarım. 

Şimdi, bu memleketin en mühim sorunu, 
dışarıda 600. bin işçisi yanında, 100 bin ka
çak işçinin sorunudur. Bir arkadaşım demin 
«50 bin» dediler. Hayır arkadaşlar. Avrupa 
Ekonomik Topluluğu Karma Parlamento 
Komisyonunda görevli bir arkadaşınız olarak 
üzüntüyle ifade edeyim : Alman Milletvekili 
Müller'in verdiği rakamdır. Bu işlerde yet
kili bir milletvekilinin ifadesidir; dışarıdaki 
kaça*k işçilerimizin, kanun dışı işçilerimizin 
sayısı 100 bindir. 

Bırakın her şeyi işte bir önemli kaçak iş
çiler davası ortadadır. Bunun üzerine eğile
cek adam istiyorum ben, bunun hakkından 
gelecek adam istiyorum. Vakıa, kaçak işçiler 
meselesi, bir Anayasa meselesidir Almanya'da. 
Ancak bu kaçak işçi akmıyle mücadele edecek 
tedbirlerin alacak, bunu önleyecek insanlara 
ihtiyacım var benim. 

Şimdi biz, iş Kanununun - hatırımda kal
dığına göre - 105 nci maddesiyle ağır müeyyi
de getirdik. Dışarıya kaçak olarak işçi gön
deren hakiki ya da hükmî şahsiyetler 3 sene 
ağır hapis ve 10 bin lira para cezası ile ce
zalandırılacaktır. Bu, ağır bir hükümdür. 
Ama buna rağmen göreceksiniz dışarıya ka
çak işçi kaçırılacaktır. Kendi vatandaşınıza 
yaşama imkânı yaratamadığınız müddetçe 
yaşama gibi, hayat hakkı gibi en güçlü bir 
kanun dışarıya birtakım insanlarınızı kaçıra
caktır. Meselenin temel nedenlerine eğilip, 
çözümlemeye mecburuz. 

Dışardaki işçilerimizin, çocuklarımızın ka
derine sahip çıkacak, onların derdini payla
şacak ve gerçekten ciddiyetle vazife görebi
lecek nitelikte arkadaşlarımızı seçmek, işte 
bu kanunu uygulamak mevkiinde olan de
ğerli arkadaşlarımıza aidolacaktır. 
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Sözlerimi toparlıyorum. Kanunlar ne ka
dar mükemmel çıkarsa çıksın değerli arka
daşlarım, ne kadar cazibeli hükümler ihtiva 
ederse etsin, bütün mesele, onu uygulayacak 
olan kadrolardadır. 

Bu kanunun, bu kadrolara; inançlı, kül
türlü, seviyeli, bilinçli görevlileri getirip 
hizmete koşacağı umudunu samimiyetle taşı
yorum. 

Kanunun Türk Milletine, Türk işçisine, Ça
lışma Bakanlığına yararlı olmasını gönülden 
diler, şimdiden bütün görevlilere başarılar di
ler, bu vesile ile yurt dışındaki memleket ço
cuklarına, alınteriyle Türkiye'ye katkıda bu
lunan, Türk ekonomisine katkıda bulunan Türk 
çocuklarına, Türk işçilerine muhabbetlerimi, 
gönülden sevgilerimi yollar, hepinizi saygıyle 
selâmlarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, tasarının tümünü 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler.. Tasarı Meclisimizce kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA BURHANET-
TİN ASUTAY (izmir) — !Saym Başkan, bir 
teşekkür etmek imkânı var mı efendim? 

BAŞKAN — Yok efendim. 

Ben, bütün Meclis adına, tasarının işçileri
miz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Efendim, çalışma süremiz dolmuştur. 29 
Mart 1972 Çarşamba günü saat 15.00 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,35 

I İ>-«^< 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

'61 NOİ BİRLEŞİM 

27 . 3 . 1972 Pazartesi 

Saat : 15,00 
I 

A • BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kantin teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
f Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — GKimrük kanunu tasarısı ve Cumhıı-
•iyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık v« 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seci 
len 3 er üyeden kurulu 24 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı 
162 ve 162 ye 1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihî r 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 . 6 . 197H 

X 3. — Malî Denge Vergisi kanunu tasarısı 
ve 59 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/585) 
(S. Sayısı : 474) (Dağıtma tarihi: 14.2.1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

£ - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 .7.1971, 29.12.1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılm&z'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29 .12 .1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'un affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (tS. Sayısı : 161,161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtıma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — tçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz*nı, Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayıları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 .1971 ve 4.2.1972) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 35& ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 .1971 ve 4 . 2 .1972) 



7. — (Bundur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu rapora (2/423) (S. Sayılan : 361 ve 361 
e 1 nci ek) (Dağıtmıa tasrihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet 'Buldandı'-
um, Tünk Ceza Kanununum değişik 449 nou 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında (ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayıları 366 ve 366 ya 1 nci <ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin 
cezalarının affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komplsyonu rapora (2/135) '(S. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Tüılk Ceza Kanununun 455 nei maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yılan : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

11. — Burdur Milletvelkili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
eezalandırıilımaıları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 3*69 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayıları : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksioley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer 'bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma B.aikanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi (hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
lan : '372 ve 372 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 .1971 ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

14. — İçel Milletvelkili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad

delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 . 7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin (tadiline dair ikamın teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayıları : 378 
ve 378 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6 . 7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Möbrare Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
pora (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
elk) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 inci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

18. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci ma'ddelcrinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

19. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Ka
nunun 13 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Çalışma Komis
yonu raporu ile Plân Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (2/403) 
(S. Sayısı : 428 ve 428 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 19 . 10 . 1971 ve 23 . 2 . 1972) 

20. — Nevşehir Milletvekili Selâihattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, ölüm cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 



V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasını Önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma tari
hi : 20.5.1970; ikinci dağıtma tarihi : 18.3.1971) 

iX 2. — Manisa JMilletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihî : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 1971) 

4. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 (nci maddesinin birinci fıkrası «K>> bendinde 
değişiklik yapılması baklamda ikanun tasarısı 
ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim 
fkomisyonları raporlan. (1/305) (S. Sayısı : 417 
ve 417 ye birinci ek) (Birinci dağıltma tarihi : 
23.8.1971, ik&i'ci dağıtma tarihi : 29.11.H971) 

5. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddemin değiştirilmesi hakıkında kanun 
tasarısı ve Plân Komisyonu rapora (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri;: 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

3 — 
I 6. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-

oğlu ve 9 arkadaşınım, Türkiye Jeologlar Oda
sı kamumu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 362 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

7. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kamun tasarısı ve Orman ve Plân 
komisyomları raporları (1/511) (S. Sayısı : 
427 ve 427 ye 1 ııei ek) (Dağıtma tarihleri : 
16 . 10 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

8. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/607, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

9. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Oömılekpı-
nar köyü hame 1, öilıt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'mın ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

10. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mdımetoğlu, Necibe'den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Örenin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapora (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 mci ek) (Dağıtma 
tarikleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

11. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakıh 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-

I lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu rapora (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 
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12. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim G'ümüş'ün 
ölüm cezasına .çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

13. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapora (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

14. — Zile ilçesinin iğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hamm'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
dkı Deımirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Korniş yo-
nıı raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıitma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

15. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapora 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 16. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arfkadasının, Anlkara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân koımisyonılarınıdan seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet. Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihileri: 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1 9 7 2 ) 

17. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. .Sayılan : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 . 1970 ve 4 . 2 .1972) 

18. — 1076 sayılı Yedek subay ve ye'dek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kamuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayıilı Kanuna geçici bir mad

de ile 1076 sayılı Kanunum 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eHemmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayılan : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 .1972) 

19. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki' Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 20. — Mardm Milletvekili Şevki Altın 
dağ ve 14 arkadaşımın, çiftçi mallarının korun
ması hakkımda kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'num öner
gesi (2/171) (S. Sayılan : 307 ve 307 ye 1 nei 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

21. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nıuıı, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 22. — Niğde milletvekilleri Mevlüt Ocak
çı oğlu ile Avni Kavıırmacıoğlu'nun, Niğde iB-
ııe bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

23. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nei maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1972) 

X 24. — 29.7.1970 tarih ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
59 No. lu Geçici Komisyon raporu. (1/546) (S. 
Sayısı : 472) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1972) 

25. — 4 . 1 . 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 87 ve 
88 nci maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (1/504) (S. Sayısı : 473) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 .1972) 
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26. — Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teş-
klüâtı hakkındaki Kanunun 4 ve 6 ncı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Milî Savunma Komisyonu raporu (1/593) (S. 
Sayısı: 496) (Dağıtma tarihi: 25 . 2 . 1972) 

X 27. — Denizyatağı ve Okyanus dibi ile 
bunların altındaki topraklara nükleer silâhların 
ve diğer kütle imha silâhlarının yerleştirilmesi
nin yasaklanmasına dair Andlaşmaııın onaylan
masının uygun bulunduğu halikında kanun tasa
rısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/484) (S. Sayısı : 497) (Dağıtma 
tarihi : 25 . 2 . 1972) 

28. — Çalınma Bakanlığının kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4841 sayılı Kanununun 864 sa
yılı Kanunla değişik 6 ncı maddesinin (D) fık
rasının ve bu kanunla eklenen ek 5, 6 ve 8 nci 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde ile bir geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Çalışma ve Plân. ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu (68) 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/607) (S. 
Sayısı : 506) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1972) 

'29. — Bursa Milletvekili Sadrettkı Çanga ve 
Nail Atlı'nm, 394 sayılı Hafta Tatili hakkında 

Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/614) (S. Sayısı : 507) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 3 . 1»7B) 

30. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu, Hatice'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

31. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane % cilt 1'3 ve 
ısayfa 9'2 numarasında nföıfuls sicilide kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına »dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/984) (!S. Sayım- : 5)111) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 13 . U972) 

X 32. — Toprak ve Tarım reformu önted-
ıbirler kanunu tasarısı ve 55 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/609) (S. Sayısı : 513) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 3 .1972) 

(Millet Meclisi 61 nci Birleşim) 
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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 ve 8 nci maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir madde ile bir geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Çalışma ve Plân komisyonlarından 

seçilen 4 er üyeden kurulu (68) numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1 /607) 

T. C. 
Başbakanlık 4 . 2 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1384/871 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
2 . 2 .1972 tarihinde kararlaştırılan «Çalışma Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 
sayılı Kanunun 864 sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesimin (D) fıkrasının ve bu kanunla eklenen 
ek 5, 6 ve 8 nci maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir »madde ile bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE . 

Buıgüinı her e l i Türk vatandaşından bir tanesi yurt dnşımida işçi olarak çalışmaktadır. GOO' 
bini âşıan bu vatandaşlarımızın memleketimizin kalkanmasına olan kaitkiisTnıni önemi biLinjm/ektedir. 

Ancak her yıl saynları giderek artan dış ülkelerdeki valbandaşilanmıızia, asgari hizmetler bile 
gerekli şekilde götürülemıemiştir. Bunun nedenleri etkin bir örgütün merkezde kuinıilamaH 
mış oflaması; yurt dıışmdafki işçilerimizin sorunları ile ilgili Bakanllıik ve kuruluşların işbirliği 
içtürude koordiirue bir şekilde çalışmaması; Bakanlığın dış ülkelerdeki örgütünüm esmek olmaması, 
yeterli sayıda yetenekli elemanlarla teçhiz edilmem'esidir. Bunfun .neticesi olacak : Yabamcı ül
kelere, daha çok işçi daha iyi şartlarla gönderilemıemilş; işçülerlimiiizjitn hak ve meınfiaatleri gereği 
gibi 'korunamıamış; buflunduiklaırı memleketler deki imkânlardan faydalanıdırılıamamış; dış ül
kelerde 600 ilâ 90D milyon dolar olarak hesaplanan tasarrufları Türlkolye'ye tramöfer edilemıe-
miiş ve 'nihayet işçioniın yurt dışında ve kati dönüşünde istiklball/eri güvenlik altına alınama
mıştır. 

Bunlardan da önemlisi ve <aisı)l olam, hizmetlerin işçiye gc^ürüknemesi neticesi', işçinin mıem*-
leJkeftile olan bağları kuvvetini kaybetmiş., ümit sizliği ve itimatsızlığı giderek artımaşltır. Türk 
toplumluna ve üıMsesiman bütlümlüğüne yönelik yabamjcı ve bölücü ideolojiler, zararla faaliyetler 
gelişmiş; yurt dışındaki işçiler&mliizin içinde bulundukları buı ortamdan yıararlanımıaJk üzere 
ciddî öırgü'tılenimıelere, teşebbüslere geçmişlerdir. Bu zararlı akımlarla ve faalu/y etlerle mücadelenin 
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en etikili yolu, yııırt dişımidaki i^çilerimiize ihtiyaç durdukları, duyabilecekleri her hizmetin Dev
let eılüyle götürüılrnesidir. 

Bu tasarı yunt dışındaki 'işlilerimizin sorum larına gereken önlemi verecek olanı örgütün ku-
ru'lmiasını ve sorumlara ısüraltli, etken çözüm getirecek tedbirlerin alınlmaısına sağlamak üaere ha-
zıi'ilanım'Dştır, 

Madde 1 gerelkçesdı : 
Yurt dışı örgütümün kurullmaısımı öngören 864 is'aiyııJı Kanunun 1 ned ınaddesiınide, 4841 sayılı 

Bakanllıik Kuruluş Kalnuınumıum 6 nıcı madd esimin (D) fılkrasıına yapıilaaı bir ilâve ile Bafeamlığım dış 
kuruluşlarıma aıit işleimllerdm yürütülmesinin sağlanması Araştırma Kulruluna veriıknıiştir. 

Bıu defa, tasarının 5 nci maddesiyle, yurt dışı işejî sorunları dile meşgul elmak ve yurt dışı 
örlgütünü düzenlemek, yönetmek ve kontrol letmıek amaciyle bir «Yurt Dıışı İşçi Sorumları Genel 
Müdürlüğü» nün kurulması ömıgörüldüğünlden, 1 oci mıadde dile, 'bu görev Araştırıma Kurulumdan 
alınmıştır. 

Madde 2 gerekçesi : 
Bu madde ile getirilen değilş/ifelk sad.ee e müşavir, ateşe ve ateşe yardııımeıları değdi, sosyal 

yardımıcı ve ımemur Ikadrolarıma atamacaıklarda dil bdılmıe şartının aranmasıdır. Halen dış ülkeler
de görevi altmiiSjbdr elemandan omlbeşd yabancı dili bilmektedir. Yabancı dil 'bitlmayem görevli
ler' yurt dıpndalki dşıçdlerlilmdze kemdüleriiındem beklenilen hdzimeltdı göıtüremıemlekte; işçi ve işveren, 
işçi sendikaları, mıahal'lî maikaimlar, sağlık iku nukıışlları ve1 avukatlarla gerekli işbirliğini kura'-
mamalları medeniyle, nie işçiye m<e de dış örgütümüze yararlı olabilmektedirler. 

Soisıyal delege olarak çıaılıştırıllaın ditti görevlileri dile iş/çi sendikaları ıtemsiloileri için yafeameij 
dili bilme şartı ananmayacaktıır. 

Madde 3 gerekçesi : 
Bu made ile' çalışıma müşaviri, ataşesi ve ataşe yardımcısı ile, sosyal yardımcı ve memurlar 

arasındaki soraımlulukların derecesine göre bir ayırım yapılmaktadır. Müşavir, aitaşe ve ataşe 
yardımcılarında dış ülkelerde yürütme zorunluğunda 'oldukları ilişkiler nedeniyle daha üst sevi
yede yalbancı dil, genel kültür ve iş huikuiku ile ilgili bilgiler aranmakta, sosyal yardımcı ve me
murların ise işçilerimizin günlük sorumlarını çözümliyeb ilecek seviyede dil ve teknik bilgiye sa-
hilbolmaları yeterli görülmektedir. . 

Bu nedenle, müşavir, ataşe ve ataşe yardımcılarının yabancı dil bilgilerinin saptanması için 
adaylar üniversitelerin dil kürsülerinde sınava tabi tutulacak, lise mezunlarından da alınacak 
sosyal yardımcı ve memurların yabancı dil bilgisi ise Çalışma Bakanlığınca teşkil edilecek ve üni
versitelerin ilgili dil kürsüleri öğretim üyelerinin de katılacağı kurullarca tesbit ve tâyin edile
cektir. 

Oerekirse sosyal yardımcı ve memurların yabancı dil bilgisi sınavları yurt dışında da yapı
labilecektir. 

Madde 4 gerekçesi : 
G-eneilikle ilkokul öğrenimi dahi yapmamış, sayılan 600 bini aşan işçi vatandaşımız tamamen 

değişik ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar içinde, çeşitli ve çok yönlü sorunlarla karşılaşmakta
dırlar. İşçilerimizin uğradıkları kayıplar ve karşılaştıkları güçlükler, özellikle mahallî dili, mev
zuatı, örf ve âdetleri bilememelerinden bu konuda kendilerine yol gösterilemediği, yaırdıımeı olu-
matmadığındam doğmaktadır. ıBumun için çalışma müşavirliklerimizi ve ataşeliklerimizi mahallî ddli 
ve mevzuatı iyi hilen sözleşmeli personelle desteklemek zorunludur. 

1967 tarihli 864 sayılı Kanunla sağlanan yurtdışı örgütümüzde sözleşmeli personel çalıştırma 
olanağı, Mart 1971 de yürürlüğe giren Personel Kanunu ile kaldırılmıştır. Bu suretle, vatandaş
larımızın hak ve menfaatlerini, mahallî mahkemeler neodimde koruyan ve savunan avukatlarla, 
yine çeşitli mahallî makamlar nezıdinde işıçilerimizin işlerini yürüten tercümanların sözleşmelerine 
som verilmiştir. Bunun neticesi olarak işçilerimiz büyük maddi zararlara uğramaktadırlar, örne
ğin, geçici tercüman istihdam edilemediğinden 1970 yılında vergi iadeısi formlarını doldurması
nı biltmiyen işçilerimiz yetmiş milyon DM. kayba uğramışlardır. 

Millet Meclisi (,S. Sayısı. : 50'6) 
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İşçilerimiz dil bilmediklerinden, yabancı doktorlara gereği ıgiibi muayene olamamaktadırlar. 

İşçi gönderen İspanya, İtalya, Yugoslavya gibi diğer ülkeler çalışma koşullarının .gerektirdiği es
nekliği sağlamak bakımından hizmetin özelliğine .göre kısa veya uzun süreli «full - time» veya 
«part - time» personel kullanmaktadırlar. Bizim de aynı şekilde Türk ve yaabneı uyruklu perso
nel çalıştırmamız hem sorunları yerinde ve süratle çözümlemek yönünden pek çok fayda sağlıya-
eak hem de malî külfeti asgariye indirecektir. 

Dış örgütüne sözleşmeli personel alamadığı sürece Çalışma Bakanlığı yurt dışında çalışan vatan
daşlarımıza ciddî, dinamik, günün gereklerine uygun hizmet götürme imkânına sahiibolamıya-
caktır. 

Madde 5 gerekçesi : 
1967 yılında, Çalışma Bakanlığı yurt dışı teşkilâtının kurulmasına imkân veren 864 sayılı Ka

nunda, bu dış teşkilâtı yönetecek ve yurt dışındaki işçilerimizle ilgili anapolitikayı saptayacak, 
yurt içinde ve yurt dışında gerekli koordinasyonu sağlıyacak bir merkezî örgütün kurulması ön-
görülmemiş ve bu görevler Araştırma Kuruluna ek bir görev .olarak verilmiştir. 

Araştırma Kurulu kendi aslî görevleri dışında, dış ülkelerdeki temsilciliklerin çalışmalarını 
plânlayacak, koordinasyonu sağlıyacak, uygulamayı kontrol ederek kıymetlendirecek, teslbit edil
miş hedeflere ulaşma sorumluluğunu alabilecek kadro ve niteliğe sahip bulunmadığından, işçi 
sorunlarına gereği gilbi eğilememiştir. 

Oysa yurt dışına işçi gönderen başka ülkeler, bu sorunu bütünü ile ele alarak konuya .gereken 
önemi vermiş, kendi Hükümet politikalarının içte ve dışta koordinasyonunu sağlıyacak uygula
yıcı örgütü kurmuşlardır. Örneğin, Yugoslavya bu sorun için Federal Hükümet seviyesinde bir 
bakanlık kurmuştur. Sorun İspanya ve İtalya'da da en yüksek seviyede ele alınmıştır. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin sorunlarının çok yönlü olması, çözümün ve götürülecek hiz
metlerin de çok yönlü olmasını gerektirmektedir. Oysa, bugüne dek çözüm getirecek ve hizmet 
götür'eıeek kuruluşlar, konuya .sadece kendi açılarından .bakmışlar, buttun neticesi olarak sorunlar 
bir kül olarak ele alınmamıştır. 

Bu çok önemli boşluğun doldurulması, gereken işbirliği ve koordinasyonun sağlanması için 
«Yurt dışı İşçi 'Sorunları Genel Müdürlüğü» nün kurulması sorunlu görülmektedir. 

Ek geçici madde .gerekçesi : 
Ek 5 nci maddenin 1 nci bendinin (B) fıkrasında öngörülen, Çalışma Bakanlığı veya bağlı ku

ruluşlarda en az üç yıl çalışmış olma şartı, aranan nitelikleri haiz elemanların çok az sayıda 
bulunması, Bakanlık dışından da eleman alma olanağının kısıtlandırılmış olması nedeniyle, dış 
örgüt kadroları için ihtiyaç görülen yeterli elemanların sağlanımasına .büyük engel teşkil etmek
tedir. 

Nitekim 1971 yılı Aralık başında açılan sınava, Çalışma Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 
altmııbeş kişi katılmış, bunlardan ancak ikisi İngilizce, biri Almanca ve biri de Fransızca olmak 
üzere dört aday başarı göstermiştir. 

Bu madde hükmü ile gerekli elemanların sağlanması amaciyle, iki yıllık bir süre içerisinde Ba
kanlık ve bağlı Iraruluşlarında çalışmış olma şartı kaldırılmaktadır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 506) 
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(68) Numaralı Geçici Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
(68) Numaralı Geçici Komisyonu 

Esas No. : 1/607 
Karar No. : 2 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Çalışma Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 864 sayılı Kanun
la değişik 6 nci maddesinin (D) fıkrasının ve bu kanunla eklenen ek 5, 6 ve 8 nci maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile 1 geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı 
Geçici Komisyonumuza havale olunmakla, Hükü net adına Çalışma Bakam ile diğer ilgili bakan
lar temsilcileri de hazır oldukları halde tetkikve müzakere olundu. 

Halen yurt dışında çalışan 6 000 den fazla Türk işçisinin çeşitli meslekî ve sosyal sorunlariy-
le gereği gibi ilgilenecek yeterli bir teşkilâtın kurulması ve bu teşkilâtta görev alacak personele 
alt hükümleri ihtiva eden tasarı görüşülerek tümü Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş ve mad
delerin müzakeresine (geçilmiştir. 

1 nci madde tasarı metninde olduğu gibi aynen kaJbul edilmiş ise de; madde içindeki tenazuru 
sağlamak nıaksadiyle (D) harfi fıkranın başına konulmak suretiyle kabul edilmiştir. 

2 nci madde ile değişiklik yapılması istenilen ek 5 nci madde; I nci ve II nci bentleri arasında 
ifade bakımından paralelliği sağlamak amaciyle redaksiyona tabi tutulmuş ve ayrıca maddenin 
1 nci ve 2 nci bentlerinde yurt dışı kadrolarına atanmak için aranan şartlar gösterilmiş olup bu 
şartlara haiz olanların bakanlıkça nasıl atanacağı 'belirtilmediğinden dış kuruluşlara çalışma mü
şaviri, ataşesi, ataşe yardımcısı, sosyal delege ve memur olarak atanmak için açılan sınavları ka
zananların, ancak bakanlıkça duyulacak ihtiyaç, kadro ve hizmetin durumuna göre atanabilecekle
rini belirten bir III ncü bendin maddeye ilâvesi uygun görülerek madde, yapılan 'bu değişiklikle 
kaibul edilmiştir. 

'3 ncü madde ile tadili istenen madde sadece redaksiyona talbi tutularak madde bu şekliyle kaibul 
edilmiştir. 

4841 sayılı Kanuna 864 sayılı Kanunla ilâve edilen ek 5 ve 7 nci maddeler arasındaki ilgi, ge
tirilen bu tasarı ile kaybolmakta ve kanunun ek 7 nci maddesinin 1 nci fıkrasında, din adamı ve 
sendika uzmanı sosyal yardımcılar hakkında uygulanmıyaeağı belirtilen ek madde 5 te yazılı (A) 
ve (B) bentlerindeki hükümler değiştirildiğinden, anılan sosyal yardımcılar hakkında uygulanmı-
yacak olan hükümlerin, kanunun yeni ek 5 nci maddesindeki duruma göre belirtilmesi icaıbet-
mektedir. 

Bu bakımdan ek 7 nci maddenin 1 nci fıkrasının değiştirilmesini sağlamak amaciyle metne 
yeni bir 4 ncü madde ilâvesi uygun görülmüştür. 

Metne yeni bir madde ilâvesi sebebiyle tasarının 4 ncü maddesi 5 nci ımadde olarak değiştiril
miş ve maddenin (başlığı redaksiyona tabi tutulmuştur. 

Yine metne madde ilâvesi sebebiyle tasarının 5 nci maddesi de 6 nci madde olarak değiştiril
miş ve madde başlığı açıklığa kavuşturulmak suretiyle kaibul edilmiştir, 

Yukarda ilâ/ve edilen madde sebebiyle numara sırası değiştirilmek suretiyle aynen kaibul edilen 
bu madde ile yukardaki madde, aynı başlık altında 7 nci madde olarak düzenlenmemiştir. 

6 nci madde, numaraların değiştirilmesi sebebiyle S nci madde olarak; 
7 nci madde de 9 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir: 
Tasarının Komisyonumuzda müzakeresi sırasında, bir madde ilâvesi sebebiyle tasarının başlığı 

redaksiyona tabi tutulmak suretiyle ka!bul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 506) 
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Sayılan 6 000 ini aşan yurt dışındaki işçilerimizin çeşitli meslekî ve sosyal sorunlarının kısa 
zamanda gereği gibi çözümlenmesini sağlıyacak teşkilatın kurulmasını, yetenekli elemanların gö
revlendirilmesini ve bu işlerle ilgili diğer hususları tanzim eden tasarının önemine binaen öncelik ve 
ve ivedilikle ıgörüşülmesi Komisyonumuzca temenniye şayan görülmüştür. 

ıGrenel Kurulun yüoe tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 
Manisa Bursa izmir Nidama 

H. Okçu C. Külâhlı B. Asutay Ş. Yılmaz 

Diyiaaibakır Kayseıü KodaıeUi 
B. Eğilü (Söz hakkım baM V. Engiz 

E. Turgut 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ I 

Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hak
kındaki 4841 sayılı Kanunun 864 sayılı Kanunla 
değişik 6 ncı maddesinin (D) fıkrasısının ve bu j 
kanunla eklenen ek 5, 6 ve 8 nci maddelerinin de- j 
ğiştirilmesi ve bu kanuna bir 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. 

«Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve benzeri 
milletlerarası kuruluşlarla yazışmaları ve bu ku
ruluşlara üye olmaktan doğan işleri yürütmek.» 

MADDE 2. — Ek 5 nci madde aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir : 

«î - Çalışma Müşaviri, Ataşesi ve Ataşe Yar
dımcısı kadrolarına atanabilmek için : 

A) Fakülte veya yüksek okul mezunu ol
mak, 

B) Çalışma Bakanlığı veya bağlı kuruluş 
ve kurumlarda en az 3 yıl çalışmış olmak, 

C) Almanca, Fransızca, ingilizce dillerin
den birini yahut (atanacağı ülkenin dilini bilmek 
atanacağı ülkenin dilini bilenler tercih olunur.), 

D) Yarışma sınavını kazanmış olmak, 
Gereklidir. 
I I - Yurtdışı kuruluşlarındaki Sosyal Yar

dımcı ve Memur kadrolarına atanabilmek için : 
A) En az lise veya dengi bir okuldan mezun' 

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. 

68 NUMARALI GEÇİCİ KOMİSYONUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hak
kındaki 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 sayı
lı Kanunla değişik 6 ncı maddesinin (D) fıkra
sı aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

D) Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve ben
zeri milletlerarası kuruluşlarla yazışmaları ve bu 
kuruluşlara üye olmaktan doğan işleri yürüt
mek. 

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, Ata
şesi ve Ataşe 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, 

ö) Almanca, Fransızca, İngilizce dillerin
den birini, yahut atanacağı ülkenin dilini bil
mek (Atanacağı ülkenin dilini bilenler tercih 
olunur.), 

D) Yeterlik sınavını kazanmış olmak, 
Gereklidir. 
I I - Yurtdışı kuruluşlarındaki sosyal yar

dımcı ve memur kadrolarına atanabilmek için : 
A) En az lise veya dengi bir okuldan mezun 

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, ba
şarı sırasına uygun olarak gerekli atamaları ya
par. 
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MADDE 3. — Ek madde 6 aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmiştir : 

«Çalışma Müşaviri, Ataşesi ve Ataşe Yardım
cısı olarak atanacakların yabancı dil sınavları, 
üniversitelerin ilgili dil kürsüsü öğretim üyele
rince yapılır. 

Sosyal yardımcı ve memurların yabancı dil 
sınavları ise, üniversitelerin ilgili dil kürsüleri 
öğretim üyelerinin de katılacağı, Çalışma Ba
kanlığınca teşkil edilecek kurullarca yapılır.» 

Çalışma Müşaviri, Ataşesi, Ataşe yardımcıla
rı ile sosyal yardımcı ve memurlann yabancı 
dil ve yeterlik sınavlarının şekli ve sınav kurul
ları Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir yö
netmelikte belirtilir. 

«Yabancı dil sınavında basan sağlıyamıyan-
lar yarışma sınavına giremezler.» 

MADDE 4. — Ek madde 8 aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmiştir : 

«Çalışma Bakanlığı yurt dışındaki işçilerimi
zin meslekî, sosyal, hukukî ve diğer sorunlarının 
çözümlenmesinde, Bakanlık ile Çalışma Müşa
virliği ve Ataşeliklerinin emrinde görevlendiril
mek üzere sözleşmeli olarak, hizmetin özelliğine 
göre yabancı dil bilgileri Çalışma Bakanlığınca 
gösterilen kuruluşlarca tesbit edilmiş olan Türk 
ve yabancı uyruklu avukat, doktor, uzman, sos
yal hizmetler uzmanı, mahallî kâtip, tercüman, 
daktilo ve yardımcı personel çalıştırmaya yetki
lidir. Bu personel hakkında 657 sayılı Devlet 
Memurlan Kanununun 1327 sayılı Kanunla de
ğişik 4 ncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uy
gulanmaz. 

Yabancı memleket mevzuatına fföre, sözleş
melerin Elçilikler veya Konsoloslukiarca yapıl
masının zorunlu olduğu hallerde, sözleşmeler El
çilik veya Konsoloslukiarca yapılır. 

(68 Numaralı Geçici Komisyonun değiştirişi) 

MADDE 3. — 4841 sayılı Kanuna 864 sayılı 
Kanunla ilâve edilen ek 6 ncı madde aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir : 

Ek Madde 6. — Çalışma Müşaviri, Ataşesi 
ve Ataşe Yardımcısı olarak atanacakların ya
bancı dil smavlan, üniversitelerin ilgili dil kür
süsü öğretim üyelerince yapılır. 

Sosyal Yardımcı ve memurlann yabancı dil 
sınavları ise, üniversitelerin ilgili dil kürsüleri 
öğretim üyelerinin de katılacağı, Çalışma Ba
kanlığınca teşkil edilecek kurullarca yapılır. 

Çalışma Müşaviri, Ataşesi, Ataşe yardımcı-
lan ile sosyal yardımcı ve memurlann yabancı 
dil ve yeterlik smavlannm şekli ve sınav ku-
rullan Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir 
yönetmelikte belirtilir. 

Yabancı dil sınavında basan sağlıyamıyan-
lar 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 aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir : 

Ek Madde 8. — Çalışma Bakanlığı yurt dışın
daki işçilerimizin meslekî sosyal, hukukî ve di
ğer sorunlarının çözümlenmesinde, Bakanlık ile 
Çalışma Müşavirliği ve Ataşeliklerinin emrinde 
görevlendirilmek üzere sözleşmeli olarak, hizme
tin özelliğine göre yabancı dil bilgileri Çalışma 
Bakanlığınca gösterilen kuruluşlarca tesbit edil
miş olan Türk ve yabancı uyruklu avukat, dok
tor, uzman, sosyal hizmetler uzmanı, mahallî 
kâtip, tercüman, daktilo ve yardımcı personel 
çalıştırmaya yetkilidir. Bu personel hakkında 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 
sayılı Kanunla değişik 4 ncü maddesinin (B) 
fıkrası hükmü uygulanmaz. 

Yabaaııcı memleket mevzuatına göre, sözleş
melerin elçilikler veya konsoloslukiarca yapıl
masının zorunlu olduğu hallerde, sözleşmeler 
elçilik veya konslolosluıklarca yapıkr. 
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(«68 Numaralı Geçici Komisyonun değiştirici)-

Sözleşmeli personelde aranacak nitelikler, 
yabancı dil bilgilerinin tesbiti, tabi tutulacakları 
sınav ile bunlann sözleşme ve çalışma şartlan 
bir yönetmelikle düzenlenir.» 

MADDE 5. — Çalışma Bakanlığı Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanuna aşa
ğıdaki madde eklenmiştir. 

«Yurt dışında bulunan Türk işçilerinin hak 
ve menfaatlerimi korumak ve geliştirmek, çeşit
li sorunlarının Çözümlenmesinde yurt içinde ve 
dışındaki kuruluşlarla gerekli koordinasyonu 
sağlamak, Bakanlığın yurt dışı kuruluşlarını 
düzenlemek, yönetmek ve denetlemek üzere Ça
lışma Bakanlığında bir «Yurt dışı îşçi JSorunlan 
Genel Müdürlüğü» kurulmuştur. Yurt dışında
ki işçi sorunlarına ilişkin konularda bakanlık
lar ve düğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinas
yon, Çalışma Bakanlığınca sağlanır; bunun şe
kil ve esaslan Bakanlar Kurulu karan ile tes-
(bit edilir. 

EK GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren İM yıl içinde ça
lışma müşaviri, ataşesi ve ataşe yardımcısı 
kadrolarına yapılacak atamalarda, bu kanunun 
5 nci maddesinin 1 nci bendinin (B) fıkrasında 
öngörülen Çalışma Bakanlığı veya bağlı kuru
luş ve kurumlarda en az 3 yıl çalışmış olmak şar
tı aranmaz. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
N. Erim 

Devlet Bakanı 
A. 1. Göğüs 

Devlet Bakanı 
t. öztrak 

MÜlî Savunana Bakanı 
F. Melen 

J / 1972 

Devlet Bakanı 
D. KitapU 

Devlet Bakanı 
/. Karaöz 

Adalet Bakanı 
S. Bilge 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

ISözleşmeli personelde aranacak nitelikler, 
yabancı dil bilgilerinin tesbiti, tabi tutulacak
ları sınav ile bunlann sözleşme ve çalışma şart
lan bir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 6. — 4841 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

EK MADDE 12. — Yurt dışında bulunan 
Türk işçilerinin hak ve menfaatlerini korumak 
ve geliştirmek, çeşitli sorunlannın çözümlen
mesinde yurt içkide ve 'dışındaki kuruluşlarla 
gerekli koordinasyonu »ağlamak, Bakanlığın 
yurt dışı kuruluşlarım düzenlemek, yönetmek 
ve denetlemek üzere Çalışma Bakanlığında bir 
«Yurtdışı İşçi Sorunlan Genel Müdürlüğü» ku
rulmuştur. Yurt dışındaki işçi sorunlanna iliş
kin konularda 'bakanlıklar ve ıdiğer kuruluşlar
la işbirliği ve koordinasyon, Çalışma Bakanlı
ğınca sağlanır; Ibunun şekil ve esaslan Bakan
lar Kurulu karan ile tesbit edilir. 

MADDE 7. — 4841 sayılı Kanuna aşağıda 
yazılı geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCt MADDE —- Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde çalışma mü
şaviri, ataşesi ve ataşe yardımcısı kadnolanna 
yapılacak atamalarda, bu kanunun ek 5 nci 
maddesinin 1 nci bendinin (B) fıkrasında ön
görülen Çalışma Bakanlığı veya bağlı kuruluş 
ve kurumlarinıda en az 3 yıl çalışmış olmak şar
tı aranmaz. 

MADDE 8. — Tasannın 6 nci maddesi 8 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 7 nci maddesi 9 ncu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

Dışişleri Bakanı 
H. Bay ülken 

Millî Eğitim Bakanı 
t. Arar 

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Güm. ve Tekel Bakanı 
7/. Özalp 

Ulaştırma Bakanı 
R. Danışman 

Sanayi ve Tek. Bakanı . 
M. Erez 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Ahçal 

Köy İşleri Bakanı 
İV. Sönmez 

Maliye Bakanı 
S. N. Ergin 

Bayındırlık Bakanı 
M. Öztekin 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
C. Aykan 

Tarım Bakanı V. 
S. İnal 

Çalışma Bakanı 
A. R. TJzuner 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
N. Devres 

İmar ve îskân Bakanı 
S. Bingöl 

Orman Bakanı 
S. İnal 

Gençlik ve Spor Bakam 
A. Karakücük 

>>«^< 
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