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Grupumuz işbu kanun tasarısına ve daha evvel
bu kanun teklifini veren arkadaşlarımızın da teklifi
olarak bakıyor ve müspet oy kullanacağını ifade edi
yor. Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal.
Sayın Komisyon, buyurun efendim.
İÇÎŞLERÎ KOMİSYONU BAŞKANİ HİKMET
BALOĞLU (içel) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk
Partisi Burdur Milletvekili Sayın Ali Sanlı'nın beyanı
üzerine durumu inceledim. Gerçekten Komisyonumuz
iyi niyetle, yurt dışında bulunan yüzbinlerce işçinin
pasaport işlemlerinde bir kolaylık sağlamak üzere,
durumu görüşmüş, karara bağlamış ise de; bir yıla
yakın bir zaman önce iki kıymetli milletvekilimiz Sadullah Usumi ve Kenan Durukan'ın aynı mahiyette
ki teklifleri dosyamız içerisinde bulunduğundan, şim
di bu tasarı görüşülüp kanunlaştığı takdirde, o teklif
Komisyonumuzun elinde, muallakta kalacaktır. Ne
reddetmek, ne de kabul etmek mümkün olmadığın
dan, her iki dosyanın tavhiden Yüksek Genel Kuru
la getirilmek üzere, tasarının Komisyonumuza iade
sini saygıyle arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Komisyona iade
sini istiyorsunuz. Size, 89 ncu maddeye göre tasarı
yı iade edeceğim.
Daha evvelce konuşmak mı istij'orsunuz Sayın
Bakan? Buyurun efendim.
ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE
(Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Bir değerli arkadaşımız biraz evvel, Hükümetin
bulunmaması sebebiyle bazı tasarıların görüşülemediğini iddia ettiler. Halbuki burada Hükümet temsil
edilmekteydi. Ben başlangıçtan beri müzakereleri ta
kip ediyordum. Ancak Bütçe Plan Komisyonu yuka
rıda rapor hazırladığı için, Başkanını, Başkanvekilini
veyahut da Raportörünü bulunduramadı. O bakım
dan Hükümetin, daha evvelki görüşülemeyen tasarı
larda dahi burada temsil edilmekte olduğunu beyan
etmek isterim.
Saniyen, değerli arkadaşım ölçmen, dışarıda bulu
nan işçilerimizin sıkıntılarını dile getirdiler. Buna işti
rak etmemek mümkün değil. Ama, Hükümetimiz, bu
konular üzerinde, dış ülkelerdeki işçilerimizin, ödeme
dengemizde önemli roy oynayan işçilerimizin bazı sı
kıntılarını giderebilmek için gayertler göstermekte
dir. Bu tasarı da pasaport müddetlerinin uzatılmasını
istihdaf etmektedir. Yani 2 sene olarak verilen pasa
port müddetini, 5 seneye çıkarmaktadır. Bunun, bu
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kadar uzun müzakerelere sebebiyet vereceğini tahmin
etmemekteydik.
Bu arada değerli arkadaşım Charter seferlerinden
de bahsettiler; işçilerin taşınmasındaki güçlüklerden
de bahsettiler. Bu sene hava şartları sebebiyle, bunlar
la çok karşılaştık. Yılbaşı dolayısıyle gelen, kış mev
siminde, hafta sonlarında gelen işçilerimiz, Ankara'
dan, Ankara'da bu sene çok sis olduğu için, devamlı
sisle karşılaştığımız için, zaman zaman gidememek
tehlikesiyle karşılaştılar. Ama kendilerine özel tren
seferi yaptırmak suretiyle ve yine otobüslerle bu va
tandaşlarımızı çalıştıkları ülkelere sevk ettik.
Hava meydanlarındaki zorluklar hepimizin malu
mu; ama Bakanlığımız bunun üzerinde hassasiyetle
durmaktadır. Zaman zaman kontroller yapmak su
retiyle, Türk Hava Yolları gece 3'e 4'e kadar sefer
yapmak suretiyle bu işçilerimizi göndermektedir.
işçilerimizin eş ve çocuklarına da teşmil edilmesi
hakikaten unutulmuştur. Elbette Komisyon tasarıya
şekil verecektir, elbette Meclisler şekil verecektir.
Meclislerde bazı unutulmuş hususlar eklenmezse o
zaman Meclislerin fonksiyonu kalmaz. Esasen Mec
lislerde uzun müzakerelere sebep olması bunu icap
ettirmektedir. Bunun eş ve çocuklarına da teşmil edil
mesine Hükümet olarak taraftarız.
Sayın Komisyon Başkanı, daha evvel bu kanu
nun bazı milletvekili arkadaşlarımız tarafından kanun
teklifi halinde yapıldığını ileri sürdüler. Bundan mem
nuniyet duyarız. Yalnız değerli arkadaşlarım, bu dış
ülkelerdeki işçilerimize' kolaylık getiren bir tasarıdır.
Pasaport muamelelerinde hakikaten okuma yazma
bilmeyen veyahut az bilen işçilerimizin devlet kapıla
rına ikide bir gelmeleri bu suretle önlenmiş olacaktır.
Onun için kanun teklifi yapan değerli arkadaşlarımız
bu konuda ısrar etmeseler ve Komisyon da bu konu
da kanun tasarısını geri almak gibi bir yola tevessül
etmese, her halde bu kanun tasarısını daha kolay
bir şekilde kanunlaştırmış olacağız.
Arkadaşlarımız iştirak ederler, hakikaten değerli
hizmette bulunmuşlardır, kanun
teklifinde bulun
muşlardır; ama Komisyon bunu birleştirmekte zu :
hul göstermiştir. Yeni bir muameleye, yeni bir ça
lışmaya tevessül edilecektir. O bakımdan müsaade
ederlerse iştirak etsinler arkadaşlarımız ve bu ka
nun tasarısını bu suretle Meclisten geçirelim.
Ben teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, bu mevzuda söz istiyorum.
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