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Milletlerarası Çalışma Bürosu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
arasında İstanbul'da Yakın ve Ortadoğu iş gücü faaliyet merkezi
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Milletlerarası Çalışma Bürosu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında İstanbul'da Ya
kın ve Orta Doğu îş Gücü Faaliyet Merkezi kurulması için 21 Mart 1952 tarihinde Cenevre'de im
zalanan Anlaşmanın onanması hakkında Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulun
ca 10 . IV . 1952 tarihinde Yüksek Meelise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe
re ili§ifcieriyle birlikte sunulmuş olduğunu salgılarımla arzederim,
Başbakan
• • -"-•< •• < -.-•<.' i -.-<•• .
A, Menderes

Milletlerarası Çalışma Bürosu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında İstanbul '4a Yakın ve
OrtaiDşğu îş Gücü Faaliyet Merkezi kurulması için 21 Mart 1952 tarihinde Cenevre'de imzalanan
Anlaşmanın onanması hakkındaki kanun -tasarısının gerekçesi
Hükümetimizin teklifi üzerine Milletlerarası Çalışma Bürosu, Yakın ve Orta Doğu memleketlerin
de iş gücünün yetiştirilmesi ve iş gücü ile ilgili faaliyetlerde bu bölge hükümlerinin çalışmalarını des
teklemek ve iş gücünün her bakımdan daha iyi bir şekilde tevzi ve yetiştirilmesi hususunda talep
eden hükümetlere teknik yardımlarda bulunmak üzere bir Yakm ve Orta Doğu tş Gücü Faaliyet Mer
kezinin istanbul'da kurulmasını karar altına almış ve bu maksatla Hükümetimiz ve Milletlerarası
Çalışma Bürosu arasında 21 Mart 1952 tarihli Anlaşma Cenevre'de imzalanmıştır. Bu suretle Tür
kiye bir taraftan Yakın ve Orta Doğu memleketle •inin îş*Gücü meselesi ile alâkalı çalışmalarında ken
dilerine Milletlerarası Çalışma Bürosu tarafından yapılacak teknik yardımların merkezi obnak vas
fını kazanmakta diğer taraftan da Milletlerarası Çalışma Bürosu gibi uzun yılların tecrübe ve bilgi
lerine malik bir teşekkülün iş gücü ile ilgili her türlü teknik yardımlarından en iyi bir şekilde fayda
lanmak imkânına sahip olmakta ve Milletlerarası anlayış ve iş birliğinin yeni bir misalini vermek
tedir.
"
Anlaşmanın tetkikında görüleceği üzere Yakın ve Orta Doğu îş Gücü Faaliyet Merkezinin îstanM ' d a ?ktHr«lın^
eykmeiHekte yalnız faaliyetinin devamı
<mMçUstiîJce merke*e bir vbina---temini ile iktifa olunmaktadır,

Dışişleri Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Dışişleri Komisyonu
Esas No. 1/381
Karar No. 33
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Yüksek Başkanlığa
Milletlerarası Çalışma Bürosu ile Türkiye
arasında İstanbul'da Yakın ve Ortadoğu İş Gücü
Faaliyet Merkezi kurulması için Cenevre'de im
zalaman anlaşmanın onanması hakkındaki kanun
tasariRi Çalışma ve Dışişleri bakanlıklarının tem
silcileri hazır oldukları halde Komisyonumuzda
incelendi.
Yapılan görüşmeler ve alınan izahlar sonun
da : İşbu anlaşmanın tatbiki halinde Türkiye'nin
bir taraftan Yakın ve Ortadoğu memleketlerinin
iç gücü meselesiyle ilgili çalışmalarında kendüerine Milletlerarası Çalışma Bürosu tarafından
yapılacak teknik yardımların merkezi olmak vas
fını kazanacağı; diğer taraftan da Milletlerarası
Çalışma Bürosu gibi uzun yılların tecrübe ve bil
gilerine sahip bîr teşekkülün iş gücü ile ilgili her
türlü teknik yardımlarından en iyi bir şekilde
faydalanmak imkânını elde edeceği; merkezin
yapacağı yardımların tamamen teknik ve mes
lekî mevzular üzerinde ihtisasa taalluk eden etüd
ve tavsiyelerini yapılması, meslekî yetiştirme ens
titü ve seminerlerinin kurulması gibi hususlardan
ibaret olacağı anlaşılmıştır.
Milletlerarası anlayış ve iş birliğinin yeni bir
misalini teşkil eden ve memleketimiz için, bina
temininden başka malî bir külfet taşımıyan işbu
anlaşmanın meleket menfaatlerine aykın olma

dığı neticesine varılarak tasarı çoğunlukla aynen
kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Çalışma Komisyonuna
gönderilmek üzere tasarı ve ilişikleri Yüksek Baş
kanlığa sunulur.
hşişleri Komisyonu Başkanı
Sözcü
Samsun
Niğde
F. Kesim
N. Büğe
Kâtip
Denizli
Ankara
Muhalifim
A. Çöbanoğlu
Sabri Maksudi Arsal
Erzurum
Erzurum
Bıfkı Salim Burçak
Bahadır Dülger
İmzada bulunamadı
İzmir
Hatay
Abdürrahman Melek
Osman Kapani
İmzada bulunamadı
İzmir
Kayseri
Vasfi Menteş
Suad H. Ürgüblü
Konya
Mardin
Ziyad Ebüzziya
Dr. K. Türkoğlu
Muğla
Muğla
7J. Mandalinci
Nadir Nadi
Trabzon
Hasan Saka
îmzada bulunamadı

Çalışma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Çahşma Komisyonu
Esas No. 1/381
Karar No. 42
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Yüksek Başkanlığa
Milletlerarası Çalışma Bürosu ile Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti arasında İstanbul'da
Yakın ve Ortadoğu İş Gücü Faaliyet Merkezi
kurulması için Cenevre'de imzalanan Anlaşma
nın onanması hakkındaki kanun tasarısı esas

1/381 numara ve 1 3 . V . 1952 tarihinde komis
yonumuza havale edilmiş olup 23. V . 1952 ta
rihinde Hükümet temsilcisinin de huzuriyle in
celendi. Dışişleri Komisyonunun raporunda da
belirtildiği üzere bu Anlaşma sonunda Türkiye'-
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nin Yakın ve Ortadoğu memleketlerinin iş gücü
meselesiyle ilgili çalışmalarında Milletlerarası
Çalışma Bürosu tarafından yapılacak teknik
yardımların merkezi olmak vasfım kazanması
memnuniyetle karşılanmıştır. Milletlerarası Ça
lışma Bürosunun yapacağı yardımların tama
men teknik ve meslekî mevzular üzerinde ihti
sasa taallûk eden etüd ve tavsiyelerden, mesle
kî yetiştirme enstitü ve seminerlerinin kurul
ması ile hususattan ibaret olacağı da belirmek
tedir.
Milletlerarası iş birliğinin yeni bi rörneği olan
bu Anlaşma memleketimiz menfaatine uygun
bulunmuştur. Anlaşmanın Milletlerarası Ça
lışma Bürosunun Haziran 1952 toplantısında
arzedilecek meselelerden olmıası ve mezkûr bü

ro genel kâtibinin bu hususta Dışişleri Bakan
lığı nezdinde yaptığı teşebbüs de nazarı itibara
alınmış bu itibarla tasarının ivedilik ve önce
likle görüşülmesinin muvafık olacağı kanaati
ne varılmıştır.
Kamutayın Yüksek Tasvibine arzedilmek
üzere Yüksek Başkanlığa sunuldu.
Çalışma Komisyonu
Başkanı
Manisa
N. Körez
îzmir
İstanbul
N. Tlabar
A. Tekön
Bursa
B, Aybar

Bu Rapor
Sözcüsü
îzmir
8. Giz
Urfa
F. Ayalp
Urfa
C. Öncel

HÜKÜMETİM TEKLİFİ
Milletlerarası Çalışma Bürosu üe Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti arasında İstanbul'da Takın
ve Orta Doğu İş gücü Faaliyet Merkezi kurul
ması için 21 Mart 1952 tarihinde Cenevre*de
imzalanan Anlaşmanın onanması hakkında ka
nun tasarısı
MADDE 1. — Yakın ve Orta Doğu memle
ketlerine, iş gücü meseleleri ile ilgili faaliyet
lerinde yardımlarda bulunmak üzere Milletler
arası Çalışma Bürosu tarafından İstanbul'da
bir Yakın ve Orta Doğu İş gücü Faaliyet Mer
kezi kurulmasına ait olup Türkiye Cumhuriye
ti Hükümeti ile Milletlerarası Çalışma Bürosu
arasında 21 Mart 1952 tarihinde Cenevre'de im
zalanan Anlaşma onanmıştır.

Devlet Bakanı
Millî Savunma Bakanı
H. Köymen

Adalet Bakanı.
R. Nasuhioğlu
İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı
F. Köprülü

Maliye Bakanı
H. Polatkan

Millî Eğitim Bakanı
T. İlen

Bayındırlık Bakanı
K. Zeytinoglu

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

Eko. ve Ticaret Bakanı
Muhlis Ete

Sa. ve So. Y. Bakanı
Dr. E. H. Vstündağ

MADDE 3. - Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
A. Menderes
Başbakan Yardımcısı
S. Ağaoğlu

G. ve Tekel Bakanı
S. Yırcalı
Ulaştırma Bakanı
S. Kurbek
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Tarım Bakanı
N. ökmen
Çalışma Bakanı ve
İşletmeler Bakanı V.
N. özsan

MİLLETLERARASI ÇALINMA BÜROSU ÎLE TÜRKİYE OTMHURlYETt HÜKÜMETİ ARA
C I N D A İSTANBUL'DA BÎR YAKIN VE ORTA DOÖU İŞ GÜCÜ FAALİYET MERKEZÎ
KURULMASI HAKKINDA ANLAŞMA
Gerekli ehliyet ve meslekî ihtisaslar bakımından yetiştirilmiş ve kendisine kâfi derecede iş
««kânları temin edilmiş ve tevzin olunmuş bir iş gücünün iktisadi ve sosyal kalkınma ve geliş
mede son derece önemli cbir rol oynadığını,
Yaym ve Orta Doğu memleketlerinin ise bu bakımdan kendilerine hâs ihtiyaç ve zaruretler
içinde bulunduklarını,
Türkiye €umhuriyeti Hükümetinin (bundan sonra «Hükümet» diye jsikredilmiştir), Milletler
arası Çalışma Bürosu (bundan sonra «Büro» diye zikredilmiştir) tarafından Yakın ve Orta-Doğu
memleketleri için ihdasına karar verilmiş olan İş Gücü Faaliyet Merkezinin İstanbul'da »kurul
masını teklif etmiş olduğunu ve bu teklifin Büro tarafından kabul edilmiş bulunduğunu,
Mezkur iş Gücü Faaliyet Merkezine çalışmalarında her türlü kolaylıkları sağlamaya amade
bulunduğunu Hükümetin ayrıca bütoya bildirmiş olduğunu,
Göz önünde tutarak Hükümet ve Büro aşağıda imzaları bulunan usulü veçhile yetkili sküînmış
temsilcileri vasıtasiyle bu Anlaşmayı imzalamışlardır.
T

Madde — 1.

Büro genel olarak iş gücü ile ilgili meselelerle meşgul olmak üzere İstanbul'da Yakın ve Orta
Doğu memleketleri için bir iş \güaü *faaliyet merkezi kuracaktır. Merkezin faaliyetleri aşağıdaki
hususları ihtiva edebilir :
A) iş gücünün teşküâtlandınlması ve tanzimiyle ilgili meselelerin tetkiki,
B) Umumi ve muayyen iktisadi gelişme plânlariyle alâkalı olmak üzere, insan gücü durumu ile
iş arz ve talebinin karşılaştolma«nıda kullanılan usul ve metotlar ve îş ve işçi Bulma Teş
kilâtı bakımından ihtiyaçların etüdü.
C) Lüzum ve ihtiyaçlarla mütenasip olmak üzere mevcut iş ve işçi bulma vasıtalarının ıs
lah ve inkişafı için yardım ve mütehassısların tavsiyeleri.
D) tş piyasasının teşkilâtlandırılması, idaresi ve işletilmesi konuları üzerinde etüdler ya
pılması ve mütehassısların tavsiyelerinin temini.
E) iş gücünün yetiştirilmesine ve meslekî ehliyetleri geliştirilmesine matuf faaliyetlerde bulu
nulması.
*
F) Bölgedeki memleketlerini hükümetleri tarafından, kaynakları ve iktisadi kalkınma plân
ve. projeleri ile ilgili olarak meslekî yetiştirme ihtiyaçlarının tesbit edilmesi ve karşılanması
maksadiyle ihtiyaç gösterilen amelî yardım ve ihtisas hizmetlerinin temini.
G) Büronun bölge dâhilinde uygun göreceği mahallerde :
a) Meslekî yetiştirme enstitüleri ve seminerleri;
%) Numune mahiyetinde tatbikat servisleri;
•*,«) îş güqü mevzuu ile ilgilim memurlara mahsus örnek veya tecrübe mahiyetinde personel ye
tiştirme, merkezleri kurulması.
H) Bölge dahilindeki memleketlerin hükümetleri tarafından faaliyet merkezinin vazife sa
hası, dâhilinde olarak Bürodan talep edilecek teknik yardımların yapılması.
&

Madde — 2.

Hükümet, Birleşmiş Milletlere bağlı ihtisas teşekküllerinin ayrıcalık ve muafiyetleri hak
kındaki Sözleşmenin Türkiye B. M. Meclisi tarafından tasdikına değin, istanbul'daki tş gücü
Faaliyet Merkezine ve bu merkezin Büro tarafından tâyin edilen memurlarına, Birleşmiş Mil
letlerin Ayrıcalık ve Muafiyetleri hakkındaki Sözleşmenin tasdikma dair olan 15 Mart 1950 tak.,^,,
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rih ve 5598 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak ayrıcalık ve
eder.

muafiyetler

tanunayı

taahhüt

Madde — 3.
Hükümet İş Gücü Faaliyet Merkezine elverişli bir binayı ve bu bina dâhilinde lüzumlu telefon,
elektrik ve su tesisatını ve ayrıca büro eşyasından münasip görece,ği kısımları temin etmeyi taahhüt
eder. Şurası mukarrerdir ki tş Gücü Faaliyet Merkezinin işletilmesine taallûk eden her türlü diğer
masraflar büro tarafından karşılanacaktır.
Madde — 4.
Büro İş Gücü Faaliyet Merkezini Türkiye'den başka bir memlekete nakil veya bu merkezi tama
men ilga etmek hususunda kendi takdir hakkını kullanmakta serbest olacaktır. Bununla beraber bu
şekilde bir nakil veya ilga halinde büro faaliyetten Hükümeti üç ay önceden haberdar edecek ve yu
karda üçüncü maddeye uygun olarak istifadesine tahsis edilmiş bulunan bina ve mefruşatı olduğu
gibi Hükümete geri verecektir.
Madde — 5.
Âkıd taraflar karşılıklı muvafakat voliyle bu anlaşmayı her hangi bir zamanda fesih veya tadil
edebilirler.
Madde —• 6.
Hükümet ve Büro bu Anlaşmayı İngilizce dilinde iki nüsha olarak 1952 yılı Mart ayının 21 nci
günü Cenevre'de imzalamışlardır. Anlaşma, Türkiye B. M. Meclisi tarafından tasdik edilmiş olmak
kaydiyle imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Y.
Mustafa. Kenanoğîu
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Milletlerarası Çalışma B. Y.
Chester W. Hepler

