Milletlerarası Çalışma Bürosu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında İstan
bul'da Yakın ve Orta Doğu îş Gücü Faaliyet Merkezi kurulması için Cenevre'de
imzalanan Anlaşmanın onanması hakkında Kanun
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MADDE 1. — Yakın ve Orta Doğu memleketlerine, îş Gücü meseleleri ile il
gili faaliyetlerinde yardımlarda bulunmak üzere Milletlerarası Çalışma Bürosu
tarafından İstanbul'da bir Yakın ve Orta Doğu îş Gücü Faaliyet Merkezi kurul
masına ait olup Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Çalışma Bürosu
arasında 21 Mart 1952 tarihinde Cenevre'de imzalanan Anlaşma onanmıştır.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3, — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
11 Haziran 1952

MİLLETLERARASI ÇALIŞMA BÜROSU ÎLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İSTANBUL'DA BİR YAKIN VE ORTA DOĞU İŞ GÜCÜ FAALİYET MERKEZÎ
KURULMASI HAKKINDA ANLAŞMA
Gerekli ehliyet ve meslekî ihtisaslar bakımından yetiştirilmiş ve kendisine kâfi derecede iş
imkânları temin edilmiş ve tevzin olunmuş bir iş gücünün iktisadi ve sosyal kalkınma ve geliş
mede son derece önemli bir rol oynadığını,
»
•
Yayın ve Orta Doğu memleketlerinin ise bu bakımdan kendüerine has ihtiyaç ve zaruretler
içinde bulunduklarını,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin (bundan sonra «Hükümet» diye zikredümiştir), Milletler
arası Çalışma Bürosu (bundan sonra «Büro» diye zikredilmiştir) tarafından Yakın ve Orta Doğu
memleketleri için ihdasına karar verilmiş olan îş Gücü Faaliyet Merkezinin İstanbul'da kurul
masını teklif etmiş olduğunu ve bu teklifin Büro tarafından kabul edilmiş bulunduğunu,
Mezkûr îş Gücü Faaliyet Merkezine çalışmalarında her türlü kolaylıkları sağlamaya amade
bulunduğunu Hükümetin ayrıca Büroya bildirmiş olduğunu,
Göz önünde tutarak Hükümet ve Büro aşağıda imzaları bulunan usulü veçhile yetkili kılınmış
temsilcileri vasıtasiyle bu Anlaşmayı imzalamışlardır.
Madde — 1.
Büro genel olarak iş gücü üe ilgili meselelerle meşgul olmak üzere İstanbul'da Yakın ve Orta
Doğu memleketleri için bir iş gücü faaliyet merkezi kuracaktır. Merkezin faaliyetleri aşağıdaki
hususları ihtiva edebilir :
A) îş gücünün tesküâtlandırılması ve tanzimiyle iligili meselelerin tetkiki.
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B) Umumi ve muayyen iktisadi gelişme plânlariyle alâkalı olmak üzere, insan gücü durumu iİo
iş arz ve talebinin karşılaştırılmasında kullanılan usul ve metotlar ve î§ ve îşçi Bulîha Teş
kilâtı bakımından ihtiyaçların etüdü.
,
C) Lüzum ve ihtiyaçlarla mütenasip olmak üzere mevcut iş ve işçi bulma vasıtalarının ıslah ve inkişafı' için yardım ve mütehassısların tavsiyeleri.
D) î§ piyfesasının teşkilâtlandırılması, idaresi ve işletilmesi konuları üzerinde etüdler ya
pılması ve mütehassısların tavsiyelerinin temini.
E) îş gücünün yetiştirilmesine ve meslekî ehliyetlerin geliştirilmesine matuf faaliyetlerde bulu
nulması.
F) Bölgedeki memleketlerini hükümetleri tarafından, kaynakları ve iktisadi kalkınma plân
ye 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;
b) Numune mahiyetinde tatbikat servisleri;
c) îş gücü mevzuu ile ilgili 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,
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Madde— 2.
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fîükümet, Birleşmiş Milletlere bağlı ihtisas teşekküllerinin ayrıcalık ve muafiyetleri hak
kındaki Sözleşmenin Türkiye B. M. Meclisi tarafından tasdikına değin, istanbul'daki îş gücü
"Faaliyet Merkezine ve bu merkezin Büro tarafından tâyin edilen memurlarına, Birleşmiş Mil
letlerin Ayrıcalık ve Muafiyetleri hakkındaki Sözleşmenin tasdikına dair olan 15 Mart 1950 ta
rih ve 5598 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak ayrıcalık ve muafiyetler tanımayı taahhüt
edep.
Madde — 3.
Hükümet îş Gücü Faaliyet Merkezine elverişli bir binayı ve bu bina dâhilinde lüzumlu telefon,
elektrik ve su tesisatını ve ayrıca Büro eşyasından münasip göreceği kısımları temin etmeyi taahhüt
eder. Şurası mukarrerdir ki îş Gücü Faaliyet Merkezinin işletilmesine taallûk eden her türlü diğer
masraflar Büro tarafından karşılanacaktır.
Madde — 4.
Büro îş 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.
P;..
Madde — 5.
, Akıd taraflar karşılıklı muvafakat yoliyle bu anlaşmayı her hangi bir afemanda fesih veya tadil
edebilirler.
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Hükümet ve Büro bu Anlaşmayı İngilizce dilinde iki nüsha olarak 1952 yılı Mart ayının 21 nei
günü Cenevre'de imzalamışlardır. Anlaşma, Türkiye B. M. Meclisi tarafından tasdik edilmiş olmak
kaydiyle imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti T.
Mustafa Kenanoğlu
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Milletlerarası Çalışma B. Y.
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