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Saym Bakanın mütalaası olacak mı efen
dim?.. Buyurunuz Saym Bakan.
ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER
(Trabzon Milletvekili) — Sayın Başkan;
Sayın Senatör Vural'ın temel görüsünü tak
viye etmek bakımından kendilerinin de ifade
buyurdukları 7 nci maddede iki yıl süre ile bu
ertelenmiş bulunmaktadır.
Şimdi; bu madde ile bizim getirdiğimiz hu
sus, müşavir, ataşe ve ataşe yardımcıları hak
kındaki imtihan ve nitelikler ile memur ve sos
yal delegeler arasındaki farklılıktır. Daha ev
vel bunlar tüm olarak mütalaa edilmiş, aynı
sınavdan geçirilmiştir.
Saym Başkan, mutlaka dikkat edilmiştir; bu
sınavın iki cephesi vardır. Üniversitedeki dil
hocalarının da katılacağı yüksek seviyede bir
dil imtihanı, onu müteakip niteliklerini tespit
etmek için ayrıca yeterlik imtihanı lisanın öte
sinde bahis konusudur.
Sayın Başkan, şunu arz edeyim ki; benzeri
kuruluşlarımızda yalnız bakanlıklardan dış tem
silciliklere tayin usulü yer almakla beraber,
onun yanında değişik sürelerde iki yıl veya üç
yıl gibi bizim kanunumuzla muadelet şeklinde
bir uygulama vardır.
Değerli Başkan, şunu ifade etmek isterim ki;
gönderilecek kimselere şu anda çok ihtiyaç duy
duğumuz için, Bakanlıkta yeteri kadar elema
nımız bulunmadığı için ve hatta açtığımız bir
imtihana katılanlar arasından ancak dört kişi
nin kazanması muvacehesinde bu yola gittik.
Yine, bir taraftan Yurt Dışı İşçi Sorunları
Genel Müdürlüğünü merkezde bu kanunla ku
ruyoruz, bununla birçok yetenekli elemanlar
alacağız ve bu elemanlarda aşağı yukarı bu
dış görevlerde aranacak vasıflar da saptanacak
tır. Bu şekilde merkezde bir kaynak tesis et
miş bulunacağız. Bu kaynağın dışa etkili ola
cak şekilde, dışta görev yapacak şekilde güçlen
mesi için elbette ki, bir oryantasyona ihtiyacı
olacaktır, iki yıllık süre de bunun için kâfi ve
vafidir. Bu tabikattan mülhem olarak etkin
bir kuruluş için bu şekilde formüle edilmiştir,
arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Bu suretle Saym Vural tarafından verilen
önergeye Saym Bakan ve Komisyonun Saym
Başkanı katılmamışlardır.
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önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir efendim.
Bir önerge daha var, okutuyorum efendim.
Saym Başkanlığa
Görüşülmekte olan kanunun ikinci maddesi
nin (C) bendine aşağıdaki ekin eklenmesini arz
ederim.
«Yukarıdaki fıkralarda zikredilen hususlar
aranmaksızın gerekli hallerde Çalışma Bakanı
nın önerisi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile
Devlet yönetiminde görev yapmış kişiler atana
bilir.»
Ankara
Mahmut Vural
BAŞKAN — Saym Mahmut Vural madde
üzerindeki konuşmalarında önergelerini izah
buyurmuşlardır.
Önerge üzerinde söz isteyen saym üye.. Yok.
Sayın Komisyon Başkanı katılıyor musu
nuz?... Katılmıyor musunuz.
Saym Bakan siz katılıyor musunuz?..
ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER
(Trabzon Milletvekili) — Sayın Başkan;
Etkin olması bakımından, güçlü olması bakı
mından sayın önerge sahibinin önerdiği fakül
te veya yüksek okul mezunu olmadan, Çalışma
Bakanlığında çalışma şartı ile (ki, bu iki yıl
erteleniyor) aranmadan, yüksek tahsili olma
yan kimselerin de, formasyonu müsaidolmayan
kimselerinde dışarıya atanması gibi bir imkân
doğmuş olacak. Bu, tatbikatta suiistimal edile
bilir bir haldir. Şunu da Yüce Senatoya arz et
mek isterim ki, bunu bakanların veya genel mü
dürlerin takdir ölçüleri dışında, sağlam, objek
tif esaslara bağlamak bakımından bu espri ile
bu kanunu takdim etmiş bulunmaktayız.
Saniyen tadilden önceki, yani yürürlükte
olan kanunda da bu hükümler yer almaktadır.
Bu yönden önergeye iltifat edilmemesi kanaa
tini arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Vural, söz mü istediniz
efendim?.. Buyurunuz.
MAHMUT VURAL (Ankara) — Saym Baş
kanım, benim takririmdeki kasıt yüksek tahsil
li olmamak, lisan bilmemek değil. Yüksek tah
silli olup en iyi derecede lisan bilen, bu işi en iyi
yapabilecek bir kimse varsa, kanunun elini
kolunu bağlamasına rağmen, üç yıl hususunu

