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BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısının
açık oylamasına 103 sayın üye iştirak etmiş, 102
kabul, 1 ret oy kullanılmıştır. Tasarı kabul edil
miştir.
Bir önerge var takdim ediyorum.
Sayın Başkanlığa
Müzakerenin
rim.

kifayetini arz ve teklif edeEskişehir
Ömer Ucuzal

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Yapılmış olan tenkitlere cevap vermek üze
re, Çalışma Bakanı Sayın Uzuner.
ÇALIŞMA BAKANI ALÎ RIZA UZUNER
(Trabzon Milletvekili) — Çok Sayın Başkan,
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri;
Çalışma Bakanlığının 1973 yılı bütçesi yük
sek heyetinizin kararlarına sunulmuş bulunmak
tadır. Bu vesileyle, Türk çalışma topluluğunun
yüce kurulunuza içten güven, selâm ve saygıla
rını arz etmeme izninizi istirham ediyorum.
Bakanlığını bütçesi üzerinde çok istifadeli
tenkit ve temennilere ve Bakanlığımızın çalış
malarını tasvip etmek suretiyle bizi daha çok
teşvik eden 'değerli senatörlere teşekkür etmek
isterim. Şahsım ve mensubolduğum camia adı
na sunduğum bu teşekkürler, gerçekten 1978
yılı programında bize ışık tutacak nitelikte ola
caktır. Elbette ki bu çalışmalarımız, buradaki
tenkit ve temennilerin plân ve program çerçeA-V^I içinde kaldığı ölçüde gerçekleşebilecektir.
.Sayın senatörler, izin verirseniz mâruzâtıma
ge^eıı yıl kabul etmek lütfunda bulunduğunuz
bütçemizi en iyi kullanımla, çalışma yaşantımı
za ürettiğimiz hizmetlerin bilânçosuyla, kabul
buyurduğunuz takdirde 1973 yılı bütçemiz için
de bir kısmını geliştireceğimiz, bir kısmına da
yeni başlayacağımız işleri kapsayan Bakanlığı
mın -bir nevi çalışma programında yer alan bâ
zı hususları özetle bilgi ve takdirlerinize sun
mak istiyorum.
Değerli senatörler-, bilindiği üzere Bakanlı
ğıma, kuruluş yasası, kalkınma plânı ve programıyle verilmiş olan, hukukî temelleri Anaya
samıza dayalı tüm görevler, toplum dediğimiz
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canlı bir organizmanın sosyo - ekonomik sorunlarıyle giriftleşmiş, ücret, iş, işsizlik, istihdam,
sosyal güvenlik, meslek ilişkileri ve benzeri ko
nuları içermekte, görünür kalemler gibi bugün
yapılıp yarın sonucu alınabilecek tedbirlere
bağlanamayacak, reaksiyoner bir yapıyla ilgili,
çok kez zaman isteyen önem ve kapsamdadır.
Son zamanlara değin kanunî formaliteleriyle ve genellikle hizmet içi idarî işler ile uğraş
mış olan Bakanlığım, özellikle son bütçe yılı
mızda çalışma yaşantımızın içine girmiş, çalı
şanlarla kaynaşmış ve hizmet üreten bir yürütüm sağlamıştır. Bakanlığım ve bağlı kurum
larının gösterdiği, Hükümetimizin reform ilke
sine uyarlı bir değişme ve gelişmenin Kuruluş
Kanununa yansıtılarak hukukîleştirilmesi için,
gerekli yeniden düzenleme çalışmaları yapıl
mıştır.
Ancak, Üçüncü B?ş Yıllık Kalkınma Plânı
mızın 1973 yılı programının 511 nci paragra
fında sözü edilen ve Devlet Plânlama Teşkilâ
tımızın hazırlayıp kamu kuruluşlarına gönder
mesi öngörülen model beklenmektedir. Bu ko
nuda Sayın Baysoy ve diğer konuşmacıların
haklı görüşlerine katılıyoruz, Bakanlık olarak
biz hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız.
'Sayın senatörler, yurdumuzun selâmetle ge
çirmekte olduğu zor koşullar, iç yaşantımızın
düzenlenmesi ve denetlenmesi çalışmalarına
özel bir önem kazandırmıştır. îşçi ve İşveren
haklarının eşitlik ve. adalet ölçüleri içinde ko
runması, işin etkili denetimiyle olanaklıdır. Bu
sayede Anayasa dışı bölücü etnik ve ideolojik
eğilimler büyük ölçüde etkisiz kalır ve çalışma
barışı gerçekleşir. Bu amaçla işyerlerimizin tü
münün saptanarak kartoteks yöntemiyle tesci
lini öngören bir sistem uygulamaya konulmuş
tur. Bölge çalışına müdürlükleri ve özellikle
is müfettişleri kadroları imkân ölçüsünde artı
rılmış, Doğu"da yeni bir bölge müdürlüğü açıl
mıştır.
Toplu iş ilişkilerini düzenleyen 274 sayılı
Sendikalar ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi,
Grev ve Lokavt Kanunlarımızın çalışma barışı
nı sağlayacak bir biçimde değiştirilmesi ihtiya
cı, uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar sonu
cunda anlaşılmıştır.
274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin Ana
yasa Mahkemesince iptal edilmesi de, her iki
582 —

