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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu Tasarısı

nı görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona seçilen 
üyeler Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devam olunarak; 

Anayasa Mahkemesi, 
Adalet Bakanlığı, 

Yargıtay Başkanlığı bütçeleri kabul edildi. 
20 Ocak 1982 Çarşamba günü saat 10.00'da top

lanmak üzere Birleşime saat 16.25'te son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 
Evliya PARLAK 

Kâtip Üye 

Fenni ÎSLÎMYELİ 
Başkan 

Başkanvekili 
Mehmet PAMAK 

Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Türk - Bangladeş Askeri Eğitim İşbirliği 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Maili İşler ve M'illi Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/30) 
(Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 11.1.1982) (S. Sa
yısı : 57) (Dağıtma tarihi : 19.1.1982) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangla
deş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dakka' 
da İmzalanan «Kültür Anılaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ve 
Milli Eğitim ve Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları.; (1/23) (Raporun Başkanlığa 
geliş tarihi : 13.1.1982) (S. Sayısı : 58) (Dağıtma ta
rihi : 19.1.1982) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam 
Cumhuriyeti Arasımda Hukuki ve Ticari Konularda 
Adli Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları 
raporları. (1/3) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 
13.1.1982) (S. Sayısı : 59) (Dağıtma tarihi : 19,1.1982) 

4. — «Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Ko
runmasına Dair Sözleşme» ye Türkiye Cumhuriyeti
nin Katılmasının Uygun Bulun'duğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Milli Eğitim ve Milli Savunma, İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/51) (Ra
porun Başkanlığa geliş tarihi : 13.1.1982) (S. Sayı
sı : 60) (Dağıtma tarihi : 19.1.1982) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam 
Konferansı Örgütü Arasında İslam Ülkeleri İstatis

tik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Mer
kezinin Ankara'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Milli Eğitim ve Milli Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/2) (Raporun 
Başkanlığa geliş tarihi : 13.1.1982) (S. Sayısı : 61) 
(Dağıtma tarihi : 20.1.1982) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cum
huriyeti Arasında Türk Mal, Hak ve Menfaatlarının 
Tanzimine İlişkin 4 Haziran 1981 Tarihinde Kahire' 
de İmzalanan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Mali İşler ve 
Milli Savunma, içişleri ve Dışişleri komisyonları ra
porları, (1/17) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 
13.1.1982) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 20,1.1982) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk 
Cumhuriyeti Arasında Ceza Üslerinde Karşılıklı Ad1!! 
Yardım ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Milli Savunma, İçişleri ve Dış
işleri komisyonları raporları. (1/107) (Raporun Baş
kanlığa geliş tarihi : 13.1.1982) (S. Sayısı : 63) (Da
ğıtma tarihi : 20.1.1982) 

8. — Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi 
Uluslararası Teşkilatı (INMARSAT) Sözleşmssıi ve 
İşletme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaş 
tırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve Milli 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/54) (Raporun Başkanlığa geliş tarihi : 13.1.1982) 
(S. Saıyısi : 64) (Dağıtma tarihi : 20.1.1982) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Sadi IRMAK 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, İmren AYKUT 

IBAiŞKjAN — 39 flou Birleşiiımli açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere bağlıyoruz. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/74) (S. Sayısı : 
4) U) 

A) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇE
Sİ : 

BAŞKAN — Programımıza göre ilk olarak M'illii 
Savunma Bakanlığı Bütçesini görüşeceğiz. 

Bu Bülfcçe ite ilgi! olaralk söz alanların isiimferini 
okuyorum dfdndim : Sayım Ali Dikmen, Sayın Azmi 
Eryılmiaz, Sayın: Tevfiilk Fikret Alpaslan, Sayın Nuri 
Öızgöke^ 

iSalyın Ali Dikimen'i rica ediyorum, buyurumuz 
efendimi. 

ALİ DİKMEN — Sayın Başkam, sözlerime baş-
laımadam önce sizi ve Danışma Meclisti üyelerini, Sa
yın Balkanı, sayım komutanlarımı ve Milli Savurimıa-
nm seçkliln tfemstildiHerinü hürmetle sellamfliaırııım 

İç ve dış tehlikelere karşı Türk yurdunu, Türkü
ye Cumlhurliıyetü'nli korumak ve" kollamak göreviyle yü
kümlü Türk Silahlı Kuvvetlerimin her tüıHfüj ihtiyacı
nı, Genelkurrniay Başkanlığıyla koordlimeli Mili Büt
çe ve dış 'kaynaklardan sağlanan imkânlardan fay
dalanarak yerine getirmekle sorumlu Milli Savunma 
Balkanlığı Bültçesli üKeriimdekii görüş ve düşüincelerliımli 
teellirltmdk için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın üyeler; 
Ülkelerim ekonomik durumları, savunmaya ayıra-

IbieceMerı Kaynaklar açısından bir hayli önem ka-
zanimıalkltadır̂  Bunumla beraber, hi'çiblir ülke içimde 
bulunduğu gayri müsait koşullara nağmen, son yıllar-
da savunma harcamalarından kısınltı yapma yoluna 
igiltımlelmektedlir. İçinde bulunduğumuz yıllr, ülke eko-
notalM 'bakımımdan buhranlı yıllar olmasına ve kat
lanmak ziorunlda daldığımız ağır efkon'omfflk koşulla-

(1) 4 S. Sayılı basmayazı 14.1.1982 tarihli !55 
ncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

ara rağmen, ilke savunması gibi kutsal bir görevi 
yükliemımiş dan Silahlı Kuvvetlerimize, dar bütçe im-
Ikânlanımızdan yeterince destek, sağlandığına inanı-
'yorum. 

iSon yıllarda zaman zaman Silahlı Kuvvetlerimi
zin küçültülerek, ekonomik gücümüzle dengeli bir 
tseviyeye getlirime düşünceleri ortaya atılmıştır. 

IBüiltÜiın zorlayıcı koşulara rağmen, ülkelerim üret
mekten çdk ttiÜkletıcSi olaln silahlı kuvvetlerini idame 
dttirmd'ednii gerelkltiırien şüphesiz önemi faktörler var
dır. 

Bugünün harplerimde bir kuvvetlin başlı baişına ha
rekâtta ibulun/mıası Ve bir hedefi elde etmesi müm
kün görülmemektedir. Hedeflerim elde edilebilmesi 
İçim kara, deniz, hava kuvvelerimin yeterli seviye-
dle buluinduırulmalsı ve koordimeli olarak yönetilmesi 
gerdkmleikltedir, 

Ayrıca, ülkeleri içten yı'kma taktik ve teknik
leri dikkate alındığında; barışta iç emmiyelt ve asa
yişti, seferde bu görevle birlikte silahlı kuvvetlerin 
elmırlinde olaralk yurt içimde emmıiyeitii sağlayacak kol
luk kuvvetlerimin de barıştan 'itibaren etkili ve ye
terli seviyede olması zarureDi vardır. 

Kuvvetlerim bünyesine ve kuvvetüerara'sı denge
ye en başta tesir edem amiller, devletlerim; hudutları 
ve vatanı sathının genlişlliğiyle komşul'arımızım takip 
ettikleri Ve ddebileodklbrli politikalarıdır.; 

Ülkemizin coğrafi durumu ve jeopolitik önemi 
herkesçe malumdur,; Özellikle son Ortadoğu olayları, 
Afganistan'ım işgali ve komşumuz Yunanistan'ım uz
laşmaz tutumuyla üllkemlizim jeopoMik önemi daha 
da artmış bulünmalktadır. 

22 Eylül 1980 tarMnden bu yana İran - Irak 
(arasındaki harp devam etmdktedir.; Türkiye dahil ol-
malk üzere birçok ulusun ana'buluculuk teşebbüsüme 
rağmen, haribi siona erdirmek mürnküm olmamıştır. 
Harp müddetince her ülkeyi de acılara garkedecek 
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itılsan ve malzeme kayıpları dluriken, gelir kaymak
larının çdk büıyiütk bir bölümlünü teşlk'il eden petrol 
tesisleri de acımaisızca tahrip edlilımüştir. Kaynakları 
'itibariyle zengin ölıması gereken bu ülkeler fakirlie-
şirlken, böilgefdelki bazı ülklefer de İran ve Iralk taraf -
ılisı dlmalk üzere resmen vaziyet almışlardır. Süper 
güçler ise, herhangi bir .tarafı desteklememekle be
raber, gelişmeleri büyük hir dikkattle izlemektedir
ler. Türkiye komşusu ve dostu olan bu iki ülke ara
sındaki harp ımüddetince tarafsız bir tutum izlemek 
suretiyle bölgesinde güven veren ve saygı uyandıran 
bir Devlet olmuştur. 

1967 yılından bu yana Güney bölgemizde İsra
il ile komşularımız arasında süre gelen olay ve 
mevzi çatışmalara şahit oluyoruz. Nitekim, son ola
rak İsrail tarafından Golan tepelerinin haksız bir 
şekilde ilhakı, Ortadoğu'da esasen mevcut gergin 
olan durumun bir kat daha artmasına sebep olmuş
tur. İsrail'in bu emrivakisi karşısında durdurulmuş 
ve belirsiz bir süre için ertelenmiştir. 

Komşumuz, dostumuz ve müttefikimiz olması
na rağmen, Yunanistan ile olan ilişkilerimiz son za
manlarda ciddi şekilde zedelenmiştir. Hepimizin bil
diği gibi, bir partinin başkanı ve muhalefet lideri 
olarak Türkiye'ye karşı başlattığı olumsuz tutumu
nu, Başbakan ve Milli Savunma Bakanı olarak da 
maalesef devam ettirmekte ve bunda da kararlı gö
rünmektedir. Nitekim, son Savunma Bakanları top
lantısında sanki Türkiye'den bir tehdit varmış gibi, 
Doğu sınırlarınım; güvence altına alınması ve son oıla-
rak da Polonya ile birlikte Türkiye'nin kınanmasını 
talep etmiştir. 

Hiç bir komşu devletin topraklarına göz dik
meyen, daima barış ve dostluk ilkelerine sadık ka
lan Türkiye, eğer tecavüzkâr emeller beslemiş ol
saydı, 1974 senesinde doğan fırsatları değerlendire
bilirdi. Kıbrıs ıBarış Harekâtı sırasında Atina cad
delerinde bazı Türk sanatkârlarının fotoğraflarmu da 
tanklar üzerinde taşıyarak, «hedefimiz İstanbul» di
ye sloganlar atıp, mitingler tertiplemek; Batı Trak
ya'da yüzlerce sıoydaşıımızı göçe zorlayıp, sınır 
dışı etmek gibi (tahriklere girişen bu Devlet, Or
dusunu bir ayda Meriç Vadisine getirememiş 'olma
sına rağmen, biz olayları sükûnet ve soğukkanlılıkla 
izledik ve Türk - Yunan sınırının bekçiliğini yaptık. 

Bugün kendi ordusunun yönetime elkoymasın-
dan korkan Yunan Başbakanı, Savunma Bakanlığı 
uhdesinde bulundurmak ve bir yandan da ordusu
nun üst düzeyde komuta kademesini tasfiye eder,-
ken, şantaj politikasından vazgeçmemiştir. Bir basın 

toplantısında bir gazetecinin Doğu sınırlarının gü
vence altına alınmasının NATO devletlerince kabul 
edilmemesi karşısında ne düşündüğü hakkındaki so
rusuna: «Uygulanacak başka yöntemlerin bulunabile
ceğimi» beyan etmiştir. Şüphesiz bulabileceği yegâ
ne yöntem, güvence verilmediğine göre, Yunan Or
dusunu güçlendirmek, adaları silahlandırmaya devam 
etmek, Kılbrıs konusunu tahrik etmek ve psikolojik 
savaşı sürdürmek olacaktır. 

,Bu arada şunu özelikle belirtmek isterim ki, 
milletlerarası antlaşmalar ihalen yürürlüktedir ve 
Türkiye bu antlaşmalardan kaynaklanan haklarını hiç 
bir şekilde oldu bittilere bırakmamıştır ve bırak
mak niyetinde de değildir. 

Yunanistan'ın yeni yönetiminin Kıbrıs konusun
da bugüne kadar sağlanan gelişmeleri baltalayan, 
Rum Yönetimine uzlaşmaz tutumlarında cesaret ve
ren yeni bir yaklaşım içinde olduğu da görülmekte
dir. Her zaman tekrarlandığı gibi, Türkiye Kıbrıs'ta 
Türk Toplumuna karşı milli, tarihi ve ahdi vecibe
lerini yerine getirmekte kararlıdır. Yunanistan'ın Kıb
rıs'a silah, malzeme ve personel sevk etmesiyle Rum
ların çeşitli kaynaklardan saldırı amaçlı yeni silah 
ve malzeme temin gayretleri Kıbrıs sorununun çö
zümüne yardımcı olamayacaktır. 

Kılbrıs ve Yunanistan'da ortaya çıkan bu geliş
melere rağmen, Kıbrıs Türk Federe Devletinin ken
di iç yönetimindeki gelişmeleri dikkatle takip et
memiz (gerektiğini üzülerek de olsa burada belirtmek 
isterim. Şunu da bilelim ki, hailen Ada'da bulunan 
Türk Kuvvetleri Türk Toplumunun güvenliğini sağ
layacak güçtedir. 

Diğer yandan, ayrı ittifak bloku içinde olmamıza 
rağmen, komşularımız Sovyetler Birliği ve Bulgaris
tan ile ekonomik, kültürel ve politik ilişkilerimiz her 
geçen gün olumlu yönde gelişmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ülkemizin coğrafi ve jeopolitik durumu, çevremiz

deki cereyan eden olaylar ve komşularımızla olan 
münasebetlerimizi kısaca özetlemeye çalıştım. Diğer 
yandan, Türkiye'nin NATO'ya daihil bir ülke olması 
önemini daha da artırdığını takdir edersiniz. Şüphe
siz Türkiye NATO çerçevesinde ve NATO'nun kuru
luş maksadına uygun faaliyetleri geçmişte olduğu 
gibi, gelecekte de destekleyecektir. 

Sayın üyeler; 
Sıkıyönetim uygulamalarının olumlu sonuçları 

memnuniyetle izlemektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri
nin 12 Eylül 1980'den sonra yaratmış olduğu hu-
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zur ve güvenlik ortamı içinde ülke ekonomisi prob
lemli dönemlerini geride bırakmış, milli bütünlüğü
müz için tehlike teşkil, eden unsurlar bertaraf edil
miştir. 

Ancak, elde edilen bu başarılar asıl görevi Türk 
yurdunu korumak ve kollamak olan görevinden uzun 
süre uzaklaşmasıyla gerçekleştirilebilmişitir. Sıkıyöne
timin, Silahlı Kuvvetleri maddi yönden olduğu kadar, 
manevi bakımdan da yıpratan bir yönetim olduğu
nu bilmemize rağlmien, daha büyük tahribatı önle-
oıök için istemeyerek de ollsa uygulanmak zorunda 
'^alınmıştır, 

ıSı'k'Dyiöndtiim uygulamaları Silahlı Kuvvetlerde per
sonel zaifüyeltJi, harp silah ve araçlarının zamansız 
yıpranması, eptiım. yetersizliği,. askerli harcamaların 
artması gilbi hususfliar ile ^^11^6130 güdünü olumsuz 
yönde eltMlemiiş bulunmaktadır. Savunma gücümüz
de meydana gelen bu zafiyetin gîderimedi çarelerinin 
'arlanacağına ve giderileceğine inanıyorum. Yeter kli, 
Silalhlı Kuvvdtleriımliz bu sahadaki 'başarılarını sür
dürmeye devalm etsin ve manevi sahada kayıplara 
uğralmladıan mllletidin kendisine olan güven kaynağı
nı yitirmesin1,] 

Sayın üyeler; 
Jandarimla, emdilyet ve düğer güvenlik kuvvetleri

nim buigün ve yarın karşıilaşıll'aaalk sorunlara cevap ve-
relblecek şekilde teşkil, teçhiz ve eğitimlerinin sağ
lanarak, Silalhlı Kuşetlerimiz en kıısa zamanda bu 
ıs/orumllulülkjtaın kufltariflariak esas görevine dönmesirii 
'temenna; etmekle beraber, stoyönetiimiin Silalhlı Kuv-
vdtleriimiiz içfcn bütün bu mahzurlu yönlerine rağmen 
bir süre daha devamında fayda umduğumu da be-
İftrjtmek isterim^ 

Çüriklü, içinde bulunduğumuz bölge, uluslararası 
huzursuzluk, menfaat çatışmaları ve istikrarsızlığın 
toda'k noktasıdır.. Türk Silalhlı KüvveMeriınıin müca-
de'.a ettiği uluslararası terörizm ve bu terörizmin 
Türkiye'deki işibMiacçlerİnlin faaliyetleri devaim et
mektedir .Türkiye'ye yönelik bu tertipleri .bertaraf 
etlmtek üzere bir yandan Silahh Kuvvetler'iımiizin mo
dern Cilalı ve araçlarla teçhizi çalışmaları sürdürülür
ken, diğer yandan O'nu iç güvöntik görevleri ve sı
kıyönetimi uygulamalarının yaratacağı zafiyetten kur-
ıtaıtrnak için adi tedMrİbrtin ataması da kaçınılmaz 
hale 'getaiiiş/tıilr.ı 

Şunu kesinlikle beltaımlek isterim ki, Millet Or
dusuna güveniyor ve yönefiilmklen memnundur. Bir 
'kere TairkÜye'dekli rejlümün adı alskeri rejimdir. Batılı 
dekarımızın dilinde «Askeri junta» veya «Askeri 

d'toatorya», ama gerçekte tahlil edildiğinde açıkça 
demiökrasli kuralarınım uygulandığı, gerçekçi demok
ratik askeri rejimdir. Şu halde, buıgüine kadar dün
yada gölmfiış askeri rejiımler icedsiinde kısan hak ve 
ıhlürriyetllerane açık ve saygılı, Atatürk 'ilkelerinin he
defleri doğrultusunda, memleketin ve milletin gele
ceğine muzalf, kendli coğrafi, kültürel, sosyal, müli 
Ibürtyes'ine uygun bir demlakraltik rejikrün yeniden 
kurma gayret ve çabasını göstetten, milletinim çoğun-
luğununı tasvip ve desteğini gören bir rejime karşı 
IBaltıh gerçek ve zahiri dostların tepki ve tazyiki ne
den 

Türk Ordusunun ve mileHinin huzur ve başarısı
nı kıskandıkları için. TorkiyeV ömek alarak bir gün 
kendilerinde de askerlerin yönetime el atasallarından 
fooirkftukfları îçindÜr. 

Sayıin arkadaşlar; 
'Buraya fcadiar iç ve dış tehditlere karşı Silahlı 

Kuvvetlerimizi. teşkil, teçhiz, eğitim ve güçlendiril-
mesli yönünden dilklkaıte ahnımiası genelken bazı fak
törleri belirtmeye çaluştım. Şüphemiz milli gücüyle 
denlgelü, haltta onun da üstünde bir Ordunun ida-
ımletii milletin btültçe imlkânlarına bağlıdır. Bütçe te't-
Ikilk ddildÜğinde miletimiizin saivumma giderlerinin üç 
'kaynaktan sağlandığı anlaşılıyor. 

iMiffi bütçemiz; 1981 yılında Devlet Bütçesi 1 tril
yon 541 miyar Türk lirası ölmüş, Milli Savunlma 
Bütçesd bunun içerisinde % 18,6"lık payla 287,6 mil
yar Türk l'iriası olaralk gerçekleşmiştir; fakat bu mik
tar ek Ödenek, REIMO ve önceki yılardah devre
den 470 mlilyon Türk lirası savunma giderleri gi'bi 
çeşitli nedenlerle 308,4 milyar Türk lirasına ulaş
mıştır. Bu mlilktarın tümünün mali yıl sonuna kadar 
düzenli ve planlı bir şekilde hizmetlere tahsıis edilmiş 
olacağı Rapordan anlaşılmaktadır. 1982 yılına ait 
Milli Savunma Bütçesi 312.7 milyar Türk Lirası ola
rak gerçekleşmiştir. Bu miktar 1981 yılı. başlangıç 
bütçesine göre, 10,5 oranında 30 milyar 67 milyon; 
gerçekleşen bütçeye göre, 9.9 oranında 28 milyar 744 
milyon Türk Liralık bir artış göstermiştir. 

BAŞKAN — Lütfen üç dakikanız var efendim. 

ALİ DİKMEN — Bitiriyorum efendim. 
Yalnız, burada dikkatimizi çeken bir husus, 1981 

yılında olduğu gibi, REMO Planı için ilave bir öde
neğin konmamış ve ayrıca düzenlemeleri karşılaya
cak harcamaların dahil edilmemiş olmasıdır. 

Dış yardımlara gelince; askeri güç ve ekonomik 
güç arasındaki dengenin dış yardımdan sağlandığım 
belirtmiştim. Bu yardımlar halen Amerika Birleşik 

355 — 



Danışma Meclîsi B : 39 20 . 1 , 1982 O : 1 

Devletleri ve Federal Almanya yardımları olmak üze
re iki kaynaktan temin edilmektedir. Müsaadenizle 
bu hususta gerekirse ayrıntılı açıklamayı Sayın Ba
kanımıza bırakıyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sayın Bakan ve değerli temsilciler, temennileri

mize gelince; 
Silahlı Kuvvetlerimizi kalkınma durumumuz dik-

kade alınarak ekonomik; fakat modern birlikler ha
linde coğrafi durumumuza uygun şekilde teşkil ve 
teçhiz etmek, Kara Kuvvetlerimizde insan gücünü 
azaltarak kendi kendine yeterli, müstakil harekâta el
verişli atış, zırh ve hareket kabiliyetli birlikler halin
de teşkil ve teçhiz etmek, 

Silahlı Kuvvetlerimiz için şimdilik ekonomik ol
mayan silah ve elektronik cihazları yardım ve satın 
alma yolları ile temin etmek ve devamlı yenileştir
me imkânlarını araştırmak ve sağlamak, 

Çevremize göre daima görevini yapabilecek güç 
ve seviyede tutmak, 

Milli ve gayri nizami harp metotlarına göre ye
tiştirmek ve Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını te
min etmede dış kaynaklara bağımlılıktan kurtulmak 
anahedef ve politikamız olmalıdır. 

Milli savunmamızın icap ettirdiği harp endüstrisi, 
Silahlı Kuvvetlerin gücünü teşkil ve idameye yeterli 
olmadığından, milli ekonomi ve endüstrimizin harp 
endüstrisini destekleyici yönlerde koordineli çalışma
lar yapılmalıdır, 

Silahlı Kuşetlerimizin Sıkıyönetimle ilgili görev 
ve sorumluluklarının hafifletilmesi için Jandarma, 
Emniyet ve diğer devlet güvenlik kuvvetlerinin bu
gün ve yarın karşılaşılacak sorunlara cevap verebile
cek şekilde geliştirilmeli, teşkil, teçhiz ve eğitimlerine 
önem verilmelidir, 

.Sıkıyönetim mahkemelerinin yükünü hafifletmek 
ve sıkıyönetim kalktıktan sonra sürdürülmelerine ola-' 
nak verecek şekilde «Devlet Güvenlik Mahkemeleri» 
nin teşkil ve çalışmaları hakkındaki kanunun biran 
önce çıkarılması çalışmaları sürdürülmelidir, 

Sayın üyeler; 
Milli Savunma Bakanlığımızın ve Silahlı Kuvvet

lerimizin dikkatle ve hassasiyetle üzerinde durup, 
gayret sartfet'tiklerine inandığım sosyal fonlara' da bi
raz değinmek istiyorum. 

Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan 
subay, astsubay ve sivil memurların % 55'i lojman
larda oturmaktadır. Halen % 45 lojman açığı var
dır. Sıkıyönetim hizmetlerini de düşündüğümüzde, 

ordu personelinin büyük şehirlerdeki sıkıntılarını 
takdir edersiniz. Son yıllarda ev sahibi olmak iste
yen ordu personeli en'flasyonist baskılar altında sıkın
tı çekmektedir. Personelin bu sahada en büyük da
yanağı Ordu Yardımlaşma Kurumudur. Açılan kre
diler yeterli, kesilen taksitler de emekli olanların du
rumları da dikkate alınarak, ödeme güçleri ile den
geli hale getirilmelidir. 

Biliyorsunuz ordu personeli yurdun her köşesin
de ve mahrumiyet bölgelerinde hizmet ve vazife gör
mekte ve çocuklarının tahsili yüzünden, bazı aileler 
bölünme zorunda kalmaktadır. Bu sebepten, büyük 
şehirlerdeki yurtlar yeterli hale getirilmeli, yurt ol
mayan şehirlerde talebeler için ordunun sosyal te
sislerinden yararlanma imkânları sağlanarak, per
sonele moral güvencesi verilmelidir. 

Muharip gaziler, Kore gazileri ve EMİN - SU di
ye nitelendirdiğimiz emekli subaylarımızın, sosyal ya
şantılarının etkilenmesine neden olan bazı maddi ve 
manevi sıkıntılarının olduğunu biliyoruz. Büyük fe
dakârlıklara katlanarak, bu vatana hizmet etmiş olan 
bu gazi ve emekli subaylarımızı rahatlatıcı bazı ted
birlerin alınmasını da arzu ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Müsaade ederseniz sonucu şu cümlelerle bağlıyo

rum. Silahlı Kuvvetlerimizin gerek milli, gerekse 
NATO savunma sistemi içinde görevini yapabilmesi 
için, daima en modern silahlarla teçhiz edilmesi ve 
en modern usullerle yetiştirilmesi ve her an göreve 
hazır bulundurulabilmesi için, hazırlanan Bütçenin1 

Silahlı Kuvvetlerce en iyi ve ekonomik şekilde değer--
leridiriılecğine olan inancımı belirtir ve bu Vesile ile 
Sayın Devlet Başkanı ve Genel Kurmay Başkanımı
zın şahsında Silahlı Kuvvetlerimize başarı dilekle
rimle, şükranlarımı sunar, hepinizi saygı ile selam
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın Azmi Eryılmaz, buyurun efendim. 
AZİMÎ ERYILMAZ — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin saygıldeğer üyeleri, Sayın Bakanım, Sayın 
komutanlarımı. 

Milli Savunma Bütçesi üzerinde bu kürsüden, bu 
kürsü icat olduğu tarihten bu yana, devamlı surette 
olumlu eleştirilerde bulunulmuştur, temennilerde bu
lunulmuştur. Bunu bu şekilde kaydetmekte yarar 
varıdır. Bilhassa hassasiyetle durulmuştur, incMIme-
mesi için sözler çok iyi seçilmiştir. 

Danışma Meohsıinin bir kaderi vardır. Bu kade
ri Konseyle beraber paylaşmış bulunmaktayız. Kuru-

— 356 — 



Danışma Meclisi B : 39 20 . 1 . 1982 O : 1 

cu Meclisin bir kanadını Konsey, diğer kanadını da ı 
Danışma Meclisi teşkil etmektedir. Burada bu Meclis I 
başarıya ulaştığı takdirde, Konsey de başarıya ulaşa- I 
caıktır. Bu bakımdan, bizim eleştirilerimiz biraz ten- I 
kitten başka türlü tavsiye şeklinde olursa, öyle tah- I 
min ederim ki, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Konsey I 
eleştirilerimizden müteessir olmayacaklardır. I 

Türk Silahlı Kuvvetlerine, Konseye bu ülkenin I 
kendisine hizmet yapanlara minnet hissi olduğunu her I 
zaman belirttiği gibi, Türk Ordusuna da bir minnet I 
hissi vardır. Bunu burada kaydetmekten kıvanç du- I 
yuyorum, > - , I 

Milleti ile elele 12 Eylülü gerçekleştirmekle ül- I 
keyi 'bölünmekten kurtarmıştır. Bu bakımdan, ül- I 
kenin kendisini kurtaranlara minnet hissi vardır, iki I 
gün önce Türkiye'nin 12 Eylülden önceki durumunu I 
Devlet Balkanı Sayın Özgüneş bu kürsüden ifade etti. I 
Bu bakımdan tekrar hatıralarınızı tazelemek istemiiyo- I 
rum, aynen katılıyorum; fakat bizim 12 Eylülden ön-. I 
çeki durumla, 12 Eylülden sonraki durumu değer- I 
lendlirmekte baltaya düşen pâk çok kimseler vardır. 1 
Maalesef, ıkuruluşuna dahil olduğumuz Avrupa Kon- I 
şeyi de bazen hataya düşmektedir. Bunu gözden uzak I 
tutmamamız gerekir. I 

İkinci Dünya Harbinde, hürriyetlerin en büyüğü I 
olan korkusuz yaşama hürriyetini bütün dünyaya ilan I 
eden batılı ülkeler, 12 Eylülden önce, bizde can gü- I 
venliği olmadığı bir devirde, «Türkiye'nin hali nereye I 
varıyor» diye ilgilenmeyen Batılı ülkeler, 12 Eylül- I 
den sonra, derli toplu bir hale gelmeye başladığımız I 
günden bu yana, sık sik bir zamanlar Mençikof'un I 
İstanbul'daki tutumları gibi, mdkik ziyaretleri yap- I 
maktadır. Biz, Avrupa Konseyine dahil olmaktan ki- I 
vanç duyuyoruz; fakat Avrupa Konseyi de unutma- I 
sınlar ki, biz üyesi olduğumuz zaman bize karışabi- I 
liyorlar. Üyelikten çıktığımız takdirde bu karışma I 
durumlarını yitirecekler. Bu bakımdan bizi, Avrupanın I 
kararı değil, Türk Milletinin azim ve kararı kurtara- I 
caıktır ve esasen Konsey de aynı fikirdedir. Kendileri- I 
ne sual tevcih ettiklerinde, «milletin arasında dolaşın»! 
diye cevap verilmiştir. Çünkü milletin bugünkü yö- I 
netime mutabakatı \% 100'dür. I 

Kıymetli arkadaşlarım; I 
Şu çatı altında bir şey, bir istekte bulunacağım; I 

bundan önce bu çatının altında bulunanlar asgari I 
müştereklerde birleşelim diye istekte bulunmuşlardır. I 
Benim istediğim, benim talebim, asgari müştereklerin I 
biraz daha üzerine çıkalım, azami müştereklerde birle
şelim. Eğer biz, bu çatı altında başarıya ulaşır ve I 
memleketimizde halkın arasına karışırsak, işte nazik I 

i bir dönemde Kurucu Mecliste bulunmuş ve başarıya 
I ulaşmış insanlar olarak 'kabul ediliriz. Eğer bu çatı 
I altında başarısızlığımız sabit olursa, o zaman bizim 
I de cemiyet içindeki, Türk toplumu içindeki yerimiz 
I zayıf kalır. 

I ıBu nedenle Türk toplumunun ihtiyaçlarını yılma-
I dan, usanmadan dile getirip ,bu ihtiyaçlara çare ara-
I maık için başta Anayasa olmak üzere, bizim Kanunu-
I muzda verilen hizmetleri en mükemmel 'bir şekilde 
I görmemiz icabeder. 

I Savunma Bakanlığı Bütçeleri görüşülürken, teknik 
I konulara da değinilmekte, dış komşularla münasebet-
I 1er ortaya konmakta, bütçenin içimdeki savunma büt-
I çeleri miktarlarla dile getirilmektedir. 

I Benden önce bu kürsüden konuşan Sayın Gene-
I rai Dikmen, bu konuları 'etraflı bir şekilde dile getir-
I di. Bunların burada görüşülmesinde büyük yarar var-
I dır. Yine, benden sonra konuşacak Sayın General Al-
I paslan da daha fazla vukufla bu konulan dile ge-
I tirecektir. Bundan endişem yoktur. 

I Dün akşam radyoda komşumuz Rusya'nın gemi-
I lerinin, Yunanistan tersanelerinde bakıma alındığından 
I badsedildi. Yine, yakın bir tarihte Paris Büyükelçili-
I ğindeki Amerikan yarbayının hayatına kastedildiği he-
I pimizin gözlerinin önündedir. Demek ki terör, 12 Ey-
I lülden önce yalnız Türkiye'de değil, artık Avrupada 
I da yaygınlaşmıştır. İtalya'da bulunan NATO genera-
I linin kaçırılmasından sonra, Paris'teki yarbayın haya-
I tına kastedilmesi, terörün yaygın bir hale geldiğini 
I gösterir, 
I Bunlarla şunu arz etmek istiyorum ki, dıştaki 
I olan hadiseleri günü gününe, adım adım takip etmek 
I gerekir. Bunları da bu şekilde belerttikten sonra, Or-
I dunun ihtiyaçlarına da kısaca değinmek istiyorum. 

I Batı ülkelerinde bütçelerin Amerika'da belki |% 6, 
I % 7'si savunma harcamalarına ayrılır, Rusya'da belki 
I % 14-15'i savunma harcamalarına ayrılır; fakat bu 
S Meclis kurulduğu tarihten bu yana kadar savunma 
I harcamalarına ayrılan bütçe \% 15'in altına düşmemiş-
I tir. Arkadaşların bilhassa bu,konuyu bilmelerini arzu 
I ediyorum. Çünkü savunma bugün 500 bin askerin 
I beslendiği bir yerdir, Savunmanın eğitimi vardır, Sa-
I vunmanın hastanesi vardır. Savunmanın hâkimi var-
I dır, Savunma Türkiye'de, Türk tarihinde 2000 yıldan 
I beri kurulmuş bir müessesedir; köklü bir müessese-
I dir, bozulmamıştır ve 1961 Anayasasının en büyük 
I tarafı, Savunma ile Genelkurmayı uyumlu hale getir-
I m iştir. 
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Elbette Türkiye'nin sosyal sorunları çok fazladır. I 
Mesken ısorunu vardır, hâkimimin sorunu vardır, Sıkı
yönetimin sorunu vardır, çok fazladır. Diğer bütün 
kuruluşlardaki sorunlar Savunmada da vardır. Savun
ma Devletten maaş almaktadır. Bazılarımıızm aklı
na geldiği gibi, dışarıdaki vatandaşın aklına geldiği 
gibi, Savunmada çalışanlar refah içinde değillerdir. 
Oğlu asker, kardeşi arker olan bir arkadaşınız olarak 
söylüyorum, bizimle aynı sıkıntıyı paylaşmaktadırlar. 
Sosyal sıkıntıları vardır, bu sıkıntılar enflasyon cana
varının getirdiği sıkıntılardır. 

19601da kabul edilen 182 sayılı Kanun vardır; 
fakat bu Kanun halen gülünç bir rakam halinde kal
maktadır. Sayın Bakanımdan bunun düzeltilmesini arz 
ve talep ederim. 

Sözlerimi bağlarken bu Bütçenin Türk Silahlı Kuv
vetlerine hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. Saygılarım
la (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederini. Sayın Tevfik Fik
ret Alpaslan'ı rica ediyorum. 

TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisinin değerli üyeleri, Sayın Bakanımız; 

Yüce Türk Milletinin sinesinden çıkan ve onun 
ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası olan Türk Si
lahlı Kuvvetleri, Devletin bekasının ülke ve Millet 
bütünlüğünün ve cumhuriyet rejimimizin en kuvvetli 
güvencesidir, 

Bütçe üzerindeki görüş ve eleştirilerimi benden ön
ce söz alan Sayın Dikmen ve Eryıknaz'a aynen katıl
dığımı belirterek, takdim edilen bütçenin harcama ka
lemleri, hizmetler veya hizmet aktarımları ve ödenek
ler gibi konuları üzerinde yapmaktan ziyade, askeri 
durumu etkileyen siyasi ortam, muhtemel çevresel teh
dit, ulusal 'güvenliğimiz ve savunma politikamızın esas
ları üzerinde yapacağım. 

Ulusal güvenliğimizin amacı nedir, içinde bulun
duğumuz siyasal ortam ne durumdadır, savunma po
litikamızı etkileyen ilkeler nelerdir?.. 

Ulusal güvenliğimizin amacı, refah ve barıştır. 
Bu amaçla elde edinilmesi istenen husus ise, toprak
larımızın, haklarımızın ve çıkarlarımızın korunması
dır. Türkiye, ulusal güvenliğini başkalarının hakları
na, çıkarlarına ve topraklarına tecavüz etmek değil, 
onları korumakta, kollamakta görmektedir. Bu ama
cı Büyük Atatürk'ün «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» 
veciz "ifadesiyle ifade ediyoruz. Bu bizim Cumhuri
yet tarihimiz boyunca değişmeyen askeri politika
mızdır. J 
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Barış ve güvenliğin korunması dünyanın bu orta
mında yapısı ve büyüklüğü dengeli, ana kaynağı milli 
bütçemiz olmak üzere, bir silahlı kuvvetlere sahip 
olmak, onu zamanın değişen ve gelişen teknolojisine 
paralel olarak en modern silah ve araçlarla donat
mak suretiyle sağlanır. Ulusal güvenliğimizin en 
kuvvetli .güvencesi Silahlı Kuvvetlerimizdir; fakat ye
gane güvencesi değildir. Onun yegane güvencesi, 
Türk Milletinin mili birlik ve beraberlik içinde hak
larını, çıkarlarım ve toprağını korumak hususundaki 
kararlılığı ve bu kararlılığı uygulamadaki azim ve 
iradedir. Türk Silahlı Kuvvetleri gücünü Milletinden 
alan bu karar, aaim ve iradenin timsaldir. 

Danışma Meclisinin değerli üyeleri, sizlerinde çok 
iyi bildiği gibi, bugünkü dünya durumu Amerika 
Birleşik Devletleri, Sovyetler ve bitaraf ülkeler di
yebileceğimiz üç odağın ve diki blokun tesiri altında
dır. Bu güçler Doğu ve Batı biokunu teşkil etmişler
dir. Güç merkezleri yalnız değildir. Türkiye, Batı 
Avrupa ülkeleri, Doğu Avrupa yönünden gelecek 
tehdide karşı ulusal güvenliğini Amerika Birleşik 
Devletleriyle birleşmekte görmüş ve barışı korumak 
amacına dönük bir savunma anlaşması olan NATO'-
yu meydana getirmiştir. Diğer yönden, Doğu Avru
pa ülkelerinin Sovyetler ile birleşmesinden Varşova 
Paktı meydana gelmiştir. Çin Halk Cumhuriyetiyle 
Sovyetler arasında Güneydoğu Asyada sessiz bir 
mücadele devam etmektedir. Bir de Bloksuz Ül
keler vardır. Bu ülkelerin askeri güçlerinden ziyade, 
stratejik konumları, ekonomik güçleri ve Birleşmiiş 
Milletlerdeki oyları esas önemini teşkil etmektedir. 

Bugünkü dünya barışım güçler arasında kurulmuş 
olan denge korumaktadır. Bu denge, barış içinde bir
likte yaşama ve yumuşama ilkesini ve politikasını 
meydana getirmiştir. Komisyonun da belirttiği gibi, 
bütün yumuşama iddialarına ve artan silah fiyatla
rına rağmen, dünya tarihte misli görülmemiş silah
lanma gayreti içindedir. Yarışın durdurulacağına ve 
karşılıklı olarak bir silahlanmaya gidileceğine dair 
ortada herhangi bir delil bulunmamaktadır. 

Bölgemiz için de durum aynıdır. Bu sebepten do
layı bütçede bir artış yapılmıştır. Belirtilen dengenin 
sağladığı barışa güvemle bakabilir miyiz?.. Şüphesiz, 
hayır. Çünkü bu denge korkuya, dehşete dayalı bir 
dengedir. Böyle bir dengenin oluşturduğu barış da, 
elbetteki tam ve güvenilir bir barış değildir. 

Güçlerin Jıideri olan ülkeler, çok duyarlı olan 
bu dengenin oluşturulduğu barışı korumak politika
larını yürütürken, iki önemi hususa büyük önem 
vermektedir. Dünyanın neresinde vuku bulursa bul-
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sun, küçük devletler arasında çıkacak bir harbin dün
yaya yayılmasına engel olmak, çıkarlarına uygunsa 
kısa sürede bitmesine çaba sarfetmek, geliştirdikleri 
silahları denemek, çarpışan ülkelere satmaktır. İkinci
si ise, kemirme politikası veya daha açık olarak ifade 
edecek olursak, ülkeleri içerlerinden fethederek ken
dilerine taraftar bir rejimi işbaşına getirme politika
sıdır. Bu hususu tekrarlıyorum, kendilerine taraftar 
bir rejimi işbaşına getirme politikasıdır. 

BAŞKAN — Efendim, üç dakikanız kaldı . 
TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Ülkemizde 

teför ve bölücülüğün kaynağı ile desteklenmesi hu
susunda verilen bilgilere bu izahat arasında ilişki 
kurulmasını isterim. 

Sovyetler Birliği bir kısım ülkeleri kendi paktına 
alma gayreti içindedir. Amerika Birleşik Devletleri 
de Mısır ve Somali'yi kendi tarafına çekmiştir. Ame
rika Birleşik Devletleri - Çin Halk Cumhuriyeti ara
sındaki ilişkiler dünya dengesinde yeni bir nitelik 
kazandırmıştır. Türkiye'nin ulusal güvenliği açısın
dan bu ilişkileri ve dünyadaki politik gelişmeleri 
çok iyi bir şekilde takip etmesine ve bu dengenin 
daha duyarlı mı, yoksa daha güvenilir bir hale mi 
geldiğinin değerlendirilmesine gerek vardır. 

Ana hatları belirtilen bu ortamda ulusal güven
liğimizi nasıl sağlarız?.. Daima dinamizmini muhafa
za eden bu siyasal denge duyarlılığını korumakta, 
Türkiye bu dengenin oluşmasına, korunmasına jeo
politik durumu ve harp potansiyeliyle önemli katkı
da bulunmaktadır. Bu kudretimizi, bu kozumuzu 
daima hatırımızda tutmalıyız. 

Türkiye, Sovyetler Birliğini Akdeniz üzerinden 
sıcak denizlere doğru ve Afrikaya bağlayan veya ak
si istikamette Akdeniz üzerinden gelecek güçleri Ka-
radenize ulaştıracak olan boğazlara hâkimdir. Tür
kiye Anadolu yarımadasıyla So'vyetler Birliğinden sı
cak ülkelere ve buradaki petrol kaynaklarına ulaşan 
yol üzerindedir. Türkiye 45 milyonu aşan nüfusu, 
güçlü Silahlı Kuvvetleri, doğal ve ekonomik kaynak
larıyla 'büyük bir harp potansiyeline sahiptir. O hal
de ülkemiz coğrafi konumu, sahip olduğu milli güç
le bu hassas dengede katkısı olan, içinde yeri ve ağır
lığı olan ıbiır ülkedir. 

Açıklanan bu durum içinde Sovyetler Birliği ta
rihsel, geleneksel hedeflerime, yani sıcak denizlere, 
sıcak ülkelere, petrol yataiklarına Türkiye üzerinden 
ulaşmak politikasını izlerse, Türkiye de bu yönden 
gelecek ulusal gücünü aşan, bu tehdide karşı ulusal 
güvenliğini NATO ittifakı içinde görmesi, bu itti

fak içinde kalması doğaldır. Çünkü bu «Yurtta sulh, 
cihanda sulh» ilkesine uygundur. Çünkü bu hakla
rını, çıkarlarını, toprağını korumak amacına uygun
dur, matematikseldir, ittifakların lüzumuna, devam 
ettirilmesine ve hatta kuvvetlendirilmesine inanma
lıyız. 

Türkiye'nin, belirtilen milli amaçlarım elde etmek 
için bu ittifak içinde savunma stratejisinin gerektir
diği güçlü bir kara kuvvetine ve onunla dengeli ve 
bekasını sağlayacak bir hava ve deniz gücüne sahip 
olması gerekir. Ülkemizi tehdit eden yalnız Varşova 
Pakitı Ülkeleri gelmemektedir. Komşularımız doğu
da, güneyde ve batıda silahlanmaktadır. B'iz de çev
remizde yönelen tehditlerle orantılı olarak silahlan-
malıyız. Bir zamanlar Kabil, Addis Ababa, Ankara 
tehlike üçgeninden bahsedildiği hafızalarımızdadır. 
Bu üçgende neler oldu?.. İran'da Şah yönetimi devril
di; Afganistan Sovyetler tarafından işgal edildi, 
Iran - Irak harp halinde, İsrail Ortadoğuda bir hu
zursuzluk kaynağı; Suriye, Sovyetlerin stratejik bir 
ittifak kurabileceğini belirtmiştir, derin ilişkiler içe
risindedir. Bu husus, önemli askeri sonuçları olabi
lecek, dikkate alınması lazım gelen siyasi bir demeç-
tir. Ortadoğuda oynanan oyunun temellinde jeopoli
tiğin kuralları ve petrol çıkarları yatmaktadır. Dünya 
olayları ve Italya'daki Kızıl Tugayların terörü hafı
zalardan silinmeyecek kadar yenidir. Afganistan'ın 
işgali ve Polonya olayları dünyada daha fazla tırma
nışa sebep olmuştur. 

Eski dostumuz, komşumuz, bir anlamda NATO 
müttefikimiz Yunanistan'a gelince; sayın Başbakan 
Papandreau'ya benzememek için, tehdit kelimesini 
kullanmayacağım. Aramızda önemli sorunlar, huzur 
kaçırıcı durumlar mevcuttur. Bunlar bilindiği için 
tekrarlamıyorum. Türkiye ile Yunanistan arasında 
çek daha büyük sorunlar mevcut olmuştur; ama bun
lar barış yoluyla halledilmiştir. Gene ümidimiz aynı 
şekilde olacaktır. Yunanistan, aradığı teminatı uzak 
yerlerde değil, eğer anlayabilirse Türkiye'nin dostlu
ğunda bulacaktır. Aksi halde, sonucu Ege'deki hava 
ve deniz üstünlüğü tayin edecektir. Bu da bizdedir. 
Barış taraftarıyız, çünkü kuvvetliyiz. 

Kıbrıs'tan bahsetmiyorum. Çünkü orada nihai 
ve kati sonuç, Kıbrıs Barış Harekatı ile belli olmuş
tur. tş anlaşmaya kalmıştır. 

Ulusal güvenliğimizin her yönden gelecek tehdi
de karşı güvence altına alınması mevcut sorunlarda 
haklarımızın, çıkarlarımızın korunması için Silahlı 
Kuvvetlerimizin, kuvvet hedeflerinde belirtilen sevi-
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yeye ve modernizasyona kavuşturulması ve sorunları 
barışçı bir yolla çözecek bir politikanın izlenmesi ge
rekir M, bunlar da yapılmaktadır. 

Danışma Meclisinin Sayın Üyeleri; 
Belirttiğim sebeplerden dolayı Silahlı Kuvvetleri

mizin ateş gücü, hareket 'kabiliyeti ve haberleşme ola
nakları yüksek, lojistik destek kabiliyeti kifayetli, do
layısıyla modern araç ve gereçlerle donatılmış bir 
kuruluş olması zorunludur. 

Komisyonun da belirttiği gibi, bu gücün, bütün 
imkânlar kullanılarak üstün düzeyde tutulması ge
rekmektedir. Ülkemizde ulusal harp potansiyeli iste
nilen düzeyde gelişmemiştir. Gereksinme duyulan 
modern silah, araç ve gereçler yabancı ülkelerden te
min edilmektedir. Bu bağlantıdan dolayı, ulusal gü
venliğin ve ulusal savunma sorunlarının ulusal eko
nomi ve sanayi ile birlikte düşünülmesi gerekir. Üç 
hayati sorunun; savunma, ekonomi, sanayi. Üç za
manda; kısa, orta ve uzun vadede planlanarak çö
zümlenmesi zorunludur. Savunma sanayii denince, 
bundan, ülkedeki kamu ve özel sektör dahil, tüm ulu
sal sanayii anlıyoruz. Ulusal güvenliğimizin sağlan
masını etkileyen önemli unsurlardan birisi de şüphesiz 
ki dış politikamızdır. Zira hiçbir ülke, güvenliğini 
yalnızca silah gücü ile sağlayamaz. Diplomasinin bü
yük önemi vardır. 

Sonuç ve öneriler : 
Ulusal güvenliğimizin amacı refah ve barıştır. 

Bunun yegâne güvencesi, Türk Milletinin milli birlik 
ve beraberlik içinde haklarını, çıkarlarını ve toprakla
rını korumak hususundaki kararlılığı ve bu kararı uy
gulamadaki azim ve iradesidir. Silahlı Kuvvetlerimiz 
bu kararlılık azim ve iradenin timsalidir. Bugünkü 
değişen dünya ortaminda belirtilen amaca, yalnız 
NATO ittifakı içinde bulunmakla ulaşılamaz. Güçlü 
bir kara kuvvetine ve onunla dengeli ve bekayı sağ
layacak bir hava ve deniz gücüne sahip olmamız ve 
bunu muhafaza gereklidir. 

Türkiye, 45 milyonu aşan nüfusu, güçlü Silahlı 
Kuvvetleri, doğal ve ekonomik kaynaklarıyla büyük 
bir potansiyele sahiptir. Bölge ve dünya dengesinde 
önemli olan bu güçten ülkenin daha süratle kalkın
ması için yararlanabiliriz. Ulusal güvenlik yalnız silah
la sağlanamaz. Sorunları barışç: bir yolla çözecek bir 
politika izlenmeli, çevremizde saygı ve güvene dayalı 
dostluklar kurmalıyız ki, bu yoldayız. 

Ulusal güvenlikle, savunma sorunları ekonomi ve 
sanayi sorunları bir bütün olarak düşünülmeli, savun
ma sanayiine ulusal sanayi içinde daha geniş yer ve

rilmeli. Silahlı Kuvvetlerimiz, kuvvet hedeflerine be
lirtilen seviye ve çağın teknolojisine uygun olarak 
modernize edilmelidir. Silahlı Kuvvetlerdeki perso
nelin yaşama ve morali ile ilgili olması dolayısıyla 
Sayın Devlet Başkanımızın, Genel Kurmay Başkan
lığında isabetle ele alıp başlattığı konut sorunu plana 
uygun olarak çözümlenmelidir. 

Sözlerime son verirken, güvenliğimize çok büyük 
etkisi olan, dış politikamız ve savunma politikamı
zın doğru istikamette ve çok ehil ellerde olduğunu 
belirtmek isterim. 

Bütçenin, Silahlı Kuvvetlerimize, ülke ve Mille
timize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Sayın Milli 
Savunma Bakanımızın şahsında Türk Milletinin ay
rılmaz ve vazgeçilmez bir unsuru olan Silahlı Kuv
vetlerimizi en içten duygularla selamlar, Danışma 
Meclisinin Sayın Üyelerine saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Nuri Özgöker. 

NURÎ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin Sayın Üyeleri, Sayın Bakan, Sayın Ko
mutanlar; 

Milli Savunıma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö
rüşler imi sunuyorum. 

Sunuşumda yer adam konular şunlardır : 

1. Milli Savunma Bakanlığının faaliyetlerine 
genel bir bakış. 

2. Silahlı Kuvvetlerin malzeme ve teçhizatının 
bakım, onarım, yenileme, overhol ve revizyon işılıetm-
leri, 

3. Milli Savunma Bakanlığının İLAR, ARGE, 
bilimsel ve teknik çalışmalar, savunma sanayii, ima
lat faaliyetleri, 

4. Ködifikasyon, 
5. Gross - Service, 
6. NATO'da araştırma, geliştirme ve imalat

ta işbirliği faaliyetleri, MıiiMıi Silahlanma Direktörleri 
Konferansı, ortak teşebbüsleri, 

7. Sınai seferberlik, 
8. Türkiye'de harp, silah ve mühimmatı yapan 

özel ısektör sanayii müesseselerinin kontrolü hakkım
daki 3763 sayılı Kanun. 

9. Döner sermaye idaresi, 
10. Özel sektör ve diğer kamu kuruluşlarıyla 

sanayide işbirliği, 
11. İkili ve çok taraflı işbirliği yaptığımız dost 

ülkelerle, özellikle istem ülkeleriyle yapılan «işbirliği 
çal'ışûialarında savunma imalatı işbirliğine yer veril
mesi. 
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Hepimiz askerlik görevimizi yaptığımız için bu faali
yetlerin bir kısmını yerlinde izlemiş bulunuyoruz; fakat 
burada sıralanmış bulunan teknik faaliyetlerin hepsinin 
(birden görülmüş olması olasılığı zayıf olduğundan, 
çok kısa olarak bu konulara değindim. Bunların büt
çeye yansımasını izleyelim. 

;Biz, burada daha ziyade Silahlı Kuvvetlerin eği
timleri dışındaki yiyecek, giyecek, silah, mühimmat, 
iaraç ve gereçlerle bunların idame, bakım ve onarı
mından sorumlu bulunan MiMli Savunma Bakanlığı
nın belirli faaliyetlerini ele alıyoruz. 

Milli Savunma Bakanlığı, tek bir bakanlık gibi 
görünüyorsa da, aslında birkaç bakanlığın fonksiyon
larımı da kapsayan bir komplekstir. Örneğin, bir Mil
li Eğitim Bakanlığı gibi iş gören bir karakteri vardır. 
Yarım milyona yakın bir er topluluğunu eğitmek, 
ıdkuma yazma öğretmek, çeşitli meslek ve teknik iş
leri öğretmek; şoförlük, elektrik, muhabere malze
melerini optik cihaz ve aletleri kullanan teknisyen 
astsubayların yetiştirilmesi, liseler, yüksekokullar, ya
bancı dil okulları, akademiler; bunların dışında çe
şitli üniversitelerimizde ve yabancı ülkelerde askeri, 
teknik, mali ve idari personel yetiştirilmesi. 

Diğer bir Bakanlığa benzer faaliyetleri : Sağlık 
Bakanlığının faaliyetleri paralelindeki hizmetlerdir. 
Hastaneler, hekimler, uzman hekimler, Gülhane Has
tanesi gibi, son günlerde fakülte haline getirilen mo
dern bir tıp eğitimi müessesesi, Ordu İlaç Fabrikası, 
eczacılık, diş hekimliği, sağlık personeli, hemşireler, 
çok sayıda er, sulbay, aileleri ve emeklilerinin tedavi
si ve benzeri sağlık hizmetleri hep Milli Savunma Ba
kanlığımızca yürütülmektedir. 

Bunun dışında bakım, onarım ve imalat tesisleri, 
(bunlara ait teknik faaliyetler, ilmi araştırma ve geliş
tirme, tahliller, kalite kontrolleri, Sanayi ve Teknolo
ji Bakanlığının ele aldığı işler paralelündedir. 

Silahlı Kuvvetlerin dinideki malzeme üç katego
ride mütalaa edilebilir : 

Birincisi, yalnız askeri birliklerin kullanabileceği 
askeri malzeme ki, bunlar her türlü silah ve mühim
mat, roket, tank, savaş uçağı, harp gemisi vesaire. 

İkincisi, hem asker ve hem de sivil maksatlarla 
kullanılan malzeme. Örneğin, telekomünikasyon mal
zemesi, bir kısım motorlu araçlar, helikopterler ve
saire. 

'Üçüncüsü, sivil tüketim malları. Bunların üretim 
ve tüketiminde askeri amaç göz önünde tutulmaz. 
Örneğin, her türlü yiyecek, giyecek ihtiyaç madde
leri; akaryakıt, madeni yağlar, boyalar, ilaçlar vesa
ire. 

Bunlardan birinci kategorideki silah, mühıimımait 
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından imalı 
edilmekte; bir kısmı ise Amerikan ve Atanan askeri 
yardımlarından sağlanmakta; bir kısmı da Milild Sa
vunma Bakanlığı elindeki tesislerde yapılmaktadır. 

İkinci konuya geçiyorum : 
Milli Savunma Bakanlığının elindeki sınai tesis

ler : 
Kara Kuvvetlerinin tamir fabrikaları, motor over-

hol, tank ve palet yenileştirme, «ilah ve optik bakım 
ve onarım tesisleri, lastik tamir fabrikası, akü fabri
kası, kayak imalatı tesisleri gibi ve bir kısım elekt
ronik malzeme imalatı; 

Deniz Kuvvetleri Gölcük Tersanesi (Burada De
nizcilik Bankası tersanelerinden daha büyük tonajda 
yük gemileri, hücumbotları, çıkarma gemileri, jan
darma ve kıyı koruma botları, denizaltılar yapılmak
ta ve bütün bu gemilerin her türlü bakım ve onarım 
işleri yürütülmektedir. Ayrıca bir de boya fabrikası 
vardır; 

Hava Kuvvetlerinde jet motoru revizyonu, uçak' 
gövdesi bakımı, dıdktronlik ve mekanik parçalar bakım 
ve onarımı, paraşüt imali ve bir kısım yedek parça
ların imali ve benzeri işler. 

iMillıi Savunma Bakanlığının ve dolaylısıyla Kuv
vet Komutanlıklarının elindeki bu teslisler planlı bir 
şekilde kurulmuş, iyi organize edilmiş, rasyonel ve 
verimli çalışan modern tesislerdir. 

Yukarıda değinilen her üç kategori malzeme için 
kamu kuruluşları arası ve kamu - özel sektör işbirliği 
'imkânı her zaman mevcuttur. 

İLAR, ARGE, bilimsel ve teknik araştırma ve ça
lışmalar : 

İLAR, kanunla kurulmuş bulunan İlmi İstişare 
ve Araştırma Kuruludur. Başkanı Mili Savunma Ba
kanıdır. Genel Sekreteri ARGE Başkanıdır. 5 üye
si vardır; bunlar üniversitelerimiizıden katılan profe
sörlerdir. İLAR'ın vazifesi Milli Savunma Bakanlığı 
faaliyetlerini ilmi ve rasyonel bir şekle sokmak için 
istişari mahiyette çalışmalar yapıp önermek. 
Bu Kurulun 1974'ten sonra çalıştırıHmadığını öğren

miş bulunuyoruz. 
ARGE; Araştırma, Geliştirme hizmetlerini yürüt

mektedir. Lalboratuvarları vardır, dışarıdan sipariş 
almaktadır. Örneğin, akaryakıt tahlilleri yapmakta, 
Karayollarının bir kısım paletlerinin materyal anali
zi, Keban Barajı türbinlerinin kanatlarının materyali 
analizi gibi işleri yapmakta. 

Kodifikasyon konusuna daha ziyade Sanayi Ba
kanlığı Bütçesinde temas etmek istiyorum. 
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Gross - Service, kuvvetlerarası 'işbirliğidir. Bura
da buma temas etmeyeceğim. 

Milli Silah'lamma Direktörleri Konferansı : Bu 
NATO'num en önemlıi teknik faaliyetlerime giriş ka
pısıdır. İlgili teknik komitelerin çalışmalarıma katılır
sak en modern silahları, karakterisltliıklerini, spesifi-
kasyon ve teknolojilerimi öğrenmek ve işbirliği da
maklarını aramak mümkün olur. Bu Konferansa NA
TO ülkelerinim en büyük özel sektör sanayi kuruluş
ları katılımaktadıriar. Bizde de başlangıçta Türkiye 
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalar Biriliği 
temsilloileriyile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilgi gös
termişlerdir. Şimdiki durumu Milli Savunma Bakan
lığımdan öğrenebiliriz. 

Şimali seferberlik : 
|Bu konuda MM Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığına görevler düşmektedir. Seferde 
hangi sanayi kuruluşlarımın Milli Savunma için çıalı-
şacakları, üretimlerinin ne kadarını Milli Saivunıma 
ihtiyaçlarıma, ne kadarımı kamu ve halka tahsis ede
cekleri, kimlerin tecil edilecekleri belirlenmelidir. 

Döner sermaye : 
Deniz Kuvvetlerimin Gölcük Tersanesi, ARGE ve 

Laboratuvarı, Ankara, Afyon Ana Tamir Fabrikala
rı ve Hava Kuvvelerinim bir kısım tesisleri Döner 
Sermaye Kamunu çerçevesinde diğer kamu kuruluş
larına ve özel sektöre hizmet yapmakta, siparişler alı
nmaktadır. Bu Yasa, günün şartlarıma uy durulursa 
yurt içinde ihtiyaç duyulan birçok sınai mamuller ko
layca sağlanabilir. 

Özel sektör ve diğer kamu kuruluşlarıyla sanayi
de işbirliği : 

Sadece NATO'num teşvik ettiği şekilde işbirliği 
programı uygulansa bile, özel sektörler karşılıklı si-
parişller, teknik bilgi mübadelesi dasit ülkeleri© ima
latta, ha'tıta bakım ve onanımda işbirliği olanakları 
vardır. İkili ve çok taraflı ilişkiler kurduğumuz ülke
ler vardır. Bunlarla ekonomik ve teknik işbirliği an
laşmaları yapılmaktadır. Özellikle İslam ülkeleriyle 
ve Orta Afrika ülkeleriyle savunma imalatı alanımda 
işbirliği yapmamız mümkündür ve çok yararlı ola
caktır. 

Türkiye'de Harp Silah ve Mühimmatı Yaıpan 
Özel Sektör Sanayii Müesseselerinim Kontrolü Hak
kımdaki Kamum : 

3763 sayılı olan bu Kamuma göre, «Bu Kanunum 
şümulüne giren harp silah ve mühimmat sanayii her 
yıl ocak ayında Bakanlar Kurulunca tespit ve ilam 
olunur» diyor. Bu Kamunla özel sektörün silah ve 

mühimmaıt imali ve ihracı teşvik edilmektedir. 4 ncü 
maddesinde, «Lüzumunda her nevi harp silah ve mü
himmatım yurt dışına çıkarılması Bakanlar Kurulu 
kararıyla menediHebilıir. Bu takdirde ihracı mıenedi-
len silah ve mühimmatın müşteriye teslim edilmemesiim-
den mütevellit zarar ve ziyan Hazine tarafından fab
rikaya ödenir» denilmektedir. Görülüyor ki, burada 
ne kadar ileri bir teşvik bulunuyor. 

Bu Kanundan, İkinci Dünya Harbi zamamımdia 
Şakir Zümre ve Nuri Kill'igil gibi özel sektör kurum
lan yararlanmıştır. Bunlar uçak bombası ve su bom
bası yapmışlardır. 

ıSilıaih sanayii çok kârlı bir sanayi dalıdır. General 
De GauMıe, ikinci defa iktidara geldiğinde birkaç yıl 
savunma sanayiine araştırma için çok büyük tahsisat
lar ayırmıştır. Ülkeyi bir süre ekonomik sıkıntıya 
sokmuştu; fakat kusa bir zamanda nükleer samıtrallar 
kurulmasında başarı sağlanarak atom bombasını pat
latmış, nükleer güce sahip olunca bu güçteki devlet
ler arasıma girmiş ve birçok ülkede nükleer sanıtral-
lar kurarak çıok büyük kârlar sağlamıştı. Irak ve 
İran'daki nükleer santralıları da Fransızlar kurmuşlar
dır, 

iBundan başka savaş uçaklarımı da geliştirmiş ve 
Fantam ve Mig'lerle rekabete giren Miraj uçakları
nı yaparak birçok ülkeye satmıştır. 

iSilah sanayii o kadar cazip ve kârlıdır ki, İngil
tere, Köre Harbimde Birleşmiş Milletler emrine bir 
taraftan sadece bir bölük asker tahsis etmiş, öteki 
yandan da Kuzey Kore ve Komünist Çin'e silah ve 
mühimmat satarak kendi askerlerini kendi silahlarıyla 
öldürmeye kalkışmak gibi bir davranış içine bile gir
miştir. 

Ülkemizde son zamanlarda ele geçirilen silahlar, 
silaha ne çapta para harcandığını göstermektedir. 
3763 sayılı Kamum uygulanışa, halka duyurulsa, bel
ki kaçak silah İmalatı önlenir ve ihraç suretiyle de 
kâr ve döviz sağlanır. 

Danışıma Meclislinin sayın üyeleri; 
Milli Savunma Bakanlığı faaliyetleriniim kapsamı, 

önemi ve değeri üzerinde sizlere bir fikir vermek 
armacııyla bu kısa açıklamalarımı yaptım. 

iSilahlı Kuvvetleri * Milli Savunma Bütçe cetvelle
rine bakarak tüketici bir kuruluş gibi düşünmek son 
derece yanlıştır .«Milli Savunmaya Bütçenin % 17'-
ısi ayrıldı. Bu paralar yatırıımlara yöneltilse eköniomıi-
mizıin şekli değişir» diye düşünebileceklere açıkladı
ğım bu faaliyetler gerekli yanıtı vermiştir. Yurt sa
vunmasını sağlamak gibi hayati bir görevinin yanında 
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Devletimize güç ve itibar kazandırmak ve yurt eko- I 
nomisine, insan gücü eğitimine büyük yardımlar sağ- I 
lamaik bu fafiyetlerin hedefidir. 

Sağlık, eğitim ve sanayi fonksiyonları göz önünde I 
bulundurulursa, bu a'lanlıara verimli yatırımlar ya
pılmış oliduğu görülür. Milli Savunma Bakanlığımın I 
insan gücü ve eğitimi üzerindeki etki ve yardımı çok I 
büyütotür. Sanayimizde de verimli bir üretim kapa- I 
sitesi oluşturulmuştur. Milli Savunma Bakanlığı ya
ratıcı ve doğurucu nitel ikıtedir. Türkiye'mizdeki bü- I 
tün yenilik hamlelerinde en önde giden bir kuruluş
tur. 

Ankara Tıp Fakültesi, Gül'hane Askeri Hastane- I 
isinin devrettiği binalarla kurulmuştur. Ankara ve îs- I 
•tanbul Tıp Fakültelerindeki şöhretli profesörlerimi- I 
zin bir kısmı Gülbane'den yetişmiştir. Bursa Tıp Fa
kültesinin kuruluşunda da yine Gülhane'yi başta gö- I 
rürüz. I 

,MıMi Savunma Bakanlığı elindeki askeri fabrika
lar bugünkü Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna I 
dönüştürülmüştür. Böylece, bugün yurdumuzda ku- I 
rulu ağır sanayiye hem öncülük etmiş, hem de katkı- I 
da bulunmuştur. 

;Bu deVir işlerinden sonra askeri yardımlarla ken- I 
di, bakım ve onarım tesislerini yeniden kurmuş ve faz- I 
la kapasitelerini yurdun yararlanmasına tahsis etmiş
tir. 

ilşte bu faaliyetleri görüp işittikten sonra, Milılıi I 
'Savunma Bakanlığıma bir tüketici gözüyle bakmak I 
artık mümkün olamaz. Bu kadar sınırlı mali kaynak- I 
îıarla bu işler nasıl yürütülebiliyor diye ancak hayret 
edilebilir. 

Sunuşuma son vermeden bazı hususların, mıüm- I 
künse Sayın Bakan tatrafımdan acıklamimıaisını istirham I 
edeceğim : I 

1. 3763 sayılı Kanun uygulanıyor mu? I 
2. Milli Seferberlik çerçevesinde sınai seferber- I 

ilik çalışmaları ne aşamadadır? I 

3. TUSAŞ'm uzayıp giden, sonuç alınamayan ça
lışmalarınla son vererek, Hava Kuvvetlerimizi kendi I 
uçağını yapmaktan alıkoyan bu kuruluşun, politika
dan uzak ve en az etkilenen Milli Savunma Bakamlu- I 
ğmca özıel sektörle işbirliği hallinde ele alınması dü- I 
şümüMbiir mi? 

4. Döner sermaye faaliyetlerini bütün yurt sat
hına duyurmak ve özel sektörle daha sıkı bir sanayi 
işbirliği yapmakta yarar görülüyor mu? 

5. Kallibrasyon tesislerimden yurt çapında yarar
lanılması uygum görülür mü? I 
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6. Milıli Savunma Bakanlığımın yurt dışında yetiş
tirdiği uçak ve Hava Kuvvetleri mıühendislerindıen 
kaç tanesine TUSAŞ'ta bugün görev verilmiştir? Bu 
yetişmiş elemanların sayıları ve ne kadarının Mü,i 
Savunma hizmetinde oldukları hakkında bilgi yenile
bilir mi? 

7. İLAR Kanunu paralelinde ARGE Kanunu 
çıkarılmış mıdır? 

Önerilenim : 
1. liLAR'ın bir an evvel çalıştırılması, İLAR'da 

çok değerli ekonomistlere yer verilmesi. 
2. NATO ile işbirliğimizin devamı süresince çok 

kolay elde edilebilecek teknoloji transferinden yarar
lanmalı. 

3. En modern silahların imalatında ortak teşefo- • 
'büslere katılarak hem teknolojik ilerlemelere ayak 
uydurmaya çalışmalı, en modern 'teknolojilere girme 
imkânı bulmalı ve hem de imalat kapasitelerini can
lı tutarak geliştirmeli ve bu kapasiteleri değerlendir
meli. 

4.Evvelce adı «Silahlanma Komitesi», sonradan 
«'Milli Silahlanma Direktörleri Konferansı» olan NA
TO ülkeleri sivil sanayileriyle işbirliği teşkilatlıyla ya
kından ilişkimizi sürdürerek ve teknik komitelerin 
faaliyetine katılarak mümkün olan en son bij|gi ve tek
nikleri öğrenmeye çalışmak ve bunları özel sektörü
müze aktarmak. 

,5. Milli seferberlik içinde yer alan sınai sefer
berlik mekanizmasının .işletilmesine katkıda buluna
rak, daha hazar zamanından özel! sektöre bazı sipa
rişler vermek suretiyle onların bür kısım kapasiitele-
rini sefer için canlı tutmak. 

6. 3763 sayılı Kanunun gereğini yaparak özel 
sektöre silah ve mühimmat imali imkânını vererek 
bunları ihracata yöneltmek. 

7. Döner sermaye kurumundan gereği gibi ya
rarlanmak üzere, kamu - özel sektör işbirliği ortak 
komitesi kurarak her üç ayda bir toplantısını sağla
mak, kamu ve özel sektörün kapasitelerini rasyonel 
bir şekilde kullanarak verimi' artırmak. Özellikle ye
dek parça imalatı için ortak çalışmalar yaparak bu 
alamda İthalata ayrılan milyarlarca lirayı tasarruf et
mek. 

8. Bütün bu işileri yapabilecek teknik bir kadro
yu devamlı olarak elde bulundurmak. 

9. TUSAŞ'ı lağvederek uçak sanayiini Mili Sa
vunma Bakanlığı sorumluluğuma vermek. 

,10. tKodifikasyonun etkinliğimi sağlamak. 
İL. İslam ülkeleriyle ve Afrika ülkeleriyle yapı

lan ikili ve çok taraflı ekonomik ve teknik işibirliği 
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anlaşmalarında savunma imalatı işbirliğine de yer 
vermek. 

ıSunuşum burada sona ererken, bu Bütçenin Si
lahlı Kuvvetlerimize yaırarlı ve hayırlı olmasını diler, 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Aydemir Aşkın, buyurun efendim. 
AYDEMİR AŞJKIN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri, Sayın Milli Savunma Ba
kanı ve Silahlı Kuvvetlerimizin sayın kumandanları; 

Öyle sanıyorum ki, Türkiye kendi tarihi içerisin
de önemli bir anı yaşamaktadır. Bu anın önemi bu 
Bütçe döneminde açıkça ortaya çıkmıştır ve bundan 
böyle de Türkiye'de Ordu - Millet işbirliği ile Tür
kiye'nin geleceğini teminat altına alma çabaları gide
rek yoğunlaşacaktır. Şu anda Kurucu Meclisin bir ka
nadı olan Danışma Meclisinde eğer Bütçe tartışılıyor 
ise, Türkiye'nin demokratik nizamını oluşturmak için 
de Kurucu Meclis içinde Ordu ve Millet işbirliği yap
maktadır. Bu durumun Önemini hatırlattıktan sonra 
iki noktaya dikkatleri çekmek istiyorum : 

Birincisi; Türkiye, Osmanlı imparatorluğundan bu
güne kadar tarihinin hiç bir döneminde bu derece 
çember içine alınmamıştı. Eğer Türkiye'nin haritasını 
şöyle gözleronüne getirip bu haritanın etrafındaki kom
şularımızı gözden geçirdiğimizde, açıkça görülür ki, 
Türkiye'nin Atatürk ilkelerinden kaynaklanan temel 
ekonomik ve siyasi tercihlerine uygun düşen ve bu 
tercihlerde bağdaşabileceği komşu ülkemiz artık kal
mamıştır. Çember kapanmak ve kilitlenmek üzeredir. 

Evvela Kuzeyden, Bulgaristan'dan başlayalım, 
Karadeniz'den Kafkaslara inelim. Bu bölgedeki kom
şu ülkelerimizle siyasi ideallerimiz ve ekonomik sis
temlerimiz bakımından anlaşmamız ve onlara bu 
balkımdan güvenmemiz mümkün değildir. Bu demek 
değildir ki, bu ülkelerle ekonomik ilişkilerimizi yürüt
meyeceğiz. Mutlaka ekonomik ilişkilerimizi yürütece
ğiz. Çünkü, General De Gaulle'nin dediği gibi, «in
sanların dostları, milletlerin 'menfaatleri vardır; men
faatlerimizin olduğu yerde mutlaka gerekeni yapaca
ğız.» 

İDiger taraftan gelelim Doğu sınırlarımıza: Eskiden 
ÖENTO hattı ile Türkiye, Iran, Afganistan, Pakistan 
üzerinden diğer denizlere kadar, Doğuya kadar gidi
yorduk. îran^daki olaylar ve rejimle burası da kapan
mıştır. Bugün Türkiye'nin, iran'ın ne siyalsal ne eko
nomik tercihleriyle kendi tercihlerini karşılaştırıp bun
lar üzerinde bir anlaşma yolu bulması mümkün değil
dir. ilişkiler ekonomik düzeyde sürüp gidecektir. Bu 

zorunludur; fakat şunu bilelim ki, bu ülkelere güven
mek ihtimali dalha çok azalmıştır. 

Güney sınırlarımızda ise; şunu hatırlatırım, Suriye 
ve Irak bulgun «El - İştirakiye» denilen bir çeşit is
lâm sosyalizmi uygulayan ve bu uygulamada Ru'sya' 
ya diğer ülkelerden dana çok yakın olan ve Afganis
tan'ın işgalinde evvela Rusya'yı tebrik öden iki ülkedir. 
Dolayısıyla bu ülkelerin ekonomik ve siyasal rejimle
riyle Türkiye'nin temel siyasal ve ekonomik tercih
lerini bağdaştırmak da çok zordur. 

Qelelim Güneyimize : Güneyimizde Akdeniz Böl
gemiz açık idi; fakat burada da bir uçak gemisi var; 
bu uçak gemisi Kıbrıs. Kıbrıs'ın yarısı Kıbrıs Türk 
Federe Devleti; fakat diğer yarısının üzerinden uçak
larımızın dahi geçmesi yasak. Dolayısıyla orada da
racık bir aralık söz konusudur. Onun dışındaki kısım 
kapalıdır. 

Batıya geldiğimizde; Atatürk'ün de dediği gibi, 
Batılaşmada, Batıya yanaşmada mutlaka bir zincir 
halinde Batıya doğru gitmek zorundaydık; fakat Batı 
sınırlarımız da, evvela Yunanistan'la olan ihtilâfla
rımız ve sonra da Yunanistan'ın bugün tercih ettiği 
rejim ve bu rejimin gelişme yönü bakımından kapan
mıştır ve daha da kapanmak üzeredir. Dolayısıyla 
Türkiye Ortak Pazarla, yani Avrupayla ilişkilerini 
kurarken kullanacağı halkalardan birisi daha, sadece 
Türkiye açısından değil, belki NATO açısından da 
kaybedilmek üzeredir. 

'Dolayısıyla, Türkiye'nin bu derece çevrelendiği ve 
kendi ekonomik ve siyasal tercihleriyle bağdaşmayan 
ülkelerle çevrelendiği bir dönemde, mutlaka milli sa
vunmanın önemi, Ordu ve Millet birliği ayrı bir önem 
kazanmaktadır. 

Bunu belirttikten sonra, şükranla bir noktaya te
mas etm'ek isterim : Dedik ki, bu darboğazdan, bu 
çemberden kurtlum'anın, bu çember içerisinde ba
ğımsız, hür ve gelişerek yaşamanın tek şartı Ordu-
- Millet işbirliğidir. Binlerce şükürler olsun ki, Türki
ye, Ordu - Millet birliği bakımından dünya ülkeleri
nin hiç birisine nasip olmayan çok gelişmiş, çok önem
li bir özelliğe sahiptir. Hatta bu özelliği Batı anlama
dığı içindir ki, Türkiye'deki geçici askeri idarenn ne 
zaman gideceğini, ne zaman demokrasiye geçileceğini 
sık sık sormak zorunda kalmaktadır. Bunu sormakta 
belki kendi açısından haklıdır; ama eğer Türkiye'de 
Ordunun Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısını ve özel
liklerini, Türkiye'de Ordu - Millet bütünlüğünü ve 
beraberliğini anlamış olsaydı, bu derece telaşlanmaya
caktı. 
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'Hatta sizler ki, yabancı,ülkelere çok gittiniz, ta
nıyorsunuz, biliyorsunuz, okuyorsunuz; size bir duru
mu anlatayım : 1961 ihtilâlimde Fransa'daydım, 1965' 
de Türkiye'ye döndüm, o dönemde Türkiye'ye karşı 
(gösterilen reaksiyonların, belki bugün yüzde 10 daihi 
göslterilmıemektedir. Dolayısıyla demek ki Batıda, Tür
kiye'de Ordunun daima demokrasiyi ileriye götürdü
ğünü, Milleti ileriye götürdüğünü, demokrasinin bek
çisi olduğunu bir ölçüde anlamıştır; ama bizim kadar 
anlaması mümkün değildir. Bunun nedenlerini anla
mak lazım. Türkiye, eğer padişahlıktan meşrutiyete, 
meşrutiyetten cumhuriyete, cumhuriyetten çok partili 
rejime ve oradan da demokratik müesseselerle kuv-
vetlendirilm'iş bir demokratik sisteme doğru ilerlemiş-
se, buranın her adımında Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 
Türk Askerinin rolü ve önemi belirleyici olmuştur. 

Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Dolayısıyla Batı ülkeleri acaba neden Türkiye'deki 

'bir askeri idareye hemen karşı çıkmaktadırlar ve Tür
kiye'nin bugünkü gelişme durumunu ve bugünkü ge
çici dönemini neden öbürleriyle karıştırmaktadırlar?.. 
Çünkü, dünyada Türkiye dışında ordunun hükü
met darbesi yaptığı, ordunun idareyi ele aldığı, hiç 
(bir ülkede demokrasiye değil, demokrasiye karşı 
(hareketler olmuştur. Dünyada bir tek Türkiye'de, 
ordunun idareye zorunlu müdalhaleleleri, demokrasi
yi savunmak ve demokrasiyi ileri götürmek için 
olmuştur. Bunun başka bir örneğini gösteremezsiniz. 
Yoktur. Dolayısıyla Avrupa 'toplumunda, Avrupa 
balkında ordu idaresi demokrasiden uzaklaşma an
lamını taşır. 

İşte bu geçici dönemde bizim görevimiz, A'vru-
paya Türk Silahlı Kuvvetlerinin böyle olmadığını, 
Türkiye'de Ordu - Millet bütünlüğünün Türkiye'yi 
daima ileriye götürdüğünü her fırsatta daha geniş 
ve daha inandırıcı şekilde anlatmaktır. 

(Müsaade 'ederseniz birkaç kelimeyle de acaba 
Türkiye'de neden Ordunun müdahaleleri demokra
tik yönde oluyor da, başka ülkelerde daha ziyade 
terş̂  yönde oluyor?.. Bunun nedenlerini de açıklamak 
lazım. 

(Birincisi; Türkiye'de Ordu - Millet ayırımı tarih 
boyunca olmamıştır. (Hatta o kadar olmamıştır ki, 
sizlerin de çok iyi bildiği gibi, Türkiye'de geçmiş dö
nemlerde paşa denildiğinde, o paşa hem sivil yüksek 
kademede yöneticidir, ıhem Orduda paşadır, ikisi be
raberdir. 

İkincisi; Osmanlı döneminde uzun süre yeniçe
riler dışında düzenli bir ordu olmamış, ordu - millet 

bütünlüğü olmuştur. Harp olduğu zaman ordu top
lanmış gitmiştir, Anadolu Beylerbeyi, Rumeli Bey
lerbeyi toplamıştır ordusunu gitmiştir. Geldiğinde 
herkes işinin başına dönmüştür. 

Üçüncüsü; Türkiye'de dikkat ederseniz, bütün 
idari kademeler arasında, halkın büyük ekseriyetin
den, halkını tabanından gelen 've Ülkenin korunması 
görevini yüklenen grup içerisinde birinci büyük pay 
Orduya aittir. Ordu, Türkiye'de tam halkın içerisin
den gelmektedir. Diğer ülkelerde bu böyle değil mi?.. 
Diğer ülkelerde bu böyle değildir. Fransa'yı, Al
manya'yı, İngiltere'yi, ispanya'yı alınız, bu ülkeler
de ordunun başındaki generaller asil sınıftan gelen 
generaller, halktan gelen generaller diye ayrılırlar 
ve bunların bazılarının rütbeleri sonradan lort ya
pılmak suretiyle onlar o sınıfa dahil etmek istenilir. 
'Bu bölüm Türkiye'de yoktur. Türkiye'de Ordunun 
(bütün kademeleri haliktan gelmiştir ve bütün kade
melerinin her kademe'sinde demokratik bir anlayış 
ve işbirliği vardır. 

Dördüncüsü; Türkiye'de ihiç bir idari kademe,, 
hiç bir idari grup, Ordu kadar Türkiye'nin temelini 
teşkil, eden, Türkiye'nin istikbalinin teminatı olan 
gençlikle; ama dikkat ediniz köyden geleniyle üni
versiteden gelen gençlikle hiç bir diğer kademe bu 
kadar yakından ilgili değildir. Bir subay, 19-20 ya
şındaki bir askerin hanımının hastalığını, anasının 
vefatını, köydeki öküzünün ölüp ölmediğini, derdi
nin hepsini bilir; fakat hiç bir başka memur grubu, 
hiç bir başka amir bunu kolay kolay bilmez. O hal
de bizde, Türk Gençliğinin arzu ve isteklerini Or
du mensupları kadar yakından bilen, onlarla ilişki 
kuran başka bir meslek yoktur. 

Diğer bir önemli nokta daha; Ordunun, Silahlı 
Kuvvetlerin Türkiye'de demokrasiye inançları ve 
demokratik yöndeki çabaları. Bir defa en büyük
leri olan Atatürk, zaten Türkiye'ye demokrasiyi ge
tirmiştir. Bir büyük devlet adamının büyüklüğü, 
kendi 'dönemindeki iyi yönetimle değil, kendinden 
sonra yaşayacak ve giderek ilerleyeceik bir idare 
bırakmış olmasıdır. Bu da ıfcabii Ordumuz için çok 
büyük ve çok kıymetli bir mirastır. 

Nihayet Türkiye'de eğitim sisteminde, biraz ön
ce Sayın Nuri Özgöker'in de belirttikleri gibi, tam 
Ataltürk ilkelerine göre eğitim yapabilen ve bun
dan ayrılmamış olan, bir tek Ordu vardır. Bütün 
bu hasletleri itibarıyladır ki, bugün biz burada 
Silahlı Kuvvetlerle işbirliği halinde Türkiye'yi de
mokrasiye götürebileceğimize içtenlikle inanıyor ve 
bunun için burada bulunuyoruz. 
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Bu nedenle yeni Bütçenin, Milli Savunma Ba
kanlığına (hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepinizi say
gıyla selâmlarım. (Alkışlar), 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; yazılı ve ısözlü sualler vardır, oku-

ituyarum. 

Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorunun Sayın Milli Savunma Baka
nınca mümkünse sözlü, değil ise yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delâlet buyurulmasını arz ederim. 

Halil Erdoğan Gürel 

Ege adalarının uluslararası anlaşmalara aykırı ola
rak Yunanistan' tarafından devamlı silahlandırıldığı, 
basında sık sik yer almaktadır. Adaların konumu 
itibarıyla hedef Türkiye olması gerekmektedir. 

1. Silahlandırima doğru ımuduır?.. 
2.. (Doğruysa askeri ve siyasi tedbirler alınmış 

mıdır?.., 
Politikamız nedir?.< 

IBAŞKAN — Diğer bir soruyu ıdkuituyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
(Ekteki yazılı sorularımın (Sayın Milli Savunma 

(Bakanı tarafından, Milli Savunma Bakanlığı 198İ2 
Bütçesi vesilesiyle yazılı ıveya sözlü cevaplandırıl
masını müsaade ve delâletlerinizi . saygılarımla arz 
ederim, 

İsmail Şengün 

l.ı INATO üyelerinden her birinin Amerika Bir
leşik Devletleri Doları cinsinden, 1975 - 1981 yıl
ları savunma Iharcamalarını (Yatırım, cari, personel 
ve diğer transferler) ve bunların gayri safi milli hâ
sıla içindeki payını ve savunma personelinin yâkla-
ışıik sayısı. 

(İ4 ıl98ı2'de yaklaşık 35 milyar Türk Lirası öde
nek, akaryakıt ve yağ gideri için /ayrılmıştır. 1981'de 
de petrol 'için 3y8 milyar Dolar harcanmıştır. Bu du
rumda Milli 'Savunma hizmetlerimizde de bir enerji 
tasarrufu düşünülüp, düşünülmediği; önlem alınabi
lir rai?.. 

3., 1981'de mahalli idareler ve Ordumuz elele 
gerçekleştirilen milli eğitini ve bayındırlık yatırım-
ları (Okul, köprü ve başka) var mıdır?.. 1882'de bu 
alanda mutasavver faaliyetler, örneğin Yeni Meh
metçik İlkokulları. 

BAŞKAN — Bir soru daha var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Cevaplandırılmaları ihtiyari olmak (kaydıyla Sa

yın Milli Savunma Bakanına aşağıdaki soruları 
sunmak istiyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Hidayet Uğur 

L Amerikan ambargosu ve çeşitli zamanlarda 
ikmalin aksaması gibi nedenlerle edinilen tecrübelere 
dayanarak, senelerdir sözü edilen milli harp sanayii
nin kurulması konusu me safihadadır? 

2< Silahlı Kuvvetlerimizin teçhiz ve ikmalinin 
milli kaynaklardan sağlanabilmesi ne ölçüde gerçek
leştirilebilmiştir? 

3j Silahlı Kuvvetlerimizin harp stokları tamam 
mıdır? 

IBAŞKAN — Bu suretle sözlü ve yazılı sualler ve 
konuşınalar tamamlanmış oluyor. Şimdi bunları ce
vaplamak üzere Sayın Bakanı rica ediyorum. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI Ü. HALÛK 
IBAYÜLKEN — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin 
sayın üyeleri; 

IBenden evvel söz alan çok değerli hatipler bir
çok konuda, Milli Savunma Bakanlığının faaliyetle
riyle ilgili birçok konuda fevkalâde yerinde görüş
ler, temenniler ifade ettiler ve bazı sorular da yö
nelttiler. Keza, en son olarak da yazılı bazı sualler 
verildi. 

(Bendeniz ileri sürülmüş olan .görüşlerin, temenni
lerin ve hatta soruların bir kısmını karşılayacağı için, 
evvelemirde hazırladığım demecimi takdim edece
ğim. O demeçten sonra, arkadaşlarımızın lütfettik
leri görüşler, dilekler hakkında cevaplar arz etmeye 
gayret edeceğim. 

Milli Savunma Bakanlığının 1982 Mali Yılı Büt
çesinin müzakeresi vesilesiyle sizlere savunma hiz
metlerindeki ilke ve gayretlerimiz İle savunma açı
sından NATO ve komşularla ilişkilerimiz, ülkemiz 
ve dünyadaki gelişmeler hakkında bazı görüş ve te
mennilerimizi özet olarak belirtmeye çalışacağım, 

(Beyanatıma başlamadan önce, Türk Silahlı Kuv
vetlerinin başarı ve iyi dileklerini, ülkemizde sağlam 
temellere dayanan bir demokrasiyi yeniden kurmak 
gibi milli bir görevi yerine getiren Danışma Mec
lisinin tüm üyelerine sunmaktan özel bir zevk 
duyduğumu ifade etmek isterim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Hükümetimizin programında da belirttiği üzere, 

milli savunma ana hedeflerimiz, dünyanın en hassas 
bölgelerinde bulunan memleketimizin iç ve dış teh-
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İlkelere karşı sarsılmaz teminatı ve milletimizin özü 
olan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş 
gücünü, bütün İmkânlar kullanılarak en üstün sevi
yede bulundurmaktır. Keza, savunmamızın ihti
yaçlarım, geliştirmekte olduğumuz milli savunma 
sanayi tesislerimizden ve dış imkânlardan sağlarken, 
harp sanayimizin savunma ihtiyaçlarımızı en ge
niş şekilde karşılar hale getirilmesi hususundaki ça
balarımızı da planlı ve programlı bir biçimde sür
dürmek azim ve kararındayız. Bu konuyla ilgili ça
lışmalarımızı bu azim ve kararımızın ışığında de
vam ettiriyoruz. 

Türkiye Cumhuriyetinin büyük kurucusu Yüce 
Atatürk'ün bize göstermiş olduğu aydınlık yolda, 
milli savunma camiası olarak sarsılmaz bir inançla 
ilerliyoruz. «Yurtta sulh, cihanda sulh» prensibini 
benimseyen ve savunan bir ülke olarak, milli beka 
ve milli refah hedeflerinin birbirini destekleyici 
biçimde güvenliğimizi sağlamayı (amaçlayan politi
kamız sağlamdır ve ileriye, çağdaş 'Batı medeni-
yetiyle gelişmeye dönüktür. Ancak, hemen ilfade 
edeyim ki, önceliğimiz daima milli haysiyet, milli 
kültür ve milli bağıımsızlığımızdadır. 

Milli beka ve milli refah hedeflerimizin arka
sında Büyük Atatürk'ümüzün bize en kıymetli ema-
meti olan Türkiye Cumhuriyeti vardır. 

Atatürk ilkelerinin en öndeki savunucusu olan 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Atatürk ideal ve ilkeleri 
dairesinde, demokrasiye bağlılıkları da kesindir. 

Sayın Devlet 'Başkanımızın ifade buyurdukları 
gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığım ve 
bağımsızlığını, ülkenin ve milletin bütünlük ve bö
lünmezliğini ve toplumumuzun huzur, refah ve gü
venliğini sağlamayı amaçlayan, demokratik, laik 
bir hukuk devleti düzeninin yeniden kurulması ça
lışmaları emin adımlarla ve hızla ilerlemektedir. 
Bunu asil milletimiz çok iyi bilmekte ve takdir et
mektedir. Dışarıda da bu gerçek büyük çapta anla
şılmıştır. Anlamayanlar da zamanla anlayacaklardır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, Anayasanın ve kanunla
rın kendine yüklediği Türkiye Cumhuriyetini koru
mak ve kollamak görevimi yerine getirmektedir. Dış 
tehlikelere karşı da her an hazırdır, güçlüdür ve 
inançlıdır. 

Şimdi müsaadenizle Kuzey Atlantik İttifakı, 
komşu ülkelerle ilişkilerimiz ve diğer bazı uluslar
arası gelişmelere kısaca değinmek istiyorum. 

Hükümetimizin Batı ittifakıyla ve NATO daya
nışma ve işbirliğine büyük bir önem atfettiği ma
lumlarıdır. Bu siyasetkriiizin unsurları arasında 1949 

yılında vücuda getirilmiş olan Kuzey Atlantik Ant
laşması, yapısı itibariyle üye ülkeler arasında çok 
geniş bir işbirliği 'için gerekli çerçeveyi oluştur
maktadır. 

il 8 Şubat 1952 tarihinde NATO'ya katılan Tür
kiye, bu yıl ittifak içerisinde 30 ncu yılını idrak et
mektedir. 

Şu hususları hemen belirtmek gerekir ki, NATO 
her şeyden önce bir savunma ittifakıdır. Hükümet
ler üstü değil, hükümetler arası bir teşkilat tır. Ka
rarları ittifakla alınır. Barış döneminde her ülkenin 
ulusal kuvvetleri ortak manevralar yapmakla birlikte, 
yalnız kendi makamlarından emir alırlar. 

İttifakın başlıca görevi saldırıyı caydırmak, buna 
rağmen saldırı olduğu takdirde, Kuzey Atlantik Böl
gesinin ortak bütünlüğünü korumaktır. 

Caydırmanın amacı, her muhtemel saldırgana 
NATO'ya bir saldırının, saldıran için beklenen avan
tajlarla kıyaslanmayacak ölçüde büyük tehlikelere 
mal olacağını açıkça belirtmektedir. 

33 yıldır bölgede barışın sağlanmış olmasıyla da 
ittifakın bu amacı gerçekleştirdiği görülmektedir. 

Bu münasebetle şu hususa değinmekte yarar gö
rüyorum': Bilindiği gibi, dünyamız 1981 yılım genel
likle gerginliklerle dolu bir yıl olarak geride bırak
mıştır. NATO'nun, özellikle Küba buhranının hal
linden bu yana başarı ile uyguladığı «savunma için 
kâfi nükleer ve klasik güç bulundurulması, bunun 
sonucu olarak, inandırıcı bir caydırıcılığın devam 
ettirilmesi ve Doğu ve Batı ilişkilerinde yumuşama 
sürecinin geliştirilmesi» politikası, bu politikadan 
yumuşama süreci, Afganistan'ın işgali ve Polanya-
daki durum dolayısıyla bildiğiniz gibi büyük zarar 
görmüştür. 

İİ982 yılına bu şartlarda ve uluslararası ve bölge
sel sorunlardan önemli olanlarının hiç birisine bir 
çözüm getirilememiş bir ortamda getirilmiştir. Mem-
idketirnizin içerisinde bulunduğu bölge başta oknak 
üzere, istikrarsızlık alanları artmakta ve bu yöndeki 
olumsuz gelişmelerin duracağı izlenimi de alınama
maktadır. 

İşte bu sebeplerledir iki, kendi savunma gücümüzün 
yeterli bir caydırıcılığı koruması ayrı bir önem ka
zanmaktadır. 

©ütün iyi niyetli kişiler şunu kabul etmektedir
ler ki, kendi iç bünyesinde huzur ve istikrarın hâ
kim olduğu güçlü bir Türkiye, kendi bölgesinin ba
rış, güvenlik ve istikrarı bakımından da çok kıy
metli bir teminat unsuru teşkil etmektedir. 
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Kısaca temas ettiğim uluslararası koşullarda, 
NATO îttilfakının 'askeri gücünün ve caydırıcılığının 
muhafazası yanında, 'İttifakın üyeleri arasındaki da
yanışma ve işbirliğinin idamesi ve Ihafita birçok ha
tip arkadaşlarımızın belirttikleri gibi, arttırılması lü
zumu takdir buyurulacaktır. 

Konuya bu açıdan da bakıldığında, İttifak içe
risinde komşumuz Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı 
gösterdiği olumsuz tutumun 'izahı gerçekten güç 
olmaktadır. 

'1923'den beri, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı uy
guladığı dış politika, gayet açıktır. Biz, Yunanistan 
ile karşılıklı işbirliğinin, iki ülkenin stratejik konumu 
nedeniyle faydalı olacağına, problemlerimizin ise, 
ikili görüşmelerle çözülebileceğine inanıyoruz. Bü
yük Atatürk ve Venizelös tarafından kurulan dostluk, 
bu gerçeklere ve 1923 yılında imzalanan Lozan Ant
laşmasına dayanır. Bu denge, 1950'lerin ortalarına 
kadar pek bozulmadan devam etmiştir. Ancak, Kıb
rıs konusu, Ege'deki Yunan faaliyetleri ve istekle
riyle Batı Trakya'da Türklere karşı girişilen hare
ketler, bu dostluğa büyük ölçüde zarar vermiştir. 

Yunanistan'da, özellikle yeni Hükümetin işbaşına 
gelmesinden sonra, tarafımızdan gösterilen iyi ni
yetli ve soğukkanlı tutuma rağmen, bu Hükümetçe 
ortaya konulan tavır ve son NATO toplantılarında 
ileri sürülen mesnetsin iddialar sayın üyelerin ma
lumudur. Bu iddialara tarafımızdan bittabi gerekli 
cevaplar verilmiştir ve Yunan iddiaları NATO'da 
rû-yi kabul görmemiştir, yalnız kalmışlardır. 

İBundan kısa bir süre önce, 21 Aralık 1981 tari
hinde bu konularda Yüce Meclisinize Sayın Baka
nımız tarafından teferruatlı malumat sunulduğu ve 
Hükümetimizin siyaseti açıklandığı cihetle, aynı hu
susları burada müsaadenizle tekrar etmek istemiyo-
nımı 

Yalnız şunu beyanla iktifa etmek isterim : Kom
şumuz ve müttefikimiz Yunanistan'ın görüşmelerden 
kaçınan ve bu itibarla da gerginliklere sebebiyet ver
mesi kaçınılmaz olacak olan uzlaşmaz tutumunu sür
dürmesi, sonuçta ancak hüsranla noktalanır. 

ISayın Başkan, sayın üyeler; 
Atatürk'ün «Yurtta sulh, cihanda sulh» ilkesi, bi

zim politikamızın esasıdır. Türkiye'nin hiç bir ulu
sun topraklarında gözü yoktur. Ancak, kendisi de 
bir karış toprağını asla kimseye bırakmaz. 

Türkiye, ulusal bağımsızlığımızın sağlanması baş
ta gelmek üzere, coğrafi, tarihi ve diğer nedenlerle 
ülke savunmasına her zaman en 'büyük önemi ver
miştir ve vermeye de devam edecektir, 

Bu gerçeklerden hareketle ve biraz önce belirtti
ğim üzere, NATO Savunma Paktının kurulması üze
rine, memleketimiz bu Antlaşmaya katılmış ve kendi 
savunmasını bu savunma sistemiyle birleştirmiştir. 
Bu suretle, savunma politikamızın amacı olan, Tür
kiye Cumhuriyetinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü 
muteber saldırılara karşı korumak için, kendi ulusal 
kuvvetlerimize, NATO ittifakının büyük gücünü ve 
caydırıcılığını da ilave etmek imkânını bulmuşuZdur. 

Tabiatıyle hemen ilave edeyim ki, Türkiye'nin iş
tiraki ile NATO'da ülkemizin coğrafi konumu, ge
niş potansiyeli ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün 
dünyaca bilinen yüksek maddi ve manevi haslet ve 
kabiliyetleri dolayısıyla büyük bir katkı kazanmıştır. 

Savunma güç ve yeteneklerimiz bu suretle hem 
kendi ulusal gayretlerimiz, hem de îrtifakın sağladı
ğı askeri yardımlarla gelişmek imkânını elde etmiştir. 

Ulusal gayretlerimizi vurgularken, ülkemizin son 
yıllarda içine girdiği ekonomik zorluklardan kurtula
rak, dünyada eşine ender rastlanan bir süratle istik
rar dönemine girmeye başladığını belirtmek yerinde 
olacaktır. Milli gelir artış hızı, ödemeler dengesinde 
sağlanan olumlu gelişme Ve enflasyon oranındaki ba
riz azalma, söz konusu iyileşmenin önemli gösterge
leridir. 

İBu ekonomik iyileşme, Silahlı Kuvvetlerimiz ba
kımından değerlendirilmiş, iç ve dış güvenlikle ilgili 
ihtiyaçlar gözönünde bulundurularak, kaynak - ih
tiyaç dengesi dikkatle kurulmaya çalışılmıştır. 

Ekonomik bakımdan gelişme yolunda bir ülke 
olmamız hasebiyle kaynaklarımızın kıt, silah araç ve 
gereç istemlerimizin ise, pahalı olmasının ortaya çı
kardığı sorunlar, iyi bir maliyet fayda değerlendiril
mesi ile azaltılmaya gayret edilmiştir. 

Savunma gücünün ülkenin mali, ekonomik, en
düstriyel potansiyeli dışında, oluştürulamayacağı, sü
rekli ve düzenli bir güvenlik gücünün de ekonomi
nin yarattığı ve devamlı sağladığı kaynaklara istinat 
ettirileceği gerçeği gözönünde bulundurulmaktadır, 
ki muhterem arkadaşlarımızın hemen hepsi, bu hu
susa işaret buyurmuşlardır. 

Ancak, zamanımızda savaşların herhangi bir ha
zırlık süresi tanımaksızın çıkabildiği acı misallerle 
bilindiği cihetle, her an ve en az muhtemel düşma
nın sahip olduğu standart ve teknolojik düzeye sa
hip bulunmamızın zorunlu olduğunu daima hatırda 
tutmak icap etmektedir. 

Yani özetle ve maruf tabirivle, «Hazır ol cenge, 
ister isen sulh-ü salâh» deyimi, çağımızda da geçer
lidir. 
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Ulusal kaynaklarımıza ilaveten müttefik ve dost
larımızdan sağlanan imkânlara gelince, bu NATO İt
tifakı Antlaşmasının İafz ve ruhuna uygun olarak 
ortaya çıkan bir durumdur, 

Bilindiği üzere, NATO Anıtlaşmasının 3 ncü mad
desinde : (Lisanı biraz eski, özür dilerim; fakat me
tinden aynen naklediyorum.) «İşbu Anıtlaşmanın ga
yelerinin daha müessir bir şekilde tahakkukunu te
min için, taraflar kendi hususi vasıtalarını geliştir
mek ve birbirlerine yardımlarda bulunmak suretiyle 
münferiden Ve müctemian devamlı ve fiili olarak ha
reket edip, bir silahlı tecavüze karşı, münferiden, ve 
müşterek mukavemet kudretlerini idame ve teyit ey
leyeceklerdir» denilmektedir, 

Bu askeri yardımlaşmaya ilaveten, aynı Antlaş
manın ikinci maddesi de, müttefik memleketler ara
sında ekonomik alanda işbirliğine ve yardımlara im
kan tanımaktadır. 

Türkiye, NATO Antlaşmasının bahşettiği bu im
kanlardan yararlanmıştır ve yararlanmaktadır. Bu
nunla beraber, bizi milletçe üzmüş olan Amerikan 
ambargosu gibi sebepler de dahil olmak üzere, bu 
yardımların hiç değilse, bir süre ihtiyaçlarımızı kar
şılayamayacak düzeyde kaldığı da hepimizin malu
mudur. Oysa, yine malumlarınızdır ki, Türkiye, coğ
rafi konumu ve sınırlarının özellikleri nedeniyle 
NATO İttifakı içerisinde büyük sorumluluklar ve 
görevler almaktadır, Ülkemiz 600 bin kişilik bir or
du bulundurarak, gelişme programları için personel 
ve malzemeden kısıntılar yapmaktadır. İttifak içinde 
fert başına milli gelir miktarı en az seviyede olma
sına rağmen, gerek bu yönden, gerek gayri safi milli 
hasılasından yüzdesi itibariyle memleketimizin İtti
faka katkısı en önde gelenler meyanmdadır. Bu, şüp
hesiz ki, ekonomimiz yönünden bir fedakârlık ifa
de eder. 

Orta - Doğu'da kilit pozisyonunu muhafaza eden, 
NATO İttifakı içerisindeki sorumluluklarının bi
lincinde olan ve arz ettiğim büyüklükteki bir orduyu 
bulunduran Türkiye'nin, müttefiklerimizden daha 
fazla askeri yardım alması gerekmektedir. 

Bu gerçek, NATO'da 1979 yılında alınıp, her yıl 
teyit edilmekte olan kararlarla ifade ve kabul edil
miş ise de, bunun fiili alanda gerçekleşmeye dönüş
mesi için çalışılmaktadır. 

İBilıindiği üzere, NATO müttefiklerimizden Ame
rika Birleşik Devletleri ve Federal Almanya Cumhu
riyeti, bu katkıda bulunanların başında gelmektedir

ler. Amerika tarafından Türkiye'ye sağlanan yardım
lar, 1951 yılından 1975 yılına kadar hibe şeklinde ol
muş ve tutarı 3 milyar 17 milyon dolara ulaşmıştır. 
Bu miktar, verilen silah, araç ve gereçlerin biz^ çok 
uygun ve düşük fiyatlarla geldiği dikkate alınırsa, 
şüphesiz ki, hakikati halde, çok daha fazla bir değer 
arz etmektedir. Ayrıca, ödünç verme ve kiralama 
yoluyla da, özellikle Deniz ve Kara Kuvvetlerimiz 
için bir kısım ana «ilah, gemi ve malzeme temin edil
miştir. Bunların değerleri, tabiatıyla bu miktarlara 
dahil değildir. 

1972 yılındaki 15 milyonluk bir FMS kredisi bir 
tarafa bırakılırsa, Amerika'nın 1976 yılından 1981 yı
lı sonuna kadar bize, yabancı askeri satışlar kredileri 
yolu ile meşhur olan tabiri ile «FMS kredileri» yolu 
ile sağladığı yardımların tutarı da 1 milyar 65 mil
yon dolardır. Amerikan Hükümeti, 1982 yılı için 
Türkiye'ye askeri yardımı arttırmış ve 4 milyon do
larlık bir miktarı tahsis etmiştir ve bu Kongrece de 
onaylanmıştır. Şimdi, 1983 yılı yardımının miktarının 
tespitine çalışılmaktadır. Bu yardımın daha yukarı
da olacağını beklemekteyiz< 

Washington'a geçen Haziran ayında yaptığım res
mi ziyareti iade maksadıyla Amerika Savunma Ba
kanı Sayın Weinberger'in Aralık ayı başında Anka
ra'ya vaki ziyareti malumlarıdır. Bu resmi görüşme
ler başta olmak üzere, Amerikalı dostlarımızla ya
pılan temaslarda askeri yardımın gerek miktar, ge
rek nitelik yönünden Türk Ordusuna NATO kuvvet, 
hedef ve planlarına göre, kendisine düşen görevleri 
gereği gibi yerine getirebilecek bir düzeye çıkarıl
ması lüzumu izah edilmiştir, 

Hatırlanacağı üzere Sayın Weinberger'le 5 Aralık 
1981 tarihinde yaptığımız ortak açıklamada, NATO'-
nun Güneydoğu kanadının savunma kabiliyetlerinin 
iyileştirilmesi konusunda beraberce çaba harcamaya 
devam edilmesinde mutabık kaldığımız ifade olun
muştu. Keza aynı açıklamada Amerika Savunma Ba
kanı, ülkesinin Türkiye'ye ekonomik ve askeri ba
kımdan yardımcı olmaktaki kararlılığını teyit etmiş
ti. Bu ziyaret sırasında yüksek düzeyli bir ortak sa
vunma grubu kurulması da kararlaştınlmıştir. Bu 
grup, Amerika ile aramızda NATO'daki ortak üye
liklerimiz meyanında savunma işbirliğini genişletmek 
Ve geliştirmek için çalışacak ve gerekli tedbirleri sü
ratle alabilecektir. Bu suretle, gerek vardım malze
mesinin akışının, gerek savunma işbirliği çerçevesin
de üzerinde çalışılan projelerin daha büvük bir sü
ratle gerçekleşeceğine inanmaktayız. Bilindiği gibi, 
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savunma işbirliğiyle ilgili bu projeler meyanında 
tank modernizasyonu, gemi yenileştirme ve uçak re
vizyonu tesislerimizin kapasitelerinin arttırılması, ge
liştirilmesi, modern savaş gemisi dnşaası, roket, tapa, 
tanksavar mühimmatı ve çeşitli yüksek kalitede, yük
sek evsafta patlayıcı maddeler imalatı da mevcut 
bulunmaktadır. 

Federal Almanya'dan ise, dilimler halinde hibe 
yardımları, büyük paket yardımları ve Hermes kre
dileri adı aldında önemli ölçüde destek ve yardımlar 
sağlanmaktadır. 1964 yılından bu yana dilim yardım
larının tutarı 930 milyon DM'ı bulmuştur. Ayrıca, 
17 Kasım 1980 tarihinde Ankara'da imzaladığımız 
bir özel askeri yardım anlaşmasıyle de müttefikimiz 
Almanya, Türk Silahlı Kuvvetlerine 600 milyon DM 
değerinde (Yaklaşık 27 milyar TL.) bir ilave yardı
mı yapmaktadır. Bu yardım 1981 - 1984 dönemi 
içinde 'gerçekleşecektir. Bununla Ordumuza leopar 
tankları alınmakta, tank modernizasyon telislerimiz 
geliştirilmekte ve diğer imalat projelerimiz destek
lenmektedir. Alman yardımlarında ayrıca büyük pa
ket yardımı yoluyla Ordumuzun bazı anasiiaih ve 
malzeme ihtiyaçları da zaman zaman büyük çapta 
verilmek suretiyle bir destek sağlanmaktadır. 

IBu izahatımdan anlaşılacağı üzere, Federal Al
manya ve Birleşik Amerika ile yapmış olduğumuz 
yardım anlaşmalarında yalnız mevcut malzemeyi al
mak, mevcut silahları almak ya da kiralamakla ikti
fa etmiyor, bilakis bunların yanında sanayi hamle
lerimize de yardımcı olmak yolunu önemle seçmiş 
bulunuyoruz, 

Kuşkusuz belirli bir ölçünün ötesinde dışa bağım
lı olmak arzu edilen bir şey değildir. Nitekim, bazı 
siyasi gelişmeler, bazen bu imkanların kurumasına 
ya da askıya alınmasına yol açmıştır. Bu tecrübeler
den de yararlanarak, dışa bağımlılığı azaltmaya yö
nelik, ileriye dönük çalışmalar bir plan dahilinde ve 
ciddiyetle sürdürülmektedir. 

Bu hususdaki çalışmalarımızda, bilhassa NATO 
içinde müşterek imalata katılma yolunu takip edi
yoruz. Birçok arkadaşımızın üzerinde durduğu bir 
konudur, Zira biliyorsunuz, Batı Avrupa ileri bir 
endüstriye sahiptir ve hemen bu endüstriyle yarışa 
girmemiz de mümkün değildir; fakat Türkiye'miz, 
mümtaz temsilcileri ve Ordumuzun yetiştirdiği çok 
kıymetli mühendisleri vasıtasıyla bu girişimlerde ken
disini kabul ettirmeye çalışmaktadır. Bunda da başa
rılı olacağımıza eminim. 

(Şu hususu da belirtmek isterim ki, askeri ihtiyaç
larımızı gerek memleket içindeki genel sanayi kuru

luşlarımız, gerek askeri maksatlı vakıfların destekle
diği ekonomimize de katkıda bulunacak olan mües
seselerden temin etmeyi ön planda tutmaktayız. Plan
lı ve programlı bir şekilde çalışarak kendi ihtiyaçla
rımızın üstündeki askeri malzemelerin bazı dost ülke
lere satışıyla ilgili faaliyetlerde de mesafe katetmiş 
bulunmaktayız. 

Sözlerime son vermeden evvel şu konularda da 
müsaadenizle kısaca bilgi ve görüşlerimi sunmak 
isterim : 

Yüksek tahsillerini bitirdikten sonra kutsal vata
ni görevlerini yapmak isteyen gençlerimizin geçen 
yıllar zarfında yedeksubay namzetliği konusunda or
taya çıkan büyük birikim dolayısıyla nasıl güçlük 
çektikleri ve iş ve hayatlarını planlayamadukları he
pimizin bilgisi dahilindedir, işte 1'2 Eylül'den sonra 
ele alınan ilk konulardan biri de bu olmuştur ve 24 
Mart 198ll tarihinde Milli Güvenlik Konseyimizce 
kabul edilen 2440 sayılı Yasa ile bu birikimin dörder 
avlık devreler halinde ve muntazam bir şekilde eri
tilmesi sağlanmıştır ve bu program devam etmekte
dir, Î983 senesinin sonuna doğru bitirilmesi beklen
mektedir. İleride böyle birikimlerin ortaya çıkması
na imkân bırakılmaması amacıyla 12 Kasım 1980 
tarihinde yürürlüğe giren 2338 sayılı Yasa ile de bu 
sorun uzun vadeli bir çözüme kavuşturulmuştur. 

ISayın üyeler; 
Bu konuşmamdan yararlanarak, Büyük Milleti

mizce askeri amaçlı vakıflara gösterilen yakın ilgi 
ve bunlar için temin edilen çok değerli maddi des
tekler dolayısıyla huzurunuzda Silahlı Kuvvetlerimi
zin şükran duygularını dile getirmek benim için çok 
zevkli bir görev olmaktadır. 

ISayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üyele
ri; 

itinalı ve ciddi çalışmalar sonucunda oluşturulan 
1982 yılı Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi 317 
700 000 000 TL. olarak bağlanmış, Bütçe - Plan Ko
misyonunca da incelenerek aynen benimsenmiş olup, 
huzurlarınıza getirilmiştir. 

IBütçemiz hakkındakıi temenni ve dileklerinize iç
ten teşekkürlerimle birlikte Yüce Meclise saygılar, 
sunarım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
ıŞimdi, son söz üyelerimizin olduğu için bu ka

tegoriden söz isteyen iki arkadaşa kısa olması rica
sıyla söz veriyorum. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI Ü. HALÛK BAY-
ÜLKEN — Sayın Başkan; eğer vaktim varsa, arka-
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daşımızm sorduğu sualler vardı, onları da cevapla
mak isterim. 

IBAŞKAN — Vaktiniz var. Yazılı veya sözlü yap
mak size bağlıdır., 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI Ü. HALÛK BAV
ULKEN — Teşekkür ederim; fakat arkadaşlarımız 
burada dile getirdiklerine göre, ben bazı konulara 
'hemen cevap vermekten memnuniyet duyacağım. 

Efendim, Sayın Dikmen'e fevkalade etraflı de
meci ve görüşleri dolayısıyla şükranlarımı arz ede
rim. 'Bu 'konuda belirttikleri pek çok husus, şüphesiz 
ki bizlim de kendisiyle tamamıyla mutabık olduğu
muz ve çalışmalarımızı bu yolda sürdürdüğümüz hu
suslardır. Onun için o noktalar üzerinde ayrıca dur
muyorum. Dediğim gibi, beyanat hakikaten gayet 
geniştir ve demecimden de görülmüş olduğu üzere, 
bizini üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuları 
kapsamaktadır-

Şüphesiz ki, kendilerinin bir asker olarak sıkıyö
netim devresinden sonra Silahlı Kuvvetlerimizin ta
mamıyla ülkenin savunmasına ve onunla ilgili ça
lışmalara hasrı nefs edeceği ve sıkıyönetim devresin
deki çalışmalarla uğramış olabileceği eğer bazı ka
yıplar varsa, zafiyet varsa bunları gidereceği husu
su. Malumunuz olduğu veçhile Türk Silahlı Kuvvet
leri bu iki vazifeyi de büyük bir şevkle ve büyük bir 
gayret ve fedakârlıkla yerine getirmektedir ve deme
cimde arz ettiğim gibi, ülke savunması bakımından 
bu ilave vazife Türk Silahlı Kuvvetlerine herhangi 
bir güçlük, herhangi bir zafiyet husule getirmemek
tedir! 

Keza, Sayın Dikmen'in «Milletlerarası antlaşma
lardan kaynaklanan haklarımızı hiç bir şekilde ol
dubittilere bırakmamışızdır ve bırakmayacağız» gö
rüşüne bütün kalbimle iştirak ediyorum. Türkiye 
Devletinin dış politikası bu husus üzerine bina edil
miştir. Türkiye Devleti olarak ağırbaşlı, çok ileri gö
rüşlü bir politika takip ederiz. Bu dış politika, uygu
lamaları zaman zaman değişmekle beraber, prensipleri 
hemen hemen hiç değişmez. Binaenaleyh, kısa bir dev
re içinde incelendiği zaman insana, «Niçin daha fazla 
gürültü yapılmıyor, niçin daha fazla ses çıkarılmıyor?» 
(hissi gelebilir; fakat Cumhuriyet devrini dikkate alırsa
nız göreceksinizdir ki, bütün önemli milli meselelerimiz
de yüksek başarılar elde edilmiştir. Montrö mukave
lesini derhatır buyuracaksınız, diğer Misak-ı Milli 
içinde bulunan bölgemizin Türkiye'ye kavuşmasını 
hatırlayacaksınız, Kıbrıs konusunda Bayrağımızın ve 
Türk askerinin Kıbrıs'a 1960 yılında gittiğini hatır
layacaksınız. Daha pek çok hususlar söyleyebilirim. 

1 'Bütün dünyadaki milletlerarası teşekküllerin, as
keri ve sivil, hepsinde Türkiye temsil edilmektedir. 
Çok yönlü bir politika gütmüştür ve gütmektedir. 
Binaenaleyh, zaman zaman yapılan uygulama deği
şiklikleri, bir nevi üslup değişiklikleri bir tarafa bıra
kılırsa, esas itibarı ile ana, milli hedeflerden sapma-
mıştır ve sapmayacaktır. Bu sebeple, tekrar ediyorum 
ve teyit ediyorum sayın arkadaşımızın sözlerine ek 
olarak, evet Türkiye antlaşmalarla kendisine tanın
mış olan hakları daima takip edecektir ve bunlardaki 
hukukunu bırakmayacaktır. 

iSayın Dikmen 1982 Bütçesine REMO'nun konul
mamış olduğuna dair bir ifadede bulundular. Zan
nediyorum metinde ayrıca REMO lafı geçmediği için 

I böyle bir zaafa kapılmış olacaklar. Malumları oldu
ğu üzere, REMO Kanunu 1979 yılında müddeti bit
miş olmakla ilave kanunlarla bu uzatılmıştı ve 1981'-
den itibaren Bütçemizde 470 faslına direkt olarak 
konmaktadır. Bu sene de malum miktar 6,4 bu şeyin 
içine konulmuştur. Binaenaleyh, REMO Programın
da herhangi bir unutulma yoktur efendim. 

Çok önemli konulardan birisi de, tabiatı ile Sa
yın Dikmen'in ve diğer arkadaşlarımızın da belirtti
ği gibi, lojman, konut sorunudur. Kendilerine Türk 

I Silahlı Kuvvetlerinin bu husustaki gayretlerine dair 
ifade buyurdukları güzel sözler için teşekkürlerimi 
arz ederim. 

Evet, şimdiki vaziyette yapılan ve içinde oturula-
I bilen inşaat ile % 48 nispetinde personelimizin loj

man ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Bu nispet tabii bazı 
kritik bölgelerde, hudutlara yakın yerlerde daha bü
yük seviyeye gelebilmektedir. Türkiye genelinde arz 

I ediyorum. Memleketimizin geçirdiği iktisadi, ekono
mik buhran dolayısı ile biliyorsunuz birçok konular
da kısıntıya gitmek zorunda kalınmıştır. Devletçe, bu 
arada biz de Milli Savunma Bakanlığı olarak, yine 
memleketimizin içinde bulunduğu sıkıntıyı dikkate 

I almış ve mümkün olan kısıntıları Bütçemize getirirken 
I lojman konusunda da şunu takip etmişizdir; mevcut 
I lojman inşaatı devam etmektedir ve bu lojman inşaatı 
I süratle devam etmektedir. Bu bittiği zaman % 55 se

viyesine çıkacaktır Türkiye genelinde .Tabiatı ile söy-
I lediğim gibi, bazı kritik bölgelerde bu % 100'e yakın 

bir lojman imkânı sağlamaktadır. Planlarımız, tabiatı 
I ile bunu % 100 nispetine çıkarmaktır. Bu husustaki 
I çalışmaları memleketimizin gücü ile birlikte aralık 
I vermeden devam edeceğiz. 

Efendim; Sayın Azmi Eryılmaz, muhtelif müşa-
1 hedeler arasında bilhassa şunu belirttiler. «Tabiatı ile 
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bizi Avrupa'nın kararı değil, milletin azim ve kararı 
kurtaracaktır. Milletin bu idare ile mutabakatı tam
dır.» buyurdular. Bu, zaten Yüce Meclisin hissiyatına 
tamamiyle uymaktadır. Bendeniz de iştirak ediyorum. 

Radyodan bildirdikleri ve basında çıkan haber 
Yunanistan'ın Rus askeri gemilerini tamir edeceği 
hususundaki eski şeyine tekrar avdet etmiş olmasıdır. 
Evet, bu, aldığımız haberlere göre doğrudur ve bu 
NATO'daki tesanüt fikrine uymamaktadır. Daha ev
velce bu yoldaki bir çalışmayı biliyorsunuz Yunan 
Hükümeti anlaşmadan vazgeçmişti, bozmuştu, şimdi 
yeni Hükümetin bu yola tekrar girdiği anlaşılıyor. 

Sosyal sorunlar hakkında söylediklerine teşekkür 
ederim. Tabiatiyle millet «Ordu - millet» dediğimiz 
bir muhteva ve anlayış içindedir. Sosyal sorunlar şüp
hesizdir ki, memleketimizin sosyal kesimlerinin her 
birinde mevcuttur. Binaenaleyh, bu sıkıntıyı müşte
reken çekiyoruz. Silahlı Kuvvetleri mensuplarımız da 
büyük bir fedakârlıkla, memleketin çekmekte olduğu 
sıkıntıyı 'onlar da paylaşmaktadırlar. Şüphesiz ki, Tür
kiye'de kimse refah içinde değildir. 

Sayın Tevfik Alpaslan'ın, fevkalade mükemmel 
bir şekilde ortaya koydukları durumun değerlendir
mesi, bilhassa siyasi durumun, stratejik durumun de
ğerlendirilmesi dolayısı ile Türkiye'nin nasıl bir siya
set gütmesi, takip etmesi ve Silahlı Kuvvetleri bakı
mından neler yapması lazım geldiğine dair görüşleri, 
zannederim ki demecimde de, biribirimizle evvelden 
görüşmediğimiz halde, hemen hemen karşılanmış bu
lunmaktadır. Bundan büyük bir memnuniyet duyu
yorum. Kendileri çok önemli noktalara temas ettiler. 
Ülkelerin içinden fethedilmesi üzerinde tabiatı ile na
sıl durduğumuzu biliyorsunuz, hatta NATO'da, Av
rupa Grubunda bunları dile getiriyoruz. Son toplan
tıda bendeniz bu hususta uzun bir demeç verdim. 

Çin'in dünya dengesindeki, hassas dengedeki yeri 
ve bunun değerlendirilmesi konusu fevkalade önem
lidir ve Türkiye Dışişleri Bakanının yakın bir zaman 
önce Çin'e yaptığı seyahati derhatır buyuracaklardır. 

Yine buyurdukları gibi; «Bu hassas dünya denge
sinde savunmamızı bu ortamda nasıl sağlayacağız? 
Stratejik kozumuzu çok iyi kullanmalıyız.» [Tama
miyle katılıyorum sözlerine ve bunu hükümetler ola
rak iyi kullanmaya çalışıyoruz. 

ittifakların lüzum ve devamına, hatta kuvvetlen
mesine inanıyoruz ve inanmalıyız, tamamiyle iştirak 
ediyorum. 

Her türlü tenkide rağmen, 33 yıldır NATO'nun, 
NATO bölgesinde barışı sağladığı ve bundan bütün 
üyelerin müstefit olduğu bir hakikattir. Hangi türlü 

tenkit yapılırsa yapılsın, bu gerçeği, bu hakikati bal
çıkla sıvamaya imkân yoktur. Binaenaleyh, bu haki
kati ifade ederken, NATO'da bulunmak sureti ile da
ha fazla istifadeler sağlanamaz, daha çok yararlar 
elde edilemez demek istemiyorum; ama bir hakikati 
bilmeliyiz. NATO, gerçekten NATO bölgesindeki o 
Teşkilatın üyelerine bu barışı sağlamıştır ve keza 
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gelişmesi konusunda da 
NATO'daki faaliyetlerimizin, müşterek çalışmaları
mızın ve o kanalla temin edilmiş olan birtakım yar
dımların önemli rolü olmuştur. Bunları biliriz. Bu
nun yanında da şüphesiz ki, eksiklikler varsa bunları 
gideririz. Bu düşüncedeyiz, tamamen iştirak ediyorum 
sözlerine. Zaten Sayın Tevfik Alpaslan'ın bu sözleri 
bana, Büyük Atatürk'ün ortak üyelik hakkındaki şu 
beyanını da hatırlatmaktadır. 

Daha 1930'lu yıllarda kendileri şu mealde bir ifa
dede bulunmuşlardı. O zaman bir ittifak sistemi de 
mevcut değildi. Ne NATO vardı, ne CENTO vardı, 
ne diğer teşekküller vardı. Sadece bir Cemiyeti Ak
vam mevcuttu; o da malumunuz olduğu üzere, bir 
ortak güvenlik teşekkülü değildi. 

Söyledikleri söz şudur : 
«Harp bir bomba gibi, bir yıldırım, bir gök gürle-

mesi gibi ani bir şekilde patladığı zaman, milletler, 
barışı seven milletler, daha evvelden saldırgana karşı 
kuvvetlerini bir araya getirecek tedbirleri almalı ve 
saldırgan böyle bir tecavüze geçtiği zaman, bunun 
kendisine fevkalade pahalıya malolacağını bilmelidir. 
Milletlerin savunmasında bu çok önemli bir faktör
dür» şeklinde bir beyanda bulunmuşlardır. Kelime 
kelime tekrar edemiyorum; fakat hafızamda canlıdır. 

Türk dış politikasındaki ortak güvenliğe verilen 
önem bundan dolayıdır. Hakikaten benden evvel bu 
kürsüye gelmiş olan sayın hatiplerin ifade buyurduk
ları gibi, hiçbir memleket bugün dünyada tek başına 
savunmasını kâmil bir şekilde yerine getiriyor denile
mez. Süper devletler için dahi, bunun bazı kısıtları 
olduğunu kabul etmek lazımdır. Bugün, Avrupa'dan 
vazgeçerek Amerika'nın bir savunma konseptini de
vam ettirmesi, ele alması kolay kolay düşünülebilir 
mi? 

Sovyetler Birliğinin de, devatmılı surette mevcut 
olanlara ilaveten bir takım yemleraınıi ©lıe geçinmek 
gayretleri gözden uzak tuttulabiılıiır mi? 

(Binaenaleyh, ortak güvenlik gerçekten' lüzumlu
dur ve memleketirmzin de bu teşekküllerde bulunma
sı gayet tabiidir. Stratejik durumumuz dolayısı ile 
ve bu ne zamana kadar devam edecektir? Bendim ka-
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nımca, Birleşmiş Milletler Teşkilatı dünyada barış 
ve güvenliği sağlayacak, bütün milletlerim ortak bir 
şekilde katıldığı bir kurmay kuvvet idaresinde silahlı 
kuvveti kurup bununla mütecavizleri fiilen durdur
maya imkân bulmadığı sürece, dünya milletleri rnüc-
temlian ortak olarak, toplu olmak veya ferden bir 
araya gelecekler ve kemdi savunmalarını kuvvetlen
direceklerdir, Onun içıin Sayım Alpaslan'a teşekkür 
eldenim bu konu üzerimde durduklarından dolayı. 

Keza Sayın Alpaslan'ım şu sözlerine de tamamiy-
le iştirak ettiğimi ifade etmek isterim. Türk - Yunan 
ilişkileri konusunda şöyle buyurdular. «Yunanistan, 
aradığı teminatı uzak yerlerde deği, Türkıiye'nin 
dostluğumda bulacağımı anlamalıdır. Bir gün bunu 
anlayacaktır.» Gerçekten iştirak ediyorum. Bsas olan 
budur. Yoksa, NATO toplantısında da vukua geldi
ği gibi, bir taraftan savunma ihtiyaçlarının dışında 
silahları da addedilebilecek silahlan kapsayan bir si* 
lahlanmaya tevessül etmek, (Bunu hepimiz biliyoruz 
ve takip ediyoruz.) ondan sonra da NATO toplan
tısına gelip, maruf talhiri ile kuzu postuna bürünerek, 
iBana tehdit başka yerden gelmiyor, Türkiye'den ge
liyor demek, tamamiyle gerçekilere uymayan ve is
tikbalde de iki memleketin haklikli miti menfaatleriylıe 
bağdaşmayan bir husustur. O sebeple Sayın Alpas
lan'ın görüşüne ümit ederim ki Yunanlı idareciler 
bir gün ve yakın zamanda gelsinler. 

Sayın Nuri Özgöker, çok geniş bir şekilde Milli 
Savunma Bakanlığının faaliyetlerini ortaya koydular. 
Kendilerine teşekkür ederim. Söyledikleri hakikaten 
benini sorulara vermem lazım gelen izahatı kapsa
maktadır. Yalnız, sonunda bazı soruları oldu. Onla
rı cevaplamaya çalışayım. 

Sınai seferberlik ne durumdadır, Döner Sermaye 
Kanunun^gellişmesi nedir, yürüyor mu, daha iyi de
ğiştirilemez mi? Biz, limitleri artırarak bundan gerek
li istifadeyi sağlamaktayız. 

3763 sayılı Kanunun uygulanması konusunda, 
bazı görüşler ifade ettiler. Doğrudur; ama biz her 
sene bir kararname şevki suretiyle bu kanunun hü
kümlerini yerine getiriyoruz. Bu sene de kararnameyi 
hazırladık ve Başbakanlıktadır. 

Özellikle islam ve Ortadoğu ülkeleriyle savunma 
sanayiinde işbirliği konusunu ortaya koydular. De
mecimde de bu hususta bir paragrafla temasta bu
lundum. Öncelikleri sağlıklı yerlere koymak ve kendi 
savunma ihtiyaçlarımızı sağlamak, ittifak içindeki 
durumıumuzu zaafa getirmemek kaydıyla bu yoldaki 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve demecimde de işaret 
ettiğim veçhile, önemli bir mesafe katettik, 

iSüah sanayii çok kârlıdır diye buyurdular. Elvet, 
ancak çok da dikkatli olmak gereken bir sanayiidir. 

Binaenaleyh, silah sanayiinde iyi bir yer tutabilmek 
için fevkalade hazırlıklı olmak ve o piyasalarda uzun 
süre yer almak gerekir. Biliyorsunuz bumun menfi bir
takım şeyleri de olabilir. Güçlü bir silah sanayii ile 
yer tutmak daha kolaydır, 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, tüketici bir kuruluş 
gibi düşünülmesi hususundaki sözlerime canı gönül
den iştirak ediyorum. Zannnediyorum ki bütün arka
daşlarımız da aynı düşüncededirler. Gerçekten Türk 
Silahlı Kuvvetleri ve onun Savunma Bakanlığı ta-
mamıiyle üretim yolunda da büyük gayretler sarfet-
mektedir. 

iSeferberlik konusuna gelince : Sanayi teşekkül
leri; gerek Sanayi Bakanlığı, gerek bizim servisleri
miz ve gerekse İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından 
ciddi bir sayıma tabi tutulmuştur. Şimdiye kadar 22 
bin müessese tetspit edilmiştir. Bunları sonuçlandır
maya çalışıyoruz. Binaenaleyh, envanterimiz ortaya 
çıktıktan sonra şüphesiz ki, bu envanterden ne sekili
de istifade edeceğimizi daha güzel hesaplayabilece
ğiz, 

• «özel sektörle daha sıkı bir işbirliği uygun gö
rülür mü?» Şüphesiz, zaten beyanımda da ifade et
tiğim gibi, Türkiye^de genel sanayi içinde savunma 
sanayii yer alır. Askeri fabrikalar muayyen bir mik
tar üretebilirler ve muayyen bir ihtiyaca cevap vere
bilirler; ama genel sanayiinin buna gerek kamu sek
törü olsun, gerek özel sektör ölsün iştirakleri şüphe
siz ki daha güçlü bir durum ortaya çıkarır. Yalnız 
unutulmamalıdır ki, özel sanayiinin, özel sektörün 
buna iştiraki daima bir miktarla ilgili bulunmaktadır. 
Yani, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı kâfi bir mktarı 
eğer gösteriyorsa özel sektör buraya doğru gitmeyi 
arzu etmektedir. Yoksa, miktarlar az olunca rantaibl 
bulmamaktadır. Bu husustaki çalışmalarımız sürdü
rülmektedir. 

ISanayi konusundaki düşüncelerimizi ifadeyle söz
lerime son vermek 'istiyorum. 

Sanayiinin inkişafı bakımından şöyle bir sistemi 
yürütmeye çalışıyoruz. Plan ve programlar, beyanat
ta da arz ettiğim gibi, şu çerçeve içindedir : 

1. Genel olarak genel sanayimizin kamu ve 
özel sektör olarak Türk savunma sanayiine ne yapa
bileceği. Bunda ihraç imkânları da dahil olmak üze
re... 

2. Doğrudan doğruya kamu sektöründen sa
vunma ihtiyacımıza cevap veren müesseseler; Maki
me ve Kümya Kurumu gibi. 
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'Bunlarım aynı zamanda boş kaldıkları sürelerde 
ve kapasite boşluğu yaratılmaması için diğer ihtiyaç-. 
l'ara da cevap vereıbilecek imalatta bulunması, ki ni
tekim bulunmaktadır. 

3. Tamamiyle ordudaki silahlarımızın, vasıta
larımızın, araç ve gereçlerimizin tamiki, revizyon ve-
sairesi için kurulmuş olan 1, 2, 3, 4 ncü kademe fab
rikalarımız ve tamirhameleriımizdlir. Bunlar arasında 
şüphesiz ki fevkalade ilerlemiş durumda olanlar var
dır. Bahsettikleri gıiıbi, ihtiyaçlar dolayısıyla Gölcük'
teki tesislerimiz, Hava Kuvvetlerinin Eskişehir ve 
Kayseri'deki tesisleri, Kayseri ve Arifiye'deki tank 
mekanizasyon tesisleri. Yanıi, Türk Silahlı Kuvvetle
rinin bünyesinde de bu gelişmeler yürütülmektedir 
ve ylime beyanatımda da arz ettiğim gibi, Amerika 
Birleşik Devletleri başta olmak üzere Almanya, in
giltere, İtalya ve hatta Norveç ile yapmış olduğumuz 
çalışıma ve anlaşmalarda bu sanayi imalatında yeni 
merhalelere gelmeye gayret gösteriyoruz. Arz ettiğim 
gilbi, sadece mevcut silah, araç ve gereçleri almak po
litikası gütmüyoruz. Bunların ya tamamını yapmak 
veyahut da ortak imalat konularında faaliyet gösteri
yoruz. 

4. Şüphesiz ki ilmi olarak çalışma konusudur. 
Arkadaşımız temas ettiler. ILAR, bu, Milli Savunma 
Bakanlığına ait bir teşekküldür başkanı bulunduğu. 
Benim de bilmediğim sebeplerle birkaç senedir bu
nun toplanamadığımı zannediyoırum. Biz, toplantıya 
çağırdık iLAR'ı, kendilerinden evvelce istifade edil-
mişıtir. İLAR'ın muhakkak bir toplantı yaparak An
kara'ya gelme çalışması da söz konusu değildir. Ben 
raporlarını inceledim. Bizim ARGE dairemize ve 
diğer kuvvetlerimize sordukları bazı sorularım hal
linde çok güzel raporlar hazırlamışlar ve görüşler 
vermişlerdir; ama biz resmi toplantıyı da yapmak su
retiyle kendilerinden istifade yolunu arıyoruz ve ilmi 
çalışmaıları da bu şekilde sürdüreceğiz. Bunu da tabii 
TÜBİTAK'tan, Marmara Enstitüsünden, hepsinden 
istifade ediyoruz, bunlarla da yakın 'ilişkilerimiz var
dır. 

,Efendim, yazılı cevap isteyen arkadaşlarımız, 
«isterse şifahi cevap verebilir» diye buyurdular. Oe-
vaplaırıımı arz edeyim efendim. «Ege adalarının de
vamlı silahlandırıldığı doğru mudur?.. Askeri ve si
yasi tedbirleri alınmış mıdır, politikamız nedir?...» 

Ege adaları, bilindiği üzere, 1963 Kıbrıs krizinim, 
buhranın had bir safhaya gelmesi ile birlikte, ondan 
yararlanarak yavaş yavaş Yunanlı'lar tarafımdan si

lahlandırılmıştır. Bunu biliyoruz ve ilk bu işe başla
dıkları zaman Türkiye Cumhuriyeti bunları dikkati
ne sunmuş hem Yunanistan'ın, hem diğer ilgili mer
cilerin ve hatta konuyu Birleşmiş Milletlere kadar 
dahi götürmüştür. NATO'da bu konu söz konusu 
edilmiştir. 

IBiaim tutumumuz şudur : Milletlerarası andlaş-
malarla tanınan halklar tek taraflı olarak kaldınla-
mıaz, ölüp bittiye getirilemez. Binaenaleyh, Yunan 
adalarının gerek 11914 yılında, gerek 1947 yılındaki ve 
1923 Lozan Andlaşması ile silahlandırılmış olması̂  
nm bir sebebi vardır; bu sebep değişmiş değildir, 
antlaşmalar bakidir. Bu itibarla biz girişimimizi sür
düreceğiz; politikamız budur. Başka yönden bir ifa
dede bulunmak istemiyorum, yalnız şunu söyleyebi
lirim, tabiatiyle Türk Silahlı Kuvvetleri her ihtimale 
karşı her zaman hazır durumdadır. 

Sayın Şengün, 1975 - 1980 yıllarımda NATO dev
letlerinin harcamaları konusunda oldukça teferruat^ 
lı bir bilgi istediler. Yanımda olsa idi hemen verir
dim, şu anda kâğıtlarımın arasında yok; fakat şunu 
arz edeyim. Gerek gayri safi mili hâsıla bakımından, 
gerek arz ettiğim gibi, fert başına düşen mili gelıir 
bakıımından ve gerekse askerlere sarfedien, bir aske
re «atfedilen para bakımından Türkiye hemen he
men en büyük gayreti gösteren bir ülke olarak gözük
mektedir. Bize yakım olan bu durumda Yunanistan 
da vardır. Görüyorsunuz ki, bu biraz da gelişmişlik
le ilgili bulunmaktadır. Gelişmiş ülkeler arasında da 
büyük fedakârlıık yapanlar Amerika Birleşik Dev
letleri, ingiltere ve Almanya gelmektedir; ama kendi
lerine bu hususta teferruatlı bilgiyi ayrıca arz ede
rim. 

«Akaryakıttan tasarruf imkânı var mıdır?..» Gi
bi bir sual sordular. Şüphesiz ki, en büyük tasarruf
la hareket ediyoruz; ama Silahlı Kuvvetler biliyor
sunuz yalınız günlük işleri görmezler, manevralar 
yapmak zorundadırlar. Manevralar, hazırlıklı olmak 
için esastır. Bu sebeple normal vazifelerimizde her 
türlü tasarruf tedbirlerini almakla beraber, ordumu
zun hazırlığını ilgilendiren manevra, benzeri husus
larda takdir buyurulur ki, herhangi bir şekilde kısın
tıya gitmek doğru olmaz* 

Milli Eğitim ve bayındırlıkla ortak durumları var
madır?.. Esasında şüphesiz ki, Türk Silahlı Kuvvet
leri kendilerini vatan müdafaasına hasretmişlerdir ve 
bugün de üstelik içteki durumumuzun da yükünü 
arz ettiğim gibi, büyük bir fedakârlıkla taşımafctadır-
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lar. Bunun dışında da, elerinden geldiği kaıdar bu ko- I 
nuda yardımcı olmaktadırlar. Bir çok mekteplerin 
yapılmasında, birçok buna benzer tesislerin yapiil-
masınıda gönüllü olarak, gerek toplanan paralar yo
luyla ve gerekse bazı malzeme yardımlı vermek sure
tiyle bu yardımları yapmaktadırlar, 

Mili Harp Sanayii konusunda bir sual sorulmuş-' 
tu. Kendilerine yazılı olarak da cevap veririm; fakat 
herhalde izahatımdan anladılar kıi, Milli Harp Sama» I 
yii konusunda çok geniş bir program içerisinde çalış
maktayız ve bu yıllardan beri böyle devam etmekte- I 
dür. Savunma sanayii, genel sanayi hamlelerimizden 
ayrılamayacağına göre, ondan apayrı bir yer alama
yacağına göre, demek ki, konu bir bakıma da uzun 
vadeli bir konu olacaktır. Bu uzun vadeli konunun 
içerisinde âcil olarak yapılması gerekenlere de şüp
hesiz öncelik tanıyoruz. 

Stoklarımız konusunda da muhterem arkadaşla- I 
rıma ifade ederim ki, Türk Silahlı Kuvvetleri gerekli 
stoklara haiz bulunmaktadır. 

Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar.) I 

BAŞKAN — Ben teşekkür ederim.. 
Son sözü Sayın Ertuğrul Alaıth'ya veriyorum. 
lERTUĞRUL ALATLI — Sayın Başkan, Türki

ye Cumhuriyet Danışma Meclisinin sayın üyeleri; I 
çok değerli silah arkadaşlarım; I 

Asla şüphe yoktur ki, Silahlı Kuvvetlerimiz dış I 
güçlere karşı Türk Vatanını, Türk Milletini ve Tür
kiye Cumhuriyeti Devletini her zaman koruyup, kok I 
layacak güce sahip olmuştur, istikbalde de sahip ola- I 
çaktır. Hiç bir Türk vatandaşının bu konuda şüphe- I 
si yoktur. Ben, şayet Türkiye Cumhuriyeti Devletine I 
vatanına ve milletine dışarıdan kaynaklanan bazı güc
ülerin yönelmesi halinde Türk Silahlı Kuvvetlıerinin I 
bu mukaddes görevini yerine getirmesinde başarıya I 
ulaşıp, ulaşmayacağı konusunda şüpheye ulaşırsa, on
ları bu kürsüden 'ikaz ediyorum ve kendilerine tav
siye ediyorum ki, bu türlü heveslere kapılmasınlar. I 

Benden evvel! konuşan Sayın Milli Savunma Baka- 1 
nı ve ondan evvel konuşan çok değerli arkadaşlarımız, I 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin biraz evvel değindiğim gö- I 
revlerini en rahat bir şekilde yapabilmesi için, gerekli I 
görülen araç ve gereçle teçhiz edilmesi ve en iyi ah- I 
val ve şartlar içerisinde bu görevi başarması için I 
nelerin gerektiğimi büyük bir vuzuh ve bilginlikle le- I 
ri sürmüşlerdir, benlim bunlara ilave edeceğim her- I 
hangi bir şey yoktum I 

Türk Silahlı Kuvvetleri, dış güçlere karşı Türk I 
Vatanını, Türk vatandaşını ve Türkiye Chımhuriyeti | 

I Devletini koruma görevini her zaman seve seve ya
pacaktır, zorlanmayacaktır; ama Türk Silahlı Kuv
vetlerini zorlayan şudur : 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin rayından çıkan 
demokrasiye karşı korumak ve kolaımak. İşte Türk 
Silahlı Kuvvetlileri, her defasında istemeye istemeye 
harekâta girişmeye mecbur tultan durum budur. 

Gerçekten çok partili parlamenter demokrasi dü
zenine geçtiğimiz 1946 yılından 12 Eylül 1980 saba
hına kadar, Türk Silahlı Kuvvetleri ortalama her on 
yılda bir Türkiye Cumhuriyeti Devletini rayından çı-

I kan demokrasi düzenine karşı korumak ve kollamak 
mecburiyeti ile karşı karşıya kalmış ve bu görevini, 
içinden gelmiş olmam dolayısıyla çok yakından bil
diğim gibi, Türkçe olmayan bir tabir kullanacağım, 
«Kerhen» yerine getirmiştir. 

Hastalığa doğru teşhis koymak zarureti ile karşı 
karşıyayız. Türk Silahlı Kuvvetleri, girişmek zorun
da kaldığı bu operasyonlarda her defasında şu hedefe 
yönelmiştir. Bu hedef, Atatürk ilkelerine dayalı çok 
partili parlamenter demokrasi düzenini benimseyen, 
demokrasinin yozlaştırılmasına fırsat tanımayan Tür
kiye Cumhuriyeti Devletidir, ama ne yazık ki, 1960 
Mayıs ayından 1980 Eylül ayına kadar geçen süreç
te, bu yerine getirilmemiş olmalıdır ki, Türk Silahlı 

I Kuvvetleri her defasında müdahale mecburiyetinde 
I kalmıştır. 
I Bütün sayın arkadaşlarımın çok iyi bildikleri gibi, 
I milletin şimdi sıralayacağım hakları şunlardır :; 

I Birincisi; yasama hakkı. Yasama hakkı, kayıtsız 
I şartsız milletindir. Millet yasama hakkını yasama or-
I ganları vasıtasıyla kullanır. Yasama organlarının nasıl 
I kullanılacağı ve milletin bu hakkı yasama organları-
I na demokratik yolla nasıl intikal ettireceği bilinmek-
I tedir, uygulanmaktadır. 
I İkinci hakkı; millet, kayıtsız ve şartsız olarak yar-
I gılama hakkına sahiptir. Milletin bu hakkını hangi 
I organların kullanacağı bellidir, nasıl devredeceği de 
I bellidir. Ortada kalan bir hak vardır, onu birkaç de-
I fa tekrar ettim, tekrar edeceğim ve tekrar etmekte de-
I vam edeceğim. 
I Milletin egemenlik hakkıdır bu. Milletin egemen-
I lik hakkı şudur : 
I Milletin devlete biçim verme hakkı. Bu egemen-
I lik kelimesiyle seslendirmek istenen fikrin karşılığı 
I budur. Devlete biçim veren yasa, Anayasadır. Yasa-
I ma Organının çıkarmış olduğu yasalar nasıl uygula-
I nacak, kim uygulayacak, caydırıcı güçler tarafından 
| ona karşı çıkılırsa nasıl önlenecek?.. Bunlar bellidir; 
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ama milletin devlete biçim verme hakkı olan ve bu
nu mazbut hale getiren Anayasanın hangi organ ta
rafından korunup, kollanacağı bugüne kadar saptan
mamıştır. 

Dünyanın en mükemmel anayasalarını kaleme al
sak bile, hatta biraz daha ileriye gidiyorum, içimiz
den çok değerli bilgin arkadaşımızdan birine bu ak
şam bir va'hiy nasip olsa ve o vahiye istinaden yarın 
sabahleyin bir anayasa kaleme alsa, bu anayasayı ko
ruyacak organ belli edilmezse, o anayasanın uygu
lanmayacağı açıktır. 

Anayasayı yasama organları koruyup kolyayamaz; 
çünkü bu yasama organının yapılışının doğasına aykı
rıdır. Hep bildiğimiz gibi, yasama organı çeşitli si
yasi partilerden, çeşitli çıkar odaklarının oraya aksin
den meydana geldiği için, yasama organı tarafsız ola
maz ve bu çok doğaldır. Halbuki, devletin biçimi 
üzerinde bütün vatandaşların bir asgari müşterekte 
birleşmeleri ve buluşmaları şarttır. Nitekim, 1946'dan 
bu yana mevcut anayasalar uygulanamamış ise ve uy
gulanmamalarından dolayı da kabahat hep anayasa
lara yüklenmişse, bunda gerçek payı yoktur. 

27 Mayıs 1'960'da mevcut olan 1924 Anayasası 
ve son 1937 senesinde, Ölmez Atatürk'ün ölümünden 
çok kısa bir süre önce kendi ilkelerini içerisine mon
te etmiş olduğu Anayasaydı; ama 27 Mayıs 1960'dan 
sonra kabahat bu Anayasada bulunmuştur. 

Meydana getirilen 1961 Anayasası çok methedil-
miştir, göklere çıkarılmıştır, dünyanın en iyi anaya
salarından biri olduğu söylenmiştir; ama 1971 sene
sinde birçok maddelerinin değiştirilmesi zarureti hâ
sıl olmuş, bugün de yine onun sıkıntısı içinde bulun
duğumuzu söylüyoruz. 

Şuna işaret etmek istiyorum. Yasama organı ta
rafsız olamayacağı için, Anayasayı kendi çıkarlarına 
uygun bir şekilde tadil etmenin devamlı isteği içinde 
bulunacaklardır; ilk fırsatta değiştirecekler, fırsat 
bulamazlarsa uygulamayacaklardır. O halde, tekrar 
arz ediyorum, milletin kayıtsız şartsız hakkı olan dev-

1. — Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabulü 
münasebetiyle Kahraman Türk Ordusuna ve Onun 
değerli komutanlarına Danışma Meclisinin şükran, 
takdir ve güven duygularının iletilmesine dair önerge
ler. 

BAŞKAN — Şimdi, Meclisimizin Kahraman Or
dumuza karşı duyduğu hisleri ifade eden mesajlar 
verilmiştir, onları okutuyorum. 

lete biçim verme hakkı ki, anayasaya yansıyacaktır, 
bu anayasa belli bir organ tarafından korunmalı ve 
'bu belli edilmelidir. Türk Silahlı Kuvvetleri, böyle bir 
organ anayasada yer almadığı için mecburen, kerhen 
bu organın yerini alaraktan 27 Mayıs'ta, 1971 'de ve 
1980 senesinde müdahale etmek zorunda kalmıştır. 

Kurucu Meclisin bir kanadı olarak Milli Güven
lik Konseyi ile birlikte anagörevimiz olan yeni Ana
yasanın yapılışında, Anayasanın fiilen ve hukuken ko
runması için gerekli düzenlemeleri almak göreviyle 
karşı karşıyayız, bu bizim tarihi görevimizdir. 

Sözlerime son verirken, Silahlı Kuvvetlerimizin 
dış düşmanlara karşı, dış güçlere karşı en iyi silah
larla teçhiz edilmesi için gayret sarf eden Milli Sa
vunma Bakanına ve Milli Savunma Bakanlığı men
suplarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yine dış düş
manlara karşı en iyi ahval ve şartlar içerisinde savun
ma görevini yerine getirmesi için, imkânlar hazırla
yan Türk Hükümetine ve onun Hariciyesine ve Mil
li Savunma Bütçesinin biraz evvel arz etmiş olduğum 
gayelere dönüş çalışmalarına yeni gayretler ekleyen 
Bütçe Komisyonu arkadaşlarımıza bir kez daha şük
ranlarımı arz ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Bu suretle Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinin gö

rüşülmesi tamamlanmış bulunuyor, 
Bütçenin bu husustaki bölümlerine geçilmesini re

yinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

Iİ02 Mili Savunma Hizmetleri 317 700000000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum. Ka-

Ibul edenler... Kabul etmeyenler... Oybirliğiyle kabul 
edilmiştir. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinin kaJbulü dola

yısıyla Yüce Türk Ordusuna aşağıda açıklanan şük
ran mesajının Danışma Meclisinin kararı olarak ile
tilmesini sayigı ile arz ve teklif ederiz. 

Her zaman ve her yerde ve her durumda m'iili gö
revini tam bir olgunlukla ve titizlikle başaran, tari
hin akışı içinde büyük zaferler kazanan, geçmişimizi 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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şereflerle yüceleştiren, geleceğimiz için güven veren, 
güç veren Türk Milletinin özvarlığı, Ordu - Millet 
birliğinin gerçek semlbölü, Milleti için yalnız bir sa
vaş gücü kudreti değil, aynı zamanda medeni ve ileri 
hamlelerin, ileri fikirlerin ilham kaynağı, Türklük 
ruh ve karakterinin en sağlam temsilcisi, Türkiye 
Cumhudiyetinin ve Atatürk ilkelerinin güçlü savunu
cusu Yüce Türk Ordusu, Danışma Meclisi üyeleri 
olarak sana şükran ve güven duygularımızı suna
rız. 
Süleyman Sırrı KIRCALI Fenni İSLİM YELİ 

Hazma EROGLU Mümin KAVALALI 
Cevdet KARSLI Recai BATURALP 

Ahmet SAMSUNLU Talât SARAÇOĞLU 
Hitei SABUNCU Halil ^İbrahim KARAL 

Selçuk KANTARCIOĞLU Orhan BAYSAL 
Rahmi 

KARAHASANOĞLU Erdoğan BAYIK 
Adnan ERSÖZ HaffiL ERTEM 

Mah'k CANOVA Mahmut Nedim BÎLGtÇ 
Necip BÎİLGE Akif ERGÎNAY 

Mehmet Zekâi BAYBR Rifat BAYAZIT 
Feridun ERGİN Abdütkadir ERENER 

Muzaffer ENDER Sadi ERDEM 
Tevfik Piforet ALPASLAN Orhan ALDIKAÇTI 

Ertuğrul ALATLI Şener AKYOL 
Afl&eddin AKSOY \ Mahmut AKKILIÇ 

Eşref AKINCI Mehmet AKDEMİİR 
Halil AKAYDIN Remzi .RANAZ 

Fuat AZGUR Abbas GÖKÇE 
İbrahim BARANGİL Ahmet Samver DOĞU 

Nedim ERAY Recai DİNÇER 

(BAŞKAN — Efendim, mesajı oylamadan önce, 
bir mülahazasını söylemek isteyen Sayın Hamza 
Eroğlu'yu rica ediyorum. 

HAMZA E'ROĞLU — Efendim, bu mesajı oku
mak için söz istemiştim. Başkanlık Divanı tarafından 
okutuldu, artık gerek kalmadı. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Aynı mealdeki diğer önergeleri de okutup sonra 

hepsini birden müsaadenizle reyinize arz edeceğim. 

Danışma Meclisi 'Başkanlığına 
Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabulü do

layısıyla Yüce Türk Ordusuna aşağıda açıklaman şük
ran mesajının Danışma Meclisinin kararı olarak iletil
mesini saygıyla arz ve teklif ederiz. 

Her zaman ve her yerde ve her durumda milli gö
revini tam bir olgunlukla ve titizlikle başaran, tarihin 

akışı içinde büyük zaferler kazanan, geçmişimizi şe
reflerle yüceleştiren, geleceğimiz için güven veren, 
güç veren, Türk Milletinin özvarlığı, Ordu - Millet 
'birliğinin gerçek sembolü, millet için yalnız bir savaş 
gücü kudreti değil, aym zamanda medeni ve ileri 
hamlelerin, ileri fikirlerin ilham kaynağı, Türklük 
ruh ve karakterinin en sağlam 'temsilcisi, Türkiye 
Cumhuriyetinin ve Atatürk ilkelerinin güçlü savunu
cusu Yüce Türk Ordusu, Danışma Meclisi üyeleri 
olarak sana şükran ve güven duygularımızı sunarız. 

Nihat KUBÎLAY Mehmet Velid KORAN 
M. Vefik KİTAPÇIGİL Neıtmin ÖZTUNÇ 

Dündar SOYER Hayri SEÇKİN 
Mazhar HAZNEDAR Mehmet PAMAK 

Ahmet SARP Fehmi KUZUOĞLU 
Necdet GEBOLOĞLU Paşa SARIOĞLU 

Lâmii SÜNGÜ Halil GELENDOST 
Avni ŞAHÎN Feridun GÜRAY 

Enis MURATOĞLU İbrahim GÖKTEPE 
İhsan GÖKSEL Nurettin ÂYANOĞLU 

Efcem AYAN Fikri DEVRİMSEL 
İsmail Halkkı DEMİREL Kemal DAL 

Danışma Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türk Yurdunun bölünmezliğini, Türk Milletinin 
bütünlüğünü ve Türkiye Cumhuriyetini korumak ve 
kollamakla görevli olan ve bu görevini her türlü ah
val ve şart altında en mükemmel şekilde yerine geti
receğine kimsenin şüphesi bulunmayan Türk Silahlı 
Kuvvetlerine Danışma Meclisinin şükran ve takdir 
duygularının iletilmesinin karara bağlanmasını say
gıyla arz ederiz. 

Fuat AZGUR Abbas GÖKÇE 

Sayın Başkanlığa 

İlhamını Büyük Atatürk'ten alan Türk Silahlı 
Kuvvetleri, dışta ve içte Millet ve Atatürk düşman
larını her zaman kahretmiştir. 

112 Eylülde Aziz Türk Milletimizin imdadına ye
tişen Türk Ordusuna minnettarlığımız sonsuzdur. 

iBu duyguların temsilcisi olan Damşma Meclisi
mizin Türk Silahlı Kuvvetlerine olan engin sevgi ve 
bağlılığımızın Devlet Başkanımız ve Genelkurmay 
Başkanlığımıza iletilmesi için gereğini üsttün saygıla
rımızla arz ekleriz. 

A. Asım İĞNECİLER Salih İNAL 
Mehmet KANAT M. Yimaz ÖZMAN 
Zeki ÖZKAYA Fahri ÖZTÜRK 

Abdurrahman YILMAZ İsa VARDAL 
Osman YAVUZ Rafet İBRAHİMOĞLU 
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Yüksek Başkanlığa 
Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinin kalbulü mü

nasebetiyle dış ve iç düşmanların elele vererek mil
letimizin ve ülkemizin içine düşürüldüğü siyasal, 
sosyal, ekonomik ve kültürel felaketten kurtarılması 
uğruna ve hayatları pahasına 12 Eylül kurtuluşunu 
gerçekleştiren Kahraman Türk Ordusuna ve onun 
değeri Komutanlarına, Yüce Meclisin, Türk Milleti
nin duygu ve düşüncelerine tercüman olarak büyük 
•hayranlıkla ve sarsılmaz güvenle bağlılığının, sevgi 
ve saygılarımızın ulaştırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kâzım ÖZTÜRK 
Şadan TUZCU 

Muammer YAZAR 
A. Mümin KAVALALI 
Halil İbrahim KARAL 

Recaii BATURALP 

Mehmet RAMAK 
Saılh İNAL 

Feridun ERGİN 
Ertuğrul ALATLI 

Adnan OREL 
Cevdet KARSLI 

Selçuk KANTARCIOGLU 

HAYATÎ GÜRTAN — Sayın Başkan, bütün 
önergelerin altonda tüm Meclisin, 160 kişinin imzası 
vardır, lütfen o şekilde oylayınız efendim. («Evet, 
evet» sesleri) 

BAŞKAN — Önergeler, şüphe yok ki, Yüce Mec
lisin oybirliği ile gönülden kopan bir ilhamın ifadesi 
olarak aşağı yukarı değişik kelimelerle aynı ruh ha
letini, aynı minneti ifade eden mesajlardır. Bu me
sajların yerine iletilmesini yüksek oylarınıza arz edi
yorum. 

Kabul edenler... Kalbul emmeyenler... Oybirliğiyle 
kabul edilmiştir. (Sürekli alkışlar)' 

Bu suretle bugün öğleden evvelki çalışmalarımı
zı tamamlamış oluyoruz. Saat 14.00te toplanılmak 
üzere oturuma ara veriyorum. 

Kapanma Saatli : 12.45 

» • • « < « 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

{BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER .- fonreaı AYKUT, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — 39 ncu Birleşimin İkinci Oturumu- nu açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/74) (S. Sayı
sı: 4) (1) 

B) SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

IÖASKAN — Sayın1 üyeler; 
Sosyal Güvenlik (Bakıanllığı Bütçesini görüşmeye 

başlıyoruz., 
Sayın Bakan?., ıBura'da, Sayın Kornıfeyon?.., İBu-

ra'da, 

(1) 4 ncü S. Sayılı Basmayazı 14 . 1 , 1982 tarih
li 33 ncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

Bu Bütçe üzerinde' s'öz alan sayın üyelerin islim
lerini okutuyorum; Vatep Güvenç, Mehmet Akde
mir, Rafet İbra'b&noğlu, IMeMmet Hazer, Fevzi Uy-
guner, Avni Şahin, Mustafa Alıpdündar. 

Saym Güvenç Ibuyurun dferidiim. 

VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, Danıışma 
Meclisinin isayın ülyieleri; 

Tüm nüfusumuzun çok büiyıük 'bir kesimine ısos-
yal hizmet götüren Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
Bütçesini 10 dak'iifca ıglbi kısa Ibir sürede eleştirmek 
ya !da 'başarılarını sergilemek mümikün değildir. 

Bu neldenle, tüm kion/ular 'içerisinde önemli gör
düğüm, kamuoyunu 'sürekli meşgul eden !bir-İki k'o-
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nuyu önünüze getirerek IBakanlığın ve ilgililerin dik
katin/i çekmek âsftüyoruır». 

.Bunlardan en /önemlisi, hemen hergün basınımuz-
da yer alan ve 700 bine yakın işçi emeklisi, 'dul ve 
yetimini yakından 'ilgilendiren 506 sayılı Soisyal Si
gortalar Yasasında 198(1 yılı İMart ayımda yapılan ta
lihsiz değişiklikler ve onun ıstüre gelen 'tiartışmalan-
'diır« 

Sayın üyeler; 
lAnayasaımız, Devlete tüm yurttaşların beden ve 

ruh sağlığımı korumak görevini vermiştir. IBu ulunsun 
sosyal, ekonomik, 'teknolojik ve küLCürel bakımidam 
kalkıüması ve gelişrraesi, 'sağlıklı insan güdü, yanıi 'be
den ve ruh sağlığı güvence altına alınmış kimilerle 
ıgerçekleşitirilebiılir. Sağlıklı olmayan bir insan kendi-
'si, ailesi, çevresi ve ulusu için yitir'ilm'iş 'bir değerdir, 

Sosyal güvenlik; çalışanların hastalık, sakatlık ve 
yaşlılık hallerinde insanca yaşamalarımı sağlamak, 
yani onları himaye anlamını taşır, tşte bu anail'kederı 
hareketle 198İ1 yılı başlarında çalışanların ve emekli
lerin aylıklarına % 40 zam yapılması bugünkü yö
nettim tarafımdan düşünülmüş Ve uygulaması İlgili-' 
lerden istenmiştir. Zam miktarının yeterli olup ol-
madiği konusunu ibir tarafa iterek uygulamadaki ak
saklıkları huzurunuza getirmek İşitiyorum': 

Memur, emekli, dul ve yetimlerinin maaşları 'gös
terge rakamlarının tavanı % 40 artacak şekilde yük
seltilerek 4 000 illa 8 000 i'ira arasında artış sağlan-
mışltır. 

Sosyal Sigortalar ıKüruimu emekli, dül ve yetimle-
rin'in maaşları ise, yaklaşık 400 bin kişinink'i 1 050 
lira artmıştır. Yine yaklaşık 300 kişi de I 050 lira 
ile 3 045 İ'ira arasımda 'intibaktan doğan zam almış
tır. ©ir başka 'deyimle, (daha öncek'i bir uygulama ile 
haksızlığa uğramış 300 Ibin kişinin 'durumu düzeltil-
aruişlfcir. 

Demek oluyor ki, yapılan zam '% 40 değil, an
cak % I1İ2-/13 civarındadır. iAmcak, yakacak yardımı 
nıamıyla verilen il 950 liranın sosyal yardım olarak 
2 500. liraya çıkarılması, yani 750 liralık artış sağlan
ması 'da sözünü ettiğim kanunun ürünüdür. Gerçek 
zam, 'sıosyal yardım artışıyle birlikte 1 800 liradır. 
Yani, günde 60 Türk Lirasıdır. 

Sayın üyeler;! 
Bu 60 Türk Lirası da emeklilerin eline itam ola

rak geçmemekte'dlir. Çünkü anılan Kanun, kazanıl
mış (hakları da bir ölc'üde 'geri götürmüştür. Hemı 
İde Devlet Başkanımız Orgeneral Sayın Kenan EVren' 
in «İşçi haklarının korunacağı, bu haklardan geriye 
gidişin söz konusu olmayacağı» yolunda yaptıkları 

tüm işçileri ve emeklileri rafıatolatan beyanlarına rağ
men, akçeli konularda bile geri götürülmüştün 

Örneğin; emekli maaşının % 2*si geri alınarak Si
gortaya gelir kaydedilmektedir. Şöyle ki, 15 bin li
ra maaşı olan bir emekli günldle 10 lira geri vermek
te, boYlece günlük zammı 160 liradan 50 liraya 'd'üş-
mek'tedir. Konu bunumla 'da bitmemekte, hastalanan 
emeklinin ayakta tedavisi halinde ilaç parasız veril
mekte iken, 'bu kanunla ilaç bedelimin % 201si geri 
alınmaktandır. Hem de peşinen alınmaktadır. Tabii 
bu hüsüs çalışan işçileri de kapsamına almaktadır. 

Yine, emekliler, dul ve yetimler hastalıkları ne
denliyle hasitanıeye gÜHtiklerinde muayene parası alın
mazken bu Kanunla muayene parası alınmaya baş
lanmıştır. Kanun, emekli gösterge cetvelinin asgari 
Ücretle olan ilişkisini de kesmiştir. Daha önce asga
ri ücret arttıkça gösterge cetvelindeki puanlar da 
b'ir hesaba dayalı olarak artmaktaydı. Şimdiler de bu 
olanak da ortadan kalkmıştır. Sadece bu nedenle 
400 bine yakın işçi emeklîsi, dul ve yetimi 2 500 li
ralık sosyal yardım da 'dahil olmak üzere, asgari üc
retin altında bir maaş almaya mahkûm edilmişlerdir. 

Geri götürülen haklar açısından malullük aylığından 
yararlanma şartları, malullük aylığının hösaplanoıası, 
yaşlılık aylığından yararlanma şartları ve yaşlılık 
maaşı bağlanması, ölürnı isülgortjasından yararlanma 
konuları ve diğer konulardaki Igeri götürmeleri anlat
maya zamanın darlığı medeniyle gerek görmüyo
rum. 

Sayın üyeler» 
ıBu Kanunıla çalışan işçilere ve işverenlere de kül

fet getirilmiştir. îş Kazası, mıöslek hastalıkları, has-
'talık sigortası, analık sigortası, yaşlılık, malullük, 
ölüm sigortası primleri de artırılmıştır. Toplam prim 
onanı % 33.5*e çıkarılmıştır. Artışın % 4'üriü işve
ren, % 2*sirti de İşçiler karşıliamaktadır. Dıemek olu
yor ki, kazanılmış haklar geri götürüldüğü gibi, % 40 
zam iddiası da gerçekleri yansıltmamaktadır. 

Yüksek Hakem Kurulu '% 40 zam oranını uygu
larken, ikramiye, Sosyal yardım kalemlerini ve üc
retlerin artışı nedeniyle ikramiye ve sosyal yardımlar
daki artışı '% 40'ın 'içinde mütalaa etmezken, Sos
yal Güvenlik Bakanlığı 'sosyal yardımı da zam mikta
rının tespitinde dikkate almanın gayreti içine girmiş
tir. Zannediyorum ki, Sayın Bakan global bir hesap
la bu noktaya getirilmiştir. IBelki de, böylece zam 
farklarının maaşlarla birliklte ödendiği ay gideri ile, 
zamlardan önceki normal ıay giderinin oranlaması 
Bakanlığı yanlış sonuçlara götürmüş bulunmaktadır. 
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Sayın üyeler; 
Geri götürülen (halklar ile zam miktarının >•% 12-13 

düzeyinde kalması 'tartışmaları, Sosyal Güvenlik Ba
kanlığını işin 'üzerine eğilmeye zorlamıştır. (Bakanlık 
yine kendi içine dönük çalışmaları sonucu, 19811 
Martında bozduğunu, 1'980'in Şubatından (geçerli ol
mak üzere ve de büyük vaatlerle düzeltmeye çalış
mışsa da maalesef isıizlanmaları önleyememişitir. 

Gösterge ıtabloisundaki puanları !30 arttırmış ise 
de, ancak il §uba!t 1982 tarihi itibariyle Itülm emek
li, dul ve yetimlere 'seyyanen 514 lira 50 kuruış zam 
gdtirmıîş'tlir, yani günde '17 lira artış sağlanmıştır. İş
te Ibu zammı içeren (Kanunun çıkmasından sonra; fa
kat uygulamaya konulmadan 'önce Sayın 'Başbakan 
'2(1 Aralık 198J1 günü, Danışma Meclisine bilgi sunuş 
konuşması methinin 27 inci sayfasında «Şubat 1982 
'tarihinden itibaren geçerli olmak üzjere, işçi emeklile
rinin maaşlarında % 25 net ortalama artış sağlan
mış, 'emeklilik mtfvızuatrnlda emeMil'er lebine 'bazı dü
zenlemeler gerçekleştirilmiştir,;» demiştir. Bu sözün 
'doğruluk derecesinin ya 'da kendisini yanıltanların 
(tespitini Sayın ıBaşibakana bırakıyorum. 

II 'Mart 1982'den itibaren, bütçe katsayısı 5 arta
rak 30 olacaktır. Bu takdirde bile 1980*deki emekli 
maaşları % 40 artmamış olacaktır. Çünkü, (1980"de 
en üst derecedeki emeklİnlin puanı 750, katsayısı 25 
iken, maaşı 1113 125 Türk lirası İdi. Şimdi, aynı emek
linin puanı 840, katsayısı 'ise '30 olacak, maaşı 17 2188 
Türk Tıraşına çıkacaktır. ıll3 1'25 liranın •% 40'ı 5 248. 
liradır. Halbuki, 1982 Martında zamlı maaşla 11980 
yılı maaşı arasındaki fark ise, 4 515 Türk Lirasıdır. 
15 ay sonra '% 40'ın '733 lira noksanına ulaşılmış 
olacaktır., 

Toplumun bir kesimine 3 500 lira sosyal yardım 
verilirken, diğer bir kesimline 2 500 lira vermeyi an
lamak 'da mlüımlkün değildir. 

Sayın üyeler;/ 
Bu yakıcı bayat pahalılığında, ömrünü memleke

tin ilerlemesi gelişmesi için tüket'imiş, ürett'imin art-
»tırıfmasında ter dökmüş emekli İşçilere ve onların 
dul ve yetimlerine verilen bu maaşlarm azlığı tar
tışmasızdır. Yıllardan beri devletlin yükünü taşıyan 
Sosyal Sigortalar Kurumuna, eğer aczi Varsa, devlet. 
yardım etmeli bu 'durum kösinliMe ıdlüzelltiknıeli'dir. 

/Bakanlık, sosyal güvenliğin 'devletini güvencesi al
tında bulunduğunu unutarak, (gelir gider dengesi kur
maya çalışmıi'ştır ve böylece alımadan vermek Allah'a 
mahsustur sözünü emeklilerde uygulayarak, aile bi
reyleri iıle birlikte milyonlarca insanın bugünkü yöne
time karşı küskünlüğüne neden olmuştur. 

.Kolayı seçmek yerine zor yol denenmeli ve Sos
yal Sigortalar Kurumu Kuruluş Kanununun 19 ncu 
maddesi çalıışltırılmalı idi. 

IBir başka sorun da; Kurumun uyguladığı işçi 
meskenleri politikasıdır. Şu anda Kurumun 'verdiği 
konut kredisi 600 bin Türk lirasıdır. Bu para ile bı
rakınız 100 metrekareyi 60 metrekare konut yapmak 
bile kesinlikle olanaksızdır. İnşaatı başlamuş binlerce 
konut hızlı enflasyonun getirdiği fiyat artışları nede
ni ile yarım kalmıştır. Kurum kredisinin yetersizliği
ni işçilerin kendi olanakları 'ile tamamlamaları fevka
lâde güçlesin iştir. Aslında Kurumun mevzuatı gere
ği 'İhale edilmiş yarım1 kalan işin sorumluluğunu, iş
çiler üstlenmek isetememıek'tedirler. MüteahhiMerin 
'ise, fiyat artışlarını karşılayabilmeleri mümkün görü-
lememıelktedir. IBu nedenle... 

'BAŞKAN — Sayın Güvenç, iki dakikanız var 
efendim. 

VİAHAP GÜVTENÇ — Toparlıyorum Sayın iBaş-
kanımı, 

Bu nddenle, uyuşmazlıklar sürüp gitmektedir. 
Öte yandan, ortaklarından para toplayarak arsasını 
almış, projelerini yaptırmış, 'İhale aşamasına gelmiş 
binlerce konutluk yüzlerece kooperatif de fevkalade 
güç durumdadır. Kurumun kredi açmaması, koope
ratifinden ev bekleyen binlerce işçinin sızlanmasına 
ve hiç günahı olmayan kbbpleratiff yöndticiierMn ve 
de Türk kooperafifçil'iğinin yıpranmasına neden ol
muştur, 

Sayın Güvenlik (Bakanlığı korunlara süratle Çö
züm geitirmeik zorunluluğundadır. Kredi yönetmeli
ğinde değişiklik yaparak 'ev sahibi olmak isteyenlerin 
öz kaynak kullanmalarını ızorunlu hale getirmişse 
de. 600 bin Türk Liralık kredinin % 25'nin işçi tara
fından blbke edilmesi ile de sorunun çözümleneme
yeceği açıktır. 

Nitekim, bu değişiklikten sonra Kurum yeni iba
te yapamamaktadır. İmar İskân Bakanlığımızın ge
tirdiği konut yasası, bu konuda bir umut olarak gö-
rülmek'tedir. Kurumun da bu yasaya paralel, bir 
kredi politikası uygulaması soruna bir çözüm getire
bilir dÜşüMcesintieyimL 

Sayını Üyeler; 
Kabul dtmek gerekir ki, biraz önce anlattığım' ge

ri göltürülen hakların küçük bir bölümü son kanunla 
düzeltilmiştir. Bunun yanında Sosyal Sigortalar Ku
rumunun prim alacaklarının tahsiline biz verilmiş, 
devletteki Sosyal Sigortalar Kurumu alacaklarının 
faiz oranı ŷük'selltülmiş konut kooperatiflerinin $ü-
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runcemıede kalan inşaatları mühıükün olduğu kadar 
hızlandırılmıştır- Elbet'teki yapılan işler için görevi 
olmasına ralğmen, Bakanlığa -teşekkürü bir borç bili-
t'\SL. Ne yar k'i, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kazanıl-
muış hakları geri götüren ilik bakanlık olmuştur. 

Kamuoyunda ve basında ıtek eleştirilen bakanlık, 
Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır. Gün yok ki, basında 
!bu konuda haber, yazı ve yorum çıkmasın. Her ©ün 
okuyoruz ve dinliyoruz. Bunlara rağmen, çar© bula
cak olanlar, ışlikâyeltçiyi değil, şikâyet edileni diniliyor 
olmalı ki, sorunlar çözüm'süz kalıyor. İşçilerin ve 
emeklilerin elde ettikleri hak ve menfaatler kesinlik
le siyasal Ödün 'değildir, öyle olsaydı, siyasiler fazla 
ödün verdikleri, sendikacılar da fazla hak aldıkları 
'için yargılanırlardı. IBÖyle bir «uçtan tutuklu ısendi-
kaıcı ve politikacı yoktur. 

Tüm hakların kazanılmasında Sayın ıBakan Sa
dık Side ile birlikte Türk - 'tş topluluğunda ortak ça
lışmalarımız vardır. İşçilerini yetiştirdiği bakanların 
başarılı olması en içten dileğimdir. ıSayın Bakanın 
Türk - tş Genel Sekreterliği görevini de yürüiîltüğü 
Ibir dönemde, başarılı olmasını ister, onu burada bu 
kürsüden övmek, onunla onur duymak i'slterdim. Ne 
yazık k'i, 'bunlardan beni vicdanımın sesi yoksun bı-
rakmakltadıır̂  

iÜzlüntümü belirtir, Bütçenin Bakanlığa hayırlı 
uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. 
((Alkışlar), 

:BA$KAN — Teşekkür ederim Sayın Güvenç. 
Sayın Akdemir, buyurun efendim. 
(MIBHMİET AIKDEMİİİR — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin değerli üyeleri, Sayın Sosyal Güven
lik Bakanı ve 'Bakanlığın güzide mensupları; 

Sosyal güvenlik, çağdaş toplumlarda kişileri va
rılan üretim teknolojisinin ısonucu olarak toplumun 
sosyo - ekonomik yapısında ve ilişkilerinde ortaya 
çıkan çeşitli etkenlerin olumsuz tesirlerine karşı ko
rumak ve geleceğe yönelen zaman içinde güvenlik
lerini 'sağlamak amacını güden bir kurum olarak or
taya çıkmaktadır. 

Bir diğer ifade ile sosyal güvenlik; gelişmiş ve
ya gelişmekte olan toplumlarda insanın doğup, bü
yüyüp, gelişmles'iyle, çalışma hayatını tanzim Ve İda
me eden sistemin çalışması ve bu sistem içerisinde 
insana, insan olduğunun bilincini ve güvenin! veren 
kuruluşlardır.. 

Bu düşünceden hareketle de Anayasamızın 41 nci 
maddesi; «İktisadi ve 's'os'yal hayat, adalete, 'tam 
çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine ya

raşır bir yaşayış seviyesi salğlaması amacına göre dü
zenlenir. 

lîktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokra
tik yollarla gerçlekleşltirmek bu maksatla; mlilli ta
sarrufu, yatırımları toplum yararının gerektirdiği ön
celiklere yöneltmek ive kalkınma planlarını yapmak 
Devletin Ödevidir» şeklinde düzenlenmiştir. 

Anayasanın 48 nci maddesi «Herkes sosyal güven
lik hakkına sahiptir. IBu hakkı sağlamak için Sosyal 
Sigortalar ve 'sosyal yardim teşkilâtı kurmak ve kur
durmak, Devletin Ödevlerlndendir» şeklinde düzen-
lıenmlişt'ir. 

ıBu düşüncelerdendir ki, ülkemizin sosyal güven
lik sistemi, Sosyal Sigortalar Kurumu, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı, Bağ-Kur olarak üçe ayıra
bileceğimiz kuruluşlara dayandırılmıştır. Bunlardan 
başka, bağımsız olarak çalışan Ve hizmet götüren (Kı
zılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Yardım Sevenler 
Derneği gibi ısos'yal güvenlik kuruluşlarından oluş-
rnaiktadır. 

'Bunlara ilaveten, sadece sosyal güvenliğin ön ça
lışmalarında etkili olan iş ve işçi Bulma Kurumu 
mevcuttur. Bu sosyal güvenlik kuruluşlarından ne 
yazık ki, tümü Solsyal Güvenlik Bakanlığı bünyesi 
içinde değildir. 

Değerli üyeler; 
Sosyal Güvenlik Bakanlığıma bağlı olan Sosyal 

Sigortalar Kurumu iile Bağ-kur ve özellikle Sosyal Si
gortalar Kurumunun iki 'görevi mevcuttur sosyal gü
venlik açısından : 

L Sigorta işlemleri ve bunun devamı olan, 
2. Sağlık hizmetleri, 
IMalümunüz olduğu üzere, Türkiye'de Sosyal Si

gortalar uygulaması ilik olarak 1946 yılında 4 772 sa
yılı Kanunla kurulan, tş kazaları, ile meslek hastalık
ları ve analık sigortasıyla başlamış, 1950'de ihtiyar
lık, 1915ü *de de hastalık sigortaları bunu izlemiştir. 
1957 yılında uzun ıdönemli sosiyal güvenlik yardım
larının tümünü kapsayan îrıalULi'yet, ihtiyarlık ve ölüm 
sigortaları kurulmuştur. 1965 yılında yürürlüğe gi
ren 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 
'ile 30Û8 'sayılı Kanuna tabi işyerlerini, 195ı2'de ba
sın mensuplarını, 1'954'de de gemilerde çalışanları 
195,2 yılından başlayarak 4 ila 9 kişi çalıştıran iş
yerlerini kapsayan sosyal sigorta uygulaması, asgari 
kişi 'sayısı değiştirilerek kapsamı genişletilmiştir ve 
Kanunla otomatik 'sigortalanma düşüncesi gerçekleş
tirilmiştir. Böylece, çalışanlar ıişe alındıkları günden 
itibaren sigortalanmıştır. Ne var ki, ıtarım işlerinde 
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çalışanlar, 'kendi nam ve hesabına çalışanlar ve ka
nunla kurulan emekllıi sandıklarından (birine aldat öde
mekte olanlar 506 sayılı Kanunıun kapsamı dışında 
kalmıştır. Sosyal Sigortalar, Kanununda belirtilen 
şartlar muvacehesinde ışu sosyal güvenlik haklarını 
igferçekleştirmüiŞtir c 

tş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası, Has
talık Sigortası, Analık Sigortası, Malullük Sigortası, 
Yaşhlik Sigortası, ölüm Sigortası. Böylece, sigorta
lının kendisimden başka es Ve çocukları da en azından 
sigortalanmış olmaktadır., 

19714 yılımda kurulan Sosyal Güvenlik: Bakanlığı, 
kurulduğundan 'bugüne delgin kapsamını ve (fonksiyo
nunu hızla geliştirmiştir. Beş yıllık kalkınma planla
rında sosyal güvenlik konusunda kesin hükümler kon
muş; yaşlı ve sakakların ımaddı 'imkânlara kavuşturul
ması; kimsesiz, korunmaya muhtaç çocuklara, sa
katlara ve toplumun buna Ibenzer kesimlerine sosyal 
hizmet ve yardımların götürülmesi ve bu amaçla hu
zur evleri, kreşler rehabilitasyon ımlerkezlerd Ve di
ğer sosyal tesisler kurulması öngörülmüştür. 

Bu suretle sosyal güvenliğin, toplumun diğer ke
simlerine yansıması öngörülmüş olmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
/Bütün bu söylediklerılmden sonra, mesleğim ica

bı, Sosyal Sigortalar Kurumunun himz da sağlık 
hizmetlerinden ıbahsetimek istiyorum. 

Sosyal ^Sigortalar Kurumunda tedavi hizrn etleri
nin yürütülmesini temin için, 11980 sonu (itibariyle 
15 867 yataklı 70 adlet hastane, 777 yataklı 3 doğum
evi, 2 022 yataklı 3 sanatoryumı, 82 dispanser, 449 
sağlık İstasyonu ifaaliyet halindedir. 15 müessese, 120 
hekim, (89 diş hekimli, 14 röntgen (mütehassısı ve 
1 048 müessese hekimi de anlaşmalı olarak Sağlık 
hizmetlerine yardımcı olmaktadır. Sağlık tesislerinde 
toplam 316 '052 personel göreV yapmakta. Bu (tesisler
de sağlık tesisleri işletme giderleri olarak 1980 yılı iti
bariyle 17 973 (2âl 745 lira Saıtfedilmliştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun 1980 yılındaki ge
lirleri toplamı, (100 287 183 51113 liradır. (Aynı yıl, 
139 179 800 945 lira cari harcamaları olmuş, iş kaza
ları ve meslek hastalıkları için 1 880 281 801 lira, 
mailulJlük, yaşlılık ve ölüm sigortalan için 36 0118 520 325 
lira, ödeme yapmış. Böylece Kurumun 1980 yılı fiiili 
giderleri 77 074 6Cİ2 073 lira olmuştur. 

Kurumun 1980 yılında sigorta kapsamlı 994 732 
faal işyeri vardır. (Bildirgesi alman 241 580 işyerinde 
çalışan işçi sayısı 2 204 807"dir. Bunların sağlık yar
dımlarından yararlanan eş ve çocuk ve ana-baba sa

yısı 8 158 000 malul ve yaşlı sayısı ille bunların eş, ço
cuk ve ana, 'bahaları ve dul .yetimleri 1 647 130 dur. 
Böylece Sosyal Sigortalar Kurumunda •sigortalı sayı
sı toplamı il 3 042 000 dir. Ayrıca, dış ülkelerde ve 
fakat sosyal güvenlik anlaşmasına tabi sigortalı sayı
sı 3 milyon civarındadır. iBağ-IKur'lu sayısı 1 154 8117, 
Türkiye 'Cumhuriyeti Emekli Sandığına 'bağlı Sosyal 
güvenceye sahip kişi sayısı da 1 250 000 civarındadır. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı sağlık tesisle
rinde 1980 yılında 159 600 iş kazası vakası gelirmiş, 
aynı yıl içinde 1 044 729 kişiye istirahat Verilmiştir. 
468 875 kişi yatarak, 18 547 878 kişi de ayakta teda
vi görmüştür, Bu tedaviye anlaşmalı müessese ve he
kimlerden 'başka !3 140 uzman hekim, 755 pratisyen, 
709 asistan, 2'13 diş hekimi, 797 eczacı, ,17 152 me
mur, 13 8!66 işçiyle yürütmektedir 

TedaVi 'hizmetlerinde en "büyük payı 2 73'2 1168 973 
lirayla ilaç giderleri almaktadır ki, bu da tüm tedavi 
güderlerinin % 15'şıdir. Bunun özellikle altını çiz
mek istiyorum. 

Değerli üyeler, Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağ
lı Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlık hizmetlerin
den ve hizmet ettiği kesimin sayısından ve biraz da 
giderlerinden bahsettim. IBu hizmet mükemmel miliy
di, yeterli imiydi?.. Elbet'teki hayır. % 60 dan daha 
fazla olan tarım kesiminde çalışanlar hâlâ sosyal gü
venlikten yoksun. Hâlâ çalışanlardan kaçak olarak ça
lıştırıp sigortalı olmayanlar var. Hâlâ kimsesiz çocuk
ların tümüne yardımı .eli uzatılmamış. 198İ1 saka'Clar 
yılında bile sakatların tümüne sosyal güvence verile
memiş, herhangi bir işyerinde istihdam 'edilememiş
tir. Sayın Sosyal Güvenlik Bakanımızın 198İ1 sakat
lar yılındaki gayretleri, yoğun takdire değer çalışma
ları bile yılların birikimline çare oılamani'iştır. O hal
de sayın üyeler, tarım 'işçilerinin tlez elden sosyal 
güvenceye kavuşturulması, işsizlik sigortasının bir 
zaman birimi içinde ele alınıp programkştırılması 
gerektiği konusunda hiç kimsenin diyeceği olmamalı
dır. Bunun için özel Ve kamu kesiminin iş imkânı ya
ratacak yatırımilara gitmesinden başka çarenin olma
dığı en büyük gerçektir., 

Sosya)! güvenlik anlaşması yapılmamış 'ülkelerle 
orada çalışan İşçilerimizin sosyal güvenliklerinin sağ* 
lamlaş'tırılması bakımından, sOSyal (güvenlik anlaş
malarının bir an önce yapılması gerekmektedir., 

İşçi konutlarının ciddi olarak ele alınıp takip edil
mesi ve kooperatiflerin veya müteahhitlerin inşaat-
jtan zamanında ve istenen kalitede yapmasının 'temi
ni ve takibinin gerektiği mmhakkak'tır. Birçok ilde 
bulunan rant tesMerinin kira bedellerinin günün kîi-
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ra rayicine uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Sa
yın IBakanımızın (bunlarla yakından ilgileneceğine de 
inanıyorum. 

Sağlık: hizmetlerimde büyük fedakârlıklarla çalı
şan Sağlık personeline mutlaka ilgi göstermek (gere
kiyor. Bilindiği tözlere, Sosyal (Sigortalar Kurumunda 
sağlık hizmetleri primlini iö'deyen kişilere gitmektedir 
ve bu nedenle de en iyi hizmeti haklı olarak iste
mektedirler. Oysa en iyi hizmet yeterli, kaliteli ve 
"kalifiye personel ve malzemeyle olur. Yeterli sağlık 
personeli bulabilmek için -de personelin maddi ve ma
nevi (ödüllendirilmesi »gerekir. Oysa bugün, Sosyal 
(Sigortalar IKurumu hastane ve dıspanserlerin'de 'bir 
hekim asgari 80 ila 100 arasında, hatta daha fazla 
hastaya bâkmalctadır. Bunun karşılığında sağlılk per
soneli 'gülünç denecek ücret ailtmak'tadır, hatta aldıkla
rı ücret bir ev kiracının karşılığı hile değildir. Bu 
şartlarda dksiksiz, aksak'sıız ve süreklilik isteyen sağ
lık hizmetleri elbetteki istenen verim ve seviyede ola
maz. Hele hele tüm zorluklar içinde çalışan 'sağlık 
personeline, zaman zaman gayri kanuni iş yapılma
yan, istirahat verilmeyen, istediği ilacı yazılmayan bir 
sigortalının «iBeriiım paramla çalışıyorsun, İstekleri
me cevap vermeye mecbursun» dediklerine de şahit 
olan hekim, ıbu isteği yerine gelmeyen sigortalının ço
ğu kez de yanlış olarak Sağlık Bakanlığı kanalıyla 
Genel Müdürlüğe şikâyetine Genel Müdürlük aynen 
«lA'dı geçenin şikâyeti incelenerek müdürlüğünüz ve
ya başhekimlik görüşünüzle birlikte neticenin bildi
rilmesi» şeklinde kırıcı, emredici., 

©AŞKİAN — Sayın Akdemir, süreniz dolmak üze
redir., 

MEHMET I A K D E M Î R — Bağlıyorum sayın 
Başkanım., 

Gece gündüz demeden çalışan sağlık personelinin 
şevkini 'kırmakta, özellikle Anadoluda kaliteli sağ
lık pensoneli bulmakta güçHülkler, hatta imkânsızlık
lar yaratmaktadır-

Değerli 'üyeler, Sosyal Sigortalar Kurumunda da, 
tüm TurkiyeMe olduğu gibi, mutlaka tasarrufa özen 
göstermek gerekmektedir. Alınterini 'veren sigorta
lıdan kesilen primlerin bir kuruşu üzerinde hile has
sasiyetle durmak gerekir. Açık inancım, Kurum bu 
gîdişle sürekli gelir yolları arayacak kanunlar çıkar
makla uğraşacaktır. Öylesine foi, Sosyal Sigortalar 
hastanelerinde dünyada eşi görülmeyen savurganlık 
örneklerine rastlarsınız. Dünyada ve Türkiye'de' hiç 
bir kurum ve kuruluşda hekimlerin istediği sayıda 
ve mıktaırda ilaç yarana hakkına sahip değildir. Eğer 
Hekim isterse ve zorlanırsa 10 kalem ve her kalem

den 5'er adet, 10'ar adet, hatta 20'şer adet yazabi
lir. İnsafla düşünmek gerekirse, hammadesine dö
viz ödüyerek gdtirttirdiğim'iz ilaçlar sigortalıların ev
lerini ecza d'ola'bı hailine getirmiştir ve hatta çok cü
zi fiyata (satılanlar da görülmüştür. İlaç meselesine 
mutlaka ve çok ivedi çözüm getirilmeli. 

Örneğin; Türk Silahlı KuvVetlerinde bulunan (bir 
reçeteye «5 kalemden fazla ve her kalem ilaçtan da 
bir kutudan fazla yazılmaz» şerhi getirilmelidir. Bi
zim 'Danışma ıMseclisi sağlık yönetmeliği de buna 
Ibenzer hazırlanmi'şür. Yazılan ilaçların hepsini hasta 
kullansa ilaç zehirlenmesinden ölür. Hekim yazmasın 
efendim denebilir. Günde 80 ila 120 arasında hasta
ya 'bakmak mecburiyetinde olan bir hekim, elbetteki 
hastanın şikâyetlerine ve hastanın zorlamalarına defi-
bellâ kabilinden istenileni yapar. Hastane yöneticileri, 
eczanelere ıfazla yazılan ilaçların .verilmemesini, en 
fazla iki kutu ıverlfmesini kanunsuz olarak emreder-
se-ki, bu oluyor- karşısınıza işçi eczacıyı hırsızlıkla 
suçlayarak gelir. iBuna çare olarak eş ve çocuklarla 
ana-babaların muayene ücretlerini ve ayakta tedavi
lerde ilaç yüzde parasını artırmak birinci engel olur. 

iîkineisi, temaruz, yani hasta olmadığı halde isti
rahat için ıveya işten kaçmak için veya çocuklarını 
hastaneye getirmek için kendisi de hastaneye gelen 
işçinin işbaşı (kâğıdına «Temaruz» teşhisini koyduk
tan sonra o günkü yevmiyesi kesilirse veya muayene 
ücreti ve ilaç parasının tümü alınırsa ve bu yasallaş-
tırılan ikinci engel olur, 

Üçüncüsü, vizite kâğıtlarının işyerlerine bölge ve
ya sulbe müdürlüklerince ücreti karşılığında ısoğuk 
damgalı olarakverilmesi, böylece ağır bir hastalıkta 
veya büyük masrafları gerektirecek tıbbi veya cer
rahi müdahalelerde 540 günlük sigortalı göstermek 
ve hatta hiç göstermemekle tedavisi yapılabilinir du
ruma girmektedir. IBu olaylara mani olabilmek için 
•sigorta kartlarının kontrolü da yetersiz kalmaktadır. 

Dördüncüsü ve en 'önemlisi, ilaçların hastane am
balajı şeklinde alınması ve ha'stalara küçük naylon 
torbalarda adet olarak ilaç verilmesi. Bunun tüm 
ülkede uygulanır olması, ilaç İsrafına asgari % 30 
engel olacaktır. 

Sayın ıBaşkan, 'değerli üyeler, bilindiği gibi, 2162 
sayılı Tamgün Yasasıyla Türkiye'de sağlığa sağlık
sızlık getirilmiştir. Hekimlerin Anadoluda hastane
lerden bir günde tüm hastaneleri boşaltacak derecede 
ayrılmalarına neden olmuştur. Hastanelerde - tabiri
mi lütfen mazur görün- gereksiz ve densizler kal
mıştır. (Böylece kamu kesiminden ayrılan hekim ra
hatlığı görmüştür. Zorlayıcı tedbirlere ve hele hele 
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personel ve altyapı .teslisleri yetersiz olan yerlerde bu 
zorlayıcı yasa sağlılk 'hizmetini zaman 'içerisinde ka-
lii'tesinin daha .da düşmesine ndden olmuştur. Tamlgün 
Yasasının yürürlükten kalkmasıyla 'biraz 'düzelen sağ
lık hizıme'tlerinde çalışan ıtüm sağlık personelinin öz
lük işlerine toa'd'di ve manevi olarak eğilmek en azın
dan sosyal yapılarına yaraşır hayat düzeyini yaşata-
b'iılmek için sanrimii gayret göstermek, hizmet edene 
{hizmet edilene de hayat verecektir. 

ıBenli saJbırla dinlediğiniz için hepinize saygılar 
sunar, Sosyal Güvenlik ıBakanhğt .Bütçesinin ülkemi
ze ve Sosyal Güvenlik mensuplarına hayırlı ve uğur* 
lu olmaisını dilerim. [(Alkışlar) 

İBAIŞKJAN — Sayın İbrahlmoğl'u, buyurunuz efen
dimi, 

'RAFET İBRAHdJMOĞUU — Sayın Başkan, Sa
yın .Bakan, Danışma "Meclisinin değerli Üyeleri; 

Sosyal Güvenlik .Bakanlığının Bütçesi görüşülür
ken, ülkemizin sosyal güvenliği ve özellikle .Sosyal 
Sigortalar hakkındaki görüş ve düşüncelerimi açık
lamak istiyorum, 

Günümüzde sosyal güvenliğin gayesi, ülkede ya
şayan 'bütün fertleri kapsayacak sekilide genişletilmek 
ve sosyal güvenlik kuru/mları tarafından sunulan hiz
metleri daha .etkin Ib'ir seviyeye çıkartmak ve böyle-. 
ce vatandaşın yarının endişesinden uzak tutmaktır. 

Anayasamızda ve kalkınma planlarında benimse
men Ihe'defler de bunlardır. Yıllardır gösterilen gay
retler sonunda büyük mesafeler alınmış olmasına rağ
men, sosyal güvenlik alanında milletçe arzuladığı-' 
miıZ noktaya henüız ulaşabilmiş değiliz. Bu duru
mun sebeplerini aşağıda arz edeceğim şekilde .özet
lemek isterim, 

Sosyal güvendik norm ve standartları arasında fark
lılıklar bulunması, yaygınlaşturılması yerine di
key hakların artması, geçmişte slosyal sigortalar ku
rumlarında aktuarya hesaplarına dayandırılmadan; 
yasaların çıkartılması, öncelikle Sosyal Sigorta fon
larının gerektiği şekilde ve ekononiilk olarak değer-
lendirilm'emesi, emeklilik yaşının gerçekçi hale geti
rilememesi igibi hususlar, ülkemizde sosyal güvenli
ğin istenen biçimde yaygınlaştırılmasını ızorlaş'tıranı 
ve etkinliğini önleyen başlıca unsurlar olmuşlardır. 

iDamşma Meclisinin IDeğerli Üyeleri; 
Bu önemli sorunları de alıp, kısaca incelemek is

tiyorum. 
.Sosyal igülvenlik kurumlarının birbirinden çok 

/farklı norm ve standart uygulaması içinde ol'dükları 
igörütrn'akfcedir. Gerçekten, ülkemizde Sosyal Sigorta-

lar Kurumu, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve özel san
dıklar, kapsamına aldıkları kişilere değişik haklar ta
nımakta ve farklı hizmetler sunmaktadır. Bir kısım 
risklerin bazı kurumlar tarafından karşılanmadığı da 
herkesçe bilinen bir gerçektir. Genellikle çalışma 'ha
yatının bütün 'risklerini sadece Sosyal Sigortalar Ku
rumu karşılamaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu, Si
gortalının eiş Ve çocuklarına bakmayı kabul etmekte, 
IBağ-Kur ise, böyle bir uygulamayı benîmsememekte-
•âk. Emekli Sandığı .iştirakçileri bu imkândan, 657 
sayılı Kanuna göre, yani Genel Bütçe yoluyla istifa
de etmektedirler. (Bu farklılık da kurumların me ka
dar değişik anlayış ve uygulamalar içinde bulun
duğunu1 göstermektedir. 

'Aslında, bu alanda duyulan ihtiyaç çeşitli sosyal 
güvenlik kurumları tarafından yapılan uygulamaları 
standart normlara bağlayacak kanunlaırın çıkarılma
sıdır. Sosyal ıBüveniflifc (Bakanlığı, bu gayeye matuf 
gayretli çalışmalar içindedir. Yapılmakta olan bu ça
lışmalarda büyük güçlüklerle de karışılaşacalkları mu
hakkaktır. Norm ve standart tayininin önemi dikkate 
alınacak olursa, bu çalışmalara birleştirici bir anla
yışla devam edülmesinde yarar görüyor ve bu alanda 

başarıya ulaşılacağına inanıyorum. 

.Değerli Üyeler; 
Yakından bildiğiniz üzere, kalkınma planlarında 

ısrarla amaçlanan bir diğer husus, ülkemizdeki sosyal 
güvenlik kuruluşlarının tek çatı altında toplanması 
ve uygulamanın tek makamın sorumluluğunda ya
pılmasıdır. IBugünlk'ü uygulama, insan gücü ve malı 
kaynakların İsrafına sebebiyet vermektedir. 1974 yı
lında kurulan Sosyal Güvenlik Bakanlığı, henüz ar
zulanan bir organizasyon ve yapıya sahip olamamış
tır. 'Bu Bakanlık kurulurken Sosyal Sigortalar Kuru
mu ile Bağ-Kur'u bünyesine alıp Emekli Sandığını 
dışarıda bırakmıştır. Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teş
kilat Kanununun ele alındığı bugünlerde, 'Bakanlığın 
bünyesi günün ihtiyaçlarına göre düzenlenirken bü
tün sosyal güvenlik kurumlarının aynı makama bağ
lanarak tek çatı altında toplanması, sosyal güvenlik 
hizmetlerine uygulama birfiği ve etkinlik kazandıra
caktır., 

.Danışma Meclisinin ıDeğerli Üyeleri; 
Ülkemizdeki sosyal güvenlik fonları, sadece işve

ren 've işçi primleriyle finanse edilmektedir. Üç bü
yük sosyal güvenlik kuruluşumuzdan Emekli Sandl-
iğı 've Bağ-Kur'u bu konunun dışında tutarak, Sos
yal Sigortalar Kurumu fonları üzerinde durmakta 
yarar göımekteyimı. 
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Bilindiği gibi, Sosyal Sigortalar Kurumu ;% 19,5 
- % '217 çalıştırandan, % 14 çalişanlardan. olmak üze-> 
re, asgari % 33,5'lulk, azami % 41 'oranında, ücretler
den prim kesmektedir. Sosyal ıgüivenl'ik sistemi içinde 
mecburi tasarruf olarak oluşan bu prim gelirlerinin 
miktarı, her geçen yıl büyük meblağlara ulaşmakta-
tadır. Kurumun 1980 yılı net prim geliri 84 milyar 
lirayı bulmuştu. Yapılan mevzuat değişiklikleriyle 
prim loranları ve 'tavanları yükseltildiğinden, 1981 ve 
1982 yıllarımda bu ırakam 'daha da yüksek meblağla
ra ulaşacaktır., 

ıBu durum, gelişen ülke niteliğini 'taşıyan ve kal
kınma için mali kaynak sıkıntısı çeken ülkemizde 
Sosyal Sigorta Romlarının em rasyonel şekilde kullanıl
masını gerekli kılmaktadır. Buna mukabil, ıKurum 
'fonlarının isltilhdama ve üretime dönük bir şekülde ve 
kârlılık İlkesine göre plase Edildiği söylenemez., Çün
kü Kurum (fonları, Ib'üyüfc ölçüde Kamu İktisadi Te< 
şebbü'slerine aktarılmak üzere Devlet Yaltırım Ban
kası tahvillerine yatırıtmakta'dır, Bu tahvillerin faiz 
gelirleri, carı ölçülerin çok altında gelir sağlamakta
dır. Nitekim, Kurumum 19(80 yılında 105 milyar li
raya ulaşan toplam plasmanlarından elde ettiği gelir, 
8 770 000 000 lira olmuştur. Sağlanan bu gelir, genel 
plasmanı yekûnunun % 8,9'unu teşkil 'etmektedir. Bu 
rakamidan 'da anlaşılacağı gibi, Sosyal Sigorta fonla
rının kârlılık oranı, piyasa faizi, enflasyon gibi fak
törler gözönüne alındığında fevkalade yetersiz kal
maktadır. 

Gerçi bu dönemde Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
yapılan çeşitli teşebbüsler sonunda, bir kısım Ku-
'rum fonlarının daha yüksek bir faiz oranında değer
lendirildiğimi müşahede etmekteyim. Bununla bera
ber, Sosyal güvenlik fonlarının daha iyi biçimde 
değerlendirilmesi için yeni organizasyonlara gidil
mesi uygun olacaktır.! 

Değerli Üyeler; 
Sosyal güvenlik uygulamasının tüm ülkeye yay-

tgınlaıştırı'lımak 'istendiği günümüzde, Sosyal Sigorta
lar (Kurumumun teşkilatı da İhtiyaca cevap verecek 
nitelikten uızafc kalmaktadır. Bu nedenle, Kurum teş
kilâtında ıslahat yapmanın da zamanı gelmiştir. Bu
gün» Sosyal Sigortalar Kurumu tam merkeziyetçi 
»bir sistem içindedir. îlk yapılacak değişiklik, bu 
günkü merkeziyetçi sistemden Kurumu kurtarmak 
olmalıdır. Tam bir ademi merkeziyetçi sisteme gi
dilmesi zor görülmekle beraber, yarı merkeziyetçi 
yolun seçilmesi de mümkündür. Kurum, asıl fonk
siyonu olan sigortacılık yanında, faaliyetlerinin bü

yük kısmını yanı hizmetlere kaydırmış durumdadır. 
Bu, asıl hizmetin gerektiği gibi yürütülmesini engel
lemektedir. Yan hizmetlere gereğinden fazla önem 
'verilmesi, merkeziyetçi sistem içindeki çalışmayı da 
güçleştirmektedir. Kanaatıma göre, yeni teşkilat dü
zenlenmesinde Kurum, bugünkü şekilde bir merkezi 
yönetimden kurtarılmalıdır. Yönetim Kurulu en yük
sek karar organı olarak benimsenmeli; fakat yan 
hizmetlerin ayrı müesseseler haline getirilmesi sağ
lanmalıdır. Sağlık tesisleri işletmeciliği, inşaıat ve 
emlak faaliyetleri gibi, müesseseleşmiş yan hizmet
ler Genel Müdürlüğe bağlı yan kuruluşlar haline 
getirilmeli, bunların yönetimi için de ayrı komiteler 
kurulmalıdır. Bu yol, hem karar almayı kolaylaştı
racak, hem de sorumlulukların paylaşılmasına yar
dımcı olacaktır. 

iSayın Başkan, Danışma Meclisimin değerli üye
leri; 

Ülkemizde sosyal güvenlik uygulamasına ilişkin 
görüş ve düşüncelerimi ana hatlarıyla arz ve izaha 
çalıktım. 

Sosyal güvenlik kurumlarının uyguladıkları norm
lar ve standartlar arasındaki farklılıkların giderildiği, 
bu kurumların tek çatı altında birleştirildiği, sosyal 
güvenlik fonlarının en iyi şekilde değerlendirilmesi 
için yeni organizasyonlara gidildiği, Sosyal Sigorta
lar Kurumunun Kuruluş Kanununun yeniden ele 
alınarak (günün şartlarına uygun hale getirildiği tak
dirde sosyal güvenlik hizmetlerimin daha etkili ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığımın da 1982 yılında daha 
verimli ve yararlı olacağına bütün samimiyetimle 
inanıyorum. 

Bu inanç ve düşüncelerle Yüce Meclise derin say
gılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın îbrahim-
oğlu. 

(Sayın Uyguner, buyurun. 
M. FıEVZÎ UYGUNER — Saym Başkan, Da

nışma Meclisinin değerli üyeleri; Sosyal Güvenlik 
Sayın Bakanı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sa
yın üyeleri; 
' (Şimdi sizlere bu kürsüden her türlü meselenin, 

her türlü problemin konuşulduğu bu kürsüden özel
liği olan, özelliği olduğu kadar da memleketimizde 
içten içe kanayan bir yaraya temas etmek istiyo
rum. Bu yara, yurt dışımda çalışan işçilerimizin 
Türkiye'de kalan ailesi efradının dramıdır. 

Hepimizin malumu olduğu üzere bugün yurt dı
şında yüzbinlerce, milyonun üzerinde Türk işçisi 
çalışmaktadır. Bunlardan büyük bir kısmının aile 
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'efradı Türkiye'de kalmışlardır ve bunlar bugün için 
büyük faikrü zaruret ve sefalet içerisinde, ibüyük bir 
kısmı bocalamaktadır. Bu konu, yurdumuzda yer 
yer birtakım sosyal problemler doğurmaktadır. Ger
çi bu alanda uygulana gelmekte olan 1956 tarihli 
bir Newyork Anlaşması vardır. Bu Anlaşma hü
kümlerine göre, aile reisi yabancı memlekette çalı
şan ve eşleri Türkiye'de kalan hak sahipleri Tür-
Ikiye'deki aracı maikama müracaat ederek nafaka 
talep edebilmek 'hakkına haizdir. Ancak, bu Anlaş
ma (hükümleri uygulanırken görülmüştür ki, bu çok 
uzun bir zaman alıcı ve uzun işlemler yapılması 
gerektiren bir prosedüre götürmekte ve işleri uzat-
ımıakta, sürüncemede bırakmaktadır. Yani, kocası dış 
ülkede çalışan bir Türk işçisi nafaka takibinde bulu-
ımacalk olursa, nalfaka talebinin yerine getirilmesi 
uzun zamana, bazen bir sene, bazen iki sene gibi 
bir zamana ihtiyaç göstermektedir. Bu zaman zar
fında Türk işçisinin memleketimizde kalan ailesi 
fertleri oldukça müşkül anlar, müşkül günler yaşa
maktadır. 

iBu konuda uygulana gelmekte olan diğer bir 
anlaşma vardır. Bu anlaşma, çocuk nafakaları hak-
Ikıındadır. Çocuk nafakaları hakkındaki bu anlaşma, 
çok daha kısa bir prosedüre, daha pratik bir prose
düre tabidir ve müracaat tarihinden itibaren çok 
kısa zamanda çocuklara nafaka bağlanabilmekte ve 
hiç olmazsa çocuklar sefaletten kurtulabilmektedir. 

«ıBu 'konuların Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ne 
ilgisi var?...» gibi bir soru akla gelebilir. Sosyal 
Güvenlik -Bakanlığı hemen hemen bütün Batı Avru
pa ülkeleriyle yani, Türk işçilerinin yoğun olduğu 
ülkelerle zaman zaman stasyal güvenlik anlaşma
ları yapmıştır ive bu anlaşmalar arasında çok başa
rılı olanları da vardır. Bu anlaşmalar yapılırken, 
eşleri Türkiye'de kalan ve kendileri yurt dışında 
çalışan Türk işçilerinin durumu tespit edilmemiştir, dü
şünülmemiştir. Yani, sosyal güvenlik anlaşması çer
çevesinde yurt dışında çalışan işçilerimizin Türkiye'
de kalan ailesi fertlerinin durumları ele alınmamıştır. 
Bu, yapılan sosyal güvenlik anlaşmaları içerisinde pek
âlâ bu çocuk nalfakalan gibi pratik bir çözüme ka-
'vuşJturulaMlir idi. 

Şimdi, bu noktada önerilerimizi açıklamak isti
yorum: 

önce bir iç düzenleme yapılarak yurt dışına git
mekte olan işçilerimizden geride kalan eşlerinin na
fakalarını taahhüt edecek bir taahhütname alınmalı
dır 

İkinci olarak, dış ülkelerde çok işçi çalıştıran, 
yani Türk işçilerinin yoğun olduğu ülkelerle sosyal 
güvenlik anlaşmaları yapılırken, çocuk nafakaları 
ıgibi, bu işçilerin Türkiye'de kalan eşlerine burada 
belirlenecek belirli bir miktarda nafakanın Türki
ye'ye gönderilmesi hususunda hükümler konulma
lıdır. 

Üçündü olarak da, daha önce yapılmış olan sos
yal güvenlik anlaşımaları tekrar gözden geçirilerek 
ve anlaşma yapılan ülkelerle tekrar temasa geçile
rek, yabancı memlekette çalışan ve eşleri Türkiye'de 
kalan Türk işçilerinin Türkiye'deki eşlerine belirli 
'miktarlarda nafaka göndermeleri ımecburiyelti ge-
ıtirilmeli ve bunların Türkiyeiye transferleri sağlan
malı ve eşlerine teslim edilmelidir. Bunları yaptığı
mız takdirde kanayan bir yarayı dindirmiş ve bazı 
alanlarda meydana gelen bazı sosyal çöküntüleri or
tadan kaldırmış oluruz. 

IBu vesileyle Sosyal Güvenlik Bakanlığına 'Büt
çelerinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın §ahin, buyurunuz efendim. 
A. AVNÎ ŞAHÎN — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
ıBenim temas 'etmek istediğim konuların çoğuna 

benden evvel görüşen değerli arkadaşlarım temas 
'buyurdular. O bakımdan bendeniz, mümkün merte
be tekrara kaçmadan, 'özellikle emeklilik üzerinde 
ıgörüşmderimi arz etmeye çalışacağım. 

Efendim, emeklilik mukaddes bir müessesedir; 
ancak mukaddes emeklilik hangi şekilde olmalıdır?.. 
insanların bir aktif dönemleri vardır, bir akttif ça
lışma dönemleri Vardır; bir de emekliye ayrılmaları 
gereken, zihni ve fiziki güçlerinin artık çalışmaya 
müsait olmadığı kabul ©dilen, yaşları geldiği za
man ayrıldıkları pasif dönemleri vardır. Bizde bu 
aktif ve pasif dönemin arasında, mevcut uygulama
larla bir fark yoktur. Şöyle ki: 55 - 60 yaşlarında 
başlaması gereken pasif dönem Türkiye'de 40 ya
şında, hatta 38 yaşında başlamaktadır. Dünyanın 
diğer ülkelerinde de 25 yılını dolduran veya 15 yıl 
fiilen çalışmış olan insanlar emeklilik hakkına sahip 
olabilmektedirler. Ancak, 38 veya 40 yaşında emekli 
oldukları zaman maaş alamamaktadırlar. Emeklilik 
maaişını alma yaşları, kanunen belirlenmiş olan 55 
veya 60 civarındaki yaştır. 

Türkiye'de, bundan dolayı emeklilik maaşı alan 
bir igenç emekliler ordusu vardır. Genç emeklilere 

38<> — 



Danışma Meclisi B : i 

de yaşlılara verdiğiniz aynı maaşı ödediğinizde, Sa
yın Güvenç veya Sayın Alpdündar arkadaşlarımı
zın devamlı belirttiği gibi, yaşlılara verilecek mik
tar az olmaktadır. Genç emekliler hem çalışmak
tadırlar, hem emeklilik maaşı almaktadırlar. Halbu
ki, yaşlı olanlar ve gerçekten emeklilik felsefesine 
uygun düşen çağda olan vatandaşlarımız, çalışama
yacak yaşta olmakla beraber, çalışacak yaşıta olan
larla aym emeklilik maaşlarını almaktadırlar. Bencs 
çözülemeyen problem, paradoks buradadır. Bu, bu 
şekilde devam ettiği sürece Türkiye'de emeklilik 
probleminin çözülmesi mümkün değildir. Bu biraz 
antipatik de olsa bir vakıadır ve bunu söylemekle 
'kendimi burada yükümlü addediyorum. 

VAIHAP GÜVENÇ — îşçi emeklileri çalışamı
yor yalnız, Kanun müsait değil. 

A. A'VNlt ŞAOÎN — O noktaya değineceğim 
efendim. 

Genç emekli edilmenin sebebini, zaman zaman 
siyasi partilerden duyduğum şekilde şu anlamda yo
rumlamak lazım: Yaşı belli bir ölçüye gelenleri 
emekli edeceğiz ki, ondan sonra gelenlere yer aça
cağız; yani 318-40 yaşına gelen bir memur veya 38-
40 yaşına gelen ve kalifiye olmuş, konusunda ihti
saslaşmış bir işçiyi emekli edeceğiz, o ekonominin 
dışına çıkacak, çalışmayacak, onun yerine yeni birisi 
gelecek, bu şekilde istihdam sorununu çözeceğiz... 
Halbuki tatbikatın bununla alâkası yok. 38-40 ya
şında emekli olacak bir memur da, bir işçi de, ça
lışacağı yeri zaten saptadıktan sonra emekli olmak
tadır; yani emekli olduktan sonra bir yerde çalış
maktadır, bir işyerini ifiilen işgal etmektedir. Bunun 
yanı sıra, bu genç emeklimize bir de, «sen çok ça
lıştın, sağol, buyur sana da (memurlarda biraz az, 
işçilerde toplusözleşmelerine göre biraz çok) bir kı
dem tazminatı, sen bununla yola çık, yeni bir haya
ta başla» diyoruz ve onun peşinden de tabii emeklilik 
•maaşını ödemeye devam ediyoruz. 

Arkadaşlarım; 
Bendeniz uzun yıllar yurt dışında bulundum. 

Dünyanın sayılı zengin ülkelerinden 'birisinde çalış
tım. Onlar, bu zenginliğe sahip değiller ve olma
dıklarını iddia ediyorlar. Böyle bir uygulamanın 
yapıldığı sürece Türkiye'de ne emeklilik sorununa 
çare gelir, ne de işsizlik sorununa çare gelir. 

Ayrıca, 40 yaşından itibaren (700 bin ol
duğunu biraz evvel duyduğum) çalışabilir ni
telikteki insanlara ücret ödüyoruz, bu ücret 
karşılığında ((dikkat ediniz lütfen) bir üretim almı-
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yoruz; fakat bu insanlar dışarıda başka üretimler ya
pıyorlar, onun karşılığında ayrıca ücret alıyorlar ve 
üretim karşılığı olmadan ödediğimiz bu ücretlerin 
de bir enifiasyonist baskısı olduğunu da kabul etmek 
ımuhakkakki lazımdır. 

Hakları vermek kolay, almak zordur efendim. O 
bakımdan, söyleyeceğim şeylerin biraz antipatik 
olacağını sözlerimin girişinde ifade ettim. 

Memurlarımıza ve işçilerimize ödenen kıdem taz
minatları da dış ülkelerde yoktur; ama bu insanlar, 
dışardaki işçiler ve memurlar çalıştıkları süre zar
fında tatminkâr ücret alırlar, Devletin veya müesse
selerinin kendilerine açtığı 'kredilerle bir konut sa
hibi olurlar ve emekli oldukları, yani 55 - 60 gibi 
bir yaşa ulaştıkları zaman da evlerine sahip olarak, 
aldıkları emekli maaşı ile iaşelerini ve ibatelerini te
min edebilirler. iSorun esas itibariyle zannediyorum 
buralarda düğümleniyor. 

iSayın Bakandan istirhamım, bu konuda acaba 
mevcut Hükümetimizin belli çalı/şmaları, belli görüş
leri var mıdır? Çünkü, bunlar siyasi iktidarlar zama
nında bol bol verilmiştir ve siyasi iktidarlar zama
nında alınması veya düzeltilmesi kesinlikle müm
kün Olmayan hususlardır. 

IMüsaade ederseniz kısaca mevcut tatbikata da 
değinmek isterim: Sayın İbrahimoğlu tjiraz evvel te
mas buyurdular. Emekli Sandığının iştirakçilerine 
ve emeklilerine sağladığı imkanlar farklıdır, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun mensuplarına ve emeklilerine 
sağladığı (imkânlar farklıdır. Bir de halen bir üvey 
evlât muamelesi gören (Bağ-Kur müesesesi vardır. 
Ülkemizde orta tabakanın temeli diyebileceğim es
naf ve sanatkârlar grubunun mensup olduğu Bağ-
Kur müessesesi henüz gençtir ve halen sağlık hiz
metlerinden herhangi bir şekilde istifade imkânını 
bulamamaktadır. Bundan yakınmaları vardır. Genç 
olması itibariyle belli bir süre sonra bu hizmetlere 
de kavuşturulmalarının beklenmesi zannediyorum 
en doğal haklarıdır. iBir de Bağ - Kur sigortalılarının 
emekliliklerine ait kurallar vardır: 60 yaşına gelen 
Bağ - Kur mensubu emekli olur; isterse işine de
vam eder, isterse etmez, Bağ - Kur'dan maaşını 
alır. 60 yaş emeklilik için iyi, normal bir yaştır. 
Yalnız, öğrendiğime göre, bir de 55 yaş kuralı var. 
55 yaşındaki Bağ - Kur mensubu emeklilik için mü
racaat eder; ancak dükkânını, tezgâhını kapatması 
lâzımdır ve 60 yaşına kadar maaş alamadan 5 yıl 
beklemesi gereklidir; yani emekli olmak için müra
caat edeceksiniz, dükkânınızı da kapatacaksınız, 
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maaş da a'lmayacaksınız, 5 yâ bekleyeceksiniz... Bu 
her halde, benim öğrendiğim doğru ise, zımnen «55 
yaş var, ama sen burada müracaat etme, emekli ol
ma» anlamını taşır. Bu konuda Sayın Balkandan gö
rüşlerini istirham ederim. 

Efendim, Sayın Güvenç biraz evvel Ibir müda
halede bulundular ve «işçi emeklileri çalışamıyor» 
dediler. Ben de o noktaya dokunmak istiyorum: Son 
derece kalifiye İhale gelmiş olup da 40 yaşında emek
li olan işçi sabahtan akşama kadar evinde oturursa 
muhıakkakki alile saadeti bozulur. Bağ - bayırda ge
lemeyeceğine göre, bu insan elbette bir yerde çalı
şacaktır. Nasıl çalışacaktır?.. Bordroya giremez. 
Bordroya girdiği zaman emeklilik maaşı kesilir. Be
nim başımdan çok geçmiştir: «Arkadaşım, o zamıan 
•vergi dairesine kaydettireyim, vergi mükellefi ol, 
götürü usulle vergi öde» demişimdir. «Zihhar, hayır 
efendim, vergi dairesiyle benim ilişiğim şimdiye kadar 
olmadı, bundan sonra da olmasın» cevabını almışım-
dır; yani vergi mükellefi yapamazsınız. 

'ihtiyacınız ıvardır, onun da ihtiyacı vardır, ça
lışacaktır ve çalışır da. O halde ne yapacaksınız?.. 
Birtakımı gayri kanuni 'yollara tevessül edeceksiniz; 
bu da yine bir ayrıcalıktır. Değerli memur emekli
leri arkadaşlarımıza bu hak verilmiştir, onlar çalışa-
bilımektedirler; fakat işçi emeklileri arkadaşlarımız 
maalesef çalışmamaktadırlar. Akli olarak ben bunu 
çözemedim. Sayın Bakandan istirham ediyorum; bu
nun gerekçesi nedir ve bunun düzeltilmesi yolunda 
herhangi bir çaba var mıdır?. 

(Müsaade ederseniz, bu saat/ten sonra fazla vakit
lerinizi almak istemiyorum; yalnız Değerli Bakama ve 
Bakanlık mensuplarına iletmek istediğim bir iki te
mennim var : Sayın Akdemir arkadaşımın bahsettiği 
bir tarım sigortası noksandır Türkiye'de. Eğer sos
yal güvenlik olacaksa bütün vatandaşlar için olma
lıdır ve büyük bir kesim için bugün vardır; geride 
kalanlar da bundan mahrum bırakılmamalıdır, onla
rın da bu hakka sahip olmaları lazımdır. 

İkinci ve çok daha mühim1 bir husus olarak; iş
sizlik sigortasını görüyorum efendim, işsizliğe çare 
olarak geçmiş dönemlerde siyasi iktidarlar, siyasi 
partiler pek çok insanı işe yerleştirmişlerdir. Neden?.. 
Başka çare bulamadıkları için işe yerleştirmişlerdir; 
ama işe yerleştirdikleri insanlar çalişmasalar dahi 
yahut çalışmalarına ihtiyaç olmasa dahi, çalışanlar 
ile aynı ücreti almışlardır. Bu da ğerçektan çalışan

ları ve gerçekten kalifiye olanları rahatsız etmiştir. 
Onlar da demişlerdir ki, «O da geldi, aynı ücreti alı
yor, ben de burada çalışıyor ve bütün işi ben1 yapı
yorum, ben de aynı ücreti alıyorum, o halde ben de 
çalışmayayım.» demiştir. Şimdi, belki de 3 - 5 kişi
ye veya 10 kişiye verilebilecek bir işsizlik sigortası 
ücreti o zaman tam çalışıyor anlamında bir işçiye ve
rilmiştir. Bunun da muhakkak Türkiye'deki iş mev
zuatının tashihi yönünden hızla ele alınması gerekir. 
Bunun yanı sıra, Sayın Uyguner'in ve Sayın Akde
mir arkadaşımın da bahsettiği gibi, yurt dışında he
nüz sosyal güvenlik anlaşması yapılmamış ülkelerle 
bunun hızla yerine getirilmesi gerektiği inancında
yım. Bunu da arz etmek istedim. 

Efendim, bir mühendis olarak, bir teknik adam 
olarak sosyal güvenlik konularıma dışarıdan bakışı
mın, uzaktan bakıldığı zaman nasıl görüldüğünü bu
rada dile getirmeye çalıştım. Sosyal Güvenlik Ba
kanlığının esasen Çalışma Bakanlığı ile müşterek bir 
çatı altında birleşmesi ve çalışma hayatının gerek ak
tif kısmının, gerek pasif kısmının tek elden yönetil
mesi ve bütün sosyal güvenlik müesseselerinin bu ça
tı altında toplanması, benim olduğu gibi, pek çok ar
kadaşımın da en halisane temennisidir. 

Saniyen şunu da arz etmek isterim; her sosyal gü
venlik kuruluşu kendine ait hastaneler, kendine ait 
oteller, kendine ait tatil evleri gibi sosyal tesisler ya-1 

pacak ise, bunu Türkiye'nin kaldırması mümkün de
ğildir. Türkiye bu kadar lükse sahip değildir, bu ka
dar varlığa sahip değildir. Binaenaleyh, Türkiye'de 
mevcut olan sosyal tesislerin hepsi bu Devletindir, 
hepsi bu Milletindir. O halde bunları böyle bir çatı
nın altında birleş'tirip, bütün vatandaşlarımızın hiz
metime arz etmek gerekir, kanaatındayım. 

1982 Yılı Bütçesinin, Sosyal Güvenlik Bakanlığı
na hayırlı olması dileklerimi arz eder, Yüksek Heye
tinize saygılarımı teyit ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin, 
Sayın üyeler; Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi 

üzerinde söz alan arkadaşlarımızın konuşmaları ta
mamlanmıştır. 

Sayın Komisyonun söz isteği var mıdır?.. Yoktur. 
Sayın Bakanı, kürsüye davet etmeden evvel, sa

yın üyelerin soracakları soruları tespit edip, ondan1 

sonra Bakana konuşma imkânı verirsek, hem konuş
malarını yapar, hem de sayın üyelere cevaplarını ver
miş olurlar. 

iki yazılı soru vardır, bu sorulan okutuyorum, 
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Danışma Meclisi! Başkanlığına. 

Sosyal (güvenlik Bakanı Sayın Sadık Şide'den 
aşağıda belirttiğim suallerin sözlü veya yazılı cevap 
verilmesine müsaadelerinizi arz ederim. 

Muhsin Zekai BAYER 

Sualler : 

1. 1981 Programının 375'nci sayfasında belirle
nen Sosyal Güvenlik Programları bölümünün, ted
birler kısmında belirlenen : 

a) Milli sosyal sigorta normları konusunda ne 
gibi bir yasal hazırlık yapılmıştır?.. 

'b) Çırakların iş kazası ve meslek hastalığı ile 
sağlık yardımından faydalanması için çalışmalar ne
dir?.. 

c) Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının, 
çalışma sürelerinin sosyal güvenlik açısından değer
lendirilmesi çalışmaları hakkında açıklama verilebi
lir mi?.. 

2. 2089 sayılı Kanun ile çıraklara tanınan sos
yal güvenlik haklarının kullanılmasındaki tıkanıklık
lar giderildi mi?.. 

3. Sosyal Sigortalar Kurumunun, sigorta primi 
olarak alacağı kamu ve özel kesimde ne kadardır, 
tahsili için ne düşünülüyor?.. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Sayın Bakan tarafından ce
vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Bahtiyar UZUNOĞLU 

Sorular : 
1. Sosyal Sigortalar Kurumunun, halen tahakkuk 

etmiş prim alacağı nedir?.. Bundan tahsil edilmeyen 
prim alacağı ne kadardır?.. Tahsili için ne düşünül
mektedir?.. 

2. Sosyal Sigortalar Kurumunun, işçi, dul ve ye
tim emekli aylıklarını ödeyebilme yönünden, aktüar-
yal hesaplara dayanan mali gücü ve sağlamlığı ne dü
zeydedir?.. 

3. Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli, dul ve 
yetim aylığı sahipleri, aylıklarını almak için yaz, kış 
banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturmakta ve bu 
hal devamlı şekilde şikayetlere ve sızlanmalara yol 
açmaktadır. Emekli maaşlarının daha medeni şartlar
da ödenebilmesi konusunda ne gibi önlemler düşünül
mektedir?.. 

— 389 

20 , 1 . 1982 O : 2 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Sosyal Güvenlik Bakanına yönelttiğim aşağıdaki 

sorularımın, sözlü veya yazılı cevaplandırılması ta
lebimi, yüksek takdirlerinize sunarak, gereğinin ya
pılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
Feridun Şakir ÖĞÜNÇ 

1. Sosyal Güvenlik Bakanlığına yönelik eleştiri
ler : Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve özellikle Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sayın Sadık Side; Türk basınında; 
işçi örgütleri, işçi liderleri, işçiler, işçi emeklileri ve 
özellikle Danışma Meclisinin işçi, sendikacı kökenli 
üyeleri tarafından şiddetle ve ısrarla eleştirilmektedir, 
Aynı zamanda bir işçi lideri ve ülkemizin halen faali
yette bulunan ve en büyük işçi örgütünün de Genel 
Sekreteri bulunan Sayın Bakan, bu eleştiriler üzerine 
ne düşünmektedir ve eleştirilen konular üzerinde ne 
gibi yapıcı önlemler almaktadır?.. 

2. Danışma Meclisi üyelerine yansıyan şikayet
ler ve Sosyal GüVenlik Bakanlığının politikası : Sen
dikalardan, işçi liderlerinden, işçi emeklilerinden Da
nışma Meclisinin saygıdeğer üyelerine Sosyal Güven
lik Bakanlığının tasarruflarına yönelik yakınmalar, 
istemleri kapsayan telgraflar, mektuplar, bildiriler, 
bültenler yağmaktadır. Zaman zaman tarafımızdan 
da Sayın Balkana intikal ettirilen bu yakınmalar ve 
sorunlar karşısında, Sayın Bakan suskun ve pasif kal
makta ve çözüm yollarına yönelmemektedir. Bu olum
suz davranışın sebebi nedir?.. 

Sayın Bakan, bu gerçekçi, haklı ve Türk kamu
oyunda mal olmuş yakınmalar ve istemler karşısında 
ne düşünmektedir?.. Hangi önlemleri öngörmekte
dir?.. 

3. 700 bin işçi emeklisinin feryatlarına kulak ve
rilmiyor : Ülkemizde 700 bin işçi emeklisi bulunmak
tadır. Bunların aile bireyleriyle birlikte, milyonlara 
ulaşan bir topluluğu oluşturduğu, bu topluluğun Sos
yal GüVenlik Bakanlığının duyarsızlığı karşısında, üz
gün, kırgın, yoksul ve de giderek kızgın bir topluluk 
haline dönüştüğü kuşkusuzdur. Bu kesimde günbegün 
artan üzüntü, mutsuzluk ve kırgınlıklardan ülkemize 
bir yarar olmayacağı gerçeği karşısında, Sayın Bakan 
ne düşünmektedir?.. 

4. tşçi Emeklileri Derneği Başkanlar Kurulu 
toplantısı ve toplantıda açıklanan görüşlerin düşündür
dükleri : 16.1.1982 Cumartesi günü Ankara'da yur
dun dört bir bucağından, kış kıyamette büyük feda
kârlıklarla gelebilen, işçi emeklilerinin başkanları il
ginç, düşündürücü bir toplantı yapmışlar. Bu toplan
tıda işçi emeklileri dul ve yetimlerinin yakınmalarını 
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ve istemlerini gerçekten bilinçli ve seviyeli bir biçim
de dile getirmişlerdir. Sayın Sosyal Güvenlik Baka
nının maalesef izlemediği bu toplantıda değinilen ko
nulur Bakana intikal etmiş midir?.. Etmişse, açıkla
nan sorunlar hakkında ne düşünülmekte ve hangi ön
lemler alınmaktadır?.. 

5. Askıda bırakılmış sosyal içerikli yasalar ve sos
yal güvenlik mevzuatı ve Sayın Bakan Şide'nin ilgi
sizliği : Türk - îş ve Türk sendikacılığı yıllar yılı gel
miş geçmiş iktidarlara ve hükümetlere gündeminde 
bulunan birçok sosyal içerikli yasaları sunmuş bun
ların gerçekleştirilmesini istemiştir. Oysa, ne hazin ve 
ibret verici bir gerçektir ki, politik kadrolar bu yasa
ları gerçekleştirememişlerdir. Bugün ülkemizde, Dev
letin restore edildiği, yasalarımızın vize edildiği bir 
dönemde, aynı Türk - iş Genel Sekreterlik görevini 
de uhdesinde bulunduran Sosyal Güvenlik Bakanı 
Sayın Şide'nin bir yönden Hükümet Üyesi, bir yön
den Türk - îş Genel Sekreteri olarak Türk -tş'e ve 
Türk sendikacılığına mal olmuş bu yasaları ele alma
mış olmasını anlayabilmek mümkün değildir. Sayın 
Bakan ıbu hususu nasıl açıklamaktadır? Bu yolda ya
pılan çalışmalar var mıdır? Bu çalışmalar nelerdir 
ve hangi konuları, hangi yasaları kapsamaktadır? 

6. İşçi emeklileri, dul ve yetimlerinin istemleri : 
İşçi emeklileri, dul ve yetimleri, ücret eşitsizliği, 

sosyal yardım eşitsizliği, sağlık yardımı eşitsizliğinden 
şiddetle yakınmaktadırlar. Bizce haklı olan bu eşit
sizlik yakınmaları hakkında Sosyal Güvenlik Bakanı 
Sayın Side ne düşünmektedir ve hangi önlemlere yö
nelmiş bulunmaktadır? 

7. işçi memur emeklileri arasındaki ücret eşit
sizliği : 

işçi memur emeklileri arasındaki ücret eğitsizliği, 
toplumumuzun kanayan en büyük yaralarından birisi
dir. işçi .emeklileri ile memur emeklileri arasındaki 
ücret eşitsizliği, düşündürücü ve ibret verici boyutla
ra ulaşmış bulunmaktadır. Bu dengesizliğin gideril
mesi için Sosyal Güvenlik Bakanı ne düşünmdclte ve 
hangi önlemleri almaktadır? 

8. Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürler Kurulu
nun yarattığı sorunlar : 

Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürler Kurulunda, 
Kurumda çalışanları temsil eden ve ayrıca işçi emek
lilerini temsil eden ilki temsilci üye bulunmaktadır. 
Sayın Bakan her iki kadronun iptali için Danışma 
Meclisine bir yasa tasarısı sunmuş bulunmaktadır. 

Uygulamada yarardan ziyade zarar ve kırgınlık, 
getirmekten başkaca hiç bir özelliği bulunmayan bu 

yasa tasarısı, ülkemizin içinde bulunduğu kritik geçiş 
döneminde büyük yığınların yeni yönetime karşı küs
künlüğünü getirmekten başka hiç bir anlamı bulun
mamaktadır. Bu nedenle Sayın Bakan bu tasarıyı gen 
almayı düşünmekte midir? 

9. işçi emekli aylığı tahsislerinde aksaklıklar ve 
gecikmeler: 

Yılardan beri olduğu üzere, bugün de işçi emekli 
aylığı tahsislerinde aksaklıklar, aşırı gecikmeler ola
gelmektedir. Bu düzensizlik hakkında Sayın Bakan 
ne düşünmekte ve hangi önlemleri almaktadır? 

10. işçi emeklilerinin hazin ve düşündürücü üc
ret tablosu : 

Ülkemizde işçi emeklileri, dul ve yetimleri toplamı 
I Kasım 1981 tarihli Sosyal Sigortalar Kurumu maaş 
bordro tespitlerine göre 691 445 tir. Bunlardan aylık 
gelir olarak, 185 838'i 12 nci derece üzerinden 6 825 
ila 7 403 TL; 85 538'i 11 nci derece üzerinden 7 455 
ila 8 033 TL., 71 271'i 10 ncu derece üzerinden 8 086 
ila 8 663 TL.; 53 717'si 9 ncu derece üzerinden 8 715 
ila 9 293 TL.; 42 770'i 8 nci derece üzerinden 9 345 
ila 9 925 TL.; 34 275'i 7 nci derece üzerinden 9 975 
ila 9 923 TL.; 30 066'sı 6 nci derece üzerinden 10 065 
ila 11 183 TL.; 29 290'ı 5 nci derece üzerinden 11 235 
ila 11 813 TL.; 332 872'si 4 ncü derece üzerinden 
II 886 ila 12 443 TL.; 37 428'i 3 ncü derece üze
rinden 12 495 ila 13 073 TL.; 40 005'i 2 nci derece 
üzerinden 13 125 ila 13 702 TL.; 46 930'u 1 nci de
rece üzerinden 13 755 ila 14 175 TL. ve 1 455 emek
limize de 6 825 TL.'nin altında sosyal güvenlik anlaş
malı hizmetleri üzerinden kısmi gelir almaktadır. Bu 
net aylık gelirler 1 Mart 1981 tarihinde 2422 sayılı 
Yasa ile getirilen 60 puan gösterge artışı gereği 1 050 
liralık seyyanen zam ve adına iritilbak denilen yaklaşık 
300.hin sigortalının aylıkları bağlanırken 2167 sayılı 
Yasa aksaklığı nedeniyle esasen noksan hesaplanmış 
gelirlerinin o sigortalılara münhasır intibak yükselt
meleri de dahil, 1 Kasım 1981 tarihinde ancak bu dü
zeye gelebilmiştir. 

Bu miktarlardan her emekli, dul ve yetim için ay
lık % 2 hastalık primi kesilmekte ve 2422 sayılı Ya
sadan önce hükümet kararnamderi ile 1 750 TL. ola
rak ödenen yakacak yardımına 1.3.1981 tarihlinden bu 
yana 750 TL. ilaveyle toplam 2 500 TL. sosyal yar
dım eklenerek ödenmektedir. Bu miktar işçi emekli 
aylıkları, genelde asgari 15 yıl çahşınıış, 55 yaşından 
yukarı kimselerle 25 ila 45 yıl arası hizmet etmiş kişi
lere ödenmektedir, 

îstatistiki hesaplamalara göre aile bireyi üçtür. Üç 
kişilik bir ailenin günümüz yaşam koşulları ve hayat 
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pahalılığı karşısında ne derece geçim sıkıntısı içinde 
bulundukları takdirlerden uzak değildir. 

İşçi emeklilerine bu koşullar altında yaşayan ölü
ler dense yerindedir, 

Büyük liderimiz Atatürk, «Bir mülletin yaşlı vatan
daşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin ya
şama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muk
tedirken bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara karşı min
net hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bak
maya hakkı yoktur.» sözlerinden esinlenerek, 3,5 mil
yon dar gelirli bir aile kesimi olan Türkiye işçi emek
li, dul ve yetimlerinin bu hazin ve ibret verici tablosu 
karşısında Sosyal Güvenlik Bakam Sayın Side ne dü
şünmekte ve hangi önlemleri almaktadır? 

11. 6 bin TL veya 7 bin TL aylık ile yaşamak 
mümkün müdür? Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Şi-
de'nin 6-7 bin lira aylık gelir ile 3 veya daha fazla 
nüfuslu bir ailenin, ülkemizin bugünkü koşulları al
tında geçinip geçinemeyeceği hakkında düşüncesini ve 
görüşlerimi dilemekteyim. 

12. Bazı SSK hastanelerinde aksaklıklar ve yol
suzluklar : 

Bazı Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinde has
taların horlandığından, iyi bakım ve tedavi 'görmedik
lerinden yakınmaları süregelmektedir. Bu yakınmalar 
hakkında Sayın Bakan ne düşünmektedir ve hangi 
önlemleri almaktadır. 

13. îzmit Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesin
de kadın hastalara uygulanan davranış : 

izmit Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesinde ka
dın hastalara, erkek hastabakıcılar tarafından sürgü 
sürüldüğü, îşçi Emeklileri Derneğinin Başkanlar Ku
rulu toplantısında bir temsilci tarafından iddia edil
miştir. Bu yakışıksız davranış gerçök midir? Gerçekse 
Bakanlıkça ne düşünülmektedir ve hangi önlemler 
alınmaktadır? 

14. Danışma Meclisi üyeleri ve bakanlar ilişkileri: 
Yüce Danışma Meclisimiz çalışmaya başladığından 

bu yana, Meclisimize çeşitli kesimlerden gelen saygı
değer üye arkadaşlarımızın kendi bakanlarıyla çok 
uyumlu ilişkiler içinde bulunduklarını, hatta giderek 
yemekli toplantılar, brifingler yaptıklarını memnun
lukla, özlemle izlemekteyiz. Bilindiği üzere Türk sen
dikacılığı ve işçi hareketi de günümüzde 1 Sayın 
Bakan ve 3 Danışma Meclisi üyesiyle yani işçi lideri 
sendikacı kökenli kişilerle ülkemizin yeniden inşası 
çalışmalarına katılmaktadır. 

Kanımızca, Bakan ve Danışma Meclisinin sendika
cı kökenli üyelerinin işbirliği ve dayanışma içinde bu
lunmalarından, gerek ülke yararına, gerek Meclis ça

lışmaları yararına giderek işçi topluluğu yararına bü
yük değerler bulunduğu kuşkusuz ve tartışmasız bir 
gerçektir. Oysa Sosyal Güvenlik Bakanı, meslektaş
larıyla ilişki kurmak, işbirliği yapmak, gereğinde mes
lektaşlarını dokümante etmek ve desteklemek gibi 
olumlu hareketler bir yana, meslekitaşlarınm karşısın
da yer almış bulunmaktadır. Sayın Bakan bu davra
nıştan ne ummaktadır? 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından ce

vaplandırılmasını rica ediyorum. 
Saygılarımla 

Nurettin ÂYANOĞLU 

1. Bağ-Kur üye ve emeklilerine, 'hastalanmaları 
halinde hastane, ilaç gibi tedavi yardımlarının yapıl
ması düşünülmekte midir? 

2. Bağ-Kur'dan emekli olanlara da ikramiye ve
rilmesi için bir fon kurulması düşünülemez mi? 

3. Sosyal kuruluşların bir çatı altında toplanması 
için bir çalışma var mıdır? 

4. Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığına tabi olarak 
çalışanların ödedikleri prim nispeti ile emekli oldukları 
sonra kendilerine bağlanan maaşlarda farklılıklar var
dır. Bu fark ve dengesizliğin giderilmesi çalışmaları 
yapılıyor mu? 

5. Türkiye'de işsizlik sigortası kurulması düşünü
lüyor mu? 

iSayın (Başkanlığa 
Sayın Bakandan cevaplandırılmasını rica ettiğim 

sorularımı aşağıda belirtmiş bulunuyorum. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ayhan FIRAT 

1. Toplusözleşmelerdöki ücret artışlarının işçiye 
seyyanen verilmesi yerine, verimlilik ilkesine göre, hiç 
değilse bir kısmının veriminin takdirine bırakılması, 
üretimi arttırıcı bir etken olur mu? 

2. îşçi emeklilerinin kaçak çalışma yerine, vergi 
ödeyerek, kayitlı ve müsaadeli çalışabilmeleri için 
mevcut yasalarda bir değişiklik mümkün müdür? 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Sayın Sosyal Güvenlik Bakanı 

tarafından yanıtlanması için delaletinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Zeki ÇAKMAKÇI 

Soru : Bilindiği gibi, ülkede büyük bir sağlık so
runu vardır. Bu sorunların halli için, ülkenin tüm ola
naklarının bir araya getirilmesi zaman zaman ileri sü-
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rülmüştür. Acaba Bakanlık, tüm sağlık tesislerinin tek 
yönetim altında toplanması konusunda ne düşünmek
tedir. 

AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan usûl 
hakkında t>ir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN —Buyurun efendim. 
AHMET SENVAR DOĞU — Şimdi Sayın Baş

kanım, gördük ki, sual adı altında bir destan okundu. 
Objektif hüsnüniyet kaidesine aykırı olan bu durumun 
Tüzüğe uygunluğu tartışılamaz mı? Lütfen yetkinizi 
kullanıp ya bu suali geriye iade edin yahut kısal
tılmasını temin edin yahut da yürürlüğe koymayın. 

Teşekür ederim. 
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim Sayın Doğu. 
REMZİ BANAZ — Soru sorabilir miyim efendim? 
BAŞKAN — Buyurun. 
REMZİ BANAZ — Tarım Kredi Koopetariıfleri 

eski müdürlerinden birinden bir mektup aldım. 1977'-
den önce bu Müesseselerin Sigortaya bağlı olmadığı
nı, 1977'de Sigortaya ıdahil edildiğini belirtiyor ve 
1977*den önce emekli olanların vakıf halinde çalışan 
bir sandıktan maaş aldığını belirtiyor. Bu Tarım Kredi 
Kooperatifi eski müdürü, 2 188 lira ile geçinmekte ol
duğunu belirtmektedir. Bu doğru mudur?.. Eğer doğ
ru ise, bu kişilerin durumu için herhangi bir tedbir 
düşünülüyor mu? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler, sorular yazılı verilmektedir. Bu iti

barla, Başkanlık Divanı sorulan burada inceleyip, ona 
göre derhal gereğini yapmak imkânını bulamamakta
dır. Ancak, metin olarak okutmak mecburiyetinde 
kalmaktadır, 

Uzun sorular, içinde belki aşırı bir tafsilât var; 
fakat Sayın Bakandan diğer sorularla beraber bu so
ruya da cevap lütfetmelerini rica edeceğim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Arkadaşlarımın çok değerli eleştirilerine, bunlar
dan dört değerli arkadaşım mikrofondan, altı değerli 
arkadaşımızın da oldukça uzun, dikkatlerimizi çeke
cek kadar uzun sorularından teşekkül eden eleştiri
lere, yazılı programda belirtilen zaman içerisinde kal
maya da titizlik göstererek, cevap arz etmeye çalışa
cağım. 

Önce Bakanlığım ve başlı kuruluşlar adına hepini
zi saygı ile selâmlıyorum. 

Değerli üyeler; 
Sosyal güvenlik, bir ülke fertlerinin bu gününü ve 

yarınını ıgüven altına almayı amaçlayan uyumlu ku
rumlar bütünüdür, 

Sosyal güvenlik günümüzde tüm kalkınma, kuram 
ve politikalarının vazgeçilmez hedefi durumuna gel
miştir. Sosyal refaha ilişkin göstergeler, artık bir ül
kede gerçek gelişmişliğin simgesi olarak değerlendiril
mektedir. 

Sosyal güvenlik, öncelikle ferdi ve fertlere özgü 
değerleri önde tutan, ferdin mutluluğunu arttırarak 
toplumsal refahı sağlamaya çaba harcayan, insancıl 
politikalardan oluşur. 

Bu özelliği ile sosyal güvenlik, insan hak ve öz
gürlüklerinin yerini almasını, sosyal refah, insan ve-
kar ve onurunun gerçekleşmesM sağlayan fonksiyon
lar dizisidir. 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi
ne göre sosyal güvenlik, «Ferdin işsizlik, yaşlılık ve 
iradesi dışında meydana gelen her türlü tehlikelere 
karşı emniyet içinde olmasıdır.» 

Bu sebeple sosyal güvenlik, sosyal sigorta, sos
yal yardım, sosyal hizmet gibi toplum refahının ada
let ve dağıtılmasına ait yöntemlerin tümünü kapsa
malıdır, 

(Sosyal refah planı içinde sosyal güvenlik, aşağı
daki temel ilkelere bağlı olarak geliştirilmelidir : 

— Sosyal güvenlik, nüfusun tümünü eşit, adil öl
çüler içerisinde kapsamalıdır, 

— Sosyal güvenlik ferdin yaşamını beşikten me
zara kadar kapsayan çok boyutlu bir sistemdir. 

— Sosyal güvenlik ve sosyal refah standartları 
evrensel değerlerdir; 

— Sosyal güvenlik bir devlet görevidir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
İBugün dünyada 153 ülkeden sadece 19'unda sos

yal güvenlik programları uygulanmamaktadır. Ka
lan 134 ülkeden 17'sinde tarımda çalışanlara sosyal 
güvenlik uygulanmamakta, sanayi ve hizmet sektö-

• ründe çalışanlar, sosyal güvenlik programlarından ya
rarlanmaktadırlar. Bunu izale ettikten sonra,. bakiye 
kalan 117 ülkede, sosyal güvenlik bütün çalışanları 
kapsamakta, ancak bazı ülkelerde tarımda çalışanla
ra bazı kısıntılarla uygulama yapılmaktadır, İstisna
lar bir tarafa bırakılırsa, bütün dünya ülkelerinde 
çağımızın bir özelliği olarak sosyal güvenliğin öne
mi hızla artmış ve milli gelirlerin büyük bir kısmı 
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sosyal güvenlik hizmetlerine ve sosyal yardımlara 
tahsis edilmeye başlanmıştır. 

Son yıllarda sosyal güvenlik alanında kaydedilen 
Ibu gelişmelere ve uluslararası formlar üzerinde gö
rüş birliğine varılan' ilke kararlan, sosyal gelişme ve 
refah ile ekonomik büyümenin beraberce, denge 
içinde yürütülmesini öngörmektedir. Bu da, ekono
mik büyümenin nimetlerır/den, toplumun her kesimi
ne adil ve kapsamlı bir biçimde pay verilmesi plan
larının yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Bilindiği gibi, insan Hakları Evrensel Beyanna
mesinin, «Her ferdin, toplumun bir üyesi alarak 
Sosyal güvenlik hakkı vardır» şeklindeki 22 nci mad
desinin genişletilmiş anlamı şudur : 

Kimsesiz çocuktan, bakımsız yaşlıya, çalışama
yan sakattan, çalışma çağındaki işsize kadar herkes, 
bütün yaşayanlar sosyal güvenlik kapsamına alınma
lıdırlar. Bu güvence lütuf değil, vatandaş için hak, 
devlet için görevdir, 

İBurada önemli bir noktayı birlikte altını çizerek, 
gözden kaçırmamaya ve özen göstermeye mecburuz. 
Sosyal güvenlik gerçeğini, sosyal güvenlik idealinden 
ayırmak ve tüm değerlendirmelerimizi, -bu esasa gö
re yapmak mecburiyetindeyiz. Çünkü, sosyal güven
liğin konuları, diğer konular gibi, ülkenin yapısından, 
ülkenin sosyal ve ekonomik durumundan ayrı tutula
maz, ayrı düşünülemez. Yani, soyutlanamaz. 

Gelfşen ülkemizde, refahın adil ve yeterli dağılı
mı, sosyal güvenliğin yaygınlaşması, Anayasa ve kal
kınma planlarına rağmen, bazı değerli üyelerin de 
burada işaret ettiği gibi, arzu edilen ölçüye ulaşama
mıştır. 

Tarımda çalışanların sosyal güvenliğe kavuşturu
lamamış olması, bu sonuçta en büyük etken olmuş
tur. Diğer taraftan, 1971 yılında Türkiye tarafından 
da onaylanan Uluslararası Çalışma Teşkilatının Sos
yal Güvenliğin Asgari Ntormlarını 'Belirten 10İ2 sayılı 
Sözleşmede yer alan (Ki, bazı değerli üyeler buna 
da temas ettiler.) işsizlik sigortası ile aile yardımları 
henüz .ülkemizde uygulama alanı bulamamıştır. 

Uzun yıllar bir tarım ülkesi olarak kalmamız se
bebiyle modern anlamda sosyal güvenlik; ancak 
Cumhuriyetin kurulmasından sonra sanayileşmemi
ze paralel olarak gelişmeye başlamıştır. 

Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortaların kurulma
sıyla memurlarla tarım dışında çalışan işçilerin sos
yal güvenlikleri büyük ölçüde sağlanmış, takiben 
1971 yılında çıkan bir Kanunla esnaf ve sanatkarlar
la diğer bağımsız çalışanların öncelikle yaşlılık, ma

lûllük ve ölüm risklerine karşı korunmaları sağlan
mıştır. Bağ - Kur böyle kurulmuş ve çalışmalarına 
başlamıştır. 

'Bu kısa açıklamadan sonra, sosyal güvenlik uygu
lamasını şöylece özetlemek mümkün : {Değerli üye
ler burada işaret ettikleri ve rakamlar verdikleri için 
ben tekrar edip zamanınızı almak istemiyorum.) 

Aktif sigortalılar ile aylık alanlar toplamı, Sos
yal Sigortalar, Bağ - Kur, Emekli Sandığı ve banka, 
odalar, sigorta şirketlerine bağlı sandıklar toplamı 
olarak 5 875 000 kişinin bu imkânlardan yararlandı
ğını görmekteyiz. Bu rakamlar, faal nüfusumuzun 
'.% 18,2'sini ifade etmektedir. Çok düşük bir sevk 
yedir. 

Tarım dışı sektörde çalışanları yalnızca alır de
ğerlendirirsek o zaman bu nispetin % 80'e ulaştığını 
görmekteyiz, 

Tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlarla Ta
rım ve orman işçilerimizin bugüne kadar sağlana
mayan sosyal güvenlik haklarını koruyacak olan Ka
nunun tasarı hazırlıkları son safhaya doğru gelmiş
tir. 

Hükümetimiz programında, '«Çalışanlardan bugü
ne kadar sosyal sigorta kapsamına alınmayan grup
ların, özellikle tarım sektöründe çalışanların, sektö
rün özellikleri de dikkate alınmak suretiyle sosyal gü
venlik şemsiyesi altına alınması için gerekli çalışma
lar yapılacaktır.» dermiştir. Bu beyan gerçekleştirile
cek bir beyandır ve çalışmalar bu yolda gelişmekte
dir, 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
17 Kasım 1974 tarihine kadar Çalışma Bakanlı

ğınca yürütülen sosyal güvenlik politikası hizmetle
ri, kazandığı büyük önem ve hizmetin giderek yay
gınlaşıp, gelişmesi ve bir an önce vatandaşlarımızın 
ihtiyaç duyduğu boyutlara eriştirilmesini gerçekleş
tirmek için kurulan Bakanlığımıza verilmiştir. 

§imdi, sekizinci hizmet yılına girmiş olan Bakan
lığımızın 1982 yılı Bütçesinin Yüce Heyetinizde mü
zakeresi sebebiyle huzurlarınızda bulunuyoruz. 

Hükümetimizin politikasında da belirtilmiş oldu
ğu gibi, Devlet için görev, vatandaşlar için hak olan 
sosyal güvenlik; ekonomik gelişmelere paralel ola
rak ve Devletin teminatı altında bütün çalışanları 

( kapsayacak şekilde amaçlanmakta ve buna göre prog
ramlanmaktadır, 

Sosyal güvenlik pdlitikasımda atta hedefler olarak; 
;1« Kalkınma planlarımızda da belirttildiği gibi, 

süratli, sağlıklı bir ekonomik kalkınma süreci içinde 
,, sosyal güvenlik ve sosyal refahın yaygınlaştırılması 
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bunun .takiben verilmiş bulunan hakların etkinleşti-
rilmesini, 

2J Sosyal güvenlik ve sosyal refah amaçlayan 
program ve araçların, belli politikaya uyumlu olarak 
yürütülmesini ve dağınık uygulamayı gidermek için 
farklı normların tek bir işleyiş sistemi içerisinde bü
tünleşmesini, 

3.: ISosyal güvenlik kuruluşlarının tek çatı al
tında 'toplanmasını ve bir merkezden yönetilmesi esa
sının gerçekleşmesini, 

A, Yurt dışındaki vatandaşlarımızın sosyal gü
venlik haklarını korumak ve geliştirmek maksadıyla, 
çalıştıkları ülkelerle ülkemiz arasındaki sosyal güven
lik sözleşmelerinin günün şartlarına uydurulmasını 
ve olmayan ülkelerle yeni sosyal güvenlik sözleşme
leri yapılmasını amaçlamaktadır. 

IBakanlığımız, bu amaçlara ulaşmak için, 16 ay
dan beri süratli ve aralıksız bir çalışma içindedir. 
Yürütülen plan ve programlı faaliyetler, idari ve ya
sal tedbirlerle Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ -
Kur'un içinde bulunduğu sıkıntılı durum önlenmeye 
ve mali krizden çıkılmaya çalışılmıştır. 

12 Eylül 1980 tarihinde Bakanlığımıza bağlı ku
ruluşlarımızın durumları özetle şöyledir : 

(Sosyal Sigortalar Kurumunun durumu : 28 mil
yar liraya ulaşan işveren prim borçları, ı% 77 sevi
yeye düşmüş prim tahsilat oranı, % 6 ilâ 11 arasın
da faizle değerlendirilmeye çalışılan 50 milyar lira
lık tahviller, >% 8 ilâ 9 arasında değerlendirilebilen 
plasmanlar toplamı, 2-3 yıldan beri durmuş inşa
atlar, bitirilememiş işçi meskenleri, verilemeyen kre
diler, günde 15 milyon liraya ulaşmış diş tedavi gi
derleri, 5,5 milyar lirayı aşmış ilaç sarfları, yolsuz
luklar sebebiyle aklanmayan 1977 - 78 hesapları, ge
lir - gider arasındaki 18,5 milyar liraya ulaşmış olan 
açıklar, çaresizlik içinde kalmış ve acze düşmüş yö
netim kadrosu ve hepsinin üstüne Yüce Divan. 

iBağ - Kur'un durumu : '% 70 seviyeye düşmüş 
prim tahsilat oranı, (Tahsil etmeye mecbur olduğu
muz her 100 liradan 30 lirasını alamamak faciası, 
açığı), ı% 9 - 10 arasında değerlendirilebilen plas
manlar toplamı, uyuşmazlıklara sebep olmuş yatırım
lar, yolsuzluklar sebebiyle aklanmayan 1979 yılı he
sapları, gelir - gider arasında 1,5 milyar liraya ulaş
mış açık, politize olmuş kadrolar ve acze düşmüş 
yönetim kadrosu. 

Kısa bir özetle bundan 16 ay evvelki Kuramla
rımızın durumlarını arz etmeye çalıştım. 

Bu çok önemli sıkıntıların hemen üzerine gidil
miş, arka arkaya alınan idari ve kanuni tedbirlerle 
bugün birçoğu Allah'a şükür halledilebilmiştir. 

6 Mart 1981 tarihinde yürürlüğe giren 2422 sa
yılı Kanun, burada söz alıp konuşan bazı değerli üye
lerin söylediği gibi değildir, çok başkadır. Onun bir 
defa daha okunup, iyi değerlendirilmesi icap eder. 
Aynı tarihte yürürlüğe giren 2423 sayılı Kanun 
Bağ - Kur için, 2422 sayılı Kanun Sosyal Sigortalar 
Kurumu için şiddetle ve süratle alınması icap eden 
tedbirler manzumesidir. Eğer bu tedbirler alınmasay-
dı, 1983 başında Sosyal Sigortalar Kurumunun tüm 
giderlerini karşılama görevi Devletin sırtında kala
caktı, 

Milli Güvenlik Konseyince kabul edilerek 11 Ara
lık 1981 tarihinde yürürlüğe giren bir başka Kanun
la (2564 sayılı Kanunla), tashihi icap eden üç mad
de düzeltilmiş ve iki yeni madde eklenmek suretiy
le Sosyal Sigortalar Kurumundan hizmet bekleyen 
değerli üyelere daha iyi hizmet verme imkânı açıl
mıştır. 2564 sayılı Kanuna göre; 

1. Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen aylık 
ve gelirlere ait gösterge tablosu, her bir gösterge 30 
sayı arttırılmak suretiyle yeniden düzenlenmiş, en 
düşük gösterge 390*dan 420'ye, en yüksek gösterge 
ise, 810'dan 840'a çıkartılmıştır^ 

Aylık ve gelirler 1 Şubat 1982 itibarı ile yeni gös
terge tablosuna göre hesaplanacaktır. 1 Mart 1982'-
ye göre de genel emeklilere yapılan zam ne İse, bu
nun üstüne bu zam uygulanacaktır. 

2. 1 . 4 . 1981 tarihinden önce tescil edilmiş 
olan sigortalıların 18 yaş öncesi hizmetleri korunma
sı1, Sayın Devlet Başkanımızın işareti burayadır, bu 
süre sicil kartlarına işlenmiş hizmetler korunmuş, bu 
madde ile 6 Mart 1981 tarihine kadar kazanılmış 
haklar hak sahiplerinin uhdesinde bırakılmıştır. 

3. Yaşlılık aylığı bağlama oranının tespitinde,; 
kadın sigortalıların 50, erkek sigortalıların ise 55 ya
şından eksik yaşları için herhangi bir indirimin yapıl
maması yeni maddede derpiş edilmiştir. 

4. Yeraltı maden işçilerinin yaşlılık aylığına 
hak kazanma yaş sınırı, ağır şartlar dikkate alınmak 
sureti ile 55'ten 50 ye indirilmiştir. 

5. Uzun süreli hastalıkları nedeni ile devamlı 
ilaç kullananların ı% 20 ilaç bedellerinin alınmama
sına karar verilmiştir. Bu ilaç bedellerinin tümünün 
Kurumca ödenmesi karara bağlanmıştır. 
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Bu arada Hükümetimizce benimsenen çerçeve ka
nunu ilkelerine göre, Bakanlığımız kuruluş Kanunu 
tasarısı son şeklini almıştır. Yürürlüğe girdiği 
1 . 3 , 1965 tarihinden günümüze kadar tam 21 kez 
değişikliğe uğratılan ve maddeler arasında uyumu 
bozulan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 1946 yı
lından beri yıpranan ve bütünü ile yenilenmesi gerek
li olan 4792 sayılı kuruluş Kanunu 1971 yılında çık
mış; fakat kısa aralıklarla üç kez tadil edilerek insi
camı bozulmuş bulunan 1479 sayılı Bağ - Kur Ka
nunu, tümü ile ele alınmış, her bakımdan ıslah edil
meye başlanmış ve bu çalışmaların tümü, mahremi
yeti sebebi ile ön hazırlıkları içe dönük yapılmıştır. 
Biz politikacı değiliz, biz her çalışmamızı gazetelere 
çarşaf çarşaf beyanat vermek sureti ile açıklamak 
durumunda değiliz. Devlete ait sırları saklamak gö
revimizdir. 

Uzunca bir zaman ihmale uğrayan Sosyal Gü
venlik Kurulu yeniden çalışmaya ve fonksiyonlarını 
ifa eder iyi bir sisteme kavuşturulmuştur. 

[Yurt dışında çalışan işçilerimizin çok çeşitli so
runlarının ciddi bir şekilde ele alınıp bunlara çözüm 
getirilmesi için Bakanlıklar Arası Yurt Dışı İşçi So
runları Koordinasyon Kurulunun yeniden teşkili ça
lışmaları son safhaya gelmiş, Bakanlar Kurulunda 
imzaya açılrriıştır. 

ISayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

İçinde bulunduğumuz ıslahat döneminin gereği 
olarak Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında geçmiş 
dönemlerin ağır tahribatını giderecek etkili önlem
ler aldık. Sorumluluğun yüklenmesi gerektiği dönem
de olduğumuzu bilerek her türlü eleştiriye hazır, bu 
hizmetleri kısa sürede değil; ama orta ve uzun va
dede mutlak Kurumun, ülkenin ve milletin yararına 
olacak düzende geliştirmeye yöneldik. Kadrolarda 
tasarrufa titizlikle riayet ettik. Bütün harcamalarda 
tasarrufa azami ölçüde riayet ettik. Ayrıca her tür
lü malzemenin kullanımında tasarrufu sağlayıcı, Hü
kümetimizin talimatı gereğince masrafları kısıcı ted
birler aldık ve uygulattık. 

SSK ve Bağ - Kur'un bankalardaki paralarını da
ha iyi değerlendirmesi bu dönem sağlandı. 52 milyar 
lira itutarındaki tahvillerin faizleri günümüz şartla
rına ulaştırıldı. (Birinci kademede Sayın Devlet Baş
kanımızın çok değerli desteğini almak sureti ile •% 
6 - 11 arasındaki faizler birinci kademede % 20'ye, 
ikinci kademede % 30 net faize kavuşturuldu. 36 
yıllık Sosyal Sigortalar Kurumunda ilk defa yapı
lan işlemlerdi. 

Diğer taraftan Sosyal Sigortaların 131, Bağ -
Kur'un 4 olmak üzere 135 yarım kalmış yatırımı 
için bir kurtarma ve değerlendirme kampanyası aç
tık. 1981 yılında bunlardan 29'unu tamamladık ve 
hizmete açtık. T98Ü yılında başlatıp tamamlayama-
dığımiz 11 adetlik ikinci kısmı 1982'nin üçüncü ayı
nın sonuna kadar hizmete açacağız. Bunlar arasın
da Eskişehir'de 3 800, Ankara'da 1 696, Kütahya'"-
da 700 işçi meskeni de mevcuttur, açılanlar ve tes
lim edilenler içindedir. 

il982 yılı Nisan ayından itibaren, yani ülkemizin 
her tarafında inşaat mevsiminin başlaması ile bera
ber, öncelikle kurumların rant yatırımlarını öne al
mak sureti ile kampanyayı sürdüreceğiz. Rant yatı
rımlarının adedi ll'dir. Yaptığımız hesaplara göre, bu 
yatırımları tamamlayabilirsek kısa sürede, kurumla
rın günlük kira gelirleri 3 milyon lira olacaktır. Mev
cut gelirlere ilaVe 3 milyon lira kira geliri katılacaktır. 

Bu arada toplu konut fonunun desteğine güvene
rek 60 bin işçi meskenini tamamlamaya karar verdik. 
Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yıllar önce başlamış, 
maalesef çeşitli zorluklar yüzünden, kredi eksiği yü
zünden, yetmezliği yüzünden tamamlanamamış bulu
nan 60 bin işçi konutunu, toplu konut fonundan des
tek sağlamak sureti ile tamamlamaya yöneleceğiz. 
Bununla alakalı karar alınmış, ön hazırlıklar nisan 
ayı başına kadar bitirilecektir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Uluslararası sakatlar yılı sebebi ile 1981 yılında 

önemli çalışmalar yaptık. Ancak, önümüzde yığılan, 
hizmet bekleyen hacim o kadar büyüktü ki, bir yılda 
bunca büyük bir hacme yeteri kadar hizmet etmek 
imkânı yoktu. Ülkemizin dar imkânlarına rağmen, 
başlattığımız hizmetler 1991 yılına kadar devam ede
cek sakatlar yılında amacına ulaştırılacak ve 4,5 mil
yon olarak hesap ettiğimiz sakatlarımıza çok çeşitli 
hizmetler verilecek, onlar topluma kazandırılacaktır. 

Bir yıl boyunca yapılan bu hizmetlerimiz önümüz
deki ayın sonuna kadar Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterliğine ilk rapor, birinci rapor halinde sunu
lacaktır. 

Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında 1982 yılı 
yeni bir hizmet anlayışı ve gayret yılı olacaktır. Böy
le gerekmektedir. İşçimize, esnafımıza, emeklilerimi
ze ve onların bakmakla yükümlü oldukları kimselere 
vermekte olduğumuz hizmetlerin daha iyisini vermek 
amacımızdır, buna gayret sarf edilecektir. 

Doktor eksiğimizi gidermek sureti ile sağlık tesis
lerimizde hizmet standardını yükseltmek için çalışıla-
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çaktır. Emeklilik müracaatlarının alınmasını müteakip 
en geç 60 günde maaş bağlanması behemahal sağla
nacaktır. SSK ve BAĞ - KUR prim tahsilatında da
ha yüksek oranlara ulaşılacaktır. Tahvil faizlerinin 
en yüksek oranda tutulması temin edilecektir. Para -
banka ve tahsil - tediye işlemlerinin, kurumların lehi
ne yeniden düzenlenmiş şekli ile uygulanmasına de
vam olunacaktır. Amacımız Bakanlığımız ve bağlı 
kuruluşlarından beklenen hizmetleri eksiksiz ve kesin
tisiz bir şekilde vermek, müesseseyi güçlü kılmak, da
ha büyük hizmetlere aday haline getirmektir. 

Bu genel açıklamamdan sonra, değerli arkadaşla
rımızın, değerli üyelerin yaptığı eleştirilere vaktinizi 
israf ekmeden ve sizleri fazla yormadan özetlerle ce
vap vermeyi, çok önemli saydığım noktalarda sözlü, 
ikinci derecede olanlarını da yazılı cevaplamak sureti 
ile; ama muhakkak cevaplamak arzusu ve gayreti ile 
bu ikinci fasla şöyle başlamak istiyorum. 

Bu dönem, demokrsimizin kurtarılması ve yeni
den kurulmasıyla ilgili; bu dönem, ülkemizin iç ve 
dış düşmanlardan korunmasıyla ilgili; bu dönem, top-
yekûn ayakta kalmamızın sağlam temellere oturtul-
masıyla ilgili çok önemli bir dönemdir. Bu dönemi 
gereği gibi değerlendirmeye mecburuz; bunun şart
ları vardır. Hepimiz bulunduğumuz yerlerde olabildi
ğince sorumluluğu yükleneceğiz. Doğruyu yapmaya, 
en iyiyi vermeye çalışacağız, kendimiz yıpranacağız, 
belki yok olacağız; fakat ülke gelişerek kalacak, mües
seseler sağlam temellere oturacak. Bu inançla hizmet
lerimizi yürütüyor ve millet, memeket müessesenin 
ayakta kalmasıyla hizmetlerin daha iyi verileceğine 
olan inancımızı koruyarak ve tüm eleştirilere bu açı
dan bakarak değerlendiriyor, şimdi vereceğim cevap
ları da bu ölçülere göre vermeye çalışacağımı beyan 
ile ilk soruyu şöyle cevaplamak istiyorum : 

Hiçbir şekilde en ufacık bir hak dahi geriye gö-
türülmemiştir, götürülemez de. Sayın Devlet Başkanı
mızın bu konudaki direktifi açıktır. Tenkit edilen hu
sus 2422 sayılı Kanundur, Sosyal Güvenlik Bakan
lığının genelgesi değildir. 

Kanun, hepinizin takdir edeceği gibi, Bakanlar 
Kurulundan, komisyonlardan, sonra Devlet Başka
nımızdan ve Konseyden geçtikten sonra son şeklini 
almaktadır. Eleştirilen 2422 sayılı Kanunun 42 kade
meden geçtiğini söylemek; kademelerinin birinin ba
şında da Sayın Alpdündar'ın sözcü olarak görev yap
tığını beyan etmek isterim. Bugün beğenmediği Ka
nunun grubu adına Komisyonda hazırlığını yapmış
tır, çalışmalarına katılmıştır, son şekle kavuşmasında 
değerli katkıları olmuştur. 

Bu kadar incelenen bir başka kanunu göstermek, 
bu sırada müzakere edilmiş bir başka kanun için 
bunca zaman harcandığını söylemek mümkün değil
dir. Gerçekten emeklisi, çalışanı, memuru, esnafı, iş
çi kuruluşu, işveren kuruluşu, üniversitesi ve ilgili 
tüm sosyal güvenlikçiler bu çalışmaya davet edilmiş 
ve Konsey Genel Sekreterliği ihtisas Komisyonların
da uzun uzun düşünceleri alındıktan sonra 2422 sa
yılı Kanun son şeklini almıştır. 

Bu Kanun Sosyal Sigortalar Kurumunu çökmek
ten kurtarmıştır. 2423 sayılı Kanun ise, BAĞ - KUR'u 
çökmekten kurtarmıştır; ama yeterli değildir, hemen 
arkasından yeni tedbirler alınması gereklidir. Çok 
değerli üyeler bize bu müzakereler sırasında bunun 
direktifini verdiler, yaptıkları tenkitler sırasında ve 
özellikle tenkitlerin arkasında beyan ettikleri öneriler
de biz bu feyzi Yüce Meclisimizden aldık. Bundan 
sonra, alınacak olan tedbirleri bu değerli konuşma
larınızdan, aramızda yapacağımız çalışmalarla çıkar
tacağız ve o istikamette yeni tedbirlere yöneleceğiz. 

Hiç kuşkusuz vermeden almak yalnız Allah'a 
mahsustur. Dünyanın her yerinde, Amerika dahil, çok 
güçlü sosyal güvenlik kuruluşları 3 - 5 yıldan beri 
çok ciddi tedbirlerin içine girmişlerdir. Yeni tedbir
ler almak ihtiyacını duymuşlardır. Bu kurumların 
ayakta kalmasını sağlayıcı yeni tedbirlere birçok; şim
di bizim aklımıza gelmeyen; ama onların bu tecrübe
lerinden yararlanılmasına lazım geldiğine inandığım 
o tedbirler manzumesini bir taraftan tercüme ettir
mekle meşgulüz. 

Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve İş
veren Konfederasyonu kendilerine yapılan çağından 
sonra, Amerikan sosyal güvenlik sistemindeki giderek 
büyüyen açıklara nasıl çare bulunacağı yolunda çok 
dikkat çekici yazılı tedbirler sunmuşlardır. Amerikan 
İşçi Konfederasyonu temsil ettiği 30 milyon civarın
daki işçi adına sosyal güvenlik sisteminin kurtarılma
sı yolundaki bu tedbirleri biz de belirli ölçüde gör
mek ve eğer ülkemiz şartlarına uyan tarafları varsa 
onlardan yararlanmak istiyoruz. 

Söyledim, 5,5 milyar liraya ulaşmış bir ilaç tablosu 
vardı önümüzde ve bu tempo 1981'de 7,5 milyar, 
1982'de hiç dokunulmazsa 10 milyara doğru gidiyor
du. 10 milyar liraya ulaşmış olan ilaç tüketimini Ku
rum ne kadar yıl taşıyabilirdi?.. 

Kısaca beyan ettim. Küçücük bir diş; siyasiler kar
şılığını düşünmeden Kanunu tadil edip, bir hüküm 
koymuşlar : «Bütün sigortalılar diş tedavilerini yaptı
rırlar, protez taktırırlar, tek kuruş masraf alınmaz,» 
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Ama, Kurumun diş tedavisi yapan üniteleri, bu çok 
genişletilmiş hizmeti göğüsieyemeyeceği, karşıla yama
yacağı için yöneticiler oturur bir karar verirler. Türki-
ye^de ne kadar diş tedavi eden, protez yapan mües
sese varsa bu müesseselerle anlaşma yapalım ve yığın
lar halinde gelen diş tedavi ve protez taleplerini dı
şarıdaki hastanelerde, özel kliniklerde karşılayalım. 
Bu karar uygulanmaya başlar ve takvimde ne kadar 
yaprak varsa ve her gününe 15 milyon lira olmak 
üzere dışarıya ödenmeye başlar. 1.1.1981 itibariyle 
bunu durdurduk. 

Bugün Topraklık Dispanserinde günde 300 - 500 
kadar hastamız bu yeni, modern ve önümüzdeki yıl 
Türkiye'nin ilk diş hastanesi haline getirilecek olan 
tesiste diş tedaviside yaptırabilmekte. Şimdilik 21 dok
torumuz çalışıyor, onu genişleteceğiz ve tam bir hasta
ne hüviyetine kavuştuğunda çok daha büyük hizmeti 
çok daha ucuza yapacağız. Bunun arkasından bu te
sisleri İstanbul, îzmir, Zonguldak, Kayseri, Malatya, 
Sivas, Konya gibi illerimize götürmek için de ön 
hazırlıklara başlamış bulunuyoruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Konut kredileri yetersizdir. Konut kredileriyle bu

günkü şartlarla mesken yapmak mümkün değildir. Az 
evvel belirttiğim yarım kalmış, artık inşaatı yürütüle-
meyen 60 bin konut içerisinde başlıca sebep budur. 
Bunu tespit ettiğimiz için toplu konut fonu ile bir 
ikili anlaşma hazırlamaktayız. Önümüzdeki hafta içe
risinde imzalayaibileceğinıizi umuyoruz. Toplu konut 
fonundan alacağımız destekle yarım kalmış olan bütün 
konutları, öncelikle başlamışları, yeni yarımlara mey
dan vermemek için müracaat etmişleri; bazı değerli 
üyelerimizin tenkitlerine rağmen, bir süre daha yeni 
kooperatiflere kredi verme imkânı yoktur. Çünkü Ku
rum, yeni ıslahat dönemine 18,5 milyon lira açıkla 
başlamıştır. 

Bir ufak hususu açıklamak istiyorum. 2422 sayılı 
Kanunun getirdiği yükle ki, bu yeni yükler Mart ayın
dan ve bir kısmı da Şubattan itibaren uygulanacaktır, 
31.1.1982'ye kadar cari olan sisteme göre, emeklile
rimize ödemekte olduğumuz maaş toplamı 22 milyar 
500 milyon liradır. Her üç ayda bir 22 milyar 500 
milyon lirayı bulmak zorundayız. Maalesef bulamıyor 
ve Maliye Bakanlığının değerli temsilcileri burada, her 
maaş döneminde 4 veya 6 milyar lira borç alarak 
bu vecibeyi yerine getiriyoruz. 

Toplayabildiğimiz primler, tahsile uğraştığımız 
borçlar tamamen toplansa ve tahsil edilse, eğer yeni 
tedbirlerle takviye edilmezse bu yükü taşımaya, kal

dırmaya imkân yoktur. Çünkü, bizde işçi bugüne ka
dar 'c/0 20 prim ödemiştir çeşitli maaşlarla emekli ol
muş % 70 almıştır. Arada % 50 kimin tarafından ve 
nasıl konacaktır bugüne kadar bu 36 yıldır düşünül
memiş, bugün düşünülür hale gelince bazılarımız ta
rafından rahatsızlıklar çıkmış, anlaşılamamıştır. Ni
çin?. .Kurumun hazineleri vardı, her istediğini verebi
liyordu. Neden şimdi hesap gibi uygunsuz bir şey 
çıkarttınız ortaya? Ne demek, yani iki kere iki dört? 
Biz istersek iki kere iki üçtür, istersek iki kere iki 
beştir; ama bugün iki kere iki dörttür, 12 Eylülden 
sonra. Bunun sonucu br hesap gelmiştir kurumlara, 
gelmesi şarttır, hesabın olmadığı yerde hiç bir şey 
olmayacaktır. Bu hesap sonucu toplanan primler, 
ödenen maaşlar yarın emeklimiz banka önüne gitti
ğinde çekinizin karşılığı yok tehlikesini uzaklaştıra
bilmek için Sadık Side veya bir başkası kendini feda 
edecek; ama bu tedbirleri alacaktır. Bu milli kuruluş 
ayakta kalacaktır daha iyi hizmet vermek için dim
dik ve sapasağlam. 

Sakatlara gerçekten arzu ettiğimiz hizmeti vereme
dik; ama sebeplerini söyledim. Henüz başlangıç yılın
dayız 1991'e kadar aldığımız tedbirler, yaptığımız or
ta ve uzun vadeli programlarla sakatlarımıza gerçek
ten iyi hizmetler verme arifesindeyiz. Öncelikle sakat
larımızı derneklerin sömürüsünden kurtaracağız, bu
nun tedbirini aldık. Hükümetimize yatkın zamanda su
nacağımız bu tasarının içerisinde sakatlar dört fede
rasyonda toplanıyor ve bu dört federasyondan Tür
kiye çapında bir konfederasyon meydana getiriliyor. 
Görmeyenlerin federasyonu, duymayanların federas
yonu, ortopedik özürlülerin federasyonu, uyum bo
zukluğu ve iç sakatlıklar; bunu 1981'de biz tespit et
tik, yoktu evvelki literatürde. Dört gruba ayırdığımız 
bu sakatlar çeşitli il ve ilçelerdeki dernekleri ile tek 
federasyonda toplanıp bütün sakatlar Türkiye Sakat
lar Konfederasyonunda birleşmek suretiyle boğaz tok
luğuna sakatları kullanan tüm derneklerin ortadan kal
dırılmasını amaçlıyoruz. Bundan böyle sakatların der
nekler eliyle aracılığıyla istismar edilmesine, bu arada 
makbuz milyonerlerinin ortaya çıkmasına Hükümeti
miz son vermeye kesin kararlıdır. 

işsizlik sigortası değerli üyelerin, birkaç değerli 
üyenin tekrar ettiği, üzerine basarak söylediği bir hu
sus oldu. İışsizJiik sigortası, konuşmamda belirttiğim 
uluslararası sosyal güvenlik asgari normları içerisinde 
yer almış bir husustur; fakat ülkemizde halen uygu
lanamayan bir husustur. Uygulanması fevkalade 
önemli, oldukça ağır şartları olan bir husustur. Buna 
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bir çare bulmak; Türkiye'de anarşi bertaraf edildikten 
sonra en önemli sorun halinde birinci sırayı almış bu
lunan işsizliğe çare aramak Hükümetimizin bugün 
üzerinde durduğu, zaman zaman ele alıp, mutlaka bir 
çıkış aradığı önemli bir husus halindedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Türkiye'de sosyal güvenlik kuruluşları ile 23 mil

yon insana hizmet veriyoruz. Elbet 23 milyon insana, 
yani Türkiye nüfusunun yarısına hizmet veren kuru
luş çokça eleştirilecektir. Ben eleştiriden korkmuyo
rum, temsil ettiğim Bakanlıktaki, ön sıradaki yetkili 
arkadaşlarım korkmuyor, yeter ki, eleştiri haklı olsun, 
ondan feyz alırız, o bize doğruyu gösterir, ışık tutar. 
Ancak eğer on iş, on hizmet yapar iki hata edersem, 
100 hizmet yaptığımda hatanın sayısının da 20 ola
cağını düşündüğüm için, doğru yolda olduğumuza 
(inanıyor ve bu doğru yolda emin adımlarla ülkenin 
şartlarını bir an dikkatten uzak tutmamak ve tabii 
hizmet bekleyenlerin şartlarım katiyen gözden uzak 
tutmamak, hele onların içinden gelen bir kişi olarak 
başkalarının fazlaca iyi tetkik etmeden yaptığı eleş
tirilere de fazlaca takılmadan dümdüz hizmette devam 
ediyoruz. Bu böyle devam edecektir. 

Tarımda çalışanlara sosyal güvenlik getirmeye ka
rarlıyız. Hükümetimiz bu konuda inançla Hükümet 
Programına madde koydu. Bu inançla Sosyal Güven
lik Kurulunun bir süreden beri aralıksız devam eden 
çalışmalarında ilk gündem maddesi tarımda çalışan
ların sosyal güvenliği ile ilgilidir. Konu ile ilgili dün
ya ülkelerinde, gelişmiş ülkelerden örnekler getirttik. 
Bu toplantılara işveren Konferedasyonu, işçi Kon
federasyonu, Ziraat Odaları Birliği, Esnaf Odaları, 
Esnaf Konfederasyonu katılıyor. Onlardan şunu so
ruyoruz. Bu uygulama bir çırpıda ve bir anda yapı
lamaz. Halen tarımda çalışanların sayısı 10,5 milyon 
kişi olarak hesap ediliyor Türkiye'de 10,5 milyon in
sana bir anda sosyal güvenlik hizmeti getiremeyiz, 
kademeli getireceğiz bu hizmeti. Ancak bu kademe 
nasıl yapılmalıdır?.. Bölge mi?.. Muhtelif tarım ürün
lerini mi dikkate almak suretiyle yoksa hem tarım 
ürünü, hem bölgeler dikkate alınmak suretiyle mi ka
demeli bir çalışma yapmalıyız?.. Bunu çeşitli tem
silcilerden, kuruluş temsilcilerinden öğrenmeye ve on
ların düşüncelerini tespite çalışmaktayız. 1982 yılı içe
risinde Sayın Devlet Başkanımızın direktifleri ile bu 
mevzuat kesinleşmiş ve bitmiş olacaktır. Türkiye'de 
yallardan beri çeşitli nutukların malzemesi edilen ta
rımda çalışanların sosyal güvenliği kuvveden fiile 
çıkarılacak ve uygulama 1982 sonlarına doğru behe-
mahal başlatılacaktır. 1982 yılı içerisindeki ülkemiz 

şartlarına en uygun model ne ise, yapmakta olduğu
muz çalışmalar bu modeli buluncaya kadar devam 
edecek ve bu model bir basit mevzuat ile fazla ay
rıntıya girmeden uygulamaya konacaktır. 

Sağlık konusundaki tenkitler yerden göğe haklı
dır. Sağlık konusunda Türkiye çapında sıkıntılarımız 
mevcuttur. Mart 1982 tarihinden itibaren yeni ücret 
sistemi ile sağlık personelimize dolayısıyla doktorla
rımıza sağlanacak yeni imkânlar ile doktorumuzu has
tane hizmetine özendirme imkânına sahip olacağımı
za inanıyorum. Bugün 17.000 lira maaşla doktorumuzu 
hastane hizmetine özendirmeye imkân yoktur. Bir 
doktor, yapmakta olduğum bir denetim sırasında ba
na bir gün evvel aldığı maaşın makbuzunu göster
miştir ve bu genç doktor bu makbuzu gösterdikten 
sonra, «Sayın Bakan bizim oturduğumuz eve 20 000 
lira kira ödüyoruz» demiştir; gördüğüm rakama da
ha üç bin lira eklenmeliydi ki, sadece kira karşılan
sın. Buna tek kelime ile doktorlarımızın maalesef çok 
ağır durumda olduğunu söylemek ve çareyi buna 
göre aramak gereklidir diye yola çıktık. Umuyorum 
1.3.1982'den itibaren değerli ilgilerinizle daha da ge
lişmiş olarak çıkacak bütçemizde doktorlarımız çok 
değilse bile, günün şartlarına göre belli ölçüde koru
nacaklardır. 

İlaç konusunda çok etkin tedbirler aldık. Şimdiye 
kadar «kahvede oturmaktan canım sıkıldı gidelim bir 
iki de ilaç alırız, doktora hele bir uğrayalım» diyen
ler artık hastaneye gelmiyorlar veya üç kutu birden 
ilaç yazan doktora, aman doktor bunun % 20'sini 
ben ödeyeceğim, lütfen onu bire indir diyorlar. Bu
nun sonucu on ayda 380 milyon, on ayda 380 mil
yon ilaç tasarrufu. Bu madde ilaçtan tasarruf etmek 
için değil, caydırıcı olsun diye getirilmiştir. Gördü
ğünüz gibi, 11.12.1981 tarihinde yürürlüğe giren yeni 
bir kanunla şeker hastalığı, kalp rahatsızlığı, roma
tizma, böbrek vesaire devam eden hastalıklar için ge
rekli ilaçlardan da tek kuruş para almadan bunların 
bütün masraflarını kurumca ödeyerek vermeyi mad
de haline getirdik, ihtiyaç sahibine ilacı veriyoruz; 
ama ilaçlarını alıp kolonya ile değiştirmeye ilaca pay
dos ediyoruz, anlamı budur. Bu konuda şikâyetleri 
haklı kabul etmiyoruz. 

Kurum plasmanlarına dokunuldu. Çok doğrudur, 
Kurumun tüm varlıkları maalesef bugüne kadar de
ğerlendirilememiş, büyük kayıplara uğratılmıştır. Son 
dört veya beş yıl geriye kadar raporlar incelendiğin
de, her iki kurumda da, hem BAĞ - KUR'da, hem 
Sigorta'da maalesef şu tablo görülür. Yıl sonu plas-
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manların değerlendirilebildiği % 8,3, % 8,6, % 8,9, 
en iyisi 9,4. Bugün bu plasmanların gereğince değer
lendirilmesinin yolu açılmıştır. Artık Kurum paraları 
şunun bunun üzerinde bekletilmemektedir. 2422 sa
yılı Kanunun, o eleştiren arkadaşlarımızın bildiğini 
zannederim, çok önemli birkaç maddesi vardır. Bu 
prim borçlarının belli zaman sonra katlanarak ceza
landırıldığı, faizlerinin yükseltilerek alındığı ve bu 
sayede birikmiş bulunan 28 milyar liraya kadar ulaş
mış bulunan prim alacaklarının süratle azaltılmaya 
ve 1981 yılı içerisinde birikmiş prim borçlarından 10 
milyar liranın tahsil edilmesi imkânı sağlanmıştır. Bir 
taraftan yeni borç yükselmesine izin vermezken, geç
miş yıllarda yüklenmiş prim borçlarından 10 milyar 
liranın tahsil edilip Kurum kasalarına, Kurum hesap
larına getirilmesi Kurum için önemli bir destek ol
muştur. 

Teşkilat ıslah edilmektedir, ıslah edilecektir. Bu
güne kadar ıslah edilen Teşkilat, hem Sosyal Sigor
talar, hem BAĞ - KUR'da görevi devraldığımız za
man; Genel Müdür, 10 genel müdür muavini; Ge
nel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı, 10 yönetim ku
rulu üyesi; gündem 85 madde, 47 tanesi tetkike alı
nıyor, gelecek hafta 35 tanesi tetkike alınıyor. Hak 
sahibi dosyayla koridorlarda dolaşıyor 3 hafta, Yöne
tim Kurulu maddeleri erteliyor. 

Uyumu olmayan çok kalabalık bir kadroyla hiz
met yapılmayacağını gayet iyi tespit ettikten sonra, 
Genel Müdür, başmuavin; bir doktor sağlık hizmet
leri başına, bir mühendis teknik hizmetler başına, bir 
sigortacı sigorta işleri başına olmak üzere kadro 5'e, 
/önetim Kurulu 7'ye indirilecektir. 

Bir başka kuruluşta, bir başka sosyal güvenlik ku
ruluşunda bulunmayan emekli temsilcisinin, bugüne 
kadar hiçbir yararı görülmemiştir. Ne Emekli Sandı
ğında, ne BA Ğ- KUR'da, ne OYAK'da ne MEYAK' 
ta bulunmayan bir personel temsilcisinin; hatta 
Emekli Sandığından büyük sıkıntılar sonrası (Değerli 
üyeler bilirler) atılan bir temsilcinin Kurumda da 
maalesef pek fazla yararlı olmadığı ve esasa yönel
menin gerektiği, kimseden de oy bekleme endişesi 
içinde olmadığımız için, bu ıslahatları bu ısla'hat dö
neminde yapmaya mecbur olduğumuza inanarak bu 
teklifleri arka arkaya getirmiş bulunuyoruz. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizi 3 kategoriye ayır
maktayız. Bunlardan Avrupa'da çalışanlar, bunlardan 
Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde çalışanlar, 
bunlardan en zorları maalesef Balkan ülkelerinde ça
lışmış muhacir olarak Anayurdumuza, Anavatanımı
za göç etmiş olanlar. 

Avrupa'da çalışanlar için, göreve başladıktan beri 
arka arkaya sosyal güvenlik sözleşmelerini tadil ede
rek, iyileştirerek ihtiyaçlarına cevap verecek hale ge
tirdik. Burada amacımız, Avrupa Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesini asgari seviye kabul etmektir ve Allah'a 
şükür bugüne kadar yaptığımız sözleşmelerle bu ba
şarılmıştır. 

Şimdi bütün gücümüzle Orta Doğu ülkeleri ve 
Kuzey Afrika ülkelerinde çalışan işçilerimizle ilgili 
çalışmalardır; fakat maalesef Libya ile yapmış oldu
ğumuz 1976 yılından beri sözde yürürlükte olan söz
leşme, gereği gibi uygulanamamaktadır. Şimdi Irak 
ile yeni bir sözleşme yapma gayreti içindeyiz. Dışiş
leri Bakanlığımız ile birlikte yapmakta olduğumuz 
bu çalışmayı sonuçlandırırsak, umuyoruz ki, Arap 
ülkelerine örnek bir sosyal güvenlik sözleşmesi ortaya 
çıkacaktır. 

Sayıları yüzbinlerin çok üstüne çıkmış; Romanya' 
dan, Bulgaristan'dan, Yugoslavya'dan ve hatta Yu
nanistan'dan göç etmek suretiyle Anavatana gelmiş 
bulunan vatandaşlarımızın hayatının yarısından faz
lasını yaşadıktan sonra Türkiye'ye gelmiş olması ve 
orada çalıştıklarına dair b'ir tek günü tescil edeme
miş olmaları, bizim için yarın bakımından bir büyük 
sıkıntıdır. Bu vatandaşlarımız, «Bu ıslahat dönemin
de bizim de meselemiz nasıl olsa ele alınacaktır» diye 
yüzlerce müracaatla 'Bakanlığımıza başvuruyorlar. 

Bu konu, kendi iç durumuna bağlı olarak, nevi 
şahsına münhasır yeni bir yasa tedbiriyle çözülecek
tir. Bu mevzuda bir ön hazırlık yaptık; fakat yapılan 
hazırlığı yeterli bulmadığımız için biraz daha geliş
tirmeye, bu göç etmeden evvelki ülkelerdeki hizmet
lerini çok ehven şartlarla borçlandırarak ihya etmek, 
Türkiye'de çalışmakta olduklarıyla birleştirmek su
retiyle yaşlandıklarında... Burada bir durmak istiyo
rum. 

Değerli üyelerimizin önde konuşan biri ve orta
da konuşan bir diğeri yaşlılığı yanlış anladılar ve öy
le değerlendirdiler; ama bir başka değerli üyemiz de 
onlara cevaben yaşlılığın ne olduğunu bu kürsüden 
söyledi. Bütün dünyada uygulanmakta olan sosyal gü
venlik, 3 riski tartışmasız almaktadır. Yaşlılık bir 
risktir. Türkiye'de politik tavizlerle maalesef yaşlılık 
erkekts 37'ye, kadında 32'ye indirilmiştir. 2422, o 
kurtarma Kanunu bu felaket durumu 5 yıl öteye it
mek suretiyle bir parçacık düzeltebilmiştir. Bugün 
Türkiye'de yaşlılık kanunlarla 43 diye tarif edilmek
tedir. Dünyanın hiçbir yerinde bizden çok gerilerde 
ülkelerde bile, 43 yaşındaki insana yaşlı denmemek
tedir. 
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Gerçekleri en açık şekilde söylemezsek, birtakım 
düşünceler ve garip duygularla meseleleri ele alırsak 
çözme şansınız yoktur. 43 yaşındaki kimse, çok de
ğerli üyenin burada ifade ettiği gibi, mesleğinde kâ
mil noktaya ulaşmış kimsedir. Ülkenin en çok ihti
yaç duyduğu tecrübe ve beceriye kavuştuğu bir sıra
dır. Böyle bir kimseye «Sen yaşlısın» demek, ona yar
dım değil, hakarettir. Sapasağlam insana, emekli et
tikten sonra 4 çocuk daha, yapan hanımına siz hangi 
hakla «yaşlısınız» dersiniz?.. Hangi hakla ihtiyar der
siniz?.. 

Bu açmazlardan Kurumu kurtaracağız, bu açmaz
lardan memleketi kurtaracağız. Bu yanlış fikirlerden 
memleketi kurtaramazsak 12 Eylül amacına varmaz, 
amacına ulaşmaz; taviz politikasıyla kurumlar da 
memleket de kötüye gitmeye devam eder. Buna inan
mış kimseler olarak; ama kademe kademe; ama insa
nımızı da düşünerek, yalnız kuruluşları ve kurumları 
değil, insanımızı da düşünerek emin adımlarla doğru 
yolda dümdüz, Sayın Hocamdan aldığım feyzle en 
iyisini yapmaya gayret ediyorum. 

En yakınımdan gelen eleştiriler beni korkutmuyor, 
doğru yolda olduğuma inancım tam. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sayın Başkanın müsamahasına sığınarak, 2 konu

ya daha temas ederek sözlerimi toparlamak istiyo
rum. 

Konuşmacılar da tabii onlara bağlı olarak ben de 
şu noktaya kadar, şu dakikaya kadar ağırlıkla Sosyal 
Sigortayı konuştuk; ama Sosyal Güvenlik Bakanlığı
nın Bütçesi müzakere ediliyor ve o Bakanlığa bağlı 
bir de BAĞ - KUR var. 

BAĞ - KUR 1971'de çıkmış ve 1972 yılında uy
gulanmaya başlanmış bulunan 1479 sayılı Kanuna 
göre, sadece BAĞ - KUR'a bağlı insanlarımız yaş
lılık, ölüm ve maluliyet sigortalarına tabidirler. Yüz
lerce ve binlerce mektup, çeşitli toplantılarda ve çe
şitli tetkiklerimiz sırasında karşılaştıklarında, bizden 
sağlık hizmeti istemektedirler, çok haklı olarak bu 
talebi yapmaktadırlar. Az evvel Hükümet Progra
mından bir maddeden bahsettim ve «Tarımda kendi 
nam ve hesabına çalışanlarla tarım ve orman alanın
da çalışan işçilere sosyal güvenliği getireceğiz» de
dim. Bu sosyal güvenlik 9 maddesiyle beraber gele
cek; ihtiyarlığı, hastalığı, analığı, kazası, maluliyeti, 
ölümüyle birlikte getirilirken, esnafı sağlık hizmetin
den mahrum bırakamayız. 

Bu sebeple tarım alanında sosyal güvenliğin mev
zuatını hazırlarken, esnafımıza sağlık hizmetini nasıl 
verebileceğimizi kendi içimizdeki alt komitelerle ve 

mevzuat komisyonlarıyla araştırmaya başladık. Hü
kümetimiz mutlaka esnafımıza sağlık hizmetinin ve
rilmesinden yanadır. Bunun şartlarını, şeklini, Ku
rum hastanelerinden mi, Devlet hastanelerinden mi, 
her ikisinden yararlanmak suretiyle bulunduğu bölge
lerde kendisine verilecek bir imkân belgesiyle mi ola
cağını tespite çalışıyoruz. 

Yanlış yapmamaya, en doğrusunu bulmaya gayret 
sarf ediyoruz. 1982 yılı içerisinde bu hayırlı hizmet 
için de ciddi bir adım atılacağına inanıyorum. 

Emeklilerin çalışma konusu var. Biz meseleyi, 
emeklilik meselesini kökten halledemezsek, olması 
lazım gelen yere oturtamazsak, onların tabii çalış
ma meselesi mevzubahs olur, tabii hanımlarının do
ğum meselesi, çocuklarının çocuk parası meselesi 
olur. Birbirine bağlı bir yığın mesele birlikte gelir. 
Eğer biz yaşlımızı, gerçekten yaşlılık riski doğduğun
da emekli eder ve geçineceği, başkasına muhtaç olma
yacağı, bir ek iş aramayacağı şartları sağlayabilirsek 
bu temel konuyu halletmekle ayrıntılar kendiliğinden 
ortadan kalkar. 

Bu inançla, emekliler çalışsınlar mı çalışmasınlar 
mı?.. Türkiye'de 3 milyonu aşmış işsizler boş bekler
lerken, asgari ücretin yarısına çalışmaya razıyım diye 
kapılarda sıralanmış, (en feci durum budur) akşam
ları eve bir ekmek dahi götürme fırsatı bulamayan 
gençler dururken, az veya çok emekli maaşına ka
vuşmuş bir kimse için çalışsın demek ne derece vic
danla kabili teliftir? 

Meseleye böyle bakamaz; Hükümetimiz böyle 
bakmıyor zaten. Emekliyi, gerçek emekli etmek, onun 
geçineceği parayı vermek, işi de işsiz bulunan 3 mil
yon kişiye bırakmaktır. 

IBugün, duruşmaları tamamlanmak üzere bulunan, 
yakında tahliye edilecek, ıslah olmuş mahkûmlar var 
iş isteyecek. Kanunlarımızda 'buna, ait hüküm var, 
sakatlara olduğu gibi. Her yüz kişide iki sakat; ama 
her yüz kişide iki de mahkûm çalıştırması mevzuba
histir. Hükümetimiz bu konuda şimdiye ^kadar oldu
ğundan çok farklı yeni bir tedbiri ele aldı: Bu kim
seler nerede nasıl çalıştırılabilirler? Daha hapishane-
nerüe günleri dolmadan hangi 'becerilere Ikavuşturu-
labilirler? Ülkemizde hangi alanlarda bu kimselerin 
hizmetine ihtiyaç vardır ve nerelerdedir? Bunun tes
pitlerine başlanılmıştır. 

Bir taraftan sakatlar için 1475 sayılı Kanunun 
25 nci maddesi ihya edilir, rakam artırılırken, yani 
iş hukukuna bağlı yerlerde sakatın daha fazla çalış
ması sağlanırken, bir taraftan 657 sayılı Kanun de-



Danışma Meclisi B : 39 

ğişikliği sırasında, her yüz memurun çalıştığı yerde I 
iki sakat memurun çalışmasını öngören yeni bir hü
küm getirmektedir. I 

Hemen buna paralel olaralk, mahkûmların tekrar I 
topluma kazandırılması, kader ve kaza kurbanları- I 
nın, memleketimiz, toplum içerisinde sakata yapılan 
gayret gibi onu da kazanabilmenin yolları da araştı- I 
rılmaya başlanılmıştır. I 

Bütün bunlar, ibu çareler aranırken elbette emek
limiz yeteri kadar maaşını almalı ve köşesinde otur- I 
malıdır. Gerçek amaç, olması lazım gelen sistem I 
budur; ama bugün maalesef 'bazı arkadaşlarımızın 
haklı şikâyetlerine yol açan, değerli üyelerin bazı
larının burada konuşmasına sebep olan bir gerçek; I 
Emekli Sandığından emelkli olursa bir ufak vecibeyi I 
yerine getirmek suretiyle çalışabilme ha'kkına, Bağ - I 
Kur'da emekli olduktan sonra belli ufak bir geçişle I 
bir hizmeti sürdürebilme imkânına karşı, Sosyal Si- I 
gortadan emekli olmuş bir 'kişinin çalıştığı tespit edi- I 
lirse hemen ertesi gün maaşı kesilir gibi, birbirine I 
uymayan ve 'beraberlik ilkesini bozan bir tatsızlıkla I 
karşı karşıyayız. I 

Dört anailkede topladığımız bu genel değerlendir- I 
menin içinde, sosyal güvenlik kuruluşlarına girişten, 
oradan emekli oluncaya kadar bütün safahatta, uy- I 
gulamayı beraberleştirmek normlarda mutlaka stan
darda gitmek ve bunu bu dönem, bu ıslahat dönemi I 
başarmak kararındayız. Elbette bu, birisi çalışır öte- I 
ki çalışamaz şekli de bu düzenleme sırasında berta- I 
raf edilecektir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu hastaneleri, her vatan- I 
daş gibi, vergisini tam, bordrodan ücret aldığı için 
daha maaşını almadan vergisini tam ödeyen, üstüne I 
sigorta primi yüzde 20 net, kendi kazancından öde
yen sigortalının yaptırdığı müesseselerdir. Bugün Si- I 
gorta hastanelerinin yüzde yüz, yüzde 80 kapasite ile I 
çalışanlarının sayısı mevcutlarının yarısını bile dol- I 
durmamaktadır. Diğer yarısında yataklı hizmet yüz- I 
de 60, yüzde 57 veya yüzde 45'tir. I 

Bu artık kapasite acaba nasıl değerlendirilir? Az I 
evvel söylediğim, esnafa sağlık hizmeti vermede dik- I 
katte tuttuğumuz önhusus budur. Yarın tarım ala- I 
nında çalışanlara sağlık hizmeti vermede sigortalan- I 
mak kaydıyla yine önde tuttuğumuz husus budur; I 
ama bugün doktor kifayetsizliği yüzünden kapalı I 
servisler neticesi, vergisini ödemekle sağlık hizmeti I 
almaya kâfi, Anayasamızın hükmüne göre, vergi öde- I 
mesi Devlet hastanelerinden sağlık hizmeti almasına I 
yeter vatandaşımız için. Artı prim ödeyip Sigorta | 
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hastanelerinden sağlık hizmeti almaya gidenler, dok-s 
tor yokluğu yüzünden bu hizmeti alamıyor, vergi + 
prim + ücret ödemek suretiyle sağlık hizmeti alır 
hale gelmiştir. 

Bir taraftan, bu çok ağır tabloyu ortadan kaldır
maya, hastanelerimizde doktorları çalıştıracak, çalış-: 
tırmaya özendirecek yeni tedbirler almaya, özellikle 
Sosyal Sigortalar hastanelerimizde çalışacak doktor-. 
larımıza mutlaka lojman sağlamaya yönelmiş bulu
nuyoruz. Artık dispanserlerimizde hizmet edecek, ya
taklı tesislerimizde hizmet edecek doktorlarımıza mut
laka bir lojman vermeyi (Bugün Türkiye'de bir loj
man bir maaş, bir memur maaşı demektir) ve dokto
rumuzu böylece hastane hizmetine özendirmeyi amaç 
edindik, bunu karara bağladık. Son açtığımız sağlık 
tesislerinde bu vecibeyi yerine getirdik. 

Sayın Başbakanımızın bize «Bu konudaki prog-: 
ramınıza devam ediniz», emri, 1982 yılındaki çalış
malarımızda da rehber olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bana müsamaha ettiniz, uzun zaman ayırdınız, 

uzunca bir açıklamamı dinleme lütfunda bulundu-. 
nuz. 

Yazılı soruları, zamanınızı daha fazla israf etme-? 
mek, sabırlarınızı tüketmemek için yazılı cevaplama
ya karar verdim. Umuyorum ki, yazılı sorduğu için 
yazılı cevap istemiştir. Sözlü sorsaydı sözlü cevap is
tiyordur. Yazılı soranlar bu tercihini yapmışlardır. 
Ben o tercihe saygılı olacağım ve 6 değerli üyemizin 
yazılı sorularına yazılı cevabı en kısa zamanda, bi
rer nüshalarını değerli üyelerin kendilerine, birer nüs
halarını da Değerli Başkanlığa sunmayı şerefli ve ge-j 
rekli bir görev sayıyorum. 

Sosyal güvenlik alanında hizmet bekleyen milyon^ 
larca insanımıza daha iyi hizmet veröbilmek amacı-i 
mızdır. Yaptığınız müzakere sırasında tuttuğunuz 
ışık, önümüzdeki dönem yapacağımız çalışmalarda 
bize rehber olacaktır. 

Gösterdiğiniz değerli ilgi sebebiyle Bakanlığım ve 
bağlı kuruluşlarım adına hepinize saygılar sunarım 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Son sözü Sayın Mustafa Alpdündar aldılar, bu-: 

yursunlar efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, Da^ 

nışma Meclisinin çok muhterem üyeleri, Sayın Ba
kanım, Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının değerli yö< 
neticeleri, sözlerime başlarken hepinizi saygıyle se-: 
lamlanm. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Meslektaşım Sayın Bakan iyi girdi ve çok güzel 

toparladı; ama ortada bir gerçek var. Ben bu güzel 
havayı bozmak istemiyorum. Arkadaşlarımın söylediği 
gibi, bir sendikacı olan Sayın Bakanımla diyalog için
de olmak, iyi niyetite memleketimizin gerçek demok
rasiye dönmesinde kardeşçe sorunlara beraber çare 
bulmak istiyorum. 

Güzel sözler'sıralamak, yerine ve zamanına göre 
iyi cümleler düzmek elbette mümkündür; ama o cüm
leleri bir yerde başka, bir yerde baş'ka, bir başka 
yerde başka düzerseniz size kimse inanmaz. Güneş 
balçıkla sıvanmaz, 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bir şikâyetler var. Türkiye'nin en büyük kuruluşu 

olan Sosyal Sigortalar Kurumundan korkunç şikâyet
ler var. İşçi şikâyetçi, işveren şikâyetçi, sendikacı şi
kâyetçi, emekli şikâyetçi, bütün mensuplar şikâyetçi. 
Bu kadar güzel çalışmalar var da, bu şikâyetler niye? 
O halde onun üzerinde durmak lazım. 

Değerli üyeler; 
Sabrınızı tüketmeden kısa kısa bir kaç konuya de

ğineceğim ve hemen ayrılacağım: 
Sayın Bakanımdan istirham ediyorum, Bütçeden 

ayrı bir Bütçesi var 225 milyar lira, yani hemen hemen 
Devlet Bütçesine yakın. Geliri ı% 40'a yakın, arka
daşım söyledi, vatandaşın her 100 lirasından 40 lira
sını Sosyal Sigortalar için ayırır işçi, işverenden alır
lar; ama yönetimde bu paraların kullanılmasında ge
reken özeni gösterdiklerini söyleyemezler, bugüne ka
dar gösterememişlerdir, 

Sıkıntının kaynağı, Kurumu acındırmak, aman 
efendim yarın banka kapısından maaş alamazsınız 
demekle çözülmez. Bu memlekette Devlet var. Bu 
memlekette başka kuruluşlar da var. Örneğin Emekli 
Sandığı var, örneğin Bağ-Kur var, örneğin diğer san
dıklar var. 

Bir genç arkadaşımı kırmak istemem, kitapta oku
duklarını çıktı söyledi. Türkiye'nin gerçeklerini iyi 
bilmek lazım, burası ne isviçre'dir, ne Almanya'dır, 
ne de Fransa'dır. îsviçrelde, Almanya'da, Fransa'da 
emekli olmak istemez kimse, emeklilik lafından hoş
lanmaz, toplumdan kopmak istemez. Hiç o ülkelerde 
12 yaşında çalışmaya başlamış insan var mı? Hiç o 
ülkelerde yeraltında 2000 kişi giripte 1800 kişi çıkan 
var mı? 1640 kişi çıkan var mı? Bir göçükte 50-60 
kişinin, yüzlerce kişinin aynı anda ölüp gittiğini hiç 
duydunuz mu? 

O halde, yurtdışım, Avrupa'yı, Amerika'yı günde
me getirirken, koşullarıyla getireceksiniz değerli ar
kadaşlarım. 

Eşitlik, sosyal adalet, yeminler hani nerede? Neyi 
savunuyorsunuz? 1946 yılında kurulmuş bir Kurum, 
bugün Türkiye'nin en güçlü kuruluşu olması gerekir
ken, maatteessüf bir meslektaşım bir Bakan tarafın
dan «Yarın bankadan çek alamazsınız» diyebiliyor. 
Bu memleketlin kanunları yok mu? Neden bu hale 
geldik? Sendika kongrelerinde onları söylüyoruz da, 
bu Yüce Mecliste, bu memleketin mukadderatına 
mühür basacak bu arkadaşların bilgisinden mi saklı
yoruz? 

Sosyal Sigortalar Kurumu batmaz değerli arkadaş
larım. Sosyal Sigortalar Kurumu gerçekten gösteril
mek istenildiği gibi de değil; ama bir şeyler var. Sos
yal Sigortalar Kurumu 1960 yılından beri denetlen
memiş, yağma edilmiş, vurguna uğramış, bütün te
şebbüsleri baltalanmış, acınır hale getirilmiş, son 15 
aydan beri de Sayın Bakanımın aldığı tedbirlerin tü
münün yanındayım, özellikle Sosyal Sigortalar Kuru
munun varlıklarının değerlendirilmesinde kendisiyle 
beraberim; ama yazıktır; 15 milyon insanın ümit bağ
ladığı bu güzide Kurumu bu kadar zayıflamış, gitmek 
üzere, batmak üzere göstererek bu memleketin şartla
rına göre, alınmış bir kısım hakları bizzat kendi dü
şüncesine göre kısıtlarken, bunu mazeret göstermeme
lidir. 

Türkiye'nin nüfusu 45 milyon. Sayın Bakanım 
kendi ifadelerinde söylediler, 5 milyar 670 milyonu 
sosyal güvenliğe kavuşturmuşuz. Emekli Sandığı, me
murları ve emeklileri; Sosyal Sigortalar emeklileri, 
Bağ-Kur emeklileri ve diğerleri. Hani bütün vatan
daşların sosyal güvenlik şemsiyesi? Hâlâ bu memle
kette sabahları ezanla işe giden, erken okuturlar bazı 
yerlerde ezanları akşamlan da geç okuturlar, paydos 
eden insanlar var. Tanım işçileri var, orman işçileri 
var onların tedbirleri nerede? 

Gelmiş geçmiş bütün siyasi iktidarlar hep aynı 
şeyi söylerler; bu kitleyi bir an önce sosyal güven
liğe kavuşturacağız, derler ve daha çok şeyler söyler
ler. 

Bütün sosyal güvenlik kuruluşlarını tek çatı al
tına toplayacağız. Ne zaman, nasıl? Neden İşçi Si
gortaları Sosyal Sigortalar oldu? Amaç buydu, adına 
sosyal sigortalar diyelim işçisiyle köylüsüyle esnafıy
la bütün çalışanları tek çatı altına alalım. Peki on
dan sonra neden Bağ - Kur'u doğurdunuz? Daha 
sonra neden diğer kuruluşların dağılmasına imkân 
verdiniz? Demek ki, sosyal güvenliği tek çatı altın-
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da 'toplamada yönetim samimi değildir, bu güne ka
dar da samimi olamamıştır, 

Aslında birleştirmek çök iyi bir şey, çok güzel 
bir şey; ama nasıl, nerede? Sosyal güvenlik kuruluş
larındaki haklar da her gün fersah fersah mesafeler 
getireceksin, bunu bizzat yönetimde yapacaksın, ara
yı açtıkça açacaksın, ondan sonra buyurun sizi tek 
çatı altına getireyim diyecekisin. Bu mümkün de
ğil ki, 

(Değerli arkadaşlarım; 
Sosyal güvenlik kuruluşları arasında yalnız ölüm 

yardımında 15 000 lira fark var. ölüm ölümdür, bi
risi ölür aynı masrafla kalkar. Diğer Devlet yar
dımlarında da blir yerde 2500 lira, bir yerde 1000 li
ra fark var. Devlet sosyal yardımlarda, hiç olmazsa 
sosyal yardımlarda ayrıcalık yapmamalıdır, 

'Diğer önemli bir husus; statü nedeniyle elbette 
bir generalin maaşını bir onbaşıya vermezler, bir 
mühendisin maaşını da bir işçiye vermezler. Bu ça
lışma hayatında da böyledir, dünyanın her yerinde 
de böyledir, hiç bir itirazımız yok; ama bu statüyle 
emekli olmuş, köşesine çekilmiş insanlara artık ya
pılacak uygulamalarda ayrıcalık yapılmamalıdır. 

Memleketin huzursuzluğu buradadır, arkadaşla
rımın ortaya koyduğu gerçekler buradadır, memleke
tin rahatsızlığı buradadır, 

Emeklilerin çalışmasına elbette, ama hangi emek
linin? Erken yaşta emekli olmasına hayır. Tamam. 
Bir tanesini 38 yaşında emekli edeceksin, buyur sen 
istediğin yerde, işsizin olduğu yerde çalış diyecek
sin, ötekine sakın ha çalışamazısın, sana bağladığım 
parayı da geri alırım diyeceksin ve bu uygulama hâ
lâ devam edecek, geleceksin bu mikrofonda icraa
tını değişik şekilde anlatacaksın, «Tamam ben de kar
şıyım; ama ne yapayım orası öyle, burası böyle» di
ye kendin şikâyetçi olacaksın; olmaz böyle şey. 

Sayın Başbakanım burada iken onun huzurunda 
da soyled'im, Maliye Bakanıma da söyledim. Bir kı
sım adaletsizlikler, haksızlıklar vardır; inatla, İsrarla 
bunu sürdürmenin hiç bir anlamı yoktur. Yavaş ya
vaş mesafeleri kapatmak, ihsanların şikâyetlerind 
azaltmaktan başka çare yokltur, 

Gene çök güzel bir üslupla sevgili arkadaşım li
derdir; ama burası da sendika kongresi değildir. 
Daha ölçülü, dün ak dediğin yere bugün kara dersen 
gülerler. Tüm tam tersini yaptığını, dün SSK'nın ge
nel kurullarında savunduğunu bugün burada ters yüz 
edip gösterirsen gerçekçi olamazsın değerli meslekta-
şırrt Ne demiş arkadaşlarım?.. 'Memleketin bu geçiş 

dönerninde bazı gerçeklere ihtiyaç vardır, beraber ça
re bulalım demiş. Niye kınıyorsunuz?., Müşterek ça
re bulalım. Mevzuat meselesi... 

Değerli arkadaşlarım; 
Gerçekten mevzuat meselesi kargaşa halinde. Ku

rumda da öyle; ama bu Kurumun bir özelliği var. 
Her yıl isçiden, işverenden, akademisyenlerden in
sanlar toplanır, bu Kurumun daha iyiye nasıl götü
rülmesini tartışır. Çok ilginç şeyler söylenir. Kuru
mun kurtarılması, yücelmesi, varlıklarının değerlen
dirilmesi kitaplar haline gelir. Ne kötü kader, bun
dan önce öyleydi, şimdi de öyle. Bu önerileri, üze
rinde haftalarca çalışılmış, bütün dünyadan örnek 
alınmış bu önerileri yasa yapmada bir tarafa iteriz, 
gene kendi bildiğimizi okuruz. O milyonlarca mas
raf ederek yaptığımız genel kurulların değeri nere
de kaldı?.. 

Değerli arkadaşım güzel bir üslupla belki birkaç gün 
sonra, bu Bütçeden sonra huzurunuza gelecek yasalara 
atıf yaparak, biz sendikacıyız, birbirimizin gözüne ba
kar anlarız. Yok canım «Sosyal Sigortalar Kurumunda 
emekli temsilcisi mi olurmuş, memur temsilcisi mi 
olurmuş?..» deyip geçiverdi; ama Sosyal Sigortalar 
Kurumunun gerçek durumunu, Türkiye'nin Emekli 
Sandığını misal gösteriyorlar. Emekli Sandığı Anka
ra'da tek elden, Devletin himayesinde, disiplinli bir 
kuruluş. Sen öyle misin?.. Çalıştırdığın 55 insan hu
zursuz, doktorun huzursuz, müdürün huzursuz, hem
şiren huzursuz, eben huzursuz, yönetimin huzursuz... 
Ne gerek var efendim?.. 

Bir gerçek daha var... 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, rica ediyorum 
efendim vaktiniz dolmak üzere. 

'MUSTAFA ALPDÜNDAR — Toparlıyorum 
efendim. 

Buyurun Kuruma yarın gidelim, bir heyet seçin 
binlerce insan sıkıntı içinde iş takibinde. Ne olur 3,5 
milyon insanın bir temsilcisi olsa şartların gereği bu. 
Dünya mı yıkılır?.. Çok prensip sahibi arkadaşım, 
onu da kaldırmak üzere harekete geçtiler. Hayırlısı 
olsun. 

Değerli arkadaşlarım; 
Söyleyecek çok sözler var; ama zaman önemli. Sa

yın Bakanımın Sosyal Sigortalar varlıklarına ne de
rece sahip olmak istediğini biliyorum, takdir ediyo-
yorum. Kanun yoluyla primlerin zamanında tahsilini 
ve bankalarda ölü faizle kalmasını önlediler; ama ön
lemeleri lazım gelen ve bu Meclislerde yıllarca san
ki Kurum vesayet altında, sanki kendi paralarını ken-
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dileri değerlendiremiyor gibi, bütün varlıklarım ölü 
yatırımlara, düşük faizlere, düşük faizli tahvillere ya
tıran bir zorlama var. Şimdi sözlerimin sonunda bu 
zorlamanın hiç olmazsa bundan sonra bu Meclisler
den geçmemesi için değerli arkadaşlarımla bir tak
rir hazırladık. Kendi yasamızın bir maddesine göre, 
ki yasadır, kanundur % 40 tahvil alma mecburiyeti
miz var. Kurumun bütün gelirlerinin % 40'ı ile bir 
yıl içinde Devlet tahvili alma mecburiyetimiz var. 
Amenna, kanun bu; ama bütçe dipnotları ile bu 
% 40 kaldırılır; dilediği kadar, ne kadar varsa değer
li Maliyemizin temsilcisi rapor eder, gelirlerimizi tah
villere, düşük tahvillere zorlar; biz mesken kredisi 
kullanamayız, işte emeklilerimize yardım yapamayız, 
hastanemizde gerekli cihazları alamayız; o duruma 
geliriz. 

Bu hususun, bu Meclisten geçmemesini dilemek
teyim. Esasen, Anayasamızın 126 ncı maddesi, bütçe 
kanunlarına bütçeden başka hiçbir şey konamaz, iki 
de Anayasa Mahkemesi iptal kararı var. 

Bu itibarla; hazırlamış olduğumuz yaklaşık 30 
arkadaşımın imzaladığı takriri Başkanlığa veriyorum 
ve Sayın Başkanımın bu yılın Bütçesinde, Sosyal Si
gortalar Kurumu gelirlerinin kendi Yasasında öngö
rüldüğü üzere % 40'ı kadar, ondan fazlasının ölü ya
tırımlara gitmesine bu Meclisin müsaade etmemesini 
diliyor, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum de
ğerli arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
SOSYAL GÜVENLİK ıBAKANI SADIK SİDE 

— Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Bakanım, özür dilerim. Hem 

Tüzüğümüze, hem de Bütçe müzakerelerinin ne şe
kilde yapılacağı hakkındaki programımıza göre, son 
söz söylenmiş, ondan sonra sayın üyelere ve sayın 
Bakanımıza söz vermek imkânı maalesef yoktur, 
özür dilerim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK Ş/İDE 
— Cevap için değildi Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Maalesef yoktur, özür dilerim. 
Efendim, bu takriri okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 76/c-3 

ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporunun 75/c-3 mad
deleri ile, mali yılda kısmen ya da tamamen uygulan
mayacak kanun hükümleri meyanında 16.7.1945 ta
rih ve 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu
nun 2158 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin 
(b) fıkrasında belirtilen tahvillere yatırılacak yedek 

akçeler için maddede öngörülen % 40'lık sınır, 1982 
Mali Yılı için kaldırılmakta ve Sosyal Sigortalar Ku
rumu fonlarından daha fazla miktarların düşük faizli 
tahvillere yatırılması öngörülmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, kurulduğu 1945 yılın
dan beri Yasası gereği Hazineden her yıl alması ge
reken yardımlar verilmemiş, tam tersi uygulamalarla 
Kurumun gelirleri bütçe «dipnotu» şeklinde emriva
kilerle varlıkları düşük faizli tahvillere yatırılmak su
retiyle milyarları aşkın gelir kaybına uğratılmıştır. 

Öte yandan Anayasamızın bütçe tanzimine iliş
kin 126 ncı maddesi son bendi, «Genel ve katma büt
çelerin nasıl yapılacağı ve uygulanacağı kanunla gös
terilir. Bütçe Kanununa bütçe ile ilgili hükümler dı
şında hiçbir hüküm konulamaz» hükmü karşısında, 
bu hüküm açıkça Anayasaya da aykırıdır. 

Bu itibarla, Sosyal Sigortalar Kuruluş Kanunun
da öngörülen % 40'dan fazla tahvil almaya zorlayan 
hükmün çıkarılması hususunu saygı ile arz ederiz. 

Mustafa ALPDÜNDAR F. Şakir ÖĞÜNÇ 

Fikri DEVRİMSEL M. Yılmaz ÖZMAN 

Şerafettin YARKIN İsa VARDAL 

A. Asım İĞNECİLER S. Feridun GÜRAY 

Osman YAVUZ Vahap GÜVENÇ 

A. Güngör ÇAKMAKÇI Selçuk KANTARCIOĞLU 

Zeki ÖZKAYA Atalay PBKÖZ 

Salih İNAL Mehmet KANAT 

Zeki YILDIRIM 

BAŞKAN — Sayın Komisyonumuzun bu önerge 
üzerinde bir açıklamaları olacak mı?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
CEMİL ÇAKMAKLI — Bir açıklamamız var Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Çok bilinen ve geçen gün Sayın Hazer'in de tek
rarladığı gibi, biraz da konuşma imkânı verdiği liçin 
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Sayın Alpdündar'a galiba teşekkür borçluyuz. Önce 
onu eda edelim Komisyon adına. 

4792 sayılı eski Kanuna değişiklik getiren 2158 
sayılı SSK'ya ilişkin Kanunun 20 nci maddesinin 
ı(b) fıkrası, Sosyal Sigortalar Kurumunun her sigor
ta kolu için ayıracağı yeek aikçeleri düzenliyor. Bu 
düzenlemelerde mili 'bankalara yatırılacak, Devletin 
çıkardığı veya kefil olduzu tahvillere yatınlacalk, gay
ri menkullere yatırılacak, sigortalılara konut edindi
recek veya emeklilerine konut edindirecek kredileri 
düzenleyen bir hüküm bu. 

Maddenin (b) fıkrasında bu karşılıkların en çok 
|% 40'mın Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tah
villere yatırılabileceğini söylüyor; Sosyal Sigortalar 
Kurumunun her sigorta leolü için ayıracağı yedek 
akçeleri. 

Bu konu, bizim Bütçe Kanunumuzun 75 nci mad
desinde de bu yıl uygulanmayacak madde hükmü 
olarak askıya alınmış. 

Önergede iddia edildiği üzere, iki husus var; bu
nun bu sene askıya alınmasının, Bütçe Kanunu met
ninden çıkarılması isteniyor. Bu, sanıyoruz Bütçe Ka
nununun 75 nci maddesi görüşülürken ele alınacak 
bir konudur. Bu konudaki görüşümüz bu. 

Ayrıca, bir açıklama daha getirmek gerekiyor : 
Anayasanın ilgili maddesi uyarınca Bütçe Kanunun
da, bütçe ile ilgili olmayan hiç bir hususun bulun
maması keyfiyeti yıllardır çok tartışılmış, Anayasa 
Mahkemesinin her zaman çok meşgul olduğu bir 
ıkonu haline gelmiş ve pek çok madde de bu konuda 
iptale uğramış. Şüphesiz, bu bir tartışma konusudur; 
ama biraz önce de görüştüğümüz gibi, eğer böyle ya
pılacak ise, Türkiye'de Bütçe Kanunu hemen hemen 
kalmıyor diyebiliriz. 

Bir konuyu daha açıklamak istiyorum, sabahtan 
beri çok konuşuldu, biraz teknik bilgi olsun diye : 

Bu Bütçe ile ilgili olmamalkla (birilikte, tahvil ile 
ilgili Sosyal Sigortalar Kurumunun plasman sahaları 
ve bu plasman sahalarından tahvillere ayrılan kısmı
nı, tamamlayıcı ıbilgi olması için arz etmek durumun
dayım. 

Bu plasman sahaları 9 adet; milli bankalara yatı
rılan paralardan, tahvillerden, demirbaş ve stoklara 
kadar varan bir dizi bu. Bunların içindeki tahvillerin 
payı (1980 tahmini rakamları var elimizde) 47 mil
yar 371 milyon lira ve aynı yıl içinde 1981 tahmini 
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içinde 6,5 milyar lira da, geliri olmuş bunların. Do
layısıyla bu hem Anayasayı ilgilendiren., ona atıf 
yapılan, hem de Bütçe Kanununda askıya alman bu 
maddenin askıdan indirilmesini isteyen bu önergeyi 
böyle açıkladıktan sonra, Komisyon olarak önerge
nin, 75 nci madde görüşülürken de alınmasını öne
riyoruz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmaklı. 
Hükümetin bu önerge ile ilgili görüşü?.. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK Şt-

DE — Sayın Başkan, demirtki işaretim o idi. Bir 
yıldan beri ;% 40 limitli hassasiyetle korumaktayız. 
Üstüne çıkmamaya ve Kanunun amir hükmünü tat
bikte, uygulamada esas tutmaya gayret sarfetmekte-
yiz. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

ISaym üyeler; 
Bütçenin anamaddelerinden, 75 ve 76 nci mad

deler görüşüldüğü zaman bu önerge dikkate alına
caktır^ 

(Bütçe üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
(Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İBörümleri okutuyorum. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101' Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 94 408 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir; 

ll'l' 'Sosyal Güvenlik Kuruluşları 
ile İlgili Hizmetler 19 165 000 
IBASKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.,. Ka
bul edilmiştir. 

90d Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Transferler 12 620 000 
IBASKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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iSayın üyeler; 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi Danışma Mec

lisimizce kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. (Al
kışlar) 

Gündemimizde görüşülecek başka bir konumuz 
yoiktur. Yarın saat 10.00'da toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.05 

» o « 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

139 NCU BİRLEŞİM 

20 Ocak 1982 Çarşamba 

Saat : 10.00 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLADAN GELBN İŞLER 

1. — 1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/74) (S. Sayı
sı : 4) (Dağıtma tarihi : 11 . 1 . 1982) 
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