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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Badesin üç loturum yapan Genel Kurulda : 

Görev ite yurt dişına güdecek olan Devlet Bakla
nı - Başbakan Yardıımcıısı Turgut Özial'a, M'aİıye Ba
kanı Kaya Erdöm''in vekillik etmıeslinıin uygun görül
düğünle dair Devlet Başkanlığı tezikeresi Genel Ku
rulun (bilgisine sunuldu. 

Bor, Kömür, Asfalltit, Fdsfat, Demir Madenleriy-
le Nükleer Enerji HaımimyddeterMn işletilmesini Dü
zenleyen Kanun Tasarısının Adalet, Sağlık ve Sos
yal İşler, Ifcttiısadü İşler, Mali İşler komisyonlarından 
seçilecek 3'er ülyeden oluşacak bir geçici komisyonda 
görüşülmesine dalir Adallet Komisyonu Başkanlığı 
Itezlkeresli kabul1 edildi,? 

1982 Mali Yılı Bültçe Kanunu Tasarısı üzerinde
ki görüşmelere devamı olunarak; 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
İmar ve İskân Bakanlığı 'bütçeleri kalbul edildi 
29 Ocalk 1982 Cuma günü saat 10'd'a toplanmak 

[ üızere Bidesine saat 19.40'da son verildÜ, 

M. Vefik KİTAPÇIGİL Fenni ÎSLİMYELİ 
Başkan Başkan 

Başkanvekili Başkanvekili 
Kamer GENÇ İmren AYKUT 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Mehmet PAMAK 

Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Ka

nununa Geçici Mydde Eklenmesi Halkkında Kanun 
Tasarısı. (1/132) (Başkanlığa geliş tarM : 27,1.1982) 
(Adallet ve Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Koopera
tifler ifeomisyonlarıma) (29.1.1982) 

2. — Dünya Sağlılk Teşkilatı Anayasasının 24 ve 
25 noi Maddelerini Değiştiren Metinlerin Onaylan-
ımasının Uygun Bulunduğu Halklkında Kanun Tasarı
sı. (1/133) (Başkanlığa geliş tarihi : 27,1.1982) (Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Mıiii Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
kjomJsyonlarına) (29.İJİ982) 

3. — Türküye Cumhuriyeti ite Libya Sosyalist 
Arap Halk Cemahiriyösıi Arasında Ortak Holding Şir
keti Kurulması Haklkmdalkıi Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dalir Kanun Tasarısı. 
(1/134) (Başkanlığa geliş tarShü : 28.1.1982) (Mali lş-
'ler ve Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ikomüs-
yonl'arıma) (29.1.1982) 

4. — 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa Ek 
ve Geçidi Maddeler Eklenımedine Dair Kanun Tasarı
sı. ı(l/135) '(Başkanlığa geliş tarM : 28.1.1982) (Mali 
İşler ve Mİli Savunma, ılçlşlerii ve Dışlşlerii komisyon
larına) (29.IÜ982) 

»•>«« 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KtTAPÇIGtL 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet PAMAK, Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Danıışmıa Meclisimizin 48 noi ıBirleşiımdni açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 'başlıyoruz. 

UI. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — M. Ali Öztürk Tekeli'nin, Los Angeles Baş
konsolosumuz Kemal Arıkan'ın hunharca katli hak
kında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Tekeli'nin gün
dem dışı bir görüşme isteği vardır, okutuyorum efen
dim. 

Danışma Meclisi Yüce Başkanlığına 

Amerika Los Angeles'teki Başkonsolosumuzun 
hunharca katledilmesi üzerine, gündem dışı konuş
mak istediğimi saygılarımla arz ederim. 

M. Ali Öztürk TEKELİ 

BAŞKAN — Buyrun Sayın Tekeli. 
M. ALÎ ÖZTÜRK TEKELİ — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
Yıl 28 Ocak 1982 ve yine insanlık tarihinin bir 

yüzkarası daha Amerika Los Angeles'teki Türk Baş
konsolosunun katli ile devam etmektedir. Türk Ulu
sunun tekrar başı sağ oteun. 

Konu, sadece Türk Ulusu değil, dünya insanlığı 
için de gerçekten çok vahim, çok düşündürücü, doğ
rudan doğruya insanı insan olarak göremeyen ve her 
yönü ile insanlık dışına taşılan veya taşürılan kim
selerin, doğrudan doğruya devlet hizmetinde ve do
layısıyla insanlık hizmetinde görevlerinin başında 
olan Türk Diplomatlarının, katledilmeleri hiç bir şe
kilde tecviz edilemez ve izahı mümlkün olmayan acı 
'bir hadisedir. 

Muhterem delegeler; 
Ben kısaca kendi görüşlerimi ve dolayısıyla Yü

ce Meclisin görüşlerini şu şekilde dile getirmek iste
rim : Konuya insanlık yönünden, insan değer ve kıy
metleri yönünden baktığımı arz etmek isterim. 

Türk tarihi gerçekten insanlığa ve insana vermiş 
olduğu 'kıymet, değer ve saygısı ile sayılamayacak 
örneklerle doludur. İşte Önasyanm fethinin başlan-
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gıcı olan Malazgirt Meydan Muharebestindeki tablo
yu sizler çok daha rahatlıkla 'bilmektesiniz, Alpaslan 
karşısında yenilmiş olan Doğu Bizans İmparatoru
nun kendisinin, maiyetinin hayatının bağışlanmasının 
ötesinde sanki imparatormuşcasına saygı ile karşılan
ması ve her türlü halklarını verdikten sonra ülkesine 
sağ ve salim olarak gönderilmesi. Bu devam eder; 
çağları değiştiren Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a 
'girdikten sonra ilk verdiği büyük emir bildiğiniz gi
bi şu idi «İstanbul sakinleri dil, din, ırk ve mezhep 
gözetilmeksizin hepsinin hakları baki kalacaktır ve 
hiç 'bir zaman bunlara dokunulmayacaktır.»! Türk ta
rihinde sadece vermiş olduğum bu iki örnek değil, 
her asırda binlercesi vardır ve Türk edebiyatında da 
bu gerçek yerini bulmuştur. 

Mevlâna Celâleddini Rumi'nin söylediği gibi, 
«Türk halikı, Türk Milleti her türlü millete kapısını 
açmıştır ve 'daima davet içerisinde olagelmiştir.»' Ben 
vakitlerinizi almamak için sadece şu kadarına tekrar 
değineyim ki; 

1915 yılında Osmanlı orduları bütün cephelerde 
savaşırken, Doğu Cephesinde karşısına yine maale
sef o zamanlardan ve hatta daha eski tarihlere da
yanarak aldatılmış olan Ermeni gençleri kıtalar şek
linde Osmanlı orduları karşısına geçirilmiş ve mu
harebeye tutuşturulmuşlardır ve savaşlarda, muhare
belerde yapılan her türlü çatışmalar hiç bir zaman 
dıiinya tarihinde yoktur ki, yarım asrı geçtikten son
ra hesap şeklinde veya bir mesele olarak ortaya ge
tirilmemiştir. Kaldı ki, bunlar normal 'klasik harp 
sanatları içerisinde cereyan edegelmiştir. 

Şurasına mutlak olarak inanmaktayım ki, bütün 
dünya insanlığı tarafımdan da 'büyük oranlarda bilin
mektedir iki, 1915 ten 1975 yılına gelindiğinde, ka
derde, Ikıvançta ve tasada, her şeyiyle birik ve bera
berlik içerisinde olan yurt içindeki Ermeni vatandaş
larımız, Türk vatandaşları; ama yurt dışındaki Er-
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menliler 1975 yılından itibaren 'tamamen ne insanlık, | 
ne de kendilerinin çıkarları ölçüleri içerisinde olmak
sızın aldatılmışlardır, aldatılmaktadırlar. Perde arka
sındaki kötü niyetli ve Türk vatanına her türlü kö
tülüğü yapmak isteyen kimseler tarafından kullanıl
maktadırlar ve kanlı emellerine maalesef Ermeni I 
gençlerini alet etmektedirler. 

Ben millet kürsüsünden Ermeni asıllı Türk vatan
daşlarıma şöyle seslenmek istenim : Bu insanlık dışı, 
insanlık sevgisiyle kabili telif ve izahı mümkün ol
mayan hadiselerin kendilerini kesinlikle ve derinliği
ne, bütünüyle üzmüş olduğunu (çünkü bu olayların I 
karşısında onların da başları eğiktir) bilmekteyim, 
Kesin bir 'biçimde tel'dn etmiş olduklarını, karşısın-
ıda olduklarım duıyurmalılar ve Ermeni Patrikhane
sinin başkanlığında" bunu bu şekilde duyurmalarının 
insani bir görev olduğu düşüncesi içerisindeyim. I 

Yurt dışındaki Ermenilere seslenirim; amaç ve I 
hedefi kesinlikle belirli olmayan, kendi görüşlerini 
ve düşüncelerini, perde arkasındaki kötü niyetli ki- j 
siler tarafından rahatlıkla aldatıldıklarını ve kullanıl
dıklarının bilinci içerisine vararak bu gibi insanlık 
dışı davranışların dışında kalmalarını ve mutlaka 
akıllarım başlarına devşirmelerinin zamanının hatta 
geçmekte olduğunu söylemek isterim. 

/. — 1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1174) (S. Sayı
sı : 4). (1) 

A) SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN
LIĞI BÜTÇESI : 

2., — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü
ğü 1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (1/104) (Raporun 
Başkanlığa geliş tarihi : 11.1.1982) (S. Sayısı : 34) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Bütçesini görüşmeye başlıyoruz. 

Bu Bütçe üzerinde söz isteyen sayın üyelerin ad
larını okuyorum : 

Saym Siyami Ersek, Abdurrahman Yılmaz, Zeki 
Çakmakçı, Mehmet Akdemir, Türe Tunçbay, Meh
met Aydar, Rahmi Karahasanoğlu, Halil Akaydın, 
İsa Vardal, Hikmet Altuğ. 

(1) 4 S. Sayılı basmayazı 14.1.1982 tarihli 33 ncü 
Birleşim tutanağına eklidir. 
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Muhterem temsilciler; 
Yine millet kürsüsünden, sizlerin de tasviplerine 

mutlaka mazıhar olacağını bildiğim bir öneri getir
mek isterim: Gerçekten dünya insanlığının yüzkara
sı olan terör ve anarşinin, çok daha çirkin boyutları 
içerisinde olan !bu olayları, derinliğine ve bütün vü-
satıyla tel'in etmiş olduğumuzu dünya kamuoyuna 
duyurmayı, Avrupa ve Amerika'daki parlamentolara 
kesin bir ifadesini bulur şekilde duyurulmasını arz 
ve teklif ederim. 

Bu arada, müteveffa Başkonsolosumuzun ailesine 
ve Dışişleri Bakanlığımıza başsağlığı dileklerimizin 
iletilmesini arz ve teklif ederim ve bütün kutsiyeti
mizle ve manevi düşüncelerimizle kesin bir biçimde 
dileriz ki, artık bu oyunların ne derecede vahim ol-. 
duğu taraflarca bilinsin ve sadece elçilik görevini, 
temsil görevini yapan Türk hariciyesinin seçkin ev
latlarının katli dursun. Elçiye zeval olmaz. Türk Ulu
su bunu böyle bilmektedir. 

Müteveffa Başkonsolosumuzun ailesine derin ta
ziyelerimizi sunarken, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tekeli. 
Aziz arkadaşlar, Sayın Tekeli'nin temennileri ve 

istekleri, Yüce Meclis adına Başkanlık Divanınca ye
rine getirilecektir. 

Sayın üyeler, söz isteyen değerli arkadaşlarımıza 
söz vermeden evvel bir hususu sizlerden rica etmek 
istiyorum. 

Bugün Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve 
Maliye Bakanlığı Bütçesi olmak üzere üç bütçeyi gö
rüşeceğiz. Bu bütçeler için yeterli zamanı kullana
bilmek için söz alan sayın üyelerin, gene sizlerin ka
rarlarınızla tespit edilen programa süre bakımından 
kesin olarak uymalarını rica ediyorum. Eğer müm
künse verilen 15'er dakikayı da tam kullanmamala
rını rica ediyorum. 

Aynı ricayı şüphesiz şimdi Sayın Sağlık Baka
nından ve bilahara da bugün bütçeleri görüşülecek 
diğer balkanlardan da rica ve 'istirham edeceğiz. On
lar için de ayrılan 45'er dakikanın lütfen aşılmama-
sını temenni ediyorum. (Alkışlar) 

Sayın Ersek, buyurun efendim. 
SİYAMI ERSEK — Sayın Başkan, Sayın Sağlık 

Bakanı, Danışma Meclisinin sayın üyeleri, Sağlık 
Bakanlığının değerli yetkilileri; 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 400 — 
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Oldukça kısa konuşacağım. Sadece sağlık prob
leminin genel hatlarına temas edeceğim. 

Son günlerde biraz rahatsız olduğum için, eğer 
hir sürçi lisan olursa affola. 

•Sağlık Bakanlığının görevlerini iki esasta topla
mak kalbidir. Sağlık 'Bakanlığının birinci görevi, hal
ka en iyi sağlık hizmetini götürmektir. Sağlık Bakan
lığının ikinci görevi de, bu en iyi hizmeti sağlayan 
sağlık personeline en iyi imkânları temin etmek, ya
ni onları mesut etmektir. 

Sağlık Bakanlığının sorunları sayılamayacak ka
dar çoktur ve her biri de cesimdir. «Bir fiske vur, 
bin ah dinle, kâse-i fağfurdan»* meseldir. Onun için 
bu meseleleri teker teker değerlendirmekte büyük 
fayda mülahaza ederim. 

Memleketimizin birinci derecede önemli olan sağ
lık konusu, bir zamanların teverrüm edebiyatına geç
miş olan veremlileri, Cumhuriyetten beri (başlayan; 
fakat 'bilhassa son yıllarda büyük çabalarla halledi
len verem davasıdır. Bugün Türkiye'de hakikaten ve
rem büyük çapta halledilmiş ve hemen hemen yenil
miş bir sorundur. Bütün bunlarla iktifa edip sorunu 
örtbas etmek mümkün değildir. Eğer bu soruna la
yık olduğu değer verilmezse tekrardan kısa zaman
da rahatlıkla hortlayahilir. Bu nedenle aynı titizlik
le, aynı dikkatle sorunu takip etmek gerekir. 

Türkiye'de 'bilimsel yönden ve üstelik sonsuz ener
jisini de katarak bu davayı yürütenlerin (başındaki 
kişilerden bir tanesi, bir hüsnü tesadüf bugün Mec
lisimizde bulunmaktadır. Sayın Hamdi Açan, bu da
vanın hakiki önderi ve hakiki muakkibi olmuştur. 
Zannederim kendileri dilerlerse bu hususta benden 
çok daha yetkili olarak bu İkonu üzerinde gerekli 
izahatı verebileceklerdir. 

Sıtma; Türkiye'nin Refik Saydam'dan beri olan 
problemidir ve bir zamanlar halledilmiş olan proble
mi, maalesef son günlerde tekrardan canlanmaktadır. 
Adana bölgesinden, Aydın yöresinden gelen hekim
lerin bu davanın gittikçe önem kazandığını ve sıtma
nın aynen 1920 senelerindekine veya onu takip eden 
senelerdekine benzer boyutlara ulaştığını açıkça ifa
de etmektedirler. Bakanlık yetkilileri herhalde bu ko
nuyu çok daha büyük salahiyetle ifade edebilirler. 

Bilhassa yaz aylarında, genel sağlığı son derece 
tehdit eden bağırsak enfeksiyonları, Türkiye için ha
zin bir felaket halini alabilmektedir zaman zaman. 
Bereket versin sağlık hizmetlilerinin yeterli çalışma
ları ve çabalan sayesinde bu yaygın enfeksiyonlar, 
andemilk olaylar olarak kalabilmekte ve yayılması 
önlenebilmektedir. 
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Kanser, kalp hastalıkları ve kazalar; yani tıp de
yimiyle üç ̂  büyük «K»ı; kaza, kanser ve kalp hasta
lıkları tabiatıyla dünyadaki eşine paralel olarak, ben
zerlerine paralel olarak aynı yüksek nispetleri mu
hafaza edebilmektedir. Trafik kazaları da şüphesiz 
bunların bizde en başta gelenlerinden bir tanesidir. 

Beden sağlığı kadar ruh sağlığı da önemli bir ko
nudur. Ruh sağlığına gereken değeri elbetteki ver
mek gerekmektedir. Ana çocuk sağbğı diğer mühim 
bir problemimizi teşkil eder. Tabiatıyla hem ananın, 
hem de çocuğun korunması ve sağlı'kh olarak çocuk
ların büyümesinin sağlanması mühim bir sorundur. 

Bütün bunların hepsinden daha mühim olan, hep
sinden fazla değer kazanabilecek olan mesele nüfus 
planlamasıdır. Türkiye bugün hakikaten bir ciddi nü
fus planlaması ipine girmek ve bu seferberliği kesen
kes yapmak mecburiyetindedir. Bu nüfus planlaması 
yapılmadığı takdirde sosyo - ekonomik olarak Tür
kiye'yi kalkındumanın bir yolu mevcut değildir. Her 
yıl 1 milyon insan artmaktadır Türkiye'de. 1 milyon 
insana gıda, 1 milyon insana mektep, 1 milyon insa
na sağlık hizmeti, bugün Türkiye'nin imkânları için
de karşılanamayacak kadar büyük bir yük teşkil et
mektedir. Onun için- bu uğurda sarf edilecek para, 
hatta belki hepsini bırakıp sağlık bütçesinin buraya 
tahsisi bile değer niteliktedir bence. Eğer bu nüfus 
planlamasını Türkiye'de halledemezsek feraha var
manın, selamete çıkmanın bir yolu yordamı mevcut 
değildir. 

Tabiatıyla bu hizmetleri yapacak personelin eği
timi, yani sağlık eğitimi her derecede, hemşire, sağ
lık memuru, hekim, uzman hekim, önemli konular
dır. Keza, diğer müesseselerle olan münasebetler bil
hassa eğitim babında üniversitelerle olan anlaşmalar 
ve beraber çalışmalar bu hizmeti kolaylaştıracak ni
teliktedir. 

Sakatlar, yaşlılar, küçük çocuklar, sakatların şi
faya kavuşturulması ve rehabilitasyonu; yaşlıların, 
kimsesizlerin barındırılması ve anaları çalışan küçük 
çocukların bakımı ekonomik bakımdan da, sosyal 
bakımdan da mühim konuları teşkil etmektedir. 

tlaç başlıbaşma bir sorundur. Türkiye gerek, ham
maddesini, gerekse tüm olarak ilaçlarını dışarıdan te
min ettiği takdirde, büyük döviz kaybına sebebiyet 
vermekte olan bir ülkedir. Bu döviz kaybını asgari 
hadde indirmek için elden gelen her türlü çabanın 
sarf edilmesi çok yerinde olur. Tabiatıyla hastaneler, 
sağlık merkezleri, dispanserler, bunların çalışmaları 
ve bütün bunların dışında, bütün bu hizmetleri yap-
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makta Bakanlığın iki önemli umum müdürlüğü, Te
davi Kurumları Umum Müdürlüğü tesislerin yapıl
ması, her sene artan 1 milyon nüfusa yetecek nispet
te tesislerin yapılması ve bu tesislerin teçhiz edilme
si, ayrıca da bu müesseselerde çalışan müstahdem, 
memur, ısağlik personelinin zat işleri kanalıyla en dü
zenli bir şekilde temini ve onların yerleştirilmesi en 
mühim sorunları teşkil eder. 

Bütün bunların dışında Türkiye'nin 'bulunduğu 
koşullar ıbazı mahrumiyet bölgeleri yaratmıştır. Bu 
mahrumiyet (bölgelerime hekim, bilhassa hekim temi
ni çok büyük 'bir sorun teşkil etmektedir. Son zaman
larda Medburi Hizmet Yasasıyla bu sorun bir dere
ceye kadar halledilmek istenmiştir. Her ne kadar 
Mecburi Hizmet Yasası bir mükellefiyet, bir cibayet 
gibi gösterilmezse de, ne olursa olsun bir zorunlu 
Kanundur, bir zorluk Kanunudur ve kişilere bir kül
fet yüklemektedir. Bunun kabil olduğu kadar ihtiya
ri yollarla halledilmesi en doğaldır. Amcak, bugünkü 
koşullarda bugüne kadar bunun bir başka olanağı 
bulunamadığı için bu yola gidilmiştir ve temenni edi
lir ki, bu yolla bu önemli sorun bir nispet dahilinde 
ve büyük bir nispet dahilinde hallolacaktır. 

Bakanlığa yeni gelmiş çok yakın bir dostum ba
na, «Sizin bu mevzularda oldukça tecrübeniz var, 
acaba bu mahrumiyet bölgelerine hekim gönderme
yi nasıl halledebiliriz? >>ı dedi. Aman efendim dedim, 
ben bu sualin cevabını verebiılsem Nobel mükâfatı 
alırım... Hakikaten sorun bir Nölbel mükâfatını ha-
kettirecek derecede önemli bir sorumdur. Bunu en 
iyi bir şekilde yapabilmektir. 

BAŞKAN — Sayın Ersek, iki dakikanız var, lüt
fen. 

SİYAMİ ERSEK — Öyle mi efendim, 15 daki
kaydı?.. 

BAŞKAN — Tamamlanıyor. 

SİYAMI ERSEK — Peki. 
Ben bütün bunlardan vazgeçiyorum, bundan son

raki bölümleri arkadaşlarımız herhalde konuşurlar. 
Ben daha ziyade, bugün mevcut bütçenin yetersizl'i-
ğini belirtmekle iktifa edeceğim. 

Bu bütçe olanaklarıyla bir sağlık devrimi, bir sağ-
'lılk hizmeti yapm'aik maalesef kabil değildir. Bunun 
çok üstlünde bütçelerle ancak bu devrim yapılabilir. 
Nitekim, bu senek'i bütçe de bundan evvelkilerden 
pök daha aşağıda olmuş, mesela; geçen sene 55 mil
yar lira olan Sağlık Bakanlığı bütçesi, bu sene 49 
milyara indirilmiş, yani 6 milyar-lira azaltılmıştır. 

Her ne kadar bu 10 aylık bir bütçeyse de, bir 
sene zarfında vuku bulacak % 30 - 40 nispetindeki 
enflasyon, alım gücümü 1/3 nispetinde azaltacaktır. 
Bu şeraitte aslında Tedavi Kurumlan Genel Müdür
lüğünüm hizmetlerini ne şekilde yapabileceğini bil
hassa hayretle karşılayabiliyoruz doğrusu. 

Bütçe, Umumi Bütçenin % 2,7'sidir. Bu da bu 
pastadan Sağlık Bakanlığına düşen dilimin en küçük 
olduğunu açık bir şekilde göstermektedir. 

Özetlersek, bu ufak bütçe ile bu işi hakkıyla yapa
bilmek hakikaten güçtür. Eminim ki, Bakanlığımız 
büyük bir sıkıntı içinde olacaktır. 

Burada ufak bir sitemi yapmaktan geri kalamaya
cağım. Bütçe konuşmalarına başlamadan evvel, ta
biatıyla Bütçe Komisyonunun dikkatini bu hususa 
çekmiştik. Bugün bunları burada konuşmanın anla
mı yok. Çünkü ne artırma, ne eksiltme bahis mev
zuu değildir. Sadece bu, içimizi dökme şeklinde bir 
beyandır. Ancak bu beyanda da bir fayda vardır. 
Fuzuli'nin dediği gibi : 

«Bil kim bu tedarik, şeb-i hicranın içindir.» 
Biz de şimdiden bu konuşmamızla önümüzdeki 

seneye daha iyi bütçe temennileri yapmayı ve bunu 
dile getirmeyi öngörüyoruz. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersek. 
Sayın Yılmaz, buyurun efendim. 
ABDURRAHMAN YILMAZ — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin saygıdeğer üyeleri, Sayın Baka
nım, sayın Bakanlık temsilcileri; 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti fertlere yalnız klasik 
hürriyetleri sağlamakla kalmamış, sağlıklı yaşamala
rı, toplumun fikri ve fiziki sağlığının temini ve ko
runması için 3017 sayılı Kanunla Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığını kurmuştur. 

Bu konuşmamla Sağlık Bakanlığının Bütçesini eleş
tirmeyecek, «Bakanlığın Bütçesinin Genel Bütçeye gö
re payı önceki seneler şu kadardı, bu sene bu kadar. 
Niçin azdır, neden azaltılmıştır?» bunların üzerinde 
de durmayacağım; fakat mecellede bir tabir vardır, 
«El-cûd, min-el mevcud» der. Yani mevcutla yeti
neceksin. Öyle ise biz de mevcutla yetineceğiz; ama 
dil, söz böyle değil. Onun bir maddimin, hududunun 
olması gerekir, 

Son zamanlarda, sağlık sorunları dile getirilirken, 
özellikle Türk hekimleri hedef alınmıştır. Gece, gün
düz demeden, yorulmadan, yılmadan, maddeye önem 
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vermeden, vatan aşkı ve insan sevgisiyle dolu, nadi
de bir pırlantaya benzeyen Türk hekimleri kırılmış, 
gücendirilmiş ve hatta rencide edilmiştir. Kırılan kal
bin onarılmasının güçlüğünü takdirlerinize arz ede
rim. 

Bununla beraber Türk hekimi üstün zekası, kabi
liyeti, basireti, insan sevgisi, bitmeyen enerjisi, şefkat 
ve mefhamefciyle kıtalar aşmış, kıymet bulmuş, baş 
tacı yapılmıştır. Türkiye'de böyleleri yok mu? Çok... 
îsim mi istiyorsunuz? Ersek'ler, Bayazıt'lar, Aytaç'lar, 
Haberalır'lar ve daha niceleri... Yalnız kendi gayret
leriyle çalışıyorlar; kaderlerine terkedilmiş olarak. 
Evet, yalnız hekim çalışıyor, yaşamıyor, herkesi ya
şatmak için çalışıyor ve de uykusuz ve de gece gün
düz. En az herkesten senede 104 gün fazla çalışı
yor. Nöbet ücreti dahi almadan çalışıyor. Avrupa'da, 
Amerika'da, Arap Yarımadasında lüks lojman, oto
mobil ve sosyal yaşantısıyla ayda da milyonun üzerin
de net ücretle senede 45 gün istediği yerde tatil ya
parak, ücretini de ödeyecek şekilde bir hayat sürmü
yor mu? 

Türk hekimi sevgisi, gayreti ve üstün meziyetiyle 
sıtma savaşı, trahom savaşı ve verem savaşını kazan
madı mı? Kahraman mı istiyorsunuz? işte aramızda; 
işte Dr. Hamdi Açan... 

Herkesin bilmesi gerekir ki, bu Mecliste sağlıklı 
oturabiliyorsak, bunu önce Allah'a, sonra Türk he
kimine borçluyuz. Bunca hizmetlere rağmen, gene de 
sağlık sorunlarında herkesin şikâyeti bitmiyor. Bit
mez tabii. Herkesten önce şikâyetçi benim, ben; ama 
kimden? Suçludan, suçlulardan. Şimdi bunları sergi
lemeye çalışacağım. 

Sağlık denince, akla yalnız aşı, yalnız 'ilaç ve te
davi gelmemelidir. Sağlık; beslenme, çevre sağlığı, ko
nut işi, iş güvenliği, sosyal güvenlik ile bir bütündür. 
Bunları yapmazsak, vatandaşa yeterli sağlık hizmeti 
götüremeyiz. Özellikle ulaşım ve haberleşmenin de 
önemini gözden uzak tutmamamız gerekir. 

«Ankara, Ankara güzel Ankara, 
Seni görmek ister her bahtı kara, 
Gel kardeşim gel de gör ki, öfken kabara.» 
Yağmur yağıyor, seller gidiyor, evleri sular bası

yor, pis lağım suları içmesularına karışıyor, arkasın
dan, Başkentte bir tifo salgını patlak veriyor. Olacak 
<ş mi bu? Bir suçlu aranıyor, nihayet; akla, dişe en 
uygun gelen doktor oluyor. Onu suçlu sandalyesine 
oturtuyorsunuz, «Cevap ver bakalım, hastanede ne 
kadar tifolu yatıyor? ölen var mı?» Gel de öfkelen
me, kahrolma. Suçlu kim, sorguya çekilen kim?.. Bun
ların sebeplerini başka kurumlarda aramak gerekir. 
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Beslenmeye gelince : Vatandaşı etle, yani protein
le besleyeceksin ki, sağlığını iyi koruyabilesıin, istedi
ğin verimi alabilesin. Bu bir doğa kanunudur, yerde 
-yaşayan aslanın, 'havada uçan kantalın güçlü oluşu etle 
beslenmesindendir, etle... Amerikalı senede 120 - 125 
kilogram et yiyecek, 50 kilogram tahıl. Alman senede 
90 - 100 kilogram et yiyecek, 60 - 70 kilogram tahıl. 
Ya biz? 20 kilogram et, 200 kilogram tahıl. Neticede, 
et yiyen sağlam ve sıhhatli olacak, ot yiyen de sıh-
hatsiz ve güçsüz olacak. 

Şimdi Sayın Bakanıma sesleniyorum : Türk he
kimi yenilik yapmak, milletine, Devletine en güzel 
sağlık hizmetini vermek arzusundadır. Bizler, bun
lara yardımcı olalım ve siz de bu gerçeğin üzerine gi
din, dertlerine, sorunlarına ortak olun, onları gözden 
uzak tutmayın, seslerine, isteklerine lütfen kulak ve
rin; büyük bir problem halini alan, aile birliğini par
çalayan eş durumu tayinlerine bir çözüm getirin, Ana
yasamızdaki eşitlik ilkesini uygulayın. 

Sayın Bakan, Türkiye'de milli sağlık politikamız 
nasıl olmalıdır? Ben de bir hekim meslektaşınız ola
rak şunları önerebilir miyim? 

Sağlık hizmetleri tüm yurtta sosyalleştirilmelidir. 
Genel sağlık sigortası yasası çıkarılmalıdır. Prim esa-
f ma dayalı çalışma sistemi benimsenmelidir. Sağlık per
soneli, Personel Kanununun içinden çıkarılarak ayrı 
bir personel rejimi içinde mütalaa edilmelidir. Etkin, 
bilinçli ve kırsal alanlarda nüfus planlaması çalışma
larına hemen başlanmalıdır. Bu arada kürtaj, aşağı
daki sebeplerle behemahal serbest bırakılmalıdır : 

Sosyo - ekonomik, militer, politik ve rnedikal se
bepler gözönüne alınmak şartıyla eğer konuya krimi-
nal düşük ve gizli kürtaj açısından bakacak olursak, 
problem anne ölümlerine sebep olan, anne sağlığını 
tehdit eden acı bir faciadır. Bu facia daha çok Ana
dolu kadınını perişan etmektedir. 

Komşu ve Avrupa ülkelerinde konu şu vaziyet
tedir : 

1965 yılında Danimarka ve İsveç'te ilk yasal uy
gulama olmuştur. 27 Mayıs 1968'de İngiltere'de, 
17 Ocak 1975'de Fransa'da bazı şartlarla yasal uy
gulamaya geçilmiştir. Komşumuz Bulgaristan ilk uy
gulayan komşularımızdandır. 

Sayın Bakanım ve aziz meslektaşım; eksik bilgi
ye dayanan eleştirilerim olmuştur, tamamlamanızı 
olağan sayarım ve hatta gurur duyarım. 

Bu vesileyle 1982 Bütçesinin Türk milletine, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına hayırlı ve uğurlu ol
masını Cenabı Haktan niyaz eder, Danışma Meclisi
nin sayın üyelerine, şu anda kutsal görev anlayışıyla 
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yurdun dört -bir yanında çalışan doktorundan ebe
sine, hemşiresine, sağlık memuruna, hizmetlisine ka
dar herkese şükran ve saygılarımı sunarım, başarıla
rının devamını dilerim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Sayın Çakmakçı, buyurun efendim. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, sayın üye

ler, Sayın Bakan ve Bakanlığın değerli temsilcileri; 
Sağlık sorunlarının ve 'bunun yanında hekim so

runlarının mevzubahis edildiğinde, üstünkörü üzerin
de durulduğu hep bilinmektedir. Bugün yine aym du
rumu, biraz evvel Sayın Balkanın zamanı kısıtlama
sı konusunda da görüyoruz. Ülkenin bu kadar büyük 
sağlık sorunları karşısında zamanın daha da kısıt
lanmasını istemesi, yine hekimliğin ve sağlık sorunla
rının kaderindendir diyorum. 

Konuşmamı biraz genişçe hazırlamıştım; ama ta
sarruflar yaparak, zamanınızı fazla almamaya gayret 
edeceğim ve yine hekim 'bu kısıtlamaya ve kararlara 
uymaya çalışacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ülkemizin tüm sağlık sorunlarını bu kısa sürede 

ortaya koymanın imkânı yoktur ve bunlara çözüm 
yolları göstermenin hele hiç yoktur. 

Sözlerimin 'başında büyük igayret, fedakârlık ve in
san sevgisiyle yola çıkıp, sıtma savaşını, verem sava
şını, trahom savaşını kazanan tüm sağlık ordusuna 
memleket adına saygılarımı sunmakla başlamak isti
yorum. Kazanılan savaşların ürünlerinin devamlı ol
ması için de, devamlı tetikte bulunulmasının gerek
liliğini vurgulamak işitiyorum. 

Bütçe rakamları üzerinde uzunca durmayacağım, 
ancak çok yetersiz olduğunu ben de vurgulamak is
tiyorum. Son beş yıl içinde Bütçemizin, tüm bütçenin 
ı% 392 dolayında artması karşısında, Sağlık Bütçe
sinin geçen yıldakinden de % 12,06 gibi bir düşük 
rakama ve tüm bütçe içinde de % 2,74 oranına düş
tüğünü belirtmekle yetineceğim. Bu Sağlık Bütçesini 
hazırlayan evvela Bakanlık yetkililerinin biraz daha 
gayretli olmalarını temenni edeceğim ve Sayın Bütçe 
Plan Komisyonumuza burada teşekkür etmek isti
yorum; Hükümetten gelen teklifleri bir miktar olsun 
artırmış olmaları nedeniyle. 

Sağlık hizmetleri çok yönlü, karmaşık ve zor bir 
hizmettir. Çeşitli sorunlar birbirini etkilemekte ve bu 
çeşitli sorun ve disiplinler arasında uyum sağlamak 
çok zor olmaktadır. 

Evvela Bakanlığın teşkilatında bazı düzeltmeler 
yapmak gerekmektedir zannediyorum. Bu arada duy

duğumuza göre, yeni bir teşkilatlanma düşünülmekte
dir, ancak bunu yaparken de çoki titiz ve dikkatli dav
ranmak gerekmektedir. Çünkü, Bakanlık Teşkila
tında iş görecek personeli bulmak çok zor olacaktır 
giıbi geliyor bana; düşünülen plan içinde çalışılırsa. 

Tayin konuları, bugüne kadar hakkaniyet esasla
rına göre yapılmadığını vurgulamak istiyorum. Konu, 
sadece bir genel müdürün yetkisine bırakılmamalıdır. 
'Esasında bırakılmamıştır; ama işlem o yönde yürü
müştür büyük bir kesimiyle. Bunu Komisyonun yet
kisiyle ve tüm genel müdürlerin muvafakatiyle ya
pılması doğrultusunda halletmeye gayret etmekte fay
da vardır. 

Sağlık, sadece insan bedenine yönelik hizmetlerle 
elde edilemez. Onun yaşadığı ortamı düzeltmek, ko
nut sorununu halletmek, beslenmesini temin etmek, 
şehirlerin su ve kanalizasyon şebekelerini de yapmak 
gerekmektedir,. 

Böyle çok geniş bir yelpaze içinde yayılmış so
rumluluk ve hizmetleri biraz ayıklamak, etkin ola
madığı alanları o yelpazeden çıkarmak gerektir (Sağ
lık Bakanlığı hizmetleri içinden.). 

Kanalizasyon yoksa, lağımlar dışarıda akıyorsa, 
su şebekesi yoksa veya teknik şartlara uygun değilse, 
bataklıklar sıtma saçan anofel yuvaları halindeyse 
Sağlık Bakanlığı ne yapacaktır? Sadece ilaç püskürt
mekle sıtmanın, paratifonun önü alınamaz. 

'Başşehrin göbeğinde hâlâ tifo salgınları görülebili-
yorsa,- bunun sorumlusu Sağlık Bakanlığı olamaz. 
Onun görevi, ancak sağlıklı ortam içindeki insanı 
hasta etmemek ve hasta olanı da iyileştirmektir. Gö
revler, sorumluluklar artık kesin olarak belirlenme
lidir, 

Sağlık sorunlarının çok karmaşık olduğunu söyle
miştim. Konuşmamda ben de biraz karmaşık düzen 
içinde olursam, mazur görmenizi istirham edeceğim. 

Ülkemizde sadece Sağlık Bakanlığı değil, neredey
se tüm bakanlıklar, hatta genel müdürlükler sağlık 
hizmeti vermek için yarış halindedirler ve rantabl ol
mayan çalışmalar içine girmişlerdir. Bu o kadar yay-
gınlaşltınlmıştır ki, Sayın Adalet Bakanının buradaki 
konuşmasından öğrendiğimize göre, Yargıtay içinde 
bile bir fizik tedavi birimi kurulabilecek kadar ileri 
gidilmiştir. Başta hekim olmak üzere, tüm sağlık per
soneli ve sağlık kuruluşlarının tek elden yönetimi çok 
eskiden beri düşünülür. Bunun üzerinde durulması 
•gerekir kanısındayım, 

Sağlık Bakanlığı yataklarının ülke düzeyinde den
gesiz dağıldığını, hekim ve diğer personelin dengesiz 
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dağıldığını hep (biliyoruz, istatistik rakamlarım var, | 
vermekten içtinap ediyorum zamandan kazanmak I 
için; hepimizin bildiği konulardır. I 

Bakanlığın yataklarının büyük bir kısmı da 100 I 
yataktan küçük hastanelerde dağılmış olduğundan, I 
bunlardan da rantabl bir verim alınamadığı bilin- ! 
mektedir. Bu yatak dengesizliğinin ve hekim denge- I 
sizliğinin sebep olduğu büyük sorunlar vardır. Bu I 
dengesizlik vatandaşa, «Sen bulunduğun ilde .tedavi I 
olamazsın, kalk, şu büyük illere gel» demek oluyor I 
açıkça. Bu o kadar kolay mı ve nasıl gelinir büyük I 
kente?.. 

Muhterem arkadaşlar; I 
Eğer 'bir hastanız taşradan büyük bir kente nak

line mecbur olmadınız veya böyle bir şeye şahit ol- I 
madınızsa bu dramı size anlatabilmem mümkün de- I 
ğildir. Evet, diyorum ki, bu olaylar fecaattir ve yıl
lardan beri buna çare aramayanlar için de en azın
dan yüz karasıdır. I 

Bu arada, taşra hastanelerimizdeki tıbbın, tıbbi 
donanım eksikliğinden kaynaklanan sorunları, bilgi, 
görgü ve insan sevgisinden kaynaklanan üstün beceri- 1 
leriyle tamamlamak içi gece - gündüz hiç bıkmada 
hizmet veren, hizmet verme yarışı içinde olan tüm I 
meslektaşlarımı ve yardımcı personeli saygıyla anmak
tan geçemeyeceğim. I 

Hata nerededir?.. Hastalık veya kaza Van'da, Ağ
rı'da, Kars'ta, Hakkâri'de ne ise Ankara'da, İstan- I 
bul'de da odur. Orada yapılacak tedavi ile burada I 
yapılacak tedavi, orada yapılacak tetkikle burada ya- I 
pılacak tetkik değişmez; ama olanaklar herkesin bil
diği gibi, hekimin olanakları çok sınırlıdır bu iki j 
grup içinde; ama burada demek istemiyorum ki, en I 
küçük birimimizde bile tüm tetkik olanaklarını elde I 
edebilelim... Buna da hakkımız yok tabii. I 

Türk hekimi mesleğinin ehlidir ve bunu bütün 1 
dünyada kanıtlamıştır. Yeterki ona olanaklar sağ- I 
lansııı. Modern tıbbın gerektirdiği her türlü donanı
mı hiç olmazsa bölgesel merkezlerde tamamlamak I 
gerekmektedir. Daha sonra arz etmek istediğim bir I 
konu da, burada kısaca bahsetmek isterim. I 

Üst düzeyde sağlık hizmetlerinin daha çok fakül- I 
te hastanelerinde verildiği, verilebildiği herkesin ma- I 
lumlarıdır. Vatandaşın da hep arayıp durduğu; ama I 
kendisine çdk pahalıya, çok eziyete ve hatta bazen I 
hayatına mal olan bu hizmeti ona biraz daha yaklaş- I 
tırmak lazımdır diyorum. Hastanelerimizin vç yatak
ların bu dengesiz dağılışı yanında onların sıkıntıları I 
ve yer yer de perişanlığı çoğumuzun bildiği gerçek- 1 
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lerdir. Bu sıkıntılar o kuruluşlara düşen hizmet yükü
nün çok, hem de çok fazla oluşundan ve bunun ya
nında da yiyecek ödeneklerinden tutun da her türlü 
sarf malzemesi ve tıbbi donanım yetersizliğinden kay
naklanmaktadır. Yıl sonu yaklaştığında yiyecek öde
neğinin bittiği için veya hastanenin soğukta kaldığın
dan bahsederek ödenek isteyen başhekimlere, «Hasta
ları taburcu edin» veya «Sen çaresine bak» diyebilen 
yetkililer de vardı geçen yıllarda. 

Sayın üyeler; 
Bir hizmet ya gereği gibi yapılır veya niç yapıl

maz. Hele bu hizmet sağlık hizmeti ise, orta yolu yok
tur bunun. Her şeyi her yerde bulundurmak da imkân
sızdır. Bunun için kademeli bir sistem oluşturmak en 
akılcı yoldur, işte bu akılcı yol, bizi sağlık hizmet
lerini vatandaşa götürecek sisteme ulaştırmaktadır. 
Bu sistem, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesidir. 

1948 insan Hakları Beyannamesinin getirdiği, her
kese eşit sağlık hizmeti verebilme düşüncesinden ha
reketle, 5.1.1961 tarihinde yürürlüğe giren 224 sa
yılı Kanunla sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
kabul edilmiş ve ilk olarak Muş ilinde uygulamaya 
geçilmiştir; fakat... 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, 2 dakikanız var. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Teşekkür ederim. Zaten 

bilerek, ona göre kısaltarak konuşuyorum Sayın Baş
kan. 

Fakat bu sistem içinde ümit edilen verimi aldığı
mızı da söylemek imkânsızdır. Bu maksatla büyük 
yatırımlara girişilmiştir; ama tam verim alınamamış
tır. Kanımca, bu verim alınamaması organizasyon ve 
koordinasyon bozukluğuna dayanmaktadır. Gerekli 
hekim ve elemanımız vardır; ancak dağıtmak imkânı
nı bulamamışızdır. O yüzden de bu hizmet yürüme-
miştir. 

Bütün sorun, hekimin o hizmete talip olmasını sağ
lamakta, ona özendirmekte yatmaktadır. Bunları ya
pamadığımız için hekime zorunlu hizmet getirdik. 
Buna karşı da değiliz biz hekimler. «Ülke ihtiyacı
dır. Görevimizdir» diyoruz. Zira hekim, milletin ka
zanması gereken bütün savaşlarda hep Ön sırada ol
muştur. Bundan böyle de genç hekim kardeşlerim 
hep ön sırada olacaklardır; ama bu hizmet yarışın
da kendisine bazı olanakların tanınmasını da iste
mektedir. Bunda da haklıdır; çünkü hekimlik, hiçbir 
meslekle karşılaştırılamayacak derecede yüksek so
rumluluk ve fazla çalışma ister. Hekimlikte mesai 
saati yoktur; «tş bittiği zaman biter» prensibi vardır. 
Bu süre tam hayat süresidir; ancak hayatın sonunda 
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biter. Tabii, hekimin hayatının sonunda... Gecenin 
yarısında yatağından çıkıp veya hiç yatağa girmeden 
sabaha kadar bütün bilgi, beceri ve gücünü bir insa
nı yaşatmak için sarf edip, ertesi gün de yorgunlu
ğunu belirtmeden yeni hastalara, yeni dertlere deva 
bulmak gayreti içinde olmak insana bazı haklar ver
mez mi?.. Bir genel cerrah olarak uykusuz geçen ge
celerimin sayısını bilemiyorum şimdi. Bu uykusuz 
gecelerin sonunda bir hayat kurtarmanın verdiği ma
nevi haz ve mutluluk unutturmuştur onları. 

Mesleğin özelliği zaten fakülte sıralarından başla
maktadır. !Tıp eğitimiyle diğer eğitimleri karşılaştır
mak istiyordum. Zamanım yok. Ondan sarfınazar 
ediyorum. 

Mecburi hizmet, askerlik, uzmanlık eğitimi ve bit
tiği zaman yaş 35 olmuştur. Bu, şairin dediği gibi, 
yolun yarısı eder; ama daha kendi düzenini kurama
mıştır. 

Tıp eğitiminden kısaca bahsetmek istiyordum. Tıp 
fakültelerimizin ülke düzeyine yayılmasında büyük 
faydalar mülahaza etmekteyim. Buna karşı görüşler 
de vardır. Münakaşa edilebilir; ancak tıp eğitiminin 
tüm bölümleriyle değil, benim düşünceme göre, te
mel tıp veyahut klinik öncesi tıbbı muayyen merkez
lerde toplayıp, sağlık hizmetlerinin halka da ulaştı
rılabileceği, klinik döneminin ülke sathına bir an ev
vel yayılmasında büyük faydalar olduğunu vurgula
mak istiyorum. 

Yukarıda da arz ettiğim sosyalizasyon sistemi için
de hekim ve sağlık personelinin çalışma düzeni tam 
gün çalışma şeklinde belirlenmelidir. Sağlık hizmet
lerinin sürekliliği ancak böylece temin edilmiş olur. 
ıBunun için de hekimi hastanede tutmak şartları ha
zırlamak gerekmektedir. Son yıllarda hastanelerden 
ayrılan hekimler emin olunuz isteyerek ayrılmamış
lardır. Onlar biraz onore edilebilmiş olsaydı, onlara 
bazı olanaklar sağlansaydı seve seve devam ederlerdi 
görevlerine. Ona fazla çalışmanın karşılığı verilseydi, 
yan ödemeleri biraz artırılabilseydi, ona yılda üç ay 
fiili hizmet zammı verilseydi hastanede kalmayı yeğ
lerdi hekim kardeşim, arkadaşım; çünkü o, hastane
nin özel havasını ciğerlerine doldurmadan yaşaya
maz. Çalışanlar arasında büyük farklılıklar yaratma
nın toplumun hayrına olmayacağını da biliyoruz; 
ama çalışmanın karşılığını -vermeden de verimi ar
tırmanın mümkün olmadığını da hep bilmekteyiz. 
Hem zaten çalışanlar arasında bazı ayrıcalıkların ya
pılabildiğini de 'Bütçe görüşmeleri sırasında hep bera
ber dinledik yetkili ağızlardan. Kimsenin çok ücret 

aldığını söylemek istemiyorum; ama hizmetin özel
liğine göre ayrıcalıklar yapılabildiğine işaret etmek 
istiyorum. Bu haklar hekimden neden esirgenmiştir?.. 
Hekim, sadece ona ihtiyaç duyulduğu zaman değil, 
her an aynı değerlerle teçhiz edilmesini istemektedir 
ve bunda da haklıdır. 

Hastanelerimizin büyük yükü vardır. Fuzuli iş
lemlerle doldurulmuştur. Trafik şoför ehliyetlerinin 
sağlık kurulu raporlarına kanımca Ihiç ihtiyaç yoktur. 
Öğretmen olacak bir gencin okula girerken sağlık 
kurulundan geçmiş olması, okulu bitirdiğinde tekrar 
bir sağlık kurulundan geçmiş olmasının nedenleri ne
dir, hiç anlayamıyorum. Bunlar hastanelerimize bü
yük yük getirmektedir. Bunları düzenlemekte zanne
derim yarar olacaktır. 

Bir de fakülte sonu eğitimi konusunda durmak is
tiyorum, kısaca. Vaktim yok; ama... 

BAŞKAN — Evet Sayın Çakmakçı. 
ZBKİ ÇAKMAKÇI — Evet, bitiriyorum Sayın 

Başkan. 
Tıp fakültesinden sonra Anadolu'ya gidecek genç 

hekim arkadaşıma tıbbın yeniliklerini anında iletmek 
durumundadır, diyorum Sağlık Bakanlığı için. Dün
ya tıbbini tarayıp, ona muntazam periyodikler şek
linde tercüme ederek ulaştırmanın yararları vardır; 
çünkü hekim, orada ne bir periyodik bulabilecektir, 
ne de aldığı 10 - 12 bin lira maaşla bir periyodiğe 
abone olabilir. 

Uzmanlık düzeyinin aksayan tarafları vardır. Bu 
da mühim bir konudur. Tıp eğitimi görmemiş kişiler, 
biyokimya mütehassısı, ©fendim, haıtlta ahaltomii mü
tehassısı, anatomi öğretim görevlisi olabilmektedir. 
Bu, tıp eğitimi görmeyen bir kişinin, ikterin ne oldu
ğunu bilmeyen bir biyokimya mütehassısının veya
hut göbek fıtığının uzmanlık imtihanında bir kemik 
hastalığı olduğunu söyleyebilecek derecede cahil, 
tıp mesleği dışındaki bir kimsenin ileride anatomi 
öğretecek bir öğretim görevlisi şekline dönüşmesi, 
bilmiyorum ne kadar mantıkidir. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonundan bahset
miştim. Sözlerimi fazla uzatmıyorum. Başka konula
rım da vardı. Değinmeden, fazla vaktinizi almadan 
sözlerime son veriyorum. 

Bütçemizin ulusumuza, ülkemize hayırlı olmasını 
diliyor ve bundan sonraki yıllarda bütçeyi hazırla
yanların biraz daha dikkatli, biraz daha becerikli ol
malarını temenni ederek, saygılar sunuyorum, (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Sayın Akdemir, buyurun efendim. 

— 406 — 



Danışma Meclisi B : 48 29 ? 1 . 1982 O : 1 

MEHMET AKDEMİR — Sayın Başkan, Danış
ma Meclisinin değerli üyeleri, Sayın 'Bakanım ve Ba
kanlığın seçkin temsilcileri; 

iBurada birkaç gündür zaman ayarlaması husu
sumda Sayın Başkanlığın çok (büyük müsamahaları 
olmuştur. Özelikle hayvan haftalıklarını konuşurken, 
bir değerli konuşmacının konuşmalarını büyük bir 
zevkle 37 dakika dinledik. Yine, kültür ve turizm 
hususunda konuşan /bir konuşmacının konuşmalarını 
39 dakika, çok büyük bir zevkle dinledik. Sayın Baş
kanlığın, bugün sağlık konusu konuşulurken zaman 
hususunda çok hassasiyetli davranmamızı söylemesi, 
hakikaten uymamızda büyük yarar var; ama Sağlık 
'Bakanlığının ve sağlığın ikinci duruma, hatta sona 
alındığı hususunda Meclisin de genel bir kanısı 
olduğu düşüncesindeyim. 

•Kanuni Sultan Süleyman; «Olmaya 'devlet cihan
da 'bir nefes sıhhat gibi» demiştir. Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının 1982 Mali Yılı Bütçesi üzerinde 
konuşmak için söz almış olmam, bundan önce de 
yılarca konuşulanlar giJbi Bütçe üzerinde ağlama du-
rvarı konuşmaları olacaktır. Boş yere konuşma ola-
ca'kjtır belki de. 

IBoş yere olacaktır; çünkü, dünyanın 'hiç 'bir ül
kesinde genel bütçedeki sağlığa ayrılan pay % 2,714 
değildir ve olamaz da. Her ağzını açan Türk vatan
daşı, hekimlerin görevini yapmadığını söyler; ama 
ne zaman söyler? Hasta olduğu zaman. 

(1950 yılından bugüne değin Sağlık Bakanlığı Büt
çesi hiç bir yıl 'bu kadar gülünç rakamlara düşme
miştir, genel bütçe yüzdesi itibariyle. İnsafla söyle
mek ve düşünmek gerekir ki, bir yıl öncesine göre 
hiç bir hakanlığın, hiç 'bir kurum ve kuruluşun büt
çesi azalma göstermemiştir; ama Sağlık Bakanlığı
nın Bütçesi 1981 yılına göre ı% 111,44 azalma göster
miştir. O halde bizler, sağlık hizmetinin iyi, daha 
iyi olmasını istemek hakkına sahip değiliz. Hele hele 
1981 yılına göre '% '111,44'ten daha az sağlık isteye
ceğiz. İnsafınıza hitap etmek istiyorum sayın üyeler. 

1982 Yılı Bütçesinde personel giderleri % 17,19 
eksltilmiş'tir. O halde Sağlık Bakanlığı, Sayın Baka
nımızı tenzih ediyorum, sağlık personelinin çok fazla 
ücret aldığını veya zaten lüks bir sağlık hizmeti gö
türülüyor, personeli azaltalım da giderler azalsın dü
şüncesindedir. Bu düşünceden hareketle de Bütçeyi 
genelde % 11,44 azaltma ile 'başlamıştır. Bu Bütçe 
ile idareyi maslahat yapılır sağlık konusunda. 

Değerli üyeler; 
iAnayasanın 49'ncu maddesi, «Devlet, herkesin be-
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den ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi 
(bakım görmesini sağlamakla ödevlidir.» diyor. 

'Bu 'Bütçe ile Devlet, sağlığın bedenisini de, ruhi
sini de yapamaz. Sağlık sorunlarının, maddi olanak
larla birlikte ve ıbir bütün olarak ele alınması ve bu
güne kadar kısa ömürlü hükümetlerin çözemeyeceği 
durum haline geldiğini görüyoruz, yaşıyoruz. Oysa, 
ülkenin sağlık politikası hükümetlerin değil Devletin 
politikası olmalıdır ve hiç bir zaman bir oldu bittiye 
gdbirilmemıelidir. Yasalar ve yönetmelikler sağlık per
soneline karşı 'bir kompleksin etkisi ile çarptırılmama-
lıdır. Sağlık personeli olmadan sağlık sorunlarının 
çözülemeyeceğini bilmek gerekir. Türk halkı bugünkü 
sağlık hizmetini hak etmemiştir; ama sağlık persone
line, özellikle hekimlere, 'gecesi gündüzü, mesai saati 
nedir bilmez deneceğine, vatandaşı para hırsı ile so
yan zümre gözü ile bakılmıştır. Onun için de, her 
devirde birtakım gerçek işlerliği olamayacak zecri 
tedbirlere 'baş vurulmuş, örneğin; 2136 sayılı Tam 
Gün Yasası ve sadece hekimlere uygulanan Meciburi 
Hizmet Yasası gibi... 

Değerli üyeler; 
Anayasanın 49'ncu maddesindeki «Sosyal devlet 

olma» kavramı 1961'den de önce, 1936*da çıkarılan 
3800 sayılı tş Kanununda yer almaktadır. Ancak bu 
Kanunda İşçi, Sigortasının ıbir yıl içinde kurulması 
hükme bağlanmış olmasına rağmen, ancak on yıl 
sonra, 1946'da malullük; yaşlılık, ölüm sigortası da 
1950'de; hastalık ve analık sigortası ise ancak 1951 
yılında yürürlüğe 'girebilmiştir. 1964 yılında da 506 
sayılı yasa yürürlüğe girmiştir. Böylece, Sosyal Si
gortalar kapsamına sigortalı çalışan kesimimiz alın
mış, 1977'de ana ve babaların sağlık yardımlarından 
yararlanılmaya başlanmıştır. 

Sosyal Sigortalar kapsamına 'giren bir kişiye 1951 
yılında verilen sosyal güvencelerin tümünden yalnız 
hastalık sigortasını, sigortasızı, işçisi, köylüsü, esnaf 
ve sanatkârı ile Türk toplumunun diğer kesimlerin
den esirgemek sosyal devlet anlayışı ile bağdaşamaz. 
Maddi varlığı yerinde olmayan vatandaşın sağlığını 
yabana mı atacağız o halde? 

Malumunuz olduğu gibi; sağlık hizmetleri koru
yucu 've tedavi edici olmak üzere ikiye ayrılır. Bun
lardan koruyucu sağlık hizmetleri emredici, yasak
layıcı ve teşvik edicidir. Kişilerin istek ve arzularına 
'bırakılamaz. Bu nedenle de Devlet tarafından finanse 
edilmelidir. Tedavi edici sağlık hizmetleri ise, fertleri 
ve aileleri ilgilendirir. Dolaylı olarak da Dev
letin sorunu olur. Devlet, bu her iki sağlık 
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hizmetini ibirden yürütmeye kalkacak olursa, Bütçesi 
Genel Bütçenin en az % 20'si olmalıdır. Oysa, mem
leketimizin içinde 'bulunduğu ekonomik durum buna 
engeldir. O halde Devlet, koruyucu sağlık hizmetlerini 
üstlenmeli, 'tedavi edici ısağlık hizmetlerinin finansma
nını ise Devlete en az yük yükleyici; fakat dalha iyi 
hizmet verebilmesi şeklinde çözümlenmelidir. Bunun 
da tek yolu genel sağlık sigortasının kurulmasıdır. 
Tüm 'vatandaşları tedavi edici sağlık hizmetleri, hiç 
bir şart aranmadan sunulabilmelidir. Genel sağlık si
gortası, Silahlı Kuvvetler ve SSK kapsamı dışındaki 
tüm vatandaşların yalnız hastalık sigortası sorununu 
çözümlemelidir ve bu hizmeti kesinlikle de ücretsiz 
yapmalıdır. Mali kaynağını da, vatandaşın ödediği 
primler ve ödeme gücü olmayanlar adına Devlet büt
çesinden yapılacak katkılar teşkil etmelidir. 

Tıp hizmetleri bu gaye için sigorta, Sağlık Ba
kanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, üniversiteler ve 
diğer kamu sağlik kurumları ile özel hastanelerden ve 
serbest çalışan hekimlerden satın alınmalıdır. SSK, 
Silahlı Kuvvetler, sağlık tesisleri, asli görevlerini ak
satmamak kaydı ile, atıl kapasite yaratmayacak şe
kilde genel sağlık sigortası kapsamındaki vatandaşa 
hizmet etmelidir. Bunun için adı geçen kuruluşlar, 
temsilcilerinden oluşan bir heyet, keyfi ücret alma 
'durumunun ötesinde, ücret takdir komisyonu kur
malı ve ücretleri tespit etmelidir. 

Kamu kuruluşlarına tanınan haklar, özel sektöre 
de tanınmalı, eşit ücret politikası uygulanmalıdır. 

(Ayrıca, 'bu yasa ile hekim ve eczanelerin yurt sat
hına ve şehirlerin değişik kesimlerine dengeli bir şe
kilde dağılımı da sağlanmalıdır. 

'Bunun için dünya standartları gözönüne alınarak 
Türkiye'nin bir sağlık haritası yapılmalı ve her yö
renin sağlık ihtiyacı ortaya konmalıdır. Bugün, dünya 
standartlarına göre doktor endeksi 1/7501, yatak en
deksi ise 10/2500'dür. Türkiye'nin doktor endeksi ise 
1/1650'dir. IBu endeksler altında kalan yörelerimizde 
serbest tababet ve özel hastaneler desteklenmelidir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler;' 
iBiliyorsunuz ki, Türkiye'de yeterli hasta ve has

tane yatağı mevcut değildir. 2500 kişiye 10 yatak üze
rinden hesaplanırsa, 45 milyon nüfusa 180 bin genel 
ihaslta yatağı gerekir. Oysa, Türkiye'de 1980 yılı ista
tistiklerine göre toplam 827 hastane ve 99 bin 117 
yatak mevcuttur. Bunlardan '604 hastane Sağlık Ba
kanlığına, 33 hastane diğer bakanlık ve resmi kuru
luşlara, 17 hastane üniversitelere, 10 hastane beledi
yelere, 73 hastane SSK'ya, 90 hastane de özeli kişile- J 
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re aittir. Silahlı Kuvvetlere ait olan hastane sayısı 
bildiğim kadarıyla 40 civarındadır. 

Halbuki lbu hastanelerin, dolayısıyla mevcut ya
takların yurt sathına dağılımında belirgin dengesizlik
ler mevcuttur. Ayrıca tam kapasiteyle de çalıştırıla
mamaktadır. Böyle olunca atıl yatak kapasitesi ya
ratmak, atıl hekim ve personel kapasitesi yaratmak
tadır, Öylesine ki, bazı şehirlerde Sağlık Bakanlığı, 
SSK, Silahlı Kuvvetler, belediyeler, üniversiteler ve 
diğer kamu kuruluşlarının hasltane ve dispanserleri 
mevcuttur. Burada sağlık personeli ve yata'klarda da 
atıl kapasite olmaması mümkün değildir. Bütün bun
lar her zaman ilgililerce 'bilinir; ama her sağlık ba
kanı, 'bakan olmanın gayretiyle bütün sağlık tesisle
rini tek elde toplamaya yönelik uygulama imkânın
dan yoksun demeçler verir, bu demece de sendikalar 
karşı demeçler verir. Halber de unutulup gider. 

Oysa, soruna doğru teşhis koymak gerekir. Sorun, 
sağlık tesislerine el koymak değildir. Kaldı ki bütün 
sağlık tesisleri Sağlık Bakanlığına 'bağlansa, bu 'büt
çelerle ve çalışma düzeniyle sağlık hizmetlerinin daha 
iyi olacağını da iddia edemeyiz. 

O halde çözüm ne olmalıdır?.. Yurdumuzda sağ
lık hizmetlerini götüren personel ve alt yapı tesisleri 
belli olduğuna göre mevcutları iyi ve verimli olarak 
çalıştırmak, kurumlar arasında koordinasyonu sağla
mak, atıl kapasite yaratmamak, ülke çapında adaletli 
bir dağıtımla yeni sağlık tesisleri açmaktır. Bunun 
için de genel sağlık sigortasının kurulması ve tıp hiz
metlerinin satın alınmasının prensip olaralk kabul edil
mesi... Hizmetin satın alınması tüm kamu kuruluş
larında eşit birim fiyatlar üzerinden olmalıdır. Atıl 
kapasitesi olan hastaneler hangi kuruma ait olursa 
olsun genel sağlık sigortalılarına ve sigortalılara satı
labilecektir. Ayrıca, SSK'lılar da doktorlarını seçebil
miş olacaktır. Böylece atıl yaltak kapasitesi olmaz, 
iş kapasitesi de artar. 

Burada, bir hastanede başka sektörden gelen has
taların angarya şeklinde telakki edilmemesi için tıp 
hizmeti gelirlerinden kurumla heraber hizmet veren
ler; başta doktorlar olmak üzere yeterince prim al
malıdırlar. Bu, sağlik kurumlarının denetimini de, 
Sağlık Bakanlığının önderliğinde her kuruluştan olu
şacak ihtisas birlikleri yapmalıdır. 

Yataklı sağlık tesislerinin planlaması büyük şe
hirden kırsal kesime hizmet götürme esasına dayan-
dırılmahdır. Kırsal kesimdeki sağlık tesislerinin bü
yük şehirlerdekilerle 'ilişkisi ve işbirliği sağlanmalıdır. 
Açılacak herhangi bir sağlık tesisinde yatak kapasite
si çevrenin nüfusu dikkate alınarak yapılmalıdır. 
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Hastanelerin Sağlık Bakanlığı, Sigorta, üniversi- I 
teler, Silahlı Kuvvetlerden hangisi tarafından kurula
caksa o bölge nüfusunun 20 yılkı nüfusu gözönünde 
tutularak kurulmalıdır. I 

'BAŞKAN — Sayın Akdemir üç dakikanız var
dır. 

MEHMET AKDEMİR — Bağlayacağım Sayın 
Başkanım. 

Zira, SSK kapsamına ©•irenlerle Silahlı Kuvvet
lerin sağlık 'hizmetlerinin Türkiye çapındaki oranı 
aşağı yukarı % 40 civarındadır. 2 biri yılında ise 
% 60'ı aşacaktır. Bunun için her yerleşim merkezin
de SSK - Silahlı Kuvvetler ve Sağlık Bakanlığı ayrı 
ayrı 40 - 50 yatak kapasiteli sağlık kurumu açacağı- I 
na, birisi çok daha iyi ve randımanlı çalışacak olanı 
açar. 

Bu düşünceden 'hareketle sosyalizasyon uygulama
sı için yapılacak olan ve fakat itam olarak işlerlik ka
zandığını iddia edemeyeceğimiz altyapı tesisleri de I 
çok yararlı olacaktır. 

Nüfusu 2 binin altında olan yerlere sağlıkevi, 
bundan sonra daha büyüklere de küçük, büyük hasta
neler ve ileri tetkik hastaneleri açılabilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Malumlarınız ki, yurdumuzda istihdam politikası 

ve işgücü potansiyeli açığı büyüktür. Politik beyanat- I 
lar büyük şehirlerde doktor birikimlerinin çok ol- I 
duğu yönündedir; fakat çare de bulunamamıştır. Ger
çekten de üç büyük şehrimizde dünya standartlarını 
aşan doktor birikimi mevcuttur. Hele, 18 bin kişiye 
bir doktorun düştüğü yerleşme merkezlerimizin ol
duğunu da düşünürsek, bu birikim son derece ada
letsizdir. Bingöl'de de bu durum mevcuttur. 

Devlet olarak doktor yetiştirmede politikamız ol
mamıştır. Politik mülahazalarla gelişi güzel tıp fakül
teleri açılmış; ama bu fakültelerin öğrenci yetiştir
mesini sağlayacak imkânları olmamıştır. Gelişmesini 
tamamlayan tıp fakültelerine de hiçbir yükümlülük 
getirilmemiştir. Üniversitelerimizin özerklik kavramı 
yanlış değerlendirilerek, sadece kadrolar verilmiş, is
tenilmesi gereken görevlerde başı boş bırakılmıştır. I 

Bazı tıp fakültelerinde her öğretim üyesine 5 - 6 1 
öğrenci ve yalnız 2 - 3 yatak düşer hale getirilmiş ve I 
dünyada eşi görülmeyen örnekler türetilmiştir. Örnek I 
olarak, 1940'larda İstanbul Tıp Fakültesi binin üze
rinde öğrenci yetiştirirken, bu iki olmasına rağmen I 
şu anda bin kadar öğrenci yetiştirememektedir. Yı
ğılan öğretim üyeleri değil hasta muayene edebil
mek, oturacak oda 'bile bulamaz duruma gelmiştir I 

I bazı kliniklerde. Umarım, yeni çıkan Yüksek Öğre
tim Kanunu buna bir çare olacaktır. 

Öğretim üyeleri gideceği diğer öğretim kurumla
rında da hem atıl kapasite yaratmaz, hem de bilim
sel seviyeyi yükselterek doktor açığını hızla kapatır. 

I Değerli üyeler; 
I Son senelerde eczacı ve diş tabibi birikimi de çok 
I olmuştur. 2 - 3 eczacı gereksinimi olan yerlere 50'ye 

yakın eczacı tayin edilmiş, iki fotöyü olan yere de 20' 
I ye yakın diş tabibi tayin edilmiştir. Oysa, 70 bin dok

tora ihtiyacımız varken, yılda 150 bin genç doktor 
olmak isterken, doktorların yarısından fazlasının bü
yük şehirlerde toplanmasına neden olan bu vurdum 

I duymazlığa hiçbir zaman bir şey denemiyor. 
Ardından Sosyalizasyon Kanunu çıkarılıyor. Uygu

lama; doktora klasik devlet memuru gibi 8 - 9 saat
ten fazla çalışmasına ve de serbest çalışmaya önce-

I lik vermiyor. Doktor üzerinde bütün şeyler denenme
ye çalışılıyor; ama tüm vergilerin % 65 - % 70'ini 
bordrolardan alınıyor. 

Sayın üyeler; 
j Bayındırlık Bakanlığı ve dün de İmar ve İskân 

Bakanlığı, çizimlerini bile yaptıracak teknik personel 
bulunmadığını, teknik personelin yurt dışına gittiği
ni, işlerini özel sektöre yaptıracağını bu kürsüden din-

I lediniz; ama doktorların yurt dışına çıkması yasak. 
I Mecburi hizmet yapması gerekir çün'kü. Elbette yap

malı; ülke bizim, canımızı da veririz; ama hem suç
la, hem çalıştır, hem de hor gör... Bunlar da olmaz. 
Altı sene tahsil, iki sene askerlik, dört sene mec-

I buri hizmet, dört ile yedi yıl ihtisas, en azından 16 ile 
19 sene eder. İnsafla düşünelim. 25 yaşında tıbbi-

I yeyi bitiren bir kişi ne zaman rahat edecek ve ne za
man evlenip, yuva kurabilecektir? 

Her ağzını açan, sağlık hizmetlerinin kötülüğün
den ve sağlık personelinin rezilliğinden bahseder; 
ama bu hale getirenleri bizler çok iyi biliyoruz. 

Sağlık personeli yurdu için görevini yapıyor, vic
danen de müsterihtir. Her toplumda olduğu gibi sağ
lık personelindeki kötüler çok cüzidir ve toplumun 
tümünü de bağlamaz. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sayın Akdemir. 
MEHMET AKDEMİR — Bir dakika efendim. 
BAŞKAN — Lütfen, rica ediyorum efendim. 
MEHMET AKDEMİR — Zaman darlığı nede-

I niyle büyük sorunumuz olan sağlık sorununa tümüy
le değinmek fırsatını bulamadım. Oysa, doktor açı-

I ğı, eğitim sorunu, tıp fakültelerine mutlaka sorum-
I lulük yüklenmesi, hemşire, ebe, sağlık teknisyeni soru-
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nu, bulaşıcı 'hastalıklar, çevre sağlığı, sakatların reha
bilitasyonu, ana - çocuk sağlığı, çalışan annelerin kreş 
ve gündüz bakımevleri sorunu, küçük çocuklar başta 
olmak üzere tüm vatandaşların beslenmesi sorunu ve 
daha birçok sorunlar 'halledilememiştir. Üzerinde sa
atlerce konuşulur. Bu nedenle konuşmama son verme
den hekimlerden şimdilik verimli çalışma alabilmek 
için 'klasik devlet memuru çalışma saatlerinin dışın
da ayarlamalara gitmenin gerektiğini bildirmek ve 
Anayasanın 42 nci maddesinde, «Çalışma herkesin 
hakkı ve ödevidir. Angarya yasaktır.» ibaresine bağlı 
kalınmasını, hekimlere angarya yüklenmemesi husu
sunda Sağlık Bakanlığının çalışacağı ümidini belirte
rek; son olarak sağlık personelinin tazminat ve çalış
ma esaslarına dair 2368 sayılı Kanunu Maliye Ba
kanlığının genelgesi ile işlerliğini kanunsuz olarak 
kaybetmesini ve Sayın Bakanımızın dikkatine sun
mayı vicdan görevi olarak kabul ediyorum. 

Bu cümleden olarak Sayın Sağlık' Bakanımızın 
sosyal devlet anlayışı içerisinde sağlık hizmetlerini yön
lendirecek girişimlerde .bulunacağına ve sağlık perso
neline hakkettiği itibarı iade edeceğine inanmak is
ter ve Bütçenin memleketimize ve Bakanlığa hayırlı 
ve uğurlu olması dileğiyle saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdemir. 
Sayın Tunçbay buyurun efendim. 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkanım, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri, Sayın Bakanım ve Sağlık 
Bakanlığının değerli temsilcileri; 

Anayasamızın 49 ncu maddesi gereğince, halkı
mıza verilmesi 'devletin görevi olarak belirtilen sağlık 
hizmetlerinin bugüne değin istenilen düzeyde gerçek
leştirilemediği açıkça görülmektedir. 

Her şeyden önce çok yönlü ele alınması egreken 
sağlık politikamızı da her yeni gelen Sağlık Bakanımız 
kendine göre çizmektedir. Bundan da görüldüğü gibi 
ülke düzeyinde devamlılık gösteren bir sağlık politi
kası bugüne değin yapılamamıştır. 

Üniversitelerimizin bütçelerinin görüşmelerinde de 
yaptığım konuşmada nasıl temel, orta ve yükseköğre
timlin bir bütün olarak ele alınması önemine değin-
dimse, ülkemizin sağlık politikasının da yine bir bü
tün olarak ele alınması gerekliliğine inanan bir kişi 
olarak sözlerime başlıyorum. Sağlık alanında ele alın
ması gereken konuları şöyle sıralayabiliriz : 

1. Sağlık personeli. Bunlar hekim, diş hekimi, ec
zacı gibi anasağlık personeli, hemşire, ebe, sağlık me
muru, laborant, uzman gibi yardımcı sağlık perso
neli ve idari teknik personel olarak düşünülebilir. 
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2. Hastane, klinik, bakımevi, sağlık ocakları sa
yısı ve kaliteleri. 

3. Çevre sağlığı. Kentlerde ve kırsal bölgelerdeki 
yetersizlik. 

4. Beslenme ile ortaya çıkardığı sorunlar. 
5. İlaç sanayii, yapımı ve denetimi. 
6. Özellikle büyük (kentlerde artan ruh sağlığı 

sorunları ve alınacak önlemler. 
Görüldüğü gibi sağlık sorunlarımızı oluşturan bu 

konuların bir bütün olarak ele alınması tabii ki ya
rarlı olur. Yeni göreve başlayan Sağlık Bakanımızın 
da elbet idealize ettiği bir sağlık politikası vardır. 
Bunun her şeyden önce ülkemiz için hayırlı olmasını 
dilerim. Bu konuda tüm sağlık personelinin kendileri
ne yardımcı olacağından da hiç kuşkum yoktur. 

Sayın hekim arkadaşlarım sağlık sorununu genel 
kapsamda ele aldılar. Kanımca ilk ele alınması gere
ken konu sağlık, insangücünün temel bireyi olan he
kimin eğitimidir. Köklü bir tıp eğitimi ülkenin sağ
lık sorununda ve hekim dağılımında büyük değer ta
şır. Hekimlik en zor, en uzun ve en pahalı eğitimi 
gerektiren bir meslektir. Hekim kendisini sürekli ola
rak eğitmek, tıptaki yenilikleri izlemek, tek kelime 
ile kendisini yenilemek zorundadır. Ancak bu eğitim
de aldığı sağlam eğitimin üzerine konulduğu zaman 
en yararlı sonucu verir. Bu nedenle yüksek huzu
runuzda eğitim konusunu aldım. 

Her durumda insan hayatını her şeyin üstünde 
tutması gerektiği ilkesini benimseyerek yetişmiş bir 
hekim, inandığı görev duygusuyla her hasta karşı
sında verdiği sınavdaki başarı veya başarısızlığı ile 
mutlu veya mutsuz olur. iyi ve yeterli bir tıp eği
timi alamamış olan bir genç hekim, her gün onarıl
ması güç olan, haltta bazen mümkün olmayan ha
talar yapmaktan korkan, ürkek, kendine güven duy
gusu olmayan bir gençtir ve 24 saatini bu duygular 
içinde geçirir. Bütün bunların yanında insan sağlığı 
ile ilgili bir meslek, ayrıca toplumda daima odak nok
tası olmuş ve zaman zaman övgü veya çoğunlukla 
yakınmalara yol açmıştır. 

Mecburi.hizmet nedeniyle ülkemizin en uzak böl
gelerinde görev alan genç doktorlarımızın acil va
kalar karşısındaki imkânsızlıklar içinde duyduğu sı
kıntı, hastayı yollayabileceği tam teşkilatlı en yakın 
sağlık kuruluşunun kilometrelerce uzakta oluşu, öğ
rencilerimiz tarafından bizlere sık sık yansıtılan ger
çeklerdir, 

İzninizle size 26 Ocak 1982 Salı günkü bir gün
delik gazeteden bir pasajı okumak istiyorum : «Sa
yın Hocam, (diye başlıyor) 
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Sekiz aydır şu ilçede sağlık ocağında tabibim. Sa- I 
bah 09.00, akşam 17.00 arasında 40 - 60 hastaya ba-
ikıyorum. Sağlık ocağında bir mikroskop olmakla be
raber, sayma kamaraları ve kimyasal -maddeler ol
maması nedeniyle kullanamıyorum. Tansiyon aletleri 
bozuk, aşı gönderilmediğinden aşı kampanyasını başla
tamıyorum.» 

Bu hekimi o yöre halkına yararlı olduğuna inan- I 
dırma'k, uyguladığı mesleğinde mutluluk duymasını 
beklemek ve hele o yörede kalmasını sağlamak olanak
sızdır. İşte bu nedenlerle bugüne değin her hükümet 
tarafından ele alınması ve çeşitli yasal düzenlemeler
le soruna bir hal çaresi getirilmek istenmesine kar
şın, tam bir başarı sağlanamamıştır. Bu durumun bir 
nedeni de yukarıda belirttiğim gibi öğrencilerimize 
tıbbi sorunlar karşısında sentezci bir düşünce ile hızlı 
ve doğru karar verecek, güven içinde uygulama yete
neğini kazandıracak şekilde bir eğitim yaptırtlama- I 
maşıdır. 

Ülkemizde halen 19 tıp fakültesinde eğitim stan- I 
dantlarında büyük ayrıcalık vardır. Tıp fakültelerin
den mezun olanlar genellikle hekimlik yapmak için ye- I 
terli bilgi ve beceriye sahip değildirler. Bu nedenle | 
dış ülkelerde yeni mezunlar hekimlik yapmadan ön
ce bir süre hastanelerde gözetim altında uygulamalı I 
bir eğitim görürler. Bizde uygulanan tıp eğitimimiz
de de çağdaş bilim anlayışı ilkesini kaybetmeden bir 
değişiklik ve aşama yapma zorunluluğu vardır. Bu- I 
lunduğumuz durum ve koşullarımıza göre uygulanma
sının öğrencilerimize ve ülkemize yarar sağlayacağına I 
inandığım eğitim şeklini şematize ettiğinizde başlan
gıçtaki iki yıl temel eğitimi, onu izleyen üç yıl kli
nik uygulamalı eğitim ve son bir yıl tıp fakültesi, 
Sağlık Bakanlığı veya Sosyal Sigortalar Kurumlarında I 
yapılabilecek uygulamalı bir eğitimden sonra diplo
ma alınması ve pratisyen hekim olarak mesleğini ya- I 
pabilmesidir. Bu eğitim şeklinde tıp fakültelerine gi- I 
ren öğrencilerin çok yüksek puanlarla girdikleri göz-
önüne alınarak ve üniversite öncesi öğretimde özel- I 
Jikle fen derslerindeki köklü ve geniş bir eğitim ve
rildiği de dikkate alınarak, birçoğu aynı bilgilerin I 
tekrarı niteliğini taşıyan temel ve klinik öncesi bilgi- I 
lerde, teorik ders saatlerinde indirim yapmak gerek- I 
İldir. Ayrıca bu dönemde öğrenciye verilen bilgiler I 
uygulamayı amaçlayan 'bilgilerle ne kadar bağlılık I 
içinde verilirse o oranda unutulmayan bilgiler olarak I 
kalır. Bu anlayış içinde tıp fakültelerinde klinik uy- I 
gulamalı eğitim, amaçl'anmalıdır. I 

îlik sınıflardan itibaren hastayı tanımasını, sevgi ! 
ve saygı göstermesini sağlayacak dersler oluşturmalı [ 
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ve böylece klinik öncesi ilk klinik bölümler arasın
da yakın bir ilgi kurmaya ve ilk sınıflardan itibaren 
hekim olmanın sorumluluğunu ve saygınlığını hisset
tirmeye, benimsetmeye ve 'hekimlik kişiliğini oluştur
maya çalışılmalıdır. Dersler uygulamaya yönelik, has
ta, hoca ve öğrenci ilişkisi sıkı bir beraberlik içinde 
yürütülmelidir. Bu derslerde usta - çırak anlayışı ile 
bilgiler öğrenciye aktarılmalıdır. Özetle 'hekimin klinik 
dönemde; yani, üç, dört ve beşinci sınıflarında hasta 
başında pratik uygulama şeklinde ayarlanmalı ve öğ
renci kendisi uygulamayı yapmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Tunçbay, üç dakikanız var. 
TÜRE TUNÇBAY — Bitiriyorum Sayın Başka

nım. 
Daha önce de belirttiğim gibi pratik uygulamalı 

bir eğitim yapacak olanakları bulunmayan fakülteler 
vardır. İşte bu bölgelerde bulunan gelişmiş tıp fakül
teleri merkez olarak görev yapabilir ve bunların ci
varında Danışma Meclisi Bütçe - Plan Komisyonu
nun, üniversitelerle ilgili raporlarında belirttikleri, he
nüz gelişmemiş veya gelişmekte olan üniversitelerin 
öğrencilerine eğitim yönünden yardımcı olması sağ
lanabilir. 

Bu 5 yıllık eğitim ve öğrenim tamamlandıktan 
sonra, hekimlik diploması almadan önce, benzer prog
ramı uygulayacak olan tıp fakülteleri hastaneleri, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hastaneleri ve Sosyal 
Sigortalar Kurumuna ait eğitim kurumlarında sorum
lu olarak 12 ay uygulama yapmaya yasal olarak zo
runlu tutulmalıdır. Bu 1 yıllık uygulamalı eğitim ya
pılmadan pratisyen hekim olarak görev alamamalıdır. 
Bu 1 yıllık dönemde, ülkemizin bulunduğu koşullar 
içinde en önem taşıyan aşı ve iğne yapmayı, serum 
takmayı, ufak cerrahi girişimlerde bulunmayı, trafik 
kazalarında ilk yardımı, ana çocuk sağlığı kontrolla-
rını, otopsi yapabilmeyi, tıbbi rapor yazabilmeyi, aile 
planlaması yönünden öğütleme ve gerekli araçları uy
gulayabilmeyi ve de doğum yaptırabilmeyi bu pra
tik eğitimle öğrenmelidir. 

Bu 1 yıllık eğitim standart bir eğitim planlaması 
içinde yapılması ve sonunda bir sınavdan geçirilmesi 
de gereklidir. Bu husus, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Üniversitelerarası 
Kurul ve Yüksek Öğretim Kurulunca oluşturulabile
cek bir tıp eğitim komisyonu tarafından düzenlene
bilir. Sınavda başarılı olan öğrenci, pratisyen he
kim olarak görev alabilir. 
, Tıp fakültelerindeki bütün öğrencilerimiz tarafın
dan da eksikliği hissedilip, yıllarca önce uygulanmaya 
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geçmesi gereken bu eğitim sisteminin, üniversiteden 
gelen sayın ve çok değerli Bakanımız tarafından Yük
sek Öğretim Kuruluyla yakın bir ilişki kurmak sure
tiyle en kısa bir zamanda planlanıp uygulanmaya ge
çileceğini ümit ve arzu ediyor, hepinizi en derin say
gılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunç bay. 
Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Ermeni terörizminin Los Angeles'de Türk Baş

konsolosunu şehit etmiş olması ile insan bayatının ko
runmasını ve onun idamesini sağlayan bir bakanlık 
bütçesinin aynı güne tesadüf etmesi fevkalade anlam
lıdır. Bu duygular içerisinde konuşmama başlıyorken, 
aziz şehidimizi saygıyla anmayı da yerine getirilmesi 
gereken en önemli bir görev sayıyorum. 

224 sayılı Kanun, 12.1.1961'de yürürlüğe girerken, 
ondan önceki 222 sayılı İlköğretim Kanunu da vardı. 
Türkiye'de şöyle bir kompozisyon ortaya konulmuştu 
ve Anayasanın 49 ncu maddesinde de bu pekiştiril
mişti. Eğitimle sağlık hizmetlerinin beraberliğini temin 
eden bir olguydu bu. 

Sayın arkadaşımızın hemen ifade ettikleri gibi, bu
gün Bingöl'de 18 bin vatandaşa bir doktorun isabet 
ettiği (nüfus artışıyla bu oran biraz daha artmıştır, 
bunlar Türkiye'nin gerçekleridir) çok söylenmiştir; 
ama çözüm getirmek isteyenlerle bu mevcut tabloyu 
istismar edenleri ayırmak lazımdır. 12 Eylül'e bizi 
getiren hadiselerin temelinde bunlar vardır. Türkiye' 
nin gerçeklerini istismar ederek birtakım ifsat edici 
politikalara yönelerek kendilerine yön verenler, yol 
arayanlar olmuştur. Onu mutlaka tespit etmek la
zımdır; ama Türkiye'nin bir gerçek tablosunu da vur
gulamakta yarar vardır. O da şudur : 

Ana - çocuk sağlığı : Bingöl'de doğum oranı 
•% 61,96'dır, % 62'dir; ölüm oranı da % 65'dir ço
cuklarda. Nedendir bu?.. Bu, şundandır : Türkiye'de 
bildiğiniz gibi aile parçalanması gittikçe hızlanmak
tadır, bu endüstrinin getirdiği bir olgudur, ataerkil 
aile giderek atomik aile tipine dönüşmektedir; ama 
Türkiye'de bu olgu çok yavaştır, kırsal kesimde çok 
yavaştır. Ana - çocuk sağlığının, doğurganlığın disip
lin altına alınabilmesinin temel koşulları eğitimden 
geçer. Ankara'da ana - çocuk sağlığı merkezlerinde 
uygulanan yöntemlerin kırsal kesimde uygulanmamış 
olmasıyla ortaya çıkan çelişkiyi de bir eğitim prob
lemi şeklinde ortaya koymakta yarar vardır. 

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütterii Enstiıtüsünün 
yaptığı bulgular, bunu gayet çıplak bir biçimde ortaya 
koymaktadır. Karı - kocanın eğitim durumu, doğur
ganlık üzerinde fevkalade büyük bir etki yapmakta
dır. Örnek vereyim : Bütün evli kadınların % 68'ini 
oluşturan okur - yazar olmayan kadınların doğum 
sayısı 4,2'dir. Bu ortalama okur - yazar kadıniard'j. 
3,2'ye, ilkokulu bitirenlerde 2,8'e, orta ve lise öğre
nimini yapanlarda 2'ye, yüksek öğrenimli kadınlarla 
da 1,4'e düşmektedir. Demek ki, Türkiye'de aile plan
laması düşünülürken, her şeyden evvel bir eğitim 
planlamasına ve 1981 yılında Atatürk'ün doğum yı
lında Milli Eğitim Bakanlığımızın eğitim seferberliği
ni açmış olmasını bu açıdan şükranla kaydetmek la
zım gelir. Demek ki, okur - yazarlık arttıkça, doğum
da bir gerileme olmaktadır. Okur - yazarlık arttıkça 
çevre sağlığında büyük farklılıklar doğacaktır. Okur -
yazarlık arttıkça nüfusumuzun artış oranında demin 
verdiğim verilere dayalı olarak bir geri dönüş baş
layacaktır. 

Hipokrat yemini etmiş hekimlerimizi ister İstan
bul'da, ister Ankara'da, ister izmir'de kümelenmiş ol
sunlar, hepsini minnet ve şükranla anmak istiyorum. 
Devletin imkânlarını iyi organize edememiş olmanın 
sonuçlarını ve sancılarını yaşıyoruz bugün, ıstırabını 
çekiyoruz. 

Sosyalleştirilmiş bölge kavramı, Türkiye'de âdeta 
sağlık personelini ödüllendirme kavramı haline dönüş
türüldü. Oysa Türkiye'de sağlık hizmetlerinde bir 
denge konusu idi. Büyük zaman perspektifi içerisinde 
bu sosyalleştirme hareketi devam ettirilecekti'; uz
manlar bunu böyle düşünmüşlerdi; ama yine çarpık 
bir yaklaşımla tıpkı aynı dönemlerde (1960'İarın ba
şında) çok İyi düşünülmüş bölge yatılı okulları kav
ramı getirilirken, dağınık bir düzen içerisinde yapıl
mıştı bu. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Türkiye'nin sağlık sorunlarını bir çırpıda çözme

nin mümkün olmadığını hemen vurgulayarak; ama 
çözülmesi gereken sorunlar için ortaya konulmuş bir
takım yöntemlerin de çalışmadığını belirtmeyi de gö
rev sayıyorum. 

Yine ülkenin birtakım idari depresyonlardan ge
çerek ve Türkiye'de bir İhtilal sonrası dönemde iş
başında bulunan Milli Birlik Komitesinin, hazırla
mış olduğu 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleş
tirilmesi konusuna değinerek, zaman içinde yanlış uy
gulamaların Türkiye'de fevkalade umut bağlanan bu 
önemli Kanunun ne neticeler verdiğini kısaca belirt
mek istiyorum. 
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Sosyalleştirme de böyle yapıldı. Yolu olmayan, k 
kuş -uçmayan, kervan geçmeyen dağ tepelerine sağ- I 
lık ocakları yapıldı. Maatteessüf bugün o ocaklar hiç 
onarım da görmediği için kapı, pencereden yoksun 
kalmışlardır, içine bir tek tabibin dahi girmediği yer- I 
ler haline gelmiştir. Affınıza sığınarak ifade ediyo
rum, ahır durumuna gelen yerleri bizzat kendim gör-
müşümdür. Bu, Devletin parasını çarçur etmek de
mektir. Hiçbir vicdan da buna tahammül etmez. De- I 
mek ki, Devlet sağlık politikasını, 49 ncu maddede J 
ifadesini bulan anlamda vatandaşın ayağına götür- I 
mek istemiştir. Bunu hiçbir zaman haksızlık olarak 
nitelendirenleyiz; fakat yanlış politikalar çok iyi iş- I 
leri zaman geçtikçe rayından dışarıya 'Etmiştir. 

Bu itibarla sağlık sosyalizasyonunun cazibe hali
ne getirilmiş olması ve Türkiye sathına yayılmış ol
ması politikasını yanlış gördüğümü de ifade etmek I 
istiyorum. Eğer bu, dengeli ve bazı zaman perspektif- I 
leri içerisinde yurt çapına yaygın hale getirilse idi 
bugünkü nebice doğmayacaktı. Ben bu kanıdayım. 

Bu itibarla da, sözümü bağlamadan evvel şunu I 
hemen vurgulayayım : Ankara'da Devlet hastaneleri 
olarak çalışan; Numune Hastanesini, Ankara Hasta- I 
nesini, Yüksek İhtisas Hastanesini, çektiği yük ve I 
burada çalışan hekimlerimiz ve sağlık personelimizin 
Anadolu'nun yükünü taşımış olmaları ve kapılarını I 
açarak hizmet vermiş olmalarını şükranla kaydediyo
rum, saygılarımı arz ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Aydar. 
Sayın Karahasanoğlu buyurun efendim. I 

M. RAHMl KARAHASANOĞLU — Sayın Baş
kan, Danışma Meclisimizin değerli üyeleri, Sayın Ba- 1 
kan, Bakanlığımızın muhterem ve seçkin mensupları; I 

Sözlerime başlamadan evvel hepinizi saygıyla se- 1 
lamlıyorum. I 

Benden evvel konuşan çok kıymetli arkadaşla- I 
rım, sağlık sorunumuzu enine boyuna, derinliğine di- I 
le getirdiler. Vaktimizin de darlığı nedeniyle bende- I 
n'iz önce birkaç idari ve mali yönden önerilerimi arz 
ettikten sonra, doktorların bugüne kadar yanlış bir I 
anlama ile kamuda yanlış bir kanı husule gelmiş ol
duğunu ve bunun da nereden kaynaklandığı üzerin
de durup, tahlil etmeye çalışacağım. O da hekimle
rin fazla para istedikleri, parayı fazla sevdikleri yan
lış kanışıdır. Bu kanı gerçekten çok. yanlıştır; aslın- I 
da hekimler parayı hiç sevmezler. Şüphesiz istisna
lar geneli bağlamaz. Mümkün olsa hekimler paraya 
elini dahi sürmek istemez. Mesleğine tam bağlanmış I 
gerçek hekimler böyledir. I 
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Muhterem üyeler; 
12 Eylül Harekâtıyla Atatürk Cumhuriyetinin ebe

diyen korunmaya alınmasından, Yüce Türk milletinin 
can ve mal güvenEğinin sağlanmasından sonra, mem
leketimizde tarımda, sanayide ve topyekûn Türk eko
nomisinde sevinerek izlediğimiz gelişmelerin yanın
da 50 milyona yaklaşan nüfusu ile Devletimizin 1982 
bütçe görüşmelerinde hemen bütün bakanlıklarımızın 
bütçelerinde bir gelişme, bir artış görülürken, Sağlık 
Bakanlığı Bütçesi, 1981'de 55 431 852 000 TL.'dan 
1982'de 49 098 445 000 TL.'ya düşmüştür ki, bu yıl 
altı milyar liradan fazla olan, bu gerilemenin mev
cudiyeti gerçekten düşündürücüdür. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; 
Mensubu olarak 30 yıl yüce milletimize hizmet 

etmekten şeref duyduğum Bakanlığımızı, 1982 bütçe 
görüşmeleri vesilesiyle burada eleştirmek için huzu
runuza gelmiş değilim. Arzum ve maksadım, Bakan
lık teşkilatımızın gerek mensupları, gerekse vatan
daşlarımızca bazı benimsenmeyen ve aksayan yönle
rini belirtmek, sağlık sorunumuza Bakanlıkla birlikte 
Yüce Meclisimizin en iyi çareyi bulmasına yardımcı 
olmaya çalışmaktır. 

Sağlık Bakanlığımızda her yönüyle yeni bir atı
lım, idari bir reform gerekliliğine içtenlikle inan
maktayım. Muhterem ve Değerli Bakanımızın da aynı 
görüşte olacaklarını ümit ediyorum. 

Pek sayın üyeler; 
Bu husustaki Önerilerimi özet olarak arz etmeme 

müsaadelerinizi istirham ediyorum : 
1. Sayın Sağlık Bakanı, zaman zaman bölge top

lantıları yaparak, illerdeki yöneticilerle fikir alışve
rişinde bulunmalı. Bakanlığın görüş ve prensipleri 
bildirilmelidir, il yöneticilerinin de istek ve görüşleri 
tespit edilmelidir. 

2. illerde vali, sağlık müdürü ve başhekimden 
oluşan üçlü ikurulun vereceği kararlan, Bakanlık çok 
önemli bir durum olmadıkça hiçbir etki, hiçbir po
litik baskı karşısında geri almamalı ve mutlaka za
manında uygulanmasını sağlamalıdır. 

3. Bakanlıkla işi olan mensuplarının Ankara ya 
kadar gelmeleri önlenmeli ve böyle bir külfete ma
hal bırakılmamalıdır. Her işi olanın Ankara'ya kadar 
gelmesinin yönetimde yarattığı çeşitli sakıncaları vak
tin darlığı nedenliyle burada sıralamak istemiyorum. 

Sayın Bakan ve kıymetli yardımcüarı; bugün Ba
kanlığınız yönetiminde öyle yararlı ve sağlam pren
sipler vazediniz ve yerleştiriniz ki, halefleriniz ol
ları artık bir daha değiştirmeye gerek duymasın, on
ları bozamasın ve bozmaya da kıyamasın. 
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4. ti ve ilçelerde sağlık müdürlerine, hükümet 
tabipleriyle Bakanlığın diğer mensuplarına lojman te
mini konusu daha fazla gecikmeden ele alınmalıdır. 
Bu lojmanlardan halen kaç adet bulunduğunun Sa
yın Balkanca bildirilmesini istirham ediyorum. 

5. Bugün memleketimizde 60 bin hekime ihtiyaç 
vardır. Bu ihtiyaç 10 sene sonra belki de 70 - 80 bini 
bulacaktır. Halen Türkiye'de 27 bin hekim mevcut
tur. Bu yıl Sağlık Bakanlığının 11 968 hekim ihtiya
cına karşılık, ancak 6 058 kadrosu dolu, 5 910 kad
rosu açık bulunmaktadır. Buna göre 21 000 hekim Sağ
lık Bakanlığı dışında kalmaktadır. Bunun sebebini dü
şünmek lazımdır. 

Mecburi hizmet köklü ve devamlı bir tedbir ola
maz ve de olmamalıdır. Zira hekim, diğer gençler gi
bi 20 - 25 yaşında değil, 30 - 35 yaşlarında, ancak 
mesleğini tam olarak kazanmakta ve hayata atılabil-
mektedir. 

Yıpratıcı, uzun çalışmalarla bu yaşa gelmiş bir 
insanın haleti ruhiyesi içinde düşünecek olursak, bir 
hdkimin aile yuvasını kurması, yarınını teminat al
tına alma çabasının en tabii hakkı olduğuna herhalde 
hiçbir itirazımız olamaz. O halde, onun maddi yön
den desteklenme istekleri anlayışla karşılanmalıdır. 

Doğrudan doğruya insanla, onun hayatı ve sıhha-
tiyle uğraşan bir mı/esleğe erişmiş hekimin, paraya de
ğer verdiği görüşüne asla katliamı yorum. Ondan tam 
bir verim, isabetli bir teşhis istiyorsak, bugünkü zor 
yaşam şartlarında hastasının nabzını sayarken, kal
bini dinlerken, evinin iaşesi, çocuklarının okul taksit
leri gibi ihtiyaçların hekimin zihnini meşgul etmesin
den korumalıyız. 'Kendisini tamamiyle hastasına ve
rebilecek ortamı yaratmamız gereklidir. Hiçbir heki
min zannedildiği gibi maddeye önem vereceğine inan
mak istemiyorum. Yeter ki, hekimlerimizin üst düzey
de olmasa bile, normal bir seviyede ailesi ile yaşamını 
sürdürecek imkân ondan esirgenmesin. 

(Büyük Türk Milleti ve Devletinin kendi hekimini 
bu düzeyde yaşatma kudret ve seviyesine artık erişti
ği inancındayım. Hekim kendini huzur ve emniyette 
ve yarınını garanti altında hissettiği takdirde, hastala
rına karşı daha müşfik ve daha güler yüzlü olma has
let ve mutluluğuna erişeceğinden emin olunmalıdır. 

Muhterem üyeler; 
Sabrınızı taşırmamak için bir hususa daha kısaca 

değindik teen sonra konuşmamı bitirmek istiyorum : 
/Bugün (Bakanlığımızdaki büyük hekim açığını ka

patmak ve yeni ayrılmaları önlemek için kısa ve uzun 
vadeli tedbirlere derhal geçilmesi gereğini önemle vur
gulamak isterim. 

Acilen alınacak tedbir olarak, döner sermayede 'bir 
prim (fonu tesis edilmelidir. 'Fedakâr Milletimiz ve va
tandaşlarımız hastasına ilgi ve şefkat göstereoek, po
liklinik kapılarında saatlerce bekletmeyecek hastane 
ve hekimine bu primin ödenmesini anlayışla karşıla
yacaktır. 

Uzun vadeli tedbir ise; 
1. Tıp fakültelerine yeteri kadar öğrenci alınması 

sağlanmalıdır. Son yıllarda fakültelere alınan tıp öğ
renci adedi nedense çok azaltılmıştır. 1940'h yıllarda 
memleketimizin tek bir fakültesi olan İstanbul Tıp Fa
kültesine her sene 500-1600, hatta 650 öğrenci alın
mıştır. O öğrenciler bugünün değerli profesörleri, ho
caları ve hazık hekimleri olarak Yüce MiiMdfiirnizin 
sağlığına hizmet etmektedirler.ı 

'2, Daha fazla gecikilmeden genel sağlık sigorta
sı yasasının çıkartılıp, uygulamaya konma hazırlığına 
geçilmelidir. 

'BAİŞIK1AIN '— Sayın iKarahasanoğlu süreniz dolu
yor, lütfen. 

(M. !RAHMt IKİARAHASANOĞLU — Bağlıyo
rum efendim. 

ISayın Bakanımız, bugünkü yönetimin bahşettiği 
imkân ve fırsatı değerlendireceğinize inanıyorum. Bu
rada öne sürülen atılımları gerçekleştirmek için Yü
ce Meclisimizin memleketimizin diğer İşlerinde oldu
ğu gibi, size de yardımını esirgemeyeceğine güveniniz. 
Bu güvenle konuların üzerine cesaretle yürüyebilirsi
niz. Vatandaşlarımızın beklediği sağlık davamızda ya
pılacak köklü reformun zamanıdır. Büyük Milletimi
zin de sizinle olacağına inanıyor, başarılı olmanızı gö
nülden diliyoruz. 

Bütçemizin Milletimize, Bakanlığımıza hayırlı ve 
uğurlu olması dileğiyle hepinizi sonsuz saygılarımla 
selâmlıyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın (Karabasan-
oğlu. 

(Sayın Akaydın, buyurun efendim. 

HAIİL AKAYDIN — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri, Sayın Bakan, Bakanlığımız 
güzide temsilcileri; 

Arkadaşlarım sağlık konusunda söylenecek çok şey 
söylediler. Ben, söyleyeceklerimi Sayın Bakanımızın 
yeni olması dolayısıyla hem birazcık yardım etmek, 
hem de bilinmeyen bazı gerçekleri ortaya dökmek için 
buraya geldim. 

Arkadaşlarımın söylediklerinin bazılarını da vurgu
lamak isterim., 
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Değerli arkadaşlarım; 
Zabıt kâtibi, icracıyla hiçbir zaman adliye idare 

edilmez. Tekriisyen, 'teknikerle de bayındırlık idare 
edilmez. Çok gariptir 4-5 senedir Sağlık Bakanlığı he
kimlerin dışında her şeyle idare edilmeye çalışılıyor ve 
Türkiye'nin sağlık sorunlarının çözülmeyişinin altında 
yatan budur. 

ili2 Eylül'den evvelki anarşi çeşitli tezahürlerde bu
lundu. Bazı yerde sağ, sol, Sağlık Bakanlığında da he
kim olmayanla, hekim olan arasında bir mücadele şek
linde görüntü verdi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Zayıf hükümetler, koalisyönliar devrinde zımnen 

başlayan bu hareket, 1978 - 1979 döneminde doruk 
noktaya çıktı. Dünyanın hiç bir yerinde zannetmiyo
rum ki, ımüsteşar, yani ikinci bakan, yani teknik ba
kan bir diş tabibinden olsun.. 

Bu sorun burada çözümlenir efendim. Sağlık Ba
kanlığının bütün açmazları burada yatar ve ne garip 
tecellidir ki, o devirde «Bakanlığı altüst eden, duvarla
rına iğrenç yazı yazanlar, 1'2 Eylülden sonra yine ha
fif, haifiif debelenme halinde; Genel Müdürlüklere son 
zamanlarda getirilmiş bulunmaktadır. 

Sağlık Bakanlığının bu tutumu ile ^Bilhassa Sayın 
©akanımın nazarı dikkatine arz ötmek istiyorum bun
ları, alınmasınlar.) geçmişin kusurlarını bilmezsek, bu
günü değerlendirip, yarının projesini, planını yapa
mayız. Bilhassa Sağlık (Bakanıma bunları arz etmek 
isterim. İBu hallolduğu gün Türkiye'nin sağlık sorunu 
hallolacaktır. Çünkü, kumandansız hiçbir ordu zafer 
kazanamaz. Sağlık savaşında da ordunun baş elemanı 
hekimdir. Hekim değerlenmezse, hekimin yanındaki
ler değerlenemez. Fakat maalesef kısır bir görüşle şim
diye kadar, hekimin yanındaki değerlenmeyişlerinin 
kusurunu hekimde buldular 've örgütlenip bir örgüt 
altında hekimi küçük düşürmek için Bakanlık içinde 
ellerinden ne geldiyse yaptılar. 

(Arkadaşlar; 
Niye dert yanıyoruz, toplum hekimi değerlendir-

m'iyor diye? Bir teşkilat kendi kumandanını değerlen-
dirmezse, toplum değerlendirir mi, ne bilecek toplum? 
Sayın ©akanımın bilhassa bunları nazarı dikkate alma
sını diliyorum. 

Bir mesleki hiyerarşi mutlaka olmalıdır. Nasıl ev
de çocuk, babasının yerine geçemezse, bir teşkilâtta 
da, teşkilâtın baş unsuru ayak, ayak, baş olamaz. Mes
leki hiyerarşi oturmadan, Türkiye'de hiçbir sağlık so
rununun çözüleceğine inanmıyorum ve hekimleri gü
cendiren zannediyorum ki, hiçbir zaman para, pul de

ğil, hekimin, hekim olmayanlar tarafından idare edi
lip, zaman zaman zedelenişi, zaman zaman bazı örgüt
ler tarafından baskı altında tutuluşudur. 

Değerli arkadaşlarını; 
)Bu vesileyle hekim şehitleri ve tüm vazife şehitle

rini de saygı ile anmayı bir borç bilir ve topraklarının 
bol olmasını Tanrıdan niyaz ederim. 

Bakanlık o kadar ters davranışlar içine girmiştir 
ki, arkadaşlarım; bölünme nerede hayır getirmiş? 'Ba
kanlık içinde bolüne, bolüne hekim olmayanlara kadro 
bulalım, hekim olmayanları yükseltelim diye, öyle ge
nel 'müdürlükler kurulmaktadır ki, bunların içinde du
kalıklar var. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bir personel işinde hekim olmak şart değil ve nite

kim, Bakanlıkta, şu son günlerde bu işi vekâleten ya
pan çok değerli bir elemanı, kompütür yapılı, hepsini 
tek tek tanır, hekim değil; ama nasıl olsa atamalar, 
diğer tedavi kurumları yahut koruyucu şubelerle koor
dinasyon içinde yapıldığına göre, hem onlara yardım 
eder, hem o arkadaş da en güzel görevi görebilir. 

Bir donatım müdürü, senelerdir çekirdekten yetiş
miş, kendini vermiş, güzel hizmet vermektedir; fakat, 
direkt olarak hekimliği ilgilendiren bazı konular var 
ki, onların mutlak ve mutlak hekim olmasıyla bu prob
lemler çözülür. 

Değerli arkadaşlarım;, 
Bu bölük-pürçüklük içinde, geçmiş devirde en bü

yük hata da; Ankara'dan Türkiye'yi göreceğiz zihni
yeti. Ankara'dan Türkiye görünmez efendim. Devle
ti temsil eden bir vali vardır. Her bakanlığın da tem
silcisi bir müdür vardır; ama gelin görün ki, 'bir sıt
ma savaş sorunu hir dukalıktır ve bu dukalığın bütün 
adamları teknisyenlik yapacağı yerde, zamanında mi
litanlık yapmıştır. 

Sıtma niye hortladı?.. Kortlar arkadaşlar. Adam 
esas görevini yapmaz, militanlık yaparsa, hortlar. Bu
nun altında bu yatmaktadır. 

Tüm bakanlar şunu 'bilmelidir ki, Ankara'dan taş
ra görünmez. Güvenmediklerini müdür yapmasınlar, 
Hükümet, Devlet güvenmediğini vali yapmasın arka
daşlar. ' 

'Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz. Dolayı
sıyla bu bölük-pürçüklük içinde Bakanlık kendi değer
lerini unutmuştur. Hekimliğin işi olmayan şeylere de 
el atmıştır. Arkadaşlar, trafik muayenesinde hekimli
ğin ne işi var?.. Anlaşmalı bir asabiye doktoru, bir göz 
doktoru, bir operatör hastaneye yük olmaz. 

Maalesef Bakanlığın kuruluşunda bir çarpıklık da
ha vardır. Bu, padişahlık devrinden kalma, Atatürk 'ile 
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kaldırılan 'bir çarpıklık zımnen yaşamaktadır arkadaş
lar. Hükümet tabibi, nöbetçi tabip garibanım, 'hasta
ya mı baksın, adili vakaya mı baksın? Adli vakayı gön
derecek bir makam vardır, savcı; ama nöbetçi savcı, 
altındaki nöbetçileri uyandıramaz. Gariptir; savcı uyan
mış olsa hangisi acil, hangisi değil, göndereyim mi, 
göndermeyeyim mi kritiğini de yapacak. Kritiğini 
yapamayan garibanım gece hekimi kaldırılıp; rapor.. 
Ne raporu?.. Bakarsınız küçücük bir çizik; hayati 
ehemmiyeti olmyan bir rapor. 

Bakanlığımız, hükümet tabipliklerinin bu trafik 
raporlarında sanki başka bir bakanlığın vesayeti al-1 

tındaymış gibi bu tutumlardan hekimleri kurtarma
lıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bakanlıkların hepsinde birer hukuk işleri müdür

lüğü vardır. Benim hayretimi mucip olan, geçmiş 
devirde hep Danıştayı kötüledik. Güzel; ama, ba
kanlıkların hukuk işleri ne yaptı, hangi şeyin müda
faasını yaptı? Hangi şeyi gitti 'bakanlığını temsilen 
savundu? Savundu da mı kaybetti?.. Hukuk işleri Mü
dürlüklerinin görevleri yeniden gözden geçirlim eli
dir. hakanlıklarda.. 

Memleketimizin bütün vilâyetlerindeki sağlık 
müdürlükleri açığı doldurulmalı; doldurulması nasıl 
mümkünse o şekilde doldurulmalı. Maalesef, sağlık 
müdürlüklerinin yarısı boştur. Sağlık müdürlüğü, Ba
kanlığı vilayette temsil .eden kişidir. Sağlık müdürlük
lerine, Bakanlığı her hususta temsil yetkisi verilmeli, 
Bakanlığı ibir tek şahıs temsil etmelidir, 

(Modernleşmenin neticesi olarak, şehirleşmedeki 
çarpıklıklarda sağlık müdürlüklerinin aktif hale geti
rilmesi çok mühim ve elzemdir. îskân davası, organi
ze sanayi bölgeleri, bunlar gelecekte çok büyük prob
lemler doğuracak. Ne kadar sosyal tedbirler alsak, ne 
kadar kanunlar çıkarsak, memleketimiz bu açmazla
ra daima girecektir. 

Hıfzıssıhha müessesesi: Şimdiye kadar yaptığı hiz
metlerinden dolayı o müesseseyi takdirle anarım; fa
kat Hıfzıssıhhanın yeniden bir reorganizasyon ile bu 
memleketin problemlerinin üstüne daha geniş çapta, 
daha güzel şekilde gitmesini tavsiye ederim. 

Değerli arkadaşlarım; 
'Mevcut, serbest çalışan hekimleri devlet sektörü

ne çekmeden, bu memleketin sağlık davasının çözül
meyeceğini de bilmeliyiz. Mutlak surette bu halledil
melidir. Çünkü, fakültelerin 'vereceği mezun, Bakan
lığın her branşta azami 50, 20, 7, 10 ihtisas kadrolarıy-
la bu problem çözülmez. Mutlak surette özel sektör
deki bekim çekilmelidir, 

Benim, bundan bir buçuk sene evvel 'hem Milli 
Güvenlik Konseyine, hem Bakanlığa yaptığım tavsi
yelerin içinde, fakültelerin çift tedrisata geçmesi ve
yahut kadrolarının artırılması tekrar gözden geçiril
mesi hususları da vardı., 

!Bir müessese, mutlak surette kendi kendini reor-
ganize etmeden, kendi problemlerini yenmeden, ken
di hastalıklarını tedavi etmeden, memlekete sağlık 
görürebileceği fikrini ben kabul etmiyorum. Sayın 
Bakanım da bunu (Daha işin başında) çok dikkatli 
bir şekilde ele almalıdır. Bir savaşa girecek başku
mandan, seçeceği kumandanlarını çok güzel seçmeli, 
seçtiği kumandanları kendi değerlendirmeli. 

Nazik bir dönemde Devlet Balkanı ile hekimle
rin arasını açan bir (Bakanlık, hiçbir zaman hizmet gö
türemez arkadaşlar. Devlet Başkanımız nezdinde de 
Sayın Bakanımız, bu hekimlerin kırılan kalplerini ta
mir etmenin formülünü aramalarını tavsiye ederim. 
Çünkü, o kırık kalpler Sayın Bakanı desteklediği ve 
küsüp de ayrılanlar Bakanlığa döndüğü vakit ancak 
bu Bakanlığın problemleri çözülecektir. Başka türlü 
hizmet gitmesine imkân yoktur, hizmet götürülmesi 
mümkün değildir. 

Diğer konulara arkadaşlarım dokundular, hiç do
kunmayacağım. Sayın Balkanıma başarılar diler ve Ba
kanlıktaki değerli Bakanlık mensuplarına şunu istir
ham edeceğim prensip olarak. 

Arkadaşlar; demokrasiler, hakkına razı olmak 
demektir. Eğer bu gocunmamdan alınanlar varsa, 
onlar da bilmelidirler ki, bir bakanlık içinde biz hak
kımız olmayan yerlere geldik, bundan sonra memle
kete yapacağımız en büyük hizmet huzuru ıtakviye ba
kımından, milli birliği takviye bakımından bir da
ha yeniden hak (iddiasında olup da sağı, solu kışkırt-
mamalılar. 

Bunların çok çok düşünülmesini tavsiye eder, Ba
kanlığın Bütçesinin hayırlı olmasını diler, Sayın Ba
kanımdan tekrar tekrar hekimin esas unsur olduğunu, 
zaferin kumandanla kazanılacağını noktalaya noktala-
ya belirttikten sonra Meclisinize, Bakanlığa, Bakanlı
ğın mensuplarına saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akaydın. 
Sayın Vardal, buyurun efendim. 
fSA VARDAL — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri, Sayın Bakan ve Bakanlığın değerli 
mensupları; 

Ben, hepinizin zaman zaman karşılaştığı veya gör
düğü ve büyük bir üzüntüye kapıldığı; ama bir tür
lü üzerinden, üstesinden gereği gibi gelemeyeceğimiz 
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sosyal sorunlarımızdan Türkiye'de korunmaya muh
taç çocuklar ve bunlarla ilgili olarak yerine getirilen 
hizmetler ile muhtaç doruma düşmüş sakat ve yaşlıla
ra yardımcı olunması konusuna sosyal problemlerimi
zin en önemlilerinden olması itibariyle vaktim ölçü
sünde değinmeyi bir görev biliyorum. 

Ailesinin himayesinden mahrum öksüz, terk edil
miş, ihmale uğramış ve böylece toplumun her türlü kö-
tülükleriyle karşı karşıya kalmış çocuklarımızın ko
runması, bakılması ve yetiştirilmeleri konusu ülkemi- ı 
zin bugünkü önemli sosyal problemlerinden 'birini 
meydana getirmektedir. Çocuklar toplumların güven
cesi, umut, mutluluk ve insan hayatının bir anlamı
dır. Bu nedenle sağlıklı bir toplum yaratmanın en ön
de gelen şartlarından biri sağlıklı ve mutlu çocuklar 
yetiştirmektir. Çocuk sosyal, psikolojik ve fizyolojik 
bir bütündür. Bu bütünü oluşturan parçaların denge
li gelişmesi çocuğu topluma kazandıran en önemli et
kenlerden 'birini kusturmaktadır. Çocuklar için geliş
tirilecek hizmetlerin 'bu anlayış içinde yerine getiril
mesi ülkemiz için önemlidir. iAncak çocuklarımıza, 
hele korunmaya muhtaç çocuklarımıza ne derecede bu 
önemi verebiliyoruz?. IBu, üzerinde özellikle durulma
sı ve düşünülmesi gerekli bir soruyu ifade etmekte
dir. 

Bugün yürürlükte olan 6972 sayılı Kanuna göre ko
runmaya muhtaç çocukların himayesi ve bakılıp ye
tiştirilmeleri temelde il özel idareleriyle belediyelerin 
ilerde müştereken kurdukları birliklerin sorumlu
luklarına verilmiş, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğıyla MiHi Eğitim Bakanlığı hu birliklere her türlü 
yardımı yapmakla yükümlü kılınmışlardır. Bugünkü 
haliyle hizmetin (belediyeler, il özel idareleri ve hakan- I 
lıklar arasında parçalanmış durumda olması ve ko
nunun esas olarak mahalli idareler seviyesinde ele alın
ması yurt çapında yetersiz ve üzücü bir uygulamanın 
varlığını: ortaya çıkarmıştır. I 

Devlet bütçesinden yapılan desteğe rağmen koru
ma birliklerinin içine düştüğü mali sıkıntı, 'idaredeki 
çok başlılık (hizmeti büyük ölçüde aksatmış bulunmak- I 
tadır. öte yandan bu alandaki denetimden uzak gö- I 
nüllü kuruluşların faaliyetleri hizmet standartlarının I 
büyük aranda dağılmasına yol açmış, karmaşık, an- I 
cak çocuklar yönünden yetersiz bir sistemin gelişme- I 
sine neden olmuştur. Bu karmaşık sistem içinde çocuk- I 
ların yeterince korunup bakılmasının mümkün ola- I 
mayacağını belirtmek isterim. Sosyal yardım hizmet- I 
leriyle doğrudan ilişkili olan korunmaya muhtaç ço- S 
cukların bulunması, 'korunması, bakımı ve yetiştiril- I 
meleri hususu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca | 
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yeni hir anlayış ve düzenlemeyle ele alınmalı, bunu 
yaparken toplumun potansiyeli de dikkatlerden uzak 
tutulmamalıdır. Vaktiyle hazırlanmış ve «Mehtap 
Projesi» adıyla üne kavuşmuş kamu yönetimi ve hiz
metlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin raporun, ko
runmaya muhtaç çocukları da kapsayan bölümüne so
runa ışık tutması ümidiyle değinmek istiyorum. 

•Mehtap Projesinin sosyal yardım hizmetleriyle 
ilgili bölümünde aynen şöyle denilmektedir: 

«Sosyal sigortaların kapsayamadığı alanlarda sos
yal hizmetler tamamlayıcı bir röl oynayacaktır. Hızlı 
bir değişme süreci içinde Ibulunan Türk toplumunda 
bu değişmenin doğurduğu istikrarsızlıklar fert, aile ve 
gruplarla ilgili sosyal meseleler hailinde ortaya çıkmak
ta ve çözüm beklemektedir. Fakir, kimsesiz ve soka
ğın tehdidine maruz çocuklardan, bakım bekleyen ih
tiyarlara kadar çeşitli gruplar için gerekli hizmetler 
kurulmadıkça sosyal güvenlik sistemi tamamlanmış 
sayılmaz.» denilmekte ve devletin bütün kapsamıyla 
merkezi bir sosyal yardım teşkilatı kurabilmesinin an
cak uzun bir gelişme sonunda erişilebilecek bir amaç 
olduğu belirtilerek, «Sosyal yardım konularıyla uğra
şacak bir sosyal hizmetler kurumunun kurulması doğ
ru olacaktır.» denilmektedir. 

1960 yıllarında hazırlanan bu raporda önerilen hu
susların özellikle korunmaya muhtaç çocuklar konu
sunda ne ölçüde gerçekleştirildiğine 'bakmak ve hâlâ 
20 yıl öncesinin şartlarının günümüz Türkiye'sinde var 
olduğunu görmek cidden üzüntü vericidir, 

Türkiye ekonomik kalkınmaya paralel olarak sos
yal yapısı da hızla değişen bir ülke görünümüne bü
rünmüştür. Sosyal yapıdaki bu değişim geleneksel ai
le yapısı ve değerlerini de etkilemekte, sosyal yapıda
ki ibu değişim aile üyelerinin ve bütünlüğünün korun
masını gerekli hale getirmektedir. Vaktiyle ailede çı-t 
kan güçlüklerin ve hastalık, sakatlık, yaşlılık, düş
künlük gibi özel bakımı gerektiren durumların geniş 
aile bünyesi içinde halledilmesi tabii idi. 'Ancak, bu 
gün bu konuların hallinde devletimizin ağırlıklı bir şe
kilde rol ^alması bir mecburiyet haline gelmiş bulun
maktadır. 

•Ülkemizde açık olarak görülen sosyal yapıdaki de
ğişmeler sonucu ortaya çıkan sorunlardan birisi de, 
muhtaç duruma düşmüş sakat ve yaşlılara yardım
cı olunması, balkım ve rehabilitasyonlarının medeni 
ölçülerde sağlanması 'konusudur. Devlet Planlama Teş
kilâtı rakamlarına göre ülkemizde 500 bin civarında 
bakıma ve rehabilitasyona muhtaç yaşlı vatandaş bu
lunmaktadır. Bu rakam 60 yaş üzerinde 3 milyon ci-
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varında kişinin bulunduğu ülkemizde son derece dü- ' 
şündürücüdür ve konunun önemini aksettirmektedir. 
Toplumumuzdaki sakat sayısı ise önemli boyutlara 
ulaşmış görülmektedir. 

Son yıllarda sakatların ve yaşlıların himaye 've re-
habilite edilmesi için refahlarının sağlanması açısından 
Devletimiz önemli adımlar atmış ise de, hizmetlerin 
yeterli bir seviyede olduğunu söylemek mümkün de
ğildir, 

Bu alandaki hizmetlerin birinci derecede sorumlu
su durumundaki Sağlık ve Sosyal Yardım (Bakanlığı
nın, diğer sosyal meselelerimizin yanı sıra, muhtaç du
rumdaki sakat ve yaşlıların himayesi ve bakımı yö
nündeki hizmetleri de başlatmış olması ümit verici
dir. Ancak, Bakanlığın yanı sıra, belediyeler, çeşitli 
dernek ve vakıflar, azınlıklar ve gerçek kişilerce yeri
ne getirilen hizmetlerde bütünlüğün sağlanamayışı ve 
belirli bir standartlaşmaya gidilmemiş olması, hu alan
da yeni tedbirlerin alınmasını zorunlu hale getirmek
tedir.. 

İBu ıtürdeki hizmetlerin yaygınlaştırılması ve sayı
sal yönden yeterli hale getirilmesinde toplumun ha
yırsever tutum ve katılımlarını da 'gözden uzak tut
mamak gerekir. 

Bu itibarla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının, 
toplumumuzun bu özelliğini de dikkate alarak, devlet 
imkânlarıyla toplum imkânlarını kaynaştırıcı 'bir dü
zenlemeye gitmesi ve 'bunun için gerekli mekanizmayı 
geliştirmesi 'faydalı bir yol olacaktır. Böylece, bu alan
daki hizmetlerin 'büyümesi ve yeterli hale gelmesi da
ha da mümkün olacak, (bütün yükün devlet bütçesine 
yüklenmesi önlenecektir.! 

Çeşitli kanunlarla sakat ve yaşlıların bakım 'Ve re
habilitasyonlarını sağlama görevi verilmiş olan Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının, yeni bir düzenle
meyle yaşlılara hizmet veren mevcut huzurevleri ade
dini artırmak, ülke çapında bu hizmetlerin yaygınlaş
tırılmasını sağlamak ve koruyucu ve tedavi edici sağ
lık hizmetlerinin yanı sıra, sosyal yardım ve hizmet
ler gibi çok önemli bir görevi de üstlenmiş bulunan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının, korunmaya 
muhtaç çocuklar gibi önemli bir soruna çözüm getiri
ci düzenlemeleri yakın bir gelecekte gerçekleştireceği, 
yatalak, felçli veya zihinsel fonksiyonları dumura uğ
ramış yaşlılar iile her türlü (sakatlıktan mustarip va
tandaşların sürekli olarak bakılacağı, tedavi ve rehabi-
lite edileceği kurumları işletmeye geçireceği ümidi 
içinde olduğumuzu belirtir, hepinize saygılarımı suna
rım. (ÎAlkışlar). 

IBAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi üzerin-' 

de 'söz alan sayın üyelerin konuşmaları bitmiştir. 
Sayın Komisyonun söz isteği var mı?.. Yok. 
Sayın Bakan, şimdi değerli üyelerimizin yazılı so

rularını okutacağım, ondan sonra zatıâlinizi davet ede
ceğim. 

Yazılı soruları okutuyorum!: 
Danışma (Meclisi Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyal Sayın Bakanından, aşağıdaki hu
susun açıklanmasına müsaadelerinizi arz ederim. 

Hamdi ÖZERİ 
Bilindiği gibi Burdur Devlet Hastanesi 19711 yılı 

depremi nedeniyle tamamen yıkılmıştır. Devlet hasta
nesi fonksiyonu, elverişli olmayan binalarda görülmek
tedir. Bunun, gerek vatandaş, gerekse doktorlar için 
ne kadar güç olduğu ve bu yüzden hastaların tedavi ga
yesiyle başka vilayet hastanelerine başvurdukları, bu
nun da maddi ve manevi derin bir üzüntü yarattığını 
takdir edersiniz. 

Bugüne kadar Burdur'a, yıkılan hastane yerine ne 
deprem fonundan ve ne de Bakanlığınız Bütçesinden 
hastane fonksiyonunu ifa edecek bir bina yapilma-
•m ıştır. 

il. 1982 programına alınmayışı nedeni ve şimdiye 
kadar Bakanlığınızca ne 'kadar para harcandığı; 

'2v Burdur halkının hastane fonksiyonunu göre
cek binanın ne zaman programa alınacağının açık
lanmasını saygıyla rica ederim. 

Danışma 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirttiğimiz suallerimizin Sayın Sağlık 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasına müsaadelerini
zi arz ederiz. 

Erdoğan BAYIR Muhsin Zekai BİAYBR) 
1. Özelikle kış aylarında 15 yıldan beri tekrarla

nan Ankara'nın hava kirliliği konusunda ve çevre 
sağlığı çalışmaları yönünden ne gibi (tedbirler alını
yor? 

'2- Verem hastalığı Anadolu'da yaygınlaşmış bu
lunmaktadır. Hızını kaybetmiş verem mücadele teşki
latı ve verem dispanserleri konusunda ne gibi çalışma
lar yapılmaktadır? 

13.. Çevre sağlığı konusunda uluslararası sıtandaırt-
lar ülkemizde uygulanıyor mu? Ne gibi çalışmalar var
dır? 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımı Sayın Bakanımızın cevaplan

dırmasına müsaadelerinizi arz edenim. 
(Saygılarımla. 

Türe TUNÇBAY 
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,1« 26 Ocak 1982'deki günlük gazetelerden birin- I 
de, «(İstanbul Üniversitesinden son iki yılda çocuk fel- I 
cinin 'diğer yıllara göre '•% 40 oranında arttığı belirti- I 
liyor ve Devletin hiç vakit geçirmeden, en geç Şubat I 
ayı başında bir aşılama kampanyası başlatılmalıdır.» I 
şeklinde bir öneri veriliyor. I 

(İstanbul Üniversitesinin bildirdiği bu oran ülke I 
çapında nasıldır? Aşı kampanyası açılabilecek midir I 
ve devamlılığı sağlanabilecek midir? I 

2. Çocuk ölümlünün en büyük nedenlerinden biri I 
de kızamık hastalığıdır. Dış ülkelerde artık rutin aşı- I 
lar içinde yer almaya başlayan bu aşının, ülkemizde I 
üretimi ve uygulanması planlanabilmiş midir? I 

3. lÜlkemizde çok sık kullanılma zorunluluğunda I 
bulunulan kuduz aşısının üretiminde yeni yöntemler I 
uygulandığı belirtilmektedir. Şimdiye kadar uygulanan I 
aşılardan doğan komplikasyonların, bu yeni aşılarla I 
önlenebileceğini ümit eder, üretimin ne oranda gerçek- I 
leştiği konusunun aydınlığa kavuşması? I 

4. Ülkemizde çok önemli bir konu olan aile plan- I 
lamasının özellikle kırsal alana ne şekilde götürülebi- I 
leceğine ilişkin bir çalışma var mıdır? I 

Saygılarımla. I 

Sayın Başkanlığa I 
Aşağıdaki soruların ıSayın Sağlık ve Sosyal Yardım I 

(Bakanı tarafından cevaplandırılmasına aracılığınızı I 
saygıyla arz ederim/ I 

Şerafettin YAfRİKIN 

1. (Eğitim hastanelerinin asistan, doktora ve özel- I 
likle devlet hastanelerinin ve sağlık merkezlerinin uz- I 
man doktora büyük ihtiyacı olduğu ve bu ihtiyaç yıl- I 
dan yıla arttığı halde 28 Aralık 19811 tarihinde yapılan I 
ihtisas sınavını kazananlara ayrılan kadro sayısı, branş- I 
lara göre geçen sene ayrılan miktarın çok altındadır. I 

iBu nedenle Sayın (Sağlık ve Sosyal Yardım Baka- I 
nı tarafından, bu uygulamanın gerekçesinin ve kendi- I 
îerinin henüz Bakanlık «görevine başlamadan önce ay- I 
rılan asistan doktor kadro adedinin artırılmasının dü- I 
şünülüp düşünülmediğinin açıklanması? I 

2. İlgili atama yönetmeliğinin 3 ncü maddesi <J); I 
bendi hükmü müsait olduğu halde, eşi de devlet me- I 
muru olan bir doktorun kuradan sonra eşiyle aynı I 
yerde görev yapması için gereken titizliğin gösterilme- I 
diği söylenilmektedir. ©u konuda Bakanlıkça ne dü- I 
.sunulduğunun belirtilmesi? I 

3. Hizmet dam gittikçe genişleyen Sağlık ve Sos- I 
yal Yardım 'Bakanlığında sadece kadro tasarrufu yap- I 
mak amacıyla, özellikle üst yönetici kadrosunun azal- I 
tılması yönünde bir çalışma var mıdır? I 
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Yüce (Başkanlığa 
Aşağıdaki soruyu Sayın Bakana tevcih etmeme 

izin vermenizi İstirham ederim. 
Vehlbi Muhlis DABAKOĞLU 

Sağlık kurumlarının tek elden idare edilmesi dü
şünülmüş ve bu suretle bir hastanede boş yataklar var
ken, diğer bir hastanede iki hastanın bir yatakta ya
tırılması gibi garibenin ortadan kaldırılacağı öne sü
rülmüştü. 

(Görüşünüzü saygıyla rica ederim? 

Danışma (Meclisi Sayın iBaşkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanımız Sayın (Kaya 'Kılıçturgay tarafından cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Paşa SARIOĞLU 

L Hekim, hemşire, sağlık memuru, laborant ve 
hastabakıcıların günlük çalışmalarının dışında âcil va
kalar için evlerinden çağrılarak çalıştırıldıkları veya 
fazla mesai olarak nöbet tutturuldukları süreye ait üc
retleri 31 . 12 . 1980 tarihli 23(68 3ayılı Kanunla kal
dırılmış ve bu Kanun kapsamına giren personelin öz
lük ve tazminat haklarını yeniden düzenleyen hüküm
lere yer verilmiştir. 

Adı geçen Kanunun 1 noi maddesi 2 nci fıkrası, 
nöbet ve âcil vakalar için tazminat ödemeyi herhangi 
bir yoruma mahal vermeyecek şekilde açıkça ifade et
mişken ve yine aynı Kanunun 2 nci maddesi de, ka
nuni çalışma saatlerini 45 saat ile sınırlamışken ve 
ayrıca Anayasamızın 42 nci maddesi de angarya
yı yasaklamışken, bugüne kadar bu personele bahsi 
geçen hizmetlerin karşılığının ödenmediğini bana ve 
bazı Danışma 'Meclisi üyesi arkadaşlarıma intikal et
tirilen şikâyetlerden öğrenmiş bulunuyoruz. Esasen 
657 sayılı Devlet 'Memurları Yasasının 178 noi mad
desi, günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışması ha
linde, fazla çalışmanın ücretle karşılanacağını öngör
müştür. IBu durumda nöbet «ve âcil vaka tazminatla-t 
rının neden ödenmediğinin, şayet ödenecekse bu uygu
lamaya ne zaman başlanacağının; 

2. 21(62 sayılı Sağlık Personeli Tam Süre Çalışma 
Yasası 1978 yılında çıktıktan takriben bir yıl sonra Sa
yıştay, Ücretlerle tazminatlar birlikte vergilendirilir. 
diye karar almış, bu sebeple de sağlık personelinin 
maaşları % 25-30 oranında azalmış ve 31 Aralık 1980 
tarihinde ise 23*6*8 sayılı Yasa bu ödemeleri bu haliyle 
dondurmuştur. Bizlere intikal ettirilen ve genel du
rumdan anladığımıza göre, sağlık personeli büyük sı
kıntı içinde ve gayri memnun durumdadır. Ayrılma' 
ve istifalar çoğalmış ve hizmetlerin gereğince yerine 
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getirilememesi sonucu elli yıldır gururla söndürüldü
ğünü izlediğimiz tifo, verem, sıtma gibi hastalıklar ye
niden baş göstermiştir. 

(Meslekten birisi olmamama rağmen bana da üzün
tü ile intikal ettirilen şikâyetleri dile getirmeye söz 
verdiğim için Sayın Sağlık Bakanımızdan istila ve ay
rılmaları önlemek ve bu personelin geçmiş şartlarını 
hafifletmek, çalışma şevk ve heyecanını arttırmak için 
ne gibi önlemler düşündüğünün açıklanmasını rica edi
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Sağlık Bakanımızdan aşağıdaki sorunların 

sorulmasına delâletlerinizi istirham ederini. 
E. Yıldırım AVCI 

1. Türkiye'de ambulans hizmetleri, maalesef ih
tiyaca cevap vermekten uzaktır. Bu eksikliği gider
mek için ambulans hizmetlerinin diğer memleketlerde 
olduğu giibi bir kurum aracılığı ile mesela, Kızılay ta
rafından organize edilmesi düşünülemez mi? 

12. — Büyük şehirlerimizde dahli kan temini büyük 
zorluklar arz etmektedir. Hayati önemi çok büyük 
olan bu problemin bütün yurt çapında halli için ne 
gibi tedbirler düşünülmektedir? 

(Saygılar sunarım. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bakan tarafından ce

vaplandırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ede
rim, 

.NuretDirt AYANOĞLU. 

Bugüne kadar ciddi şekilde üzerine eğilinmeyen 
Kastamonu, İsparta, 'Bolu, Hakkâri, Tokat gibi il
lerde halkın % 90'ında bulunan ve yaygın şekilde 
görülen guatr hastalığından korunma ve tedavi yö
nünden Bakanlıkça bir tedbir alınması düşünülü
yor mu? 

Sayın Danışma Meclisi Başkanlığına 
Sayın ve Sağlık Sosyal Yardım Bakanının cevap

laması ricası ile 
Tarım Bakanlığına bağlı Ev Ekonomisi Meslek Li

sesinden mezun olan kızlarımız, köy kadınının ev 
ekonomisi, sosyal, kültürel, ekonomik hizmetlerine 
verilmektedir. İlçeye tayin edilen ey ekonomisti tek
nisyenleri her ay en az iki defa tüm köylere hizmet 
götürmektedirler. Ülkemizin de büyük sorunu olan 
nüfus planlaması konusunda da köy kadınlarına ge
rekli dersler verilmekte ve çok İyi sonuçlar da alın
mış bulunmaktadır. 

Bakanlıktan soru ve istek : Bir kadının aylık ya
şamındaki gebeliğin, bir şansa değil bir kültüre, be

lirgin ilme dayandığını belirten ve sade lisan ile bir 
broşür bastırabilirler mli ve gebelik günlerini 'belirten 
ıskala hazırlarlar mı? 

Bunu yaparlarsa, çok önemli bu- hizmeti köy ka
dınları ile daima toplu hizmet yapan ev ekonomist
leri teknisyenlerimiz Sağlık Bakanlığına ve milleti
mizin çok önemli olan bu sorununa en fazla mües
sir olacağına İnanmaktayım. 

Arz ederim* 
Recai DİNÇER 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirtilen hususun Sayın Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanı tarafından cevaplandırılmasına izin
lerinizi saygılarımla arz ederim. 

Nermin ÖZTUSj 

Koruyucu sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinde, 
Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 
işbirliği yapılarak, orta dereceli okullarımızda, kız ve 
erkek öğrenci ayırımı yapılmaksızın, her öğrencinin 
okuyabileceği «genel sağlık eğitimi» dersi konula
maz mı? 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruma Sayın Bakanın cevap vermesi

ni müsaadelerinize arz ederim. 
insan kanının ticari bir meta olarak1 değerlendir

mekte olan özel kan bankaları hakkındaki görüşü
nüzü öğrenmek istiyorum. 

Saygılarımla. 
(Mehmet Velid KORAN 

Danışma 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanı tarafından cevaplandırılmasına mü
saadelerinizi arz ederim. 

Mahmut AKKILTÇ 
ISorular : 
il. Gerçek bir mill'i sağlık politikasının hastala

nan kişilerin tedavisinden ziyade, kişilerin hastalan
mamasını temine yönelik «koruyucu hekimlik h'iz-
metlerinin» etkin hale gelmesiyle mümkün olabilir. 
Bu konuda Bakanlığınızda ne gibi bir politika izlen
mektedir? 

5. Hastalığın teşhîsd ve hastanın tedavisinin ya
pılabilmesi büyük ölçüde l'aborahıvar tahlillerine 
bağlıdır. Laboratuarlarımızın adedi ve laboratuar
larda çalışan uzman adedi yeterli midir? 

3. Yediğimiz gıdaların ve meşrubatın büyük ço
ğunluğu bozuktur, kontrol mekanizması ile analiz 
sonuçları hakkında bilgi verebilir misiniz? 
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4, İBrusella, Kuduz, sataneUa,, leptospira ve , 
şarbon gibi zootekni hastalıklarla mücadele yönte
mi nasıl yapılmaktadır ve bu konuda hangi kuruluş
larla işbirliği yapılmaktadır. 

5, Bakanlığınızda yeni bir «Tababet ve Uzman
lık Tüzüğü» hazırlanmış ve burada veteriner hekim
lerle eczacılar teknik uzmanlık sınıfına sokulmakta
dır. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki Sorularımın Sayın Bakan tarafından 

cevaplandırılmasını aracılığınıza saygılarımla sunarım. 
Hilmi SABUNCU 

'l. Sağlık hizmetlerinde, değişen kadrolara göre I 
farklılık göstermeyen, uzun vadeli bir hizmet planı, 
metodu ve ilkesi var mıdır? I 

2. Zorunlu hale gelmiş genel sağlık sigortasının 
kurulması hakkında ne düşünülmekltedir? 

13 * Büyük şehirlerde yapımı sürdürülen çok ya- I 
taklı hastaneler, 

a) Doktorların büyük şehirlerde toplanmasına, I 
b) Her türlü kontrolü zorlaştırarak hizmet ak

samasına yol açmakta mıdır? I 
4. Doktor sayısının artırılması bakımından gö- I 

dişleriniz nedir? I 
5, Muayenehaneleri bulunan özellikle öğretim I 

görevlilerinin özel muayenehanelerinin, çalışma saat- I 
leri dışında döner sermayeye bağlı olarak hastanede 
yapma imkânı sağlanabilir mi? I 

'6, Zaman zaman hastaneleri denetimin ve hasta- I 
tarla hasta sahiplerinin sorunlarını öğrenmenin fev- I 
kalade yararı olacaktır. 'Bakan olarak bizzat zaman I 
zaman denetimi düşünüyor musunuz? I 

7. Bulunmayan hayati önemdeki ilaçlar konu- I 
sunda ne düşünülmektedir? I 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına I 
ISayın Sağlık 'Bakanının aşağıdaki sorumun cevap- I 

landırılmasmı arz ederim. I 
Saygılarımla. 1 
(Eğitim ve diğer hastane başhekimlerinin seçimin- I 

de eğitimi aksattıkları ve d!iğer idari görevi hali ile I 
yürütemedikleri yoğun işleri nedeniyle bir vakıadır. I 
Şef şartının kaldırılması konusunda ne düşündüğü- I 
nüzü istirham ediyorum? I 

AJbdurrahmart YILMAZ 
BAŞKAN'-— Sayın 1Bakan, buyurun efendim. I 
Yalnız bir kbnuyu arz etmek istiyorum : Öğle- I 

den eWeM çalışma programımız saat 13.00'e kadar- I 
dır ve az bir zamanımız vardır. Süreyi (sayın üyele- I 
rin bilahara oyuna sunacağım) bir müddet uzatabi- J 

I liriz; fakat çok yazılı soru vardır, bunların bir kıs
mına yazılı olarak cevap verebilirsiniz; bu konuyu 
arz edeyim. 

Buyurun efendim, 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KAYA KILIÇTURGAY — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri; 

I Konuşmama başlamadan önce, fikir ve görüşle
rini belirten bütün üyelere teşekkürlerimi sunmak is
terim. Yapılan eleştiriler ve belirtilen görüşler benim 
için çok yararlı olmuştur. Bunların hizmetimizi da
ha iyileştirmek amacıyla titizlikle dikkate alınacağın-

I dan emin olmalısınız. 

I 'Sayın üyeler; 
I IBildiğiniz gibi, kısa bir süre önce Sağlık ve Sos

yal Yardım Bakanlığına gelmiş bulunuyorum. Bu 
I süre içinde yaptığım çalışmalarda, Hükümetimizin 

Programında yer alan konulara da ağırlık vermek 
j üzere, sağlık hizmetlerinin halkımızın sağlık düzeyi

ni düzeltmek için daha gerçekçi ve etkin tedbirleri 
I kapsayan bir biçimde ele alınması gerektiği kanısına 
I varmış bulunuyorum, 
I (Bilindiği gîbî, hızlı nüfus artışı, tıbbi teknoloji-' 
I deki sürekli gelişmeler ve halkımızın sağlık hizmetle-
I rinden giderek artan biçimde daha fazla yararlanma 
I isteği, bu alandaki hizmetlerin dinamik bir anlayışla 
I ele alınmasını gerektirmektedir. Ancak, tedbirlerde 
I ve uygulanacak yöntemlerde isabet sağlayabilmek 
1 için de bugünkü durumun açık ve seçik olarak orta-
I ya konulması gerektiği şüphesizdir. 
I Sağlık hizmetlerinde mevcut sorunları ve d'üşün-
I düğümüz çözümleri birkaç ana başlık altında özet-
I lemek istiyorum : 
I il t iSağlık Bakanlığı Teşkilatının yetersizliğin-
I den ileri gelen sorunlar : 
I Teşkilat, hizmetin üretiminde ve arzında en etkin 
I bir araçtır. Süratli çalışamayan, ucuz, kaliteli ve ih-
J tiyaçiara en uygun hizmeti üretmeyen teşkilatların 
I başarıya ulaşması mümkün değildir^ 

(Nitekim, I963\zn 1980'e kadar devam eden 18 
I yıl içinde, iller teşkilatında 224 sayılı Kanunun sa-
I dece bir kısmı uygulanırken, dağınık hizmetler plan-
I landığı biçimde entegre edilememiştir. Böylece bu-
I laşıcı hastalıklarla savaş, verem savaşı, sıtma eradi-
I kasyonu, trahom savaşı, ana - çocuk sağlığı hizmet-
I leri ayrı ayrı tesislerde yürütülmüş, bunların işletme 
I masrafları giderleri artırmış, her tesiste ayrı perso-
I nel kullanılması, bir yandan personel giderlerini ar-
1 timken bir yandan da personel ihtiyaçlarını yükselt^ 
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mistir. Personel ve tesislerin yurt yüzeyine dengesiz 
dağılımı da hizmette ayrı bir sorun yaratmış, işsiz 
personel sayısını artırmıştır. 

ö te yandan, araç ve gereç standardizasyonunun 
sağlanamaması bakım ve onarım işlerini güçleştirmiş, 
ayrıca etkin bir envanter ve haber verme sisteminin 
ulaşamamış olması ve teknik personel yetersizliği 
hizmeti pahalılaştırmış ve etkinliğini azaltmıştır. 

IBöylece, zaman içinde merkez teşkilatımızda, so
nuçları periferdeki hizmetin şekillenmesüne yansıyan 
oldukça büyük sayıda müstakil hizmet birimleri oluş
muştur. Merkez teşkilatının giderek artan ölçüde bü
yümesi, merkezdeki işbirliğini, koordinasyonu ve yö
netimi güçleştirmiştir, 

(Bu hizmet birimleririin 1978 Birleşmiş Milletler 
Alma Ata Konferansında kabul edilen temel sağlık 
hizmetleri ilkelerine uygun, yani entegre, ucuz, etkin, 
sürekli ve bilimsel hizmet vermeyi güçleştirici yapıda 
Oldukları görülmektedir. Çünkü, bir yandan temel 
sağlık hizmetleri için uygun bir model olarak kabul 
edilen sosyalleştirmenin yaygınlaştırılmasına ve hiz
metlerin bir bütün halinde sağlık ocaklarında toplan
masına çalışılırken, diğer yandan aynı amaçlı hizmet 
birimleri, taşrada yeni ve otonom üniteler kurma yo
luna gitmişlerdir. 

Karşılaşılan her sorunun çözümü için yeni bi
rimlerin kurulması, entegrasyon yerine dezentegras-
yonu getirmiştir. Bunun yanında, hizmetlerle ilgili 
öğretim ve eğitimde bütünlük önemi inkâr edileme
yecek oranda zedelenmiş, her birim dikey ve yatay 
eğitim programları ile saha personelini giderek ken
di hizmet alanına çekmeye çalışır olmuştur. 

Özetle; merkezde dairelerin Çokluğu, hizmetlerin 
periferde aşırı şekilde bölünmesine, bu ise personel 
para ve malzeme olanaklarının dağılmasına ve bun
ların perifere parçalanmış olarak intikaline yol aç
mıştır. Bunun sonucu olarak da, gerçekçi iş analiz
lerine ve fonksiyonel görev esasına dayanmayan per
sonel israfı ile birlikte, hizmetin maliyeti yükselmiş 
ve merkezin iller teşkilatı üzerindeki etkisi zayıfla-
ıtnıştifj 

iSaym üyeler; 
Arz ettiğim bu açmazdan çıkılması kesinlikle ge

rekli olup, bu nedenle Bakanlığın yeni bir teşkilat
lanmaya tabi tutulması gerekmektedir, 

İ2. Sağlık ve yardımcı sağlık personelinin yetişti
rilmesinden -ve istihdamından ileri gelen sorunlar : 

ıPersonel, bir hizmetin üretiminde ve arzında teş
kilat kadar önemli olan bir faktördür. Esasen, «teş-
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kilat» denince, bir sisteme uygulanan yöntem, yöne
tici, tesis ve personel akla gelmektedir. 

IHiç kuşkusuz, sağlık hizmeti bir ekip hizmeti ol
makla beraber, hekim bu hizmetin çekirdek elema
nını oluşturmaktadır. 

Yurdumuzda hekim sayısının yeterli olmamasını 
dan ileri gelen bir sorun vardır. Ancak, asıl sorun 
bunların yurt yüzeyine ve kurumlara dengesiz dağılı
mından ileri gelmektedir. Kamu hizmetlerinde çalı
şan hekimlerimizin sadece % 3'5'i Bakanlığımız teş
kilatında yer almaktadır. 

Öte yandan, Türkiye'de mevcut 27 000 kadar 
hekimin '% 40'ından fazlasının serbest tababete yö
nelmiş olması, kamu hizmetlerini olumsuz yönde et
kilemektedir. Bu kesimdeki potansiyelin giderek bü
yümesi, özellikle yataklı tedavi hizmetlerinin gide
rek poliklinik hizmet niteliğine dönüşmesine yol aça
bileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle, sağlık per
sonelini kamu kesiminde tutacak önlemler alınmalı
dır. Hiç kuşkusuz bu önlemlerin esasta özendirici 
önlemler olmasından yana olduğumu vurgulamak is-
terim.(AlkışTar) 

1 Mart 1982 tarihinden itibaren yeni düzenleme
lerle birlikte getirilecek olan yan ödeme kararname
si ile sağlık personeline sağlanacak maddi olanaklar 
bir ölçüde artmış olacaktır. Lojman yapımına hız 
verilecektir. Atamalarda mümkün olabilen ölçüde 
aile bütünlüğünün korunmasına özen gösterilmekte
dir. Ayrıca, Mecburi Hizmet Yasasına konulacak bir 
madde ile atamaların bu doğrultuda yapılması yasal 
güvence altına alınacaktır. 

iBeliren şiddetli ihtiyaç karşısında, kamu kesimin
deki büyük hekim açığını ve dengesiz dağılımını gi
dermek üzere, 198İ1 yılı Ağustos ayı içinde bazı sağ
lık personeline Devlet hizmeti yükümlülüğü getiren 
Kanun çıkarılmıştır. ıBu Kanun gereğince, şimdiye 
kadar 1'14'ü uzman, 272*si pratisyen olmak üzere 
386 hekimin hizmet yerlerine atamaları yapılmıştır. 
19812 yılında 800 kadarı uzman olmak üzere 2000'e ya
kın hdkiımin kamu h'îzmdtüertiınıe dengeli olarak dağıtıl
ması mümkün olabilecektir. 

Hekim açığının sayısal bakımdan kapatılması ve 
bu kapasitenin yurt yüzeyine dengeli dağılımının 
sağlanması kuşkusuz çok önem taşımaktadır. Bunun
la birlikte, genç hekimlerimizin alanda çalışmaya 
çabuk uyum gösterecek formasyonu kazanmış bulun
maları da aynı derecede önemlidir. Yetkisine giren 
her türlü tıbbi girişimi, kendisine güven duyarak 
yapabilecek bir pratisyen hekimin, birinci kademe 



48 29 s 1 . 1982 O : 1 Danışma Meclisi , B : <• 

sağlık hizmetinin verimini büyük ölçüde artıraca
ğında kuşku yoktur. Sayısal artışla birlikte bu düzey
deki etkin hizmetin, hastanelerimizin üzerine gereksiz 
yere kayan yükün önemli bir kısmını da kaldırmış 
olacağı tabiidir, 

ıBu açıdan, gerek üniversitelerimize gerekse Ba
kanlığımıza düşen görevler bulunduğuna inanıyorum. 
Tıp Fakültelerindeki 6 yıllık eğitim programı ve hat
ta biçimi, ülke gerçeklerini önplana alan, uygula
maya dafha büyük ölçüde dayalı bir anlayışla ve bu 
amacı sağlayacak doğrultuda gözden geçirilmelidir. 
Bununla birlikte olarak, eğitimin tüm Tıp Fakültele
rinde standardize edilmesinin de gerektiği kanısında
yım. Ayrıca, hizmet sırasında belli peryodlarla he
kimlerin mezuni'yet sonrası «bilgi tazeleme» prog
ramlarından yararlandırılmaları da 'Bakanlığımız fa
aliyetleri içine alınmıştır. 

IKeza, belli bir programa göre, hekimlerin dış ül
kelerde meslek'i görgü ve bilgilerini artırmak için Büt
çe fasıllarına gerekli ödenek konmuştur. Bu konu
larda Bakanlık olarak üniversitelerle ve diğer ilgili 
kurumlarla tam bir işbirliğine hazır bunlunduğumu-
zu belirtmek istiyorum* 

Öte yandan, illerdeki sağlık müdürlüğü müessese
sine özel bir önemle eğilmek istediğimizi ifade et
mek isterim. Üstün idari ve mesleki formasyon ka
zanmış sağlık müdürlerinin periferdeki entegre edil
miş tüm sağlık hizmetlerinin yetkili ve sorumlu tem
silcisi olması sağlanacaktır. 

Yurdun her köşesinde hizmet gören hekim ve 
yardımcı sağlık personelinin Ulusumuza layık oldu
ğu üstün düzeydeki sağlık hizmetini verme çabası 
içinde olduklarından, bu çabayı artan biçimde sürj 

düreceklerinden kuşkum yoktur. 
3, Sağlık mevzuatının yetersizliğinden ileri gelen 
•sorunlar : 
Sayın üyeler; 
Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde belli yetki 

ve sorumlulukları düzenleyen ve sistemi kuran önem
li kanunlar vardır. 'Bu kanunların pek çoğu 20 ila 50 
yıl önce çıkmıştır. Bu nedenle gelişen ihtiyaçlar ve 
çağdaş ülkelerdeki bilimsel gelişmeleri içine' alacak 
yeni kanunlara ihtiyaç vardır. Bunların bugüne ka
dar değiştirilememesi sağlık hizmetlerini teşkilat, sis
tem, personel istihdamı ve hizmetin kalitesi yönünden 
darboğazlara sokmuştur. 

Bu Kanun değişikliklerini kısa bir süre içinde 
Yasama Organlarına sunmaya çalışacağız, 

4. Sağlık Bakanlığı Bütçesinin yetersizliğinden 
ileri gelen sorunlar : 

Ülkemizde genel bütçeden sağlığa ayrılan pay, 
sayın üyelerin de belirttikleri gibi çok yetersizdir. 
Koruyucu hekimlik sorunlarını çözümleyen çağdaş 
ülkelerde bile bütçelerin yüzde 20 sine ve Gayri Safi 
Milli Hasılalarının yüzde 5"ine kadar sağlığa pay ay
rılırken, Yurdumuzda 1963 yılından bu yana genel 
bütçeden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ayrı
lan pay ortalama yüzde 4 civarında olup, bu mik
tar son yıllarda daha da düşmüştür. Nitekim, bu ora
nın 1981 yılı Bütçesinde yüzde 3,59 ve 1982 Yılı Büt
çesinde ise yüzde 2,74*den ibaret olduğu görülmek
tedir. 

ıBÖylece Yurdumuzun altyapı ihtiyaçları ve ekono
mik kalkınma hamleleri karşısında, Sağlık Hizmetleri 
Bütçesinin, genel bütçenin büyüme hızına ayak uy
duramadığını söyleyebiliriz. Bu durum sağlık harca
malarına ek bir gelirin sağlanmasını kaçınılmaz bir 
ihtiyaç haline getirmektedir. 

Ek finansmanın hangi sistemle sağlanacağı yo
lunda yıllardan beri birtakım tartışmalar yapılmış 
ve Beş Yıllık Kalkınma Planlarına ve Hükümet 
Programlarına genel sağlık sigortası sistemiyle ek fi
nansmanın sağlanması modeli getirilmiştir. 

İBugün sağlık sigortasının ivedilikle kurulmasında 
Bakanlığımızın iki büyük engeli vardır. Birinci engel; 
sigortanın kurulmasıyla halkın artacak sağlık hizme
ti talebinin yurdumuzun bugünkü tesis ve sağlık per
soneli sayısıyla karşılanamayacak olmasındandır. Di
ğer engel ise, sigorta giderlerinin, gelirinden daha 
fazla olması suretiyle sağlık hizmetlerine ek gelir 
yerine, ek giderler getirmesinden ve böylece Devleti 
yeni bir mali külfete sokması ihtimalinden doğmak
tadır. Bu engelleri aşmak için Bakanlığımız, gerekli 
çabalan sarfedecektir< 

5, Kurumlararası yataklı tedavi hizmetinin ko
ordinasyonsuzluğundan ve dağınıklığından ileri ge
len sorunlar : 

/Bir yandan Sağlık Bakanlığındaki yataklı tesisle
rin yetersizliği, diğer yandan bazı kurumların kendi 
personeline yatarak tedavi hizmeti sağlamadaki gi-
girişimleri ve özellikle Sosyal Sigortalar Kurumunun, 
sağlık sigortasıyla işçilere sunulacak hizmeti kendi 
tesislerinde verilmesi vakıasıyla, Türkiye'deki yatak
lı tedavi kurumları olumsuz biçimde dağılmış bulun
maktadır. Bugün toplam yatağın yüzde 5Ö*Sine yakın 
bir miktarı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı dışın
daki tesislerdedir. Bunun yüzde 16'sı Sosyal Sigorta
lar Kurumuna ait olup, ancak 8 milyonluk bir işçi 
kesimine ve ailesine hitap edebilmektedir. Ün iver • 
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site hastaneleri eğitim amacını geçecek kadar büyü
müş, ıbuna karşılık halka sundukları hizmet aynı 
oranda büyümemiştir. 

Yatakların dengesiz dağılımı yanı sıra, bu hasta
nelerin tıibb'i cihazlarla donatımı, bina inşaat stan
dartları, fonksiyonel bölünmeleri ve personel kad
roları da çok değişik bir görüntü arz etmektedir. 
özellikle Milli Bütçeden aldıkları pay, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı payının üç katma yaklaşmak
tadır. Milli gücün dağınıklığını sahneîyeen bu duru
mun giderilmesi amacıyla Beş Yıllık Kalkınma Plan
larına giren tedbirler gerçekteşemerriiştir. Bakanlığı-
nıız yataklı tedavi kurumla/ı olan kuruluşların tem
silcilerinden oluşan bir kurul aracılığıyla yurt düze
yinde bütün hastanelerin fonksiyonel bölümlerini, 
personel ve tıbbi araç - gereç kadrolarını standart
laşmayı ve hastanelerin boş yatak kapasitelerinin mi
nimuma indirecek tüm tedbirleri almayı planlamak
tadır. 

iSayın üyeler; 
Buraya kadar olan kanuşmamda Yüksek Heye

tinize, sağlık politikamıza ve sağlık hizmetlerinin da
ha aktif ve etkin biçimde halka sunulmasında izle
necek yöntemlere değinmiş bulundum. Şimdi Bakan
lığımızın 1981 yılı çalışmalarıyla, 198'2'de yapılması 
planlanan diğer çalışmalar üzerinde kısaca bilgi arz 
etmek isti yorum > 

Sağlık hizmeti erin in sosyalleştirilmesi : 
İ1963 yılında başlayan ve 1981 yılında Kayseri 

ilinin de sosyalleştirilmesi suretiyle 45 il ve 16 eği
tim bölgesinde olmak üzere 1831 sağlık ocağı ve 
11 384 sağlık evi hizmet görmektedir. Bu suretle yur
dumuzun nüfus yönünden yarısı, yüzölçümü yönün
den 2/3'ü proje kapsamına alınmış bulunmaktadır. 
iSasyalleştirilmiş illerimizdeki sağlık ocak ve evlerin
de, 1008 pratisyen hekim, 1681 sağlık memuru, 1690 
hemşire ve 6603 köy ebesi çalışmaktadır. 

(Mevcut hekim sayısı halen olması gerekenden 
yüzde 59 noksandır. Bu hekimlerin büyük bir kıs
mı da il ve ilçe merkezlerindeki sağlık ocaklarında 
hizmet görmektedir. Hekim noksanı köylerdeki sağ
lık ocaklarının verimli çalışmasını önleyen nedenle
rin başında gelmektedir. Ayrıca, köye giden sağlık 
hizmetinin sağlık ocaklarında bütünleştirilememesi, 
sosyalleştirilmiş sağlık hizmetinin diğer bir sorunu
dur, 

11982 yılında amacımız, hizmete açılmış sağlık 
ocaklarının hekim noksanını tamamlamak, il içinde 
dağılmış bulunan verem savaşı, sıtma eradikasyonu, 

trahom, lepra, frengi savaşı, ana çocuk sağlığı ve 
aile planlaması tesislerini ve birimlerini sağlık ocak
larında birleştirmek suretiyle sosyalleştirme modeli
ni halka hizmet sunmanın sistemi haline getirmektir. 

İlçe seviyesindeki grup hastanesi olarak, çalışma
sı verimli ve yatak işgal oranı yüksek olan hastane
leri ihya etmek üzere yatırım programları geliştiri
lecek ve bugün işletilmesi mümkün olmayan kapasi
teler ise yük olmaktan çıkarılacaktır. Halen Gazian
tep, içel, Adana, Hatay, Ankara, istanbul ve izmir 
illerindeki sağlık ocaklarının yapılmasına devam edil
mektedir. Bunların bitirilmesi 1985 yılını bulabile
cektir. Yeni yatırımlara girmeden önce, mevcut sağ
lık ünitelerinin optimal kapasiteyle hizmete sokulma
sı prensibi benimsenmiştiv4 

'Koruyucu sağlık hizmetleri : 
Ülkemizde koruyucu sağlık hizmetlerinin yürü

tülmesini olumsuz yönde etkileyen bazı faktörler 
vardır : 

İL Gıda maddelerinin çeşit ve miktarı yönünden 
kendi kendine yeterli bir Ülke olmasına rağmen, 
Türkiye'de genel bir beslenme bozukluğu söz konuj 

sudur. Hatta bu bozukluk 0 - 4 yaş grubundaki ço
cuklarımızın yüzde 5'ı'nde ağır, yüzde 35'inde orta 
ve hafif beslenme yetersizliği şeklinde tezahür et
mektedir» 

ö, Ülkemizde emin, temiz içme suyu teminin
den bugün için söz etmek oldukça güçtür. Su kay-1 

nakları yönünden çok zengin olmasına rağmen Tür
kiye'de 88553 yerleşim yerinin ancak yüzde 63 "ünde 
yeterli su bulunmakta, yüzde 37"si ise yetersiz veya 
hiç suyu olmayan yerleşme yerlerini oluşturmaktadır., 
Bu kantitati'f yetersizlik yanında,, çok daha önemli 
olarak içme sularımızın yüzde 31 ila 47'sinin sağlı-1 

ğa elverişli olmadığının belirlenmesi anlamlıdır. 

3J Bir toplumun bulaşıcı barsak enfeksiyonların -
dan bakteriyal portör oranının yüzde 2'yi aşması ha
linde, bulaşıcı barsak hastalıkları yönünden ağır bir 
risk altında bulunduğu kabul edilmektedir. Oysa, ya
pılan araştırmalar Türkiye'de çeşitli bulaşıcı barsak 
hastalıklarındaki portör oranının yüzde 5,7 gibi bu 
sınırın üç katına yakın boyutlara ulaştığını göster
mektedir. 

4. Çevre sağlığım: alabildiğine tehdit eden çöp 
ve diğer artıkların giderilmesiyle kanalizasyon siste
minin yetersizliği büyük kentlerimizde 'bile toplum 
sağlığının ne derece tehlikeyle karşı karşıya olduğu
nu ifade etmeye yeterli görülmelidir. 198ö'li yıllarda 
dahi 'Başkentimizde tifo salgının görülmesi, bunun 
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kanıtından başka bir şey değildir. Böyle bir salgında ı 
dünya ölçülerine göre mutat ölüm «aranı yüzde 5 ka- I 
bul edilirken, son Ankara tifo salgınına yakalanan- I 
ların yüzde 2'sinin kaybedilmesi, sağlık teşkilatının 
olumsuz çevre faktörlerine karşı 'bir başarısı olarak I 
kabul edilmelidir^ 

5, Ülkemizde net yıllık nüfus artışı Batıdan Do
ğuya gittikçe yükselmekle beraber, ortalama yüzde I 
2,1'dir. Buna göre 26 yıl sonra nüfusumuzun 90 mil- I 
yonun üzerine çıkacağı (hesap edilmektedir. Bu hızlı 
nüfus artışı ve buna bağlı olarak gelişen nüfus hare- I 
ketleri, sonuçta altyapıdan yoksun gecekondusal yer- I 
leşim merkezlerinin daha da genişlemesine yol aça- I 
cak ve toplum sağlığı üzerindeki' rist faktörlerini ar
tıracaktır. Ayrıca bu artışın, sosyal ve ekonomik kal- I 
kınmayı engelleyecek bir istihdam açığını artıracak 
'bir faktör olduğu da bilinmektedir.. I 

BAŞKAN —' Sayın Bakan, bir dakikanızı rica ede
bilir miyim?... I 

Değerli üyeler; Programımıza göre çalışma süre- I 
miz dolmuştur. Fakat bu Bütçe üzerindeki görüşme
leri tamamlayıncaya kadar toplantıya devam etmemiz 
gerekiyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan^ I 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA

YA KILIÇTUROAY — Teşekkür ederim Sayın Baş
kanım. I 

Bakanlığımız bu konuya özel bir önemle yaklaş- I 
mayı planlamaktadır.' I 

Bu koşullar altında kısa bir durum değerlendirme- I 
si yapmak istiyorum : I 

Sıtma eradikasyon çalışmaları : I 
1964'de sıtma eradikasyonu konusunda sağlanan I 

büyük başarıdan sonra 1975 yılından itibaren artma- I 
ya başlayan sıtma, halen Çukurova, Amik Ovası I 
ve Güneydoğu bölgelerimizde önemli bir sağlik so- I 
runu olarak epidemi karakterini korumaktadır. Has- I 
talığın, kalkınmada görülen bölgesel farklılıkların ar- I 
ttrdığı nüfus hareketleriyle, ülkenin diğer 'bölgeleri- I 
ne de yayılma eğilimi gözden uzak tutulmaksızın, sıt- I 
ma kontrol çalışmalarına devam edilecektir. Çevre I 
sağlığı koşullarıyla çok sdcı ilişkiler içinde bulunan I 
diğer salgın hastalıklar gibi çevre sağlığı koşullarının I 
düzeltilmesmde uluslararası işbirliği sağlanamadığı ve I 
özellikle altyapı oluşturulmasmda süratle hareket I 
edilmediği takdirde sıtmanın bugün eradîke edilmiş I 
oba bile, yeniden büyük sorunlar yaratarak karşımı- I 
za gelebileceğini ısrarla belirtmekte yarar görüyoruz. I 
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1981 yılında yapılan sürveyans çalışmalarıyla 
55.030 sıtmalı bulunmuş ve tedavi edilmiştir, öte 
yandan malathion ile ergin sivrisinek mücadelesi de 
sürdürülmüştür. Sürfe savaşının kimyasal yön
temlerin yanı sıra mekanik yöntemlerle des
teklenmesi için ilgili kuruluşların gösterdiği işbirliği 
anlayışını takdirle karşılıyoruz. Ancak, bu mekanik 
usullerin uygulanması da büyük ölçüde bütçe olanak
larına dayanmakta, ilgili kuruluşların gerdkli maki
nelerle donatılması zorunlu bulunmaktadır. 

Ayrıca sıtmalı bölgelerde halkın ilaçla korunma
sına da önem verilmektedir. 1981 yılında Sıtma Teş
kilatı, kısaca belirttiğim bu çalışmaları 2.400 sağlık 
savaş memuru, 1.500 işçi ile yürütmüştür. Ancak 
önümüzdeki yıllarda personel açığının büyüyeceğin
den endişe ediyoruz. Sivrisinek mücadelesi için 1982' 
de işçi sayısının artırılması gerekecektir. Sıtma hiz
metlerinde kullanılan ve % 80'i 20 yaşında olan, 
ekonomik ömürleri bitmiş eski ve masraflı araçların 
da yenilenmesi gerekmektedir. 

1982'de malathion ile ergin, larvisitlerle de sürfe 
sivrisinek mücadelesine etkin biçimde devam edile
cektir. Ancak püskürtme uygulamalarına karşı halkın 
büyük direnci vardır. Bu direncin mutlaka gideril
mesi gerekmektedir. Ayrıca kullanılan geçici işçilerin 
kalifiye olmayışları mücadelede verimi azaltmakta
dır. 

Atatürk Barajının hizmete açılmasıyla Çukurova' 
dan on defa daha büyük bir bölgenin sıtma ve tro
pikal hastalıklar yönünden kazanacağı önemi şimdi
den gözönüne alarak Adana Sıtma Enstitüsünün, 
bölgenin diğer tropikal hastalıkları ile de ilgilenecek 
güçlü bir araştırma merkezi haline getirilmesini ön
görmekteyiz. Sıtma ve enfeksiyöz barsak hastalıkları 
ile mücadelede Çukurova'nın uluslararası eğitim ve 
uygulama alanı olarak geliştirilmesi için Dünya Sağ
lık Teşkilatı ile ortak çalışmalar sürdürülmektedir. 

Verem savaşı çalışmaları : 
Yurdumuzda verem savaşı çalışmaları geçmişten 

bu yana başarı ile sürdürülmektedir. 1953 yılından 
şimdiye kadar 67 il, 572 ilçe ve 36 bin iköyde verem 
savaşı taramaları yedi defa devredilmiş olup, halen 
sekizinci devir çalışmaliarı devam «itmektedir. Bugü
ne kadar 44,5 milyon kişiye BOG aşısı yapılmış, 24 
miyon mifcröfülm çekilmiş ve 702 bin hasta dispan
serlerde tedavi altona alınmıştır. Ancak son yıllarda 
verem hastalığında bir artış olduğu yolunda çeşitli 
çevrelerden gelen haberler üzerine, yurt düzeyinde 
yapılan hastalık oranı araştırmasında gerçekten' has
talık: prevaJansında bir artış eğilimi olduğu ve tabii 
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sonuç itibariyle verem n hâlâ bir sorun olduğu belir- I 
lenmiştir. Yurdumuzda veremden ölen hasta sayısı
nın yüzbinde 11.4 ve hastalık oranının binde 3.1 ol
duğu saptanmıştır. Buna göre 1982 yılında da verem 
savaşı faaliyetleri önemle sürdürülecektir. 

Diğer bulaşıcı hastalıklarla savaş konusuna ge
lince: 

Bulaşıcı hastalıklarla, mücadele için sistematik 
Olarak aşı uygulamasına devam edilmektedir. 1981 
yılı Kasım ayına kadar toplam olarak 7 milyona ya
kın doz aşı uygulaması yapılmış bulunmaktadır. Re
fik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünde aşı ve 
serum üretimine devam edilmiş ve toplam olarak 
9 milyon doz muhtelif aşı ye l1 600 litre serum üre-
'tilmiş'tir. Yurdumuzda üretilmeyen aşıların üretimi 
için çalışmalar yapılmaktadır. Ancak Enstitünün tek
nik personel eksikliği bugün için bir sorun olup bu
nun giderilmesine çalışılacaktır. 

Geçmiş yıllarda görülen bulaşıcı hastalıkların bü
yük salgınları sağlık teşkilatımızın bilinçli ve siste
matik uğraşıları sonucu, son yıllarda önlenimiş bu
lunmaktadır. Böyle büyük salgınların, sadece ülke 
çapında değil, ülkelerarası alanda da sorun yarattığı 
ve Devletimizin dış ilişkilerinde ekonomik ve turis
tik birtakım olumsuz etkiler oluşturduğu düşünü
lürse, bu konudaki başarılı çalışmaların önemi daha 
iyi değerlendirilmiş olur. 

Aile planlaması çalışmaları : 
Ana ve çocuk sağlığı (faaliyetleriyle işbirliği içinde 

yürütülen aille planlaması hizmetlerinde 1981 yılın
da Eylül ayına kadar 58 bin kadına RÎA uygulama- | 
sı yapılmış, 76 ıbin kadına kontraseptik hap verilmiş, 
42 bin aileye kondom dağıtılmıştır. Bu arada 1,6 mil
yonu kadın ve 580 bini erkek olmak üzere 2 milyon
dan fazla kişiye aile planlaması ve ana - çocuk sağ
lığı eğitimi yaptırılmıştır. 

Birleşmiş Milletler Teşkilatıyla birlikte yürütü
len aie planlaması, ana - çocuk sağlığı entegre pro
jesi muhtelif illerimizde devaim etmiştir. 

1981 yılında aile planlaması gereğinin geniş halk 
kitlelerine^ duyurulması için TRT, Diyanet İşleri, 
Türk - tş ve Silahlı Kuvvetlerle işbirliği yapılmıştır. 

19812 yılında alile planlaması 'hizmetleri, sağlık 
ocak ve evlerinin faaliyetleriyle halka ulaştırılmaya 
çalışılacaktır. Ayrıca 765 sayılı Türk Ceza Kanunun
da değişiklik yapılarak kürtajın belirli koşullarla 
serbest bırakılması, istenilmeyen çocukların ilkel 
usullerle düşünülmek suretiyle kadın sağlığının tehli
keye düşürülmesi yolunu da 'bir ölçüde önlemiş ola
caktır. I 

— 426 

29 5 1 . 1982 O ; 1 

Halkın sağlık eğitimli çalışmaları: 
Ülke sağlığınım korunması halkımızın katkısıyla 

gerçeMeşeıbiir.; Bunum için de halkımızın öncelikle 
«sağhlk sorunllarımız konusunda eğitliılımesi gerekmek
tedir. Bakanlığımız 'bu eğitimi gerçekleştirmek için 
genelken anaçlardan yanarlanmıaıya çatışmıştır. Bu 
amaçla Mili Eğitim Bakanlığı nezdlnde okullarda 
programa sağlık «lensi konulması için gereken giri
şimler yapılmıştır. 

Genelde halki'mazın sağlık eğitimi için TRT'yle 
anlaşmaya vartmışü'r. 'Basınııırnızlla kurulan ilişkiler 
sionucunıda, sağlık eğitfimü yayınlarında Ibüyük bir ar
tış sağl'anımışitır. 

İlaç ve eczacılıkla ilgili çalışmalar: 
1981 yıllında her çeşit ilacım piyasada bulunması 

için yeterli döviz sağlanmış, Ihayati önem taşıyan 
tbazı ilaçların yurt dışından kamu kurumlarınca ve 
kamu yanarınla kurulan deroeklerce (ithali gerçdkleş-
tirifaiş, ilaç ve 'hammadde ithalinin zaman alıcı for
maliteleri azaltılmış ve gülmrülk ertelemelerli yapıl
mıştır. 

Türk parasının Amerikalı doları karşısında değe
nini kaybetmesi ve amıbalaj malzemesi fiyatlarında 
meydana gden artışlar sefodbiyle 198)1 yılı başında 
3 492 ilacın ve 1981 Ekim ayında da ayrıca 427 ila
cın fiyatları '% 28 - 34 oranında artırılmıştır. İlaç 
'fiyatlılarına önemi etkisi olan haımlmadıde, doların 
IhaMm olduğu ülkelerden itemdn edilmektedir. Bu ne
denle, doların değer artışına göre ilaç fiyatlarında 
meydana gefflen artış aynen hampettfolin aılış değeılin-
dekli artış glilbi, üzülerek söylemek iısterito ki, kaçınıl
maz olacaktın,] 

1982 yılımda itoç fiyatlarını tespite yarayan Fi
yat Tespit Kararnamesinin günün Ikoşullaona göre 
dteğfiştiMılımesiıne çalışılacaktır,; 

1981 yılında 85.8 milyon dolar tutarında ilaç 
hammadde ithali sağlanmış ve bunların mevcut usul
lere göre kalite konltrölları yaptırılmıştır. 1981 yılın
da yeri ilaç hammaddesi üretimi için 23.7 milyon 
dolar tutarında ara madde ithali sağlanmıştır. Geçir
diğimiz yılda, yurt dışından ithali ediilen ilaç için 
1,5 mityoo dolar döviz saffedimişifeir. Yine bu yıl 
içlinde 86 preparata ruhsat verilmiştir. 

Burada önemli bir noktayı da açıklamak istiyo
rum. TürküyeMfe Iblir ilaç enflasyonu olduğu muhak
kaktır. Halen yürürlükte Ibufunan 1262 sayılı İspen
çiyari ve Tılblbî Müstahzarlarla llgli Kanunda ruh
satların dtptalne dair bir biilkükn bulunmamaktadır,; 
Böylece ruhsatlar İkaydı ibayait şartıyla babadan oğu-



Danışma Meclisi B : 48 29 s 1 . 1982 O : 1 

ia ımüras gilbi intâkal eden bîır nesne halM almıştır. 
Çağımızda bütün ülkelerde rulhsaitlar süreli olarak 
verilmdtotiedir. Bu (büyultlarda bir ruhsat bolluğu için-
dıe hammadde taleplerinin ne ölçüde döviz tüketece-
ği de açıktır. Kaldı İki, bugün içlin Ibu ruhsatların 
Ibüyük (bir kısmı sağlık açısından değersiz ve haltta 
bir 'kışımı da zararlı kombinesyonları içermektedirler. 

ıBu konuda 13 Ocaik 1979 tarihli Kararnamenin 
verdiği yetkiyle, Türkiye'de rnievoult müstahzarların 
seleksiyonu kısa bür süre idinde bitirilecek ve yarar
sız olanların ruhsatlarının iptal cifheitJİlne gidilerek 
gereksiz döviz kaylbı önlenecektir, Bu değerlendir-
(mlenıin italHiİ sonucu olaraik, yenli ruhsat verilmesi iş
lemleri hususunda gereken her türlü titizlik gösteri
lecektir. 

Bugün için gteçerllikferind kısmen yitirten ve ih
tiyaçlarımıza cevap ermekten uzak olan mıevcut ka
nonların değiştirilmesi çalışmaları da sürdürülmekte 
olup, bunlar 1982 yılında yasama organlarına sevk 
edilecekti^ 

(Sosyal hizmet çalışmaları: 
ıMuhltelif kurumların sorumluluğunda bulunan sos

yal hizmet 'faaliyet ve tesislerinin bir elden idaresi 
için uzun süreden beri yapılan çalışmalar 19'81 yılın
da hazırlanan kanunun Meclise intikaliyle büyük biir 
aşama kaydetmiş bulunmaktadır. Adı geçen tasarı 
yasalaşınca Sosyal Hizmetler Kurumu adıyla bir ku
rum kurulacak ve dağınik olan hizmetler bu kurum' 
aracılığıyla tek elden yürütülecektik. 

Katma bütçeli olarak öngörülen Ibu kurum ile 
mevcuıt hizmetlerin daha •verimti ve kapsamlı olarak 
yürütütaesli sağlanmış olabilecektir. 

Halen Bakanlığa bağh 21 çoculk yuvasında 2 082 
korunmaya muhtaç çoculk, 11 huzurevinde 1 365 yaşlı 
ve 11 kreş ve gündüz bakımevinde 1 550 çocuğa hiz-
mıöt verilmektedir.. 

Sayın Başkan, sayım üyeler; 
Konuşmamı bitirmeden önce, Bakanlığımızın 1982 

yılı Bütçesi üzerinde birkaç hususa değinmek istiyo
rum. Özellikle 'Bakanlık 'Bütçesinin, genel bütçedeki 
oranının düşük olduğunu dalha önce belıirttim. Bu se
beple burada sadece bütçenin yeterlik durumu üze
rimde durmak ditiyorum. 

ıBakaniığımiTiın 1982 yılı Bütçesi, cari harcama
larda 40 miyar 125 milyon 70Ö ibin Türk lirası, ya
tırım harcamalarında 8 milyar 213 milyon 545 bin 
Türk lirası, 'transfer harcamalarında 759 milyon 200 
bin Türk lirası olmak üzere, toplam olaraik 49 milyar 
98 milyon 445 bin Tülrk lirası -olarak belirlenmiş bu
lunmaktadır, 

Oari harcamalarda 1981 yılı Bütçesinin 10 aylık 
durumuna göre, personel güderlerinde % 2 oranın
da azalma, hizmet giderlerinde % 36 oranında art
ma loîmuştıur. Bunun yeterli olmayacağı endişesini 
taşıyoruz. Personel giderlerindeki azalma, tazminat 
maddesinden gelmekte olup, ibütçeye herhangi 'bir et
kisi bulunmamaktadır. 

Yatırım harcamalarında geçen yıla göre 10 ay 
üzerinden % 3 artış yapılmış bulunmaktadır. Bu öde'-
mekler Ibelli projelere göre konulduğundan, artıştaki 
oranın Bakanlık hizmeltline ölümsüz etkisi bulunma
yacağı görüşündeyiz. 

Transfer harcamalarında ise, ı% 125 artış olmuş
tur. Bu artışın önemli kısmı geçen yıl borçlarına, 
korunmaya muhtaç çocuklara ve Dünya Sağlık Teş
kilatına ödenen katıHma paylarımdan gelmektedir. 

Sayın üyeler; 
Sonuç olarak arz etmek istiyorum ki, sorunlar 

ve nedenleri bilinirse, çözümlerinin kolaylaşacağına 
inanıyorum. Bundan dolayı, Bakanlığımız Bütçesindle 
konularımızı ve" sorunlarımızı tıbbi bir yalklaşumla 
sunmaya, duruma gerçekçi bir teşhis koymaya ça
lıştım. Bu sorunların çözümünün yalnız Bakanlığımı
za ait olmayıp, tüm kurumların ve halkımızın katkı
sıyla gerçekleşebileceği kabul edilmelidir. Çünkü, 'as
keri ve siyasi zaferlerin devamlılığını sağlayan, eko
nomik zaferlerin ide vazgeçilmez unsuru, sağlıklı in-
san'gücüdür. Bundan dolayı sağlık için yapılacak *üm 
harcamaların b'ir tükettim olaraik ık'albul edilmeyip, en 
verimli üretime, sağlıklı insanıgücü yaratmaya yöne-
liık olduğu unultufaamialidır. 

Hükümetlerce alınan her 'türlü karar ve önlemlerin 
yaşaması ve başarısı, kuşkusuz halikın bunları benim
semesine bağlıdır. Her konuda olduğu gilbi, sağlık 
hizmetlerinin de halkımızca benimsenmesi, korunma
sı ve katkısı için, eğitim başta gelen etkendir. Kişi
nin kendisini ve çevresini koruması, -imkânları ya
ratıp, kullanması, eğitimle sağlanır.; 

IBu nedenle ökuiaraımızdan başlayarak, her yerde 
tüm araçlardan yararlanarak, sağlık eğitimi seferber
liğini öncelikle" başlatmamız gerekiyor. Bunu ger
çekleştirdiğimiz zaman, miMetuTmiizin sağlığına özen 
göstermek ve sorunlarına çare Ibullmak görevimizi ye
rine getirmek için en sağlam adımı altmış olacağız. 

Yapılan eleştirilere tekrar teşekkür ediyor, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, izin verirseniz yazılı sorular ko
nusunda bir maruzatım var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI KA
YA KILIÇTURGAY — Konuşmamda, bu sorular
dan bir kısımına dokunduğum için, zamanın da el
vermediğini dikkate alarak, bende bulunan soruları, 
eğer yüksek izniniz olursa yazılı olarak cevaplandır-
ımıak istiyorum. (Alkışlar,) 

(BAŞKAN — Teşeklkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Alıtuğ, vaıktin darlığı dolayısıyla, aldığınız 

son sözü, mutlaka çok ıkısa olmak üzere rica ede
ydim. 

Buyurun efendliiml..ı 

HİKMET ALTUĞ — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinûn seçkiln üyeleri, Sayın Bakan ve değerli ça
lışıma arkadaşları; 

Topluım sağlığıimızı her yönüyle gerçekleştirerek, 
sağlılk Mzmetlerini herlkesin eşit olarak yararlanaca
ğı şdkl'de Devlet adıma yürütecek bir Bakanlığın büt
çe görüşmdlerinlin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 

Günümüzde insanın bedenen ve ruhen tanı bir 
liySlülk <vd esenlik (içinde olması, haltta ®asyal açudan 
da refahı, ancak sağl'ıikla müımlkünıdür. 

TenMltîeriımdzfi, yenli göreve Ibaşlamış olan Balkanl
ımıza değil, bu Bakanlığım hükmi şahsiyetline oldu
ğunu siöztenimıe başlarken hemen belirtmek istedim. 

(Kendilerini tebrik lettiiğim günlerde de arz ettiğim 
(glibd, astil Tüılk varlığını ve sağlığını emanet edilen 
/bizlerin her ne pahasına olursa olsun, bu ıkonuda va
sıl olmamız gereken düzey, çağdaş uygarlık düzeyi
dir. Mıteküım, (bunu bize değişmez hedef olarak gös
tereni; (Büyük insan Atatürk de, «ıBemd Türk: heMım-
lerine emaneit ediniz» diyerek, görevimizin önemline 
'işaret etmişflerdlir. Bu yüzden-, Balkanımız ve arkadaş-
larını, BakanıMc BKiltçesliınii eJîeşftiinirfken, albatftoallara 
ya da aşın bir düzeye ikaçarsam, bağışlasınlar, he
yecanıma versünfer. 

Cumhuriyetin 60 mcı yılına yaklaştığımız 1982' 
fertte, Sağlılk ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi
nin, bütün arkadaşlarımın Ikalbul ettiği gibi, yurt sağ
lığını yürülteoelk, (ileriye götürecek, kaybedilen za
manları geri getirecek bir bütçe 'olarak görmemek
teyiz. Astada siyasi dönemlerin keyfi tasarrufları 
yüzünden ide, Ibaş döndürücü Mr hızla gelişen çağ
daş sağlık Mzmetlbrtae adaptasyondan uzak, plan-
lamıafarıyla bugüne geldiğimiz bir gerçektor; fakat en 
acıktı olan, bugünde aynı yanlışlara ve davranışlara 
tevessül ettnemıizdıir, 

IDeğerii üye arkadaşlarım1; 
Hepinizin bildiği gülbi, Sağlılk Bakanlığı Büyüfk 

Atatürk'ün ilk Hükümeti içlinde 1920'Ierde kurulmuş 

Ibir BailcanlıijtH-. Osmanlı Devletli içliafde o güne (ka
dar asla bir nezaret, tetir bakanlık seviyesine geleme-
mıiş hizmetler içlin bu büyük bir refoımdu. Rahmetli 
Refik Saydam efede, Cumtoriyet devrinde yapılan 
inkılap, dünya tıp âlemimde akisler uyandırmış, sağ
lık teşkilatının savaşı üçünde ve savaş sonrası 'kuru
larak, ıbiiızmete girişiyle aziz Anadölumuz, yüzyılla
rım salgın hastalıktanım yenmiş; tifüs, kolera, tifo, 
ruam, sonra satma ve y a t a tarihte tüberküloza kar
şı savaş, başarıyla sonuçlanmıştır, 

©una mukabil planlı donem 'diyeceğimiz 1960'lar 
sonrası dönemde ise, günümüzden 20 yıl önce ilik 
defa yazılan 1x1 sağlık planlaması ne müteakip yıl
larda, ne de bugün uygulama ortamı ibulamamiştır. 
Kaldı ki, 20 yıl önceldi gerçeklere göre tasarlanan 
plan, her yıl, her 5 yüık dönemde aynen redakte 
edüHmıiş, aynı görüşte eslkiMşitlir. 

Sayın üyelerimiz; 
Sağlık hizmetleri, yalnız doktor ve ilaç sorunun

dan ibaret olmayıp, bu hizmetlerin gerçekleşmesi 
ancak yurdumuzun yol, su, kanalizasyon, çevre ko
şullarıyla, bayındırlık hizmetleri, elektrik ve öncelik
le toplumumuzun eğitim Sorunlarına sıkıdan sıkıya 
bağlıdır. Başarı ve başarısızlık bunlara vabestedir. 
«Sosyalizasyon» adı takarak, yola, ize, İmkana bak
mayarak, harita üzerinden saptayıp, dağbaşlarına 
kondurulan sağlık ocakları kurmak, sağlık personeli
ne, her gün yenisi çıkarılan, öteye beriye saçan mec
buri hizmetler yükümleyerek, halk indinde suçlu 
göstererek, sağlıık davasında tek Sorumlu sayarak 
hırpalanan davranışlar bu yolda (bizi başarıdan uzak-
laşiıran keyfi tasarruflar sayılmışlardır ve sayı'lacak-
lardır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi bu yıl 
ilgili Komisyonumuzca hazırlanan raporda da belir
tildiği gibi, geçen yıla oranla % 111 miktarında azal
tılarak, 49 milyar 98 milyon lira olarak saptanmış
tır. Geçen yıl, genel bütçe içindeki sağlık hizmetleri 
% 3 civarındaki bir orantıda idi. Bu yılkı, ı% 2,74 
oranltısındadır. Böylece sağlık hizmötlerinin harcama
larının azaltılması gerekçesini anlamak mümkün de
ğildir. 

Sağlık hizmetlerimiz, <her günden -çak, paraya 
bağlı gayretler ve çalışmalar -içinde alması gereken 
karakterini korumaktadır. 

Yurdumuzun Doğu latölgesinde alduğu kadar, 
Batı bölgesinde de gerek yataklı, gerek yataksız te
davi hizmetleri, çevre sağlığı, beslenme sorunları, 
işçi sağlığı Ve işyeri güvenliği, ana çocuk sağlığı ve 
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aile planlaması ite kan ve kan ürünleri, ilaç sorun
ları hâlâ çözüm beklemektedir. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan verilerine göre, yurt 
ölçüsünde yatak sayısında artma olmasına rağmen; 
kuruluşlar ve iller arasındaki dengesizlik giderileme
miştir. 

Personel sayısı yetersiz olup, iner gün daha da 
azalmaktadır. Bu yüzden, tıpta gelişmeler sonucu 
modern bir yöntem olan ekip çalışmaları zinciri ku
rulamamıştır. 

Hizmetler gereği kadar yâygınlaştırılamamış, ko
ruyucu ve temel sağlık hizmetlerinde, ana çocuk sağ
lığı, beslenme, aile planlaması, çevre sağlığı ile, bula
şıcı hastalıklarla savaş hizmetleri de aksamaktadır. 

Her şeyden önce, sağlık hizmetlerini tek elden, 
etken bir biçimde idare gerekmektedir. 

Sağlık Bakanlığının yanında, Sosyal Sigortalar 
başta olmak üzere, çeşitli bakanlıklara bağlı kuru
luşlar ve idare, ekonomfik ve rasyonel olmayan ve
rimsiz bir manzara arz etmektedir. Aslında yürür
lükteki mevzuat bunun, devlet hizmeti olan Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına verilmesi biçiminde
dir ve kesinidir. Öncelikle yaşadığımız günlerin re
form havası içinde bir an önce bu yetkinin Bakan
lık idaresine verilmesi gerekir. 

Yataklı tedavi kurumlarının sahibi bulunduğu 
yatakların % 70'i 100 yatak altındaki kuruluşlarda
dır. En kısa zamanda bu orantı büyük yataklı kuru
luşlara aktarılmalıdır. 

Çevreyi koruma hizmetleri a'lalbildiğine yetersiz
dir. Sanayileşmenin hızla sürdüğü günümüzde alına
cak * tedbirlerin gecikmesi büyük zararlara sebep ola
cak ve ilgili bakanlıklarla birlikte çalışarak karar al
mada gecikilecektir. 

Beslenme sorunları, yiyecek kalite kontrolü da 
böyle olup bölge laboratuvarlarının tesisi ile acilen 
Çözümlenmelidir. 

îlaç ruhsat sayılarının azaltılması, tüketilen ilaç
ların kalite ve fiyat kontrolünün gereğince yapılma
sı hem sağlık, hem ekonomik açıdan yurdumuzun 
önemli bir konusudur. 

Çocuk sağlığı ile her gün daha çok sanayileşen 
yurdumuzda işyeri güvenliği ve işçi sağlığı ile uğra
şım daha etkin hale getirilmeli, bu görevi Sağlık Ba
kanlığı üstlenmelidir. 

Son olarak bu Bakanlığın, sağlık hizmetlerinde 
genel sağlık sigortası kurma işlemlerine başlaması
nı önereceğiz. «Zor da olsa hiç başlamamak başla
maktan kötüdür» diyeceğiz. Hastanelerimiz ve sağ

lık hizmetlerinin bugünkü hali karşısında toplumu
muz buna çoktan hazırdır ve ümitle beklemektedir. 

Sağlık personelinin küllani'lmasi'nda Bakanlığımı
zın tutumuna gelince, 1978'de çıkarılan ve «Talihsiz 
bir kanun» diye vasıflandıracağımız 21,62 sayılı Ka
nunun, yüksek ücretler vererek sağlık hizmetlerinin 
ıslahı varsayımına dayanması yanlış bir yola sapıştır. 
1980,'de yürürlükten kaldırılmış ve 1981'de, Ağustos 
ta mecburi hizmet yükümlülükleri getirerek yine ay
nı varsayıma dayanan 2514 sayılı yeni bir Kanun 
yürürlüğe girmiştir. Hdkirnliğin her kademesinde 
yurdun her bölgesinde hizmet veren 42 yıllık bir he
kim olarak diyoruz ki, bu Kanun da sağlıkta Tür
kiye'nin temel sorunlarını çözmekten çok uzaktır. 
Kamu hizmetlilerinin bu bölümü için zorlama, baskı 
Ve on'ların yükümlülüklerini artırarak uygulamalar 
adil ve tarafsız bir çözüm yolu değildir. Türk heki
minin özverisi hiç bir dönemde bu kadar kötü kul
lanılmamıştır. 

Sözlerimi bitirirken, belki biraz acı konuştuğum 
için sizlerden özür diler, 1982 Bütçesinin yetiştiği 
nispette Aziz Milletimize, Sağlık Bakanlığımız kuru
luşlarına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

«Sağlık Ordusunun fedakâr ve cefakâr mensupla
rına 'bu kürsüden sevgi ve selamlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aütuğ. 
Değerli üyeler; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi üze

rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 
©ÜTÇESÎ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönettim ve destaek 
hizmetleri 5 046 368 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kalbül etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1)111 Koruyucu sağlık hizmetleri 
ve sosyalleştirme 16 311 958 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 
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Bölüm Ora 

112 Ana - Çocuk sağlık ve aile 
planlaması 1 784 094 000' 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Ka'bul 
'edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

113 Yataklı tedavi kurumları 23 481 088 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul 
'edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

114 Sosyal hizmetler 2 163 737 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 311 200 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi kabul 
edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe -
Plan Komisyonu Raporu. (1/104) (Raporun Başkan
lığa geliş .tarihi : 11 . 1 . 1982) (S. Sayısı : 34) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Büt

çesini görüşmeye başlıyoruz. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul ödemler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Birinci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğüne 1982 mali yılında yapacağı hizmetler 
için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildığii üzere 
(135 409 000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) cetvelini okutuyorum. 

Bölüm 

101' 

Lira 

Genel yönetim ve destek 
Ihizmetiîeri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

32 156 000! 

Bölüm 

111 

Lira 

Uluslararası ilişiklilerden do
ğan bulaşıcı hastalıklardan 
korunma 98 016 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Ka'bul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 5 237 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Ka'bul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde W (A) cetveTiyle birlikte oylarınıza sunu
yorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edil
miştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (135 409 000) lira olarak tahm'in 
edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 
B — CETVELİ' 

Gelir 
türü Lira 

133 889 000 1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 1! 520 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2'yi (B) cet veliyle birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünce 1982 mali yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösteriltmişitir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümleriıne gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1982 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiş
tir. 
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MADDE 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza, sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

MADDE 5. — 657 saydı Devlet Memurları Ka
nunu ile .bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve 
buna ıbazı maddeler ekleyen kanun ve kanun hük-
mündekii kararnamelerin uygulanımaisından doğan is
tihkaklar (Konferans ücreti hariç), yolluk karşılığı 
verilen tazminatlar ve sürekli görev yollukları ile 
ilgili tertipler için bütçeye konulan ödenekler yetme
diği takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı içinde gerçek
leşen gelir fazlalarını karşılık göstermek suretiyle 
(A) işaretli cetveldeki tertiplerdeki ilgili ödenek mik
tarlarını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihimde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu Kanunu Maliye ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 
'Bu Kanunu açık oyunuza sunuyorum. 
Oy kutuları dolaştırılsın. 
{Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oy kullanmayan sayın üye var mı?.. 

Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Oylama sonucunu arz ediyorum : 

Açık oylamada 1!20 sayın üye oy kullanmıştır. 1 çe
kimser Ve 1.19 kalbul oyla Hudut ve Salhiller Sağlı'k 
Genel Müdürlüğü 1982 Bütçesi Danışma Meclisimiz
ce ka'bul edilmiştir. (Alkışlar) 

Bütçe, M'iHetimize ve Milletimizin sağlık hizmet
lerini yürüten Sağlık Bakanlığı mensuplarına hayırlı 
olsun. (Alkışlar) 

iSayın üyeler; 
Öğle tatilini yarım saat uzatmak gerekiyor. Saat 

14.30'u oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Et
meyenler... Kafbül edilmiştir. 

14.30'da toplanmak üzere Oturumu kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 13.35 

İKİNCt OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

48 nci Birleşimimizin ikinci oturumunu açıyo
rum. 

Gündemimizde Çalışma Bakanlığı Bütçesi vardır. 
Komisyon da yok, Hükümet de yok. 

AHMET SENİVAR DOĞU — Komisyon var 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon var, Hükümet yok. 
^ 15 dakika sonra toplanmak üzere Oturumu kapa

tıyorum. 
Kapanma Saati : 14.35 

» • • « 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 14.50 

BAŞKAN : Başkanvekilı M. Vefik KÎTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : EvHya PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 48 nci Birleşimin üçün
cü oturumunu açıyorum. 

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

B) ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Gündemimizde Çalışma Bakanlığının 
Bütçesi vardır, 

Sayın Bütçe Komisyonu yerinde. 
Sayın Bakan yerinde. 
Bu Bütçe üzerinde söz alan ısayın üyelerin adla

rını okuyorum : 
Sayın tmren Aykut, İsa Vardal, Hayati Gürtan, 

Feridun Şakir Öğünç, Rafet İbrahimoğlu, Halil Er
doğan Gürel, Mustafa Alpdün'dar. 

Sayın üyelere ve Sayın Bakana tekrar 'bir konuyu 
hatırlatmak istiyorum : Bu programda tespit ettiği
miz süreye sabahleyin sayın üyeler çok titizlikle ria
yet ettiler, onlara teşekkür ediyor ve bundan sonraki 
konuşmacılardan ve Sayın Bakandan da; konuşmacı
lara ıl5'er dakika, Sayın Bakana 45 dakika konuşma 
süresi tanınmıştır, buna uymalarını rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Aykut. 

İMREN AYKUT (Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinin sayın üyeleri, Sayın Bakan; 

1946 yılında Devletin çalışma (hayatının düzenlen
mesinde nazım rol oynamasını sağlamak amacıyla 
Çalışma Bakanlığı kuruldu. Kuruluş Yasasına göre 
Bakanlığa şu görevler verildi : 

L Çalışma hayatını düzenlemek. 
2i Çalışanların hayat seviyesini yükseltmek. 
3. Çalışan ve çalıştıranlar arasındaki münasebet

leri ahenk içinde ve memleket yararına uygun şekilde 
geliştirmek. 

4. Çalışma gücünü, memleketteki genel refahı 
artıracak surette verimli hale getirmek^ 

5. Tam istihdamı sağlamak. 

(1) 4 S. Sayılı Basmayazı 14.1.1982 tarihli 33 ncü 
Birleşim tutanağına eklidir. 

1967 yılında bu görevlere, «yurt dışındaki işçile
rin hak ve menfaatlerinin korunması» görevi de ek
lendi. 

Bugün 37 yaşında olan Bakanlık görevlerini ya
pabilmiş midir ve yapmakta mıdır, yapabilmekte mi
dir?.. Buna benim için evet diyebilmek çok güç. Çün
kü çalışma hayatındaki yasal düzenlemeler hâlâ hu
kuki boşluklarla doludur. Çalışanların küçük bir kıs
mının hayat seviyesinde kısmi bir düzeltme sağlana
bilmiş, daha doğrusu gerileme önlenebilmiştir. 

Çalışan ve çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin 
ahenkli hale getirilmesi ve memleket yararına uygun 
bir şekilde geliştirilmesine gelince : 

Değerli arkadaşlarım; 
11 Eylül 1980 günü bu ülkede yaklaşık 60 bin işçi 

grevde idi. Bu grevlerin ıbazıları iki, üç yıldan beri 
devam ediyordu ve bütün grevler ülke ekonomisini çö
kertecek temel sektörlerde idi. Bu grevlerin nedenlerini 
sadece enflasyonist tazyiklere ve ideolojik mücade
lelere bağlamak doğru değildir. Aslında ilgili yasalar
daki ciddi boşluklar ve çeşitli yorumlara müsait muğ
lak hükümler çalışanlar üzerindeki enflasyonist bas
kıların barışçı yoldan azaltılması yerine, mücadeleye 
dönüşmesine, çeşitli ideolojik akımların ise, mükem
mel bir şekilde 'beslenmesine ortam hazırladı. Aynı 
işkolunda yüzden fazla sendikanın kurulabilmesine 
imkân veren, buna ilaveten de bir işyerinde 2 - 3 sen
dikanın aylarca değil yıllarca süren yetki mücadele
leri yapabilmesini mümkün kılan yasalara, Çalışma 
Bakanlarımız çeşitli politik nedenlerle seyirci kalmış
lar ve boşlukları doldurma işini de yargı organları
mızın sırtına yüklemeyi tercih etmişlerdir. 

Hiçbir zaman bir ücret politikası oluşturmamışlar, 
sonucunda ülkede ücretlerin bünyesi tamamen bozul
muş ve hiçbir makul gerekçesi olmayan anormal üc
ret farklılıkları doğmuştur. Ücret politikası tespit et
memenin ortaya çıkardığı adaletsiz tablo, iş hayatın
da barışı zedeleyen en önemli etkenlerden bir diğeri 
olmuştur bugüne kadar. Yüksek oranlara ulaşan iş
sizliği de aylarca süren bu mücadelelere ilave ettiği
miz zaman, çeşitli unsurların bu mücadelelere karışa
cağı ve ona çok değişik boyutlar kazandıracağı zaten 
kaçınılmazdı. 
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Çalışma Bakanlığının, açıkça belirtilen tam istin- | 
damı sağlama; yani işsizliği ortadan 'kaldırma, her- I 
kese iş bulma görevini nasıl yaptığını ise, Devlet I 
Planlama Teşkilatının verdiği, halen 3 milyon olan, 
OElCD'nin verdiği 6 milyon 700 bin olan açık işsiz I 
sayısı sanırım yeterince izah ediyor. I 

Çalışma Bakanlarımız, «Bu husus Bakanlığımızı 
aşan genel ekonomi politikasını ve teknoloji seçimini 
ilgilendiren bir konudur» diyerek bu sorundan iken-: I 
dilerini sıyırmaya çalışmışlardır. I 

Şimdi bir şey sormak istiyorum : Cumhuriyet Hü
kümetlerinde görev alan çalışma bakanları, ekonomi I 
ve maliye politikalarını oluşturan, sektör tercihlerini, I 
teknoloji seçimlerini yapan ve uygulayan hükümetle
rin, birer üyesi değil miydiler?.. I 

Değerli arkadaşlarım; I 
işsizlik böyle hafife alınacak bir konu değildir. 

İşsizliğin toplum için sosyal ve ekonomik maliyeti I 
çok yüksektir. İşsizlik değil anayasaları, rejimleri ve 
devletlileri. yıkacak güçte bir olaydır ve onun ekıooo- I 
imik, sosyal, siyasal sonuçlarına dayanabilecek bir 
toplum düşünemiyorum; çünkü, bu bir açlaik soru- I 
nudur, I 

iBugünkü Anayasamızda ve eminimi ki, yemi ha- I 
zırlanacak dlan Anayasamızda da bu husus yer ala- I 
çaktır. Devlet çalışablecek herkese iş bulmak zorun- I 
dadır. Devlet bu zorunluğu yerine getirmek için Ça- I 
Hışma Bakanlığını görevi kılmıştır. I 

Bu Bakanlığa bağlı İş ve tşçi Builma Kurumu da I 
bu amaçla kurulmıuşıtur. Görevi, iş piyasasını berrak- I 
îaıştırmak, emek aırz ve talebini karşı karşıya getir- I 
melk, emeği isıtıihdaım öncesi ve sonrası eğiterek talıe- J 
be uygun nıiıtellikJlıer kazandırmaktır. Halbuki, iısta/fcis- I 
tiklere baktığımızda şöytle bir durumla fcarşıilaşıyo- I 
ruz. I 

Bu Kurumdan 1980 yılımda 504 780 'küp iş isteğin- I 
de buSkınmuş, bunun 1/3'üne iş bulunmuş. 1981 yi- I 
îında 510 590 kişi iş istemiş, 1/3'ünden daha azına I 
iş bulunmuş. Kurumun kadrosuna bakıyoruz, 1980' 
de 3144, 1981'de 2682; fakait 2400 kişi çalıştırılıyor. 
Demek ki, odacı, sekreter vesaire personel dahil, 3 I 
milyon işsize 2400 kişiyle iş bulacağız. Bu 2400 kişi I 
ayrıca bunları eğitecek, yurt dışına işgücü ihraç ede- I 
cek, ıbütün bu görevlileri 2400 kiişi yapacak.. Bu şart- I 
lar aflitında iş ve İşçi Bulma Kurumunun ne iş yaptı- I 
ğını, doğrusu anlamak çok güç. I 

Çare, bugüne kadar hep fazla işgücünü mümlkıün I 
dDduğu kadar dışarıya ihraç etmekte aranmıştır. Bu- I 
gün şayian 2,5 milyona yaklaşmış olan vaitandaşjkrı- | 

— 433 

muz, çeşitli Avrupa, Avustralya ve Orta - Doğu ül
kelerinde bulunmaktadır. Yurt dışına işçi göçü ola
yı, başlangıçtan beri Bakanlıkça sağlıklı ve ciddi bir 
politikaya oturtulmamış, bu tutum sonucunda işçileri
mizin çaktıkları ülkelerdeki hak ve menfaatleri ye
ltenince korunamadığı gibi, karşıliaştikları problem
ler de yeterince çözümılenemıemiştir, 

Çalışma Bakanlığının yurt dışı teşkilatı halen % 
36 eksik kadroyla çalışmaktadır ve bir oran yaptığı
mızda 47 049 vatandaşımıza ancak 1 kişi hizmet et-
mökltedir dışarıda. 

İİ974 yılından itibaren Baıtı Avrupa ülkeleri artık 
işgücü alımını durdurdular ve hıaittta orada bulunan' 
işçilerimizi ülkeye geni döndürmek için özendirildi 
^birtakım tedbirler ble ataıaya başladılar, Yalnız Or
ta - Doğu ülkelerinde tersine bir durum gelişti, pet-
ro - dolarların ülke kalkınmasında kullanılma eği
limi, bu ülkelerde işgücü gereikJsinlimlıeılini doğurdu 
ve böylece bizim işçiier de kapanan Avrupa kapılan 
yerine anallanan Orta - Doğu kapılarından yararlan-
maıya başladılar ve halen de 150 bin işçimiz bu ül
kelerde çalışıyor. Onların da ortaya çıkan ve çok bo
yut kazanan sorunlarına değinmeyeceğim. 

Çalışma Bakanlığının bünyesinde bu arada sadece 1 
tek temenni bulunan bir Yakın ve Orta-Doğu Çalışıma 
Enstitüsü vardır. Biz temenni ediyoruz ki, bu Ensti
tüye bir işlerik kazandırılsın ve Orta - Doğu'da ça
lışan işçilerimize önemflıi bir hizmet bu kanaldan gö-
'türüldbillsin, 

Yurt dışında çalışan bu işçilerimizin çocuk'lannın 
sorunlarına da değinmeden geçemeyeceğim; çünkü, 
halen yurt dışındaki işçilerimizıin yaklaşık 800 bin 
çocuğu vardır ve bunlar 18 yaşından küçük olan eği
tim çağındaki çocuklardır. Çok hazindir ki, bu ço
cuklar ne anadilleri olan Türkçe'yi, ne de yaşadakları 
ülkenin dillini fodilâyöriar tam olarak. Oradaki eğitim 
kurumllarından yararlanmaları da oldukça sinirin. Bu 
çocukların sadece % 2,7'si daha yüksek bir öğreni
me geçebilme ve vasıf kazandırıcı meslek ökuiarına 
gidebilme şansına sahip, diğerleri ise tamamen vasıf
sız işçi olma zorunllulıuğuyla karşı karşıyadır. Alman 
Hükümeti, «İkinci nesi» diye imlendirdiği bu çö* 
cukları şimdi Alman vatandaşlığına geçirmek üzere 
bazı kolaylıklar sağlamıaya ve bazı özel eğitim prog
ramlan düzenlemeye başlamıştır. 

Biz şu anda bu 'konuda şöyle bir durumla karşı 
karşryayız : Bu çocuklardan ya temamen vazgeçece
ğiz veyahuıttta sahüp çıkacağız. Bu nedenle Çalışma 
'Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığıyla çok, süraltüü ve 



Danışma Meclisi B : 48 29 3 X . 1982 O : 3 

©tiklin bir işbirliğine girmeli ve bu konudaki politika
yı oluşturmalıdır. 

iBir diğer husus, yine aynı konuyla ilgili Yine ge
cikmeden çözüm getiriHrnesıi gereken bir husus da 
çifte vatandaşlık konusu. Geçtiğimiz yıl Türk Vatan
daşlığı Kanununda değişiklik yapılmış ise de, bu Ka
nunun 29 ncu maddesindeki hüküm, asılanda ihtiyaç 
duyduğumuz boşluğu kapatamamıştır. Onun için bu 
konuda bir çalışma yapıHmasını Çaflııışma Bakanlığın
dan bekliömıekıteyiz. 

Kendilerine yeterli yardımı yapmadığımız bu va
tandaşlarımızın, ülkemizde neller verdiği noktasına 
gellinoe : 

Herşeyden önce, büyük güçlüklerle çalışan ve ka-
ızançlıarından tasarruf ederek ülke ekonomisine önem
li katkılarda bulunan bu insanlarımıza şükran duy
gulanımı ifade etmek işitiyorum. 

,1964 yılından bugüne kadar Ülkemize tam 15,1 
miyar dolar göndermişlerdir bu işçilerimiz. Dış öde
meler dengemizde kronik acıkılan, ithalat ve transfer 
güçlüklerimizi düşünür, her yıl Dünya Bankası, 
OECD, AET vesaire kuruluşların, üstelik birtakım 
şarMlarını da kabul etmek suretiyle rica, minnet sağ
ladığımız yardım miktarını bu meblağla mukayese 
ettiğimizde, bu insanlara duymamız gereken oıinneıt-
ıtarilığın ölçüsü çok daha iyi ortaya çıkmaktadır. Çün
kü 19ı64 yıılıindan bu yıla kadar işçierimiz 15,1 mi
yar dolar bize gönderirken, rica, minnet topîladığı-
mız yardım da 9,6 miyar doliardır. Aşağı yukarı 2 
kat fazla dövizi biz işçilerden sağlıyoruz. 

Yurt dışındaki işçilerimizle ilgili olarak, şimdiye 
kadar tutarlı, belirgin, süreklilik arz eden politikalar 
oluşturulmadığı için, işçilerimiz sosyal, kültürel ve 
ekonomik alanda bazı çözümleri doğru veya yanlış 
kendi elyordamlarıyla bulmaya çalışmışlardır. Bu 
yüzden de geleneksel kültürüyle Batı kültürü arasında 
'bocalayan, siyasi uçların aşırı şekilde muıhatalbı olan, 
tasarruflarını kullanırken genellikle spekülatif yak
laşımla ve yanlış seçeneklerle karşı karşıya kalmış bir 
vatandaş ıgrulbu doğmuştur şu anda. Olaya, şimdiye 
kadar daha çok dış ticaret açıklarının finansmanı 
açısından kolay ve kısa vadeli perspektif içinde ba
kılmış, bu nedenle bu tasarrufların ülkemizin anaso-
runu 'dan altyapı, sınai ürdtim ve yatırım alanlarında 
plan hedefleri doğrultusunda temel ıbir döviz kaynağı 
olması sağlanamamıştır. 

Yapılan araştırmalar, Türkiye'ye gelen işçi döviz
lerinin aşağı yukarı >% 50'sinin gayrimenkul alımı
na, '% 25*inin ferdi işyeri kurma için 20('sinin de da

yanıklı ve dayanıksız tüketim malları için kullanıl
dığını, sadece % 5'inin gerçek anlamda sınai yatı
rımlara yöneldiğini göstermektedir. 

Sınai yatırımlara yönelen bu tasarruflar, «işçi 
şirketleri» denen bir model ortaya çıkarmıştır. Tem
muz '1981 yılı itibariyle (bu şirketlerin sayısı 262 olup, 
156 tanesi 15,7 milyarlık toplanı yatırım yaparak üre
tim sağlama safhasına geçmiş ve 23 bin kişiye istih
dam sağlamıştır. Yatırım ve proje safhasındaki 106 
şirket ise, 13,1 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleş
tirecek ve 13 bin kişiye iş imkânı yaratacaktır. An
cak, 'bu şirketlerin |% 60'ı geri yörelerde, ülkenin az 
gelişmiş il ve ilçelerinde kumlmuşlardû*. 

'Bu nedenle de Devletin acilen ilgi ve desteğine 
muhtaçtırlar. Bunlar, içinde bulundukları darboğaz
dan Devletin ilgi, yardım ve acil desteğiyle kurtarıla-
madıkları takdirde, ı% 90'ının yaşamını sürdürme im
kânı görülememektedir. 

'BAŞKAN — Sayın Aykut üç dakikanız var efen
dim, 

İMREN AYKUT — Bitiriyorum Sayın Başkanım, 
Değerli arkadaşlarım; 
Sözlerimi 'bitirmeden önce, Bakanlığın yasa çalış

malarına da kısaca değinmek istiyorumı. 
12 Eylül Harekatından sonra ülkemiz bir 'barış or

tamına girdi. Bu sükûnet dönemi içerisinde süratle, 
çalışma 'hayatını ilgilendiren yasalardaki boşluklar 
ve iş barışını bozan hükümler için yeni düzenlemeler 
yapılmalıydı; maalesef bu olmadı. Sosyal içerikli ya
saların uzun ve derin çalışmalar gerektirdiği anla-
yışıyle her halde böyle davranıldı. 

Şunu ıhemen belirtmek istiyorum ki, sosyal içe
rikli yasaların kalıcı ve gerçekçi olabilmesi, uzun ve 
derin çalışmalardan ziyade, toplumun ilgili kesimle
rinde ve açık platformda yeterince tartışılmasıyle sağ
lanabilir. Bu nedenle biz, Sayın Bakanımız, Sayın 
'Hocamızdan, Çalışıma Meclisini toplayarak, görüşleri 
ve eğilimleri orada tespit etmesini 'beklemiştik. 

(Sendikalar Yasası, Toplusözleşme - Grev ve Lo
kavt Yasası ile 1475 sayılı İş Yasasında bazı deği
şiklikler yapan tasarı birkaç ay önce Milli Güvenlik 
Konseyine sunuldu. 

Kendilerinden ıbununla ilgili ıbir hususu sormak 
istiyorum : Acalba, iş Yasası ile ilgili değişiklik Ta
sarısında, doğum yapan kadınlar için verilen 12 haf
talık doğum izninde bir değişiklik teklif edildi mi? 
Edilmediyse şöyle 'bir değişiklik için Sayın Bakandan 
ricada bulunuyorum : 

Kadın işçilere, doğum nedeniyle 6 hafta doğum 
öncesinde, 6 'hafta da doğum sonrasında izin ve-
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rilmektedir. >Bu izin kadın memurlarda 3 hafta daha 
kısadır. Bebek dalha 1,5 aylıkken, fiziksel ve ruhsal 
olarak anneye en çok ihtiyaç duyduğu ıbir dönemde, 
oridan ayrılmaktadır. Anne 'de çalıştığı yefden aldığı 
çeşitli izinlerle, raporlarla bebeği 'büyütmeye çalış
makta ve bu nedenle randımanlı olamamaktadır. Her 
iş yerinde emzirme odaları, kreş bulunmadığı için, 
verilen süt izinlerinden de bir fayda sağlanamamakta-
dır. 

iBu nedenle önerimiz, doğum izninin isteğe bağlı 
olarak en az bebek ıbir yaşına gelinceye kadar uza
tılmasıdır. Çünkü bu izlin Fransa^da iki yıl, Bulgaris
tan ve MacaristanMa üç yıl, Avusturya'da da 10 
aydır. 

Sayın Bakandan bir diğer ricamız da şu olacak; 
Yüksek Hakem Kurulu çalışmıalanyle ilgili bu rica
mız; Yüksek Hakem Kurulundan sözleşmeler en az 
»bir yıl sonra çıkabilmektedir. Bu hal iş yerlerimizde 
büyük huzursuzluklara sebebiyet vermiştir. Aslında 
toplusözleşmelerin bu kadar ağır yapılmasının nede
ni, görevli uzman ve raportör sayısının çok az olma
sıdır. Yüksek Hakem Kurulunun, yeni uzman ve ra
portörlerle takviyesini temenni ve teklif etmekteyim. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykut. 
Sayın Vardal, buyurunuz «fendim. 

!İSA VAROAL — Sayın Başkan, Yüce Meclisim 
değerli üyeleri; 

Çalışımla Bakanlığının 1982 Yılı Bütçesi hakkın
da görüşlerimi 'bildirmeden evvel, Yüce Meçisin 
tüm üyelerimi, Sayın Bakan ile Bakanlığın değerli 
mensuplarını saygıyla senatolarım, 

Çok partili sisteme giırdiğimıiz yılda kurulan Ça
lışma Bakanlığı, tülmı çalışma hayatında çok önemli 
fonksiyonları olan bir kuruluışümıuzdur. 

Yasalar ile Baikariliğa, çalışma hayatının düzen-
lenlmesi, çalışanların yaşam seviyedterüriin yükseltil-
ırııesi, çalışanlar ile çalıştıranlar arasında münaseibeit-
lerimahenifcleş'tiidJimıes'i, memleketteki çalışma gücünün, 
ıgenıel refahı artıraıoalk surette verimli kıltinıması, tam; 
iısltiihdaım ve sosyal güvenliğin sağlanması görevleri 
veriilımiş'tir.; Ancak, aradan 36 yıl geçmesine rağmen, 
sosyal hayatımızda ve iş hukukumuzda halen büyük 
boşluklar vardır,, 

1950 - 1960 dönemlinde işçi - işveren arasında 
gerekli düzenlemeler yapıümaimış, bir dienige kurul a-
maımııştır. Çalışma Bakanlığı, sadece 1936 yüında 
yürürlüğe giren 3008 sayılı İş Kanunu, sonradan ka
bul edilen Silgortta Kanunları ve 195;0ı yılında yürür-
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ülüğe giren iş Malhtkelmıelbıii Kanunu ile 1960 yılına. 
(kadar, Kanıunla kendisine verilen görevleri yerine ge
tirmeye çalhşmıştır, 

il 961 yılından sonra yeni Anayasanın ışığı altın
da işçi - işveren arasındaki gerekli dengenin kurul
ması için 274 ve 275 sayılı yasalar kafbul edilmiş ve 
/bu yasalarla uyuşmayan 3008 sayılı İş Kanunu yeri
ne 931 sayılı İş Kanunu çıkarılmıştır; ancak bu Ka
nun dalha taslak haindeyken bile .bir kısım' işveren 
ve işçi çevrelerinden gelen tenkitlerin kaynağı oi-
mlaıkitan kurtul'aimaımıştır. Gerçekten bu Kanun bir 
yandan işsizliği artıracak bir İş Kanunu olarak diğer 
yönden (işveren halklarını düzenleyen kanun olarak ka
muoyuna sunulmuş; falk'at 39 ay sonra Anayasa Mah
kemesi tarafından şekil yönünden ipital edilen bu Ka
nunun aksayan yönleri görülmemliştiır. Bu nedenle 
1475 sayılı İş Kanunu hemen hemen 1931 sayılı İş 
Kanununun aynı hükümleri alınarak yürürlüğe konul
muştur., 

IBu yasaların çıkartılması iilb Türk iş hayatında 
ibüıyü'k ve olumlu gelişmeler olmakla birlikte, maale
sef bazı müesseseler, siyasi iktidarların işbaşına gel-
mıesli veya geldikten sonra iktidarda kalabilmesi için 
birer destek olarak kullanılmak istenmişler ve dola
yısıyla memleket yararına olmayan birtakım mües
seselerin ^oluşması durumuyla 'karşı karşıya kalınmış
tır. 

'Bu müesseseler işçi haklarım aramak veya kolla-
mıalk perdesi arkasında, ülke yararına olmayan bir
takım düşüncelerin savunucusu durumuna gelmiş •ve 
hatta bu kuruluşlar 275 sayılı Yasanın verdiği yet
kilere dayanarak grev uygulamış veya işi yavaş-
laitmalk hareketiyle, gerek kamu, gerekse özel kesim
deki işyeriterinde çalışma temposunu düşürünüş ve 
hatta durdurmuşlardır. Bunun sonucu olarak verlim 
düşmüş, bu da sosyal hayatta ve ökonıomide darbo
ğazlara girmemüze neden olmuştur; falkat bu darbo
ğazlara gktaenlin tüm mesuliyetini çalışkan işçi sını
fına yüklemek haksızlık olur. 

IBÜtün bu dezavantajlara rağmen, gelişmiş Avru
pa üikelerinde çalışanların yıllarca süren çetin mü
cadeleleri sonucu elde ettikleri halk ve menfaatlere, 
Türk işçisi en kısa zamanda kavuşmuştur, Bunun 
yegane sebebi Türk Milletinin demokrasiye olan 
inancının ıbir sonucu olarak Çalışma Bakanlığının 
çahşmal'arıdır.; Tüirfc işçisi de bu hak ve menfaatlere 
Hayıkltır. 

1974 yılından sontra oluşan siyasi, ekonomik ve 
sosyal kargaşaya rağmen Türk işçisinin büyük bir 
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çoğunluğu 'kötü yollara girmemeye' çalışmıştır. Bura
dan sonra da hiçbir kuvvet onu bu yollara sokama-
yacakltur. Türk işçMnıim bu vatanseverce tutumu, 
mevcut olan ve daha da kuvveifllendlirilmesi yolunda 
ıbüyüik çalbalar sarfedilen Türk demokrasisi için bü
yük bir teminattır.; 

Çalışma Balkanlığıımım kuruluişundan bu yana ça
lışma hayatıyla ilgili .kanunların çıkarıfaıasımda ve 
çıkan kanunların aksayan yönl'erinin düzeltilm'esimde 
gösterdiği bu çalbalar ! e .görevli biıtımıiş değildlir. Ha
ilem Tüırtk iş hayatımda birtakımı boşluklar olduğu 
glilbi, gelişen yeni koşullar sonucunda birtakımı yeni 
ihtiyaçlar da doğacaktır. 

iBugün hâlâ iş haya'tumıızfda mevcut ol'an boşluk
ların başında tarım ve orman işçileninli ilgilendiren 
'blir iş kanunu bulunmadığı gibi, herhangi bir sosyal 
güveînllik teşkilatı da yoktur. Bu konuda yıllardır 
çök konuşutoasıına ve hakkımda çok^ şey söylenıme-
sime rağmen henüz üzerinde herhangi bir çalışma 
yapılmamıştır.! 

Halbuki, Türkiye'de çalışanların çoğunluğunu bu 
besim teşkil öden.ı 

12 Eylül 1980*den sonra 1475 sayılı iş Kanunu, 
275 sayıilı Toplu îş Sözlleşmesli, Grev ve Lokavt Ka
nunu, 274 sayılı Sendikalar Kanunu ile sosyal güven
likle ilgili 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 
Bağ - Kur Kanunu üzerimde birtakımı düzenlemelere 
gidlilmiş ve gidilmekte ve Ibu arada Yüksek Hakem 
Kurulu kurulmuş ise de, tarım ve ormaın çalışanları 
için herhangi bir çalışma içine girildiğinle dair bir 
emare mevcut değildir. 

Temennıiımiiz bu kesimin de en kısa zamanda bir 
iş kanunu ile sosyal güvenik teşkilatına kaıvuşturul-
masıdır. 

İBugün yaklaşık olarak ülkemizde 5,5 milyon ci
varında açik işsiz vardır. Çalışma Bakanlığı sadece 
çalışanların Bakanlığı döğil, her çalışma çağımda olan 
yurttaşların da Bakanlığıdır. 12 Eylüll 1980 tarihin
den sıonra takip edilmekte olan ekonomik politika 
sonucu eraflasyom gerilemeye 'başlamış, ihracat art
mış, 'bütün işyerlileri tam kapasiteyle çalışmaya başla
mıştır. Bütün bunlara rağmen yeni yaltamlara gidi-
lemedİği için iş sahaları açılamadığından issizlerin sa
yısı en kısa zamanda 5,5 milyonum çok üzerine çı
kacaktır .ı 

Bu durum sadece Çalışma Bakanlığını değil, Hü
kümeti de ilgilendiren ve en kısa zamanda çaresi bu
lunması gereken bir sorundur. Biriken bu işsiz or
dusunun bir Devlet politikası tespit edileıreik eritil-

rnıesii gerekir. Şayet bu mümkün olmazsa, Devletin 
iş bulamadığı bu vatandaşlara işsazffc sigortası öde
me yolarını düşünmesi icap eder. Bakanlığın bu yol
da çalışma yaptığı söylenemez. Aksi takdirde aç ka
lan bu topluluğun ideolojik birtakım yollara sapma
ları Mç de güç dlmayacakltır. 

îş hayatımızın en önemli 'Sorunlarımdan1 birisi de, 
işçi sağlığı ve iş güvenliğedir: 

'Sanayideki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 
arasımda (belirlenen iş (kazaları istatdsitıiklerine göre 
en çok iş kazası geçiren ülkeler arasında Türkiye'de 
'bulunmaktadır. Yapılan bu ölçümlerde bizim gerek
li iş güvenlliğimli sağlayamadığımızı ve işçi sağlığı ted
birlerini yeterli derecede alamadığımızı göstermekte
dir. Bu ikonuda iş güvenliği müfettişlerime büyük g?ö-
revlıer düşmektedir. îşyerierinlim kamu ya da özel sek
töre ait olduğuma bakılmaksızın yütrüırlükte bulunan 
17 tüzük ve 5 yönetmeliğe uygun şekilde denetlen
mesi gerekir; ama bunun bugün için lâyıkı veçhile 
yapıldığı söyl'enıemezy 

Son yıllarda bilhassa kömür ocaklarımda meyda
na gelen iş kazalarında hayatını kaybedenlerin sayı
sı düşündürücü/dür. 

Sayın ülyeter;1 

Çalışma hayatımızı etkileyen bir konu da uy
gulanan ücret politikasıdır. Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinde çalışan işçilere uygulaman ücretler, işçiler ara
sında 'birtakımı adafeltsizlilkUer doğurmaktadır. 12 Ey
lül 1980 tarihimden evvel Toplu Sözleşme Grev ve 
Lokavt Kanununa göre işçi sendikaları ile kamu iş
vereni arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşme-
lerimde ücretlilerde' binliği sağlayıcı kararlar alınima-
yaralk, aynı mahiyetteki iş için değişik işyerlerinde 
çalışan işçilere değişik (ücretler verilmiştir,. 

12 Eylülden sıonra kurulan Yüksek Hakem. Kuru
lu ıbu durumu gözönümde tutarak toplu sözleşmeleri 
oma göre yapmaktadır. Ne var ki, Kurulun teşkilatı 
yöterıi kadar takviye edilmediğimden, toplu sözleşıme-
'ler zaimanında yetişitMlemeyerek işçiler zor durum
da bırakılmaktadır. 

îlş hayatının em önlemli sıorunlarından birisi de, 
kıdem tazmlimatıdır: 

Devletim halen işçiye 7 - 8 milyar «borcu bulum-
malktadır. 12 Eylülden! evvel 'imzalanan toplusözleş
melerde kıdem taZmlimatıının zamanında ödenmeme
sinden dolayı gecikme tazminatı öngörülmüştür. Bu 
nedenle kıdem tazminatlarının zamanında ödemme-
mıesliyle .Devlet önemli miktarda gecikme tazminatı 
ödemek zorunda fcalrmş/tııv. Devletin dahi ödemekte 
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güçtük çektiği kıdem tazminatlarının özel teşebbüs 
tarafından zamanında ödemmösü düşünülemez. 

Kıdem tazmlinaıtının ödemmemesiinden dolayı bir
çok işyeri ikapanmalk zorunda kalmış, diğerleri de 
birçok güçlüklede' karşılaşmıi'şlaııidi'r. Bu durumda hem 
lişçıi, Ihem işveren şikâyetçidir. O nedenle, en kısa 
zamanda kıdem tazminat fonu kurulması kaçınılmaz
dır. Bakanlığın bu konu üzeninde de titizffjkle dur
ması gerekir|,< 

'BAŞKAN — Sayın Vardaî, ilki dakikanız, var, 
dica edieyalm., 

İSA VARDAL — Teşekkür ederim. 
iBuıgün yurdumuzda çalışan kadın sayısı küçüm

senmeyecek miktardadır. Bu çalışanların çocukları 
(için çocuk yuvaları ve kreşlere liıhfiyaç vardır. Kadın 
lişç)i çalıştıran işyerlerinin bu kabil çocuk yuvaları 
ve kreş açma mecburiyeti getirilmeli ve bunun üze
rinde önemli dürutaalıdır, 

Yurt dışında çalışan işdiferilmiz hakkında Sayın 
Alykut gereiken ıher şeyi söylediği için bu konuda bir 
şey söylemeyeceğim. 

IBuıgün üzerinde durulan en ömelmâ konulardan 
bir tanesi de asgari ücrettir. Asgari ücretin çeşitli 
tanımları vardır. Asıgari ücretin yasal tanımı şöyle
dir; «İşçilere normal bir çakışma gücü karşılığı ola
rak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ula
şım ive küMilr gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyat
ları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek 
ücrelttlir,» Diğer tanım: «Bn az ücrettir.» Bu da şöy
le tarif edilmektedir: «En az 'ücret, işçiye alilesüyle 
birilikte yaşadığı toplumda kabul olunabilen bir ha
yat seviyesi sağlayan ücrettir.)» 

îslter kanun'i tarif, isterse bu konudaki diğer ta
rifler olsun ücretlin işçimin ve ailesinin insanca yaşa
masını mümkün kılacak ve insanilik haysıiydtiylle bağ
daşmayacak müktarda olması gerekir. 

Türkiye'de tatbik edilen asgari ücret politikası 
çeşMli tartışmalara neden olanaktadır. 1475 sayılı Ya
sanın 33 ncü maddeslinde asgari üoret tespit komis
yonunun teşkil .tarzı gösterilmiş ve asgari ücretin bu 
komisyonca iki yalıda bir tespit edileceği öngörülmıüş-
tür. Bu ücret sanayi kesiminde ayrı, tarım kesiminde 
ayn olmak üzere tespit edilmektedir. 

Türkiye'de son asgari ücret tespiti 1,5.1981 tari
hinden geçerli olmak üzere 10.4.1981 tarihinde ya
pılmış, 1475 sayiı Kanunun bünyesinde çalışanların 
16 yaşından büyükler için günlük 333,33 TL., aylık 
10 000 TL. 16 yaşından küçükter için günlük 223 TL, 
aylık 6 690 TL. Tarım kesimi için 16 yaşından bü

yükler için günllük 287 TL. aylık 8 610 TL, 16 ya
şından küçükler için günllük 190 TL, aylık 5 700 TL, 
olarak yapılmıştır. Halen bu ücretle çalışan ve geçi
nebilen yüzbinlerce işçi mevcut. Tabii bu parayla ge-
çinelbilliiyorilarsa?.. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonlarınca iki yılda 
bir tespit edilen asgari ücretler mevcut olan enflais-
yon hızı ve bunun neticesi olarak paranın alım gücü
nün süratle düşmesi ve yaşama şartlarının ağırlaşma
sı karşısında işçiye pek bir refaîhlık getirmıemiekıtödir. 
Hiç olmazsa asgari ücretin vergi dışı bırakılması sa
bit gellirlilerin biraz olsun nefes almasını sağlayacak
tır. Bu konuda diğer devlıetlerlıe mukayeseli rakamlar 
vermek suretiyle vaktinizi almak istemiyorum. Zira, 
Yüce Meclisi oluşturan sayın üyelerin tamamı, as
gari ücretin ne olduğunu ve bunun vergi dışı birakrl-
dığında sabit gelirli işçi ve memura ne getireceğini 
gayet iyi bilirler. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
iBuraya kadar çalışanların sorunlarının bir kısmı

nı az da olsa dile getirmeye çalıştım. Yurdun, en kı
sa zamanda gelişmiş bir ülke durumuna gelmesi ge
rekir. Bugün' bir ülkenin kallikınması, iş barışının sağ-
ılanmasıyia mümkündür .Hepinizin bildiği gibi, Ja
pon Mucizesi bu yola sağlanmışltır. O nedıenile 12 
Eylül 1980'den evvel meydana gelen o kötü günlleri 
unutalım. Asırlarca bu vatan uğruna kamliarmı 
dökmüş, canlarını vermiş atalarımızın torunları ola
rak işvereni, işçisi, memuru, esnafı ve bütün halkı ile 
birbirimizle kenetlenerek her türlü fedakârlığa kat
lanıp, bu güzel yurdu yücelltelliim. Buna inanıyorum. 
Yeter ki, nifak tohumları saçanları aramıza sokmaya
lım. 

lülkemiz az gelişmişlik engellimi aşabilecek zengin
liklere sahiptir. Türk Milleti en az Japon MiMieti ka
dar mlliyetçi ve vatanseverdir. 

ıSayın üyeler; 
iKonuşmamı burada bitirirken hepimizi tekrar say

gı ie selamlarım .(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
©uyurun Sayın Güntan, 
HAYATÎ GÜRTAN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisimin değerli üyeleri, Sayın Çalışma Bakanımız 
ve Çalışma Bakanlığının seçkin mensupları; 

önceki gün huzurunuzu, ülkemizdeki bir eroz
yon için işgal etmiştim. Bugün başka bir erozyonu 
dile getirmek için çok kısa olarak huzurunuzda ola
cağım. Bu erozyon, biraz evvel Sayın Vardal'ın çok 
kısa olarak değindiği, işgücünün erozyonudur ve bu 
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erozyon maalesef illgıilflerin gözü önümde yıllardır sü- I 
rüp gitmektedir. Bu erozyon, iş kazaları ve meslek I 
hastalıklarının neden olduğu erozyondur. 

,Rasttni kaynakllardan aldığım sayısal; değerlerden; 
birkaçını sunmama izin verirseniz, sözünü ettiğim 
erozyonun inısangüaü kaybının hangi boyutlara ulaş
tığını bütün çıplaklığı ılıe bütün vahamıetiyle gözlıer 
önüne sermiş olacağını umarım .Kaldı ki, resmi kay
naklarda verilen sayıların hakikatleri tüm yansıtma
dığını da burada işaret etmek 'isterim. Gerek işçi, ge
rek işveren çok çeşitli nedenlilerle iş kazalarının ha- I 
kliki boyutlarını verrnemıektedıirlier. Bir yerde sakla-
mıalktadiirilar. 

Ülıkemizde her yıl 200 bin civarında iş kazası ol
duğu resmi kayıtlardan anlaşılmaktadır. Yaklaşık 
1400 valtandaşımız iş kazaları sonunda yaşamını yi-
ıtirmıelktedıir. Bunun anllamı her gün 4 işçimizin öldü
ğüdür. Yine ortalama, 350Q'e yakın işlimiz ise saikait 
kalarak sürekıli iş görmez duruma düşoi'ekıtiadir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun 1980 yılı rakamla
rına göre, ülkemizde toplam 22 milyon sigonıtalıi iş
çi bulıurtmaikta ve iş kazası sayısı liıse yukarıda da arz 
ettim, sigortalı işçiler için sadece 160 bin olarak ve- j 
rilmektedir. Bu sayılara göre iş kazasına uğrama ora
nı % 7'dir. Bu sayı Amerika Birleşik Devletlerinde 
% 3'dür. Ölümle sonuçlanan iş kazaları frekansla
rına ilişkin eğer bir iki örnek vermeme izin verirse
niz : I 

Madencilik sektöründe Türkiye'de 3, İngiltere'de I 
0,32, Amerika iBirleşik Devletlerinde 0,38, Çekosla-
vakya'da 0,54, 

imalat sektöründe Türkiye'de 0,18, İngiltere'de 
00,3, Amerika Birleşik Devletlerinde 00,3, Çekosla-
vakya'da 00,«, 

İnşaat sektöründe Türkiye'de 0,91, İngiltere'de I 
0,!İ5, Amerika 'Birleşik Devletlerinde 0,12'dir. 

Ülkemizde 1976 - 1980 yılları arasında oluşan 
iş kazalarının yaklaşık yılda 200 bin olduğu, iş ka
zalarıyla oluşan işgünü kaybının 2,3 ila 3,3 milyon, I 
iş kazası başına düşen kaybın ise 14,2 ila 116 milyona I 
ulaştığı istatistiklerin incelenmesinden anlaşılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; I 
Şimdi, iş kazalarının işçiye, Sosyal Sigortalar Ku

rumuna, ulusal ekonomiye, işverene nelere mal ol
duğu hakkında çok kısa açıklamalar yapmak istiyo- I 
rum : I 

Öncelikle vurgulamak istediğim husus, iş kazala
rının sonucunda ödenen bedelin sadece parasel yönü 
üe değerlendirilmemesi lazım geldiğidir. Konunun ma- | 
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nevi yönü, insancıl yönü çok daha ağırlıklıdır. Sade
ce anaüretim faktörlerinden olan emeğin kaybı yönüy
le mesele ele alınırsa, sanırım, «Türkiye'de işgücü 
esasen yeterli miktardadır. Dolayısıyla buna önem 
verilmeyebilir» diye bir düşünce hâkim olabilir. 

Her kaza, işçinin kendisine, ailesine ve topluma 
büyük maddi ve manevi kayıplar getirmektedir. Bu 
kayıpların parasal değerine ait bir iki örnek vermek 
gerekirse; Sosyal Sigortaların 1979 yılında, iş kaza
ları için yaptığı harcamaların toplamı, 4,2, 1980 yılı 
için ise % 99'luk bir artış ile 8,2 milyar Türk Lirası
dır. Ulusal ekonomiye tahmini maliyeti ise; 1979 yılı 
için 16,7, 1980 yılı için ise, yine yüzde yüz fazlası ile 
33,2 milyar Türk Lirasına ulaşmaktadır. 

Yukarıda Verilen sayısal değerleri çok yönlü ar
tırmak, iş kazalarının nedenlerini, iş kazaları için alın
ması gereken önlemleri sıralamak mümkündür. An
cak, Çalışma 'Bakanlığımızın Bütçesinin görüşülmesi 
sırasında sanırım bu gerekmeyecektir. 

Konunun tüm ayrıntıları, zaman zaman, bu konu
larda yapılan bilimsel toplantılarda, seminerlerde tar
tışılmaktadır. 1981 yılının sakatlar yılı olması nede
niyle bu konu enine boyuna ülkemizde de işlenmiş bu
lunmaktadır. Bunlardan bir örnek : 

4 - 6 'Mayıs 1981 tarihleri arasında ıMilli Prodük
tivite Merkezinde yapılan İş Kazalarını Önleme Se
mineridir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Benim konuyu kürsüye getirmemdeki amaç; ülke

mizin ekonomik kalkınmasında sanayileşmeye verdiği
miz ve vereceğimiz önem ölçüsünde, iş kazalarının 
da kendiliğinden (eğer önlem alınmazsa) artacağıdır. 
Bu nedenle ilgililerin ve yetkililerin dikkatini çekmek 
amacıyla konuyu kürsüye getirdim. 

Bilindiği gibi, sosyal güvenlik kavram olarak ki
şilerin ve dolayısıyla tüm toplumun geleceğinin gü
vence altına alınmasını ifade eder. Bu hususlar bizim 
Anayasamızın 48 nci maddesinde yer almıştır. Ayrı
ca, 1475 sayılı :lş Kanununun 70 nci maddesi ise : 
«Her işveren, işyerinde işçilerinin sağlığını ve güven
liğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu hu
susta şartları, araçları noksansız bulundurmakla yü
kümlüdür.» demektedir. 

Ancak, yukarıda kısaca sunduğum sayısal değer
ler, yasalardaki hükümlerin uygulanmadığını veya 
tam olarak yerine getirilmediğini ortaya koymakta
dır. Bir yandan işçiye maddi ve manevi zarar oluş
turan, diğer yandan işveren için dolaylı ve dolaysıı 
olmak üzere büyük yük getirerek, maliyetlerin art-
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masına neden olan, ayrıca ülkemizin ekonomik geliş
mesine engel iş kazalarının önlenmesi amacı ile tüm 
ilgili ve yetkililerin işlbirliği halinde gereken önlemle
ri almalarının ve kendilerine düşeni eksiksiz yapmala
rının bir milli görev olduğunu bilhassa vurgulamak 
isterim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Yukarıdaki kısa açıklamamla ilgili olarak Sayın 

Çalışma (Bakanımızdan aşağıdaki bir iki soruyu sor
mama izinlerinizi dilerim. 

Sayın Bakanımız gerekirse yazılı, gerekirse sözlü 
olarak bu sorularımı cevaplarlarsa, memnun kalaca
ğımı arz ederim. 

1. itş kazalarının önlenmesi için yeni çalışmalar 
yapılması düşünülmekte midir?.. 

2. İşyerlerinin sadece % 4 ila % 5'inin iş mü- -
fefctişlerince denetlenebildiği bir gerçek olduğuna gö
re bu müessesenin geliştirilmesi konusunda bir prog
ram bulunmakta mıdır?.. 

3. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile ülke
miz arasındaki anlaşma uyarınca koruyucusuz maki
ne imali, ithali ve kullanılması yasak olduğuna göre, 
Bakanlığınızın bu konuda etkin denetimi mevcut mu
dur? Bu konuda Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, 
Türk Standartlar Enstitüsü ve ibenzeri kuruluşlarla iş
birliği yapılmasında yarar görülmekte midir?. . 

4. Bakanlığınız bünyesindeki İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Genel Müdürlüğünün çalışmalarının daha 
etkin ve yaygın bir düzeye çıkartılması için bir plan 
ve programınız bulunmakta mıdır?.. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sözlerimi bitirirken Çalışma Bakanlığının 1982 

Yılı Bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygı
larımı sunarım. (lAlkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Öğünç, buyurun efendim. 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisinin değerli üyeleri, Sayın Çalışma 
Bakanı, Bakanlık mensupları; 

Sizleri saygıyla selamlayarak konuşmama başla
mak istiyorum. Aslında konuşmam yarım saatliktir. 
Sayın Başkanımızın uyarısı üzerine bazı pasajları çı
karmak zorunda kalıyorum. 

1961 Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisine de 
Türk-îş'e bağlı o dönemdeki sendikalar tarafından 
işçi temsilcisi olarak seçilmiş ve bu kürsüden Cum
huriyet Anayasasının temel haklar ve özgürlükler 
bölümüne, sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler bölü
müne, onu izleyen dönemlerde sendikalar, toplu iş 

sözleşmesi ve grev haklarına, işçi haklarına, iş huku
ku mevzuatına katkısı olmuş, sosyal siyaset alanında 
yaklaşık bir ömür vermiş arkadaşınız, kardeşiniz ola
rak Çalışma Bakanlığı Bütçelimin müzakeresi ne
deniyle huzurunuza çıkmakta kendimi görevli ve bir 
Ibakıma da yetkili saydım: 

İşçi haklarının, sendikal hakların bir ölçüde de ol
sa geriye götürülmek istendiği bugünkü ortamda üz
gün bir insan olarak konuşuyorum. Sendikacılığımızın 
lokalize de olsa ibazı kesimlerinde hataların olduğu
nu, bazı sendikacılarımızın azınlık da olsa tökezledik
lerini söylememek gerçekçi bir davranış olmayacaktır; 
ama bu hataları tüm bir işçi hareketine ve Türk sen
dikacılığına kasten giydirmek de gerçekçi bir dav
ranış sayılmamalıdır. Sanırım hataların incelenmesi, 
eleştirisi, zaman içinde değerlendirilmesi sendikaları
mızda içe dönük olarak yapılmaktadır, yapılacaktır 
da. Kanım odur ki, Türk sendikacılığı ve işçi ha
reketi yanılmıyorsam 35 yıl geriye; yani 1946-1947 
yıllarının 5018 sayılı Sendikalar Mevzuatına doğru 
itilmektedir. 

Yaşamının büyük bir bölümünü denizci olarak 
dünya denizlerinde geçiren ve Türk denizci toplumu
na sürekli ve yaklaşık 25 yıllık liderlik yapan bir sen
dikacı, bir denizci lideri olarak son gelişmeler kar
şısında hüsranım sonsuzdur, üzüntüm okyanuslar ka
dar derindir. Beni hoşgörüyle, sabırla karşılayacağı
nızı ummaktayım. 

Saygıdeğer üyeler; 
Çalışma Bakanlığımızın Bütçesinin müzakere edil

mekte olduğu bugün ben bambaşka bir yaklaşımla 
çalışma yaşamımıza, tıpkı bir geminin köprü üstün
den baş üstüne bakar gibi bakmak istiyorum. 

127.1,1980 günlü günlük büyük bir gazetede bir 
yazar dünkü, bugünkü sendikal ortamı ve sakıncalı 
uygulamaları tam bir gerçekçilikle açıklayan ve yüz
de yüz katıldığım ı«Türk sendikacılığı üzerine» baş
lıklı çok önemli bir yazı yazmıştır. Bu yazıyı değerli 
Meclis üyelerimizin de bilgisine sunmak üzere bura
da kısaca özetlemek istiyorum: 

«Türkiye'nin kan, ateş içinde ölüm - kalım müca
delesi verdiği 1980 yılının o günlerinde siyasi ha
yatımızı iki uç kemiriyordu. Mayaları ve maksatları 
birbirinden tamamen ayrı olmasına rağmen bu iki 
ucun birleştiği tek nokta, Atatürk Cumhuriyetini yık
maktı. Bunun için de elele vermişlerdi. Yıkma mak
sadında birleşenler bir defa bu maksadı elde ettikten 
sonra diğerlerini bertaraf edip kendi düzenini kura
cağını ummaktaydılar. Bu uçlardan birinin rengi kara, 
diğerinin ise kızıl itiü.» 
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Türkiye'nin bu hali, o günlerde yazılan bir ra
porla şöyle anlajtı'hyordü: «Uçlardan birisi Atatürk'ü, 
laik devldti 'kurduğu, Medeni Kanunu gelfcirdiği 
îiçin dinsizlikle suçlarken, öbür uç Atatürk'ü emper
yalizmle savaşan bir ülkede Marksist yönetimin ku
rulması çok kolay olduğu halde 'bunu yapmamış ol
makla iüham etmekte, sadece üstyapı devrimleriyle 
uğraşan, altyapı devrimlerine el atmamış bir ıbur-
ju'va devrimcisi saymaktadır. 

Anlaşıldığı ıgilbi bu saftırlar Türkiye işçi Sendika
ları Konfederasyonuna ait bir belgeden, Türk-îş ça
lışma raporundan alınmıştır. Düşünülsün ki, ismi 
Cumhuriyetin tarihi ile içice girmiş bulunan siyasi 
müesseseler bile kendilerini aşırı akımların seline kap
tırıp memleket için bir gaile haline gelmişlerken, dün
yanın her toplumunda en kolay tahrik edilip sokağa 
dökülebilen işçiler Türkiye'de rejim için bir güven 
unsuru olmuşlardır. Türkiye'nin felaketli günlerinde 
Türk işçilerinin büyük ölçüde Türk-îş gibi bir teşki
latın etrafında ve kontrolunda bulunması memleke
timizin en iyi tâlihiiliklerinden birini teşkil etmiştir. 
E}ğer Türlk-tş'e bağlı işçiler de 'birtakım maceracıların 
davet ve tahriklerine kapılarak sahaya inse; yani so
kağa dökülseydi akacak kan selleri içinde Devletin 
kaderi ne olurdu acaba?.. Boğulup gitmez miydi?.. 
Boğulup gitmese 'bile devlet ve millet yaralarını kim-
bilir kaç zamanda ve ne bedeller ödeyerek saralbi-
Tirdi?.. Bu bakımdan memleketimiz Türk-îş'in vatan
sever yönetim kadrolarına ve onların etrafında top
lanmış işçi evlatlarına çok şey borçludur. 

Şu anda üzerinden geçtiğimiz ince kader köprüsü 
toplu sözleşme, grev gibi işçi haklarının koruma vası
tası olan müesseseleri askıya alınmasını gerektirmiş
tir. Devlet, Yüksek Hakem Kurulu adında geçidi bir 
kurumu işçi haklarının korunup kollanması için gö
revlendirmiştir. Ancak bu kurumun varlığı hiç bîr za
man Türk-îş'in unutulup bir kenarda bırakılması gibi 
bir durumu ortaya çıkarmamalıdır. Türk-îş geçmişte 

işçi haklarından fedakârlık pahasına hile Atatürk 
Cumhuriyetine sadakat ve 'vefa imtihanını şerefle ver
miş bir örgüttür. Bu imtihanın mükâfatı onun bir 
kenara itilmesi olmamalıdır. Kaldı ki, Türk-îş'in iste
diği mükâfat da değil, işçinin üretime katkısının hak
kaniyete uygun bir bedelidir. Uygulanan ekonomi po
litikasının prensiplerine .ıbağlı kalınarak bile Türk 
işçisine bu günkünden fazlası 'verilebilir ve verilmeli
dir de. Eğer Türk-îş ümit ve kaderini kendisine bağ
lamış olan Türk işçilerinin haklarını koruyamıyor gi
bi 'bir görünltüye düşerse, siyasi hayat açıldığında bu 
durum birçok istismarlara yol açacak, milletin ve re
jimin teminatı olan 'bu yüksek müessese bundan za
rar görecektir. Türk-îş'in zayıflaması ise bir manada 
vatan ve rejim müdafaasında açılan 'bir gedik de
mektir. 

lîşte, çalışma yaşamımızın işçi ve sendika kesimi 
Ibu ortamdadır. Gerçekten de Türk sendikacılığı ve 
işçi hareketi akılcı bir davranış'la 12 Eylül Hareke-
tinin yanında olmuış ve bu yurltsever hareketi tüm gü
cüyle desteklemiştir. Geçmiş yıllara bakıldığında ise 
başta Türk-îş olmak üzere Türk sendikacılığı komü
nizmin, faşizmin, anarşizmin, terörizmin, bölücülük, 
yıkıcılık, yobazlığın daima karşısında bulunmuştur. 
Nitekim Devlet Başkanımız Orgeneral Kenan Evren 
tüm konuşmalarında sendika ağalığına, ideolojik sen
dikal yozlaşma ve sapmalara karşı savaşılacağını açık
lamış, işçi haklarında demokratik sendikal hak ve öz
gürlüklerde geriye dönüş olmayacağını tarih önün
de, ulus. önünde, Türk ve Dünya kamuoyu önünde 
açıklamış ve taahhüt etmiştir. 

Sayın üyeler; 
İşçi ve sendika haklarındaki gerilemelere ilişkin 

görüşlerimi ileriki pasajlarda özetlemek istiyorum. 
İçinden geçmekte olduğumuz bu dönemde Çalışma Ba
kanlığının genel görümümü üzerinde kısaca durmakta 
yarar görürüm. 

Sayın Bakanım beni bağışlasınlar. Çalışma Ba
kanlığı kuruluş tarihinden bu yana ıbu kadar hare
ketsiz görülmemiştir. Bunun nedeni açıklanmalıdır. 
Sendika, işçi, işveren sorunları karşısında sosyal po
litika oluşum ve gelişimleri karşısında diğer bakan
lıklara nazaran Çalışma Bakanlığında yaygın bir il
gisizlik izlenmektedir. Bir zamanlar sendikalarla ya
kından ilişkiler kurmuş 'bulunan ve kariyer bakımın
dan uluslararası üne sahip Çalışma Bakanımızın bu
günkü suskunluğunu üzülerek gözlemekteyiz. 

IBir diğer yandan Çalışma Bakanlığı Bütçesi doyu
rucu olmaktan Çok uzaktır. Ayrıca da geleceğe yö
nelik yapıcı bir programı içermemöktedir. 

Yurdumuzu Marksist, Leninist bir yönetime ya 
da teokratik bir devlet düzenine sürüklemek isteyen 
aşırı uçlar siyasi 'partilerden öğrenci kuruluşlarına, 
sendikalardan devlet dairelerine kadar her yere sız
mışlardır. Bu akımların 'giremediği tek topluluk Türk-
îş olmuş, temsilciliğini yapmakla şeref duyduğumuz 
Türk işçi hareketi toplumumuzun en sağlam, homojen 
ve yurtsever kesimi olarak kalma başarısını göster
miştir. Bu durum kamuoyu (tarafından da yakından 
'bilinmekte ve Türk-îş adı bir güvenlik duygusunun 
sembolü haline gelmiş bulunmaktadır.» 
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Devletimizin restore, çalışma mevzuatımızın revi- j 
ze edilmekte olduğu böylesine kritik ve önemli olduğu 
(bir 'dönemde iktisat Kongresi kadar önemli olan Ça
lışma Meclisinin toplanamamış olması, Türk çalışan- I 
lan <ve işverenleri için gerçekten bir talihsizlik ol
muştur. ı(l«|Braıvo» sesleri) Sayın Bakanın bunun gerek
çelerini açıklamasını beklemekteyiz. 

Çalışma Bakanlığı gerek çalışma yasaları ve ge
rekse özellikle 274 ve 275 sayılı Yasaların seyri hak
kında sessiz kalmıştır. Türk kamuoyu açık ve doyu
rucu açıklamalar beklemektedir. Asgari ücret sorunu 
hâlâ çözümlenememiştir. Uzun yıllar çıkması ıbekle- I 
nen ve çalışma yaşamını ilgilendiren yasalar henüz çı
karılamamıştır. Bunları şöylece sıralamak mümkün
dür: 

48İ4İ1 sayılı Çalışma Bakanlığı Kuruluş Yasasının 
iBazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Ta
sarısı, 1475 sayılı İş Yasasının tadili, 854 sayılı De-
niz-lş Yasasının tadili, Tarım ve Orman iş Yasası, 
Hava iş Yasası, işsizlik Sigortası Yasası, İYAK (işçi 
Yardımlaşma Kurumu Yasası), işçi Bankası Yasası, 
Kapıcılık ve Kalorifercilik Hizmetlerinin Düzenlen
medi Hakkında Yasa; bunlarla .ilişkin olarak çeş'Mi 
tüzük ve yönetmelikler, 

Çalışma Bakanlığının iç bünyesi ile ilgili eleştiri
lerimizi ise bir gündem dışı konuşma ile önümüzdeki 
günlerde dile getirmeye çalışacağız. 

Konuşmamın aşağıdaki bölümlerinde işçi ve sen
dika halklarında beliren geri dönüşlere, olumsuz ge
lişmelere değinmek istiyorum. 

Sayın üyeler; 
(Başta Türk-lş, Türk Sendikacılığı ve Türk işçi 

Hareketinin 12 Eylül Harekâtını izleyen ortamın ge- I 
reklerine uyumlu ve saygılı bir politika izlediğini 
tüm ulusumuz görmüş ve takdirle karşılamıştır. Oy
sa aynı tutarlı politikamın bazı çevrelerce de uygu
landığını söyleyebilmek ibugüin için mümkün değil
dir. Açıkça belirtebiliriz ki, 12 Eylülü izleyen dönem- i 
de çalışma yaşamı ile ilgili olarak alınan tüm önlem
ler 12 Eylülden önce planlanmış, bazı çevreler 12 Ey- I 
Kil sonrasının çok nazik ve kritik ortamından yarar
lanarak planlarımın daha kolay uygulanabileceğini 
görmüşler ve bu yolda başarılı da olmuşlardır. 12 Ey- I 
lül öncesi planlanan önlemlerin geniş tartışma orta
mı ve tüm aksaklıklarıma rağmen yine de bir Parla
mentonun 'bulunması nedeniyle gerçekleştirilememe
si karşısında 12 Eylül döneminlim duyarlılığından ya
rarlanılarak bu dönemin olağanüstü koşulları düpe
düz ustaca kullanılarak önlemlerin alınması yolunda 
•büyük mesafeler kaydedilmiştir. I 
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BAŞKAN — Sayın Öğünç, üç dakikanız var, lüt
fen. 

FERİDUN ŞAKÎR ÖĞÜNÇ — Sağolun efen
dim, toparlamaya çalışacağım. 

Yine bazı çevreler Türk sendikacılarının yurtse
ver ve deneyimli suskunluğuna rağmen Türk sendi
kacılığına saldırmak, Türk sendikacılığını eleştirmek, 
yargılamak ve hatta yıpratmak yolunu seçmişlerdir. 
Gün geçmemiştir ki seminerlerde, basın toplantılar
da en ünlü kişiler, Türk sendikacılığını yeni yöneti
me ve Türk kamuoyuna ustaca jurnal etmesin. Tari
hin bu kürsüsünde şereflice, yüreklice ve tam bir 
gerçekçilikle belirtmek gerekirse toplusözleşme yet
kisinin Yüksek Hâkem Kuruluna verilmesi, ideolo
jik ve politiik olmayan grevlerin dahi yasaklanması 
serbest piyasa ekonomisi kurallarıyla kesenkes bağ
daşamaz. İşçilerin ücretlerinde, kıdem tazminatların
da, ikramiyelerinde, emeklilik maaşlarında, tüm sos
yal güvenlik haklarında belirgin ve aşırı yapılan sı
nırlamalar düpedüz kazanılmış haklardan geri dönüş 
olarak nitelendirilebilir. 

BEKtR TÜNAY — Yok böyle ıbir şey. 
FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ — Var var. 
Tüm 'bunlara rağmen karamsar olunmamalıdır. 

Zira karamsarlık Ibir ölçüde yenilgi demektir. Oysa 
işçi hareketinin ve sendikacılığın doğasında yenilgi
yi kabul etmemek vardır. Türk sendikacılığı ve yurt
sever Türk işçisi içinden geçilmekte olan ortamın 
önemini, özeliğini ve amacını çok iyi bilmektedir. 
Bunun içindir ki, yeni yönetimlin ve özellikle Türk 
-Silahlı Kuvvetlerinim yanında içtenlikle yerimi almış 
ve tüm gücüyle de yeni yönetimi desteklemektedir. 

Türk işçi liderlerinin uluslararası sendikal forum
larda ve sendikal çevrelerde 12 Eylül hareketinin 
gerçekçiliğini, tutarlılığını, amacımı, yurtseverliğini 
nasıl savunduklarını açıklayabilmek içim bu konuşma 
sürem yeterli değildir, işçiler dün olduğu gibi gele
cekte de yasalar çerçevesi, demokratik kurallar için
de bugün yitirilmekte olan kazanılmış haklarını yeni
den alacaklardır. 

O halde işçilerin er geç elde edecekleri bu hak
ları güncel ve kritik ortamdan yararlanıp ellerinden 
almamın, virgül virgül geriletmenin hiçbir anlamı ve 
yaran yok. Bir başka deyimle geçmiş yılarım birik
miş kötülüklerinin faturasını Türk sendikacılığımın 
ve işçi hareketinin yurtsever, gerçekçi ve akılcı kesi
mine fatura etmek tutarlı bir politika değildir. Gele
cek yıllar bunu tanıtlayacaktır. 

Zaman zaman 1961 Anayasasının bir tepki Ana
yasası olduğu iddia edilmektedir. O halde hazırlan-
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m'aıkta bulunulan 1982 Anayasası da bir başka tepki I 
Anayasası olmamalı, çalışma mevzuatı da Türk sen- I 
dikacılığının ve işçi hareketinin 1961 - 1963 yılların
da kazanılmış demokratik, özgürlükçü sendikal hak- \ 
Tara yönelik bir tepki mevzuatı niteliğine sokulma
malı veya bu yoldan kesenkes vazgeçilmelidir. Zira 
tepkiler hiçbir zaman ulusumuza ve ülkemize hayır, 
yarar ve başarı getirmemiş, aksine, toplumumuzun 
sürekli huzurunu .kaçıran bir faktör olmuştur. I 

Geçmişlerde yapılan hataların büyük çoğunluğu I 
günümüzde de tekrarlanıyor. Elbette kd ülkemiz du
rup dururken 12 Eylüle gelmemiştir. 12 Eylül önce
sinde her kuruluş yasaların tanıdığı 'halklardan sonu
na kadar yararlanmış, ancak aynı yasaların yükledi
ği sorumluluklara genel olaralk hiç de yanaşılmamış- I 
tır. Geçmiş yıllarda sorumsuzluklar ödüllendirilmiş, 
sorumluluklar ise pısırıklıkla, korkaklılkla, gericilik
le, tutuculukla eşdeğer görülmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Öğünç, lütfen, süreniz dolu
yor. 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ — Bitireyim efen
dim. 

Değerli arkadaşlar; 
Maalesef bitiremedim. Özetle şunu söylemek is

tiyorum; geçmişlerde toplumumuzun her kesiminde 
olduğu gibi sendikal kesimde de hatalar olmuştur. 
Benim burada değerli Meclise arz etmek istediğim 
husus şudur: Geçmişteki hataların tümünü Türlkiye' 
deki en yurtsever kesimi oluşturan Türk - İş toplu
luğuna mal etmek, vebalini onun üzerine yıkmak sa- I 
kınoalıdır. Bunu arz etmek istiyorum. Yapılan hazır- J 
lıklarda bunun ğözönünde bulundurulmasını rica edi
yorum ve hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (AÜ-
kışl'ar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öğünç. 
Sayın İbran imoğlu, buyurunuz. 

RAFET İBRAHİMOĞLU — Sayın Başkan, Da
nışma Meclisinin değerli üyeleri, Sayın Balkan ve 
Bakanlılk mensupları; 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler 
sırasında çalışma hayatının önemli sorunlarıyla Ba
kanlığın hizmet ve uygulamalarına ilişkin görüşlerimi 
dile getirmek işitiyorum. 

Sayın üyeler; 
12 Eylül öncesi çalışma 'hayatımızın içinde 'bulun-. 

duğu zor şartları ve ülkemizde çalışma 'barışınım ne 
ölçüde zedelenmiş olduğunu hatırlatmakla sözlerime 
başlamak isterim. | 
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Bu durum kollektif iş hukukumuzun ülkemiz ih
tiyaçlarına yeterince cevap vermediğini açıkça orta
ya koymuştur. Bu itibarla kollektif iş hukukumuzun 
ülkemiz şartlarına uygun şekilde ve 17 yıllık tecrü
benin ışığında yeniden düzenlenmesi artuk kaçınıl
mazdır. 

Halen tasanlar üzerinde çalışmaıiatr yapıldığı ma
lumlarınızdır. Bu vesileyle bu temel kanunlara iliş-
ikin görüşlerimi başlıklar halinde arz etmek istiyo
rum. 

Bilindiği gibi, halen yürürlükte olan mevzuatımı
za göre, işçiler aynı anda birçok sendikaya üye ola
bilmekte, bu durum ise, 'hangi işçi sendikasının top
lusözleşme yapma yetkisine sahip olduğu konusunda 
sonu gelmeyen karışıklık ve ihtilâflara yol açmakta
dır. Bu itibarla, aynı anda birden fazla sendikaya 
üyelik mümkün olmamalıdır artılk. 

Cheek-.off sistemi kaldırılmalıdır. Bu sistem, sen
dika aidatını işverenin ücretlerden keserek bizzat iş
çi sendikasına yatırması anlamına gelir. Oheck - off 
sistemi bugün ülkemizde yasal bir zorunluluk olarak 
sürdürülmektedir. Hiç bir Batı ülkesi mevzuatında 
mevcut olmayan, kolay sendikacılığa ve sendika enf
lasyonuna yol açan bu zorunluluk yasalarımızdan çı
karılmalıdır. 

Sendikaların idari ve mali denetimi Sağlanmalı
dır. Toplusözleşme yapabilme ehliyeti ve yetkisi sağ
lam kriterlere dayandırılmalıdır. Mutlaka tek sözleş
me sistemine geçilmeli ve işyerleri devamlı toplusöz
leşme baskısından kurtarılmal'idır. Mevcut yasa hü
kümlerine göre işyerleri bugün aynı sözleşme döne
mi içinde hem işyeri, hem işkolu seviyesinde müker
rer toplusözleşme çağrılarına hedef olmaktadır.- Bu 
durum, işyerlerinde çalışma barışı ve devamlı üre
tim ortamının kurulmasını engellemektedir. O halde 
işyerleri, aynı dönemde işyeri veya işkolu düzeyin
de olsun, sadece bir toplusözleşmenin muhatabı ol
malıdır. 

v İzlenecek milli bir ücret politikası yolu ile top
lusözleşme tekliflerinin ülkenin ekonomik imkânları 
içinde kalması 'sağlanmalıdır. Grevler ise ıma'kul bir 
süre ile sınırlandırılmalı ve bu sürenin sonuna kadar 
'anlaşma sağlanamamışsa, ihtilaf Yüksek Hâkem Ku
rulunca çözümlenerek işçi daha fazla bekletilmeme-
lidir. 

Sendikal hayatımıza ilişkin bu tekliflerin gerçek
leşmesi ite çalışma barışının sağlam temellere otura
cağına, iş âlemimizin ve işçilerimizin huzur içinde 
ülkemiz ekonomisine daha fazla katkıda bulunaoak-
larına inanıyorum. 
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Muhterem üyeler; 
Çalışma hayatına ilişkin tüm sorunları ve bunla

ra ilişkin görüşlerimi burada dile getirme imkânı 'bu
lunmamakla beraber, son günlerde çolk 'büyük önem 
kazanan birkaç konuya değinmeden geçemeyeceğim. 

Malumları olduğu üzere, günümüzde ekonomik 
hayatın en rasyonel ve en verimli şekilde düzenlen
mesi, modern sevk ve idare sisteminin gerekli karar
ları zamanında ve serbestçe alalbilmiesine 'bağlıdır, Bu 
evrensel kaide, işverenin istihdam elastikiyeti alanın
da zaruri gördüğü tedbirleri alabilmesi 'bakımından 
da şüphesiz geçerlidir. 

Aslında hiç (bir işverenin verimli 'bir şekilde üre
time katılan tecrübeli işçisini sebepsiz olarak işten 
çıkarması düşünülemez. Çünkü, böyle bir davranış, 
her şeyden önce işyerinin aleyhinedir. Ancak, zorla
yıcı ekonomik ve teknolojik nedenlerle işverenin za
man zaman istihdam politikasında bir daralma yap
ması zarureti doğabilir. Böyle bir durumda işverenin 
gerekli kararları alarak uygulamasına müsaade edil
mesi lazımdır. Aksi halde, işyerlerine tahmil edile
cek aşırı istihdam yükü bir süre sonra taşınamaz 
noktaya geldiği zaman işyeri yaşama arnikanı bula
mayacak, bunun sonucunda da işçilerin bir kısmı de
ğil, tamamı işini kaybedecektir. 

Bu vakalar gözönüride tutularak, zor durumda 
bulunan işyerlerinin zorunlu işçi çıkartmak istekleri
nin anlayrşlla karşılanmasını 'bekliyor ve bu alanda 
iş Kanunumuza tahditler getirecek her türlü düzen
lemeden kaçınılması zaruretini önemle vurgulamak 
istiyorum. 

Sayın üyeler; 
Çalışma hayatımızın aktüel konularından birini 

de kıdem tazmlinaıtı fonunun kurulması teşkil etmek
tedir. Hizmet yılının artması, ücretlerin yükselmesi 
ıgibi nedenlerle bir çığ gibi büyüyen kıdem tazminat
larının işyerlerinin özellikle toplu işten ayrılmalarda 
altından kalkamayacağı bir yük haline geleceği, işçi
ler bakımından da tazminatlarını alamama durumu
nun ortaya çıkacağı herkesin kabul ettiği bir gerçek
tir. Kanun koyucu bu sebepleri ve diğer yararlarını 
'gözönünde tutarak, kıdem tazminatlarının bir fondan 
karşılanmasını öngörmesine rağmen, 1975 yılından 
beri fon ile ilgili kanun çıkarılamamıştır. Oysa, fo
nun bir an önce kurulmasında çeşitli açılardan bü
yük yararlar vardır, bunları kısaca belirtmek istiyo
rum. 

Fonun kurulması ile işçi kıdem tazminatlarının 
teminat altına alınması mümkün olacaktır. Diğer ta-
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raftan, işverenlerin karşılaşacakları ağır maliyeti fo
na ödeyecekleri primlerle senelere yaymaları ve böy
lece ödeme güçlüklerinin bertaraf edilmesi imkân da-
diline girecektir. Ayrıca, fonda birikecek büyük 
meblağın, ülkemizin ekonomik kalkınması ve istih
damın artırılması am'acıyla kullanılması imkânı sağ
lanarak önemli bir kaynak yaratılacaktır. 

Kıdem tazminat fonuna ilişkin iki önemli nokta 
üzerinde ayrıda durmak isterim. 

Bunlardan birincisi, fonun kıdem tazminatı öden
mesini gerektiren bütün halleri kapsaması zarureti
dir. Yasail düzenleme bu şekilde yapılmazsa, diğer 
bir ifadeyle fon sadece emeklilik halindeki ödeme
leri karşılayacak şekilde yasalaştırılır ve diğer öde
meler yine işveren üzerinde bırakılırsa, arzulanan ya
rar sağlanamamış olacaktır. 

İkinci önemi, husus, kıdem tazminatı fonuna öde
necek primlerin fevkalade dikkatli bir şekilde, bilim
sel ve makul bir oranda tespit edilmesi ihtiyacıdır. 
Buna karşılık geçmişte yapılan bazı tasarı hazırlık
larında bu prim ücretinin % lû'u gibi çok fahiş ve 
yüksek bir oranda düşünüldüğü müşahade edilmiş
tir. Bu oran ne makul, ne bilimsel, ne de herhangi 
bir aktüerya hesabına dayanmaktadır. Bu itibarla, 
böyle tesadüfi bir oran düşünülmemelidir. Aksine, 
onda toplanacak büyük meblağın bir gelir kaynağı 
olacağı dihetle aktüerya hesaplarına dayalı, gerçekçi 
ve rasyonel bir orana bağlanmalı ve bu oran siabit 
tutularak, hatta gelirler arttıkça düşürülerek, Sosyal 
Sigortalar primlerinde olduğu gibi her vesileyle ar-
tırılmaırrialı, ücretler üzerinde yeni bir vergiye dönüş
türülmemelidir. 

Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 
Konuşmamın başında Çalışma Bakanlığının bazı 

hizmet ve uygulamaları üzerindeki görüşlerimi açık
layacağımı belirtmiştim. Değinmek istediğim bu hu
susların başında, Bakanlığın istatistiki çalışma ve bil
giler bakımından gösterdiği faaliyetler gelmektedir. 

Ülkemizde 12 Eylülden bu yana toplu iş sözleş
mesinin Yüksek Hakem Kurulunca yenilendiği ma
lumlarıdır. Kurulun bu önemli fonksiyonunu yerine 
getirirken dayanabileceği tamamiyet arz eden resmi 
bir ücret istatistiğinin mevcut olmaması büyük ek
siklik olarak ortaya çıkmıştır. Sosyal Sigortalaır Ku
rumunca yayınlanan istatistikler, hazırlanış amacı 
farklı olduğundan ihtiyaca cevap verememektedir. 
Çünkü, sigorta istatistiklerine prime esas tavan üze
rindeki ücretler ile İkramiye ve prim gibi ödemeler 
ve para 'ile ölçülmesi mümkün sosyal yardımlar da-
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bil edilmemektedir. Ücret istatistikleri sadece Yük
sek Hakem Kurulu için değil, her dönemde 'belirle
necek bir ücret politikasının yerleştirilmesi bakımın
dan da zaruridir. 

Bu sebeplerle, Çalışma Bakanlığının yeni bütçe 
dönemlinden itibaren bünyesinde geniş ve güçlü bir 
istatistik ünitesi oluşturarak, çıplak ücretler ve ekle
rimi işkollan itibariyle gösterecek tabloları sıhhatli 
bir şekilde hazırlayıp yayınlamalarını: vazgeçilmez 
bir ihtiyaç olarak görmekteyiz. 

Değerli üyeler; 
Belirtmek istediğim diğer önemli bir husus, Ba

kanlıkça açıklanan yıllık grev ve lokavt uygulamala
rı ile 'bu olaylarda 'kaybolan işgünü sayılarını göste
rir (istatistiklerle ilgilidir. 

Çalışma Bakanlığı tarafından yıllar itibariyle 
hazırlanan bu tablolarda, hatalı bir yöntem uygulan
dığından, grev ve lokavt 'sayılarıyla kaybolan işgünü 
sayıları olduğundan çok daha düşük gösterilmekte
dir. Bakanlık yıllardır verdiği (bilgilerde, sadece aynı 
yıl içinde başlamış ve bitmiş grev ve lokavtları de
ğerlendirmeye tabi tutmuş ve bir yidan diğerine sar
kan grev ve lokavtları «dikkate almamıştır. Böylece, 
'birinci yıl başlayıp ikinci yıl sona ermiş grev ve lo
kavtlar ile kaybolan iş günleri hiç bir yılda gösteril
memiş ve gerçeğin ancak bir kısmı ortaya komalbil-
mlştir. Bu itibarla, önümüzdeki yılarda Bakanlığın 
gerçek rakamları ortaya koyacak bir teşkilatlanmaya 
ıgitmesîndeki isabete de işaret etmek isterim. 

Danışma Meclisimin değerli üyeleri; 
Ülkemizde huzur ve güvenlin sağlandığı ve bu or

tamın gelecekte de devam etmesi için gerekli olan 
temellerin atıldığı günümüzde, çalışma barışını geti
recek mevzuatın düzenlenmesi ve Çalışma Bakanlı
ğının daha etkili hizmetler sunacak şekilde organize 
'edilmesinin, ekonomik alanda verilmli ve rasyonel 
üretime yol açacağına, çalışma hayatında huzura 
kavuşulmasına yardımcı olacağına bütün samimiye
timle inanıyorum. 

Bu 'inanç ve düşüncelerle Yüce Meclise en derin 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İbrahim-
oğlu. 

Sayım Gürel, buyurun efendimi. 
HAIİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisimizin değerli üyeleri, Sayın Baka
nımız ve Bakanlığın değerli mensupları; 

«'Bir söyle bin ah dirille» denilen noktadayız. Za,-
manıımıız 15 dakikayla kıısıftlı olmasa da, işçi temsil

cisi olan arkadaşlar rahat konuşsa, işveren temısiflci-
ısi olan arkadaşlarımız rahat konuşsa, memur olan 
arkadaşlarımız rahat konuşsa da şu Çalışma Bakan
lığının meselelerimi biz burada hiç Olmazsa sözle ba
ri hall'atsdk. 

Çallışma Bakanlığımız, Türkiye'deki çalışıma ha
yatını tanzim eden mevzuatı, prensiplıeri düzenleye
cek olan bir Bakanihlk; ama biraz evvel arz ettiğim 
gibi, her noktadan bir «Ah» çıkarsa, bu kadar «Ah» 
çıkılan yerde, Sayın öğünç'ün dediği gibi, neden bu 
devrede bugüne kadar olduğu gibi aktivite gözük
mez; bu bilinmez. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu Bakanlığımız Türkiye'min huzuru ve refalhryla 

ilgilli bir BakanJhlktır. Bir yerde bir fabrikanın kurulh 
ması hiç bir şey ifade etmez; ama bu fabrikanın ça
lışması, çalış'tırıılıması çok şey ifade eder. Bu çalıştır
ma ve çalışma da Çallışma Bakanlığnmızın meydana 
getirdiği, meydana getireceği prensiplerle, kaidelerle 
ilgilidir. 

/Bir Bakanımız gdtriıiıştir, iftihar etmiştir, iftiharla 
'Söylemiştir, «Göğsümü gere gere söylüyorum, ben 
işçi Bakanıyım demiştir. Bir zaman geçmiştir, o Ba
kan gitmiştir, bir başka Balkan gelmiştir, işçiden çe
kindiği içim açıkça söylememiştir; ama işçi bakanı 
olmadığımı da çeşitli davranışlarnyia ifade etmıişitir. 

Arkadaşİarum; 
Buraya gelen Bakanımız ve Bakanlık menısıupllları 

ne işçi balkanıdır, mte işveren balkanıdır; Çalışma Ba
kanıdır. Memurun çalışmasını da ayarlar, işçimin ve 
işverenin çalışmasını da ayarlar ve tanzim edier. 

Türkiye içimde böyle de, Türkiye dışımda bir baş
ka mı?.. Türkiye dışımda da aynı. Yurt dışındaki iş
çilerimize bakınız; döviz getirsin diye treme bindirmiş, 
mendil sallamış, göndermişizdir; ama oradaki işçile
rimizin çalıştıkları memleket ınevzuatmdan çektikle
rimi her gün gazetelerde okumakta, kendilierinidem 
dinlemekteyiz. Mesel/eyi daha esaslı noktalardan ele 
alarak bugüne getirememişiz. Şimdi karşımıza Orta-
Doğu ülkeleri çıktı. Bilmiyorum, oraya gidenlerin şi
kâyetlerini, ahlarını, vahlıarını ilerideki zamanda nasıl 
göreceğiz?.. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel benim tespit 
ettiğim konulara temas ettikleri için, insicam kaybol
makla beraber bazı konular üzerimde tekrar durma
yı uygun görüyorum. 

Kıdem tazminatı fonu çok uzun zamandan beri 
işçilerimizi perişan öden, işvereni de sıkıntıya sokan 
bir kondur. Kıdem Tazminatı' Fonu Kanum tasamı 
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hazıdaittip bir an önce bu devre içellisinde ele ata-
maHıdır. Çüniklü, suç işlemeyen insan yoktur, asaibı 
Ibozulmayan insan yoktur, canı sıkılmayan insan yok-
ıtur, 1,475 saydı Kanunumuzun illgli malddeleröne da
yanarak işveren her zaman bir işçimin işinle son vere
bilir, mümkündür; her iki tarafın da asabı bozulmuş
tur; ama çalışılmış günler kaybolmuştur. 

Bir memur uzun sene çalışır, emeklli olur, onun 
karşılığımda üç beş kuruş ikramiye allar, işçi de çak
şır kıdem tazminatı alır; ama işçinin işyerinden ay
rılırken kıdem tazmlinatı hiakfcı da kaybolur. Neden 
kaybolur?.. İnsanlık zaafından kaybolur. Peki, bu 
arkadaşımız asaibı bozulmuş, evindeki bir pnoMıemıi 
iddtaıyısıyia işyerinde suç işlemişse, ayrıldığı zaman 
onun senelerce yaptığı çahşmıiamın karşılığı, hakkı ni
çin zayi ollsun?. llşte, kıdem tazminatı fonu getirilir 
ise, işverenlerin ve işçilerin de daıh'il olduğu bir prim 
ödeme ilıe ileride bu arkadaşımız zaman içerisinde 
çallııştığının karşılığımı alabilecektir. 

Sayın Sosyali Güvenlik Bakanımız, kıdem tazmi
natı fonunun işsizlik sigortasıyla müştereken müta
laa edileceğini beyan ettiler; ama her İki Bakanlık 
foirtoirlıerime eğer pas atıyorlarsa, aralda işçinin kalba-
hati olmaması lazım ge'ıir. Bir an evvel bu konunun 
halledilmesinde büyük faydalar vardır. 

.Bugüne kadar gelişiımıizde, Türkiye'nin iktisadi 
ve sosyali hayatında büyük ağırlığı olan işçi, işveren 
ve Devleti birbirinden ayırmamak lazım. Sendikala
rımız maalesef siyasete alet olmuşlardır. Siyaset adam
ları, «Oy potansiyelli vardır» diye senıdikacıilaırlıa iç
li dışlı olmuşlar ve «Sendika ağalığı» dediğimiz ağa
lığı yaratmışlardır ve işçilerimiz de bu ağalarla siya
setçiler arasımda ezilmiştir. Siyasetten uzak kailmallla-
rmın sağla'nıması için gerekli tedbirlerin mutlaka ve 
mutlaka alınması lazımdır. 

Türkiye'nin çalkantılı dönemlıerinıi kronolojik bir 
sıra ile incelemeye kalktığımız zaman, bir seçim ön
cesi, işyerlerinde de toplusıözllieşme öncesi tarihîleri
ni görürüz. Seçim öncesinde vaaıtlıar yapılır, Türkiye 
çalkalanır, topluısıözlieşme öncesinde vaatler yapılar, 
işyeri çalkalanır. O hailde, ona öyle bir sistem getiril
melidir ki, büyük vaatlerle 'bu seçimler, sendika se
çimlileri devreden çıkmış olsun. 

Geçiyorum, Sayın Bakanlık mensupları çok iyi 
bileceklerdir, sendikaların toplu sözleşme öncesi bir 
yetki kavgası vardır. Bu yetki kavgası, belki 2 sendi
ka arasında gibi gözükür; ama esasında öyle değil
dir. İşçiyi de .işvereni de perişan eder. Bunun üzerin
de yetkileri çok belirli hale 'getirecek tedbirler alın
malıdır. Dörtte bir çalışılan işyerinde, dörtte bir tiye-
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ye sahip olan check - off sistemiyle hemen «Burada 
'benim aidatı kesilecek işçilerim var, bir an evvel aida
tını kesin bana yatırın» der, sizin toplusözleşmeyle 
bağlı olduğunuz müessese, sendika ona da ayrıca bir 
aidat kesilir. Bir kavgadır başlar. Bitiremezsiniz; top
lusözleşme müddeti biter, ilanlar yapılır, yetki tespit 
edilemez. Aylarca, yıllarca işçi toplusözleşme yapa
caktır diye beklenir ve işçiyle işveren arasında, iş
çiyle işçi arasında çatışmalar devamlı surette sürer 
ve gider. 

Bu arada belli dönemlere gelindikten sonra, belli 
zaman geçtikten sonra toplusözleşme müzakereleri 
başlar, belli konuda anlaşılamaz, uzlaştırma kurulu 
kurulur, İktisadi Devlet Teşekkülünde çalışan işçiler 
için Hükümet arabulucudur. Hükümet daima siyasi 
otoritesini kullanarak sonuca varmaya çalışır. Bir 
hükümet gelir işçi kesiminin arzuladığı istikamette 
toplusözleşmeyi imzalar, bir başka hükümet gelir, 
hesaba kitaba dayanan bir hesap yapmaya kalkar; bu 
defa dengesizlikler başlar. Geçtiğimiz devrelerde bun
ları gördük. Onun için hükümetin siyasi arabuluculu
ğunu ortadan kaldırıcı tedbirlerin bundan sonraki 
devre içerisinde alınmasında büyük faydalar mülaha
za etmekteyiz. 

Yine arabuluculuk meselesine gelince : Sayın Ba
kanımın bugüne kadar çeşitli müesseselerde ortaya 
çıkan ihtilafları daima barışçı yolla halletmeye uğraş
tığını tespit etmenin minnettarlığını ifade etmeden 
geçemeyeceğim. 

Yine bir başka konumuz; işçi - memur ayırımı ko
nusudur. Halledilememiştir. Bakanlıklararasında sür
tüşme konusu olmuştur. O kadar ayırıma gidilmiştir 
ki, memura yakacak zammı verilmiştir, işveren işçiye 
de yakacak zammı vermiştir; memurunki vergiden 
muaftır, işçininki vergiye tabidir. Sosyal yardımsa, bu 
Devletin kesesinden de çıkıyor, özel kesimden de çı
kıyor. Adı yakacak zammıdır. Niçin böyle farklılık 
vardır?.. Maliye bu ikisi arasındaki farkı bir türlü 
kaldıramamıştır. Şu andaki tatbikat nasıldır bilemi
yorum. 

Çalışma Bakanlığımız, geçtiğimiz yıl {bir ay önce 
1982'ye girdik) «Sakatlar Yılı» idi; sakatların mese
lesine bir çare bulamamıştır. Ancak, işverene çalıştır
dığı işçi sayısında her 50 kişiye bir işçi olmak üzere 
sakat çalıştırma mecburiyetini getirmiştir. İşverenler 
de buna uymaz. Neden uymaz?.. Dikiş makinesi kul
lanılacak yerde, ayağı olmayan birisini kullandırabi-
lir misiniz?.. Eliyle iğne kullanacak bir yerde, iğne ip
lik kullanılacak bir yerde eli olmayan, parmakları 
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olmayan birini kullandırabiir misiniz, çalıştırabilir 
misiniz?.. Çalıştıramazsınız; ama devamlı baskı ya
parlar, savcılığa verirler, savcılık da 350 lira ceza ke
ser, bu iş de orada biter. 

Bunun bir başka yolu vardır. Teklifim şudur : 
Bütçe - Plan Komisyonunda da kısmen teklif etmiş
tim; işverenlerden 'belli bir aidat kesilmelidir, sakat 
işçiler için ayrı bir işyeri Türkiye çapında meydana 
getirilmeli, bütün sakat işçiler orada işe yarayacak 
hale getirildikten sonra işyerlerine dağıtılmalıdır. 

İşçi sağlığı, iş güvenliği tüzüğümüz son derece mo
derndir. O kadar moderndir ki, Türkiye'nin şartları
na uymaz. Bu konu yeniden Türkiye şartlarına uya
cak hale getirilmelidir. Beş işçi çalıştırılan bir yerde, 
10 metrekarelik bir yerde sıcak suyu olacak, duşu ola
cak, diye hükümle getirmiştir. Çalışma müfettişle
ri gelir, «Duşunuz yoktur» diye rapor yazar, ceza 
yazar; o da 350 lira parayla halledilir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'nin şartlarını bir defa daha gözden geçir

mek lazımdır. Sayın Öğünç'ün dediği gibi, bugünün 
şartlarında çok aktif çalışması lazım gelen bakanlık
lardan bir tanesi de Çalışma /Bakanlığıdır. Çalışma 
Meclisi en kısa zamanda toplanmalı, işçi - işveren, Dev
let kesimi Türkiye'nin şartlarına uygun mevzuatı hal
letmelidir, 

BAŞKAN — Sayın Gürel, ıbir dakikanız var efen
dim. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Peki efendim. 
Bazı konuları, sendikalarla ilgili olduğu için ge

çiyorum. Çünkü Sendikalar Kanunu, zannediyorum 
Milli Güvenlik Konseyine intikal etmiştir. Nasıl çı
kacağını bilmediğimiz için, şu anda geçmiş Kanun 

üzerinde konuşmakta pek büyük bir fayda mülahaza 
etmiyorum. iAncak, Meclisimizde konuşulsaydı da, 
ariz amik meselenin işçi ve işveren kesimlerinin gö
rüşleri alınarak, Türkiye'nin şartlarına daha uygun 
hale getirilseydi faydalı olurdu kanaatındayım. Ma
demki, iMilli Güvenlik Konseyimiz kendi gündemi
ne almıştır, herhalde gerekli incelemeyi en az bizim 
kadar yapacaktır. 

Bir noktaya temas ederek sözlerime son vermek 
istiyorum. Grevler ve lokavtlar konusunda, menfaat 
grevleri ve hak grevleri olarak Kanunumuzda yer 
almıştır. Hak grevlerinin kaldırılmasında fayda var
dır. Çünkü bir hakkın tespiti ancak mahkemece olur. 
Tarafların iyice incelemeden, yetkili kurullarından 
geçmeden,, hukuk müşavirlerince belirlenmeden bir 
hakkın varlığı veya yokluğu söz konusu olamayaca
ğına göre, işçi ve işveren arasındaki sürtüşmeleri ön
lemek bakımından menfaat grevlerinin yerinde bıra
kılması, hak grevlerinin ise kaldırılması; ancak, hak 
iddia edenin mahkemeden bunu tespit etmesinde bü
yük faydalar mülahaza etmekteyim. 

Sözlerime son verirken, Çalışma Bakanlığı Büt
çemizin memleketimize hayırlı olmasını diler, saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Değerli üyeler; Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerin

de söz alan sayın üyelerin konuşmaları bitmiştir.' 
Sayın Komisyonun söz isteği var mıdır?.. Yoktur. 
Sayın Bakana söz vermeden evvel bir yazılı soru 

var, onu okutacağım. 
Bir de Sayın Bakanın Yüce Meclise vermesi gere

ken bir izahatla ilgili bir Başbakanlık tezkeresi var, 
onu okutacağım. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — Uluslararaı çalışma konferanslarında kabul 
edilen sözleşme ve tavsiye kararlarına dair Başba
kanlık tezkeresi. (3/102) 

BAŞKAN 
tuyorum : 

Evvela Başbakanlık tezkeresini oku-

Danışmâ Meclisi Başkanlığına 
Uluslararası Çalışma Konferanslarında kabul 

edilen < sözleşme ve tavsiye kararları ile ilgili olarak 
Danışma Meclisine bilgi sunulması konusunda Ça

lışma Bakanlığından alman 22 . 1 . 1982 tarihli ve 
1O-807-2/113 sayılı yazı ve eklerinin suretleri ile ayını 
konuda Dışişleri Bakanlığından alınan 28 . 1 . 1982 
tarihli ve MBGM/HI-ILO-169 sayılı yazının sureti 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğin/i arz ederim. 

'Bü'len'd ULUSU 
Başbakan! 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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IV. — GÖRÜŞÜ] 

/. — 7952 Mali Yılı Bütçe Korumu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/74) (S. Sa
yısı : 4) (1) 

BAŞKAN — Yazılı soruyu okutuyorum. 

Danışma Meclisi (Başkanlığına 
Aşağıda açıklanan sualimin Çalışma Bakanı Sa

yın Turhan Esefler tarafından cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi saygıyla arz ederim. 

Muhsin Zekai »BAYER 

1. Kamu kesiminde 1981 Programına göre 
1 milyon 443 »bin memur bulunmaktadır. Memur 
statüsünde çalışanların sorunları ile Bakanlık iflgfıle-
nlyor mu? 

Çıkan ve çıkacak vergi kanunları, yapılacak sos
yal yardımlar konusunda memurlar için ne gibi ça
lışmalar vardır? 

2. Grev ve Lokavt kanunlarında değişiklik ya
pılacağı açıklanmaktadır. Turizm - tş hukuku konu
sunda yeni çalışmalar var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Balkan, buyurun efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Danışma Meclisinin: Sayın Başkanı, Danışma Mecli
sinin değeri! i üyeleri ve çok kıymetli arkadaşlarım; 

Benden evvel söz alan muhterem arkadaşlarımın1 

değindiği yerleri atlayarak hulasa etmeyi tercih edi
yorum. Mesela Sayın İmren Aykut Çalışıma Bakanlı
ğının teşkilatını ve faaliyet konularını söyledi, o kıs
mı. atlıyorum. 

Hemen size şunu söyleyeyim, bunlar öyle konu
lardır ki, konuştukça konuşulur ve doyum olmaz. 
Vaktimiz de sınırlı olduğuna göre, bu düşünceler içe
risinde, sizi de sıkmayarak; fakat tamamen işin ger
çekliğine inerek, bir konu hariç, işin tamamen gerçek
liğine inerek size bazı bilgiler vermeme müsaade 
ediniz. 

Çalışma Bakanlığının görev ve faaliyetlerini üç 
ana'bölümde toplamayı tercih ettSm. Bunlardan birin
cisi çalışma hayatının düzenlenmesidir. 

Çalışma hayatının düzenlenmesi genel olarak Ana
yasa, 274 sayılı Sendikeler Kanunu, 275 sayılı Top
lu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ve 147* 
sayılı îş Kanunuyla gerc^leışmekttedıir. 

(1) 4 S. Sayılı basmayazı 14 . 1 . 1982 tarihli 
33 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

N İŞLER (Devam) 

Çalışma hayatının düzerdıenmıesinde sosyal, eko
nomik ve teknolojik gelişmelerin devamlı olarak iz-
lenımesA, yenilikllere uyulması yanında, mensubu ol
duğumuz uluslararası kuruluşların uygulamakta ol
dukları İlkelere ve memleketin ihtiyaçlarına, mıemlle-
ketimıizin özelliklerine dikkat etmek gerekir. 

Genel olarak sosyal politika açısından izlenmesi 
gereken amaç üretimin arıtması, yüksek bir istihdam 
seviyesine ulaşılması, enflasyonun önlenmesi ve fi
yatlarda istikrarın sağlanmasıdır. Ancak, birçok ül
kelerde olduğu gibi memleketlimizde de, geçmiş yıl
larda gelir unsurlarını teşkil eden ücret, kira, faiz ve 
kâr oranları maksada elıveırişllii bir şekilde denıgelıene-
mediğimden, çök yüksek bir düzeyde enflasyonla kar-
şılıaşıllmış bulunmaktadır. 

Bu enflasyonun meydana gelmesinde makro ve 
mikro ekonomik sebepler, hızla nüfus ve ücret artış
ları, hatta psikolojik etkenler dahi rol oynamıştır. 

12 Eylül 19801den önceki dönemıde ülkenin içine 
düşmüş olduğu bunalım, çalışma hayatı üzerinde de 
olumısuız elkiferinıi bütün ağırlığıyla hissetltirımıişjtir. 
Toplusözleşme müzakereleri ayllaıroa sürüncemede 
kallmış, enflasyonla mücadelede en etkin vasıtalardan 
biri olan üretim, gereksiz direnişler nedeniyle dur
muş ve böylece sosyal barıış bozulmuştur. 1.1.1980 
ile 12 Eylül 1980 arasında, sayın arkadaşlaırıım de
min temas ettiler, 22)2 grev olmuştur. Hiç bir zaman, 
bendeniz de aynı kanaatteyim, bunların herbirisi mu
hakkak politik değildir, içlerinde ekonomik olanları 
da vardır ve içlerinde 274 ve 275 sayılı Kanunlarda
ki eksikliklerden doğan grevlere de şahit olmuş bu
lunuyoruz. 

O zaman, 12 BylıüTden sonra bir seri düzenleme 
ile sosyal barışın sağlanması gerekmiştir. 

Bu arada 12 Eylül Harekâtından hemen sonra, 
daha henüz Hükümetimiz iştoaşına geçmeden evvel 
Milli Güvenlik Konseyinin 7 sayılı bildirisiyle bazı 
sendikaların faaliyetleri durdurulmuş, 3 sayılı Ka
ran ve 15 sayılı Bildirisiyle de grev ve lokavtlar er
telenmiştir. 

'Böyle bir durumda toplu iş sözleşme faaliyetinin 
devam etmesi gerekir, her şeye rağmen. Toplu iş söz-
leşmelıerini ortadan kaldıramazdık. Bunun için 2364 
sayılı Kanun, tamamen muvakkat mahiyette olmak 
üzere yeni düzenlemeler yapılıncaya kadar ve taraf
lar aralarında serbest iradeleriyle tekrardan toplu
sözleşme rejimine kavuşuncaya kadar ve grev ve lo
kavt sistemi yenıiden gelinceye kadar, muvakkat bir 
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Idevre için 2364 sayılı Kamun ötııgöıüSMüstür. Bu 
2364 sayılı Kanunun aımacı şudur : Mevcut tapkı-
sözleşımeler bittiği zaman tarafların serbest iradele
riyle daha evvelice aralarımda alkıdatmıiş bulundukları 
ıtoplu iş sözleşmelerini günün şartlarıma uydurarak 
yeniden yürürlüğe koymak.. Dikkat ederseniz, yeni 
baştan toplu iş sözleşmesi yapılmamaktadır Yüksek 
Hakem Kurulu tarafımdan. Sadece süresi bitirmiş olan 
toplu iş sözleşmeleri, tarafları dahi değiştirilmeden, 
sadece ücret gibi bazı konularda günlün şantlaırımıa uy
durularak ve içlerimde, uygulammaısımda büyük sa
kıncalar bulunan bazı maddeler toplusözleşmelerden 
çıkartılmak suretiyle o toplusözleşmeler yeniden yü
rürlüğe konacakttır. Bumun için de elimizdeki en bü
yük imkân, böyle bir yeniden yürürlüğe koyma ey
lemimin tamamıen bitaraf, bağımısız, işveren, işçi ve 
hükümet üyelerimden oluşan three - partıic bir karak
ter, üçlü bir karakter taşıyan bir kurul tarafımdan 
bunum yerime getirilm'esidir, ki bunum içim de sene
lerdir çalışan bu vazife Yüksek Hakem Kuruluma tev
di edilmiş bulumırmaktadır. 

iBu Yüksek Hakem Kumlumuz 20ı.l..ıl981 taribJkı-
de faaliyete başlamış ve il/k toplıusözilıeşımösiimi 3.4.1981 
tarihimde yeniden yürürlüğe koymuştur. 

Toplu iş sözleşmelerinin yemiden yürürlüğe ko
nulması talebiyl© Kurula, süresi 1919 yılında somu 
erenler içim 143, 1980'de süresi sona erenler içim 
1 108 ve 1981 yılımda bitenler içim de 1 850 başvuru 
da bulunulmuştur. 

Yüksek Haikem Kurulu zaten işe başladığı zaman,, 
toplu müzakereler ve grevler sebebiyle uzun bir sü
re gecikmiş bulunan toplu iş söczfeşmeleriimim yeniîen-
rnıesi içim çalışılmış ve yine demıim arkadaşımızın de
diği gibi 1 yıllık bir rötar, gecikme söz komutuyla 
çalışmalara devamı etmektedir; fakat Yüksek Ha
kem Kurulunun çalışmalarımı hızlandırmak içim ve 
herhangi bir gecikmeye siebebıiyet vermemek içtin 
her türlü tedbir muhakkak alımacaiktır ve zaten bu
mun içim de yemi uzmanlar tayin edilmiştir. Yüıklsek 
Hakem Kurulu daha faal bir şekilde çalışacaktır. Yal
nız sumu da söyleyeyim, tabii Yüksek Hakem Kuru
lu yemi kanunun yürürlüğe girmesinden sonra eski 
görevine; yani sadece grevin yasaklanmış olduğu hal
lere inhisar ederek görevini görmeye devam edecek
tir, 

(Ben bir parça başka konular üzerinde durmayı 
tercih ediyorum. Bunlar memleketimizi yakından il
gilendirmektedir. Sosyal politika, ücret, gelir politi
kası ve istihdam konulan üzerinde sizlere bilgi ver

mek istiyorum, ki bazı arkadaşlarım beni suskunluk
la itham etmesinler. 

iSosyal politika, çalışanlara özgü sosyal sorunları 
inceleyerek en iyi çözüm yollarını ortaya çıkaran bir 
ilim dalıdır. Sosyal politikanın konusuna giren bir 
problem, iş mevzuatının normlarıma bağlanmasıyla 
bir iş hukuku konusu olarak ortaya çıkar. 

Sosyal politikanın başlıca amacı, emek ile bu 
emek karşılığında -alınan ücret arasında adil bir den
ge kurularak, çalışanlara insanlık haysiyetine yara
şır bir yaşam düzeyi sağlamaktır. 

Gelir kaymağı olması bakımından çalışmanın kar
şılığı olan ücretin sosyal politika açısından en yük
sek düzeyde tespit edilmesi için çalışılır. Ancak üc
retin tespiti için her şeyden önce ekonomik bir or
tam da şarttır. Ekonomik kaynaklar bu bakımdan fev
kalade önemlidir. Zannederim ki, bu konu üzerinde 
fazla izahat vermeme lüzum yoktur. Ancak iş hu
kukunun 'bünyesi içerisinde sosyal ve ekonomik açı
dan görünüşte bir çelişki ortaya çıktığını hemen gö
rüyoruz. Ancak hemen söyleyeyim, bu çelişki mutlak 
değildir. Çünkü sosyal gelişimin sağlanmasında eko
nomik refahın da payı büyüktür. Çünkü, sosyal po
litika ve iş hukuku, mümkün olduğu kadar sosyal 
refahı artırmaya uğraşır, mümkün olduğu kadar ça
lışanları saadete kavuşturmaya çalışır. Ekonomi ise, 
bazı yönlerden bunu frenler; ama frenlemek mecbu
riyetindedir belki de. Çünkü her ikisinin de hedefi 
aynıdır : Çalışanların hem ekonomik bakımdan, hem 
de sosyal açıdan refahlarının sağlanmasıdır. 

iBügün her ülkede izlenen ücret ve gelir politi
kası, sadece sosyal yapıyı değil, istihdam politikası
nı, fiyatları, enlflasyomîst eğilimleri, milli prodükti
viteyi, ekonomiriin büyümesini ve yatırımları yakın
dan ilgilendirmektedi r. 

Ücretliler yönümden mücerret ücret rakamının 
yüksek olması bir önem taşımaz. Asıl önemli olan, 
ücretin temsil ettiği satın alma gücüdür. Yani, reel 
ücret karşılığında edinilebilen mal ve hizmetlerin tu
tarı önemlidir. Yoksa ücretlerin miktarı istediği ka
dar yüksek görünsün, hiç bir kıymeti yoktur. Bunu 
geçmiş devirlerde de gördük. 

Fiyatların hızla yükseldiği emflasyomist bir ekono
mide, ücret artışları satın alma gücünü artırabiliri iş 
ise, o zaman gerçek anlamda ücretler yükselmiş de
mektir. Yoksa, işçinin bir cebinden giren ücret ar
tışı, belki de daha fazlasıyla (Enflasyon sebebiyle) 
diğer cebinden çıkıyor ise, gerçek anlamda ücret art
mıyor demektir. 
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Gerekli önlem alınmadığı takdirde, enflasyon ile 
ücretlilerin reel geliri azalmaktadır., Mesela <% 70 üc
ret artışına karşılık, yani % 70'le bir toplusözleşme 
bağlanmış, enflasyon hızı da 1 yıl sonra % 100'e çık
mışsa, bu toplusözleşme ücretlilere kâr değil, zarar 
getirir- Memurlar da aynı durumda. 

ıBundan dolayı, enflasyonla mücadele etmek, enf
lasyon hızını azaltmak, ücretlilerin korunması yö
nünden şarttır. Milli ücret politikasıyla Devlet, üc
retlilerin sosyal ve ekonomik durumlarını düzeltmek 
gayesiyle, yeni hukuki ve ekonomik müesseselere 
yer vermek, ücretin yanında diğer gelir unsurları; 
yani faiz, kira ve kâr gibi unsurları dengelemek zo
rundadır. îşte bu probleme, politika kelimesi geniş 
anlamda kullanılarak, «Ücret ve gelir politikası» 
denmektedir. 

'Bazı ülkelerde uzun zaman, endeksleme meto
dunun yararları üzerinde durulmuştur. Ancak, son 
zamanlarda endeksleme sistemi üzerinde de tartışma
lar yapılmaktadır. Mesela İtalya'da eşel - mobil, ya
ni ücretlerin fiyat artışlarına göre endekslenmesi sis
teminin değiştirilmesi konusunda, son zamanlarda 
sendikalarla uzun görüşmeler yapılmaktadır. 

Yüksek Hakem Kurulunun ücret politikasına ge
lince : 

Yüksek Hakem Kurulunda yapılan uzun müza
kereler sonunda, yeniden yürürlüğe konulan toplu 
iş sözleşmelerindeki ücret, ücret ekleri ve sosyal yar
dımların! tespitinde, ülkenin ve işletmenin içinde bu
lunduğu ekonomik durum, geçinme endeksleri, fiilen 
ödenmekte olan ücretler ve diğer gelir unsurlarının 
genel seyri göz önünde bulundurularak, 1979 yılın
da süresi sona eren toplu iş sözleşmelerinde, ilk yıl 
için % 8Q, ikinci yıl için % 50, üçüncü yıl için % 10 
artı 3000 liralık bir zam verilmiştir. Süresi 1980 yı
lında sona eren toplusözleşmeler için, ilk yıl % 80, 
(1980 yılının sonuna doğru bitenler için % 70.) ikinci 
yıl % 10 artı 3000 liralık zam öngörülmüştür. Kuru
lun son olarak aldığı karara göre, yürürlük süreleri 
1981 yılında sona eren toplu iş sözleşmelerinde ilke 
olarak ilk yıl •% 15 artı 4000, 1982 yılı içerisinde 
% 25 veya % 15 artı 3000 oranında zam yapılması 
kararlaştırılmıştır. 

Tabii arkadaşlarım, şunu söylememde herhangi 
bir mahzur yok : Yüksek Hakem Kurulu tamamen 
bağımsızdır, bağımsız olarak çalışmaktadır. Bu ko
nuda fazla bir şey söylemez. Yüksek Hakem Kuru
lundaki arkadaşlarımla da konştuğum zaman, daima 
şu intibaı elde ediyorum : «Mümkün olduğu kadar, 

elimizde daha çok olsa, da daha çok ücret verilse...» 
Gayet tabii, kimsenin kimseden ücreti k/skanmasına 
imkân yoktur. Yalnız, şunu da söyleyeyim : Hiç bir 
zaman işçi ücretleriyle, memur ücretlerini tam anla
mıyla kıyaslayarak, iki ayrı şekilde çalışan kişileri, 
birbirleriyle tartişjr hale getirmek son derecede sa
kıncalıdır ve ben bundan kaçınıyorum. 

IBu arada, toplu iş sözleşmeleri yenileninceye ka
dar, geçecek zaman (Yani, rötar, gecikme.) içerisin
de (Bir defa toplu iş sözleşmeleri yenilendiği zaman, 
yenilenme tarihinden değil, zamlar toplu sözleşmenin 
bittiği tarihten itibaren uygulanır.) işçilerimizin, çalı-ı 
şanlarımızın zarar görmemeleri için, evvela bir % 
70'1'ik avans uygulaması yapılmıştır herkese; yalnız 
sendikalılara değil, sendikalı, sendikasız ayrımı ya
pılmaksızın, toplusözleşmesi biten, herkese bir % 70 
uygulaması yapılmıştır. Sonradan, Yüksek Hakem 
Kurulunun faaliyete başlaması için çıkarılan 2364 
sayılı Kanunun 27 Aralıkta yürürlüğe girmesinden 
sonra da bu avans, % 10 artı 3000 liraya indirilmiş-^ 
tir ve halen bu avans devam etmektedir. Ayrıca, Ge
lir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler ile de* 
net ücretlerde ı% 17 ile % 40 arasında bir artış sağ-' 
lanmış olmaktadır. 

iBu aralık ben Bakanlığa geldiğim zaman, kıdem 
tazminatı meselesi ile de karşılaştım. Kıdem tazmina
tı şöyle bir durumdaydı : Kıdem tazminatının aslm-ı 
da, yani 1475 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinde 
ıbir tavanı vardı. Bu tavanda, asgari ücretin 7,5 ka
tıyla katlanması suretiyle aşılamıyordu; fakat Ana
yasa Mahkememiz bu maddeyi sırf biçim yönünden 
iptal etmiş ve o zamanki hükümetlere de 1 yıl süre 
ile bu maddenin yeniden düzenlenmesi için bir süre 
vermiştir. Bu süre içerisinde madde yeniden düzen^ 
lenemediği için, bu kıdem tazminatı tamamen sınır-" 
sız kalmıştı. Buna da göz yummak mümkün değil
di. Çünkü, sınır olmayınca çok büyük rakamları 
alıp gitmek mümkündü. Takdir edersiniz ki, bir iş-« 
letmeden (ister kamu, ister özel kesimde.) istediği
niz rakamları alıp gittiğiniz zaman, geride kalan ça
lışanlara hiç bir şey kalmaz. Onun için, bu sınırın 
yeniden getirilmesi gerekiyordu. Biz, sadece eski sı
nırı aynen yerine gdtirdilk, «'Bu sının aşamazı» dedik, 
Bugün bu sınır asgari ücret artırılmadığı sürece 10 
çarpı 7,5; yani ayda 75 bin. 20 senelik bir işçi için 
zannediyorum 1,5 milyon liradır. 

iBu arada, yine toplu iş sözleşmeleriyle ödenen 
ikramiyeler arasında büyük bir eşitsizlik ve dengesiz
lik bulunduğundan, hiç kimsenin müktesep hakkını 
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ihlal etmeyecek şekilde, en fazla ikramiyenin dört 
olarak belirlenmesi için bir Kanun çıkartıldı. Dört
ten fazla ikramiye alan işyerlerindeki ikramiyeler ise 
ücretlere intikal ettirildiğinden, herhangi bir kayba 
sebep olunmamıştır. 

Gelelim, asgari ücret çalışmalarına : 

Asgari ücretin arkadaşlarım tarafından tanımı 
yapıldı. Onun için ben tanım üzerinde durmayacağım, 

İBu asgari ücret konusunda Çalışma Bakanlığı
mız, îş Kanunumuzun 33 ncü maddesine dayanarak, 
Asgari Ücret Tespit Komisyonunu 1981 'in Nisan 
ayında toplantıya çağırmıştır. Komisyon, demin ar
kadaşlarımın söylediği gibi, bazı artırmalar yaparak 
yeni asgari ücreti tespit etmiştir. Buna göre aylık 
miktar 10 bin liradır. Bu 1 Mayıs 1981'den itibaren 
yürürlüğe girmiştir. 

IBizim kanunlarımıza göre, asgari ücret, en geç iki 
yılda bir tespit edilir. Bu arada, geçenlerde iki tane 
konfederasyon (İşçi sendikalarımız.) Çalışma Bakan
lığına müracaat ederek, enflasyon sebebiyle asgari 
ücretin yeniden tespitini istemişlerdir. Tabii, asgari 
ücretin tespiti bu komisyonlarda yapılır., Ancak, şu
nu da söyleyeyim, asgari ücret tespit edilirken, bu
nun muhtelif yerlere inikası vardır. Demin söyledi
ğim gibi, kıdem tazminatının tavanına inikası vardır, 
bir de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 
ncı maddesine göre, asgari ücret, memurların da ala
cağı ücreti dolayısıyla etkileyecektir. 

lOnun için, henüz dalha 7 - 8 ay oldu; fakat buna 
rağmen yapılmış bulunan bu teklifi Bakanlığımız 
muhakkak ki, nazarı itibara alacak ve ona göre ça
lışmaları yapacaktır. Demek ki, 1 Mayıs'ta yapılmış 
olduğuna göre en son tadilat; 1 Mayıs, henüz kaç 
ay olmuş?.. Daha henüz bir yıl dahi tamamlanma
mıştır; ama muhakkak ki, bunu ciddiyetle ele alaca
ğız. 

'Hazırlanmış bulunan kanun tasarılarına gelince : 
Bu konu arkadaşlarım, fevkalade önemli. Evvela şu
nu size söyleyeyim; demin imren Aykut arkadaşım 
da temas etti, ben şu konuda fevkalade hassas dav
ranıyorum. Sosyal muhtevalı kanunlar hiç bir kanu
na benzemez. Burada yapılacak ufak bir hata çok 
ağır bir şekilde ödenir. Bunlarda katiyen acele etme
ye gelmez; çok dikkatli davranmak lazımdır. Onun 
için, Çalışma Bakanlığımız aşağı yukarı 9 aylık bir 
çalışmanın sonunda 5.10,1981 tarihinde Başbakan
lığa ve Bakanlar Kuruluna 274 ve 275 sayılı Kanun 
tasarılarını götürmüş bulunmaktadır. Çünkü, herhan
gi bir başka kanunda hata yapılırsa, bu hatayı dü

zeltmek kolaydır; ama çalışma ve sosyal kanunlar
da bir hata vergi kanunlarını dahi düzeltmeye ben
zemez. Bunun misalini de gördük; tatbikatını da Tür
kiye yaşamıştır. 1317 sayılı Kanun dolayısıyla, istan
bul hadiseleri gözümüzün önündedir ve aynı şekilde 
Avrupa'da da bunu çok yaşadım ve gördüm. En ufak 
bir hata türlü grevlere, türlü sürtüşmelere sebep ol
maktadır. Halbuki, bir reform kanunuyla zaten mev
cut ihtilaflar artırılmaz; bilakis barış için çalışılır, 
Ben o kanuna «Reform Kanunu» derim. Yoksa be
nim getireceğim bir kanun ile işler büsbütün karışa
cak ise, bunun hesabını kolay kolay veremeyiz. 

Tabii arkadaşlarım, ben de bu konularda sizin 
gibi düşünüyorum. Demin arkadaşlarım da söyledi 
bu konular üzerinde, başında da söyledim, konuş
makta doyum da yoktur ve senelerce de konuşuruz; 
ama size şunu da söyleyeyim : Bir kanun nasıl ya
pılır ve bu kanunlar nasıl yapılmıştır?.., Onu arka
daşlarım sordu; bunlara cevap vermek mecburiyetin
deyim. Çalışma Meclisine ise çok kısa değineceğim. 

Şimdi, bakınız bir kanun nasıl yapılır?.. Her şey
den evvel bir kanun, yapılırken hareket noktası be
nim kanaatımica şu olmalıdır : Acaba bu kanunun 
değiştirilmesine ihtiyaç var mıdır?.. Ne için değişti
riyoruz?.. Amaç nedir?.. Bunun da tek cevabını ül
kenin ihtiyaçları cevap verir. Yoksa, (A) nın veya 
(B) nin fikri değil. 'Binanenaleyh, ülkenin ihtiyaçları 
1963 yılından beri ortaya çıkmıştır. 17 yıldır 274 sa
yılı Sendikalar Kanunu ve 275 sayılı Kanun uygulan
mıştır. Ne büyük şanssızlıktır ki, 1963 yılında bu ka
nunlar yürürlüğe sokulurken, daha evvel bir gelene
ğe dayanamamışızdir. Eğer daha, 1963 yılından evvel' 
ortada bir gelenek olsaydı; yani bu işler Türkiye'ye 
daha evvel gelmiş olsaydı, inanın, bugün bu içine 
düştüğümüz müşkülatlarla karşılaşmayacaktık., Çün
kü, diğer devletlere baktığım zaman her memlekette 
gelenekler öyle teessüs etmiştir ki, kanunlarla bile 
bunları değiştirmek imkânı yoktur. Biz İse, gökten 
düşer gibi kanunlarla birçok şeyleri düzeltmeye çalı
şıyoruz. Tabii kullandığım amiyane tabirden dolayı 
özür dilerim, «Gökten düşmüş gibi» dedim; ama bi
raz da öyle galiba. 

Şimdi, bu 17 yıldır, arkadaşlarım, türlü seminer
ler yapıldı ve türlü hükümetlerin türlü projeleri ve 
kanun taslakları elimizdedir; bu bir. 

itki; 17 yıldır her sendikanın kongresinde bunlar 
dile getirildi ve her sendika kendi açısından ihtiyaç
ları ve yanlışlıkları, çarpıklıkları, eksiklikleri ve boş
lukları belirtti. 
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ıüç; işveren konfederasyonları mütemadiyen yaz
dı, çizdi. O arada muhtelif ilmi seminerler yapıldı. 
Hatta ve hatta 12, Eylül'den evvel bu konular ortaya 
çıktığı zaman, muhtelif ilmi seminerlerle görüşler 
alındı. 12 Eylül'den sonra biz ne yaptık?.. 12 Eylül'
den sonra biz, evvela 274 sayılı ve 275 sayılı Kanun
ların özüne dokunmadan, sistemini bozmadan; yani 
madem ki, 17 yıldır uyguluyoruz, o halde işçileri
miz bu kanunlara bir miktar alıştı, işverenlerimiz de 
alıştı, yeni bir sistem tecrübesine girmek istemedim. 
Yeni bir sistemden kaçınıyorum, açık söyleyeyim; 
çünkü en iyi sistemin hangi sistem olduğunu bilsem 
onu hemen alacağım. Zaten en iyi sistemin hangi sis
tem olduğu bilinse bütün dünya devletleri de o sis
temi alır. Binaenaleyh, yeni tecrübe'erden kaçınmak 
mecburiyetindeyim. 

O arada, 12 Eylül 1980'den itibaren İstanbul'da 
dört, Ankara'da bîr ilmi seminer ve açık seminer ya
pılmıştır. Bu seminerlerde sendika konuları ve toplu 
iş sözleşme konuları sıkıyönetim makamlarının da 
izni alınmak suretiyle uzun tartışmalara sebep olmuş
tur. Zaiten hep, 17 yıldır dinlediğimiz ve bildiğimiz 
şeyler de tekrar tekrarlanmıştır. O arada en ziyalde 
temsil yetkisine haiz bulunan Türk - Iş'in ve en ziya
de temsil yetkisine haiz işveren konfederasyonlarınım! 
yazılı ve imzalı mütallaarını da almış bulunuyoruz 
her madde için ve sonra ben daima şundan çekini
rim : İnsan tek başına fena yanılır. Onun içim, Türki
ye'de bu işlin içerisinde 17 yıldır çalışan ve kafa yo
ran müteaddit üniversite hocaları arkadaşlarımın da 
toplanmasıyla beraber sabahlara kadar ve aylarca 
süren müzakereler sonunda hangi maddeler neden 
aksıyor ve ne nispette aksıyor, bunları, toplum içe
risinde tespit edilen noktaları üzerinde «Hangi for
müllerle bunlar giderilebilir » konusuna değindik ve 
şunu da söyleyeyim : Gene elimizde bize ışık göstere
bilecek nitelikte Yargıtay kararları da varidi. Bu Yar
gıtay kararlarını ve mahkemelerin kararlarını teker 
teker incelemek suretiyle bunları yeni kanundaki 
boşlukları doldurmak, suretiyle hareket etmeye çalış
tık. 274 ve 275 sayılı Kanun taslakları bu şekilde ha
zırlanmıştır; ama daha iyisi yapılamaz mı?.. Muhak
kak daha iyisi yapılabilir. Zaten bilmiyorum, bu 
kanunlar ne şekilde çıkacaktır. O konuda da herhan
gi bir fikrim yok; fakat her kanunun daha iyisinin 
yapılması mümkündür. En büyük hata ise her şeyi 
kanunlardan beklemekle olur. Eğer her şeyi biz ka
nunlardan bekliyorsak hiç blir şey yapamayız. («'Bra
vo» sesleri, alkışlar) 
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Tabii bunun için, gelenekler, bu kanunları uygu
layanların iyi niyetleri ve bilinçleri ve vatanseverlik
leri her şeyin önünde gelir. Binaenaleyh, siz istediği
niz kadar «En iyi kanunu yaptım» diye bağırın, belki 
de hiç bir şey yapamamışsınızdır veya İsveç gibi 6 
tane maddeyle çıkarsanız, bakarsınız uygulama fev
kalade iyidir. 

Şimdi arkadaşlarım, 274 ve 275 sayılı Kanunların 
esasına girdikten sonra genle bir - iki şey söylememe 
müsaade ediniz. 275 sayılı Kanunda büyük aksaklık! 
şu noktada ileri geliyordu : Bir işletme veya bir işyeri1 

aynı zamanda birden fazla sözleşmenin kapsamına 
giriyordu. Yani, bugün bir toplusözleşme, 20 gün 
sonra bir sözleşme daha... Eğer bunu yapan aynı sen-' 
duka ise, mesele yoktu. Yine onu tatbikatta da hal
letmiştik. Toplusözleşme yapıldığı zaman o sendika-' 
ya diyorduk ki imzalarken, «Lütfen bu aynı zaman
da hem işyeri sözleşmesidir, hem işkolu sözleşmeS'i-
dir.» Aynı anda imzalanıyordu; ama eğer o işyerinde 
bir işkolunda kurulu sendika, bir de işyerinde kurulu 
sendika var ise, işkolunun kapsamına girdiği için, 
o işyeri aynı zamanda birden fazla sendikanın kap
samına da giriyor ise faaliyet alanına, işte o zaman 
berbat. O zaman toplu sözleşmeye atfetmeye imkân 
yoktur; çünkü her sendika «Evvela öteki yapsın, ben 
onun üzerine % 1 zam alayım» diye hareket edecek
tir. Bunun altından kalkmaya imkân yoktur. Onun 
için, 275' sayılı Kanundaki başlıca düzeltme, bunla-< 
nn tek düzeyde olimalsı, yani bir toplusözleşme ya
pılmasıdır ve bu toplusözleşme süresi içerisinde ar
tık başka toplu sözleşme yapılmaz. 

Yine, Sendikalar Kanununda da öngörülen ve 
üzerinde çalişitığımız' bir mesele : O kadar lüzum
suz bir sendikalar arasında rekabet oldu ki, 933 tane 
sendikamız vardır; işçilerin menfaatleri bir tarafa, 
sanki bunlar ticari müessese gibi rekabete giriştiler., 
Bu rekabetin de şiddetle önlenmesi lazım. Güçlü' 
sendikacılığa yer vermek lazım ve böylelikle bir iş
yerinde kurulu, hani Fransızların «Syndicat maison» 
dedikleri, bir işyerine has, hani Türkiye'de bilimiyo-
rum o tabir nereden geldi, «Sarı sendikalar» denileni 
sendikalara, kaptıkaçtı sendikalara da tamamen son 
vermek gerekir. Sendikacı değilimdir; sendikacılara 
'büyük hürmet gösterilir, sendikalılara da büyük hür
met gösterilir. Çünkü bunlar ekonomiye ve sosyal 
gidişe yön veren kişilerdir. Fevkalade büyük hizmet 
ifa ederler; ama kaptıkaçtı sendikalar katiyen yok., 
öyle, gelip de, «50 bin lira ver, altı ay sonra toplu
sözleşmeyi ben yaparım sana» diyen sendikaya bun
dan böyle rastlanmayacaktır. 
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BAŞKAN — Saym Bakan, özür dileyerek bir 
fconuyu hatırlatmak isfciyerum. 45 dakikalık konuş
manızın bitmesine 15 dakikanız kaldı. Lütfen rica 
edeyim. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESBNBR — 
Tamam, 15 dakika sonra efendim, eğer müsaade eder
seniz suskunluğuma avdet edeceğim. 

Efendim; 
Şimdi yine müsaadenizle istihdam sorununa de

ğinmek mecburiyetindeyim. 
Sağlık ve eğitim konularının yanında çalışma ve 

'istihdam sosyal politikanın temelini teşkil eder. Er
kek ve kadınların çoğunluğu, çalışmaları, mesleki 
faaliyetleri sayesinde elde ettikleri ücret geliri ile 
kendilerinin ve hatta ailelerinin geçimlerini sağlar
lar. Bundan dolayıdır ki, çalışma hakkı (Dröit eau 
ftravalüe), iş bulma büyük bir önem taşır. Bu ise, 
sosyal politikayı yafcinen iflğiflendirdiiği gibi büyük 
bir ölçüde ekbnlomliyii, ekonomi politikasını da ilg'i-
lendirmıefcteoliır.f 

Burada, işsizlikle lişçi çılkartlma sorununa kısaca 
değinmekte Ibülyük yarar vardır. 

iBuigün dünya ekonomisi sıkıntılı günler geçiri
yor.; 1973 ekonomik krizi, ekonomik faaiyetim ya-
vaşilamıası, iş takanlarının eksilmesi sonucu, işsiz-
Uliğin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. îkÜnci Dün
ya harbinden beri dövaim eden yük'steöc düzeydeki is
tihdam, yerini tekrar elklsik i'sltlihdama ve işsizlik so
rununa bırakmıştır., Gerçekten gerek Avrupa'nın p'ı-
yasa ekonomisi ülkelerinde, gerek Amerika ve Japon
ya'da 1973 petrol krizindlön evvel üreıtimftn artması, 
sanayi sektöründeki büyülme sonucu işsidik sorunu 
ortaya çıkmamış, bilakis Güney üıllklterînJdekl Kuze
ye doğru işgücü akıimı meydana gelmiş, işçJi gönderen 
ülkeler bakımından da işsizlik sorunuınun ağırlığı bis-
sediıl'mıemdiş, işçi kabul edenler bakımından da faz
la Ihis&ediıllmemıişttiir. Alan memnun, gönderen mem
nundur. 

Genel İstihdam politikası yerine, daha çok işkblları 
arasında işçi haırekeitılerihe, yan'i «Yatay mobilite» 
delnlifleo işçi hareketlerinje önem verdirmiş, mesleki eği
tim üzerinde durulmuş, hanigi işkolunda teknik işçi 
azsa ortaya işçi yetiştirilerek o kasma görıderilmiiştir; 
Avrupa böyle çalışmıştır. 

(ÜnetÜtain artması, istÜlhdaım oranının yükseMie-
rek tam istihdama yaklaşılması ve düşük oranda bir 
enlfllasyon daima amaçlanmıştır; ancak 1973 krizü ile 
petrol fiyatlarının birdenbire yükselmesi, emflasyo-
nist prosesi de hızlandırmış, işsizlik oranı ise büyük 
(hızla artmıştır.; 

Mesöla Federal Almanya'da 1980 yılı EkSlm ayın
da çalışan nüfusun (% 4,2^i olan işsizlik oranı, Elküm 
1981 Me ,% 5,9, Kasım 1981 Me % 6,4, Aralık 1991' 
de % 7,3te yülk!selmlişltlir„: Bunun ne demek olduğunu 
duşüinırnıemiiz gerekir. Toplam işçi sayısı 1 milyar 703 
bindir. 

İşsizlik oram halen İnlgiltere^de '% 12,7, Fransa-' 
da ,% 8,6, ttalyalda j % 9,1, 'Birieş'lk Amerika'da 
(ıAmerika tarihinin en son noktasına gelımlişitfir) ;% 9' 
dur.; Ülkemizde ise bu oran, tahminli olarak, istatis-
Ifiilkılerimliz ıflaaleself zayıf, 1% 17,5 olarak tahmin 
edilmektedir. Buna karşılık AET ülkelerinde ise ak-
tiif nüfusun ı% 8,5'u işsiz bulunmaktadır.; 

IBendemıiz şu kanaatteyim!: Gdlüşmüş (ülkeler işsiz
likle mücadlete etmekte son derecede gecikmişlerdir. 
Buıgün içinde bulundukları eklönomıitk konjonktürün 
de bu mücadeleye hazır olmadığı ortaya çıkmıştır. 
Bunun sonucunda işjsiizlİğJn sebepleri ve: önleyici ted-
'birJer üzerinde görüş birliğine 'varılalmıamıştır. Bu ül
kelerden bir kısmı, büitçe açıklarını para politikası 
ile düzeltmeye çalışmaktadırlar; Amerika gibi. 

IBu politikanın izlenmesi sonucu ve enflasyonun 
bir miktar geriye çdkjiıllmlesi sonucu yatırımlar azal
mış, kredÜ1 faizleri yükselmiş, işsizlik çoğallmıştır^ 

iBuna karşılık Fransa gibi düğer bazı ülkelerde ise 
lişsizflikle mücaldele etmek iç'in enflasyon 'ilkindi planda 
'tultuılaralk devlet müdahaleci zoru ile, devlet müda-
halesd ile mesela, fazla mesailer sınırlandırılarak, ça
lışma süreleri indirilerek, genç işçilerin (iş bulması
na gayret edilmiş ve bunun karşılığında devlet, iş
verenlerden sosyal sigorta primlerini almaktan vaz-
ıgeçmSşltlir., 

©öylece, bazı ülkeler doğrudan doğruya enflasyon
la muadeleyi hedef alırketo, diğerleri işsizlikle müca
deleyi hedef almışlardır. Aradaki basılıca pol'Mka far
kı budur,.! Bir tanesi Keynes ıteoriısinlden gel'iyor; Fran-
sa'nınkl. Aslında her ilki politikanın da çözümleme)k 
dSltedliği sorun, benlim kanaaltimce farklıliık gösterme-
melkltedÜr.J Bakınız nledön: 

®u sorunun karakteristik vasfı, bütün üretlim se-
ıvayesıiniin düşükllüğü olan işsüzİk ve enflasyonun ay
nı zamanida bullunmasıidır. Yani insanların işbulama-
ması, falbrikaîarın yavaş veya hiç çalışmaması, fiyat 
ve üorettleri'n dbvaimli ylükSelmesildir. Taibii Çalışma 
Bakanlkğı olarak bıfeim arzumuz ve iş hukukunun bü
tün isteği bir taraftan enflasyon hızımın geri çekM-
mesfi, diğer taraftan aşsüzüiğin asgari hadde indiril
mesi, 'fiyat artışlarının muti'aka önlenmesidir. 
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tş huikuıku yönlünden öntenım'eisi istenen sonuç ise 
«tStaıgflâtîon» (denlil'en hem enflasyon, hem' de işsiz
lik oranınım beraberce yüksdmesiidk; bu fefliaıket. 

Hem işsizLik yüksel'k, höm de enflasyon yükse
lirse bu güdıiş 'kötü gidiştir. Gıitilkçe aırtan issizliğiln 
gerçek sebepleri arasında makro ve rnii'Jcro eklonomıik 
sebepler, hızlı nüifus artışını dıa saymalk gerekir. Nü
fus artışının •% 1 olduğu Avrupa üllkdlertinie nazaran 
mielmlekötiir^zde 2,4 olması gözönürtde tuitullursa, bu
nun önlemi daha da ortaya çılkımialktadır. 

Ülkemizde 1979 yılı sonbaharında, soınil arında 
karşılaşılan üç ralkaimlı enlfl'aısyon oranının 24 Ocak 
1980 isltiikrar tedlbirlera ite azaltılması aimaçtanım'iştır. 
Enflasyonla mücadelede" bugünkü yönetimlin büyük 
ıgayreltü ve halkın desteği ile, işdUertmiizSn ve çaiışan-
larnmıziM hakikaten bülyüik gayreti ile çok yüksek 
ıolan enflasyon düzeyi (büyük ölçüde geriye çekilımliş, 
ökoriornliımiiz ihracata dönük bir karakter kazanmış
tır; fakait enflasyonun geriye çekilmiş ol'masmın 
talb'ii sıortucu dlarak iılik anda satın ataa gücü diüş-
ımıüş, Ibaizı işkollarında, özettikle inşaat, otomotiv, 
telkstil gibi durgunluk meydana gelirmiş (Resesyon) ve 
kredü faMeri, fibanisman ımiafliyeltleri .yiü'klseîmlişitî r. Bu
nun sonucunda işsizlik oranımda da blir yükselme 
tmlaafesef görülımdldtedlir.; 

İBununla beraber, burada M miüşahedemıizi be
lirtmekte yarar vardır zanniediyorumi: 

IBirönıdîsii; Türkfiye'de işsli'zfllilk: oranı öteden heri 
yiilklsek'tir. 

1981 yılı içinde işsizlik oranındaki yükselme ise 
% 15,9*dan % 17,5'e çıkmıştır. Halbuki AET ülke
lerinde bakacak olursak, 1981 yılı hızı ile kıyaslan
dığında işsizlik oranının, bizdeki hızının 1981 yılı 
için Avrupa Ekonomik Topluluğu kadar hızlı olmadı
ğı görülür. Bu olumlu bir sonuç. 

Bakın işsizlikten benim kadar korkan yok. Çalış
ma Bakanı olduğum sürece müthiş korkuyorum; fa
kat ona rağmen bakınız, bizde işsizlik daha yüksek. 
Bu İngiltere'nin, bu Fransa'nın, bu /İtalya'nın, bu Al
manya'nın. Almanya'da nasıl yükseliyor? 4,2'den, 
7,3'e. Fransa'da dehşet; 8,6'dır. İngiltere öyle, İngil
tere 12,7'ye çıkmış en son, bugünkü tabii. Biz ise 15,9' 
dan almışız, 17,'5'e çıkmışız. Bizde de yükselme var; 
ama bunlar kadar değil ve ikinci, belki olumlu bir 
rnüşahade, ülkemizde aile bağlarının kuvvetli olması 
ve geleneksel aile yapısının devam etmesi sonucu, iş
sizlik sefalet haline düşmemektedir. Zaten Devletin 
başlıca sorunlarından birisi işsizliği sefalet olmaktan 
kurtarmaktır. 
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Hatırlarım; 1974 yılında, o zaman bir tesadüf ba
kandım, bir arkadaşını Senatoda sormuştu, Al-
manya'daki işsizlik için «Hocam, ne düşünüyor
sun?» dedi. Ben, «Onu bırakın, Türkiye'nin başına 
gelecekleri düşünüyorum» demiştim. Hakikaten de 
geliyor. 

Bu bizdeki aile yapısının kuvvetli olması ile işsiz
lik sefalet haline dönüşmemektedir. 

Orta vadede fiyatlarda istikrar sağlanabilmesi için 
kısa vadede geçici ve düşük seviyede bir işsizlikle 
karşılaşmasını tabii karşılamak gerekir. Ancak, bu 
durum hiçbir şekilde enflasyonist baskıların devamı, 
fiyatların artışı ve hem de yüksek düzeyde bir işsiz
liğin ortaya çıkmasına müncer olmamalıdır. 

Tabii arkadaşlarım, enflasyon belirli ve makul bir 
ölçüde geriye çıkıldıktan sonra ve büyük enflasyon 
tehlikesi önlendikten sonra yılların birikimi olan, 
emek, ücret, üretim dengesizliği üzerinde durmak 
Hükümetimizin başlıca görevidir. Ondan sonra baka
lım suskunluk var mı, yok mu o zaman meydana çı
kar. Şimdi, biz bekleme devresindeyiz, şu enflasyon 
bir miktar gerilesin. 

Bu arada işsizliğin, işsiz adedinin azalması için 
bir işçi çıkartma yasağı konmuştur. Böylelikle bugün 
işverenler Çalışma Bakanlığından izin almadıkça ve 
ekonomik nedenlerinin mevcudiyetini ispat etmedik
çe ve bizim araştırmalarımızda da bu gerçekleşme
dikçe toplu işçi çıkarılmasına müsaade etmiyoruz. 
Ama, buna karşılık bir işletmede stoklar muazzam 
fazlalaşmış, hesap neticesinde öyle bir durum mey
dana çıkıyor ki, değil bugünkü çıkmakta olan işçile
re, hiçbir işçinin kıdem (tazminatını ödeyemeyecek 
bir durum ortaya çıkıyor ise, o zaman tedricen ve 
yavaş yavaş o işletmeye işçi çıkartma müsaadesi ve
riyoruz. 

Arkadaşlarım; 
İşçi bulmanın... 

BAŞKlAN — Efendim zamanınız doldu. Yalnız 
şunu rica edeyim Sayın Bakan; konuşmanızı tamam
layabilmek için ne kadar zamana ihtiyacınız vardır? 
Çünkü sayın üyelerin oylarına sunmam gerekiyor. 

ÇALIŞMA BAKiANI TURHAN ESENER — 10 
dakikaya ihtiyacım var. 

BAŞKAN — Biz 15 dakika diyelim. 
Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Bakana 15 dakika daha zaman tanımanızı 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler...' (Kabul edilmiştir.. 

Buyurunuz Sayın' Bakan. 
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ÇALIŞMA BAKANI TURIHAN ESENER — I 
Efendim, bütün kabahat Feridun Şakır Öğtinç arka- | 
daşımda «Suskun» demeseydi ıbu kadar konuşmaya
caktım. 

Efendim; işçi (Bulma Kurumunun faaliyetlerine 
gelince : I 

istihdam, bir 'toplumda gelir sağlamak amacıyla 
çalışmak isteyen ve çalışabilir durumdaki kişilerin 
yeteneklerini değerlendirebilecekleri işlere yerleşerek I 
çalışmalarını ifade eder. I 

Çalışabileceklere yeteneklerine uygun iş temin edil- I 
mesi hususunda bir ekonominin her bölümü ve en- I 
düstrinin her kesimi çok yakından ilgilenir. Ancak, 
çalışabileceklere iş temin etmek, diğer bir deyişle is
tihdam olanakları yaratmak ve mevcut işyerlerinin 
daha fazla işgücü kullanmasını sağlamak Bakanlığı
mızı1 da aşmaktadır. - I 

işgücü arzı ve talebini karşılaştırarak istihdam so- I 
rununun çözümüne yardımcı olmak görevi bir kamu I 
hizmeti olarak 1946 tarihli ve 4837 sayılı Kanunla I 
Çalışma (Bakanlığına bağlı bir kuruluş olan iş ve işçi I 
Bulma Kurumuna verilmiştir. Tabii işçi Bulma Ku- I 
rumunun kadroları bir miktar azdır; ama şunu da I 
unutmamak gerekir ki, çıkarılan muhtelif genelgeler. I 
le memur şu anda alamıyor ve dolduramıyoruz. I 

llşçi Bulma Kurumu bütün gayretine rağmen baş- I 
vurularda 1980 - 1981 Kasım ayı sonu itibariyle I 
% 11,3'lük, açık işlerde ise % 1,9'luk bir artış ol* 
duğunu göstermektedir, işe yerleştirmelerde ise, I 
% 6'lrk bir azalma olmasına rağmen ıbu hususu el- I 
deki bilgilerin Kasım ayı sonu itibariyle olmasından I 
ileri geldiğini tahmin ediyoruz; fakat buna rağmen I 
bu hiçbir zaman demek değildir ki, işçi Bulma Ku- I 
rumu genel istihdam sorununu çözüme kavuşturmak- I 
tadır. Katiyyen böyle bir iddiamız mevcut değildir. I 

Sakat ve eski hükümlülere gelince : Sakat ve eski I 
hükümlüler için iş Kanunumuzun 25 nci maddesin- I 
de bir değişiklik yapıyoruz;. 1475 sayılı Kanunun çık- I 
masıyla beraber 25 nci maddesi de yürürlüğe gire- I 
çektir. 1980 yılında Kuruma başvuran 4 642 ısakat- I 
tan 1 340'ı ve 893 eski hükümlüden de 497'si işe yer- I 
leştirilmiş bulunmaktadır. I 

Yurt dışındaki işçi sorunlarımıza gelince : Aşağı I 
yukarı dışarıda 1. milyon; aileleriyle beraber 2 mil- I 
yonu aşan bir işgücü potansiyelimiz vardır. Bu çok I 
önemlidir. Sosyal yapısı, dini, dili, örf ve âdetleri, I 
kültürü ve çalışma şartlan değişik bir ülkede çalış- I 
mak zorunda olan vatandaşlarımızın çeşitli sorunlarla I 
karşı karşıya geldikleri de hepinizin malumudur. J 
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Bir yandan bu sorunların hukuki yönden çözüım-
lenmesiti'i sağlamak, diğer yandan hızla devam eden 
işgücü seVkinıi ülke yararlarına uygun bir şekilde dü-
zenllemıek için bu türlü işçi aılan ülkelerlie ikili işgü
cü ve sosyal güvenilıilk artlaşmiallarının yapıllmaısımda 
büyük fayda varıdır. 

Yurt dışındaki işçilerimizin somnlanırıın çözü
müne ilişkin çaılışmaJiarının etkinliğini artırmak içini 
Bakanlıklar arasında daha iyi bir işbirliğini sağla
mak amaionylıa BakaıÜıklararası Yurt Dışı işçi So-
rumlan Koordinasyon Kurulu düzeniltenmişitlr. Bu 
Kurull Sorunların çözümü için Bakanlık ve kuramlar 
arasımda gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlaya
cak, ayrıca yurt dışı işçi tasarruflarının ülkemizde 
yönlendirilmesi ve verimli ailanftara yatırılması için 
gerekli politikayı saptayacaktır. 

Yabancı ülkelerde çalışanilarla ilgili oHaraik şu prob-
'lemılerimiz vardır : 

Birisi, yurt dışındaM işçilerimizin çocukları; yani 
İkinci nesil çocuklar (Demin arkadaşlarımaz temas 
ettiler) ve bu çocukların sayısı, aşağı yukarı okula de
vam edenler arasında yaklaşık olarak 7 - 1 8 yaş ara
sı 470 bindir. Yapılan tespitlere göne bu çocukların 
% 8Q'i temel eğitim veren okuMlara devam etmekte
dirler. Okula devam edenler arasındaki başarı ora
nı ise % 40 olarak belirlenmek/tedir. Ne bulundukla
rı ülke kültürünü, ne de yeterli ölçüde Türk külttü-
rünü alan bu çocukların gelecek yılarda bulunduk-
lan ülke toplumu ve Türk toplumu için önemli so
runlar yara/tacağından endişe ediyorıuz. 

AHmamya'nın durumuna daha fazlla temas etmek 
istiyordum; ama vakitliniz yok. 

Batı Avrupa ülkelerinde işsizlik ve bazı ülkelerin 
yabancı işçiler hakkındaki aldıkları tedbirler sonucu 
bazı kısıtlamalarla karşı karşıya bulunmaktayız. Ör
neğin; Aralık 1981'de genel işsizliğin % 7,3 olduğu 
Federal Almanya'da yabancılar arasındaki işsizlik 
oranı % 11,1 Türkler arasındaki işsizlik oram ise, 
% 16,9'dur. 

.1981' yılı başında 56 bin olan işsiz Türk işçilerinin 
sayısı yıl sonunda 100 bine yükselmişken, aynı dö
nemde işsiz italyan işçilerinin sayısı 27 binden 34 
bine, Yugoslav'ların 21 binden 26 bine, Yunan'lılann 
8 bin 600'den İl1 bine çıkmıştır. Bizimki ise, tekrar 
ediyorum 56 binden 100 bine çıkmıştır, 

Görülüyor ki, Almanya'daki işsizlikten en fazla 
Türk işçileri müteesir olmaktadır. Almanya'da bu
gün 1982 yılı başında en son aldığım haber; (Kurz 
arbeit) kısa süreyle çalışanların sayısı 505 bin 500 
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kişidir. İstihdam piyasalarındaki bu olumsuz geliş
meler Batı Avrupa ülkelerini yabancı işçilere karşı 
birtakım tedbirler almaya zorlamaktadırlar. Hatta, 
İsviçre Hükümeti bile son zamanlarda gönderdiği 
yazılarda fazla Türklerin İsviçre'ye girmemesini is
tiyor, 

Arap ülkelerine işgücü tasarruflarından bahset
meyeceğim, arkadaşlarım miktarlarını da söylediler. 

Arap ülkelerine işgücü şevkine gelince : Bu da 
büyük ye üzerinde son derece düşünülmesi lazım ge
len bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır, Çün
kü, Avrupa ülkelerindeki duraklamaya karşılık pet
rol ihracatçısı olan Libya ve bazı Orta - Doğu ülke
lerinin hızla artan altyapı harcamaları, Türk müte
şebbislerinin bu ülkelerde taahhüt işleri almaya baş
laması işgücü fazlamızın bir kısmı için yeni istihdam 
imkânları yaratılmasına sebep olmuştur. Suudi Ara. 
bistan, Libya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Ku
veyt, Katar, Bahreyn ve Ürdün'de çalışan Türk işçi
lerinin sayısında büyük bir artma müşahade edil
mektedir. Bu ülkelerde çalışan işçilerimizin sayısı 
son bir yılda 100 binden yaklaşık olarak 150 bine, 
iş alan müteahhitlerimizin sayısı ise 54'den 114'e 
yükselmiştir. 

Kasım 1981 itibariyle Türk firmalarının götürdük
leri işçi sayısı 24 285'tir. Bugüne kadar söz konusu 
ülkeler ile işgücü şevkini düzenleyen ve bunların sos
yal güvenlik haklarını garanti altına alan İşgücü ve 
Sosyal Güvenlik Anlaşmaları yapılması mümkün ola
mamıştır. Bir tek 1975'te Libya ile yaptığımız an
laşma var, o da ne derece uygulanıyor? Zor. Bu ül
kelerde işçilerimizin hak ve menfaatlerini güvence 
altına alan ikili anlaşmalar yapılamamış olmasının 
gelecek yıllarda çözümlenmesi güç sorunların ortaya 
çıkmasına neden olacağından korkmaktayız. Ancak 
1981 yılı içinde Irak ve Ürdün'le ikili işgücü anlaşma
ları yapılması konusunda prensipte mutabakata va
rılmıştır ve Dışişleri Bakanlığı ile müştereken çalışı
yoruz. 

Uluslararası işçi örgütü (ILO) ile ilişkilerimize de
ğinmiyorum. 

Sayın Başkan eğer müsaade ederseniz bir kanuni 
zorunluluğu yerine getirerek sözlerime son verecek 
ve sizden müsaade alacağım-

Efendim bu kanuni zorunluluk şu : 
Uluslararası Çalışma Teşkilatının ülkemiz tara

fından onaylanmış olan Anayasanın 19 ncu madde
sinin 5 (b) ve 6 (b) bendleri gereğince, çalışma kon
feranslarında kabul edilen sözleşme ve tavsiye ka-
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rarları hakkında Bakanlığımızın Danışma Meclisine 
bilgi sunması ve bu hususun tutanaklara geçmesi ka
nuni bir zorunluluktur. Aşağıdaki bilgileri kısaca 
vermeme müsaadelerinizi rica ederim. 

Uluslararası Çalışma Konferansının 3 ila 25 Ha
ziran 1981 tarihlerinde Cenevre'de yapılan 67 nci top
lantısında : 

1. ,154 sayılı Toplu Pazarlığın Geliştirilmesi Söz
leşmesi ile 163 sayılı Tavsiye Kararı; 

2. 155 sayılı İşçi Sağlığı ve Güvenliği ve Çalış
ma Ortamı Sözleşmesi ile 164 sayılı Tavsiye Kararı; 

3. 156 sayılı Aile Sorumluluğu Olan Kadın ve 
Erkek İşçiler İçin Fırsat ve Muamele Eşitliği Sözleş
mesi ile 165 sayılı Tavsiye Kararı metinleri kabul 
edilmiştir. 

154 sayılı Sözleşme ile bütün işkollarınde işveren 
veya işverenler veya işverenler kuruluşu veya kuru
luşları ile işçi kuruluşu ve kuruluşları arasında çalış
ma şartlan, işçi, işveren ilişkileri ve işveren veya iş
veren kuruluşları ile işçi kuruluş veya kuruluşları ara
sındaki ilişkilerinin bir kısmının veya tamamının 
düzenlenmesi amacıyla toplu pazarlığın geliştirilmesi 
için ulusal şartlara uygun önlemler alınmasını öngör
mektedir. Bu tedbirler işçi ve işveren kuruluşlarına 
danışılarak alınacaktır. Sözleşme hükümlerini Si
lahlı Kuvvetlere ve polis teşkilatına uygulanması ile 
kamu görevlilerine uygulama tarzı ulusal mevzuat 
ve tatbikata bırakılmaktadır. 

Aynı konuda kabul edilmiş Tavsiye Kararı Söz
leşmeyi tamamlamaktadır. 

155 sayılı Sözleşme ile üye ülkelerin iş kazalarını 
ve meslek hastalıklarım önlemek ve imkânlar ölçü
sünde asgariye indirmek amacıyla işçi ve işveren ku
ruluşlarına danışarak iş güvenliği, işçi sağlığı ve ça
lışma ortamı ile ilgili ve bu hususlarda devlet, işçi, 
işverenlere ve görev ve sorumluluklar yükleyen bir 
politika saptanması uygulamaya koymasını ve sürek
li denetlemesini öngörmektedir. Sözleşmede, sözleş
me hühkümlerinin bütün işkollarında uygulanması 
esası getirilmiş olmakla beraber, üye devletlerin işçi 
ve işveren kuruluşlarına danışmak suretiyle önemli 
problemlerin ortaya çıktığı işkollarmı kapsam dışın
da bırakabilmesi ayrıca sözleşme hükümlerinin uy
gulanmasının teftişine ve ihlallerin cezalandırılması
na dair maddeler bulunmaktadır, 

,156 sayılı Sözleşme ilıe 4e göçümi tıemıin edilecek 
çocuk veya diğer aile fertlerine karşı sorumluluğun 
bir işli hazırlama, ıgöıme, kaıtdlma veya bir İşte ilenle-
ırrie imkânlarını kısıtladığı erkek ve kadım işçilere bü-
ıtün işkioUıanınıda imkân ve muamıete eşitliği sağlamak 
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amacıyla üye ülkelerin bir ulusal politika saptama- j 
larını, bu işçilerin ısenbeist iş haklarraı kulliaramafları 
için önlemler atamasını ve bunların ihtiyaçlarının 
çaiışmıa şartlan ve sosyal güvençlerini gözönıünde 
bulundurulmasım, bu işçiler için gerekli tıesıMerin 
sağlanlmasını, duıuımlariını iyieşıtirecıek bazı tedbir
lerin alınmasını, aile »mmluluğunun iş afetimin f«s-
ıhi için yeterli bir sebep sayılmamasını öngörmekte
dir. . 

ı Muhterem arkadaşlarımı. I 
Sözlerimi burada bitirirken, suallere ve ülkemize 

sağlıklı ve mesut günler diliyorum. (Alkışlar.) 
IBAıŞKıAN — Sayın Bakan Bütçemiz üzerinde ver- I 

dliğiniız.... I 
MEHMET AYDAR — Bir sözlü sorum var. I 

/BAŞKAN — Buyurura. 
MEHMET AYDAR — Sayın Bakamım, akalde-

m'ik ağırlıklı konuşmanız sırasında, «Sosyal muh- I 
ıtevallı kanunları yapmak aceleye gelmez.» sekilinde I 
kesin bir ifaide kullandınız. Anayasa da sosyali (muh- I 
tevali bir kanundur. Meclislimiz Anayasa yapacaktır. I 
Cumhuriyet Hükümetinin bir üyesi olarak, yukarı
daki ifadenizden, «Yüce M'ecllis aeelle dtmeyinizı» gıilbi I 
bir anlama varmak herhalde mümkün değildir, de- I 
ğil mi?.. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Hiç şüphe yok, /hiç şüphe yok. I 

Efendim, benim söylemek istediğim şu : Dokuz I 
ayda iki kanun yaptık ve 'bu iki kanun da fevkalade I 
önemli iki kanun. Sendikallar Kanunu ve Topluisöz- I 
leşmıe Kanunu, onu demek istedim1. Daha çalbuk da I 
yapa'billirıdik, ama korktum; fakat dokuz ay sürede I 
ıbiıtirdıim. Anayasa ile ala/kası yok. (Alkışlar.) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
,Son söz Sayın Alpdünldar'da. Buyurun Sayın Alp- I 

dündar. I 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Balkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, çok muhterem bocam, I 
Bakanım, Bakanlığımızın değerli uzmanları, g&nd I 
müdürleri, müsteşarları, değerli arkadaşlarım; I 

Sizi sıkmadan kısa kısa birkaç konuya değindik- I 
ten sonra huzurlarınızdan ayrılacağım. Bu arada I 
sanki bir sendika kongresi, bir işçi kongresi glibi bü- I 
tün işçi sorunlarına değinmek ihtiyacını duyan de- I 
ğerli üye arkadaşlarıma gönülden teşekkür ötmek is- I 
tiyorum. I 

Bu aralda çalışma hayatının tek sözcüsü Sayın I 
hocama, Sayın Bakanıma birkaç hususu hatırlatmak, I 
bir iki arkadaşımın konuşmaları esnasında yanlış an- | 
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lamalara sebebiyet verebilecek bir iki konuyu da 
vuzuha kavuşturarak huzurunuzdan ayrılacağım. 

Muhterem hocam, işsizlik çok korkunç bir şey
dir. İşsizlik gittikçe artmaktadır. Fiyatlar her gün 
yükseliyor, kontrol edilemiyor, edemiyorsunuz; ama 
ücretler sıkı bir kontrol altında tutuluyor. Bir iyi ol
mayan haber daha Hükümetimizden geldi, işsizliği 
daha da çok artıracak; BütÇe ile bütün kamu kesi
mindeki boş işç'i kadroları çıkartılmakta, dondurul
maktadır. Bu da işsizliği devlet elliyle biraz daha ar
tıracak boyutta tehlikelidir. Sanıyorum arkadaşlarım 
bir takrir vermişlerdir. Elbette kadrolarda tıkanıklık, 
fazlalık varsa kullanmayacaklar; ama işsizliğe, sıkı
şıklığa, her gün verdiğfimiz yeni yeni diplomalara h'iç 
devlet kesiminde iş veremeyecek şekilde bu kadrola
rın bu Meclisçe Bütçeden çıkarılmaması hususundaki 
takriri desteklemenizi ve muhterem Komisyonumu
zun da bu konuya katılmasını dileyerek sözlerime 
devam etmek istiyorum. 

Değerli Hocam ve diğer arkadaşlarım yine işsizlik 
konusunda Avrupa ülkelerinden söz ettiler. Değin
meden geçemeyeceğim. Avrupa ülkelerinde de işsiz
liğin süratle yaygınlaştığını söylediler; ama bir şeyi 
söylemediler. Avrupadaki jşisizİğe bizim memleketi-ı 
mizddkli işliler çoktan talip. Çünkü Avrupadaki iş
sizlik açlık demek değildir, yokluk demek değildir. 
Sosyal sorunlarını halletmiş bir millet iç'in işsizlik 
bizim jşsizliğimüze benzemez. 

Yine diğer konulara geçmeden önce, Türk sendi
kacılığının nereden nereye geldiğini hepimiz bilmek
teyiz. Kötüler örnek olmaz, örnek gösterilemez; ama 
kötü olmayanların, kötü yola sapmamış . olanların 
hakkını da teslim ötmek, hele hele onların hakkına 
saygılı olmak herhalde insanlığın geleceğine güvenli 
bakmanın en güzel örneği olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu Bütçe nedeniyle zaman zaman az da olsa! 

1 - 2 arkadaşım, özellikle işveren kesiminden çok de
ğerli arkadaşlarım, işçi kıdem tazminatlarına değin-ı 
diler, «Ne olacak?.. Artık kaidıramıyoruz.» dediler. 
Belki haklı yönleri vardır; ama işçi kıdem tazminatı 
nedir?.. 1938 senesinden beri işçinin en tabii hakkı 
olmuş, artık ondan kopması mümkün olmayan bir 
unsur haline gelmiş, yıllarca düşük düşük ücretlerle 
bayatının sonuna geldiği zaman, topluca alarak eski
den bir ev alabildiği, şimdli bir oda alamadığı sene
deki 75 bin liralık ücretin ne olacağını sormayı ve 
bunun altında ne yattığını anlamayı öğrenmek istiyo
rum. 
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İşçi kıdem tazmina'tı benzeri memur arkadaşları
mızda da var, Türkiye'nin çalışma hayalında var. 
Azdır, çoktur münakaşası tartışılabilir. Biz, bütün 
memur arkadaşlarım; hatta bütün çalışanların aynı 
ölçüde iş hayatından çeikil'irken, artık işi bırakma, iş 
hayatından çekilme tazminatı şeklinde verilen, ana
sının ak sütü gibi ücretti olan bu ödeneğin, aynı se
viyede olmasını istiyoruz. Aksini söylemek mümkün 
değil; ama bundan kurtulmak da mümkün değil. 

Yine, arkadaşlarım fondan söz ettiler. Çalışma 
hayatının temsilcileri olarak fonun karşısında deği
liz. Bizim anladığımız manada fon bmgün demirle, 
çimentoyla, bir başka tenekeyle, sununla bununla 
tazminat ödeme yerine, bütün hayatı boyunca son gü
nünü beklemiş, birkaç kuruşunu alacak insanların, 
'bir fonda toplanacak paradan kıdem tazminatlarını 
almalarına elıbette karşı çıkmak mümkün değildir, 
bu akıl kârı da değildir; ama nasıl olacak?.. 

Değerli afkadaşlarım; 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütün iyi niyetli işverenler bizim tacımızdır. İş

yerleri ekmek teknemizdir, meyve ağacımızda-, ne ka
dar yetiştirirsek o kadar alacağız. Bunun inancı içinde 
olan bir işçi Marecisİyim. O işverene «Kolayı var, pa
ranız yok, çdk kâr edemiyorsunuz, o halde biz aracı 
olalım, kaç işçiniz varsa o kadar hisse senedi verin, 
onları fabrikanıza hisse senediyle ortak edin, hem siz 
kazanın tazminat sermeden onlar çıkmasın hem onlar 
çahş>ın.ı« dedim. Hemen şekli şemali değişti, «Bu olur 
mu?..» dedi. «O halde başka türlü de bir şey olmaz» 
deyince, artık benden ibaşlka bir çare bulamayınca, 
herhalde Meclisin dışına gitti o arkadaşım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Fonun yanındayız; ama fon, herhalde işverenleri

mizin emrinde hem fon ismi altında gider kaydetmek, 
hem de sermayeye katarak kullanılacak bir araç ola
maz. Böyle 'bir kısım niyetler var, Çalışma Bakanı
mın huzurunda söylüyorum, bu mümkün değil; çünkü 
işçi, 20-30 sene çalışır, düşük ücretlerle; ama çıkar
ken son ücreti üzerinden tazminat alır. O halde, se
ne sene ödenecek bu fonun, bir yerde çalışması la
zım ki, döner sermaye şeklinde, o çıktığı zaman tam 
ücreti verefbilsin. Böylesine bir fona razıysa arkadaş-
'larım, yardımcı olacağız, 

Bir şeye daha yardımcı olmayacağız. Biraz evvel 
iverkiiğim örnek; işçiyi çıkarmak, işsizliği daha çok 
artırmak, kıdem tazminatından böylesine kurtulmak... 
Çünkü sırada işsiz bekleyen milyonlar var, diplomalı 
insanlar var, ucuza çalıştırmak için. 20ı-30 sene özünü 
almış, artık posa haline gelmiş işçiyi, rahatlıkla «Na
sılsa kıdem tazminatını ben ödemeyeceğim» diye, çe
şitli bahanelerle kapının önüne 'bırakmaya hiç bir 
insan, hiç bir yasa, hiç bir origan razı olamaz, bun
dan sonra da olamayacaktır. 

Üzülerek ifade e'tmek istediğim hir başka konu 
'daha var. Bir arka'daşım, işçi haklarının 12 Eylül 
havasından yararlanılarak geriye götürülmek isten
diğini söylediği zaman, içimizden bir arkadaş, «Yok 
öyle bir şey» dedi. Biz tartışmamızı yaptık, Bütçe ne
deniyle Bakanımızla da yaptık, bir önceki Bakanı
mızla da yaptık. 

Değerli arkaldaişlanm; 
IBazı gerçekleri sıvamakla kapayamayız. 'İsterse

niz 1'2 Eyllü'den sonra Yüksek Hakem Kurulundaki 
sözleşmelertlen silmek suretiyle, yalnız dikkat edin, 
hiç kimsenin istismarına müsaade edemeyiz, 1 Ma
yıs ücröüerine ıbiz de karşıyız, o silindi «Oh» oldu; 
ama 24 Temmuz ücretleri de vardı. İşçilere Anaya
sanın vefdiği grev ve toplusözleşme hakkıyla bu üc
retlerin çalışsın çalışmasın tekrar verilmesi de vardı, 
işte 'bunlara da tebeşir çizildi. Bu bir misal. 

Çdk söyleyip liste yapmak istemiyorum; ama eğer 
kaç kalem işçi hakkı, kazanılmış en tabii hakkı geri
ye götürüldüğünü söylemek istiyorsa, sanırım 30'un 
üstüöde sıralamak mümkündür. Örneğin; % 70 ola
rak 'bağlanan emekli maaşlarının bir kalemde % 60'a 
indirilmesi, örneğin; 3 yıllık ortalama, ki, bugün as
gari ücretine düşer, 5 yıllık ortalamaya, indirilmesi, 
prim >gün sayılarının artırılması, (ki, biz bir kısmının 
yanında olduk, o kadar kolay değil emeklilik tabii) 
işçinin. 20-30 sene gibi bir süre, emekli olduğu za-

Önemli nokta burada. Muhterem işverenlerimi-ı 
zin Ibir kısmı kıdem tazminatın'dan kurtulmak («Bir 
kısmı» dedim) istemektedirler. Hemen size bir husu
su hatırlatmak istiyorum. Şurada 4 aylık bir görevi
miz içinde bu Meclise kadar gelebilen birkaç işve
renimiz, 1)80 işçiyi çıkarmak istemişlerdir. Her gün 
televizyon ekranlarında çok çok reklamları olan hu 
işverenlerimiz, maalesef 'bana kadar yar'dım isteme du
rumuna gelmişler. Kuliste, kulisin arkasında ne yap
mak istediğini sordum, işinin nasıl gittiğini sordum. 
Bu bir örnektir : «Artık ben bu 180 işçiyi daha fazla 
tutamayacağım, çıkarmak istiyorum, Örfi İdare Ko
mutanlığı zamanında çıkarmama müsaade etmedi, 
şimdi de çok zor durumdayım.» dediler. Sağ olsun, 
o komutanım da aramızda, «Yapacak başka 'bir şey 
yok» deldi. 'Benden fikir istediler. 
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man kendi alın teriyle, primliyle yaptırttığı hastane
lerden artık parasız yararlanmasının, tümü paralı 
hale getirdikten sonra, emekli olduktan sonra da on
lardan tekrar prim kesilmesi... Anayasanın eşitlik 
ilkesine çok ters düşen bu ve buna benzer dalha bir 
çok 'haklar var değerli arkadaşlarım. Bilmeyen arka
daşlarım varsa, biz sizin emrinizdeyiz, sorun söyle
yelim; ama bunu kalkan yapmıyoruz, bir arkalda-
şım söyledi diye, «Yok öyle 'bir şey» demek mümlkün 
değiMir. 

Sayın Başkan, mulhterem arkadaşlarım; 
Sayın Bakanımın asıgari ücretin zımmen de olsa 

yeniden ele alınacağını söyledi. Kendisine teşekkür 
etmek istiyorum ve asgari ücretin nerelere yansıdığım, 
kendilerinin bulunmadığı bir sırada Sayın Başbakanı
ma da arz ettkn; ama gerçekten (bulgum için brütü 10 
bin lira, neti 6 'bin küsur lira olan ve Sayın Bakanı
nım ortaya koyduğu 3-4 kişilik bir aile nüfusunun 
geçinmeye mecbur edildiği (bir ücret midir?.. Buna 
kim inanır?.. Gerçekten kriterlere dayalı, bulgun Yur
dumuzda 3 nüfuslu bir ailenin, gecekonduda oturduğu 
IhaMe, yaşaması için <18 750 liraya ihtiyacı olduğu 
ibiilimsel araştırmalar sonucu tespit edilmiş. Buna yakın 
bir aSgari ücretin tespit edilmesinde kesin zaruret var
dır. 

ılO ay evvel tespit edilmiş; ama 1(0 aydan beri mem
lekette büyük bir hayat pahalılığı olmuş, bunu kiimse 
inkâr edemez. 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, iki dakikanız kal
dı efendim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım, 
toparlamaya çalişıyorum. 

Bir husus dalha var sayın arkadaşlarım. Sayın 
Maliye Balkanımız bu kürsüde gözümüze baka ba
ka, özellikle Özal Hocam da dahil, '«Aman zam iste
meyin, asgari ücrete dokunmayın; hayat pahalılığı fır
lar gider, biz bunu böyle tutmakla hayat pahalılığını 
aşağıya çekmeye çalışıyoruz.» dediler. Eğer böyle ol
sa canım kurban. 

Hepiniz biliyorsunuz, manava iki günde bir uğ
rayın, hangi etiketlerin değiştirildiğini görün, kasaba 
uğrayın görün, tüccara uğrayın görün, esnafa uğra
yın görün, pazaryerine gidin görün... Bu iddia şek
len sabit değildir değerli arkadaşlarım. 

Yüksek Hakem Kurulu konusunda Hocam, «Ba
ğımsızdır, o kendisi karar verir» diyor; ama bağım
sız olduğu için eleştirisi olmaz diye bir kural yok
tur. Değerli arkadaşlarım, bu Meclisin idealine, şe
refine layık şekilde Anayasa Mahkemesini iyice eleş
tirdiler. Anayasa Mahkemesinin eleştirildiği bir or

tamda, bir Mecliste (ki, tabii eleştirilmesi lazım yan
lışı varsa) elbette Yüksek Hakem Kurulu da eleşti-
rilecektir. 

Yüksek Hakem Kurulunun tespit ettiği ücretler 
gerçekleri yansıtmamaktadır. Tıpkı Hükümetin söy
lediği gibi, «Ücretleri kontrol altında tutalım, aman 
pahalılık olur» şekîi geçerli değildir. Nedir geçerli 
olan? Nedir gerçek asgari enflasyon hızı?.. Şimdi si
ze söyleyeceğim, hepiniz de sanırım kabul edeceksi
niz. 

Bir memlekette para nedir, paranın satın alma gü
cü nedir; o önemlidir değerli arkadaşlarım. Eğer 100 
liranız varsa inin aşağıya Ziraat Bankasına yatırın, 
% 50 faiz alın. Bana göre, tespitlerime göre, Teşki
latımın tespitlerine göre asıl enflasyon ölçüsü, banka 
faizleridir. İndirsinler banka faizlerini % 25'e, on
dan sonra enflasyon oranının % 25 olduğunu iddia 
etsinler. Aksi halde, fiilen uygulanan banka faizleri
nin, para değeri kaybı esnasında, enflasyonun daha 
az olduğunu söylemek ve ona göre ücretleri sıkı 
tutmak; ama geçim yolu göstermemek mümkün de
ğildir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bütün arkadaşlarını hemen hemen bütün konula

ra değindiler. Ben de birinci ihtarımı aldım. Çok 
önemli gördüğüm bir hususu Sayın Bakanıma hatır
lattıktan sonra huzurlarınızdan ayrılacağım. 

Bu konuyu üç kez bu mikrofona getirdim; cevap 
alamadım, bir kıpırdama da göremedim. Dedim ki, 
Hitler Almanya'sında olduğu gibi, yurt dışındaki işçi
lerimize, yabancılar düşmanlığı ötesinde Türk düş
manlığı başladı. Giderek bu düşmanlık bütün Avru
pa ülkelerindeki Türkleri de kapsar duruma geldi. 

Şimdi Avrupa'dan aldığımız son rapora göre, 
Avrupa'daıki işçilerimizi, işçi ailelerini ve çocuklarını 
hatta kutsal dinimizle alay edercesine fotoğraflayıp, 
kendi mecmualarına, gazetelerine koyar duruma gel
diler. 

Bilmiyorum idareciler, Dışişlerimiz, Hükümetimiz 
ne düşünüyor? Ne zaman insanlarımız üç - beş bo
ğazlanmaya başlandıktan sonra mı bu işin üzerine gi
decekler? Artık Avrupa'da ekmek kavgasına gitmiş .-
kardeşlerimizin Türklük onuruna yakışmayacak şekil
de hareketlere, dost sandığımız ve bıildiğimiz Alman 
Hükümeti nezdinde, Hükümetimizin müdahale etme
sini ve işçilerimize, işçi ailelerimize yapılan insanlık 
dışı muamelelerin bundan böyle devam etmemesini 
sağlamalarını öneriyorum. 

Bütçenin, Çalışma Bakanlığımıza, onun güzide teş
kilatına, memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
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dileyerek hepinize saygılar sunuyorum. Sağolun efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Değerli üyeler; 
Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmıştır. Bölümlere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

Bölüm 

,101 

,111 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Lira 

Genel Yönetim ve Desıtek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Kabul 
ıedilmişth\ 
Çalışma Hayatının Düzenlen-

218 0İ1O 000 

mesı 1 90.7 454 000 

Bölüm Lira 

BAŞKAN — Bölümü oylarımıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kalbul 
ledilımiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Tranisferiler 71 790 000ı 
BAŞKAN — Bölümü oylarımıza 
sunuyorum. KaJbül edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

.Değerli arkadaşlar; 
Çalışma Bakanlığı Bütçesi Danışma Meclisimiz

ce kalbul edilmiştir. Türk Milletine, Türk işçiısüme ve 
bu Bütçeyi uygulayacak olan Çalışma Bakanlığı men
suplarına hayırlı olsun. (Alkışlar) 

Değerli üyeler; 
Kısa bir ara vermek işitiyorum. 20 dakika sonra 

toplanmak üzere Oturumu kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 17.35 

»>»••« 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 18.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTtP ÜYELER : Evliya PARLAK, tmren AYKUT 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
48 nci Birleşimin dördüncü oturumunu açıyorum. 

C) MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

Gelir Bütçesi : 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı Bütçesini görüşe-
ceğizj 

/Bu Bütçe üzerinde söz alan sayın üyelerin adları
nı okuyorum; Sayın Süleyman Sırrı Kırcalı, Ayde
mir Aşkın, Mehmet Famak, Hilmi Sabuncu, Feyzi 
Uygunıer, Cahit Tutum, Mehmet Hazer, LültfuMah 
Tosyalı. 

MEHMET HAZER 
mamıştım. 

Sayım Başkan, ben söz al-

IBAŞKIAN — Sayın Hazer, geri alıyorsunuz. 
ISayıo Kırcalı, buyurun efendim, 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri, Sayın Mali
ye Bakanı, Maliye Bakanlığının değerli mensupları; 

Bugün diğer kuruluş ve bakanlıklara göre çok de
ğişik özellik gösteren iki bakanlılkltan birini ve daha 
yaygın ve önem arz eden bir BalkaMığın Bütçeslini 
görüşüyoruz; Maliye Bakanlığı. 

Maliye Bakanlığı Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile 
birlikte Devletin kaynak bakanlığını oluşturmakta
dır. Gelir ve kurumlar, gider vergileri başta olmak 
üzere Devletin gelirleri asıl olarak bu Bakanlıkça 
toplanmada ve ülkenin, uüıusun, Devletin ihtiyaçları 
onun tarafından karşianmakıtadır. 
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Bu görevi nedeniyle de geniş bir kuruiışıu, herkes- J 
çe bilinen yurt düzeyine yayılmış defterdarlıklar, mail I 
müdüıHükleri, vergi daireleri gibi hıaflkila yakın ülişki-
İeri olan birimlerinin yanında merkezide; Bütçe Maili 
Kontrol Genel Müdürlüğü, Gelirler Genel Müdürlü
ğü, Hazine Genel Müdürlüğü ve Miiletfeıara&ı İkti
sadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği, Mühaıselbat I 
Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü i 
gibi her biri ülke yönetimiinlde büyük etkisi olan ge- I 
nel müdürlükler yanında; Maliye Tetkik Kurulu, Baş- I 
hukuk Müşavirliği ve Muhaklemat Genel Müdürlü
ğü gibi danışma birimleri; Ma'lye Teftiş Kurulu, He
sap Uzmanları Kurulu, Bankalar Yeminli Murakıp- I 
lan Kurulu gibi tanınmış teftiş ve denetim kuruları 
vardır. I 

Bağlı kuruiuşlian burada ayrı ayrı saymayacağım, I 
Bununla birilikte bunların arasımda özellikle Emekli 
Sandığının bu Bakanlığa bağlı olduğunu belirtmeden 
geçmeyeceğim. 

Cumhuriyet döneminde ta 1923't© kurulan, 1936' I 
da 2996 sayılı Kuruluş Kanunu kabul1 edilen bu kök
lü Bakanlık, ülkenin çök zor işlerini üstlenmiş, çok 
itanıınimış bakanlarının yönetiminde, pek değerli bü-
rokraltları bünyesinde toplamış, çaİDşikan, fedakâr in
sanların birleştiği bir Bakanlıktır, 

ıBüyük Atamızın; «Mali ve İktisadi ıslahatı ve te
davüle bilhassa atfa ehemmiyet veriyoruz.» diyerek I 
önemini ortaya koydukları bu Bakanlık çalışanları 
istenilen ve emredilen düzenlıemeleri gerçekleşti nmek l 
için yıllardır büyük gayretler göstermişlerdir. 

<Bu büyük Bakanlığın her genel müdürlüğü, her 
kurulu üzerinde pek çok konuşulabilir, buna burada, j 
bu kürsüde şu anda zaman yetmez. ıBu nedenle de, 
ben önemli gördüğüm; fakat gerçekten önemi olan ve I 
ülke bütünlüğünü ilgilendiren bazı noktalar üzerinde 
duracağım: 

Nedeni bilinmez bu Bakanlık, .Sayın Komisyonu- I 
muz raportörleri arkadaşların da söylediği gibi, dibi
ne ışık vermemesi ile tanınmıştır; mumun dibine ışık 
vermemesi gibi. ıKendi kuruluşunun işlerinin üzerine 
tam eğilemem ektedir veyahut kendisi kuruluşunun I 
işleri üzerine eğilime başkaları da bunu örnek alacak 
diye korkmaktadır bir noktada. I 

'Bugün artık pek çok bakanlık semt olarak Bakan- I 
ilıklar ve Büyük Millet Meclisinin yöresinde toplandı- I 
ğı halde ve bu (Bakanlığımızın hem diğer bakanlıklarla 
ve hem de büyük Millet Meclisiyle yakın ilişkisi ol
masına karşın o buralara gelememiştir. Terk edildiğin- I 
de Ankara Valiliği ve kendisinin diğer bazı kuruluşla- J 
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rınin işine yarayacak Ulus'taki 'Bakanlık binasını bıra-
kamadığı gibi, o koca kuruluşun çok büyük bir bölü
mü de kiralık Ibinalarda oraya, buraya dağılmış olarak 
çalışmaktadır. 

»Bunun yanında taşrada yalnız Gelirler Genel Mü
dürlüğünün mevcut 327 vergi dairesi müdürlüğünden 
2*18'i kirada oturmaktadır. 

Diğer yandan personele gelince, Bakanlıkta pek 
çok kişi kadrosuna ısahip bulunmamaktadır. Düşük 
derecelerde yan kademeleri ki, 5 nci derecede 7 kade
me gitmiş gibi durumlar vardır, aşırı şekilde kullanarak 
zorlamalarla uyum sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Aslında bugün Devlet hizmetinde çalışanların bü
yük sıkıntı içerisinde oldukları muhakkaktır. [Bakan
lıklar bütçeleri konuşulurken Devlet hizmetlerinde ça
lışanların bu durumları Danışma Meclisinin pek çok 
üyesi tarafından dile getirilmiştir. Örneğin; yargı sı
nıfından olanların ve Yargıtay üyelerinin durumları 
konuşulurken Sayın Devrimsel, Yargıtay üyelikleri 
için Ankara'da evi olan kişiler aranmakta olduğunu, 
Sayın Kavalalı, hakim maaşlarının yetersiz bulundu
ğunu, Sayın Akkılıç, iMTA'da çalışanlara tıpdaki iki 
paydan yalnız yaşama payının verildiği; fakat verim 
payının verilmediğini, (Sayın Fırat, Enerji ve Tabii Kay
naklar iBakanlığı personelinin SS1 sayılı Kanunla ça
lışmayacağını vurguladılar. Bunu bu şekilde tevali 
ettirmek mümkün. 

Gerçekten bugün ve yıllardan beri Devlet çarkı
nın istendiği gibi dönmemesinin nedenini, Devlet hiz
metinde çalışanların haklarının ve ihtiyaçlarının karşı
lanmamasında aramak gerekir. Devlet kendisi her sı
kıntıya düştüğü noktada bu sıkıntısını giderebilmek 
için ona her şeyini veren, ona bütün varlığı 'ile bağ
lanan memurunun imkânlarından bir şeyler kesme yo
lunu seçmektedir. IBu yıllardan beri böyle devam edip 
gelmektedir. 

iElimizde 'bu konuda pek çok istatistik sayıları var
dır, bunlardan yalnız birini söyleyeceğim; ben yıllar
dır merak ediyordum, incelemelerim onu gösterdi ki, 
bu doğrudur. Yapılan bir hesaplamaya göre 19511 yılın
da üç küçük çocuğu olan bir ailenin asgari geçim dü
zeyi karşılığı parayı alabilmesi için bir gencin '(ki, 397 
lira tutuyormuş o zaman) bu dereceye ulaşması 24 se
ne çalışıp gecikmeden terfi ederek memuriyetin '6 net 
derecesine ulaşması gerekiyormuş. 

il938 yılına göre 1951 yılında 1 nci derecede bir 
memur geçim düzeyinden % 66,2 kaybetmiş bulunu
yordu. Bu rakam her gün memurun aleyhine gelişmiş 
1976'da aynı hesaplamaya göre 2'2 72'7 Türk lirası al-
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ması gereken Devletin 1 nci derecesindeki bir memu
ru 4 455 lira alır duruma gelmiş 1938 esasına binaen. 
Buna göre de maaşında 1 nci derecede bir memur 
,% 500 bir kayba uğramış bulunuyordu. Bugün bu ra
kam daha da ilerlemiştir 1976 rakamlarına göre. 

IDemek ki, Devlet ülkenin bütünü karşısında ken
di memuruna ıbJiç birşey verememiş, aksine durmadan 
ondan bir şeyler alma yoluna gitmiştir. Halbuki, ger
çekte bunları özellikle devlet idare edenlerin duyma
larını istiyorum; halbuki gerçekte başarı kazanmak, 
yükselmek, yüce'lmek ve balkına iyi işler yapmak is
teyen bir devlet, memurunu ihm'âl etmemelidir. Çün-» 
kü, öncelikle devletin bir ülkesi, bir ulusu ve bu ül
ke ve ulusun yücelmesi, rahata kavuşması ve güvenle 
yaşaması için devlet adamları vardır, ordusu vardır. -. 

Burada, devlet idaresini iyi incelemiş bir kişinin; 
Osmanlı (Maliye Nazırlarından Defterdar Sarı Meh
met fPaşanın devlet adamlarına verdiği öğütlerden bi
rini belirtmeden geçemeyeceğim; Sarı Mehmet Paşa, 
kitabının 22 nci sayfasında diyor ki, «Devlet rical is
ter, rical, emval ister.» 'Rical, lalettayin insan değildir, 
ricaldir, devleti idare edenler. 'Bunun için de zaten, Fa
tih Sultan Mehmet, Beypazarı'nı hocası Akşemsettin'e 
hediye etmiştir. Has arazidir orası. Devlet idare eden
lere böyle iltifat edilir. 'Bunlar büyük kurallardır. Yıl
lardır bu kurallara önem verilmemesi. Devlet hizme
tinde çalışanları perişan etmiş, devleti pek güç durum
lara .getirmiştir. 

(Devlet hizmeti, memurların aldığı ücretin azlığı 
nedeniyle değerini kaybetmiş, o hizmetin birine veril
mesi pek önemli olmadığı için ıflÇünkü ücret çok az) 
devlet kadroları durmadan artmış, 1975'de 938 Ibin 
olan devlet memuru sayısı, 5 yıl sonra her yıl 100 bin 
artarak 1 milyon 417 bini bulmuştur. Devlet hizmeti
nin en üst düzeyinde çalışanlar bile en küçük bir tica
ret erbabının kazandığını alamaz duruma gelmişler
dir. Burada misâller vermek istemiyorum. Bu ise, dev
let hizmetinden kaçışlara neden olmuş, devlet âdeta 
erozyona uğramış, gidenin yeri doldurulamamıştır. 
Bil, haksız bir durumdur. Bu haksızlık hem devlete, 
hem de onun memuruna karşıdır. Bu duruma kesin 
olarak ve en kısa bir zamanda çare bulmak gerekir ve 
bunun çaresi de vardır. Bu da devlet hizmetinde çalı
şanlara, özel sektörün ötesinde imkânlar sağlamak, üc
ret vermekle mümkündür. "Bunu sağlamak da ancak 
devlet gelirlerini artırmakla olur. tşte burada ikinci 
bir noktaya daha geliyorum!: 

ıDevlet gelirlerinin artırılması için bugün gerekli 
birtakım girişimlerde bulunulmuştur. Bu iyi bir gidiş

tir. insana umut vermektedir. Yıllardan beri bunu göre
medik bu bir yılda gördüğümüzü. Bir yıla yaklaşan 
süredir vergi kanunlarında yapılan hepimizce bilinen 
değişiklikler, gelir artırımının koşullarından biri idi. 
Bu gerçekleşme yolunda devam etmektedir. Bu çalış
mayı tamamlayacak diğer bir yol da kabul edilen ya
saların uygulamasını sağlamak yoludur. Bu ise iyi bir 
gelirler kuruluşunu ve bir teftiş ve denetim düzenini 
gerektirmektedir. Bugün bunların ikisi de yoktur. 

Vergi dairelerimiz göz doldurur nitelikte değil
dir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, pek çoğu kiralık 
binalardadır. Dairelerin çalışma düzeni, iç havası, 
vergi yükümlüsüne kesinlikle bir güven vermemekte-
tedir. O kadardır ki bu durum, biraz evvel arkada-
şınııın birisi bana rica eWi, «Ne olur, konuşmalarınız
da lütfen duyurunuz; bankalara imkânlar veriliyor, 
bazı yerlerde Ziraat Bankası tahsil etsin diye, bizim 
bulunduğumuz yerde yok. Lütfen söyleyiniz de bi
zim olduğumuz yahut Türkiye'nin bütününde ban
kalar bu vergiyi tahsil etsin. Biz bundan bıktık.» di
yorlar. Para vermeye gidiyor, parasını ödeyemiyor. 

»Diğer yanda halkla ilişkiler çok zayıf kalmakta
dır. Yükümlüler öğrenmek istedikleri bir konuda ce
vap almada büyük zorluk çekmektedirler. Bazen ni
ye, kime soracaklarını bilememenin sıkıntısı içerisi
ne düşmektedirler. Devlet gücünün kurduğu bir ver
gi dairesinin, bir banka şubesinin çalışma hızı, düze
ni Ve görüntüsü içinde olmamasını anlamak imkân* 
yoktur. 

Uygulamada önemli olan ve uygulamayı başarı
ya götürecek olan, teftiş ve denetim kadrosu da, bu
gün istenen düzeyde çalışmamaktadır. Bilindiği gi
bi, Malîye Bakanlığının çok yüksek düzeyde bir 
teftiş ve denetim 'kadrosu vardır. Bu kadaro değişik 
kurullardan oluşmuştur. Bunlar bütünüyle Bakanlı
ğın kurmay kadrosunu oluşturmaktadırlar. 

ıMaliye Teftiş (Kurulu, bu kurulların en eskisidir. 
Çalışmaları ile ülkede büyük bir ün yapmıştır. Bu ni
teliği ile de, Heyet-1 Mümtaze adı ile anılmaktadır. 
Bakanlığın her kadamede çalışmasını istenen yönde 
tutabilecek olan bu IKurul, üzüntü ile belirtmek gere
kir ki, kadrolarının yarısı boş olarak bugün çalışmak
tadır; 174 kadrodan «7'si dolu, 87'si boş. 

Diğer yandan, vergi incelemeleri yönünden Ma
liye Teftiş IKurulu gibi tanınmış bir kurul da, Hesap 
Uzmanları 'Kuruludur. Bu Kurul yükümlülerin he
saplarını inceleyip, vergi bakımından noksan vergi
lendirmeleri ortaya koymak görevi ile yükümlüdür; 

I fakat bu kurul da, bugün çok eksik bir kadro ile ça-
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lışmaktadır. 789 kişilik kadsosundan ancak 286'sı do
ludur ve 493'ü 'boştur. 

'Bu iki kurula ek, özellikle 19711'den bu yana, da-
'ha da faal rol oynayan, gelirler kontrolörleri vardır. 
Hem teftiş ve hem de vergi denetimi görevi ile yü
kümlü bulunan gelirler kontrolörleri sayısıda, bu
gün 355 olarak istenen 've ihtiyacı karşılayacak bir 
düzeyden çok aşağıda bulunmaktadır. 

ıBu merkez denetim organlarına ek, bir de iller 
'kadrolarında yer alan gelir kontrol memurları var
dır. Bunlar da 1 181 olan kadrolarından 700'ünü an
cak dolduralbilmişler, 481 "i boş 'kalmaktadır. 

:Böylece bugün Türkiye'de toplam 1 428 kişilik 
bir teftiş denetim kadrosunun bulunduğu görülmek
tedir Maliye Bakanlığı bakımından. Bu sayının tef
tiş konusu edilecek pek çok işler yanında (ki, bun
lar teftiş incelemeleri dışında bir de, teftiş hizmeti
ni yapıyorlar) 'hesaplarının incelenmesi gerekli en 
azından 2 milyon vergi yükümlüsü olduğu düşünü
lürse, ne derecede düşük bir rakam olduğu ortaya 
çıkar. Nitekim, bu nedenle Türkiye'de yükümlüle
rin .hesap inceleme oranı, yaklaşık olarak % 3 gibi 
düşük bir rakamda kalmaktadır. 

Sayın 'Başkan, Sayın, üyeler, 
'Dikkat buyurulursa, bu rakamla düşününüz ki, 

bir yükümlüye sıra (yani inceleme sırası, vergi bakı
mından) 33 yılda bir gelecektir. Bazen önemi ve bü
yüklüğü nedeniyle kimi işletmelerin birden fazla kez 
incelenmeye almacağı düşünülürse, bir yükümlüye 
ömür boyu inceleme sırası gelmemesi olasılığı pek 
çoktur. Gerçekten, hiç inceleme görmeden açılmış, 
yıllarca çalışmış, sonra da sahibinin ölümü veya işi 
bırakması ile kapanmış çok işletme vardır. 

Sanırım, Türkiye'nin Devlet gelirleri problemi, 
bugün bu noktada toplanmaktadır. 'Rakamlar, hesap
lar, duyduklarımız, gözlemlerimiz bizi haklı kılmak
tadır., 

Yukarıda mevcutlarını bildirdiğim, (Burası çok 
enteresan istirham edeceğim) sayısı 700 kadar olan 
merkez inceleme elemanı, kendilerine verilen bütün 
teftiş görevleri yanında, 1981 yılı içinde yaptıkları in
celemeler sonunda 25 milyar liralık bir matrah far
kı bulmuşlardır. İnceleme elemanı başına bu, 40 
milyon Türk Lirası ifade etmektedir. İnceleme ele
manları, ortalama aylık 30 bin, yıllık 360 bin, top
lam diyelim 400 bin lira ücret almaktadırlar. Öyle ise 
bir inceleme elemanının Devlete sağladığı gelir, en 
az aldığının 100 katıdır. ı(40 milyon) ve böylece her 
inceleme elemanı ücretinden - sonra Devlete 39,5 
milyon Türk Lirası gelir sağlamış bulunmaktadır. 

Bu sonuç bizi iki konuda uyarmaktadır. Önce ken
disine ibu derece önemli ödevler verilen kişiye ödenen 
ücret yetersiz, hatta tuhaf denecek derecede düşük 
olmaktadır. Onun ücret hakkı en azından, bugün aldı
ğının 3-4 katıdır. Bu yalnız yaptığı iş ile ilgili olma
nın yanında, onun öğreniminin çalışmasının, toplum 
içindeki yerinin ve ortamın zorunlu kıldığı 'ihtiyaçları
nın karşılığıdır., 

Şunu söylemek istiyorum: Bugün bunun karşılı
ğında hizmet gören bir 'Alman inceleme elemanı 4 
bin mark almaktadır. 'Benim hesabım 240-250 bin li
ra tutuyor. 

Diğer yandan, incelemelerin sayısını artırmanın, 
Devletimize ne düzeyde yararlar sağlayacağını açık
ça göstermektedir. Şunu hiç kuşkusuz söyleyebilirim 
ki, pek çok maliyeci arkadaşımla tanıştım, danıştım 
ve ona binaen 'beyan ediyorum; iyi bir teftiş ve dene
tim düzeni, bugün Devlet gelirlerini çok kısa zaman 
sonra kolayca iki katma çıkaracaktır. Bu rakam bu
gün bizim Bütçemizde 1 trilyon 450 milyar lirayı ifa
de etmektedir. İşte o zaman, Sayın Devrimsel'in, Sa
yın Kavalalı'nın, Sayın Akkılıç'ın, Sayın Fırat'ın ya
kındıkları konular ortadan kalkacak. Sayın Dabakoğ-
lu'nun, Diyarbakır'lı çocukları 17 kilometre dolaş
mayacak okullarına giderken, yapılabilecek olan köp
rüyü kullanabilecekler. Sayın Ersek'in, hastaları dok
torsuz, hem de operasyon cihazları olmadan kalma
yacaklardır. İşte o zaman ülkede sosyal adalet gerçek
leşecek. Vergisi verilmemiş kazançlar, Devlet hak
larını orada burada savuranlar azalacak, terörden arın
mış ülkede tekrar terör olmayacak, yapacağımız An-
yasanın işlerlik kazanacağı bir ortam hazırlanmış ola
caktır. Bu konu, hu kadar önemlidir. 

(Burada şu konuyu da ayrıca belirtmeden geçe
meyeceğim. 

IBAŞKAN — Sayın Kırcalı, 3 dakikanız var. 

SÜLEYMAN SIRıRl KIRCALI — Peki Sayın 
Başkan. 

Biliniyor mu ki, şu kadar milyar lirayı ortaya çı
karan, Devletin emrine sunan bu elemanlarımız bütün 
bu incelemelere, genel araçlarla gitmekte, kentlerden 
kilometrelerce uzaklardaki işletmelere onları ulaştıra
cak bir tek araçları bile bulunmamaktadır. Siteler© 
gittikleri vakit, gene araçtan inip, çamurlu yerlerde 
üstlerine kadar çamur çıkan inceleme elemanları in
celeme yapmaktadır işletmelerde. 

iDış ülkelerdeki nispetleri gözönünde tutmak is
tersek; Amerika iBirleşik Devletlerinde inceleme so
ruşturma elemanları gelirler idaresinin % 30 unu oluş-
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turduğu gibi, 'İngiltere'de kontrolde 'büyük kolaylığı 
sağlayan serbest hesap uzmanları yanında incelemeler 
yılda % 1'5'i bulmakta, (Almanya'da büyük işletmeler 
her 4 ya da 5 senede (ki, bizde 3:3 senede dedim) bir 
bütün dönemler olarak incelenmede küçük işletmeler 
her 3 yılda bir incelenmektedir. 

ıîyi bir vergi incelemesi düzenlemesinin yalnız in
celenen yükümlüler bakımından değil, incelenemeyen-
ler üzerinde de büyük etkisi (bulunmaktadır. Gerçek
ten incelenmeye alınmayan zengin komşusu pek dü
şük vergi verirken, karşıda ona göre daha az gelir sağ
layan yükümlü daha fazlasını vermek istememekte
dir. Ona daha fazla ödeme isteğini ve güveni verecek 
bir inceleme düzenini oluşturmak gerekir. 

Sonuç olarak, iyi çalışan bir inceleme düzenini yü
kümlüler de istemektedirler. Doğal olarak bunun ba
zı koşulları vardır. Mesela, bunlar bazen yapıldığı ve 
banların, geçitlerin yakılmasına neden olduğu bilinen 
baskınlar şeklinde olmamalıdır incelemeler. iBu ince
lemeler devamlı olmalıdır. Yani yükümlüyle ilişki ke-
silmemelidir. 'Bazen yükümlü nezdinde bir tek envan
ter yapmanın bile pekçok etkisi olduğu görülmekte
dir. İncelemelerin cari yılda yapılması, kayıt düzeni
nin kontrolü önleyici tedbirler olarak büyük yararlar 
sağlayacaktır. ıBu arada inceleme grupları arasında 
kurulacak bir koordinasyonun da, ahengin de incele
melerden daha sağlıklı sonuç alma bakımından büyük 
yararının olacağı kuşkusuzdur. Sonuç; gelir idaresinin 
çok hızlı olarak düzeltilmesi, teftiş ve denetim kadro
sunun bu idareye yön verecek ve denetimi tam sağla
yacak düzeye getirilmesi, olanaklara kavuşturulma
sı gerekir. 

Olanaklar deyince burada bir şey aklıma geldi. 
Başlangıçta da bahsetmiştim; kısaca yukarıda Maliye 
'Bakanlığına bağlılığını bildirdiğim Emekli Sandığına 
dokunacağım. , 

Emekli Sandığının kendi üyelerinin konut soru
nunun çözümlenmesi gerekir. Tatil köyleri, Kuşada
sı, Mis-Tur, Foça vesaire veya oteller yerine sanırım 
bu hizmet ona daha uygun düşecektir. Bunu yapmak 
için memurla sandık arasında maaşlardan yapılacak 
kesintiler yönünde bir anlaşmanın yapılması yerinds 
olacaktır. Sağlanan bu imkânın, devlet hizmetinde ça
lışanların devlete bağlanması bakımından büyük ya
rarlar olacağı kesindir. Düşünülmesi gerekir ki, Sosyal 
Sigortalar Kurumu Emekli Sandığından yıllarca sonra 
kurulmuş olmasına karşın pek çok üyesini konut sa
hibi kılmıştır. Burada notlarım var; sadece Sosyal Si
gortalar konut kredisi olarak 50 milyar 677 milyon 11-
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ra vererek 180 554 üyesini bu imkânlardan yararlan-
dırmıştır. 1981 yılında 1'2 947 üyesi bundan yararlan
mıştır. Ben şimdiye kadar Emekli Sandığının bize böy
le bir hizmet ettiğini görmedim. Bunun üzerine eğilin-1 

meşini istirham edeceğim. 
Sonuç: Söylediğim şeyler ne hayaldir ve ne de ger

çekleşmesi imkânsız şeylerdir. Sadece çok basit, üze
rine eğin'ilmesi gereken konulardır. Hesap uzmanı, ma
liye müfettişi ve inceleme elemanı, kontrolör bulun
muyor diye mazeretlerini de dinlememe imkân yoktur. 
Çünkü aynı bakanlığın imtihanına girmiş bir arkadaşı
mız, Türkiye'de kendisine nazaran 4 misli maaş veren; 
bir anda orayı kazanamamıştır Maliye Bakanlığında
ki imtihanı; ama 3 gün, 5 gün, 10 gün sonra girdiği 
diğer yerdeki imtihanı, Ibir banka imtihanını kazanmış 
ve orada çalışmaktadır. Demek ki konuyu alırken 'bir 
miktar bugünkü şartları gözönünde tutmak gerekecek
tir. Bu kadroların böylece doldurulması gerekir. 

Ekonomik bakımdan ücretlerin artırılmasının, eğer 
siz para basmıyorsanız hayata büyük zararı yoktur, 
asıl zararı olacak. olanlar, hiç vergisini vermemiş olan 
paralan savurup harcayanların etkisidir enflasyona 
etki edecek olan. Yoksa ev yapmak için, yurt yapmak 
için parasını harcayacak olan memura verilmiş olan 
para değildir, 

'Vergi yasalarındaki düzeltmeleri görülen düzeyde 
başarı ile yürüten Maliyemizin 'bu konuda da başarılı1 

olacağına inanıyorum. 'Buna ek olarak buna mecbur 
olduğunu da belirtmek istiyorum. 

İBeni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için sizlere 
çok teşekkür ederken, bize bütçeyi hazırlayan Maliye 
Bakanlığına ve çok dar zamanda bütçeyi büyük bir 
dikkatle inceleyen Bütçe • 'Komisyonumuza ve müza
kereleri günlerden beri titiz bir düzen içinde sürdü
ren Başkanımız ile Vekillerine ve Divan kâtipleri ar
kadaşlarıma, Divanın çalışmalarına yardım için çırpı
nan Meclisimiz Genel Sekreterliğine, Kanunlar Mü
diresi ve arkadaşlarına teşekkürlerimi sunar, Bütçemi
zin gelir ve gider olarak hayırlı olması dileğiyle hepi
nize saygılar sunarım. I(Alkışlar). 

ıHAİŞKAİN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın 'Aşkın, buyurun efendim., 
AYIDEMÎİR 'AŞKIN — Sayın Başkan, Meclisi

mizin sayın üyeleri, sayın Maliye Bakanı ve Bakanlı
ğın değerli mensupları; 

Yaklaşık iki Ihaftayı aşkın bir süredir görüşmekte 
olduğumuz Bütçenin en önemli bölümlerinden birine 
gelmiş bulunuyoruz. Bu önem, Maliye Bakanlığının 
sadece Türkiye Devletinin yürümesi için gerekli olan 



Danışma Meclisi B : 48 29 i 1 , 1982 O : 4 

fonları toplayıp bunları dağıtmasından, ibaret değil, 
onun ötesinde özellikle '1982 yılma girdiğimiz şu dö
nemde ve geçirmiş olduğumuz 1981 yılındaki olaylar 
'bizlere bu Bakanlığın önemini ve çalışmalarındaki ön
celiğini açıkça ortaya sermiştir. 

Söyleyeceklerimin hiç birisinde yenilik yoktur; fa
kat bazı olayları bir araya getirip beraberce açıkladı
ğımızda bu olaylar bize düşünce istikâmetimizin be
lirlenmesinde yardımcı olacaktır. O nedenle .söz almış 
bulunuyorum., , 

Sizler- de çok iyi 'hatırlarsınız ki, 19#l yılı ne pet
rol fiyatları üzerinde spekülasyon ne petrol darlığı ile 
geçmiştir. Zira 1981 yılı sonunda dünya petrol 'fiyat
larında bildiğiniz gibi spot fiyatlarla anlaşmalı fiyat
lar aynı düzeye inmiş, batta bazı mevsimlerde spot fi
yatlar anlaşmalı fiyatların altına bile düşmüştür. O me
sele bir kenara itilmiştir, 1981 senesi ve 1982 senesinin 
ilk ayları dünyada, dünya ülkelerinde altın ve gümüş 
spekülasyonunun alıp yürüdüğü; herkesin elindeki pa
raları altına veyahutta gümüşe yatırdığı bir dönem ol
maktan çıkmıştır. 1981 yılı ve 1982 yılının başlangıcın
da bütün dünya ülkelerinde temel sorun ve tartışma 
konusu para, faiz, döviz ve döviz kurları olmuştur. 
Dolaylısıyla İMaliye İBakanlığı bu konularla direkt ve 
en yakından ilgili, bir bakanlık olarak şu anda huzu
rumuza getirmiş olduğu bütçenıin önemi de o derece 
büyümektedir. 

Yine sizlerin de çok iyi hatırlayacağınız gibi, dün
yada Ihiç bir 'hükümet paranın değerini, düşürerek 'ikti
darda kalamamıştır. Hatta büyük bir iktisat düşünürü 
demiştir ki, «Bir ülkeyi batırmak isterseniz evvelâ pa
rayı rezil ediniz». Nitekim paranın değer kaybetmesi 
ve bu değer kaybının giderek hızlanması evvela ba
kanları değiştirir, sonra hükümetleri değiştirir, sonra 
iktidardaki partileri değiştirir, daha da ileriye giderek 
rejimi de değiştirir. 'Bundan kurtulabilmiş tek bir ül
keyi örnek göstrebilmek mümkün değildir. Dolayısiy-
le eğer 1981 yılında ve 1982 yılında Türkiye'de devle
tin ve hükümetin temel politikasında anaaraçlar pa
ra, kredi konuları etrafında yoğunlaşmış ve eğer istik
rar tedbirlerinin temel araçları parasal tedbirlerden 
oluşmuş ise bu gerek uluslararası konjonktür ve so
runlar, gerekse Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar 
'bakımından tamamiyle 'tutarlı ve gereklidir. Bu gerek
liliği belirtebilmek için birkaç rakam daha zikretmek 
istiyorum. 

(Türkiye'de ekonomik dengesizliğin göstergelerini 
ele aldığımızda bu göstergelerin en büyük çarpıklıklar 
göstermeye başladığı ve anormal boyutlara ulaştığı 

alanlar, parasal konularla ilgili alanlardır. Nitekim 
19İ70 ve 1980 yılları arasında Türkiye'de kişi başına 
düşen milli gelir reel fiyatlarla 11,3 ile çarpılırken, ay
nı dönemde Merkez (Bankası kredileri 40 misli, dola
şımdaki para 2'1 misli, banka kredileri 20 misli artmış 
ve neticede fiyatlar da aynı dönemde 20 virgül küsur 
kat artmıştır., O halde Türkiye'nin 12 Eylül'e gelişinde 
ekonomik sorunların giderek tehlikeli boyutlar kazan
masında diğer faktörler yanında parasal dengesizlikler, 
parasal büyüklüklerdeki dengesizlikler büyük rol oy
namıştır. Bu örnekleri artırmak mümkündür/ 

Türkiye bu açmazdan çıkabilmek için mutlaka pa
ranın kıymetini; yani enflasyonu önlemek ve parasının 
kıymetini gerçekçi bir düzeyde tutmak zorunda idi. Zi
ra bu gerçekçi düzeyde tutmazsa başımıza gelecekler 
çok daha ciddiydi. 

iDiğer önemli bir dengesizlikten söz edeyim. Türki
ye'de 1980 yılı rakamlarına göre kamu kesiminde ça
lışan sözleşmeli, on yıl kıdemli bir işçinin ücreti, ay
nı kıdeme <sa'hip bir memurun ücretinin üç mislidir. 
Halbuki bütün dünya ülkelerinde gelir yelpazesi değiş
mez. Gelir yelpazesi geniş olabilir, dar olabilir; fa
kat yelpaze içerisindeki sosyal kesimlerin yeri değiş
mez. İBu yelpaze; sanayici, tüccar, serbest meslek er
babı, ikinci grubu memur ve büyük esnaf, onun arka
sından sanayi işçisi, onun arkasından da tarım işçisi 
gelir. Memur 'ikinci grubu işgal eder. Türkiye'de sizler 
de çok iyi biliyorsunuz ki, bu yelpaze tersine dönmüş
tür. Bugün Türkiye'de serbest meslek sahibi, erbabı, 
sanayici, tüccar birinci grup; ikinci grup sanayi 'işçisi, 
sözleşmeli sanayi işçisi; üçüncü grup köylü; dördün
cü grup memurdur. ({«Bravo» sesleri). 

Tamamiyle tersine dönmüş bir ücret yelpazesi ile 
ne demokrasiyi ayakta tutmak ve ne de o ülkede eko
nomik kalkınmayı sağlamak mümkün değildir. Nasıl 
olsun ki? On yıl kıdemli bir sanayi işçisinin ücreti ka* 
dar ancak ücret alan müsteşarlarla 'bu ülkede gelir 
sağlanacak, gelir toplanacak, bu gelirin dağılımında 
dengeler kurulacak ve >bu uygulama yapılacaktır.. >Bu 
mümkün değildir beyler. Dolayısıyla meseleyi bu den
gesizlik açısından da ele alınca Maliye iBakanlığının 
rolü ortaya çıkmaktadır. 

Maliye Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı üzerinde 
kristalleşen; ama bugünkü yönetimin izlediği politika
nın başarılı olup olmadığına dair başarılı ve başarısız 
yönlerini belirten bazı göstergeleri de sizlere arz et
mek istiyorum. 

'Bildiğiniz gibi bir politikanın tutarlılığı ve başarı
sı sadece konjonktürel gelişmeleri geçici olarak önle
mekle değil; fakat yapısal dengesizlikleri düzeltici 
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yöndeki başarıları ve gelişmeleriyle ölçülür. Dolayı
sıyla 1980 yılında 24 Ocak'ta başlatılan ve 12 Eylül' 
den sonra tamamen benimsenen ve gerekli tedbirlerle 
tamamlanan Hükümet Programı (Bu adın da altını çi
ziyorum, çünkü bu bir-Hükümet programı uygula
masıdır) neticesinde bakınız nasıl bir olay meydana 
geldi. , 

(Türkiye'de iki 'büyük dengesizlik vardır, ekonomik 
kesimlerdeki birçok dengesizliğin arasında. Bunlardan 
en önemlisi gerek özel kesimde, gerekse kamu kesi
minde, KİT'lerde öz 'kaynak ve dış kaynak dengesizli
ğidir. Bugün IMaliye Bakanlığının yayınladığı ve bize 
vermiş olduğu Bütçe gerekçesinin arkasındaki tablola
ra bakmış iseniz, Türkiye'de kamu kesiminde işletme
ci kuruluşların ]öz kaynak, dış kaynak dengesi % 18,6 
öz kaynak, geriye kalan dış kaynaktır. Bu dış kaynağın 
da yandan fazlası 'kısa vadeli kaynaklardır. Böyle bir 
'işletme finansman yapısıyla meseleleri çözümlemek 
mümkün değil. Aynı durum özel kesimde de söz 'ko
nusudur. Zira bugünkü yüksek faizlere rağmen eğer 
kredi talebi hâlâ devam ediyorsa, bu talebin devam et
mesinin yegâne sebebi 'özel kesimde de 'işletmelerin 
aşırı derecede borçlanmış ve bankaların lütfuna bağlı 
kalmaya devam etmeleridir. Diğer sebeplerini de an
latacağım. 

BAŞKAN — Sayın1 Aşkın, iki dakikanız var. («De
vam etsin» sesleri) 

AYDEMİR AŞKIN — Teşekkür ederim hatır
latmanız için. 

Acaba bu durum nasıl değişmiştir izlenen bir bu
çuk, iki senelik politika neticesinde? Efendim, il979 
senesinde işletmelerin, Türkiye'deki sermaye şirketleri. 
kollektif, komandit şirketler ve kooperatiflerin yıl 
sonu itibariyle yaptıkları sermaye artışı 29 milyar li
ra iken, bu rakam 1980 sonu rakamlarına göre 150 
milyarı aşmıştır. Deınsk ki, izlenen para ve kredi po
litikası işletmeleri öz kaynak dengelerini düzeltmeye 
ve daha sağlıklı mali bünyelere sahip olmaya doğru 
itmiştir. Bu çok önemli bir gelişmedir.. 

Diğer taraftan görülmeyen ve benim çok önemli 
saydığım diğer 'bir gelişme ise; evet, Türkiye'de bazı 
firmalar kapanmaktadır, bazı firmalar tasfiye edilmek
tedir. Yalnız beyler, çok gariptir, son bir yılda kurulan 
kollektif ve komandit şirketlerin sayısı ile tasfiyeye uğ
rayan komandit ve kollektif şirketlerin sayısr ara
sında; yani şahıs şirketleri sayısı arasında aşağı yu
karı eşitlik vardır. Kurulan kadar tasfiyeye uğramış. 
Demek ki, şahıs şirketi yapısında bir duraklama var. 
Buna mukabil sermaye şirketi dediğimiz anonim ve 

limited şirketlerin, yeni kurulan şirketlerin sayısında 
geçen yıllara oranla şiddetli bir artış var. Bu da göste
riyor ki, izlenen para ve kredi politikası; yani gerçek 
faiz ve gerçek döviz kuru, 'işletmeleri sermaye şirket
leri şeklinde örgütlenmeye ve sermaye şirketi yapısı
nın ağırlık kazanmasına doğru itmiştir. Bu yapısal 
önemli değişmedir ve bu para, kredi sayesinde sağlan
mıştır. 

/Kuşkusuz daha bazı önemli, olumlu yönleri de 
vardır; ama olumsuz yönlerine de gelelim. Bu olum
lu politikaya rağmen Türkiye'de izlenen politikanın 
yanlışlığından değil, eksikliğinden ve yetersizliğinden! 
kaynaklanan önemli dengesizlik her şeyin serbest ol
duğu Türkiye'de ve bütün spekülasyonların ve darlık
ların kalktığı Türkiye'de halen para spekülasyonunun, 
aşırı kredi talebinin, sıfır faizden % 60-65 faizlere ka
dar, hatta % 150 faizlere kadar bir faiz politikasının, 
faiz uygulamasının sürmesidir. Bu anormaldir. Zira 
faizlerin serbest olduğu bir ülkede faizlerin belirli 
noktalar etrafında dengeleşrnesi lâzımdır; ama neden 
dengeleşmemiştir? İşte burada Maliye Bakanlığının 
ihatalı bir uygulaması vardır., 

Bakınız, bankalara giden her 100 liranın 35 lira
sı IMerkez Bankasına gider mevduat karşılıkları ola
rak. 15 lirası kanunen disponibilite olarak bankalar
da saklanmak zorundadır. Son çıkarılan bir kararla 
bankaların geriye kalan % 25'ini Devlet Hazine Bo
nolarına yatırması zorunlu kılınmıştır. 

Beyler; tasavvur edebiliyor musunuzki bir banka
cıyı; Devlet her topladığı 100 liralık mevduatın 75 li
rasını alıyor, bu bankalar da «Çok teşekkür ederiz 
Sayın Bakanım, çok teşekkür ederiz..» diyecek; fakat 
geriye kalan % 25'i de elbetteki pahalı satacaklardır, 
elbetki bununla ihtiyaç karşılanmayacaktır. Bu hâlâ 
d üzeltilem emiştir -

(BAŞKAN — Sayın Aşkın, ne kadar zamana 'ihti
yacınız var? Sayın üyeler devamınızı arzu ediyorlar. 

AYDEMİR AiŞRIN — Ben, beş dakika rica et
sem. («İIO dakika, 15 dakika» sesleri) 

BAİŞKAN — 10 dakika daha konuşmaları için oy
larınıza başvuruyorum. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Aşkın. 
AYİDBMîtıR AŞKIN — Çok teşekkür ederim Sayın 

Başkan ve Sayın üyeler. 
iEvet, neden acaba balen kredi, aşırı kredi talebi ve 

yüksek faiz serbestliği elan sürmektedir? Evvela 
faiz serbestliği görüntüdedir, esasta değil. Neden?. 
Çünkü faizlerin, faiz oranlarının hepsini serbest bırak
mamışız ki, «Vadesiz mevduata» demişiz, «% 5'tenı 
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fazıla 'veremezsin, ticari mevduata hiç veremezsin, Dev
let mevduatına, yani resmi mevduata veremezsin, di
ğerine..» Bu olmaz. Serbest bırakınca hepsi serbest bı
rakılıp 

İkinci önemli husus. Dikkat ederseniz tedbirlerin 
eksik uygulanmasından, tekrar ediyorum, yanlış uy
gulanmasından değil, 'bankacılık kesimi ile banker ke
simi arasında özellikle kredi faizleri konusunda gayri 
kanuni rekabet doğmuştur. Nasıl doğmuştur? Eğer gi
der de bir bankadan kredi alırsanız, banka size '% 50 
faiz uygularsa, bu faizin üzerine (evvelâ % 25 idi, 
şimdi % 15'e indirildi) Banka ve Sigorta Gider Vergi
si ödersiniz. Ayrıca, daha önce ı% 25 idi şimdi % 15'e 
indirildi ve indirileceği vaat edildi, faiz iade 'fonuna 
katkı payı ödersiniz. Dolayısıyla daha çıkış noktasın
da bir taraftan elinizdeki ^mevduatın % 75'inin alın
ması, diğer taraftan sizin uyguladığınız faizin üzerinde 
Devletin bazı vergileri de yüklemesi bu faizi pahalan-
dırmaktadır ve gayri kanuni rekabet yaratmaktadır. 
Bankerler ibankaların uyguladığı faizden % 10 daha 
aşağı faiz uygulasalar bile yine kârlılar. 0 halde % 10 
aşağı faiz ile kredi veren bir müessese varken % 10 
pahalısına hiç kimse gitmez. 

Nihayet, çok önemli bir konuya değineceğim. Tür
kiye'de gerek Hükümetin, gerekse Maliye Bakanlığı
nın almış ve uygulamış olduğu kararlardan bir tanesi, 
kara para dediğimiz vergisi ödenmemiş paraların iste
sek de, istemesek de; ama ahlaki ve hukuki şekillerin 
ötesinde ekonomik kurallara öncelik verilmek suretiy
le mevduata dönüştürülmüş olmasıdır. Eğer bu para
lar mevduata dönüşmeseydi, bugün Türkiye'de (fiyat 
istikrarını sağlamak mümkün olmayacağı gibi, bugün 
karaborsayı ve spekülasyonu ortadan kaldırmak müm
kün değildi; ama bu yeterli değil. Çünkü, sizler de bi-> 
lirsiniz ki, bankalarda vadeli mevduat olarak yahut 
mevduat sertifikası olarak yatan bir para likit bir de
ğerdir, istediğinizde parayı çevirebilirisiniz. O halde, 
eğer biz bu kara para veya (Pejoratif anlamda demi
yorum) vergisi ödenmemiş paraları mevduat olmaktan 
sanayi kesimine, aktarıp, orada sterilize etmez, dondur-
mazsak, yarın Türkiye'de dolar kurlarının resmi kur
la dış kur arasındaki ufak bir fark yapması, demir fi
yatının biraz yükselmesi ve bazı fiyatların belki kont
rol altına alınması neticesinde tekrar piyasaya akacak 
ve spekülasyonla yine piyasayı altüst edecek, daha da 
önemlisi piyasayı normal piyasa kanalları dışına çeke
cektir. 

Nihayet, Maliye Bakanlığı olarak kendilerinden 
rica ettiğimiz vergi kayıplarını ve vergi kaçakçılarını 
önlemektir., 

Beyler;, 
ıŞu bir gerçektin: (Maliye teorisinde her halde bu

nun aksi söylenmiyor; vergi kaçakçılığının önemi Dev
letin bir yılda kaybettiği parada değildir, Devlet bu 
parayı başka yerden çıkarır; ama vergi kaçakçısı olan 
bir işletme, bir şahıs, vergi kaçakçısı olmayan bir şa
hısla kıyasıya rekabete girişmektedir, örneğini vere
lim!:1 

(Siz 2 milyon lira kazandınız, 1 milyonunu Vergi 
olarak verdiniz, geriye'H milyonunuz kaldı. İşinizi çe
virmek için 12 milyona ihtiyacınız var, o ikinci milyo
nu % 60 faizle alacaksınız, bununla mal üreteceksiniz, 
arz edeceksiniz, maliyetiniz pahalanacak. Vergiyi ka
çıran hiç ödemediği için, 2 milyon nakit parayı çıka
racak ve onunla mal alacak, sizinle rekabet edecek. 
O halde, vergi kaçakçılığının önemini biz sosyal ya
pıda hâsıl ettiği tahribatta aramalıyız, yoksa kayıpta 
aramalı değiliz. Bu konuda söylenecek çok şeyler var. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Aşkın., 
Sayın Pamak buyurun lütfen. 
MEHMET PAMAK — Sayın Başkan; Danışma 

Meclisinin muhterem üyeleri ve Sayın Bakanım, 

İkincisi; lütfen, elinizde bu rakamlar, 'rahatlıkla 
bulabilirsiniz bu rakamları, hesabını yapınız. 19811 yı
lı içerisinde mevduat, bankalarının vermiş olduğu 
kredilerdeki artış İle, tekrar ediyorum, yıllık artış ile 
Türkiye'de kredi alanların üç aylık devre faizleri ne
ticesinde ödemiş oldukları faizlerin toplamı krediler
deki artıştan fazladır. Yani 1981 yılı içerisinde kredi
lerde çok hızlı bir artış vardır; ama bu artış nominal 
hesap üzerindedir, aslında bu işletmelere yansımamış
tır ve üç aylık devre faizleri şeklinde İşletmelerin bor
cuna işlenmiş, bankalardaki işletmelerin borçları art
mış; ama kullanacakları para artmamıştır. Ayrıca bey
ler; tasavvur edebiliyor musunuz, % 60 ile faiz kul
lanılan bir ülkede ticari mevduat rakamı 300 milyar 
lirayı aşsın? Sıfır faizle bankada bekleyen vadesiz ti
cari mevduat 300 milyar liranın üzerindedir. Bunun 
bir açıklaması olması gerekir. Açıklaması gayet ko
lay; eğer o blokaj dedikleri mevduatı, kredi alırken 
diyor ki, «Sana 1 milyon lira kredi veririm ve şu faiz
le veririm; ama sen bunun 250 bin lirasını sıfır faizle 
bana mevduat olarak yatır bakalım, 750 bin lirasını 
sen al, 750 bin değil, ben l milyon üzerinden ona faiz 
işletirim, bu taraftan da senin 250 bin liranı bedava 
kullanırım.» Buna müsaade edilmektedir. 

O halde, bu aksaklıkların düzeltilmesi ve bunlara 
çare bulunması gerekir. , 
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Bütçenin tümü üzerinde yapmış olduğum konuş 
mada, ekonomi ve maliye politikaları üzerinde dur
muş, vergi idaresinin reform ihtiyacından kısaca 
bahsetmiştim. Şimdi müsaadenizle sadece bu konuya 
yine zamanla sınırlı bir açıklık getirmek istiyorum. 

Çağımızda, devlet yalnız ülkenin iç ve dış güven
liğini sağlamakla kalmamakta, toplumdaki ekonomik 
ve sosyal bünyeyi yönlendirici müdahalelerde bulun
maktadır. Bu çerçeve içerisinde, vergi tahsil etme 
nin büyük önem taşıdığı inkâr edilemez. Günümüz
de vergi almak yalnız devletin cari harcamaları için 
ordusunu beslemek, memurun maaşını ödemek, istim
lakte bulunmak gibi kullanılan bir araç olmaktan 
başka, yeni fonksiyonlar kazanmış bulunmaktadır. 

Devlet bugün, hukuki cebir altında, çeşitli me
totlarla tahsil ettiği vergiyi ekonominin yönlendiril
mesinde kullandığı gibi, Anayasanın kendisine yükle
diği sosyal görevleri yerine getirmekte de kullanmak
tadır. 

Bütün bunlara ilave olarak, vergi, enflasyon de
nen olayın dizginlenmesinde uzun vadeli tedavileri 
bünyesinde taşımaktadır. Ekonomik istikrar tedbir
lerinin bir parçası olarak vergi kanunlarında yapılan 
son düzenlemeler bir yandan enflasyonun geriye çe
kilmesinde rol oynamış, diğer yandan kamu harca
maları için gerekli olan vergi gelirlerini bir miktar 
yükseltmiştir. Ülkemiz vergi tahsil etmede ve bunu 
sözü edilen fonksiyonları doğrultusunda kullanmada, 
önemli başarı göstermiş sayılmaz. Bunun çeşitli se
bepleri vardır. 

Ancak, kamuoyunun gözünden kaçan ve belki de 
fazla bilinmediği için üzerinde durulmayan bir se
bepte vergi kanunlarını uygulayacak idarenin haiz ol
duğu önemdir. Bir kanun ne kadar modern ilkeler 
taşırsa taşısın, uygulamadaki başarı derecesi, onu uy
gulayacak birimlerin potansiyeli ile doğru orantılıdır. 
Bugünlerde en çok tartışılan konu vergi kanunların
da yapılan değişiklik olmakla beraber, daha da önem
lisi vergi ünitelerinin iyileştirilmesine ilişkin yapıla
cak düzenlemelerdir. 

Maliye Bakanlığının, vergi uygulaması ile uğra
şan taşra birimlerine ve bunlara yön veren merkez 
teşkilatına baktığımızda, teşkilatlanma biçiminin ye
tersiz kaldığını görmekteyiz. Özellikle vergi daireleri
nin içinde bulunduğu problemler çok büyük boyut
lara ulaşmıştır. 

Bu nedenle, teşkilat kanununda yapılacak bir de
ğişiklik için önce mahalli teşkilatlan düşünmek ge
rekir. Sadece merkez teşkilatında yapılacak birkaç 

düzenleme ile problemlerin çözümlenebileceğini dü
şünmek, iyimserlik olacaktır. 

Mevcut kanun yapma tekniğindeki kolaylığı de
ğerlendirmek ve gelir idaresine soluk aldırmak tarihi 
bir fırsat olarak önümüzdedir. 

Türkiye'de Maliye Bakanlığı aracılığı ile, vergi 
tahsil eden üniteler, bağımsız vergi daireleri ve mal 
müdürlüklerine bağlı gelir birimleridir. Bu birim
ler, çeşitli yetersizlikler içinde kıvrandığından vergi 
uygulamasında beklenen etkinliğe ulaşamamışlardır. 
Vergi idaresi haklı mükellefe zorluk çıkartmayıp, ko
laylık sağlayan, haksızın ise etkili takipçisi olma özel
liğini bir türlü kazanamadığından, adaleti bizatihi 
kendisi zedeleyen bir yapı bozukluğu içine düşmüş
tür. «Daireler bu yetersizliğe nasıl düşmüştür?» so
rusunun cevabı çok yönlüdür : Geçmişte bunların 
problemlerine yeterince ilgi duyan merkezi bir teşki
lat ve düşünce yoktu. Bu eksiklik beraberinde kar
maşık problemler ortaya çıkarmıştır. Problemlere ve 
çözümlere kısaca değinmek istiyorum •: 

1. Vergi memurlarının, hizmeti genel idare hiz
metleri içinde hapsedilerek, personel, ücret yönün
den yetersiz duruma düşürülmüştür. Ücretin düşüklü
ğü, yüksek tahsil görmüş olanların buraya yönelmesi
ni önlemiştir. Toplam sayısı 29 326 olan gelir ida
resi personelinin sadece % 6'sı yüksekokul mezunu
dur. Vergi memurları vergi dairelerinde ortalama 
4-5 yıl çalıştıktan sonra, özel sahalara gitmiş ve dai
re, tecrübeli elemanı bünyesinde tutamamıştır. 

Personelin % 30'unun hizmet süresi 1-3, % 45'inin 
hizmet süresi 4 ila 9 ve % 18'inin ise 10 ila 20 yıldır. 
Şu halde, öncelikle ücret politikası yeniden gözden ge
çirilmelidir. Vergi memuruna fazla ücret vermek, cari 
harcamaları artırmak anlamına gelmez. îyi ücretle 
çalışmak sonucunda günlük problemlerinden büyük 
çapta kurtulan memurun çalışma heyecanı artacak ve 
fazladan aldığı ücretin çok çok üstünde vergi topla
yacaktır. Ayrıca yetişmiş personelin bünyede tutul
ması kolaylaşacaktır. 

2. Vergi tahsil eden ünitelerdeki personelin hiz
met içi eğitimi çok düşük seviyededir. Denebilir ki, 
memurların % 82'si hiç eğitime tabi tutulmamıştır. 
Genel olarak vergi dairesi müdürleriyle müdür yar
dımcıları dışında kalan personelin eğitim gördüğü söy
lenemez. Eğitim, memuru yalnız teknik bilgilerle do
natmak değildir. Çünkü, mevcut vergi sistemimizde 
önemli yer tutan beyan esası, psikolojik bazı fak
törleri de bünyesinde taşımaktadır. Diğer bir ifade 
ile memur - mükellef ilişkisi yönünden yapılacak eği-
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tim, vergiye karşı olan direnci en alt düzeye indirecek
tir. 

3. Vergi ünitelerinin defterdarlık veya mal mü
dürlüklerine bağlı bulunması, bunları en basit ihti
yaçlarını: dahi elde edemez hale getirmiştir. Bugün 
vergi dairelerinin yerleşik (bulunduğu binaların çoğu, 
özel kişilerin başkalarına kiraya veremediği yapılar
dan ibaret olup iş taksimatlarına uygun değildiir. 
Demirbaş ve kırtasiye talepleriyle tahsilata ilişkin 
araç - gereç ihtiyaçları çok •kademelerden geçtiği 
için zamanında karşılanamamıştır. Şu halde, vergi dai
releri mevcut bağımlılıktan çıkarılmalı ve problemle
rini doğrudan çözebilecek yeni birimlere bağlanma
lıdır. 

4. Eldeki bilgilere göre her yıl Türkiye'de top
lam olarak 20 milyona yakın mükellefiyetle ilgili iş
lem yapılmaktadır. Bir vergi memuruna günde takri
ben 200 - 250 mükellefiyetle ilgili iş düşmektedir. 

Tüm bu noksanlıkların çözümü için iller Kanu
nunda değişiklik yapılması, vergi dairelerinin mesele
lerini çözmede yardımcı olacak ve bunları mahalli 
baskılardan önemli ölçüde uzaklaştıracaktır. 

Maliye Bakanlığının merkez teşkilatı, Türkiye'nin 
büyüyen ilhtiyaçliarı karşısında yetersiz kalmıştır. Özel
likle Gelirler Genel Müdürlüğünün bugünkü yapısı, 
geniş ve detaylı çalışmayı yürütme imkânı vermemek
tedir. Artan iş yükü ve gelişen ekonomi karşısında 
Genel Müdürlük günlük işlerle uğraşan bir birim 
haline dönüşmüştür, ileriye dönük bir vergileme ve 
denetleme planlaması yapılamamıştır. Vergi dairesi
nin yeniden teşkilatlanma çalışmalarına 1966 yılında 
başlanılmış, bu çalışmalara yerli ve yabancı birçok 
uzman katılmış; ancak bugüne kadar müşahhas bir 
netice alınamamıştır. Gelir idaresinin yeniden teşki
latlandırılması halinde, kanunların tanıdığı imkânla
rın tam ve akıllıca kullanılması mümkün olacaktır. 
Gelirler Genel Müdürlüğü, müsteşarlık seviyesinde 
teşkilatlanacak kadar büyük önemi haizdir. 

Vergi denetimiyle ilgili konuya Sayın Kırealı de
ğindikleri için kısaca değinerek geçmek istiyorum : 

'Bugün Vergi Kanunlarına ait uygulamanın dene
timi, merkezi ve mahalli olmak üzere toplam 1 400 
civarında denetim elemanıyla yapılmaktadır. Bu ele
manlar, merkezde maliye müfettişleri, hesap uzman
ları ve gelirler kontrolörleri, vilayetlerde ise vergi 
kontrol memurlarıdır. Denetim elemanlarının mevcut 
problemleri, bunların istenilen etkinlikte denetim yap
malarını engellemektedir. Bu problemlerin başlıcaları 
şöylece sıralanabilir : 

Mevcut teşkilatlanma, planlı ve koordineli çalışma 
yapılmasına imkân vermemektedir. 

Denetim elemanları sayısı artmadığı, hatta gide
rek azalma gösterdiği halde, denetim sahaları artmış 
bulunmaktadır. 

Denetim elemanlarının büyük bir çoğunluğunun 
kadro problemleri vardır. 

Ayrıca, denetim elemanlarının ücretleri, onları ka
mu sektöründe tutabilecek seviyede değildir. 

Sonuç olarak; Maliye 'Bakanlığı Teşkilat Kanu
nunda yapılabilecek ciddi ve gerçekçi değişiklikler ve 
sağlanacak imkânlar, kanun değişikliklerinin başarılı 
biçimde uygulanmasını kolaylaştıracaktır. Aksi halde, 
en mükemmel vergi kanunları dahi beklenileni ver
meye yetmeyecektir. 

Bu sebeple, Maliye Bakanlığı harcama yapan ve 
Hâzine işlemlerine balkan Bakanlık olmak yanında, ge
lir sağlamaya dönük etkin bir bünyeye en kısa za
manda kavuşturulmalı, tarihi ve kaçınılmaz bu görev 
mutlaka bu dönemde yerine getirilmelidir. 

Kuruluş ve kalite yetersizlikleri, vasıta noksanlık
ları, organizasyon bozuklukları giderilmiş, memur al
ma, yetiştirme ve çalıştırmada bilgili ve metotlu şe
kilde hareket eden, geniş ölçüde otomasyona dayalı, 
etkin, verimli ve haklı mükellefe yardımcı, güler 
yüzlü bir vergi idaresi ve bunu sağlayacak daha güç
lü bir Maliye Bakanlığı teşkilatının en kısa zaman
da kurulması temennisiyle Yüce Meclisin değerli üye
lerine ve bütün bu aksaklıkları giderecek çalışmaları 
acilen ele alacağına inandığım Sayın Maliye Bakanı 
ve mensuplarına saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 
Sayın Sabuncu, buyurun efendim. 
HtLMl SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üye

ler, Sayın Balkan ve değerli Bakanlık mensupları; 
Hepinizi saygılarımla selamlarım. 
Uygulama alanına konulan ekonomik tedbirlere, 

takdire şayan bir tutarlılık içerisinde bağlı kalınması 
sonucunda, 1981 yılını, geçmiş yıllarda özlemi duyu
lan denk sayılabilecek bir bütçe ile kapatmak başa
rısına ulaşılmıştır. Sayın Ulusu 'Hükümetinin enflas
yonla mücadelede bütçe politikasını en uygun biçim
de çizdiğini ve 1982 yılında da bütçe denkliği pren
sibini koruyarak, başarılı bir bütçe uygulamasını ger
çekleştireceğini ve böylece ekonomik hedeflere ulaşı
lacağını umut etmekteyiz. 

Uygulanan ekonomik mekanizmaların «24 Ocak 
Kararları» adıyla anılan bir dizi tedbirler manzume-
silyle yönlendirildiği bir gerçektir. O nedenle, 24 Ocak 
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Kararlarının değerlendirmesini yapmak, sanırım 1982 
mal yılı bütçe unsurları ve rnakro ekonominin ge
leceğini belirlemekte yararlı olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bilindiği üzere, 24 Ocak 1980 tarihinde alınan 

kararlarla döviz kurunun gerçekçi biçimde tespit edil
mesi, fiyat kontrollerinin kaldırılması, sübvansiyon
ların asgari seviyeye indirilmesi, gerek özel ve gerek 
Devlet sektörünün fiyat tespit politikasında, serbest 
rekabet düzeninde «maliyet + kâr» kıstasının esas 
alınması, faiz hadlerinin serbest bırakılması, ithalat 
kısıtlamalarının azaltılması ve gümrük vergilerinin ha
fifletilmesi gibi temel ilkeler getirilmiştir. 

Bu ilkelerin esas alınmasıyla, serbest piyasa me
kanizmasında, enflasyon oranının düşürülmesi, fir
maların rantabl çalışmalarının sağlanması, ihracatın 
artırılması ve liberal ekonomik düzen içerisinde kal
kınma yolunda ekonominin rayına oturtulması hedef 
alınmıştır, 

Şükranla belirtmek gerekir ki, enflasyon hızı tah
minlerin ötesinde bir düşüş gösteımiştir. 1930 yılında 
% 107,2 olarak beliren toptan eşya fiyatlarındaki or
talama artış oranı, 1981 yılında '% 36,8 oranına dü
şürülmüştür. 1980 - 1981 Aralık ayları esas alındı
ğında, enflasyon hızının % 25,6 oranında gerçekleş
miş olduğu tespit edilmiştir. 

öte yandan, son derece yanlış bir politika olarak 
nitelendirilebilecek ithal malları üreten endüstrinin 
esas alınması; yani ithalat ikame endüstrisine yöne-
linmesi şeklindeki eski politika 1981 yılında terkedi-
lerek, dışa açılma ve ihracatı artırma politikasına 
dönülmüş, daha önceki üretim politikasının yapısal 
ıbozukluğuna rağmen, 1980 yılinda 2,9 milyar dolar 
olan ihracatımız 1981 yılında 4,7 milyar dolara ulaş
tırılmıştır. Ayrıca, buna paralel olarak Türkiye'nin 
dış itibarının da artmakta olduğunu memnunlukla iz
lemekteyiz. 

Bu şekilde 24 Ocak kararlarının mikro ve makro 
ekonomi açısından amaçta ve yapıda son derece 
önemli değişiklikler getirdiği ve bunda da Hükümeti
nizin fevkalade başarılı olduğu bir gerçektir. Ancak, 
bu tedbirlerin kararlı bir şekilde uygulanabilmesinde 
ve başarıya ulaşmada, 12 Eylül Harekâtının yarattı
ğı olumlu sonuçları hesaba katmamak mümkün de
ğildir; yani başarıya ciddi bir Devlet yönetimiyle va
rılabilmiştir. Bu açıdan da Sayın Konseye milletin 
şükran duyguları vardır, 

Bu olumlu sonuçların alınması, 24 Ocak Kararla
rında yeni düzenlemeleri zorunlu kılan ikinci aşama

ya getirmiştir bizi. Bu aşamada yeni bir restoras
yon politikasına geçilmesine gerek vardır; yani ted
birler manzumesinde revizyona gitmek gerekmekte
dir. Şimdi, enflasyonu körüklemeden durgunluğa kar
şı tedbirler almak zorunluluğu doğmuştur. Yatırım 
arzusunu yeniden canlandırarak, en önemli sosyo -
ekonomik tehlike olan işsizliği azaltmak için çalış
mak mecburiyeti, zaman yitirilmesine müsamaha gös
termeyecek muacceliyete ulaşmıştır. Artan tasarruf
ları, emek yoğun endüstriyel faaliyetlere ve daha çok 
yerli hammadde kullanan ihracat sanayiine ve tu
rizm yatırımlarına kanalize etmek gerekmektedir. Ak
si halde, iç tüketim> eğiliminin azami oranda kısılma-
sıyla oluşan tasarruflar, ekonomide durgunluğun te
lafisi zor boyutlara ulaşmasına neden olabilir. 

Sayın üyeler; 
Birkaç konuda alınmasını gerekli gördüğüm ted

birlerle ilgili olarak düşüncelerimi arz etmek istiyo
rum : 

1. Kur politikası, serbestliriğe yakın bir düzen 
esas alınarak yeniden düzenlenmelidir. Türk Parası
nın Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun yeniden 
gözden geçir ilmelidir. 

2. Sıkı para politikası, dünyada misli çok az gö
rülen yükseklikteki faiz oranlarıyla kredi kullanmak 
zorunda olan firmaların, bundan böyle yatırımlar bir 
tarafa, yaşama mücadelesi vermelerine yol açacak 
kredi imkânlarıyla gevşeme sağlanmadığı takdirde, 
korkarım büyük kuruluşlar bile yaşama şansını yi'.i-
rebileceklerdir. Esasında kısa bir zaman sayılacak 
dönemde kredi maliyetlerinin yükselmesi firmaları 
fark faizler kadar daha kredi talebine sürüklemiştir. 
Finansman ihtiyacının karşılanması için kredi, hac
minin artırılamaması halinde, büyük sınai kuruluş
ların da gelecekleri tehlikeye düşmektedir. Daha şim
diden firmalar, yıl sonu faizlerini ödemekte zorlan
mışlar, birçok firmaya da ödeyemedikleri faizler ka
dar yeni kredi onaylanmıştır. Hukuken değil; ama fii
len donmuş plasmanlar, yani kredinin geri dönmeme
si halinin az da olsa yaygınlaşması durumunda maa
zallah bankerlerin başına gelenlerin, bazı bankalar 
için de söz konusu olabileceğini düşündürmektedir. 
Böyle bir durum, telafisi mümkün olmayan yaralar 
açacak niteliktedir. Paranın karaborsaya düşmesi ka
dar ekonomiyi yıpratan bir husus düşünülemez. 

Protesto durumları çok düşündürücü bir gelişme 
göstermiştir. 1980 yüının ilk 8 ayında 1 milyon 43 bin 
adet protesto, 1981 yılının aynı periyodunda 1 mil
yon 285 bin olarak belirmiştir. Para olarak ise, 8 ay-
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Iık dönemler için 1980 yılında 33,5 milyar lira olan 
protesto miktarı, 1981 yılında 74,5 milyar lirayı bul
muştur. 

Sıkı para politikası mevcut finansman ihtiyacını 
karşılayamadığına göre, yeni yatırımların finansma
nını düşünmek mümkün olamayabilecektir. Nitekim, 
Sayın Komisyonun Raporunun yatırımlar bölümün
de toplam sabit sermaye yatırımlarında, 1981 fiyat
larıyla 1980'e göre özel kesimde binde 6 oranında bir 
artıştan bahsedilmektedir. Önemli sayılamayacak bu 
oranda bir yatırımın istihdam hacminde olumlu et
kisinin görülemeyeceği bir gerçektir. Kamu kesiminde 
kadroların dondurulduğu beyanları da dikkate alı
nırsa, işsizlik oranının giderek artacağı sonucuna va
rılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Sabuncu, bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Değerli üyeler; yaptığımız programa göre, saat 
19.00'da çalışmalarımızı tamamlamış olacaktık. Çalış
mamızın 10 dakika daha devamını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Buyurun Sayın Sabuncu. 
HİLMt SABUNCU — İşsizlik oranındaki artışın 

enflasyon kadar, belki de daha fazla sosyo - ekono 
mik mahzurlar taşıdığı bir gerçektir. Finansman des
teği talebinde bulunan müteşebbise, özkaynağa ağır
lık vermesi ya da yeni ortaklar temin etmesi telkin 
ve tavsiye ©dilmektedir. Şu anda özkaynak imkânına 
sahip olup da kullanmaktan kaçınan firmanın bu
lunması ihtimali çok zayıftır. Yeni ortak bulmak da 
büyük kuruluşlar için bu sıkı para politikası çerçe
vesi içerisinde oldukça zordur ve değerinden daha 
düşük bedelle satılan hisselerle ortak bulmak olduk
ça önemli sakıncalar taşıyacaktır. 

Bir sanayicimiz, yabancı bir yayın organına ver
diği demeçte; «'Bu bir anlamda güçlünün daha güç
lü olduğu, zayıfın ise varlığını sürdüremediği bir or
man yasasının işlemesidir» demektedir. Bu beyanını 
ekonomik politikanın yabancı gözünde değerini dü
şüren ve tröstleşmeye özlemi ifade eden sözcükler 
dizisi olarak düşünmek isteriz. Aslında köklü bir po
litika değişikliğine iki yılda ayak uydurma imkânını 
bulamayan firmalara belirli bir süre için tolerans ta
nımak, iş hayatının zayiatına yol açmadan yaygın ve 
istikrarlı bir kalkınmayı mümkün kılacaktır. 

Kredi talebinin son derece arza göre yükseldiği 
ortamımızda, bankalar istedikleri miktarda faiz oranı 

I tespit ederek firmalara kredi verme imkânına sahip
tirler. Ancak, yüksek faizli kredilerin maliyet enf
lasyonuna yol açarak, tasarruf sahiplerini de muta
zarrır kılacağı, Sayın Maliye Bakanının Bütçeyi su
nuş konuşmalarında da ifade edilmiştir. Yani yüksek 

I mevduat faizine dayalı pahalı krediler, sonuçta mali-
j yet enflasyonu nedeniyle mevduat sahibinin gelirini 

de düşürmektedir. 
I paha önce de arz edildiği gibi kredi faizinin yük

sekliği paramın kıt olmasından kaynaklanmaktadır. An
cak, mevduat maliyetinim de sayın yetkililerin kabul 

I buyurduğu orandan çok daha yüksek olduğunu vur-
[ gulamaık isteriz. Yüzde 50 faizli 6 ay vadeli bir mev

duatın bankaya maliyeti direkt ve endirekt giderler 
I nazarı dikkate alındığında, yüzde 95 olarak belirmek

tedir. 

I Paçal olarak düşünüldüğünde, maliyet yüzde 50 
I durumundadır. O halde bu durumda banka ne yapa

caktır?.. Çünkü, kendisine (yüzde 36 + 2) gelir bıra-
kılrhaktadır. Yüzde 10'luk açığı nasıl kapatacaktır? 
Bunu makul ve hatta bazen meşru olmayan yollarla 

j muhterisimden sağlamaktadır bankalar. Kredi arzının 
I talebinden çok düşük olduğu ortamımızda da bu 

imkâna banka her zaman sahiptir. Bunun için kredi
nin müşteriye maliyetinin yüzde 60 olduğu kabul edi
lirse ve enflasyon oranı da yüzde 30 olarak alınırsa, 

I ekonominin yüzde 30 reel faiz farkıyla karşı karşıya 
olduğu çıkarılacaktır. 

jç tüketimin azaldığı ve yeterince ihracat yapma 
I imkânına henüz kavuşamamış firmalarda stokların 
I artmaya devam ettiği düşünülürse, kısa bir süre son

ra, imikro ve makro ekonomi yönünden pek çok sa-
kıncjaîı sonuçların doğacağını tahmin etmek pek zor 
değiildir. 

I istenmeyen sosyo - ekonomik sonuçların doğma-
I m asi için : 

1. Bankaların etkili ve yaygın bir denetim ve ye-
I niden düzenlemeyle disipline edilmeleri gerekir. Ban

kaların ulusal çıkarları önplana alan, ulusal sor un
larına sahip birer kuruluş olarak ekonomiye katkı-

j larıttın sağlanması yönünde baskıya tabi tutulması, 
denştime tabi tutulmasında yarar vardır. İşbirliğine 

| zorlayarak, uluslararası bankacılık düzeninde itiba
rımızın yükselmesi gerçekleştirilmelidir. 

I Sayın Maliye Bakanının konuşmalarında da yer 
I aldığı gibi, ekonomik büyümenin kaldıramayacağı 
I faiz yarışı içerisinde olmamaları temin edilmelidir. 

ıŞayın üyeler; bir örnek vermek istiyorum : Av-
j rupa'da aynı nitelikte Euro - çeki 39 ülke aktif mem-
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leket olarak kullanmakta, bizde ise her bankan in ay
rı çeki olmaktadır. Modern ekonominin unsuru olan 
çek sisteminin gelişmesi açısından bu çok enteresan 
bir misaldir. Yani 39 ülkede bir tür çek bir ülkede 
38 çeşit Türk - çek... 

Bankalar ekonominin mihenk taşıdır. Gerçekçi ve 
dinamik düzenlemelerle zamanında müdahale edil
mezse, sonuç çok büyük boyutlu sorunlarda somut
laşacaktır. 

2. Mevduat faiz oranının yüksekliği, tüketim eği
liminin düşmesi ve hatta malını elden çıkarma eğili
minin artmasıyla, inşaat sektörü gibi bazı sektörlerde 
direkt olarak bir durgunluğa yol açmıştır. Bu faiz 
oranının enflasyon oranının biraz üzerinde kontrol 
altına alınması gerekir. 

3. Tasarruf sahibinin eline daha fazla gelir ge
çebilmesi için menkul sermaye iradı vergisi istisna 
haddi ya yükseltilerek yeniden korunmalı veya yüz
de 10 oranına indirilmelidir. 

4. Kredi maliyeti bakımından ticari mevduata 
faiz uygulaması getirilmeli, banka ve sigorta mua
meleleri vergisi oranı yeniden gözden geçirilmeli, 
faiz farkı, iade fonu kesintisi oranı düşürülmelidir. 

Sayın üyeler; bütün bunlar ekonomimin genelin
de olumlu etki yapacaktır. 

Bir hususu daha belirtmek istiyorum : 1981 yüı 
sonunda çoğu firmadan faizler tahsil edilememiş, bu
na mukabil bankalar mevduat munzam karşılığı ve 
banka ve sigorta muameleleri vergisini naklen öde
mişlerdir. Bu, imkânların daralması demektir. Buna 
1982 yılında mevduatın aynı oranda artmayacağı ek
lenecek olursa, sıkı para politikasında gevşeme ihti
yacının olacağını söylemek gerekecektir. 

Merkez Bankasının, reeskont kredilerinde bir ar
tışa gidilmesi de bu bakımdan yararlı olacaktır ka
nısındayız. 

Kredilerin .dağılımını «da kontrol etmek şarttır. 
Devlet olarak mevduatın garantörü durumunda ola
caksınız; fakat plasmanları istediği şekilde banka ka-
nalize edecek... Bankaları dışa açmak yararlı sonuç
lar verecektir. Bu, Devletsiz paraların çekilmesini 
sağlayabileceği gibi, dış itibarı ve kambiyo geliri ka
zandıracaktır. Ayrıca, dış ülkelerde o memleketin ka
nunlarına göre çalışan bankaların da açılmasıyla Türk 
işçilerinin, oralardaki işçilerin Türk bankasına mev-
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dua'tlarının celbi sağlanacak, kâr transferiyle gelir ka
zandırılacaktır. 

1. 1980 yılında 2,9 milyar «dolar olan ihracat 
1981 yılında 4,7 milyar dolara çıkartılmıştır. Ancak, 
şu anda ciddi bir rekabet ortamına girmek duru
mundayız. Yabancı aracılara da muhtaç durumdan 
kurtarılarak dağınık durumda ihracatımızın bırakıl
maması için güç bölünmesi ve dahili rekabet sorun
larına da çözüm getirecek yasal düzenlemeleri der
hal çıkartmak zorundayız. 

2. Altyapıyı kurmak zorundayız. 
3. Sınai sektöre, ihracat motifine uygun düzen 

vermek, standardizasyonu sağlamak ve disipline et
mek durumundayız. 

4. ihracatı dağınık ve güçsüz firmalardan kur
tararak, bilen ve dışarıda rekabet edebilecek güçlü 
olan firmalara ağırlık verme durumundayız. 

5. Reklâm faaliyetlerini de yapabilecek pazarla
macı firmaları tahrik etmek zorundayız. 

6. İhracat kredilerinin başka amaçlarla kullanıl
masını engelleyerek, yeterli ve uygun zamanlarda ve
rilmelerini sağlamak ve bürokratik engelleri kaldır
mak medburiyetindeyiz. 

7. İhracat sigortası müessesesini mutlaka kurmak 
zorundayız. İhracat bu suretle çok daha yüksek mik
tarlara çıkartılabilecektir. Esasında Türkiye'nin buna 
imkânı ve potansiyeli vardın 

Saym üyeler; 
Son olarak ıM aliye Bakanlığı Bütçesinde dikkati

mi çeken bir hususu arz etmek istiyorum. Kamu İk
tisadi Teşekküllerine 1982 Yılı Bütçesinden öngörü
len transfer 221,5 milyar liradır. Bu rakam 19811 yı
lında 78 milyar liraydı. Giderek artan bu destekleme 
sürecek imidir? KİT'lerin Devlet bütçesine yük olmak
tan kurtarılmaları, batta gelir getirici birer ünite ha
line gelmeleri için gereken yapılmalıdır. Fevkalade 
kapasitelerinin gelir bütçesinde üretim payı olarak ar
tarak gelişmesinin sağlanması gerekmektedir. Sorun
larının çözümlenmesiyle, 440 sayılı Kanunun öngör
düğü biçimde, yöneticilerinin basiretli bir tüccar zih
ni yeti içerisinde çalışmaları sağlanmalıdır. 

Bu kuruluşların zararlarının, fiyatlarını serbest bı
rakmakla değil, maliyetlerinin düşürülmesiyle kapa
tılması ve böylece ekonomiye katkılarının sağlanması 
gerekir. Aksi hal'de bazı KİT zamlarının enflasyonist 
baskı olması önlenemeyecektir. 
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;24 Ocak Kararlarının ikinci aşamasında da ba

şarılı çalışmalar gösterileceği inancı içerisinde, Büt
çenin 'hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım. (Al
kışlar)' 

©AŞ/KA'N — Sayın üyeler; saat 20.00'den sonra 
Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere de
vam e'deceğiz. 

Saat 2ClOO'ye kadar 'oturumu kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 19.10ı 

BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 20.0(0 

BAŞKAN : Bâ kanvekiJİ Fenni İSLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Mehmet PAMAK 

IBAŞKJAN — Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
48 nci Birleşimin beşinci oturumunu açıyorum. 
'Maliye 'Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere 

•ddvam ödiyoruz. 
ISöz sırası Sayın Uyguner'in. 
©uyurun Sayın Uyguner. 

'M, FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, Danış
ma Meclisinin değerli üyeleri, Sayın Bakan, Mıaliye 
Bakanlığının değerli mensupları; 

Mâliye Bakanlığı Bütçesinin gelir kısmının görü
şüldüğü bu oturumlda, güncel olan üç konuyu huzur
larınıza getirmiş olmak için söz almış bulunuyorum. 

©unlardan ilki, vergi dairelerinin uygulamalarıyla 
ilgili ibir görüş olacaktır. 

Resmi Gazetenin 27 Ocak 1982 tarihli nüshasında 
yayınlanan 2587 sayılı Kanun hükümlerine göre, Ko
nut Vergileri yeni esaslara bağlanmaktadır. Bu Ka
nun hükümleriyle, bir taralftan Bina Verigisi nispeti 
ibiride 3'e, Konut Verigisi nispeti hinde 2'ye indiril
mekte, diğer taraftan, binanın vergiye esas teşkil ede
cek olan değeri, metrekare normal inşaat maliyet be
delleriyle, arsa veya arsa payı değeri gözönüride tu
tularak vergilendirilmesi, Bina ve Konut Vergileri mü
kellefinin sübjektif değer beyan etmesi yerine, ob
jektif değer tespit edilmesini öngören yeni esaslara 
bağlamaktadır. 

©o durum, Bina ve Konut Vergilerinde beli bir 
artış sağlanmasını he'deif tutmaktadır. 1977 yılından 
Ibu tarafa, taşınmaz mallar için iki defa vergi beyan
namesi alındığı düşünülecek olursa, Maliye Bakanlı

ğımızın tahsili en kolay olan gelir kaynaklarına ne 
derece önem verdiği ıgerçeği ortaya çıkar. 

'Maliye Bakanlığı, taklibi ve tahsili güç gelir kay
nakları yerine, tahsili kolay gelir kaynaklarına baş
vurmayı değişmez vergi politikası haline getirmiş 
'bulunmaktadır. 

'Maliye Bakanlığı takibi ve tahsili kolay olan ta
şınmaz mal vergileri, oto verigileri, vasıtalı vergiler 
giibi verimi az, kısır vergi kaynaklarına yönelmekten 
vazigeÇerek, şimdiye ka'dar ihmal edilmiş olan çok da
da verimli vergi kaynaklarını kullanmak yolunu tercih 
etmeli'dir. 

Şimdi, burada bu gelir kaynaklarından bazılarını 
açıklamak istiyorum. 

1974 yılında yalnız fetartbul'da yapılan bir tarama
da 40 Ibin işyerinin verigi daireleriyle hiç tanışmadıkla
rı ; yan i o tarihte verigi mükellefi olmadıkları gerçeğini 
ortaya koymuş bulunmaktadır. Aynı ilde, günlük ka
zancı 10 bin ile 15 bin liranın altına düşmeyen binlerce 
seyyar satıcı, esnaftan hiçbir vergi alınmadığı da bi
linen' gerçekler arasındadır. 

Diğer yönden, mükellefler tarafından verilen ge
lir vergisi beyannamelerinden ancak % 2 - % 3'ünün 
incelemeye tabi tutulabildiği de acı bir gerçek ola
rak ortada1 durmaktadır. 

Zaman zaman nakit darlığına düşmesi nedeniyle 
Merkez Bankası kaynaklarına başvurmak zorunda ka
lan Maliye Bakanlığı, elde edilmesi biraz meşakkatli 
görünen yukarıda yazılı geniş kaynaklarını kullanmak 
yerine, konut ve oto vergileri gibi elde edilmesi çok 
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kolay olan gelir kaynaklarını zorlamak yolunu ter
cih etmektedir. Maliye Bakanlığınca izlenen bu de
ğişmez vergi politikası büyük çapta vergi kaybına 
neden olduğu gibi, sosyal adalet ilkelerine de ters 
düşmektedir. 

Maliye Bakanlığı, geçmişte olduğu gibi bugün de 
kolay gelir elde etme peşinde koşan ve bu tutumu
nu gelir politikası haline getiren bir kuruluş olmak
tan kurtulmalıdır. Maliye Bakanlığı, memleketimize 
hiçbir yarar sağlamayan, üstelik vergi kaçakçılarını 
takipsiz bırakması nedeniyle vergi adaletini son dere
ce zedeleyen ve vergisini düzenli 'bir şekilde ödeyen • 
namuslu mükellefler üzerinde çok olumsuz etkileri 
olan bugünkü vergi politikasından vazgeçerek Teşki 
latını ıslah etmesi ve yukarıda açıkladığımız asıl ver
gi kaynaklarının üzerine gitmesi en akıllı yol ola
caktır. 

Bu kaynakların kullanılmasında vergi dairelerinin 
önemi şüphesiz çok büyüktür. Vergi dairelerinin bu
günkü durumuyla kendilerinden beklenilen görevleri 
tam anlamıyla yerine getirdikleri söylenemez. Vergi 
dairelerinin yetersiz kalmalarının çeşitli nedenleri var
dır. Bunlardan (bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

Vergi idairelerinin kuruluşundaki bozukluklar ibu 
nedenlerin başında gelmektedir. Vergi daireleri mü
dürlerinin görev ve sorumlulukları belirsizdir. Bu ko
nudaki mevzuat, çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik, ka- I 
rar, tebliğ ve sirkülerler arasında dağılmış bulunmak- I 
tadır. iBirçok konularda vergi dairesi müdürlerinin I 
ya takdir hakkı yoktur veya vergi dairesi müdürü çok 
zaman var olan takdir hakkını kullanmaktan kaçın
maktadır. Takdir hakkını kullanmaktan kaçınmak is
teyen vergi dairesi müdürleri için, vergi takdir ko
misyonları bir cankurtaran simidi teşkil etmektedir. 
Vergi daireleri müdürleri, kendi takdir alanına giren 
birçok işleri, ileride 'Maliye Bakanlığı denetim ma- } 
kamlarınca muaheze edileceği endişesi içerisinde tak- I 
dir haklarını kullanmayarak, vergi takdir komisyon
larına intikal ettirmekte ye bu suretle sorumluluğu 
bu kuruluşlara yıkmak çabası içinde bulunmaktadır
lar. Bu şekilde, Devletin milyarlarla ifade edilebile- I 
cek meblağları vergi takdir komisyonlarına intikal et- I 
tirilen dosyalarda uyutulmaktadır. Vergi takdir ko- I 
misyonları, gerek sayısal yönden ve gerekse nitelikle
ri bakımından yetersiz kaldıklarından, bu dosyalar 
takdir komisyonlarında birikmekte ve Devletin mil- I 
yarları 2 - 3 yıl ve Ibazan da 4 yıl gibi uzun süreler I 
raflarda bekletilmektedir. Bu durum, bir yandan yıl- I 
lık bütçe gelirlerinin zamanında tahsil e'dilememesine I 
yol açması nedeniyle bütçenin açık vermesi, diğer | 

yönden de paramızın devamlı değer kaybetmesi ne
deniyle tahakkuk ettirilen vergi gelirleri büyük çap
ta erozyona uğraması gibi ağır sonuçlar hâsıl etmek
tedir. Bu sonuçlar ise, yurt ekonomisini olumsuz yön
de etkilemektedir. 

Vergi dairelerinde görevli diğer personel genellik
le yeterli bir eğitimden yoksun bulunmaktadır. Ver
gi dairelerinde görevli personelin iyi yetiştirilmemiş 
olmaları, yapılan işlemlerde pek çok hatalar yapılma
sına yol açmaktadır. Bu durum çök sayıda itirazlara 
yol açmakta ve vergi itiraz komisyonlarına intikal 
etmektedir. Yeterli sayıda vergi itiraz komisyonu bu
lunmaması nedeniyle dosyalan bu komisyonlarda bi
rikmekte, bunun sonucu olarak da, Devletin milyar
larca lirası itiraz komisyonlarında bekletilmekte idi. 
Bu ay içerisinde çıkarılıp ilan olunan Bölge İdare 
Mahkemeleri Kanunu hükümlerine göre kurulacak 
olan vergi mahkemelerinin, bu konudaki sıkıntıları 
kökünden önleyeceğini ümit etmekteyim. 

Vermiş olduğum bu örnekler, vergi dairelerinin 
ıslaha muhtaç olduğunu ortaya koymaktadır. Sa
yın Maliye Bakanımızın Bütçeyi sunuş konuşmasın
da, vergi dairelerinin ıslah edileceğini beyan etmele
ri sevindirici bir haberdir. 

Vergi dairelerinin ıslahında şu hususların gözönün-
de tutulmasını önermek isterim : 

1. Vergi daireleri personeli iyi bir eğitime tabi 
tutulmalıdır. 

2. Vergi daireleri müdürlerinin görev ve sorum
lulukları kesin hatlarıyla belirtilmelidir. 

3. Vergi daireleri müdürlerinin teftiş ve kontrol-
larında, yetkilerini tam olarak kullanıp kullanmadık
ları da araştırılmalıdır. 

4j Vergi takdir komisyonları kaldırılarak, vergi 
daireleri bünyesinde vergi dairesi müdürünün baş
kanlığında yeni takdir komisyonları kurulmalıdır., 

5. Vergi dairelerinin vergi kontrol birimleri tak
viye edilmelidir. 

Vergi daireleri bu şekilde ıslah ve takviye edil
dikten sonra, vergi kayıplarının önlenmesi için şu 
hususlar gözönünde tutulmalıdır : 

Maliye ile ilişki kurmamış olan işyerleri süratle 
takip ve tespit edilmelidir. 

Mükellefler tarafından vergi dairelerine verilen 
beyannamelerin halen % 2 - 3 civarında kalan kont
rol oranı ilk hamlede % 15'e çıkarılmalıdır, 

(tşyeri açmadan ayak ticareti yapan ve büyük ka
zançlar elde eden kimseler, mali polis tarafından ta-
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kip edilerek1, kendilerinden alınması gereken tahsil 
edilmeli ve hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdır. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
I 

Temas etmek istediğim ikinci konu, paramızın 
devamlı değer kaybetmesi sonucu ortaya çıkan basit 
bif sorundur. 

IBugün piyasada yeteri kadar yüksek değer taşı
yan pul, damga pulu bulunmamaktadır. Paramızın 
bugünkü değeri, ticari senetlerin yüksek meblağlar 
üzerinden düzenlenmesi sonucunu doğurmaktadır. 
Yüksek meblağlara ulaşan ticari senetlere büyük de
ğerde pul yapıştırılması gerekmektedir. Maliye Ba
kanlığınca piyasanın ihtiyacı olan yüksek değerde 
pul zamanında bastırılıp piyasaya dağıtılamamakta-
dır. Bu yüzden pul sıkıntısı çekilmektedir. Yüksek 
meblağ ihtiva eden ticari senetlere küçük değerler
de pul yapıştırılmakta, ancak bu senetlerin alanları 
yapıştırılacak pulların tamamını alacak durumda bu
lunmadığından senetlere bir veya birkaç kâğıt eklen
mek mecburiyeti hâsıl olmaktadır. Piyasada görülen 
bu sıkıntının ortadan kaldırılması için, Maliye Ba
kanlığınca yeteri kadar yüksek değerde pul bastı
rılarak dağıtılmasının muntazaman sağlanmasını te
menni etmekteyim. 

Değinmek istediğim üçündü konu ise, veraset 
vergisinin tahsilinde karşılaşılan sıkıntılardır. Bu sı
kıntılar 7388 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanu
nunun bazı maddelerini değiştiren 27 Ocak 1982 ta
rihli Resmi Gazetede yayınlanan 2591 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin (ıB) bendiyle ortadan kaldırıl
mış bulunmaktadır. Sorunun bu şekilde çözümlen-
me'sini sağlayan Maliye Bakanlığını bu hareketinden 
dolayı kutlar, Bütçenin Devletimize ve milletimize 
hayırlı olması dileğiyle hepinfei saygıyla selamlarım. 
(Alkışlar) 

iBA'ŞjKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Uyguner. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 

CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, saygıdeğer 
üyeler; 

Bütçe - Plan Komisyonunun bir üyesi olarak hu
zurunuzdayım. Söz hakkını saklı tuttuğum Maliye 
Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş ve düşüncelerimi 
sunmak istiyorum. 

ISayın Başkan; 
'Maliye Bakanlığı Bütçesi ile ilgili olarak düşünce 

ve önerilerimi iki ana başlık halinde arz edeceğim : 
Birinci nokta; Bütçenin kendisi ile ilgili. İkinci nok
ta; 1982 Yılı Bütçesinin Devlet memurlarını ilgilen
diren yönleri. 

Saygıdeğer üyeler; 
Günlerdir bu çatı altında 1982 Yılı Bütçesi üze

rinde yapılan müzakereleri hep birlikte izliyoruz. 
Gördüğümüz manzara şudur : Burada yapılan ko
nuşmaların hemen hemen tamamı Bütçenin kendisin
den çok kamu kuruluşlarının hizmet politikaları ve 
uygulamalarına ilişkin bulunmaktadır. Bu neden böy
le olmaktadır?.. Bunun kabul edilebilir bir teknik ne
deni var. Bilindiği gibi, Genel Kurulun Bütçe üze
rindeki tasarruf yetkisi sınırlı. Bir bakıma Bütçe, 
Bütçe - Plan Komisyonunda nihai duruma getirilmiş 
olmakta, böyle olunca, Genel Kurula, kala kala hiz
met politikası uygulamalarını tartışmak kalıyor. Ni
tekim günlerdir değerli üyeler son derece isabetli 
eleştiri ve öneriler ileri sürdüler. Ancak bir noktanın 
gözden kaçtığını görüyorum. Bu da Bütçenin bizati
hi kendisi. Bana öyle geliyor ki, Bütçenin kendisin
den çok, günlerdir burada, Bütçenin yansıması ve 
Bütçenin görüntüleri üzerinde tartışmalarımızı sür
dürdük. Böylece Bütçenin kendisi, sağlam muhafız
larla korunmuş bir kale gibi yerinde duruyor. Bunca 
yoğun görüşmelere rağmen bazı soruların cevabının 
açıkta kalması bundandır, 

INedir bu sorular?.. Kısaca şöyle özetleyebili
rim : Acaba bu Bütçe ne ölçüde gerçekçidir? Da
yandığı gelir kaynakları ne ölçüde sağlamdır? Ge
lir, gider tahminleri ne ölçüde isabetlidir? Savurgan
lığı ne ölçüde önlemekte, hangi hizmetlere ağırlık1 

vermekte, hangilerini ertelemekte ve hangilerini ih
mal etmektedir? Geçen yılın bütçe tahminleri tut
muş mudur, tutmamışsa nedenleri nelerdir? Geçen 
yılın gider tahminleri aşılmış mıdır, açılmışsa neden
leri nedir? 

/Bu ve buna benzer soruların sorulması ve irde
lenmesi başka aşamalara bırakılmış olmaktadır. 
Bunlardan biri hiç kuşkusuz Bütçe - Plan Komisyo
nudur. Ancak Bütçe - Plan Komisyonundaki çalış
malarda da sanıldığı kadar derinlere inilebildiği ka
nısında değilim. Yürürlükteki mevzuata göre Bütçe, 
Yasama Organında üç ay içinde incelenmek zorun
dadır. Bunun iki ayı Danışma Meclisi için öngörül
müş. Bu iki ayın 40 günü Bütçe - Plan Komisyonu, 
20 günü de Genel Kurul içindir. Bütçe - Plan Ko
misyonu, kendisine ayrılan 40 günü de tam 40 gün 
olarak kullanmak olanağını bulamamıştır ve bulamaz 
da hiç bir zaman. Günde ortamala 12 saat üzerinden 
61 oturum yaparak Bütçeyi incelemiştir. Böylece, 
eğer bunu güne vurduğumuzda 29 net gün eder ve 
29 günde 68 bütçe incelenmiştir. Bu kadar kısa bir 
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süre içerisinde bu kadar çok sayıda bütçenin ince
lenmesi ne ölçüde sağlıklı olabilir?.. 

IBurada önemli bir gerçek ortaya çıkmaktadır. 
Bütçe incelemesi konusunda geçmiş parlamento ha
yatımızın bıraktığı mirasın yeterli olmadığını anla
mış bulunuyoruz. 

Öyle anlaşılıyor ki, bütçe incelemeleri sadece bel
li bir zaman kesiti içine sıkıştırılması yetersiz. Aslın
da, Bütçe - Plan Komisyonu bu gerçeği vurgulayan 
bir cümleyi de Raporuna almış bulunmaktadır. Büt
çe incelemelerinin resmi olarak belirlenmiş sürenin 
dışına da taşırılmasının gerekli olduğunu belirtmiş
tir; ama üzerinde ağırlıklı olarak durmak istediğim 
süre sorunu değildir. Asıl durmak islediğim nokta, 
Bütçenin hazırlama yönteminin yetersizliği ve Bütçe 
belgelerinin karmaşıklığıdır. 

IBütçeler, bir bakıma el yordamı ile hazırlanmak
ta, dayanılan nokta sadece geçen yılın gider tahmin
leri olmakta; kurumlar, geçen yılın tahminlerini bir 
miktar artırma dışında hiç bir dayanağa istinat et
memektedirler. Genel bir hizmet değerlendirilmesi 
yapılmamaktadır. Bu konuda Maliye Bakanlığımız 
da yeterince ağırlığını koymamakta, ölçüler gelişti-
rümediği için basit pazarlık yöntemi sürüp gitmek
tedir, 

Her yıl kurumlara çıkarılan, bütçe çağında belir
tilen ilkelere riayet edilmemesinin nedenini böyle 
açıklayabiliyorum , 

'Bütçenin yapısı, aslında irdelemeyi güçleştirecek 
biçimde düzenlenmiştir. Dayandığı felsefe (hepimizin 
bildiği gibi program bütçe anlayışıdır. Ancak prog
ram bütçenin ne olduğunu ne Maliye Bakanlığı ye
terince anlamış ya da anlatabilmiş, ne de kurumlar 
bunu yeteri kadar anlayabiîmişterdir. 

lAmerika'lı ünlü bütçe uzmanı Wildavski'nin 
'Kongre önünde biraz abartmalı bir biçimde; «Prog
ram bütçenin nasıl yapılacağını hiç kimse bilmiyor» 
biçimindeki yakınması, aslında program bütçe tekni
ğinin, onu icat eden ülkede bile yeteri kadar anla
şılmadığını ve benimsenmediğini göstermektedir. 

(Bizdeki program bütçe tam bir başarısızlığa uğ
ramıştır. Program bütçe olmasına rağmen pazarlık 
usulü yine sürüp gitmektedir. Program bütçe, prog
ram analizlerine ve hizmet maliyet; standartlarına 
dayanır. Program bütçenin var olabilmesi için verim
lilik denetiminin olması şarttır. Etkenlik ve verimli
lik denetim sistemi oluşturulmadan program bütçe 
uygulanamaz. Bugün Maliye Bakanlığı bu yolda 
başlatılan cılız girişimleri bile geliştirememiştir. 

• İBütçe uzmanlığı kadroları ihdas edilmiş; ama bu 
I uzmanlık alanı ve bu alanın mensupları bütünü ile 
I ihmal edilmiş ve geliştirilememiştir. Bugün Bütçe ve 

Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde bütçe uzmanı 
sayısı kadar genel müdür yardımcısı bulunmaktadır. 
Bu da Maliyemizin konuya nasıl yaklaştığını göster-

I mektedir, 
(Kısaca bir tanımlama yapmak gerekirse; Bütçe

miz bugünkü yapısı ile bürokrasinin arkasına giz
lendiği bir sis perdesidir. 

İ1982 Yılı Bütçesine kısaca bakıyoruz. En belirgin 
özellikleri şunlar : Hemen belirteyim ki, bir bütçe 
teknisyeni olarak konuşmuyorum. Sadece gözlemle
rim sağduyuya dayanıyor, başka bir deyişle Bütçe
de ilk bakışta kolayca fark edilebilecek noktalara 
gözlemlerimi inhisar ettiriyorum. 

'Birinci nokta; bu Bütçe on aylık ve mali yılbaşı 
değişiyor. Mali yıl nedense bizde sıksık değişmekte. 
Neden böyle oluyor? Bunu ancak uzmanları yanıt
layabilir. Bildiğim kadarı ile Osmanlı'larda mali yıl
başı mart ayı, Cumhuriyet döneminde, 1926 yılında 
mali yıl 1 Haziran olarak saptanmış, daha sonra 
1946'da 1 Ocak'a alınmış, 195Q'de 1 Mart'a dönül -

I müş, şimdi de 1 Ocak'a dönüyor. Mali yıl başı tarih
leri ile dama taşı gibi oynanmış. Bu kadar önemsiz 
bir şey midir acaba bu? Bir yetkili bunu ayrıntılı 
biçimde kamuoyuna açıklamalıdır. 

İkinci önemli nokta; yıl başı ödenek miktarları 
I ile yıl sonu ödenek tutarları arasında önemli farklar 
I olduğunu görüyorum. Bunun nedeni, yıl içinde ek 

ödenekler veya özellikle Maliye Bakanlığına tanıdı
ğımız yetkilere dayanarak yapılan otomatik ödenek 
artırımlarıdır. 

I >1982 Yılı Bütçe Gerekçesinde, geçmiş yıllara ait 
verilen rakamlara şöyle bir baktığımız zaman ibret 
verici bir tablo ortaya çıkıyor. 1977 Bütçesi % 47, 
1978 Bütçesi % 70„ 1979 Bütçesi % 85, 1980ı Bütçe-

I si % 75 açık vermektedir, 
'Bu şu 'demektir; kabul edilen bütçe, yıl içinde 

hemen hemen bir misli katlanmıştır. Bu nasıl bir 
I sistem, bu nasıl bir tahmin? 

Öyle ise ülkemizde yıllarca tek 'bütçe değil, iki 
I bütçe yapmışız. 'Bunlardan biri mali yıl başında kabul 

ettiğimiz bütçe, ikincisi ise, (deyim yerin'de ise) Ma-
I üye Bakanlığının oluştufduğu bütçe. Planlama, ön-
I görme, kısaca bilimsel yönetim anlayışına çok ters 
I düşen bir durum. Böyle bir bütçe sisteminin sami-
I miyet sıfatını hak edemeyeceği ortadadır. 198!1 yılın-
I dan itibaren bu anlayıştan uzaklaşılmakta olduğu-
I nu memnuniyetle görüyoruz. 
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Üçüncü önemli nokta; ödenek 'harcama gerçekleş
mesi arasındaki ilişlkilerde gördüğüm çelişkidir. Öyle 
anlaşılıyor ki, Türk 'kamu yönetimi kendisine verilen 
paralan ihareayamamaktadır. Daha somut bir ifade 
ile ödeneklerle fiili harcamalar arasında daima bir 
fark bulunmaktadır. 

Örneğin; 1981 Yılı Konsolide Bütçesi 1 trilyon 
558 milyar olarak bağlanmış, fiili 'harcamalar ise 30 
Kasım 198(1 tarihi İtibarı ile 92İ2 milyar lira. Mali 
yıl sonuna kadar bu rakam kuskusuz bir miktar ar
tabilir; ama 'başlangıç ödeneğine erişmesi olanaksız. 
Bu ihale göre şu ihtimaller akla geliyor : Ya Türk ka
mu yönetimi kendisine verdiğimiz parayı 'harcayabi
lecek erkinlikte değil, örneğin; hareket serbestisini 
mevzuat ağı ile kendi kendine kısıtlanmış, yahut is
tenilen şeyleri piyasadan sağlama olanakları yok ve
yahut Maliye Bakanlığı bu paraların harcanmasını 
güçleştiriyor veyahut da, en sonuncusu ve ibellki de en 
akla yatkını, tespit edilen ödenek miktarları gerçekçi 
değil, başka bir deyişle Ödenek miktarları yapay ola
rak şişirilmiş. 

Buna göre bu ihtimallerin hepsi pek iyi değil ve 
olumsuzluğu simgeliyor. Verilen ödeneği mutlaka har
cama diye Ibir zorunluluk yok; ama Ödenek hizmet 
için ayrılır. Hizmet gözden çıkarılmadıkça ödenek 
de harcanır. Bunun başlka bir açıklaması olamaz. An-
ca'k, benîm 1982 yılı İçin endişem Ibu açıdan daha 
büyük. ISayın Maliye Bakanımız Bütçe Plan Ko
misyonundaki konuşmasında, 1982 yılında fiili har
camalarda 1% 90i'lık bir performans sağlanacağını be
lirtti. 1982 yılı Ödeneklerinin |% ÜÖ'unun bu ifadeyle 
Iharcanam ayacağı anlaşılıyor. 'Bu doğru ise, 1982 yılı 
Bütçesinin 179 milyar lirası harcanmayacak demek
tir. 'Bu ne anlama gelir?., ödenek hacmin'İn büyük 
tutulmasında acaba Maliye Bakanlığının bizim bilme
diğimiz bir hesabımı var?.. Acaba ödenek-harcama 
arasındaki bu farklılık, nihai bütçe açığını 'büyültme
mek için kullanılan bir teknik m'i olmaktadır? (Bu 
noktanın behemehal açıklığa kavuşturulması gerek
lidir. 

IBu noktada hemen belirteyim ki, Atatürk dönemi
nin bütçeleri incelendiğinde bu bütçelerin bütçe denk
liği ve samimiyetinin somut örnekleri olduğunu görü
rüz. 

Maliye Dergisinin Atatürk özel sayısında yer alan 
bir araştırmasına göre, 1923 - 1932 döneminde 'Büt
çenin ödenek - harcama gerçekleşmesi birkaç yıl dı
şında daima ödenek sınırları içinde kalmış ve yıl 
içinde ek ödenek alınması yoluna gidilmemiştir. Ata

türk dönemi bütçelerini bu açılan incelemeye değer 
buluyor ve uzmanlara hararetle öneriyorum'. Bunlar, 
bütçe samimiyetlerinin en güzel örnekleridir. 

IBir noktada Sayın Bakandan bir soruma cevap is
tiyorum. 1981 yılı gelir tahminleriyle ilgilidir ve bu
nun gerçekleşme oranı ile ilgilidir. Bir Bütçe uzmanı 
olmadığım için kesin genellemeler yapmak cesaretini 
kendimde göremiyorum. Sayın Maliye Bakanımızın 
•Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında, tespit 
edebildiğine göre, 1981 yılı vergi gelirleri Kasım ayı 
tahsilatının 172 milyar lirayı geçtiğini belirterek vergi 
gelirlerindeki bu sevindirici artışın devam edeceğini 
ve 1981 yılında konsolide gelir bütçesinde öngörülen 
1.630'lük kaynağı sağlayacağını umduğunu belirtmiş
ti. 1981 Aralık ayı Bütçe gelirlerine ait gerçekleşme 
rakamları elde mevcut olduğuna ve bu bilgilere göre 
Aralık ayı vergi tahsilatı raîkamı 99 milyar liraya düş
tüğü anlaşıldığına göre, Sayın Maliye Bakanımızın 
bir ay önceki îyimiserl'iği acaba devam etmekte midir? 
Bu konuda bizi ferahlatacak bilgiler verebilirler mi? 

'Bütçeyle ilgili son nokta; Maliye Bakanlığı Büt
çesinde Devlet Memurları Kanunuyla ve diğer kanun 
ve yönetmeliklerin gerektirdiği giderler ile toplu iş 
sözleşmelerinin gerektirdiği ek giderler için 65 mil
yar liralık bir ödenek konmuştur. Bu fondan kurum
ların bütçelerine, ihtiyaca göre ödenek aktaracağı 
anlaşılıyor. Bütçe Kanununun 14 ncü maddesinde 
de, bu ödeneği yeterince artırmaya Bakanlar Kuru
lunu yejtkil'i kıldık, «Yeterince» diyorum; sınırsıiz... 

Şimdi, bu noktada bu formül bende 1982 yılında 
personel rejiminde öngörülen iyileşmelerin maliye
tinin hesaiplanaımadığı izlenimini vermektedir. Başka 
bir deyişle, personel düzenlemelerinin kapsamı ve 
getireceği yük bugünden tam olarak bilinmemekte
dir. Acaba yanılıyor muyum?.. Bu konuda bir açıik-
lık getirebilir mi? Artırılmak 'istenen rakarn çok bü
yüktür ve kolaylıkla denk bütçeyi açık bütçe haline 
getirebilir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Zaman, kısıtlılığı) nedeniyle hızla ikinci anakonu-

ma geçiyorum; Bütçenin Devlet memurlarıyla ilgili 
yönüne. 

Önce, bütçelerin Türk Bütçesine has olan bir has
talığına değineceğim. Bütçede, bütçe dnşı bir sürü 
hükümler var. Bu yıl bunları antma/ya çalıştık; fakat 
tam olarak başaramadık. Anayasanın bütçede, büt
çe dışındaki hükümlere yer verilemeyeceğine dair 
olan hüküm bugün maalesef yine ihlâl edilerek de
vam etmektedir. Benim görebildiğim, Bütçenin ka-
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mu görevlilerinin özlük haklarını düzenleyen bir ni
teliğe bürünmüş olmasıdır. Bütçe âdeta Türkiye'de 
ikinci bir personel kanunu hüviyetine girmiştir. Kuş
kusuz Bütçede Devlet memurlarıyla ilgili hükümler 
bulunabilir; aıma lözel ıkanunlarım cevaz verdiği öl
çüde ve o kanunların verdiği imkânlar ölçüsünde. 

(Bu hükümler, aslında Devlet Memurları Yasası 
birçok hükümleriyle zaten Bütçe Kanununa atıfta 
bulunmuştur. Benıim yakındığım bu değil, benim ya
kındığım, idarenin ataleti yüzünden, yasal düzenle
meleri zamanında yapamadığı için o düzenlemeler 
yapılıncaya kadar geçici nitelikte birtakım hüküm
lerle özlük haklarının düzenlenmesidir. iBu, son dere
ce sakıncalı bir yoldur. Örnek vereyim; Bütçelerde 
yer alan kadrolara ilişkin hükümler bu türdendir. 
Sırayla; sözleşmeli personel, yurt dışı aylıkları, teda
vi yardımı, ikramiye ve ödüller, fazla çalışma ücreti 
gibi konularda Bütçeye konulan hükümler bu tür
dendir, yabancıdır. 

Öyle ki, Devlet Memurları Kanununun kapsamı 
dışında kalan bazı personel 'kategorilerinin yan öde
meleri gibi ödeme rejimleri bile Bütçede yer alan 
hükümlerle düzenlenımektedir. Aısıl önemlisi ise, 
Bütçede yer alan hükümlerin ilginç ifadeleridir. Şöy
le deniliyor; «Devlet Memurları Kanununun 123 
ncü maddesinde belirtilen tüzük çıkıncaya kadar 
«yahut», 178 nei maddede gerekli değişiklik yapı
lıncaya kadar...» Soruyorum: Ikanunun öngördüğü 
tüzük ve yönetmelikler neden çıkanlamıyor?... Bu 
ifadeler yıllar yılı Bütçe Kanununda yer aldığına 
böre, bir tüzük, bir yönetmelik neden çıkarılamaz? 
Yine bir yasada gerekli değişiklik neden yapılamaz? 
Aslında bu tür adalet belkide geçmiş hükümetlere 
'veya yönetimlere yakışan bir sıfat veya deyim ola
bilir. Ancak, günümüzde sanıyorum ki, dinamik 
(Hükümetimize bu itür ihmallerde hoşgörü ile bak
mamız mümkün değildir. 

İ198İ2 yılı Bütçesinin kamu görevlilerine neler 
getirdiğine baktığımız zaman, katsayının 25'den 
30'a, yan ödeme katsayısının 6'dan 8'e, bazı sosyal 
içerikli hak ve yardımlarda eser miktarda bir ar
tışa, fazla çalışma ücretinde bir miktar artışa, bunun 
dışında Gelir Vergisi ve Mali Denge Vergisinde 
yapılan cüzi indirimleri de eklersek ve daha sonra 
Sayın Maliye Bakanımızın bize vaat ettikleri, yakın 
geleoek'te sağlayacağını söylediği ek gösterge ve 
gösterge tablosu düzenlemesi ve bazı hizmet men
suplarına ödenecek özel hizmet tazminatı ve ME-
YAK ikesintilerinin sona ermesiyle sağlanacak ek 

olanaklar da söylenebilir. Ancak, bütün bu olanak
lar bir araya geldiğinde, memurlara yansıması farklı 
farklı olacağı bir yana, bunun tümü memurların 
satın alma gücündeki erozyonu karşılayacak ve dur
duracak ölçüde değildir maalesef. 

(Bir an için memur aylıklarında öngörülen net 
'% 25'lik artışın, Devletin memurlara sağlayabileceği 
olanağın en üst limiti olduğunu varsayalım. Artış 
sabit; fakat fiyatlar denetimsiz olduğuna göre, bu 
denge nasıl korunacak?.. Burada memurların ve dar 
gelirlilerin bize sordukları soru şudur: istikrar 
Programı gerekli. Enflasyonun beli (kırılmadıkça 
mali statümüzdeki aşınma da önlenemez, bunu da 
kabul ediyoruz, bu da doğrudur; ancak, istikrar 
Programının yükü, toplumsal katmanlara nasıl yan-
sılümalktadır? îş'te, burası en az ötekiler kadar önem
lidir. İstikrar programının memur ve dar gelirliler 
açısından anlamı gayet açıktır. Daha az giyecek, da
ha az yiyecek, daha az yakacak ve daha az barınak, 
daha az gezmedir. Peki kâr, faiz, ranit gibi faktör 
sahipleri için bunun anlamı ne olmaktadır?... Onlar 
nelerden feragat etmiş olmaktadırlar. Başka bir 
deyişle hangi ihtiyaçlardan ne, ölçüde feragat etmiş 
olmaktadırlar? Bu noktanın açıklığa kavuşturulması 
gereklidir. 

Sayın Başkanım; 
'Bu soru ilk bakışta belki gereksiz bir spekülas

yon gibi görünür. Ancak, -şu veya bu 'biçimde bu 
.soruyu sokaktaki vatandaş bize tevcih etmektedir. 
istikrar programının sessiz gruplardan istediği feda
kârlığı Hükümetin yanında inançla savunabilmemiz 
için bizim daha fazla bilgiye ve ikna edilmeye ihti
yacımız vardır. 

Şu anda kısaca zamanın geri kalan kısmını per
sonelle ilgili hükümlere ayırıyorum. 

ıBAŞKAN — Sayın Tutum, 1 dakikanız var 
efendim. 

CAHfT TUTUM — 'Bitirmek üzereyim efendim. 
BAŞKAN — Ne kadar zamana ihtiyacınız var?... 
CAHİT TUTUM — 15 dakika efendim. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşımız 15 daikika süre 

ister. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(Buyurunuz Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Teşekkür ederim Sayın 

Başkanım. 
Gerek Bütçe ile ilgili, gerek Bütçe dışında yapı

lacak yasal ve idari düzenlemelerle ilgili ve bu 
düzenlemelerin doğurabileceği sonuçlarla ilgili bazı 
uyarı ve temennilerimi arz etmek istiyorum. 
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Bir numaralı sorun, personel konusuna yaklaş
ıma 'biçimidir. 

Değerli üyeler; 
(Hükümetimizin personel konusuna yaklaşma bi

çiminde göze çarpan en önemli özellik, sorunu par
ça parça çözme biçiminde 'tanımlanabilir. -Bence bu 
yol çözümlerin en pratiği; fakat en yararlısı değil
dir. Çözüm getirilmiş gilbi gözüküyor kısa vadede; 
ama uzun vadede sorunları biriktirir, Bugünle ka
dar personel konusunda çıkarılan yasalar aslımda 
acil operasyon niteliğindeki yasalardır. Bunları anla
yışla karşılıyoruz. Ancak, artık acil operasyon niteli
ğindeki tedvin faaliyetleri siona ermeli ve yerimi kalıcı 
ilkellere dayalı düzenlemeler© bırakmalıdır. Devlet 
memurları mevzuatının parça parça düzenlenmesi 
yanında, aynı yasanın belli yönlerinin veya aynı ko
nunun bir yönünün Milli Güvenlik Konseyine ve bir 
ıbaşka yönünün ide Danışma Meclisine aktarılması 
sanıyorum ki, personel hükümlerinde bütünlük açı
sından önemli Ibazı sakıncalar doğurabilir. 

lîkinıoi önemli nokta, gösterge tablosunun yeniden 
düzenlenmesidir. Milli Güvenlik 'Konseyine sunulan 
tasarılardan biri, Devlet Memurları Kanunundaki gös
terge tablosunun yeniden düzenlenmesine ilişkindir. 
Bilindiği gibi gösterge tablosu düzenlenme ihtiyacı 
asgari ücretin uygulanması yüzünden ortaya çıkan çık
mazdır. Devlet memurları gösiterge tablosunun alt de
recelere tekabül eden ücretlerin asgari ücretin altında 
kalması, ücret yelpazesini daraltmış ve piramidi boz
muştur. Öyle ki, gösterge tablosunun 15,14,13,12 ve 
11 nci derecelerinde 446 bin personelin ücreti asgari 
ücretin altında kalmıştır. 

'Ancak, soruna gösterge düzenlemesi yoluyla bir 
çözlüm bulmak olanaksız gözükmektedir. Asgari üc-
ıret değiştikçe, sakıncalı slonuç yine ortaya çıkacak
tır. O halde yapılacak şey, gösterge tablosunun en 
düşük derecesini asgari ücrete bağlamak ve asıgeri 
ücret değiştikçe bunu diğer derecelere' yansıtmak-
tur. Eğer gösterge ve katsayı sistemi konulacaksa 
'başka çarede yoktur. 

Bu arada asgari ücretin kesinlikle vergi dışında 
bırakılması da zorunludur. 

Üçüncü önemli nokta, yanlödemeler ve özel hiz
met tazminatı sorunu. Burada personel sorununun 
maalesef bugün bir miktar ödeme sorununa indirgen
diğine şahit oluyoruz. Aslında bu yaklaşım pozitif 
bir yaklaşım değil; ama ne çare ki, 40 yıldır Dev
let memurları) hayat pahalılığı seline kapılmış git
mekte. Bu amansız yarışta memurun soluğu kesil

miştir. Bu yüzden iktidara gelen hükümetlerin ço
ğunluğu soruna hep kısa vadede çözüm bulma bas
kısı altında kalmışlar, bu yüzden soruna pozitif yak-
laşamamışlardır. 

Şöyle bir hesaplama yaptım: 1939 ile 1970 ara
sında memurlarla ilgili Türkiye'de çıkarılan 79 adet 
yasanın tamamı (maalesef) sadece ücret düzenle
mesi İle ilgilidir. Bunu bir bakıma tarihsel bir ta
lihsizlik olarak görüyorum. Ancak hükürnetlerim'iz 
çoğu zaman ücret sorununa bir bütün olarak değil 
de parçalı yaklaştıkları da bir gerçek. Bu yaklaşım 
aslında sorunun sürekli ertelenmesi sonucunu doğu
ruyor. Şimdiki çözüm denemıeleri de bu istidatta 
gözüküyor. Bulgun uygulanan yanlödemeler sistemi 
kanuni ödeme sisteminden, idari ödeme sistemine 
doğru bir kayışı ifade etmektedir. Bugün yanöde-
me adı altında ödenen miktarlar birçok durumlarda 
çıplak ücreti geçmişitir. Şimdi getirilmek istenen 
özel görev tazminatı bu durumu belki daha da ağır
laştıracaktır. 

Maliye Bakanlığımın bu gidişi durdurması ve 
ücret sorununu temelinden ele alması gerekir. Esa
sen Maliye Bakanlığı öteden beri yanödemeler siste
mine karşı fikirlere sahip olduğu da bilinmektedir. 
Sadece bir tek dümle okuyacağım, Maliye Bakan
lığı 1970'lerde 1327 sayılı Kanunun çıkarılması ve
silesiyle ileri sürdüğü şu ilke gayöt açıktır; «Yan-
ödemelerin asıl ücrete kıyasla gün geçtikçe artan 
bir önem kazanımıası büyük sakıncalar yaratmakta
dır. Yan menfaatlerin fazlalığı emeklilik rejimini iş
lemez hale getirmektedir.» 

Okumaktan sarfınazar ediyorum, bu Ikelfcr as
lında son derece açık ve uyarıcı; fakat Maliye Ba
kanlığımız bu, kendisinin saptadığı açık ve uyarıcı 
ilkelere rağmen Itekrar bu çıkmaz yolu denemek 
istemektedir. Eski tazminat sistemi hortlamak üze
redir. Bu gidişin mutlaka durdurulması gerekir. 

Bu arada çok kısa olarak kalan zaman içerisin
de iki noktaya değinerek sözümü bitireceğim. 

(Biri, işçi-memur ayırımıdır. Bildiğiniz gibi soru
nun temelinde açıkça ücret sorunu yatmaktadır. Bir 
şeye özenilmesi için o şeyin cazip olması gerekir. 
Memurun işçiliğe özenmesinin ardında ücret sorunu 
yatmaktadır. Bugün aynı dairede aynı işi yapan 
iki kişiden birinin işçi statüsünde, ötekinin memur 
statüsünde; biri diğerinden iki misli fazla ücret alı
yorsa o yerde hizmet anarşisinin tohumları atılmış 
olmaz mı?.. O halde sorunun çözümü, çalışan ka
tegoriler arasında ücret dengesini sağlayacak kesin 
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yöntemlerin bulunmasına bağlıdır. Acil operasyon 
niteliğindeki alanlardan, konulardan biri bu idi. 

iMEYAK 'konusuna gelince; M'EYAK'ın ortadan 
kaldırılacağı anlaşılıyor herhalde? Kaldırma /gerekçe-
siirhin ne olduğunu bilmiyoruz, bunun tnuiüaka açık
lanması »gerekir. Ancak iadede geçmiş faizler nasıl 
hesaplanacak?.. Bu sorunun nöf'i Hazine gerekçesi 
ile memur aleyhine mi çözülecek?.. Bu gibi durum
larda islter istemez tasarruf bonosu uygulaması ak
lıma geliyor. Acı anıları daha uzun yıllar sürecek 
olan bu uygulamaya benzer bu uygulamamın denen
mesi acılara acı katacağının bilinmesi gerekir. 

iBrken emeklilik 'konusunda bir söz Söylemek 
istiyorum. Çok sayıda kamu görevlisini yakından 
ilgilendiren bu konu maalesef yeteri kadar incelen
meden çıkarılmıştır. Bu Erken Emeklilik Yasası 
ile neyin amaçlandığını bir türlü anlayamıyoruz? 
Yasa çıkarıldıktan sonra sanki ona amaç aranır gibi 
bir izlenim veriliyor. Bundan kesinlikle vazgeçil
melidir. Eğer mümkünse duruma, gerekiyorsa bir 
yasa çıkartılarak açıklık kazandırılmalıdır. 

Personel sorunlarında merkezi sorumluluk so
ranıma değinerek bitiriyorum. 

Sayın Başkan; 
Aslında çözülmesi gereken öncelikli sorunlardan 

biri ide personel liflerinden merkezi sorumluluk so
runudur. Bugün bu sorumluluk Maliye Bakanlığınca 
fiilen yürütülmektedir. Maliye Bakanlığı Bütçe Mali 
Kontrol Genel Müdürlüğünün bir bölümü, bir daire
si bununla ilgilidir. Ancak, hemen belirteyim ki, ne 
kadar değerli kişiler olurlarsa olsunlar, bu Dairemi
zin üst yönetimi isltıikrarlı bir üst yönetim örneği 
vermemektedir. Çünkü, bugün işlerin başında bu
lunan üst yöneticiler bu görevlerinde ancak belli 
bir süre kalabilmekte, sıraları geldikçe yurt dışına 
gitmekte ve bu yüzden istikrarlı bir üst yönetim 
kadrosu oluşturulamaimafctadır. 

(Bu konuda üç seçenek sözkonusudur. Ya Maliye 
Bakanlığı personel üslerinde tüm sorumluluğu yükle
nir ve ona uygun (olarak örgütlenir ve emanetçi ol
maktan kurtulur, ya da personel işlerinden elini büs
bütün çeker ve sorumluluğu bütünü ile güçlendiril
miş, yetkilerle donatılmış ve güvenceli bir statüye 
kavuşturulmuş bir Devlet Personel Dairesine bıra
kır, yahut personel fonksiyonu bu iki teşkilalt ara
sında son dereoe dikkatli bir biçimde kesin ve açık 
olarak bölünür, böylece yetki ve görev karmaşalığı 
sona erdirilir. Bugünkü uygulama seçeneklerin en 
Ikötüsüdür. Maliye Bakanlığı, personel işlerine âdeta 

I emaneten yürütüyormuş gibi bir izlenim uyandır-
I maktadır. Bu yaklaşım terk edilmeli, konuya süratle 
I açıklık getirilmelidir. 
I Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
I Amacımız salt eleştiri yapmak değil, amacımız, 
I inandığımız gerçekleri dile gebirmek, iyi niyetle uya

rılarda bulunımak ve Hükümetin icraat doğrultusuna 
olumlu katkılarda bulunmaktır. Eleştirimizin özel-

I Ükle bu açıdan değerlendirilmıesini diliyorum. 
Danışma Meclisi olarak Hükümetin başarısını iç

tenlikle istiyoruz ve diliyoruz. Hükümetle Danışma 
I (Meclisinin karşılıklı anlayış ve işbirliğinin, sorunların 
I çlözümlünü kolaylaştıracağına eminim. Birbiriyle ba

ğımlılık ilişkisi içinde bulunmamakla birlikte, hiz
met beraberliğinin yan yana getirdiği iki organın 

I en katışıksız, en verimli bir çalışma örneği verebile
ceğine inanıyorum. Bu inançla sözlerime son ve
rir, yeni Bütçenin Türk Ulusuna hayırlı olmasını di
ler, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Tutum. 
Sayın Tosyalı buyurun efendim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, sa

yın üyeler, Sayın Bakanım ve Maliye Bakanlığının 
değerli mensupları;' 

Benden önce konuşan arkadaşlarım bilimsel ve 
teknik yönlerle Bütçe üzerindeki görüşlerini açıkça 

I ifade ettiler. Ben de uygulama ile ilgili önemsiz bir iki 
noktaya değinmek istiyorum. 

Konut konusunda, konut sayısının azlığından do
layı tahsis edilen memurlar ile tahsis edilmeyen me
murlar arasında büyük ayrıcalıklar olmaktadır. Bu 
bakımdan, konut yardımı adı altında bir ödenek ge
tirilmesini ve konutta oturmayanlara verilmesini, 
konutta oturanlara ise bu ödeneğin verilmemesi uy
gun olur. 

'İkinci bir nokta, bordro üzerinden gelir vergisini 
ödeyen memur ve işçiler, diğer gelir vergisi ödeyenle
re göre peşin ödemede bulunmaktadırlar. Bunun 
gözönünde bulundurularak, bordro üzerinden kesil
mek suretiyle gelir kaydedilen vergilerin, faiz karşı
lığı diyelim, bir yüzde indirimle hak ve nasafet kaide
lerine uygun olarak değerlendirilmesi mümkündür; 
yani bordro üzerinden maaş ve ücret alan memur ve 

I işçilerden bir miktar vergi indirimi yapılması müm
kündür. Böylece bu «Bordro mahkûmları» olarak 
ifade edilen memur ve işçilere bir miktar ferahlık sağ-

j lanmış olacaktır. 
Üçüncüsü, 2490 sayılı Kanunun uygulanmasıyla 

I ilgili olarak 31 adet genelge çıkmıştır. Bunlar dağı-
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nıktır, bir elde toplanması, 1982 Mali Yılında bir tek 
genelgeyle Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle uy
gulamaya geçilmesi çok yerinde olacaktır. 

Cari harcamalar için büyük kısıntılar yapılmakta
dır. 740 milyarlık Gelir Vergisinde, binde bir tahmin
le 740 milyon liralık bir fazlalık, bu cari harcama
lara talhlsfis edildiği takdirde, daür'eler büyük bir ırahat-
lığa gireceklerdir. 

1 000 liralık ozalit veya aydınger olmadığı için 
Devlet .icabında 10 milyon liralık bir zarara uğramak
tadır. Şayet bu 1 000 liralık ozaliti veya 1 000 liralık 
aydıngeri biz vaktinde sağlayabilirsek ki, sağlanması 
çok kolaydır, bu 10 milyon liralık zararı önlemek 
mümkün olur. 

Bütçede harcama kalemleri çok fazladır. Daha ön
ce Maliye Bakanlığı bir çalışma yaparak telefon, 
telgraf, posta için ayrı ayrı olan kalemleri toplamış, 
ulaştırma giderleri bölümüne birleştirmiştir; fakat ha
len bunlarda bir azaltma yapılması mümkündür. 

Büro malzemeleri ayrı kalemde, büro makineleri 
ayrı kalemdedir. Orada paranız olduğu halde, öbürün
den hizmet göremiyorsunuz; tersi de yine varittir. Bir 
çalışma yapılarak bu harcama kalemlerinin asgariye 
indirilmesi çok yararlı olacaktır. 

Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde sayın üyeler ta
rafından yapılan konuşmalar sona ermiştir. 

Soruların okutulmasına geçiyorum. 
Danışma 'Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sualin Sayın Maliye Bakanı tarafından 
açıklanması için gereğini arz ederim; 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Yeni vergi yasalarındaki nispetsizlikler şikâyet 

konusu olmaktadır. Örneğin, 500 kilogram yük taşı
ma kapasiteli bir kamyonetle 3 ton yük taşıma kapa
siteli bir kamyonun taşıt alım vergisi aynı olup 56 bin 
liradır. 

Bu ve buna benzer aksaklıkların düzeltilmesi için 
Bakanlığınızca bir çalışma yapılıp yapılmadığının 
açıklanmasını rica ederim. 

Danışma 'Meclisi Başkanlığına 
Sayın Maliye Bakanından aşağıdaki soruma cevap 

vermesi hususunu emirlerinize (saygılarımla arz ede
rim. 

Mehmet AKDEMİR 
Soru : Sayın Bakanım, 2368 sayılı Kanunun bi

rinci maddesinin üçüncü fıkrası, «Birinci fıkradaki 
personelin kanunlarla sağlanan diğer hakları saklı
dır» denir, ikinci maddesinde haftalık çalışma saati
nin 45 saat olduğu, «bu Kanunun dördüncü madde
sinden yararlananlar için bu süre 40 saattir» denmek
tedir. Ayrıca, «Günlük çalışma saatleri 657 ve 926 
sayılı Kanunlardaki hükümlere göre tespit edilir» den
mektedir. 

Bu durumda 2368 sayılı Kanun, sağlık personeli
ne çalışma süresini götürü usule göre vermeyip, haf
talık 40 - 45 saatlik kanuni kıstas getirmiştir. Aynı 
Kanunun (2368) birinci maddesinin ikinci fıkrasında 
«Nöbet ve acil vaka tazminatları hariç» denilmekle, 
nöbet ve acil vaka tazminatını kabul etmiştir. Oysa 
Bakanlığınızın BıÜMKO 117 014-1838/2'144-2 sayılı 
Genelgenizin Kaldırılan Ödemeler başlığı altındaki 
birinci ve beşinci maddesinde «Acil vaka ve nöbet 
tazminatı altında ödem© yapılıması siöz konusu od-
mayacaifc» denillmektedir. 

ıO hailde. 
1, Bu karanın hukuki dayanağı nedir? 
12. Bu karar 2368 ve 957 sayılı Kanunlara aykı

rı alınmış b'ir karar değil! midir? 
3. Fazılla miesai yapan kendi personelliniz ücret 

almıyor mu? 
4. Sağlık personellinin hakkı olan bu kararın de

ğiştirilip değiştirilmeyeceğim, değiştirilecek'se zama
nının bildirilmesini (yazılı veya sözlü) saygılarımla 
arz ederim. 

Memur atama ve nakillerinde Sayıştay vizeli kad
rosu gelmeden maaş ödemesi yapılamamaktadır. Bu 
ise yerli olmayan memurları, kimden borç alacağı şek
linde Ibir tereddüde düşürmektedir. 

Son olarak, Bütçe Kanununun 29 ncu maddesini 
teşkil eden işçi kadroları konusu var. Bu madde ile 
28 Şubat tarihinde boş olan kadrolar iptal edilmiş 
durumdadır. Bu kadrolar iptal edildiği takdirde, hiz
metin aksaması mümkündür. 

Diğer taraftan 1981 Mali Yılında kullanılan ge
çici işçi kadroları da % 90 olarak dondurulmuştur. 
Bu da yine hizmeti aksatabilecek niteliktedir. Bir 
önergemiz Divana takdim edilmiştir, üzerinde görüş
me yapılmayacağı için, burada açıklıyorum. 

Bu maddenin değiştirilmesini, lüzumu halinde Baş
bakanlıkça müsaade edilmesi halinde, bu kadrolara 
tayin yapılabilmesi yerinde olacaktır. Çünkü, kayıt
lara göre 1981 yılında 2 milyon 600 bin olan işsiz sa
yısının 1982 yılında 3 milyon 200 bine çıkması mu
kadderdir. Bu suretle hiç olmazsa bir miktar da olsa 
işsizliğin önlenmesine ve hizmetlerin, yatırımların za
manında yapılmasına yardımcı oluruz. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Tosyalı. 
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(Danışma Meolıisi Başkanlıiğına J 

Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanınca ce-
vaplandırilması hususunda tavassutunuzu arz ede
rim, 

Saygılarımla. 
Orhan CİVELEK; 

Bankerler konusunda tedbirler almak üzere Hü
kümete Kanun Gücünde Kararname Çıkarma Yet
kisi Veren Kanunun, gerek Karma Komisyonda ve 
gerekse Genel Kurulda görüşülmesi sırasında; Sayın 
Maliye Bakanı, tasarı gayesinin, bankerleri tasfiye 
dtmıek öllmayıp, bankerlere bazı kolaylıklar ve dies-
teklemıelıer yapılarak öncelikle Vatandaş paralarının 
bankerler ellimden kurtarılması için düzenlemeler ge
tirildiğini ısrarla belirtmiştin I 

Ancak, ertesi gün yayımlanan Kararnamenin, 
bankerlik müessesesini tamıamen tasfiyeyi amaçla- I 
yan bir kaırarnam© olduğu hayretüe ve üzüntüyle mü-
şahade edilmiştir. 

AcaJba, Sayın Bakan, yayınlanan Kararnamenin 
bugün büyük bir sorun halline gelen banker mesele
sini halletmek için yeterli olduğu görüşünde midir? 
Yoksa, halkın ızdıralbıma çare getirecek yeni bir ka- I 
rarname hazırlığı içimde midir? I 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulaırıimıın Sayın Maliye Bakanı tara- I 
fundan cevaplandırılması hususunu saygılarımla arz I 
ederim. 

İmren AYKUT 

il. .Merkez Bankası, işçilerimizin ülkeler itiba
riyle döviz girdilerini gösteren bir düzenleme yapma- I 
maktadır. Bu nedenle işçi dövizlerinin gönderildik
leri ülkelere göre arz edebileceği değişiklikleri ince
leme imkânamız olamamaktadır. Halbuki, OECD ra
porlarında bütün işçi dövizleri, menşe, ülke parafla- I 
rina ve Amerikan Dolarına göre ayrıma tabi tuıüula- I 
rak gösteriıllmıefctiediır. Merkez Bankasının da bu ayrı- I 
mı yaıpan bir düzenlemeye girmesi sağjlianaımaz mı? I 

2. Orta - Doğu ülkelerimde Türk mütealhihiıtlleri 
ayanında çalışan Türk 'işçilerinim gelirlerinden % 30ı 
zorunlu kesinti yapılarak Türkiye'ye transferi gerek
mektedir. I 

İİ980 yılı somu İtibariyle bu yolla Ülkemize kaç 
milyon dolar transfer yapılmıştır?. I 

jKişfoel hesapllanmıza göre bu meblağ asgari 100 I 
milyon dolar olmalıdır. Yaklaşık bu miktarda bir 
transfer yapılmamışsa bunun sebebi nedir? I 
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iSayın Danışma Meclisi Başkanlığına 
İlişikteki sorularımın Sayın Maliye Bakanı tara

fından oevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz ede
rim. 

(Saygılarımla. 
İbrahim BARANGÎL 

Soru 1. Ödemıe güçlüğü içinde bulunan banker
lerin, işlemlerinin tasfiyesi hakkındaki Kanun Tasa
rısı Danışma Meclisinde «Ödeme güçlüğü içinde bu
lunan bankerlerim işlemlerinin düzenütenmesi ve gere
kirse tasfiyesi ve bunlara para yatırmış olanlarım hak
larının güvence altıma alınması» olarak değiştirilmiş, 
bu suretle Meclis, iradesini, düzenleme ve halkların 
güvence akına alınması istikametinde beli etmiş, 
tasfiyeyi son çare olarak kabul etmiştir. 

/Buma mukabil, Bakanlığımızca hazırlanan Karar
namenin birinci maddesinde, «ödeme güçlüğü içinde 
bulunan bankerlerin işlemleri bu Kanun Hükmünde 
Kararname hükümlerine göre tasfiye edilir» denil
mekte ve müteakip maddelerde de tasfiyenin usulle
ri açıklanmaktadır. 

/Dolayısıyla, bu Kararname ile Meclis iradesi hiçe 
sayılmıştır. Böyle bir yetki mevcut mudur? Böyle ise 
kaynağı nedir? Değilse bu çelişkili durumu nasıl açık
larsınız?. 

.Soru 2. Bu Kararname ile, bankerlere para ya
tırmış olanların haklarınım güvence altına alınabilme
sini mümkün görüyor muşumuz ve bugüne kadarki 
uygulama ne sonuç vermiştir? 

iSoru 3. Kararnaımeniiın Adalet Komisyonunda 
müzakeresine Maliye Bakanı olarak katılmamız, tas
fiyeden başka bir işlemi kabul etmediğiniz şeklinde 
yorumlanabilir mi? Değilse, bu derece önemli ve gün
cel bir konu hakkındaki Kararnamenin müzakeresine 
katılmayışınızın şayanı kalbul bir nedeni var mıydı? 
Ne idi? 

iDanışma Meclisi Sayın 'Başkanlığıma 
Sayım Maliye Bakanının cevaplandırması ricasıy

la : 
ıBankerfıik konuşumda çıkarılan Kararname bugü

ne kadarki uygulamalar karşısında amacıma ulaşmış 
mıdır? 

Bu, amaca ulaşmışsa, her gün banker bürolarıinın 
önümde bekleyen bankerzede vatandaşlar hâlâ ne is-
'temektedirler? 

Yatırım yapmış bankerler müşteri alacaklarını na
sıl ödeyeceklerdir? Ödeme güçlüğü çekmeyen ban-
fcerîer tasfiye edilmeyecekler midir? 
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Kararname uygulaması, durumu iyi olan banker
leri de tasfiyeye doğru götürmektedir. Bakanlık ola
rak bundan haberiniz var mı? Tedbirleriniz neferdir? 

Sayın Baikan, idare olarak yapabilecekleri her şe
yi yaptıklarını defaatilie beyan etmıiş'lerdir, Tefecilik 
kamunun himayesinde olmayan bir uğraşı idi. Kötü 
•niyetli bankerleri de bu sınıfa altaak mümkündür. 
O hailde, Türkiye'nin en ka'liiteılıi ve faızla demetlim elıe-
ımaınına sahip olıan Sayın Balkan, bir yıl öncesi dene
timler yaptırarak, iyi ve dürüst bankerleri diğarlıartin-
den aıyırdedemez miydi? Başka bir deyişlıe, verıgıi de-
nietimıimi bankerler üzerimde teksif ederek aynı sonu
ca ulaşamazlar mıydı? 

'Bugünün şartlarında sosyal bir ihtiyaç olan bu 
konunun çözümü içim daha mü'teıkâmil bir kararna
me çıkarılması veya diğer tedbirler düşünültaektıe 
midir? 

ıRecai DtNÇER Hayalti GÜRTAN 
Nurettin ÂYANOĞLU " fîmren AYKUT 

BAŞKAN — Sayın Balkan, arkadaşiiarıımıız tara
fından serdedi'len görüşlere, teklif ve temennilere ce
vap vermek üzere kürsüye teşrifinizi rica ediyorum. 
rum. 

ıSorularm yazılı veya sözlü cevaplandırılması 
mümkün bulunmaktadır. Süre, malum olduğu üzere 
45 dakikadır; ona göre konuşmanızı tanzim etmemi
zi rica ederim. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Teşek
kür ederim. 

»Sayın Başkan, Danışma Meclisimin değerli üye
leri; 

Hepimizi saygi'yla selamlarım. 

Vaktin imkân verdiği ölçüler içerisinde sayın üye
lerin ortaya koydukları tenkit ve görüşılıere, Bakan
lık olarak düşüncelerimizi arz etaek istiyorum, 

Üyelerin büyük ekseriyeti Malliye Bakanlığı Büt
çesinin özellikle gelir kaleminin önemimi ve Bültçe 
giderlerinin dengede tutulabilmesi için, gelir kalıemle-
rindeki miktarın sağlanımaısınıın önemi ve ağırlığı üze
rinde durdular. Özelikle Sayın Kırcalı, Sayın Aşkın, 
Sayın Pamak ve Sayın Uyguımer, demettim konuısunıda 
kâfi miktarda bir demetimin yapılamamasını ve bu 
denetimin yapılamamasının özellikle, dürüst vergi 
veren mükellefler (konuşumda bir haksız rekabetle de 
nıeden olduğunu, bumun her şeyden evvel haksız rekaı-
betin ortadan kaldırıilmaisı yönünden; diğer yönüyle 
de Devletin giderlerini .karşılamak ve personelime uy
gun, onun faaliyetini gereği gibi yapabilecek bir ücretin 
ödenmesi bakımından da zorunluluğunla değindiler. 

Bu temennilerime, bu tenkitlerine aynen iştirak ediyo-
rum ve bunun çaresi konuşumda da tedbirlere Ba
kanlık olarak girdiğimiz çalışmaları Sayın Danışma 
Meclisine belirtmekte de yarar görüyorum. 

Vergi kanunlları, 1980'im 12 Eylülünden sonra işba
şına gelen Hükümet olarak, ilk hazırladığımız tasa
rıların başımda geleniler olmuştur. 

Vergi kanunları o dönem için hâsılatı artırmak, 
Devletin 'ihtiyacı olan gelir kaymalklarumı süratle sağ
lamak için şarttı; bu her şeyden evvel uygulaman eko-
momi polllitikaısınııın da bir gereği idi. Türkiye eğer 
bu vergi kamunllarııylla ısüratlls gelir sağlayamadığı tak
dirde, uyguladığı ekonomik politikasında fiyat arltış-
liarını önlemesi, hizmıetinıi yapması ve bir para poli
tikası da uygulaması mümkün olamayacaktı. Bu açı
dan süratle vergi kanunları çıkartıldı. Bu kanunlar 
çıkartıldığı zaman daha çok ekonomik ve sosyal yön
den vergi kanunlarında gerekli düzenlemeler arzu 
edildiği seviyede yapılamamıştı ve zaten elede alın
ması düşünülmüyordu. • Bu, daha geniş bir açıdan 
bakılarak vergi kanunlarına eğilmeyi gerektiriyordu. 
Bu bakımdan kanunların hazırlanması devam eder
ken, vergi kanunlarını bu açıdan da incelemelere 
gidildi ve bunun neticesinde hazırlanan tasarılar he
pinizin bildiği üzere (Henüz daha Danışma Meclisi 
kurulmadan evvel) Güvenlik Konseyine sevk edildi. 

Bu kanunların hepsi büyük ölçüde tamamlandı. 
Zannediyorum tek bir Vergi Usul Kanununda yapı
lan değişiklikler dışında vergi kanunlarımızda tah
min ediyorum, ümit ediyorum ekonomik ve sosyal 
yönden büyük iyileştirmeler yapıldı. Bunlar muhak-
kakki kâfi değildir. Atılan ilk adımlardır. Bundan 
sonra da devam edecektir. 

Bu vergi kanunlarıyla, denetim konusuna Maliye 
Teşkilatının örgütlenmesi veya bu teşkilatını tamam
laması (Binalarının personelinin yetişmesi, eğitimi...) 
bu arada ele alındı. 

(Maliye Teşkilatının denetim elemanı hiç bir za
man Türkiye'de sayın üyelerin de ortaya koydukla
rı gibi, mükelleflerin denetimi için kafi değildir. Bu 
açıdan 1981 yılı başından itibaren denetim konusuna 
büyük ağırlık verdik. Bu, mevcut maliye müfettişi, 
hesap uzmanı, gelirler kontrolörleri kadrolarının tak
viyesi ötesinde, sistem itibariyle de bunun ötesinde 
başka şeylerin yapılmasını gerektiriyordu. Bu, vergi 
dairelerinin emrinde olan vergi kontrol memurları
nın, ki bunlar her vergi dairesinde mükellefleri çok 
sık ve her gün kontrol yapabilecek vergi kontrol me
murları kadrosunun süratle takviyesi, eğitimi ve ye-
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tiştirilmesL, Biz bunu sağlayabildiğimiz takdirde, 
Türkiye'de müessir bir vergi denetimi yapabileceği
miz kanaatindeyim. 

(Bunun için, kontrol memurları kadrosu bindir; 
fakat 600 - 700'den fazla eleman yok. Süratle, üçer 
aylık, dörder aylık bir eğitim programıyla bu kadro
lara, yüksek tahsil görmüş elemanlar alıp dörder ay
lık eğitimden sonra, üç aylık da hesap uzmanları, 
maîîye müfettişlerinin yanında rekafakatte çalıştır
mak suretiyile sene içerisinde, bir senede 800 - 900 
kişilik bir kadroyu bu denetime takviye etmek. Bu
nu süratle 4 veya 5 bin kişilik bir kadro haline getir
diğimiz ve defterdarlıklar ve vergi dairelerinin emri
ne böyle elemanların verilmesi halinde, her gün mü
kelleflerin bulunduğu yerler denetlenmek suretiyle 
bîz müessir bir denetimi yapabileceğimiz kanaatin
deyiz. i 

(Bunun dışında gayet tabii gelirler kontrolörlüğü, 
hesap uzmanları ve maliye müfettişleri kadrolarının 
da takviyesi gerekecek. 

Şu açık olarak ortadadır; Maliye olarak, Hükü
met olarak kazananın gerçek ölçüde vergisini ala
madığımız takdirde, Türkiye'de ekonomi politikası
nı yönetmemiz, bir hizmeti yapmamız mümkün de
ğil. Türkiye'nin en önemli, en acil konusu bu. 

Her şeyden evvel, peşin vergi sistemi 1981 yılımda 
büyük tenkitlere neden oldu. Buna mecburduk, bu 
mecburiyetin en önemli kesimi, Türkiye'de vergi ver-
memSiş bir (kesimlin kalmaması lazımdı. Serbest meslek 
faaliyeti ifa edenler, diğer gerçek usulde ıtÜcari faali
yette bulunan kesimin % 80'i Türkiye'de 
beyan ettikleri kazanç asgari ücretin altın
da olduğu için, vergi ödememektedirler ve
ya çok azı vergi ödemektedir. Bunun devamı 
halinde bir vergi adaletinden basetmemiz mümkün 
•değildi. îşte bunun için bu 'kesimden asgari ölçüde 
de olsa bir vergiyi alabilmeyi hedef kabul ettik. Bu 
suretle de bunu denetim elemanlarımızla ve Danış
ma Meclisine verdiğimiz Yeminli Serbest Hesap 
Mütehassıslığı Kanun Tasarısının çıkması neticesin
de kurulacak bu organizasyonla, Maliye teşkilatının 
kuvvetlenmesiyle, yine Danışma Meclisinin günde
minde bulunan Katma Değer Vergisi sistemiyle bun
lar birbirini tamamlayıcı bir kontrolla, yalnız dene
timle değil, vergi sisteminin geliştirilmesi suretiyle 
yapılacak, tamamlanacak sistemle, öyle ümit ediyo
ruz ki, gelecekte Türkiye'de her kazanan kazancı öl
çüsünde, yüksek nispetlerde değil; fakat adil ölçü
lerde vergilendirilecektin 

IBuna Hükümet olarak mecburuz, Türkiye olarak 
mecburuz. Bunu sağladığımız takdirde hizmeti daha 
iyi yapabileceğiz, memurumuza, işçimize daha fazla 
ücret verebileceğiz. Bu bakımdan, 1982 yılında he
defimiz bu yönde büyük hamleler yapmaktır, bunu 
ortaya koymak istiyorum. 

Sayın Aşkının, özellikle Hükümetin uyguladığı 
para, faiz ve döviz kuru politikası konusunda orta
ya attıkları ve bunun bugün için uygulanan ekonomi 
politikasındaki müspet etkileri konusunda ortaya 
koyduğu görüşlerden dolayı kendisine teşekkür ede
rim. Gayet tabii bu arada olumlu yönlerinin yanın
da bu programın birçok noktalarında birtakım ilave
lerin yapılması ve bu para politikasının, faiz politi
kasının devam ettirilirken, bazı konularında da de
ğişiklikler yapılması zorunluluğuna da değindiler. 

İDoğrudur, ekonomideki gelişmelere ve şartlara 
göre bu politikada da birtakım değişikliklerin yapıl
ması gerekir, şarttır. Enflasyonu Türkiye'de önle
mek ve dengeli bir kalkınmayı sağlamak her şeyden 
evvel para politikasıyla çok yakın alakalıdır. Bu para 
politikasının tamamlayıcı unsurları, hepimiz biliyo
ruz, faiz politikasıdır. Her şeyden evvel bütçe poli-
tîkasıdırı 

'Sunu belirtmek isterim, Türkiye'de 1981 yılında 
çıkarılan.vergi kanunları sayesinde, vergi mükellefle
rimizin 1981'de Türkiye Hazinesine yatırdıkları para 
sayesindedir ki, (Ben bu kanaati muhafaza ediyo
rum). Türkiye 1981 yılında enflasyonu önleyebil
miştir, hedefine ulaşabilmiştir; ihracat hedefi vergi 
kanunlarının getirdiği gelirler sayesinde olmuştur. Bu 
yönüyle de Türk vergi mükelleflerine 198İ1 yılında 
Hazinemize getirdikleri bu katkılardan dolayı da hu

zurunuzda teşekkür ederim. 

i$u yönünü ortaya koymak istiyorum; Türkiye 
kâfi miktarda denk bir bütçe sağlayamasaydı bugün 
bu para politikasını uygulayamazdı. Biz Maliye Ba
kanlığı olarak gelirleri alıp giderlerle bunu denk ya
pıp, Merkez Bankası kaynaklarına müracaat etmek 
değil, aksine birtakım imkânları orada bloke etmek 
suretiyle Merkez Bankası kaynaklarından ihracata' 
kredi verilmesi sağlanmıştır. Sanayiciye kredi veril
mesi sağlanmıştır. Bu imkânlar denk bütçe, hatta 
gelir imkânlarının artan oranlarda gelmesi sayesinde 
olmuştur. Bizim bu uyguladığımız ve bugün enflas
yonu düşürdük diyorsak, burada uygulanan bu ver
gi politikası, bütçe politikasının çok büyük etkileri 

I olduğu kanaatindeyim. 
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Faizler konusu; Sayın Aşkın özellikle durdular : 
Faiz Türkiye'de mevduat faizleri, bankaların uy

guladıkları kredi politikalarında özellikle büyük yük
sekliklerin olduğu genel bir şikâyet konusudur. Mev
duat faizlerinin Türkiye'de bugün için uygulanan faiz 
nispetleri enflasyonun üstündedir, tasarruf sahibine 
reel bir gelir artışı sağlar. Bunun devamı Türkiye'de 
tasarrufların bankalar sisteminde ve herşeyden evvel 
tasarrufu teşvik yönünden de zorunludur. 

Su ortadadır, kredi faizleri yüksektir, bunun in
dirilmesi gerekebilir. Bu yönde muhtelif düşünceler 
vardır. Özellikle bu faiz farkı olarak, % 10ı olarak 
tenkit edildi ve hatta kaldırılması suretiyle krediler 
ucuzlatılabileceği görüşü ortaya atıldı. Ben, faiz far
kı olarak kredilerden belirli imkânların, belirli bir 
fonda toplanmasının faydası ve yararına iştirak edi
yorum. Yalnız, nispetlerinin belirli ölçülerde olması 
da gerekir. 

'Bu, bildiğiniz gibi bir zamanlar % 25'ti, sonra 
% 1'5'e indi, belki daha aşağıya da çekilebilir, tşte 
bu alınan paralar sayesindedir ki, selektif kredi poli
tikası uygulama imkânımız oldu. Biz bugün ihracata 
% 23 - 24 faizle kredi veriyoruz. Bu faiz farkı işte 
diğer kredilerden alınan bu % 15'lerle finanse edili
yor. Bu yönüyle, eğer biz selektif kredi politikası 
uygulamak, yatırımları teşvik için, özel kesimin Mer
kez Bankası kanalıyla bankalar sisteminden alacağı 
kredilerde, ihracatı nasıl teşvik ediyorsak, diğer ko
nularda da teşvik politikası uygulamak istiyorsak, bu 
kredileri düşük verebilmemiz için belirli kredilerden 
belirli fon mekanizmasıyle para almamızın da zorun
luluğu vardır; fakat bu büyük ölçülere de varmaması 
gerek ir.-

Banka muameleleri vergisi % 25'ti, % 15'e indi. 
Bakanlar Kurulunun yetkisi vardır daha aşağıya çe
kebilir. Bu konuda da Bütçenin genel açılışında tü
mü üzerinde yapılan konuşmalarda da söylediğim gi
bi, Hükümet olarak bu yönde düşünüyoruz indir
meyi. Yalnız bu konuda bankaların, özel kesimin 
müşterek hareketiyle bu kredilerin aşağıya çekilme
si taraftarıyız. Yalnız, Hükümetin Banka muamele
leri Vergiısiinli düşürtme, buna mıulkplbii fonu azalt
mak suretiyle tek taraflı indirmesi yerine, Hükümet 
bunu yaparken, diğer taraftan da bankaların kendi 
masraflarında, kendi rantabl çalışmaları neticesinde 
masraflarını indirmek suretiyle kredi maliyetlerine, 
kendileri de katkı yaparak bu kredi faizlerinin çok 
daha süratli düşebileceği kanaatindeyim. 

'Diğer taraftan, şunu kabul etmek lazım; banka
lar aldıkları mevduatın hernekadar % 35'ini Mer

kez Bankasına mevduat munzam karşılığı olarak ya-
tırıyorlarsa da, bu, gerçekte bazı sektörler için % 35 
değildir. Bazılarında sıfıra kadar iner. Yani, açtık
tan bazı kredilerin çeşidine göre bu, mevduat mun
zam karşılığı yatırma oranları azalır. Mesela konut 
için düşüktür, tarım kredilerine verilenler için dü
şüktür. Bu yönüyle ihracata verdikleri krediler ora
nında, mevduatlarındaki karşılık yatırma oranlan dü
şüktür. Bu itibarla bizde genelde mevduat munzam 
karşılıklarının, mevduata oranı % 20 ile % 23 ara
sındadır. % 35 olarak genelde bir mevduat munzam 
karşılığı oranı söz konusu değildir. 

Diğer taraftan, yatırılan bu mevduat munzam kar
şılığına Merkez Bankası, vadelerine göre % 26'ya 
kadar faiz vermektedir. Yani, bankalar buraya yatır
dıkları paradan hiç bir karşılık almıyor değillerdir. 

Ayrıca bankaların mevduatlarına verdikleri faiz
lerin ortalaması hiç bir zaman % 50 değildir. Vadeli 
mevduat için olan % 50 oranı, vadesiz ve hatta diğer 
oranlarla mukayese edildiği zaman, yıllarla değişen 
oranlarda olmak üzere bu, bankadan bankaya değiş
mek üzere % 30 - 35 oranlarında hatta daha aşağı
ya inen nispetlerdedir. Disponibilite için tuttukları 
paralar için de bankalar, belirli ölçülerde Devlet 
tahviline de yatırma imkânları olduğu için, oradan 
da % 34'e yakın gelir elde ediyorlar, 

Bu itibarla 100 liralık bir mevduatın, özellikle 
% 45, % 50'sinin gittiğinden dolayı maliyetlerinin 
yükseldiği gerçeği vardır, etki yapar; fakat kredi ma
liyetlerinin aşırı derecede yükselmesi için esasta bel
li başlı bir neden de değildir. 

iPara politikasının uygulanması bakımından, ban
kaların mevduatlarının % 25'inin Hazine Plasman 
Bonolarına yatırılmak suretiyle bankalara o imkânın 
da alındığı konusu tenkit edildi, eleştiri yapıldı. Bu 
konuyu da ortaya koyarak, nedenlerini ve % 25'in 
neyi kastettiği konusuna da kısaca değinmek istiyo
rum* 

(Hepimiz biliyoruz, çok sevindirici bir konu; 
198Ü'in Temmuz ve Ağustos aylarında Türkiye'ye 
Almanya'dan büyük bir işçi akını, turist olarak gel
di. Bunlar gelirken ve Türkiye'deki kaldıkları müd
det zarfında büyük ölçüde döviz bozdurdular. Bu
nun memnuniyet verici ve Türkiye'yi ödemeler den
gesi yönünden de büyük rahatlığa kavuşturan, sevin
dirici olan bu hadise, diğer cephesiyle de Türkiye'
de emisyonu artırıcı bir unsur oldu ve 300 milyon 
doların bir ayda gelmesinin neticesinde bunun emis
yona etkisi, birden piyasadaki para hacmi büyük öl
çüde iki ayda yükseldi. Eğer biz bu parayı piyasadan 



Danışma Meclisi B : 48 29 s t • 1982 O : 5 

belirli bir ölçüde çekemediğimiz takdirde, uyguladı
ğımız para politikası yönünde menfi etkileri olacaktı. 
Bu itibarla belirli bir müddet için getirdiğimiz, artan 
mevduatın; yani mevduatlarının % 25'i değil; eylül 
ayında bir bankanın artan mevduatının % 25'ini, 
4 - 5 aylık bir müddet için, yani bu politikanın, bu 
menfi etkinin ortadan kalkacağı dönem için uygula
mak zorunda kaldık. Bu, Türkiye'nin para politikası 
yönünden de zorunlu idi. Bunun yerine bir başka 
usul de bulunabilirdi; mevduat munzam karşılığı nis
petini % 1, % 2 artırmak da düşünülebilirdi veya 
banka teminat mektuplarının artırılması gibi değişik 
sistemler olabilirdi. Her şeyden evvel piyasadan bir 
para çekme hadisesiyle karşı karşıya idik. Gerekleri 
budur ve bugün için ekonomi, önümüzdeki dönem
lerde de naniği hadiselerle karşılaşacağımız belli ol
madığı için, o karşılaşılan ekonomik hadiselere göre 
(Çünkü değişen hadiselerdir) bazı tedbirleri almamız 
gerekiyor. Bunları, belirli bir müddet geçtikten son
ra düzenlememiz mümkün, 

Özellikle bu vergi kayıplarını önlemek ve haksız 
rekabeti önleme bakımından da Sayın Aşkm'ın de
ğindiği hususa vergiyi alma konusuna, genelde bah
settiğim için fazla üzerinde durmayacağım. 

iSayın Pamak'ın vergi reformu, Maliye Teşkilatı, 
özellikle Maliye Teşkilatı konusunda ortaya koydu
ğu fikirlere aynen, Bakanlık olarak katılıyoruz. Ha
kikaten vergi memurlarımızın kalitesinin yükseltil
mesi, bunların görevlerini en iyi şekilde yapabilme
leri bakımından zorunludur. Eğitim konusu, en 
önemli ve üzerinde durduğumuz konudur. Gelirler 
teşkilatımızın, taşra teşkilatımızın eğitimi çok zorun
ludur. Burada, mükellefe arzu edilen hizmetin veri
lebilmesi, her şeyden evvel bu konu ile çok yakın-
'dan ilişkilidir. Denetim konusuna zaten değindim. 
Güçlü bir Maliye teşkilatını kurmak zorundayız. Kur
duğumuz takdirde Türkiye bundan çok şeyler kaza
nacaktır. 

,Sayın Salbuncu'nun ortaya koyduğu konular ara
sında özellikle bankalar sistemline değindiler. Türk 
Parası Kıymetini Koruma Kanununun değişip, değiş
meyeceğini; kur politikası ve faizin yüksekliğine ve 
bir de bankalar konusuna değindiler. 

Özellikle Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu 
konusunda daha evvel de düşiincelefimi ortaya koy
muştum-. Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu, 
il 980 yılından itibaren uyguladığımız ekonomik politi
kanın bir gereği olarak (düzenleniyor. Fakat şunu açık
ça ıbelirteyim; çok karışık, çıkan tebliğler dolayısıyla 

i ve Bakanlar Kurulu Kararlarıyla anlaşılması güç bir 
tablo haline geldiği için herkeste belirli bir korkular 

I da yatıyor. Gerçekte çıkarılan, yürürlükte olan 2 Ba
kanlar Kurulu Kararı; 17 sayılı ve 25 sayılı Karar 

I ve buna istinaden de Maliye Bakanlığının tebliğleri 
I vardır. Biz bunu Maliye Bakanlığı olarak her sene, 

yürürlükte olan bu 2 Balkanlar Kurulu Kararı, onun 
I dışında 20 ve 21 sayılı çok kısa Bakanlar Kurulu 
I Kararı vardır ve buna uygun tebliğleri de gözden 
j geçirmek suretiyle asgari hadde indirmek ve bunu 
I bir ithalat rejimi gibi, her sene Resmi Gazetede ilan et-
I melk suretiyle ortaya koymak ve ıbü'tün eskilerini bir 
I ölçüde ortadan kaldırmayı ve bu suretle de herkes 
I eline aldığı zaman mer'i mevzuatın ne olduğunu göre-
I rek bilmesi... Bilmezlikten ortaya çıkan bir korku ve 
I buna karşı bir reaksiyon var. Gerçekte içindeki hü-
I kümlerin o kadar korkutucu olmadığı kanaatindeyiz. 
I Ekonominin gereklerine, ihtiyaçlarına cevap veren bir 
I mevzuattır. Bu yönü ile bu uygulamaya geçtiğimiz 
I zaman, bundan şikâyetlerin azalacağını ve zaten eko-
I nomimizdeki gelişmeye göre de, bunun belirti bir 
I zaman sonrada tamamen ortadan kaldırılması müiB-
I kün olacağı kanatindeyim. Bunu daha evvel de be-
I lifttim ve belki de yalnız başına bir yetki kanunu ola-
I rak karşımızda kalacak. 

I Bu arada şunu belirteyim, vergi konusunda, birçok 
I arkadaşlar ortaya koydular, iSayın Kırcalı özellikle 
I belirtti; «Verginin ödenmesi yönünde Maliye teşki-
I la'tı yerine, bankalardan istifade etmemiz müimtkün 
I mü?» diye. Biz halihazırda 24 ilde ve 2 ilçede, İsken-
I derim ve Bandırma'da bütün vergileri Ziraat Banka-
I sına yatırma imkânı var. Ayrıca, 5 ilde de Ankara, İs-
I tanbul, İzmir ve Adana'da posta çeki ile ödeme im-
I kânı var. PTT havalesi ile bütün illerde ödenebilme 

imkânı var. Yalnız, burada tabii bizim alışkanlıkları-
I mız ve Mailiye teşkilatı ile buradaki ihtilafları orta-
I dan kaldıracak bir sistemi de geliştirdiğimiz takdirde, 
I vergi teşkilatlarımızda bu sene yapmayı düşündüğü-
I mıiiz; büyük teşkilatlanma ıkonusunda ödeneklerimiz 
I vardır. Tarafınızdan da Bütçe Plan Komisyonunca da 
I uygun görülen bu yatırım ve teşkilatlanma konusunda 
I aldığımız ödeneklerle 19811 yılında, özellikle, büyük 

şehirlerde verginin üçte İkisini topladığımız; istanbul, 
Ankara, İzmir, Bursa, Adana gibi büyük illerde Ma-

I liye teşkilatına bina olarak (Orada görev yapacak mü-
I dür, müdür yardımcısı gibi elemanlara) süratle yap-
I ma!k suretiyle, lojman imkânı verildiği takdirde, Ma-
I liye teşkilatı büyük güçlenme, çalıştığı yerlerin daha 
I muntazam olması sayesinde mükelleflere daha fazla 
I hizmet vermesi imkânlarını sağlamış olacağız. 

485 — 
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Bankalarımızın dışa açılması konusu çok önemli. 
Bu konuda bir - iki bankamızın yaptığı çalışmalara 
mukabil1, genelde 'bazı prensip esaslıarını Bakanlılk 
olarak ve Bankalar Binliği olarak ilan edip dışa açıl
mada daha bankalarımızın rahat ve serbest hareket 
etmelerimi belirli prensiplere 'bağlamayı düşünüyoruz. 
Şimdilik tabii İş Bankası, Akbank gibi bankalarımız 
dışta teşkilatlarını 'kurmak suretiyle faaliyete geçmiş
lerdir, banka olarak. Bunu zannediyorum belirli esas
larda diğer bankalarımız da yapabiieceklerdıir. 

Sayın Uyguner'in, Maliye Bakanlığı teşkilatı ola
rak özellikle daha alınması kolay olan vergilere il
tifat ettiğini ve bunların gelir (imkânlarının çok. az 
olması dolayısıyla da gücünü harcadığını; fakat arzu 
edilen geliri elde edemediğini haklı olaralk değindiler. 
Biz özellikle son yaptığımız vergi kanunları değişik
liğinde Maliye teşkilatı olarak ekonomik değeri ol
mayan vergilerin ortadan kaldırılmasını ve bunun 
üzerinden Maliye teşkilatının üstünden bunun atıl
masını, bütün gücümüzü gerçekte diğer vergilere ve 
hâsılatı fazla olan ve üzerine eğilmemiz lazım gelen 
vergilere götürmeyi esas kabul ettik. 

Bu hazırladığımız özellikle son çıkan emlak üze
rinden alınan vergiler konusunda getirdiğimiz sistem 
de budur. Burada Emlak Vergisi, Emlak Alım Ver
gisi, Gayri Menkul Kıymet Artış Vergisi, Mali Den
ge Vergisi, Veraset Vengisi, Bina inşaat Vergisi; bu 
6 vergi bir gayri menkul üzerinden alınan vergilerdir 
ve bunların getirdiği hâsılat Maliye Bakanlığı olarak 
44 - 45 milyardır bütün bir senede. Fakat 20 milyon 
mükellefi karşımıza alıyoruz bu suretle. Teşkilatın 
güç olarak da % 45'ini 'bunlara veriyoruz. Öbür ta
raftan 1% 55'inıi biz 1 trilyon 800 milyarlık vergiyi 
almaya sarf ediyoruz veya 1981 için 1 trilyon 600 
milyarlık bir geliri sağlamak için % 55'i veriyoruz; 
'% 45 gücümüzü 40 milyarlık bu vergileri sağlamaya 
veriyoruz. Maliye, öyle kaniim ki, bu vergileri ta-
miamen bıraktığı takdirde dahi o gücünü öbür tara
fa verdiğinde daha fazla gelir elde edecektir. 

Bu açıdan bu vergilerde mükellefi çok rahatsız 
eden, Maliyenin belirli ölçüde yükünü hafifletecek 
bîr reform diyebileceğim bir değişiklik yapıldı. Em
lak Vergisi dışında diğer bütün vergileri bir ölçüde 
Emlak Alım, Gayri Menkul Satış, Gayri Menkul 
Kıymet Artış Vergisi ve diğerlerini bir nevi harç ha
linde, tapuda alım - satım hallinde ödenecek hale ge
tirildi. Tek Emlak Vergisi kaldı. Onun dışında Bina 
Vergisi belediyelere devredıilimek suretiyle ruhsatla 
beraber belediye, bina inşaat harcını Öderken o şe
kilde alınması esası getirildi. 

En mühimi, mükellefleri çok rahatsız eden tak
dir komisyonlarına gönderme dş'i kesinlikle ortadan 
kaldırıldı. Yani bugün bir mükellef bir gayri menkul 
satın aldığında, bir gayri menkulü sattığında, vera
set suretiyle gayri menkule sahip olduğunda, intikal 
ettiğinde verdiği beyannamelerde 3 - 4 sene sonra 
vergi teşkilatı tarafından takdir komisyonuna gönde
riliyor ve burada ihtilaflar büyümek suretiyle vergi 
mahkemelerimiz, hatta komisyonlar bunlarla baş ede
mez duruma geliyor; herşeyden evvel mükellef de 
4 - 5 sene sonra, herşeyin bittiğini bildiği bir hadise
den 4 veya 5 sene sonra karşısına büyük vergiler çı
kıyordu. Bu konu da bu getirdiğimiz vergi sistemiy
le halledilmiş oluyor. Bu bakımdan sayın Uyguner'in 
düşüncelerinin bir ölçüde gerçekleştirilmeye çalışıl
dığını; fakat bu konularda yapılması lazım gelen her
şeyin bittiği kanaatinde olmadığımızı,, bu yönde ça
lışmaların devam ettiğini, gelecekte bu yönde de da-
ba iyiye gidiş konusunda çalışmalar sonuçlarının 
Danışma Meclisine intikal ettirileceğini belirtmek is
teri m ̂  

Sayın Tuıtuım'un özellikle bütçe tekniği, bütçe ya
pısı konusunda ortaya koyduğu eleştiriler ve özellik
le bütçe ödenek farkları ve ödenek harcama arasın
daki durum ve bütçenin Devlet memurlarıyla ilgili 
konuları konusundaki eleştirilerine çok da kısa olsa 
bazı cevaplar vermek istiyorum, 

Genelde büyük ölçüde kendilerine katılıyorum. 
Hakikaten Türkiye'de 'bütçe tekniği ve bütçe yapı
sında yapılması lazım gelen çok şeyler vardır. Fakat 
ben şuna kaniim ki, Türkiye bütçe harcamalarını, 
iyi bir bütçeyi yapabilmesi için bazı mevzuatın ta
mamlanmasının da gereğine inanıyorum. Türkiye'de 
bütçe yapısı herşeyden evvel bir kadro 'kanununa 
bağlıdır. Bugün için Türkiye'de bu kadro kanunu 
mevcut değildir. Devlet kadrosunu, ne kadar perso
nel çalıştırması lazım geldiğini ve burada değişiklik
lerin ancak yasama meclisleri vasıtasıyla yapıHabile-
ceğini bir sisteme bağlaması gerekir. Bu itibarla, öy
le ümit ediyorum ki, Danışma Meclisine verilen kad
ro kanunu bize bütçenjin daha iyi ve gerçekçi olarak 
yapılmasında büyük katkılar sağlayacaktır. 

Diğer bir konu; 1050 sayılı Muhasebe-i Umumi
ye Kanunu, 2490 sayılı İhale Kanunu; bunlar bizim 
harcamalarımızı ve diğer konularda bütçe uygula
masını disipline alacak mevzuatlardır. 

Hakikaten Türkiye'de Meclislerden alınan öde
neklerle, başlangıç ödenekleriyle bitiş ödenekleri ara-

|: sında büyük farklılıklar vardır. Bu, hükümetlerin al-
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mış oldukları yetkilerle bu bütçeleri yıl sonunda ye
ni 'ödenekler ilavesiyle yükseklere, daha büyük ra
kamlara çıkarmalarına neden oluyor. Bahsedildiği 
gibi % 50 - 60'a varan farklılıklar da ortaya çıkmış
tır. 1981 yılında, Bütçe takdim konuşmamda da söy
lediğim gibi, asgari ölçülere 'indirilmiştir ve 1982 yı
lında da bu Bütçe, kabul ettiğiniz Bütçeden sonra ek 
ödenek talebiyle gelmemeye kararlıyız; herhangi ila
ve, çok büyük hadiseler çıkmadığı takdirde... 

Biliyorsunuz ki, 1981 yılında 150 milyarlık, zan
nediyorum bir miktarı mahsuptur, 130 milyarlık bir 
ek ödenek ilavesi yapılmıştır. "Onun dışında Hükü
mete verilen yetkilerle bütçe artmıştır. Bu sene 1982 
Yılı Bütçesinde ek ödenek de almadığımız takdirde, 
'başlangıç ödeneğiyle bitiş ödeneği arasındaki farkın, 
ıbütçenin çok asgari ölçülerde kalacağını ve bütçe di
siplini içine girmiş olacağımızı ümit ediyoruz. 

Ödenek, harcama arasındaki farkın nedenleri ka
naatimce muhtelif. Harcamayı yapamamış olması, 
tespit edilen ödeneğin fazla olması, maliyenin bazı 
imkânsızlıkları neticesinde kıısmasıyla harcamanın 
yapılamaması ve ortaya konulan diğer görüşler doğ
rudur. Her 'birinin bu harcamada belirli ölçülerde 
rolü olduğu kanatindeyim. Fakat herşeyden evvel şu 
bir gerçek: Bütçede her halükârda arzu edilmiş ol
masına rağmen ödeneğin tam olarak sarfı mümkün 
olamıyor. Nedenleri muhtelif. Bir kere 'bütçe ödene
ği Türkiye'nin muhtelif kaza ve vilayet dahil teşkila
tına dağılıyor. Örneğin; personel ödenekleri. Bunla
rın her saymanlıkta belirli bir artıkları kalıyor. Tam 
olarak bunu gönderip aynı miktarda harcamanız 
mümkün değil, belirli bir artık bırakıyor ve dolayı
sıyla bütün Türkiye çapında bu düşünüldüğü zaman 
belirli bir ödenekle harcama arasında fark ortaya çı
kıyor, 

Bir de, bazı ödenekler bir evvelki yıldan ertesi 
yıla devrediyor. Yani emanete alınmak suretiyle o 
ödenek 1981 'de kullanılma imkânı oluyor ve öncelik
le daireler bu ödenekleri kullanıyor. 1982 yılına ait 
ödeneğini de ya tamamlıyor harcayabilirse, harca-
yamadığı takdirde de devrediyor. Herşeyden evvel 
bu devreden ödeneklerin asgari ölçülere inmesi ve 
belirli nedenler olmadığı takdirde bir evvelki bütçe
ye aktarılmaması lazım. Bunun da tabii, ödenek -
harcama bazında dengeleri bozan hususları var. Bu 
bahsettiğini konular ve bftr de tabii, Hazinenin bazen 
açık bütçe ile karşılaştığı dönemlerde ekseriya bu çok 
daha fazla oluyor. Ödeme güçlIüM'eri harcamayı öde
nek bazıma çıikaırmıyor, aşağıya çekliyor. Bütün bunlar 

her şeyden evvel dikUdd, denlk bir bütçenin hazırlanması, 
gelir kaynaklarmın hatta biraz fazla vermesi halle
rinde bu bahsettiğim konularda |% 90, hatta bunun 
üstüne % 100'e yaklaşma imkânları olur ve şuna ka
niim ki, teknisyen arkadaşlarımın da bana verdikleri 
ve ıben de, kendim bu kanaatteydim), hiçbir zalman da 
°/o 100'e bu bahsettiğim ödenek artıklarının kalması 
zorunluluğu bize % 100 ödeneğin harcama imkânını 
vermiyor. Hesaplarımızı bir ölçüde de bununla yapı
yoruz ve bu % 10'luk bir belirlıi yerlerdeki artışlar, 
neticede Bütçenin bu şekliyle başiangıçdaki alınan 
ödeneklerle kapanmasını sağlayabiliyor. Ben şuna 
eminim, 1982 yılı Bütçesi harcama bazında da öde
neğe çok yakın bir şekilde gerçekleşecektir. 

1981 yılı gelirleri konusundaki tahminim üzerin
de ben, 1981 yılı Kasım ayındaki gelir tahminlerinin 
memnuniyet verici olduğundan bahsettim ve 170 kü
sur milyarlık bir gelir alındığını belirtmiştim. Tabii 
bu 170 milyar yalnız vergi gelirleri olarak değildir, 
bütün tüm gelirlerdir, konsolide Bütçenin geliridir. 
Bu Aralık ayında 122 milyar olarak gerçekleşmiştir, 
gelmiştir. Bizim, orada da şunu açıkça belirtmiştim 
muhtelif konuşmalarımda ve takdim konuşmalarım
da; Bütçenin gidişatı gelirlerin giderleri karşılayacak 
denk bir bütçe intibaını bize veriyor. Yani bu gelir 
1 trilyon 630'a ulaşamadığı takdirde gider hesapları
mız da o seviyeye ulaşamayacak, bu da aşağıya gide
cektir. Bu kanaatimi, bu iyimserliğimi muhafaza edi
yorum ve Bütçenin bu sene denk veya çok az bir 
farkla, müspet veya menfi kapanabileceği kanaatin
deyim. Bu yönüyle tahminlerimizin; Ocak, Şubat tah
minlerinin de bizi bu sonuçla kapatacağı gösteriyor. 
Bunu açıklamak isterim. 

Personel konusunda ve personel mevzuatımız ko
nusundaki ortaya koyduğu eleştirilerde Sayın Tutum, 
doğrudur. Hakikaten personel Bütçe kanunlarıyla, 
yan ödemelerle, getirilen bu özel görev tazminatla
rıyla konunun halli kısa dönemlerde ve gerçeği hiç
bir ziaman sağlamayan adımlar oluyor. Bunun Hükü
met olarak da bilinci içindeyiz; fakat kısa bir dö
nem için 1982 yılı Martına kadar yapabileceğimiz 
konularda arzu ettiğimiz büyük atılımı yapamayaca
ğımıza kani olduğumuz için, Danışma Meclisi kurul
madan evvel ika tasarı hazırlandı. Bir tanesi Marta 
kadar süratle hazırlanması lazım gelen kesimdi ki, 
tahmin ediyoruim Güvenlik Konseyi gündemlinde, kı
sa bir zamlan içerisinde çıkacaktır. Orada ilk adım 
atılıyor. Belirli ölçülerde imkânlar sağlanmaya çalı
şılıyor. Bu, arzu edilen nihai hedefimiz olmuyor, ol-
mayacaiktır. Bunu 1982 yılında devam ettirmek su-
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reliyle, tahmin ediyorum 1983 yılı Bütçesi ile me
murlar için getirilen personel rejimimin daha iyi 'bir 
adımım atmış olacağımızı ümit ediliyorum. Bunun 
esaslarının Personel Dairesi, Maliye Bakanlığı 'belir
li ölçülerde sahibinin bulunması konusunda da gö
rüşü yerindedir, doğrudur. Bu konunun (belirli ölçü
lerde, kanaatim odur ki, Maliye ve Devlet Personel 
Dairesi ile müştereken; fakat yetkileri ve görevleri 
belirli çerçeveler içerisinde konulmak sureciyle halli 
lazımdır. Personel çünkü mali mevzuatla çok yakın 
ilgilidir, Bütçe ile çok yakın ilgilidir. Maliye Bakan
lığı olarak bunun dışında kendimizi kabul edemeyiz. 
Aksi takdirde bütün Bütçe sistemimizi ve mali sis
temimizi, ekonomi sistemimizi etkiler. Bu yönü ile 
maliye ile çok yakın ilişkisi vardır; fakat genel dü
zenlemelerin, genel sistemin, personelin işe alınışı, 
tanzimi, geliştirilmesi, eğitimi, bunların ceza hüküm
leri, bütün bunların belirli sistemler içellisinde Perso
nel Dairesi tarafından tanziminde zorunluluk Vardır. 
Hükümet olarak bunun üzerine eğilinmektedir. 

Sayın Tosyalı'nın, Bütçenin uygulaması ile alaka
lı ortaya koyduğu görüşler de bize ışık tutmuştur. 
Özellikle işçi kadroları ile alakalı olarak ortaya koy
duğu konularda sıkıntılar ortaya çıkabilir, doğrudur. 
Biz tabii kadro kanunlarıyla bazı düzenlemelerin bu 
konuya ışı'k tutabileceği Ikaflaatindeyiz; fakat tabii 
önergesi konusunda; incelediğimiz zaman veya oyla
maya konulduğu zaman Hükümet olarak, görüşümü 
arz edeceğim. Bu konuda sıkıntılar, problemler var
dır. Bir ölçüde de görüşlerine iştirak etmek müm
kündür. Bunu da arz etmek isterim. 

Her şeyden evvel de bize eleştirileriyle ışık tutan 
ve 1982 yılı Bütçe uygulamamızda bize büyük katkı
da bulunacak olan Sayın Danışma Meclisi üyelerine 
teşekkür ederim. 

Huzurlarımızdan ayrılmadan evvel, özellikle, soru 
soran, sorularını belirten arkadaşlarımın suallerine 
cevaplan, mümkün ise ve bana ayrılan zamanın dol
masını da gözönüne alarak yazılı vereceğim. 

Yalnız, özellikle bankerler konusunda belirli bir -
iki konuya, yazılı vermeme nağmen, temas etmeyi is
tiyorum. 

Biz, Yetki Kanununu Hükümet olarak aldığımız 
zaman ortada iflas etmiş, icra mahkemelerine müra
caat etmiş, kaçmış bankerler viardı ve vatandaş, bu
raya parasını yatırmış olan; nereye müracaat edeceği 
ve nasıl hakkını arayacağı bir sorun olarak ortaday
dı. Hükümet olarak acilen karşımıza çıkan konu bu. 
Yetki Kanunu Ibiır sene müddetle Hükümete kanun 
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kuvvetinde kararname hamlamla yetkisini vermiştir; 
fakat ortada bir hadise var; 20 -. 30 tane banker kaç
mış, iflas etmiş; bunların problemini halletmek la
zım. Efendim biz size bunları düzenleme... Bu, iflas 
ettiğini mahkemeye müracaat etmiş, kaçmış olan (ban
keri tekrar ayağa kaldırmak mümkün mü? Vatanda
şın önce şu acil olan sorununa çare bulunmalk üzere 
bu yetki kullanılmıştır ve biz bu yetkiyi kullanırken 
de Hükümet olarak, Kanunun bize verdiği yetkiyi 
aştığımız kanaatinde değiliz; ama ortada mevcut, ça
lışan bankerlerin böyle (bir tasfiye ile karşı (karşıya 
'kalmaması için düzenleme yapılma ihtiyacı da var
dır; ama acil sorun bu idi. Kararname, yetkinin alın
masının ertesi günü getirildi. Bu itibarla Hükümet 
olarak bu konuyu ortaya koymak ve diğer konular
da da çalışmalar yapılıyor ve zannediyorum Devlet 
Bakanı Sayın Öztrak, Komisyonda da bu konuya 
ait açıklamalarda bulundu, 

Diğer konu, bana açıklama fırsatı verdiği için de 
teşekkür ederim, bir arkadaşımız, Adalet Komisyo
nunda Yetki Tasarısının görüşülmesi sırasında Mıali
ye Bıakanının niçin gelmediğini ortaya koydu. Şunu 
açıkça belirtmek isterim ve kendisinin de bunu bil
diğini zannediyordum, Adalet Komisyonuna 15 da
kika zannediyorum Sayın Devlet Bakanı ilhan Özt
rak da geç geldi. Geç gelmesinin nedeni, söz konusu 
ettiğim 6 vergi kanunu Güvenlik Konseyi gündemin
den o gün çıkmış kanunlardır; 6 tanesi de. Maliye 
Bakanı olarak benim sevk ettiğim bir Kanundu, ora
da bulunmam zorunluluğu vardı. Sayın Öztrak, bu 
konuyu, 'ki hukuki konusu, kendisi benden çok daha 
iyi Komisyonu aydınlatabilecekti, bu gerekçe 'ile 15 
dakika Komisyona giremeyeceğini belirtti ve kendisi 
oraya geldi ve talhmlin ediyorum ki, Hükümet olaralk 
Adalet Komisyonunda görevimizi yapıtığımız ve kâfi 
miktarda cevap verdiğimiz kanaatindeyim. Bu neden
le Komisyona gelemedim ve gelemememin de nedeni 
budur, özellikle belirtmek isterim. 

Hepinizi saygıyla selamlar, teşekkür ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan 
bu açıklamalarınız için. 

Değerli üyeler; Maliye Bakanlığı 1982 Mali Yılı 
Bütçesinin bölümlerine geçilmesinlî oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bölüm
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

(Bir hususu hatıriatlmıalkta fayda mülahaza ediyo
rum; Maliye Bakanlığı Bütçesinin Danışma Meçti-
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since kalbul edilmesinden sonra Genel Bütçemin mad
delerine geçilmesi zarureti var. Bunu 'bilhassa duyur
makta fayda mülahaza ediyorum. 

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 4 213 914 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rımıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul efd'ilImıişCir. 

111 Devlet Bütçesinin Düzenlen
mesi, Uygulanılması ve Dene
timi 616 382 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kabul etrmeyıenJıer... Ka
bul edilmiştir. 

Hı2 Devlet Gelirlerine tlişkıini 
Hizmetler 12 825 213 000 

• BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul eden-
îter... Kabul etmeyenler... Ka
lbul edilmiştir. 

113 Devlet Muhasiebe Hizmetleri 3 0ı76 740 000,. 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul eden-
ler... Kabul etmıeyeniıeır... Ka
lbul edilmiştir. 

114 Devlet Mallarıma ilişkin 
Hizmetler 11 420 116 000 
'BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul eden-
Jler.,. Kabul etmeyenler... Ka
lbul edilmiştir. 

115 Hazinle ve Genel Ekonomi 
PoMtıikasıma ilişkin Hizmet
ler 716 857 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul eden
ler,.. Kabul etmıeyteofcr... Ka
lbul edilmiştir. 

116 Devlet Hukuk Danışmanlığı 
ve MuhaJkemaJt Hizmetferi 540 314 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınızla sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
lbul edilimişüir. 

Bölüm Lira 

910 Kurumlara Kaftıkna Payları 
ve Sermaye Teşkilleri 212 475 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

920 İktisadi Transferler ve Yar
dımlar ,24 851 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

930 ıMaflii Transferler 385 452 433 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Ka-
ıbul edilmiştir, 

940 Sosyal Transferler 61 120 650 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Ka-
ıbu\ edilmiştir. 

950 (Borç ödemeleri 111 981 871 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul ödien-
fer... Kalbul eıtimeyenfer... Ka
bul edilmiştir. 

Böylece Maliye Balkan/lığı 1982 Mali Yılı Bütçe
si Danışma Medüisiimoe kabul edilmiştir, hayırlı ve 
uğurlu oillsun. (Alkışlar) 

1982 Mali Yılı Bütçe Kanun taslarıisinin 1 nci mad
desini, müzakerelere başladığımız 1 noi gün okutmuş
tuk, bu maddeyi tekrar okumuyorum : 

1982 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

/Birinci Kısım 

Genel Hükümler 

Birinci (Bölüm 

Gider, Geir ve Denge 

Gider Bütçesi : 
MADDE 1. — Genel Bütçeye giren dairelerin 

harcamaları için (A) işarettli oetıvelide gösterildiği üze
re (1 772 118 009 000) liralık ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bilindiği veçhile bugüne kadar bü
tün okutltuğuımluz bölümlerle bahis konusu ödeneğin 
teferruatı daha evvelce kabul edilmiş bulunuyordu. 
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Bu maddeyi daha evvelce kaibul edilmiş olan bö
lümler de dikkate alkılmalk kaydıyla oylarınıza sunu
yorum. Kaibu1! edenlıer... Kaibul etmayenfer... Kıalbui 
edümıişltıir. 

ıMa/dde 2'yi ctatuyorulm. 

Gelir IBütçesi : 

MADDE 2. — Gemöl Bütçemin gelirleri 'bağlı 
(B) işaretli cetvelde (gösterildiği üzere (!1 707 1İ18 009 0(00) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

B — CETVELİ 

Gelir Türü Lira 

d ıVıergd Gelinleri 1 440 577 009 000 
BAŞKAN — Bölümü 
oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul ddlenfer... Ka
bul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Ge
linler 146 500 000 000 
İBAŞKAN — Bölümü 
aylarınıza siuınaıyonum. 
Kaibul edenler... Ka
ibul etaeyenJler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Fonlar 120 041 000 000 
BAŞKAN — Bölümü 
lavlarınıza süintuıyorum. 
Kaibul edenler... Ka
bul etmeyerier... Ka
bul edilmiştir. 

(B) cetvelini 2 nci madde ile birilikte oylarınıza 
sunuyorum. Kaibul edenlıer... Katyul etmeyenler...., Ka
bul edilmiştir. 

Müsaade ederseniz, maldddDer uzun süreceği için 
Divan Üyesi arkadaşımız oturarak okulsun. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Danışma IMıecfei Başkanlığına 

Malumları bulunduğu üzere, Bütçe Kanunu tasa
rısı üzerindeki görüşmelere değişlik programa göre 
Ibugün başlanması gerekecektir. Münhasıran değişik
lik önergesi verillen maddeler üzerinde müzakere açı-
ılarak, diğerlerinin müzakleresıiz oylanması da zamanı 

idare yönünden zaruri ve faydalı olacaktır. Konunun 
bir önerge olıaralk Yüce Mıeolislilmize sunıulmıasını ar? 
'Ve tekllif ederim. 

Saygularımıla. 
Ahmet İSenvar DOĞU 

;BAŞKAN — Sayın üyeler; bu önerge ile okuya
cağımız 70'i mütecaviz, 77 maddede yalnız önerge 
verilmiş olan hususlarda müzaikere açılması, düğer 
maddelerinin müzafcerte açılmaksızın oylanması talıep 
edilmiekıtedir. 

Bunu oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... Ka-
bu lietmeyenler... Kaibul edilmiştir, önerge veçlhıille iş
lem yapılacaktır. 

Madde 3'ü okutuyorum. 
Denge : 

MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edi
len gelir arasındaki (65 000 000 000|) liralık fark iç 
'borçlanma ile karşılanacaktır. 

İBAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
'bul edenler... Kaibul etmeyenlller... Kaibul edilmiştir. 

tkinici Bölüm 

Bütçe Uygulama Esaslara 

Ödeneğin Dağıtımı : 
MADDE 4. — Bütiçe kanunlarına ekli (A) cet-

vellerindeki ödenekler, Maliliye Bakanlığınca bellMe-
neoek ilkeller ve serbest bırakma oranları daihiıllimde 
kullanılır. 

IBu oranlar üzerinde harcama yapılamaz. 
İBAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum, Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edıilmliştlir. 
Aktarma : 
MADDE 5. — A) Münhasıran (100 - Personel 

giderleri) harcama kalemi altındaki ö'denıeklerle ilgili 
olarak, aynı kuruluş bütçesi içinde kalmak koşuluy
la programlar arası aktarma yapmaya, 

IB) [Hizmeti yaptıracak olan kuruluşun isteği üze
rine bütçesinden, mali yıl içimde hizmeti yürütecek 
olan daire veya idarenin bütçesine ödenek aktarmaya 
ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya, 

Maliye Balkanı yetkilidir., 
Mali yıl içinde diğer bir daire ve idareye aktarılan 

ödeneklerle ilgili hizmetlin yürütülmesiyle bütçesine 
aktarma yapılan daire veya idare görevlıidir. 

İBAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. K^ 
bul edenler... Kaibul etmeyenler... Kaibul ediilimüştıir. 

Bölüm Düzeni ve Deyimler : 
MADDE 6. — Gider cetvellerinin, bölümleri, 

program bütçe uygulamasında programlar şeklftnde 
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ıdiüzenîöair. Programlar altprogramlara, alitproıgıraım-
l'ar da hizmetlerin veya harcamalar m niteliğine uy
gun ödenek türlerine göre faaliyet veya projelere ay
rılır. Her faaliyet veya proje gerekli sayıdaki harcama 
(kalemlimden oluşur. 

!İ050 sayılı Mulhasebei Umumiiye Kânunu ile di
ğer kanunlarda ve bu Kanuııılda yer alan; 

a) «Fasıl ve Bölüm» deyimleri bütçe sınıflamdı-
rılmasındaki «Program»'ı 

ıb) «Kesim deyimi «Alitpnogram»'!, 
c) «Madde» deyimi, harcama kalemlıerini de 

kapsayacak şekilde «Faaliyet» veya «Proje»'yi, 
|d) «Tertip» deyimi, hizmet veya harcamanın ya

pılacağı program, alıfcproigram, ödenek türü, faaliyet -
proje ve harcama (kalemi bileşimimi, 

e) Borç ödemeleri yönlünden «İlgili hizmet tler-
ıtilbi» deyimi, (personel giderlerine ait harcama kalem
lerindeki ödenek bakiyeleri yalnızca personel, gider
leri bonolarıma karşılık gösterilımek koşuluyla) hik
met veya harcamamın ait olduğu program bazımı ifa
de eder. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarımıza sunuyorum. Ka
bul, ödemler... Kabul etmıeyenler... Kalbul edillrn'işıtir. 

Yeni Tertip, Harcama ve Gelir Kalemleri Açıl
ması : 

MADDE 7. — A) 'İlgili mevzuatıma göre, yuh 
içinde 1982 Yılı Programıma almam projeler 
için (2) ödenek r.'türü altımda, hizmetin gerektirdiği 
hallıerde de (3) ödemek türü altında yemi tertipler; ya 
da (A) işaretli cetvelin bütünü içimde yeni faaliyet ve 
harcama kalemleri açmaya, 

B) Gerektiğimde (İB) işaretli cetvelde yeni bölüm. 
kesim ve madde fcallemllera açmaya, 

Maliye Bakamı yetkliidir, 
ıBAŞKAN — Maddeyi oylarımıza sunuyorum. Ka

bul, edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edıilmiişitir. 

/Üçüncü Bölüm 

»Mali Politikaya 'llişklim Hükümler 

(Bütçe Politikası ve Mala Kontrol : 
MADDE 8. — Maliye Balkanı, 
A) Harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, 

dengeli ve etkili bir bütçe politikası yürütmek ama
cıyla gelir ve giderlere ilişkin yasa, yönetmelik ve ka
rarnamelerin uygulamalarını düzenlemek üzere, ge
rekli önlemleri almaya, standartları saptamaya ve sı
nırlamaları koymaya, 

B) Giderlerimin yarısımldam fazlası Hazine yar
dımları ile karşılamam ve katma bütçeli idare duru-

tmunıda bulunmayan özel yasalarla kurulmuş kamu 
kuruluşlarınım hizmet programlarımı yılı içimde dü
zenlemeye ve bunlar için harcamalar Ve istihdam 
esasları yönümden, gerekli standartları saptamaya ve 
sınırlamaları koymaya, 

Yetikilidir. 
jBu madde hükmü özel idareler, belediyeler, dömer 

sermayeli kuruluşlar ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
hakkımda da uygulanır. 

(BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kalbul etmeyenler... Kalbul edilımişlfiir. 

Rıesimi Taşıtlara tlişkim Hükiümller : 
MADDE 9. — Resmi taışılt kullamımımida uygıula-

macak ilkeller aşağıdadır. 
A) Resmi taşıit kulamımına ilişkim 3.6.1979 güm 

ve 7/180)77 sayıüı Kararmame hükümleri 1982 büıtç^ 
yılımda da uygulamaya devam olunur, 

iB) Taşıt Kamumu uyarımca yardım ve bağış yo
luyla kurumlarım edinecekleri taşıtlar hakkımda mar
ka, model ve motor hadimleri itibariyle sımiTİıamalar 
koymaya Maliye Bakamı yetfkilıidir. 

C) 237 sayılı Taşıt Kamumuma göre Emniyet Ge
nel Müdürlüğünce satım alınacak taşıtlarım adedi, 
cinsi ve diferansiyel sayıları bu kamumda gösterilımiş-
itiir. 

(BAŞKAN — Maddeyi oylarımıza sunuyorum,. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gecem yıllar borçları : 
MADDE 10. — Mali yılın somuna kadar ödene-

mediği gibi, emanet hesabına da alınamayan ve 
M.UJK.'nun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına 
uğramamış bulunan geçen yıllar borçlarına ait öde
meler aşağıdaki ilkelere uyularak yapılır. 

A) Personel giderleri geçen yıllar karşılıklı ve 
karşılıksız borçları : 

Yılları bütçelerinin (100 - Personel giderleri) ne 
ait harcama kalemleri ile 220, 230 ve 250 nci harca
ma kalemlerinden doğup da, ilgili hizmet tertiplerin
de karşılığı bulunan veya bulunmayan borçlar, «Per
sonel giderleri geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız 
borçları» faaliyetinden ödenir. 

Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde, per
sonel giderlerine ilişkin harcama kalemlerinden ak
tarma yapılmamak kaydıyla, 1982 yılı bütçesinin aynı 
veya diğer programlarındaki ödeneklerden bu faali
yete aktarma yapmaya veya yeterince ödenek kaydet
meye Maliye Bakanı yetkiidir. 

B) Diğer Geçen Yıllar Karşılıklı ve Karşılıksız 
Borçları : 
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Yılları bütçelerinin (100 - Personel giderleri dışın
daki) harcama kalemlerinden doğup da, ilgili hizmet 
tertiplerinde karşılığı bulunan veya bulunmayan (borç
lar, «Diğer geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borç
ları»: faaliyetinden ödenir. 

Bu faaliyetteki ödeneğin yetmemesi halinde, (100 -
Personel giderleri dışında) kalan aynı veya diğer hiz
met tertiplerindeki ödeneklerden aktarma yapmaya 
Maliye (Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Katma Bütçeli İdarelere (Hazine Yardımı : 

MADDE 11. — Katma bütçeli idarelerin bütçele
rini denkleştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı Büt
çesinin Hazine yardımı tertiplerine ödenek ve karşı
lığı katma bütçenin (B) cetveline gelir yazılan mik
tarlardan, bu amaca göre fazla olduğu saptanan kı
sımları, mali yıl sonunda ilgili idarelere ödenmeyerek 
Maliye Bakanınca iptal edilir. 

Ayrıca, katma bütçeli idarelerin (Vakıflar Genel 
Müdürlüğü dışında) mali yıl sonuna göre Maliye Ba
kanlığınca saptanacak bütçe fazlaları genel bütçeye 
gelir yazılır., 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırım Harcamaları : 

MADDE 12. — Yıllık programlara ek yatırım 
cetvellerinde yer alan proje dışında herhangi bir pro
jeye yatırım harcaması yapılamaz. Ancak Silahlı Kuv
vetler Bütçesinin programlarında 2 ödenek türü için
de yer alan savunma sektörü, alt yapı, inşa, iskân ve 
tesisleriyle, NATO Enfrastrüktür'ün gerektirdiği inşa 
ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile 
REMO programı içerisinde yer alan alım ve hizmet
ler, Devlet Planlama Teşkilat vizesine bağlı olmayıp, 
yıllık programlara ek yatırım çizelgelerinde yer al
maz.: 

Proje adı 'belirtilmeyerek ödeneklerin bir proje nu
marası altında toplu olarak verildiği hallerde, bu top
lu ödeneklerin hangi projelerde kullanılacağına iliş
kin olarak Devlet Planlama Teşkilatı ile ilgili Bakan 
'tarafından onaylanmış programlarda gösterilen işler 
esas alınır. 

ıBAŞ(K!AN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Malzeme Ofisinden Taşıt Alım Kredileri
nin Mahsup Süresi : 

MADDE 13. — Geçen mali yıl içinde Devlet Mal
zeme Ofisine yatırılmış bulunan taşıt bedelleri, taşıt

ların mali yılın bitiminden itibaren üç ay içinde tes
lim edilmesi ve tahakkuk evrakının verilmesi kaydı ile 
aynı yıl bütçesinden malbJsup edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Fonlara İlişkin Hükümler : 
MADDE 14. — Maliye Bakanlığı bütçesinde yer 

alan çeşitli fonlara ilişkin hükümler aşağıda gösteril
miştir. 

A) Personel Giderleri Fonu : 
Bütçelerine konulan ödenekler yetmediği takdir

de, ilgili mevzuatının gerektirdiği harcamalar için, 
100 - Personel giderleri (Üniversitelerin gece öğreti
mine ilişkin fazla çalışma ücreti ile konferans ücreti 
hariç) ile yolluk karşılığı verilen tazminatlar, sürekli 
görev yollukları, yurt dışında görevli öğretmen aylık
ları, muhtar ödenekleri ile ilgili tertiplere, Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin (930-09-3-301-940) ıtertibindeki 
ödenekten aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneği yeterince artırmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

Hizmetlerini transfer tertiplerinden aldıkları öde
neklerle yürüten kuruluşların yukarıda sayılan öde
nek ihtiyaçları için, yalnız bu ihtiyaçlarında kullanıl
mak üzere bağlı oldukları bütçenin ilgili transfer ter
tibine aktarma yapılabilir. 

B) Yatırımları Hızlandırma Fonu : 
Maliye 'Bakanlığı Bütçesinin (930-09-3-303-940) 

tertibindeki ödenekten; 
1982 Mali Yılı Programının uygulanması, izlen

mesi ve koordinasyonuna ilişkin Kararname hüküm
lerine uyularak 1982 yılı yatırım programının uygu
lama durumuna göre gerektiğinde öncelikli sektörler
de yer alan yatırımların hızlandırılması veya yılı için
de gelişen koşullara göre öncelikli sektör ve alt sek
törlerde yer alan ve programa yeni alınması gereken 
projelere ödenek tahsisi ve - veya ödeneklerinin artı
rılmasında kullanılmak üzere söz konusu projelere 
ilişkin mevcut ve - veya yeniden açılacak tertiplere 
ve Maliye Bakanlığı bütçesinin Kamu İktisadi Teşeb
büsleri ile ilgili faaliyetlerine aktarma yapmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

C) Dış Finansmanı Sağlanan Projelerin Giderle
rini Karşılama Fonu : 

Uluslararası kuruluşlarca dış finansmanı sağlanan 
genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri ve diğer kamu kuruluşları projelerinin 
çeşitli nedenlerle yetersiz kalan Türk lirası giderleri
ni karşılamak üzere; Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
(930-09-3-308-940) tertibindeki ödenekten,, genel ve 
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katma bütçeli kuruluşların hizmet programlarındaki fc 
harcama kalemleri ile, Kamu İktisadi Teşebbüslerine 
ve diğer kamu kuruluşlarına yapılacak transferlerle 
ilgili olarak Maliye Bakanlığı bütçesinde mevcut ve
ya yeniden açılacak tertiplere aktarma yapmaya, bu 
ödeneğin kullanılış şeklini ve harcama esaslarını sap
tamaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

D) Sıkıyönetim1 Giderleri Fonu : 
Maliye IBakanlığı bütçesinin (930-09-3-319-940) 

tertibindeki ödenekten, 1402 sayılı Kanuna 15.5.1973 
tarih ve 1728 sayılı Kanunla eklenen fıkra gereğin
ce her türlü sıkıyönetim giderlerini karşılamak üzere 
Başbakanlık bütçesinde açılacak tertibe aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

E) Kur Farklarını Karşılama Fonu : 
Yurt dışımda kuruluşu olan Genel Bütçeye dahil 

dairelerin (1) ve (3) ödenek türü altındaki tertiplerde 
yer alan (3) ödenek türü altındaki <]610, 620 ve 710 
Harcama kalemleri hariç) ve yurt dışındaki kuruluş
lar için döviz olarak kullanılması gereken ödenekle
riyle, Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli 
idarelerin uluslararası kuruluşlara yapacakları öde
melere dönük ödeneklerin yabancı para karşılıklarını 
sabit tutmak ve 30 Kasım 1981'deki kurlar ile trans
fer anındaki kurlar arasındaki farkı karşılamak ama
cıyla Maliye Bakanlığı bütçesinde (930-09-3-302-940) 
Kur Farklarını Karşılama Fonu tertibindeki ödeneği 
ilgili kuruluşların hizmet programlarında mevcut ilgi
li tertiplere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

F) Yedek Ödenek : 
Maliye Bakanlığı bütçesinin1 (930-09-3-309-940) 

tertibindeki ödenekten, bütçelerin Maliye Bakanlığın
ca belirlenecek veya yeniden açılacak tertiplerine ak
tarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

G) 'Maliye Bakanlığı bütçesi ile katma bütçeli 
kuruluşların Emekli Sandığına ödemeler ile ilgili ter
tiplerinde mevcut ödeneklerin yetmemesi halinde bu 
tertiplere yeterince ödenek kaydetmeye Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesine Ödenek Kaydı : 
MADDE 15. — Genel Bütçe dışındaki kamu ku

ruluşlarının bütçelerine, genel bütçeye dahil daireler
ce yönetilen her derecedeki yatılı okullarda veya yurt 
dışında kendi hesaplarına okutturacakları öğrenciler 
için konulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarları
nı, bu yasaya bağlı (B) cetveline gelir ve bu öğrencile-
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rin her çeşit giderlerini karşılamak üzere (A) cetve
linde ilgili kurumun bütçesinde mevcut veya yeniden 
açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Baka
nı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kal 
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Bayındırlık Bakanlığı ile Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanlığı Bütçelerine Yapılacak Aktarmalar : 

MADDE 16. — Devlet kurum ve müesseseleri 
ile kamu tüzelkişileri, dernekler, vakıflar ve kurum
lar tarafından veya dış yardımlardan; 

a) Her türlü yapı, demiryolu, liman, hava mey
danı, akaryakıt ve benzeri tesisler ile bunlara ilişkin 
tesisat, proje ve benzeri işlerin yaptırılması amacıyla 
Bayındırlık Bakanlığı adına Hazineye yatırılacak pa
ralar, 

b) Sulama, içme suyu, yol ve köprü gibi tesis
lerin yaptırılması ile bunların bakımı, etüt, araştır
ma ve proje hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıy
la Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı adına Ha
zineye yatırılacak paralar, 

Maliye Bakanlığınca bir yandan (B) cetvelinde 
açılacak özel tertibe gelir, diğer yandan (a) fıkrasın-
dakiler Bayındırlık Bakanlığı, (b) fıkrasındakiler Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı bütçelerinde (A) 
cetvellerinin sonunda açılacak özel program, alprog-
ram, faaliyet veya projelerdeki harcama kalemlerine 
ödenek kaydolunur.! 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamayan kısım
lar, ertesi yıla yukarıdaki esaslara göre devren gelir 
ve ödenek kaydolunur. 

Bayındırlık Bakanı (a) fıkrasında belirtilen işlerin 
yapılmasında ilgili kuruluşların ihale mevzuatını uy
gulamaya yetkilidir. 

Köy İşleri ve Kooperatifler [Bakanlığı, işin ge
rektirdiği durumlarda gelir ve ödenek kaydı işlemi
ni beklemeksizin (A) cetvelinin ilgili program, alt-
program, faaliyet veya projelerinden zorunlu harca
mayı yapabilir. İşin bitiminde yapılan harcamalara 
göre tahakkuk eden miktarı ilgili özel program, alt-
pragram, faaliyet ve projelerindeki ödenekten harca
ma yapılan kalemlere aktarmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Ko
mutanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçelerine 
İlişkin Aktarma İşlemleri : 
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MADDE 17. — A) Milli Savunma Bakanlığı 
tarafından Jandarma Genel Komutanlığına veya Jan
darma Genel Komutanlığınca Milli Savunma Bakan
lığına cari mali yıl içinde yapılan hizmetlerin bedel-
lerini karşılamak amacı ile, varılacak uzlaşma üzeri
ne, ilgili iki bütçenin program, altprogram, faaliyet 
ve projeleri arasında karşılıklı olarak aktarma yap
maya, 

B) Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel 
Komutanlığı bütçelerinde yer alan Silahlı Kuvvet
lerin tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve te
darik hizmetleri ile bir programa ait bir hizmetin 
diğer bir program tarafından yürütülmesi halinde 
ödeneği ilgili program, altprogram, faaliyet veya pro
jeler arasında karşılıklı olarak aktarmaya, 

C) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Kültür Ba
kanlığının, Kültür ve Turizm Bakanlığı adıyla birleş
tirilmesi nedeniyle yeni örgütlenmenin gerektirdiği 
bütçe uygulamasına ilişkin düzenlemeleri yapmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Bu maddeyle alakalı bir önerge var, 

okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Basın - Yayın Genel Müdürlüğü 1 Ocak 1982 tari

hinden itibaren Turizm ye Tanıtma Bakanlığından alı
narak Başbakanlığa bağlanmış bulunmaktadır. 

Halen Başbakanlık Basın - Yayın Genel Müdür
lüğü olarak hizmetlerini yürütmesi ve teşkilat kanu
nu çıkıncaya kadar idari ve mali hizmetler için ev
velce olduğu gibi 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı Teşkilat Kanununun bu Genel Müdürlüğün 
görevleri ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına de
vam edilmesi gerekmektedir. 

Bunu sağlamak üzere, Bütçe Kanununun 93 ncü 
sfayfasında 17 nci maddesine (D) fıkrası olarak bu fık
ranın eklenmesini müsaadelerinize arz ederim. 

Mustafa YÜOEL 

Madde 18. — (D) fıkrası : 
«Başbakanlık Basın - Yayın Genel Müdürlüğü

nün Teşkilat Kanunu çıkıncaya kadar; 265 sayılı Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı Teşkilat Kanununun, bu 
Genel Müdürlüğün görevlerini yürütmesiyle ilgili 
2, 10, 29 ve 33 ncü maddelerinin uygulanmasına de
vam olunur.» 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI MUS

TAFA A. AYSAN — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılmak

tadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş ve 17 nci 
maddenin altına (D) bendi olarak eklenmiş bulun
maktadır. 

Maddeyi bu şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde yeni şekliyle ka
bul edilmiş bulunmaktadır. 

Bağış ve Yardım Kolu ile Gelen Malzemeler : 
MADDE 18. — A) ıDış kaynaklardan veya ulus

lararası anlaşmalar içerisinde bağış ve kredi yolu ile 
gelecek her çeşit malzemenin navlun ve dış alımla il
gili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile bunların 
karşılığını ilgili bütçelerinde mevcut veya yeniden 
açılacak harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye ve 
gereken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

B) 198:2 bütçe yılı içerisinde Milli Savunma Ba
kanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçları 
için yabancı devletlerden askeri yardım yolu ile ya 
da diğer yollardan fiilen sağlanacak malzeme ve eş
ya bedellerini bağlı (B) cetvelinde bu adlarla açıla
cak tertiplere gelir ve karşılıklarını da Milli Savunima 
Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçele
rinde açılacak özel tertiplere ödenek ve gider kaydet
meye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Bağışlara: İlişkin Hükümler : 
MADDE 19. — Bağışlara ilişkin özel ödenekler

den; 
A) Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek ar

tıkları ile tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımın
dan yetersiz olanları, 

B) (A) fıkrasındakiler dışında kalıp da, 20 000 
lirayı aşmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanma
yanları, 

İptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Ko
mutanlığınca Yabancı Ülkelere Yapılacak Hizmet 
Karşılıkları : 

MADDE 20. — A) Milli Savunma Bakanlığı 
ve Jandarma Genel Komutanlığınca yabancı ülkele
re ve uluslararası kuruluşlara kiraya verilen veya bir 
hizmetin yerine getirilmesinde kullanılan kara, de
niz ve hava taşıtlarından alman kira veya ücret tu
tarlarını; 

— 494 — 



Danışma Meclisi B : 48 2 9 2 1 . 1982 O : 5 

B) Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Jandarma Genel 
Komutanlığı dahil) öğrenim ve eğitim müessesele
rinde okutulan ve eğitim gören yabancı uyruklu su
bay, astsubay veya erlere yapılan masraflar karşılı
ğında ilgili devletlerce ödenen miktarları; 

C) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gere
ğince yedek hava alanlarının bakım ve onarımları için 
verilecek paraları;! 

Aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan büt
çeye gelir, diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı ve 
Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerinin sonunda 
açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu su
retle ödenek kaydolan miktarlardan yılı içinde har
canmayan kısımları ertesi yıla devretmeye; 

iM'aliye Bakanı yetkilidir. 
İBAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka-

toul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

DPT Etüt ve Proje Ödenekleri : 

MADDE 21. — Devlet Planlama Teşkilatı Büt
çesinin; 

A) (İTİ-01-2-001-310) tertibindeki ödenekten, bir 
kısmını Devlet Planlama Teşkilatınca gerekli görülen 
hallerde harcama ilkelerine uygun çalışmaların yap
tırılması amacıyla, bütçelerin ilgili tertibine aktarma
ya ve bununla ilgili diğer işleri yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. Devlet Planlama Teşkilatı aynı amaç
larla il özel idarelerine; iktisadi Devlet Teşekkülle
rine ve diğer kamu teşebbüslerine yaptıracağı hiz
metlerin (bedellerini peşin ödeyebilir. 

B) (111-01 -3 -141 -930) tertibinde yer alan öde
neği, kalkınmada öncelikli yörelere ilişkin program 
ve projeleri desteklemek amacıyla, 'bütçelerin ilgili 
harcama kalemlerine aktarmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. Aynı amaçlarla diğer kamu kuruluşlarına ya
pılacak ödemeler de bu tertipten karşılanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bağlı Cetvellere İlişkini Hükümler 

Bağlı Cetveller : 
MADDE 22. — A) 1050 sayılı M.U.K.'nun de

ğişik 29 ncu maddesine göre, 
a) Birinci madde ile verilen ödeneğin dağılımı 

«A» işaretli, 
b) özel hükümlerine göre 1982 mali yılında tah

siline devam olunacak Devlet gelirleri «B» işaretli, 

c), Devlet gelirlerinin dayandığı temel hükümler 
«C» işaretli, 

d) Yasalarla bağlanmış vatani hizmet aylıkları 
«Ç» işaretli, 

e) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme
ye yetki veren yasalar «G» işaretli, 

f) /Harcamalara ilişkin formül «R» işaretli, 
B) 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uya

rınca her yıl Bütçe Kanunu ile saptanması gereken 
miktarlar «H» işaretli, 

C) 17 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
göre her yıl Bütçe Kanununda gösterilmesi gereken 
ve 1050, 2490, 3904, 4353, 5433, 5539, 6200, 6686 ve 
6760 sayılı yasalarla ilgili parasal sınırlar «t» işaretli, 

D) 6 . 7 .1931 tarihli ve 1838 sayılı Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından idare edilecek Okul Pansiyon
ları Kanununu değiştiren 11.6.1932 tarih ve 2005 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince Milli Eği
tim Bakanlığı tarafından idare edilecek okul pansiyon
ları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
sağlık okulları öğrencilerinden alınacak pansiyon üc
retleri «M»! işaretli, 

E) 7 . 6 . 1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Mü
dafaa Mükellefiyeti Kanununun; 

a) 36 ncı maddesine göre Milli Müdafaa Mükel
lefiyeti yoluyla alınacak 'hayvanların alım değerleri 
«O» işaretli, 

b) 38 nci maddesine göre alınacak motorlu ta
şıtların alım değerleri «P» işaretli, 

F) Maliye Bakanlığınca yıl içinde değişiklik ya
pılabilmesi kaydıyla Taşıt Kanunu uyarınca kurum
ların satın alacakları taşıtların en çok satın alma be
delleri «T» [işaretli, 

Cetvellerde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Bu madde ile alâkalı bir önerge 
var, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlık Divanına 
Bilindiği üzere 1050 sayılı Kanun uyarınca, Dev

let gelirlerinin dayandığı temel hükümler, Bütçe Ka
nununa 'bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmektedir. 

Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlandıktan sonra yü
rürlüğe giren ilişik cetveldeki gelirlere ilişkin Kanun
lar ve Kanun Hükmündeki Kararnamenin de (C) işa
retli ceflvele dahil edilmesi gerekmektedir. 

Arz öderiz. 

Akif EiRGİNAY Ahmet Sen'var DOĞU 

BAŞKAN — Cetveli okuyunuz. 
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2431 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Ha!kkında Kanuna bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında. 
1598 sayılı Mali Denge Vergisi Kanununun Değiştirilmesi Hakkında. 
541212 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişikliık Yapılması Hakkında. 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkımda. 
Ödeme Güçlüğü içinde Bulunan Bankerlerin işlemleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname. 
Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi Inışa Tesislerinin Teşviki Ha'k-
Ikında. 
827 sayılı Rıhtım Resmi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında. 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında. 
11319 sayılı Emlak; Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında. 
492 sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında. 
2464 sayılı Belediye Gelirleri 'Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında. 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında. 
73318 sayılı Veraset ve intikal Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında. 

'BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 

IBÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI MUS
TAFA A. AYSAN — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.., 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEİM — Katılıyo

ruz. 
iBAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet ka

tılıyor. 
Bu önerge, kanun 'takarısınin neşrinden somra çı

kan Maliye Bakanlığıyla ilgili diğer kanunları kap
samaktadır^ 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge Jcalbul edilmiştir. 

Bu maddeyi, bahis 'konusu olan, şimdi kabul etti
ğiniz önerge ve aynı zamanda üzerinde Komisyonu
muz tarafından (I) ve (R) cetvellerinde yapılan de
ğişikliklerle beraber, oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kalbul edilmiştir. 

23 ncü maddeyi okutuyorum. 
Iflb) Cetveline İlişkin Diğer Hükümler : 
IMADDE 23. — a) Musul petrollerinden (biriken 

(100) milyon liralık paydan mali yıl için'de tahsil edi
lecek kısım, (B) cetvelindeki «ÇeşMi Gelirler», 

b) 1702 sayılı Yasaya göre petrolden alınacak 
Devlet hakkı, bütçenin (B) cetvelindeki «Petrolden 
Devlet Hakkı» 

Tertiplerine gelir kaydolunur. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kalbul et

meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

IDöner Sermaye Gelirlerine ilişkin Hükümler : 
JMADDE 24. — Genel Bütçeye dahil dairelerle, 

katma 'bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işlet
melerin (Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, 
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür
lüğü ve Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı döner serma
yeli işletmeler hariç) bir ay içinlde gayrisafi hâsılatın
dan % 15'e kadar olan kısmını ve dönem sonu net 
kârlarını genel bütçeye peşin gelir kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

Uygulanacak oranlara, peşin gelirlerin toplanma
sına, kaydına, raporianmasına, yıl sonu kârlarına mah
subuna ve bildirim ve ödeme sürelerinin saptanmasına 
ilişkin hususlar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 

IBu madde hükmünün yerine getirilmemesinden do
ğan Hazine kaybı, ilgili döner sermaye işletmelerinin 
ita amiri ve saymanından 6183 sayılı Kanuna göre 
yarı yarıya tahsil edilir. 

Geçmiş bütçe yasalarında yer alan peşin gelir hü-
kümllerinin uygulanmasında süre aşımı nedeniyle or
taya çıkan gecikme zamları aranmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir, 

Fonlara ilişkin Gelir Kaydı ve Aktarma İşlemleri : 
M A D D E 25. — a) 1567 sayılı Yasanın 6258 sa

yılı Yasa ile değişik 1 nci ve 16.9.1960 gün ve 79 sa
yılı Yasanın 9 ncu maddelerine dayanarak, Bakanlar 
Kurulunun 2.6.1961 gün ve 5/1280 sayılı Kararı ge
reğince kurulan «İstikrar Fonu»na yatırılacak pa-
ların net artıklarını, 
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b) T.C. Merkez Bankasında NATO hesabında 
toplanan paralardan Maliye Bakanlığınca belirtilecek 
tutarı, 

c) Çeşitli (kanun ve kararnamelere dayanılarak 
oluşturulmuş fonlar arasında, fonların kuruluş amaç
larını karşılamaya yetecek miktarın üzerindeki kıs
mını, iş bu fonların genel amaçları içinde karşılıklı 
olarak devretmeye, Maliye Bakanı yetkilidir. 

d) 16,9.1960 tarihli ve 79 sayılı Yasanın 5 nci 
maddesinin 1 nci fıkrası gereğince açılan «Akarya
kıt İstikrar Fonu» nun net gelir fazlası, 

Gelir Bütçesinin ilgili tertiplerine gelir kaydedilir. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Kısım 

Kamu Personeline İlişkin Hükümler 

Birinci Bölüm 

Aylıklara İlişkin Hükümler 

Katsayı 

MADDE 26. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunun 154 ncü maddesi uyarınca sınıflara ait gös
terge tablosunda belirtilen gösterge rakamlarının ay
lık tutarlarına çevrilmesinde (30) katsayı, 14.4.1981 ta
rih ve 2446 sayılı Kanuna göre subaylara, astsubay
lıktan subaylığa geçenlere, astsubaylara ve uzman 
jandarma çavuşlarına (3.7), er ve erbaşlar (3.0) kat
sayı, 

Uygulanır. 
Katsayı tespiti nedeniyle aylıklarda meydana ge

lecek artışlar hakkında 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinıin (e) fıkrası hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kadrolara İlişkin Genel Hükümler : 
MADDE 27. — Memur kadroları ile ilgili yasal 

düzenleme yapılıncaya kadar, 
a) 1322 sayılı Genel1 Kadro Kanunu ile Kurum

lara verilmiş ve intibak işlemlerinde kullanılmış bu
lunan kadrolar İle 1971 - 1980 mali yuları bütçe ka
nunlarının ilgili maddeleri uyarınca kurumlara veril
miş olan kadrolar ve «İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
'benzeri kuruluşların Genel1 Yatırım ve Finansman 
Programı» dışında kalan Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
vs benzeri kuruluşlarının 1979 - 1981 mali yılları büt-
re kanunları hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığın
ca vize edilen kadroları 1982 Mali Yılı için de ge
çerlidir. 

Ancak kuruluşların mevcut kadrolarından 28.2.1982 
tarihi itibariyle boş olanlar ile bu tarihten sonra 
herhangi bir nedenle boşalanların, açıktan atama 
amacıyla kullanılması Başbakanlığın' iznine tabidir. 

b) 15.5.1975 gün ve 1897 sayılı Kanun ile ka
nun hükmünde kararnamelere göre intibakı yapılan 
personelin aylıkları, kurumlara verilen kadrolara da
yanılarak söz konusu Kanunla kararnamelerin inti
bak hükümlerine göre saptanan dereceleri üzerinden 
ödenir. 

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici maddelerin 
15.5.1975 gün ve 1897 sayılı Kanun ve kanun hük
münde kararnamelere göre yapılan intibaklarda or
taya çıkacak hatalar veya itirazlı işlemler ile yargı 
organlarınca verilen kararlara göre düzenlenecek dü
zeltilmiş intibak formları aylık ödemelerine esas alı
nır. 

c) 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü 
maddesi hükümleri uyarınca alınan 13.11.1971 gün 
ve 7/3434 sayılı Kararname ile hu kararnameyi de
ğiştiren kararnamelerdekii hükümlerin uygulanmasına 
devam olunur. 

d) Genel, Katma ve Özel Bütçeli kuruluşların 
kadrolarında yer alan sorumlu saymanlar ile Maliye 
Bakanlığına bağlı saymanlık müdürlükleri ve sorum
lu saymanlıklarında çalıştırılan memurlardan Maliye 
Bakanlığınca gerekli görülenlerin kadroları ilgili ku
ruluş kadrolarından düşülerek Maliye Bakanlığı kad
rolarına eklenir. Bu kadrolarda çaliştırılan memurlar
dan Maliye Bakanlığınca uygun görülenler bu yolla 
Maliye (Bakanlığına devredilen kadrolara naklen ata
narak aynı saymanlık müdürlükleri ile sorumlu say
manlıklarda görevlendiriMrler. 

e) 12.3.1964 gün ve 440 sayılı İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ile Müesseseleri ve İştirakleri Hakkın
daki Kanunun 8 nci maddesindeki 3 ayhk süre 
31.12.1982 tarihine kadar uzatılmıştır. 

f) Genel ve Katma Bütçeli dairelerle, mahalli 
idareler veya Kamu İktisadi Teşebbüsleri yahut özel 
kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanı
larak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı 
işyerleri ile İş Kanununa tabi olmayan daire ve ku
rumlar, 657 sayılı Kanuna göre çaliştırdıkları perso
nele ait kadrolardan anılan Yasanın 48 nci madde
sinde belirtilen genel ve özel koşulları taşımak kay
dıyla sakat ve eski hükümlüler için1 îş Kanununun 
25 nci maddesinde belirlenen oranlarda kadro ayırır
lar ve yükümlü oldukları kadar atama yaparlar. 
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g) İl özel idareleri ile belediyeler için 1982 Mali 
Yılında memur ve işçi kadrosu ihdas edilemez. 

BAŞKAN — Bu maddeyle alakalı bir önerge 
var; okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
1982 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının, Bütçe, -

Plan Komisyonunca 27 nci madde olarak aynen ka
bul edilen 28 nci maddesinin (a) bendinin aşağıdaki) 
biçimde değiştirilmesi arz ve teklif olunur. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
«a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanunuyla kurum

lara verilmiş ve intibak işlemlerinde kullanılmış bu
lunan kadrolar ile 1971 - 1981 mali yılları bütçe ka
nunlarının ilgili maddeleri uyarınca verilmiş ve değiş
tirilmiş olan kadrolar (Devlet Planlama Teşkilaitı kad
ro cetvelimin «Not» bölümü dahil) ve «İktisadi Dev
let Teşekkülleri ve benzeri kuruluşların Genel Ya
tırım ve Finansman Programı» dışında kalan Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri ve benzeri kuruluşların 1979 -
1981 mali yılları bütçe kanunları hükümleri uyarınca, 
Maliye Bakanlığınca vize ©dilen kadroları 1982 Mali 
Yılı için de geçerlidir. 

Ancak, kuruluşların mevcut kadrolarından 
28.2.1982 tarihi itibariyle boş olanlar ile bu tarihten 
sonra herhangi bir nedenle boşalanların, açıktan ata
ma amacıyla kullanılması 'Başbakanlığın iznine tabi
dir.» 

BAŞKAN — Bu maddenin numaralanmasında bir 
hata var. Müsaade ederseniz omu Komisyonla beraber 
halletmemiz iktiza ediyor. Aynı zamanda Hükümetin 
de madde numarası itibariyle bir daha gözden geçir
mesi lazım önergeyi. 

Değerli üyeler; 
Maddelerin numaralanmasındaki bir hata nedeniy

le 27 nci maddenin, bu önergeyi oyılayabilmek için 
tekrar müzakeresi iktiza etmektedir. Bu itibarla, tek
riri müzakereye açıyorum. 27 nci maddeyi tekrar mü
zakere edilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 27'yi okutuyorum. 
(27 nci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bilindiği gibi biraz evvel okuduğu

muz önerge bu maddenin (A) bendinin değiştirilme
sini öneriyordu. Bunu oylarınıza sunuyorum; daha 
evvel okuduğumuz için. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge kabul edilmiştir. 27 nci maddenin 
(A) bendi bu önergeye göre değiştirilecektir. 

Bu değişiklikle birlikte 27 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
denin tümü kabul edilmiş bulunmaktadır. | 
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Kadro Cetvelleri Bütçe Kanununa Eklenen Ku
rumlar : 

MADDE 28. — Devlet Başkanlığı ve Yasama Or
ganı personelinin, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Sa
yıştay ve Yargıtay Başkanlıkları ile Adalet Bakanlı
ğında Hâkimlik ve Savcılık mesleklerinde bulunan
larla bu meslekten sayılan görevleri1 yapanların kadro 
cetvelleri bu yasaya eklidir. Anılan kadrolar hakkın
da bu yasanın (intibak formlarına dayanılarak aylık 
ödenmesini öngören hükümleri saklı kalmak üzere) 
kadrolara ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

İşçi Kadroları : 
MADDE 29. — A) Genel Bütçeye dahi daire

ler, katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluş
lar, Kanunla kurulan fonlar ve 'hizmetlerini genel ve 
katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları öde
neklerle yürüten kuruluşların 1979, 1980 ve 1981 
mali yıllarında Maliye Bakanlığına biÜdilrerek vize et
tirmiş bulundukılları sürekli işçıi kadrolarından 28.2.1982 
tarihi itibariyle dolu olanlar 1982 Mali Yılı için de 
geçerlidir. 

Söz konusu idare ve kuruluşların vizeli sürekli 
işçi kadrolarından 28.2.1982 tarihi itibariyle boş olan
ları iptal edilmiştir. İptal edilen bu kadrolar en geç 
30.4.1982 tarihine kadar Maliye Bakanlığına bildiri
lir. 

Bu idare ve kuruluşlar 28.2.1982 tarihi itibariyle 
dolu olan vizeli sürekli işçi kadrolarından 1982 Mali 
Yılında herhangi bir nedenle boşalanları iıptal et
mek ve iptal ettikleri kadroları üçer aylık dönemler 
itibariyle Maliye Bakanlığına bildirmek zorundadır
lar. 

B) Söz konusu idare ve kuruluşlar 1.3.1982 ta
rihinden itibaren 30 iş gününden fazla süre ile çalış
tıracakları diğer işçi pozisyonlarını, 31 Mart 1982 
gününe kadar (ilgili bakanlığın onayını almak sure
tiyle) Maliye Bakanlığına bildirerek vize ettirecekler
dir. İdare ve kuruluşların 1981 mali yılında vize edil
miş geçici işçi pozisyonları toplamının % 90'ını aşa
cak biçimde vize yapılamaz. 

C) Vize edilmiş bulunan işçi kadro ve pozis
yonları Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile başka 
unvanlı işçi kadro ve pozisyonları ile değiştirilebilir 
veya iptal edilebilir. 

Yukarıdaki bentler hükümleri uyarınca Maliye 
Bakanlığınca vize edilen cetvellerin bir örneği Sayış
tay Başkanlığına gönderilir. 
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Bu vize işlemi yapılmaksızın işçi çalıştırılamaz ve 
herhangi bir şekilde ödeme yapılamaz. 

Bu madde hükümleri «İktisadi Devlet Teşekkül
leri ve benzeri (kuruluşların Genel Yatırım ve Finans
man Programı» dışında 'kalan Kamu iktisadi Teşeb
büsleri ve benzeri kuruluşlar hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili önerge vardır, oku
tuyorum efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1982 Mali Yılı Bütçe Kanun 

Tasarısının «İşçi Kadroları» başlıklı 29 ncu maddesi 
(A) ve (B) bentlerinin aşağtdalkıi şekilde değiştirilmesi 
arz ve teklif olunur. 

Feridun Ş. ÖĞÜNÇ Lütfullah TOSYALI 

«İşçi Kadroları : 
Madde 29. — A) Genel Bütçeye dahil daireler, 

katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, 
kanunla kurulan fonlar ve hizmetlerini genel ve kat
ma bütçelerin transfer tertipferinden aldıkları ödenek
lerle yürüten kuruluşların 1979, 1980 ve 1981 mali yıl
larında Maliye Bakanlığınca vize edilmiş olan sürekli 
işçi kadroları 1982 yılında da geçerlidir. Ancak bun
lardan 28.2.1982 tarihinde boş olan ve bu tarihten 
sonra herhangi bir nedenle boşalanlara açıktan ata
ma yapılabilmesi Başbakanlığın iznine bağlıdır, 

B) Söz konusu idare ve kuruluşlar 1.3.1982 ta
rihinden itibaren 30 işgününden fazla süre ile ça
lıştıracakları diğer işçi pozisyonlarını 31 Mart 1982 
gününe kadar (ilgili Bakanlığın onayını almak sure
tiyle) Maliye Bakanlığına bildirerek vize ettirecekler
dir. 

idare ve kuruluşların 1982 Maili Yılında kullana
bilecekleri bu tür geçici işçi pozisyonlarının sayısı, 
1981 Mali Yılı için vize edilmiş olan miktarı geçe
mez.» 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

BÜTÇE PUAN KOMİSYONU BAŞKANI 
MUSTAFA A. AYSAN — Katılıyoruz. 

/BAŞKAN — Katılıyor. 
Hükümet önergeye katılıyor mu efendim? 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Ka

tılıyoruz. 
BAŞKAN — ,29 ncu madde ile alakalı bu öner

geyi (Oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önerge ıka'bül edilmiştir. 

Madde 29'u bu önerge ile beraber oyunuza su
nuyorum. Kıaıbül edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

ISözleşmeli Personel : . 
(MADDE 30 — Genel Bütçeye dahil daireler, 

kaitma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, 
belediyeler, il özel idareleri ile «(iktisadi Devlet Te
şekkülleri ve 'benzeri kuruluşların Genel Yatırım ve 
finansman Programı» dışında kalan Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinde ve benzeri kuruluşlarda sözleşme 
ile çalıştırılacak personelin Genel çailışturıllma esas
larına ilişkin, 6.6Jİ978 gün 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile ek ve değişikliklerin uygulanma
sına devam olunur. 

'Yukarıdaki kuruluşlardan elemanlarının sağlık 
(hizmetlerini bünyeleri içinde hastane ve klinik bi
rimleri bulunmaksızın yürütenler, ihtiyaçları olan 
sağlık personelini, 657 sayılı Yasanın 4 ncü madde
sinin (!B) fıkrasında yer alan bölgesel sınırlamalara 
ilişkin koşullar aranmaksızın sözleşme ile çalıştırıla
bilirler. 

'657 sayılı Yasanın 4 ncü maddesinin (B) fıkrasına 
ıgöre çalıştırılacaklar hakkında 1 ruoi fıkrada sözü 
edilen kararnamenin 14 ncü maddesine göre işlem 
yapılır. 

Birinci fıkrada sayılan kuruluşlar, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu dışında diğer yasalar hü
kümlerine göre çalıştırdıkları sözleşmeli elemanla
rın unvan, sayı ve ücretlerini belirten cetvelleri ve 
tip sözleşme örneklerini, Mart - 198,2 ayı sonuna 
kadar Maliye Bakanlığına bildirerek vize ettirmek 
zorundadırlar. Bütçe yılı içinde ilgili mevzuat hü
kümlerine dayanılarak sonradan görevlendirilecek 
iyeni sözleşmeli personel için de kuruluşlarca ayrıca 
düzenlenecek ek cetvellerin ve farklı hükümler kap
samı halinde tip sözleşme örneklerinin Maliye 
Bakanlığına vize ettirilmesi gereklidir. ıSöz, konusu 
vize işlemleri yapıllmadan sözleşme yapılamaz ve 
herhangi bir ödemede bulunulamaz. 

Bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen ka
rarname hükümleri, kanunla kurulan fonlar ve hiz
metlerini genel ve kaitma bütçelerin transfer tertip
lerinden aldıkları ödeneklerle yürütülen kuruluşlar 
hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yurt Dışı Aylıkları : 
MADDE 31. — Devlet Memurlarının yurt dışı 

aylıkları yurt dışında yer aldıkları kadro derece ve 
kademelerinin (Devlet Memurları Kanununun 45 nci 
maddesine göre atananlarda kazanılmış hak aylık 
derece ve kademelerinin) yeni kurlarla yeni katsayı-

— 499 — 
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Iar saptanana kadar 1981 mali yılında net tütarlkn- l 
na 14 . 8 . 1981 gün ve 8/3465 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararı ile saptanan katsayılar uygulanarak bu- I 
lunacak miktarlar üzerinden ve söz konusu kararda I 
belirtilen ilkelere göre ve aşağıdaki hususlar göz- I 
önünde tutularak ödenr. I 

a) Sürekli görevle yurt dışında bulunan memur
lara transfer edilecek yalbancı para miktarlarını sabit 
tutmak amacıyla yeni kurlar ve yeni katsayılar sap
tanana değin 8/3465 sayılı Bakanlar Kurulu kararın
da belirtilen kurlar ile transfer anındaki kurlar ara
sındaki fark ilgili kurumca ödenir. Yeni kurların 
saptanmasından doğacak kur farkları (Para değeri 
değişikliğinden doğan fark) başlıklı bir sütunda gös
terilmek koşuluyla aynı şekilde ödenir. I 

Ayrıca, bunların bulundukları ülkelerde ellerine I 
geçmesi gereken yerel para miktarını korumak ama
cıyla, transfer edilen yabancı para ite yerel para ara- I 
sında ortaya çıkan ve çıkacak olan ve TC Merkez I 
Bankası veya büyükelç likleree bildirilecek değer de
ğişiklikleri de gözönüne alınarak bundan doğacak I 
fafk yukaridak'i şekilde ödenir. I 

ıb) 1327 sayılı Kanun, kanun hükmünde karar- I 
nameler veya 1<8'97 sayılı Kanun hükümlerine göre 
intibak ettikleri dereceler atandıkları veya yer almakta I 
oldukları yurt dışı kadro derecelerinin üzerinde olan I 
memurların yurt dışı aylıkları, yurt dışı kadro dere
celerine göre ödenir. Bunlardan intibak ettikleri veya 
kazanılmış ayllık dereceleri yurt dışında atandıkları I 
veya yer almakta oldukları kadro derecelerinin üze- I 
rinde olanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 161 nci 
maddesinin kazanılmış hak aylık derecelerinden da
ha aşağı derecelere atanan memurların aylıkları ile 
ilgili (B) bend'i esaslarına göre işlem yapılır. I 

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 I 
ncı maddesi uyarınca mali yıl içinde emsaller yeniden I 
saptandığında, yurt dışı aylıkları Bakanlar Kurulu I 
kararının yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından 
itibaren yeni emsaller ve anılan Bakanüar Kurulu Ka- I 
rarında öngörülen ilkeler gözönünde tutulmak sure- I 
tiyle ödenir. 

d) Yurt dışı kuruluşlarda 657 sayılı Kanunun 
1897 sayılı Kanunla değişik 4 ncü maddesinin (B) 
bendine göre sözleşme ile çalıştırılan personellin si- I 
gorta primleri 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesin
de yazılı ödemelerin brüt toplamı yerine, varsa 
emeklilik müktesebine eşit dereceye, yoksa ilk yıl 
için 15 nci derecenin birinci kademesinin karşılığı 
olan aylık tutarlarıma göre hesaplanır ve izleyen1 her j 
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hizmet yılı için bir ileri kademeden ve her üç yıldan 
sonra bir üst dereceden kesilir. Sigorta primlerine 
esas tutarlar asgari ücretin altında kaldığı takdirde 
asgari ücret tutarlarına göre işlem yapılır. 

e) Kanunların yurt dışı kuruluşlarında Bütçe 
Kanunlarının (D) cetveline göre kuruluş kanunlarına 
dayanılarak ücretli veya sözleşmeli olarak çalışltırıl-
mak üzere 1 . 6 . 1973 tarihine kadar işe alınan ve 
hakn çalışmakta bulunan personelden Türk uyruklu 
olanlar, bu Kanunun kadrolara ve aylık ödemelere 
ilişkin hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — 31 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

Yalbancı Ülkelerde Staj Gören Askeri Personele 
Aylık Ödenek VeriJmesi : 

MADDE 32. — Gerekli yasal değişiklik yapılın
caya kadar, staj ve öğrenim için yabancı ülkelere 
gönderilen askeri personele aylık ödenek verilmesine 
Miskin 31 . 8 . 1981 tarih ve 8/3575 sayılı Kararna
me hükümlerinin uygulanmasına 1982 mali yılında 
da devam ..olunur. 

Ancak, bu kararnamede yapılacak değişiklikler 
ve yeniden düzenlenecek kararname hükümleri uy
gulamada esas alınır. 

BAŞKAN — 32 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

Aile Yardımı : 
MADDE 33. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 2012 - 205 nci ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 153 - 156 ncı madde
leri gereğince aile yardımı olarak : 

a) Memurun her ne şekilde olursa olsun menfa
at karşılığı çalışmayan eşi için 600 lira, 

b) Öğrenim çağına gelmemiş çocuklar için 100 
lira, 

c)' tik öğrenim gören çocuklar için 200 lira, 
d) Ortaöğrenim gören çocuklar için 400 lira, 
e) Yükseköğrenim gören çocuklar için 600 lira, 
f) Orta ya da yükseköğrenime devam etmeyen 

çocuklar için 100 lira, 
Ödenir. 
Eşlerden birinin tş Kanunu kapsamında çalışması 

ve iş akdi ya da toplu sözleşme gereği çocukları için 
daha yüksek aile yardımı almaisı halinde, memur 
olan eşe ayrıca bu çocukları için yardım ödenmez. 
'tş akdi ya da toplu sözleşme gereği yapılan ödeme 
tutarı daha düşük ise, memur olan eşe yalnız aradaki 
fark ödenir. 
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BAŞKAN — 33 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... M atide ka
bul edilmiştir. 

Doğum Yardımı : 
(MADDE 34. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun 2017 ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 176 no maddeleri gereğince 
(2.500) lira doğum yardımı ödenir., 

Eşlerden birinin tş Kanunu kapsamında çalışma
sı ve iş akdi ya da toplu sözleşme gereği çocuk için 
daha yüksek doğum yardımı alması halinde, memur 
olan eşe ayrıca doğum yardımı ödenmez, tş akdi ya 
da toplu sözleşme gereği yapılan ödeme tutarı daha 
düşük ise, memur olan eşe yalnız aradaki fark öde
nin 

IBAŞKAN — 34 ncü maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Tedavi Yardımı : 
MADDE 35. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun değişik 209 ve 210 ncu maddelerine daya
nılarak hazırlanıp, 27.7.1973 tarihli ve 7/6913 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararıyla yayınlanan «Devlet Me
murlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yö
netmeliği» nin 5, 12, 28 ve 31 nci maddeleri ile 5434 
sayılı Kanunu değiştiren 1425 sayılı Kanuna göre 
düzenlenerek, Bakanlar Kurulunun 28.6,1973 tarihli 
ve 7/6672 sayılı Kararıyla yayınlanan «Emekli, Adi 
Malullük veya Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanmış 
Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü 
Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı 
Alanların Muayene ve Tedavileri Hakkındaki Tü
zük» ün 19 ve 20 nci maddelerinde ve diğer özel yö
netmeliklerde gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar; 

a) İçmece ve kaplıca tedavilerine, tam teşekkül
lü hastanelerin sağlık kurullarınca verilecek rapor 
ile gerek görülenlere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu 
hükümleri gereğince yol masrafı ve gündelik ödenir. 
Ayrıca yatak ve yemek bedeli ödenmez. 

ib) Diş hastalıklarının tedavisinde kullanılan al
tın veya benzeri diğer kıymetli madenlerin bedeli 
ödenmez. 

c) Devlet memurlarının tedavi için yurt dışına 
gönderilelbilmeleri; tedavilerinin yurt içinde yapıla
madığının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca be
lirlenecek Ankara'da 2, İstanbul'da 2 tam teşekküllü 
hastaneden herhangi birinin sağlık kurulunca verilen 
ve tedavinin Türkiye'de yapılamadığını belgeleyen 
sağlık kurulu raporlarının Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca onaylanması koşuluna bağlanır. 

İBAŞKAN — 35 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum- Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Tayın Bedeli: 
MADDE 36. — A) Bazı Kamu Personeline Tayın 

Bedeli Verilmesi Hakkında 22.6.1978 gün ve 2155 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrası uya
rınca ödenecek aylık tayın bedeli tutarı, günlük er 
tayın istihkakının bir- aylık tutarını geçemez. 

!B) 11706 sayılı Jandarma Kanununda gerekli de
ğişiklik yapılıncaya kadar, 22,6.1978 gün ve 2155 sa
yılı Kanun hükümleri, kazandan beslenmeleri müm
kün olmayan jandarma erlerine de uygulanır. 

4370 sayılı Kanunun kazandan beslenemeyen 
jandarma erlerine ödenecek tayın bedellerine ilişkim 
hükümleri 1982 mali yılında uygulanmaz. 

IBAŞKAN — 36 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

fkralrdi'yie ve ödüller 'i 
(MADDE 37. — A) 657 sayılı Devlet Memurla

rı Kanununun 123 ncü maddesine göre çıkarılacak 
tüzük yürürlüğe girinceye kadar :, 

a) 119118 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 
Dair Kanuna göre verilen ve aynı Kanunda belirti
len oran ve tutarlar uygulanmak suretiyle buluna
cak ikramiyenin, 

b) ;3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 
86 nci maddesi gereğince para ödülü öngörülenlere, 
yeni derecelerinin karşılığı olan yeni aylık tutarlarına 
aynı maddenin (A) ve (B) bentlerinde belirtilen oran
ların uygulanmasıyla bulunacak para ödüllerinin, 

c) 1644 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 
MİT mensuplarından görevleri sırasında sürekli ola
rak sakatlananlara, ölenlerin dul ve yetimlerine, 
muhtaç ana ve babalarına veya bakmakla yükümlü 
oldukları kız ve erkek kardeşlerine, ayrıca başarılı 
hizmet yapıp MİT'le ilişiği kesilenlere verilen tazmi
natların anılanı maddede belirtilen esaslara göre, 
(3 . 11 . 1980 tarih ve 2330, 23 . 4. 1981 tarih ve 
2453 sayılı kanunların ilgili hükümlerinden yararla
nanlar ayrıca bu fıkra hükmünden yararlanamaz
lar.) 

ödenmesine devam olunur, 
d} Ceza infaz kurumlarında görev yapan ve bu 

kurumlarda yetki ile çalışan personel, Devlet Me
murları Kanununun 123 ncü maddesindeki esaslar 
dairesinde Adalet Bakanlığınca hazırlanacak yönet
melik hükümlerine göre Ödüllendirilir, 
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1B) Küftür varlıklarımızın saptanması, kültürü
müzün yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi maksa
dıyla Kültür ve Turizm Bakanlığında onayla oluştu
rulan yayın, yazı, danışma ve inceleme kurullarının 
rBakanlık dışından katılacak üyelerine ödenecek hu
zur ücretleri ile; ansiklopedilerin hazırlanması ile 
ilgili danışman, düzeltici ve madde inceleyicilerine 
ödenecek ücretler Maliye ve Kültür ve Turizm ba
kanlıklarınca hazırlanacak yönetmelikte belirlenir. 
Ancak, 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hak
kındaki Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine, 
bazı maddeler eklenmesine dair 14 . 7. 1970 tarih ve 
1310 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile Devlet Tiyat
rolarında oynanacak eserleri seçen Edebi Kurulun 
tiyatroda memur olmayan üyelerine her toplantı için 
özel kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar 1 000 
TL. toplantı Ödeneği verilir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür ve sanatın 
her dalında ve ilgili bilim dallarında yurt düzeyin
de etkinliği sağlamak, kültür ve sanatı özendirerek 
yurt düzeyinde yaygınlaşmasına ve yeni yapıtların 
oluşmasına yardımcı olmak üzere; yapıtlara, sanat
çılara, sanat topluluklarına, bilim adamlarına ödül ve 
armağan verebilir. Verilecek ödül ve armağanların 
miktarı ve yöntemi Maliye ve Kültür ve Turizm ba-
k'anlıklannca birlitte hazırlanacak yönetmelikle sap
tanır, 

ş IBAŞKAN — 37 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 37 nci 
madde kabul edilmiştir, 

[Fazla Çalışma Ücreti : 
MADDE 38. — A) 657 sayılı Devlet Memurla

rı Kanununun değişik 178 nci maddesine ve «Fazla 
Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetme
lik» hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu kararı ile 
yürürlüğe konuîan fazla çalışma programlarına da
yanılarak saat başına yapılacak ödeme (40) liradan 
az (100) liradan çok olamaz. 

Yasama Organı ve Devlet Başkanlığı dairesi 
personeline yaptırılacak fazla çalışma için ödenecek 
ücretler özel yönetmeliklerinde yer alan esaslara gö
re yapılır. 

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de
ğişik 178 nci maddesinde gerekli değişiklikler yapı
lıncaya kadar : 

İl. 320(1 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda bu 
konuda düzenleme yapılıncaya kadar geçerli olmak 
üzere;; 

a) Emniyet hizmetleri sınıfından il ve bölge ku
ruluşlarında görevli personel ile, Devlet Başkanlığı 

ve Başbakanlık Koruma müdürlerine, Emniyet Ge
nel Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünün koru
ma hizmeti ile görevli personeline ayda (4. 750) lira, 

lb) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Kurulu
şu ile, bu kuruluşa bağlı öğretim, eğitim ve sağlık 
kurum veya birimlerinde görevli emniyet hizmetleri 
sınıfı personeline, merkez, il veya bölge kuruluşla
rında görevli genel idare, eğitim ve teknik hizmetler 
sınıfı personeline ayda (3. 750) lira, 

c) Emniyet Genel 'Müdürlüğü kadrolarında ça
lıştırılan çarşı ve mahalle bekçilerine ayda (1 500) lira, 

Fazla çalışma ücreti verilir. 
2J Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatin

de devamlılık gösteren zabıta ve itfaiye hizmetlerin
de çalışan personele, Bakanlar Kurulu kararı aran
maksızın belediye meclisinin karart ile tespit edilen 
miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. 

3. Orman Genel Müdürlüğünde çalışan ve bu 
Genel Müdürlüğe ait katma ve döner sermaye büt
çelerinden aylık alan memurlardan; görevlerinin nite
liği gereği fazla çalışma günlerinin saptanması ve bir 
programa bağlanması olanaksız olan orman muhafa
za memurlarına ayda (4 000) TL. telsiz teknisyeni, 
telsiz operatörü, telsiz santralcisi, dağ telsiz santral
cisi, telsiz ve telefon hat bakıcılarına, yalnız Haziran -
Ekim ayları için ayda (2 350) lira fazla çalışma üc
reti ödenir. 

4. Maliye Bakanlığının, tatil günleri ve günlük 
kanuni çalışma saatlerini aşan çalışma özelliği dikka
te alınarak, Bakan onayı ile tespit olunacak persone
le, 657 sayılı Kanunun değişik 178 nci maddesi hü
kümlerine bağlı kalınmaksızın ayda 50 saati geçme
mek üzere (A) fıkrasında belirtilen azami miktarın 
iki katına kadar fazla çalışma ücreti ödenir. 

5. Sağlık ve Sosyal Yardım (Bakanlığı Sıtma Era-
dikasyonu Örgütünde çalışan memurlardan, görevle
rinin niteliği gereği fazla çalışma günlerinin saptan
ması ve bir programa bağlanması olanaksız bulunan 
sağlık savaş memurlarına ve sağlık 'koruyucularına 
(2 000) TL. sıtma laborantlarına ayda (1 500) lira 
fazla çalışma ücreti ödenir. 

6. 1615 sayılı Gümrük Kanununun 164 ncü mad
desine göre, olağan çalışma saatleri dışında yapıla
cak gümrük işlemleri ve yük alıp vermeleri için aynı. 
madde uyarınca iş sahiplerinden (tahsil edilecek üc
retlerin, aynı Kanunun 165 nci maddesindeki esasla
ra göre dağıtılmasına devam olunur. 

7< a) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dere
celi okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde dö-
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ner sermaye siparişleri üzerinde işin gereği olarak, | 
olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (okul I 
idarecisi, öğretmen, teknisyen, tez hazırlayıcı, ölçme-
ci, usta öğretici, bölüm ve atölye şefi, memur, pro
düktör, stüdyo öğretmeni, senarist, kameraman, bil- I 
gi işlemci ve programcısı ve üretim için zorunlu ben- I 
zeri diğer uzmanlar) öğretim aylarında ayda 48 saati, 
Milli ve Dini Bayram günleri haricindeki tatillerde 
günde 8 saati geçmemek kaydı ile okul ve 'kurum 
döner sermaye hâsılatından, beher iş saati için en çok 
«Orta dereceli eğitim kurumlarında gece öğretimi» 
için verilen ücret kadar ücret ödenir. 

b) (Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında gö
revli atölye ve teknik ders öğretmenleri, ilgili mev
zuata göre aylıkları karşılığında okutmakla yükümlü 
oldukları ders saatlerini doldurduktan sonra, okul 
idaresince gerekli görüldüğü takdirde, haftalık zorun
lu ve isteğe bağlı olarak okutabilecekleri ek ders saati 
sayısı kadar süre ile döner sermaye siparişleri üze
rinde öğrencilerin çalışmalarını düzenlemek ve fiilen 
çalışmak üzere görevlendirilebilirler. 

Bu çalışma için öğretmenlere, mensup oldukları 
okulların derecesine ve çalışmanın gündüz veya gece 
yapılmasına göre, bu Kanunun 40 ncı maddesinde J 
saptanan ek ders ücreti kadar ücret, döner sermaye- I 
den ödenir. Ancak, bu şekilde görevlendirilen öğret
menlere okullarında veya başka okullarda gece ve I 
gündüz ek ders görevi verilemez. I 

c) Döner sermayede, test öğretim yaprakları ve 
mektupların baskısında çalışanlara (a) fıkrasında sap
tanan saatler kadar ve saat başına (75) lira üzerinden 
ödenecek ücret döner sermayeden karşılanır. 

29 Î X ._ 19&2 O : 5 

C) 1706 sayılı Jandarma 'Kanununda gerekli de
ğişiklik yapılıncaya kadar, Jandarmaya mensup veya 
Jandarmada görevli personelden; 

L İli jandarma alay komutanlıkları ile komando 
ve motorlu jandarma birliklerinde görevli subay, ast
subay ve uzman jandarma çavuşlarına ayda (4 750) TL. 

2. Jandarma Teşkilatının yukarıdaki birlikler dı
şındaki tüm karargâh, birlik ve 'kurumlarında görev
li subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlarına ay
da (3 750) TL, 

Fazla çalışma ücreti ödenir. 
D) IBu maddenin B/1, 2, 3 (sadece muhafaza 

memurları) ve C/l, 2 nci sıralarına göre ödenecek 
fazla çalışma ücretleri, 

a) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık 
izni, görevin yapılması sırasında veya görevden do
layı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma durumla
rında, 

b) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak hizmet 
içi eğitime katılma ve geçici görevli bulunma durum
larında» 

c) Sürekli görevle atanmalardaki mehil süreleri 
içerisinde kesilmez. 

BASjK'AıN — 38 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 38 nci mad
de kabul edilmiştir.. 

Değerli üyeler; 
Vaktin gecikmesi nedeniyle çalışmalara yarın saat 

10.00'da devam etmek üzere Birleşimi kapatıyorum. 
Teşekkür ederim. 

Kapanma saati : 23.05 

• • 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına (S. S.: 34) Verilen 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Orhan Aldııkaçtı 
Tevfiik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
Hikmet Altuğ 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırımı Avcı 
Etlheım Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydar 
imren Aykut 
Mustafa A. Aysan 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
ibrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Reca'i İBaturalp 
Rifat (Bayazıt 
Muhsin Zekai Bayer 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

c 
\* 

Malhir Canova 
Abdülbalkı Cebeci 

ç 
Zeki Çakmakçı 

Oylanın Sonucu 

Üye sayısı : 160 
Oy verenler : 120 
Kabul edenler : 119 
Reddedenler : 
Çakjilmıserîlar : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

— 
1 

40 
— 

(Kabul Edenler) 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
ismail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel: 
Ali Dikmen 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Sadi Erdem 
Abdıüflkadir Erener 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Siyaımi Ersek 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

F 
Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

G 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
İbrahim Göktepe 
Özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Turhan Güven 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir Hamıitoğulları 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
| Fenni Islimyeli 
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K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Karahasanoğlu 
Halil ibrahim Kar al 
Cevdet Karsh 
M. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Utkan Kocatürk 
Mehmet Velid Koran 
Turgut Kunter 

m 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 
Adnan Orel 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Nazmi Önder 
Tülay öney 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğan 
Hamdi Özer 
XXCUJ.J\>U V ^ X J W 1 . 

Nuri Özgöker 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Nermin Öztuş 
Kâzını Öztürk 

P 
Mehmet Pamak 

^ 
Hilmi Sabuncu 

4 — 

(Kabul edilmiştir) 

Mulztaıfför Sağuşjmian 
Ahmet Samsunlu 
M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sanoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer v 

A. ÖLâımi Süngü 
S 

A. Avni Şahin 
ibrahim Şenocafc 

T 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lü'tfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünaj 

U 
M. Fevzi Uyguner 
Bahüiyar Uzunoğlu 

V 
Isa Vardal 

Yİ 
Şerafettin Yarkın 
Osman Yavuz 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
Mustafa Yücel 

Z 
Halit Zarbun 
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(Çekimser) 

Mehmet Akdemir 

(Oya Katılmayanlar) 

Şener Akyol (İz.) 
Ertuğrul Alatlı 
İsmail Arar 

B 
Erdoğan Bayık 

Emden öner <lîz.) 
Orhan Civelek 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Recai Dinçer 

E 
Muzaffer Ender 
A.. Nedimi Eray ('Rapor) 
Feridun Engini (İz.) 

O 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
Feyyaz Gölcüklü (İz.) 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
S. Feridun Güray 
t. Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 

H 
Mehmet Hazer 

I 
Sadi Irmak (iBaşkan) 

t 
Rafet İbrahimoğlu 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 

K 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
Nihat Kubilay 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 

Ö 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Falhlrtt iözitüırık 

Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

İsmail Şengün 

T 

Turgut Tan 
Ragıp Tartan; 

U 
Hidayet Uğur 

SI 

Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
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G Ü N D E M İ 

48 NCt BİRLEŞİM 

29 Ocak 1982 Cuma 

Saat : 10.00 

1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

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


