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I. — GEÇEN TL 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : I 
1. — Evliya Parlak, 24 Kasım 1982 Öğretmenler 

Günü nedeniyle gündem dışı bir konuşma yaptı. 
2. — Brüksel'de yapılacak Avrupa Grubu Bakan

lar Sonbahar 82 toplantılarına katılmak üzere Bel
çika'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Ümit Ha
lûk Bayülken'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım- I 
cısı Zeyyad Baykara'nın; 

Gümrük Tarifleri ve Ticaret Genel Anlaşması 
Âkit Taraflarının Cenevre'de Bakanlar düzeyinde ya
pılacak toplantısına katılmak üzere İsviçre'ye gidecek 
olan Devlet Bakanı Sermet Refik Pasin'e, Maliye Ba
kanı Adnan Başer Kafaoğlu'nun; 

Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı Toplan
tısına katılmak üzere Fransa'ya gidecek olan Ulaştır
ma Bakanı Mustafa Aysan'a, Bayındırlık Bakanı Tah
sin Önalp'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. | 

II. — GELEN 

Tasanlar J 
1. Sosyal Güvenlik Korumlarına Tabi Olarak 

Geçen Hizmetlerin iBirleştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı. (1/561) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.11.1982) 
(Sağlık ve Sosyal İşler (Esas) ve Malî îşler komis
yonlarına : 24.11.1982) I 

2. 7 Şubat 1967 Tarihli ve 828 Sayılı İthalde 
Alınacak Damga Resmî Hakkında Kanun ile De
ğişikliklerinin Yürürlük Süresinin Uzatılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı. (1/562) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.11.1982) (Malî İşler Komisyonuna : 24.11.1982) 

3. Diyarbakır Üniversitesi 1980 Malî Yılı Kesin-
hesap Kanun Tasarısı. (1/563) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 22.11.1982) (D. M. Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonuna : 24.11.1982) 

4. Belediye Suçlarına İlişkin Ceza Hükümleri 
Hakkında Kanun Tasarısı. (1/564) (Millî Savunma, | 

TANAK ÖZETİ 

3. — 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üze- • 
rindeki görüşmelere devam olunarak; 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Tarım ve Orman Bakanlığı, 
Bütçeleri kabul edildi. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, 

Orman Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarılarının bölüm ve maddeleri onaylandı, 
tümü açık oya sunuldu, oyların ayrımı sonucunda ka
bul edildikleri bildirildi. 

25 Kasım 1982 Perşembe günü saat 10.00'da top
lanmak üzere Birleşime saat 17.15'te son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekiiiıi 

Erdoğan BAYIK M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

KÂĞITIAR 

İçişleri ve Dışişleri (Esas) ve Adalet ve Sağlık ve 
Sosyal İşleri komisyonlarına : 24.11.1982) 

5. 1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesi
nin, 854 Sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci Madde
sinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/565) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.11.1982) (Malî İşler 
(Esas) ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonlarına : 
24.11.1982) 

Rapor 

1. 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/544) (S. Sayısı : 238) (Dağıtma 
tarihi : 25.11.1982) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : A. Nejat ALPAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisimizin 24 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, çoğunluğumuz vardır 
görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ G 

/. — Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid 
Brejnev'in cenaze törenine katılmak üzere Sovyetler 
Birliğine gidecek olan Dışişleri Bakanı İlter Türk
men'e, Millî Savunma Bakanı Ümit Halûk Bayülken'in 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/487) 

BAŞKAN — «Sunuşlar» bölümünde Sayın Cum
hurbaşkanımızın bir tezkereleri var okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brej-

nev'in cenaze törenine katılmak üzere 1 4 - 1 7 Kasım 

ENEL KURULA SUNUŞLARI 

1982 tarihleri arasında Sovyetler Birliğine gidecek 
olan Dışişleri Bakanı İlter Türkmen'in dönüşüne ka
dar; Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı 
Ümit Halûk Bayülken'in vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

V. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuru
luşlarının Organlarının Seçimlerinin Ertelenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/560) (S. Sayısı : 237) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Gündemimizin «Ka
nun tasarı ve teklifleri» bölümüne geçiyoruz. 

Adalet Komisyonu Başkanımızın bir önergeleri var 
okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Sayın üyelere dağıtılmış bulunan 237 sıra sayılı 

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının 
Organlarının Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkındaki 
Kanun tasarısının kısa sürede sonuçlandırılmasına 
ihtiyaç bulunmaktadır. 

(1) 237 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın 
eklidir. 

sonuna 

Bu nedenle, adı geçen Tasarının gelen kâğıtlardan 
gündeme alınmasını ve gündemde mevcut işlerden 
önce görüşülmesini arz ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Rıfat BAYAZIT 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Anayasamızın 135 
inci maddesinin yerine getirilmesi için bu üç madde
lik tasarının görüşülmesi gerekiyor bugün 

Bu itibarla, evvela Tasarının, Gelen Kâğıtlardan 
gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bugün ivedilikle görüşülmesini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Değerli üyeler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Mes
lek Kuruluşlarının Organlarının Seçimlerinin Erte-
elnmesi Hakkındaki Kanun Tasarısının görüşülmesine 
başlıyoruz. 

— 385 — 
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Adalet Komisyonu?... Hazır. 
Hükümet?... Hazır. 
Tasarı ile ilgili raporun okutulup okutulmaması 

hususunu oylarınıza sunuyorum : Okutulmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Okunması kabul edilmiş
tir. Raporu okutuyorum : 

(Adalet Komisyonu Raporu okundu.) 

BAŞKAN — Tasarı üzerinde Sayın Bakanın veya 
Komisyonun bir açıklaması olacak mı?... Buyurun 
Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sa
yın Başkan, Danışma Meclisimizin sayın üyeleri; 

Anayasanın 135 inci maddesinde yer alan ve ka
mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faali
yet sahalarına, organlarının yargı gözetimi altında 
seçilmesine, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli 
olanların bu meslek kuruluşlarına üye olma zorun
luluğunun aranmamasına, Devletin idarî ve malî de
netimine tabi tutulmalarına, bu kuruluşların organ
larının görevlerine son verilmesi ve geçici olarak gö
revden uzaklaştırılmalarına ilişkin hükümler 9 Ka
sım 1982 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Sanayi Odaları ve Ticaret Borsalan Birliği ve bağlı 
odalar, borsalar ve birlikler; 507 sayılı Kanunla ku
rulmuş Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu ile Es
naf ve Sanatkârlar Dernekleri ve Birlikleri; 6343 sa
yılı Kanun ile kurulmuş Veteriner Hekimleri Birliği 
ve bağlı odalar; 6643 sayılı Yasa ile kurulmuş Türk 
Eczacılar Birliği ve bağlı odalar; 6964 sayılı Kanun
la kurulmuş Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve bağlı 
odalar. 

Sayın Başkan, maruzatım bundan ibarettir, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler, Tasarının tümü üzerinde söz almak 

isteyen sayın üye?... Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının 
Organlarının Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşlarının her derecedeki organlarının seçim
leri, Anayasanın 135 inci maddesinde belirlenen il
keler doğrultusunda yeni yasal düzenlemeler yapı
lıncaya kadar ertelenmiştir. Halen görevde bulunan 
organların, görev, yetki ve. sorumlulukları devam 
eder. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sayın 
Âyanoğlu; Komisyon?... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RIFAT 
BAYAZIT — Efendim «Yasal» yerine «Kanunî dü
zenlemeler» kelimesini koymamız daha uygun olu
yor. Onu işaret etmek istedim; dördüncü satırda. 
Anayasaya uygun çünkü bu. 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Âyanoğlu. 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Başkan, 

Sayın Bakandan bir hususu öğrenmek istiyorum. «Ka
nunî düzenlemeler» ne kadar zamanda yapılabilecek
tir?. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Âyanoğlu. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Ar

zı cevap edeyim : En kısa zamanda. 

Anayasada öngörülen yeni esaslar ve özellikle sö
zü edilen kumluşların organlarının yargı gözetimi al
tında seçimlerinin yapılmasına ilişkin hükümlerin uy
gulanması yeni yasal düzenlemeleri zorunlu kılmak
tadır. 

Kamu kurumu niteliğindeki bazı meslek kuruluş
larının yaklaşan seçim tarihine kadar geniş kapsamlı 
bir yasa çıkarılması fiilen imkânsız görüldüğünden, 
bu Tasarının düzenlenmesi ve Yüce Meclisinize veril
mesi, arz edilmesi zorunlu Hale geldiğine inanıyo
rum. 

Kabul buyurulduğu takdirde, bu Tasarının hemen 
ardından sorunun çözümüne ilişkin tasarılar Yüce 
Meclisinize intikal ettirilecektir. 

Anayasanın 135 inci maddesinde yer alan kamu 
kurumu niteliğindeki meslek teşekkülleri, kuruluş
ları kapsamına giren başlıca kuruluşlar şunlardır : 
1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile kurulan Barolar ve 
Türkiye Barolar Birliği; ,1512 sayılı Noterlik Kanunu 
ile kurulmuş Türkiye "Noterler Birliği ile Noter oda
ları; 6235 sayılı Kanun ile kurulmuş bulunan Türk 
Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği ve Mühen
dis ve Mimar odaları; 6023 sayılı Kanunla kurulmuş 
bulunan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi ve 
Tabip odaları; 5590 sayılı Kanunla kurulmuş Tica
ret ve Sanayi Odaları, Ticaret odaları, Sanayi oda
ları, Ticaret Borsaları ve Ticaret ve Sanayi Odaları, 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının lehinde, aleyhinde söz almak isteyen 

sayın üye?... Yoktur. 
Tasarıyı oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Değerli üyeler, Kamu Kurumu Niteli
ğindeki Meslek Kuruluşlarının Organlarının Seçimle
rinin Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Danışma 
Meclisimizce kabul edilmiştir. Hayırlı olsun efendim. 
(Alkışlar) 

Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — 1983 Mail Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/499) (S. Sayısı : 
185) (1) 

A) SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Bütçesini görüşmeye başlıyoruz. 

Sayın Bakan ve Sayın Bütçe-Plan Komisyonu bu
radalar. 

Bu Bütçe üzerinde söz isteyen sayın üyelerin ad
larını okutuyorum : 

Mehmet Aydar, Mehmet Akdemir, Vahap Gü
venç, Mustafa Alpdündar (Son söz). 

BAŞKAN — Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesini görüşmeye 

başladığımız şu sırada, üzerinde durmak istediğim 
bir iki konu var. Bunlardan bir tanesi : Sakatlar yılı 
olması nedeniyle Türkiye'de sakatlarımıza karşı Dev
let politikası olarak ortaya konulmuş bulunan, onla
rı koruma, onları sosyal hayata kazandırma, en azın
dan kişisel ıstırapları yanında, toplum içindeki du-

(1) 185 S. Sayılı Basmayan 12.11.1982 tarihli 13 
üncü Birleşim Tutanağına eklidir, 

rumlarını iyileştirme bakımından fevkalade önem ta
şımaktadır. Görmeyen, duymayan, ortopedik arızalı 
ve dolayısıyla içinde yaşadıkları ortama uyum sağla
yamayan insanlarımızın Devletin şefkatinde ve Dev
letin yardımında topluma kazandırılması sanıyorum 
ki, vicdanî bir borçtur. 

Devletimiz sakatlar için birtakım tedbirler öngör
müştür. Yıllar içinde geliştirilen bu sosyal tedbirler 
ancak amacına ve amacı içinde hedefine tam ulaşmış 
değildir. Ben burada bütün kamu kuruluşlarının özel 
sektörün üzerinde hassasiyetle durması lazım gelecek 
bir noktaya temas edeceğim ve bu limitlerin gelişti
rilmesi gerektiği üzerinde duracağım. 

Malumları olduğu üzere, sakatlar kamu kuruluş
larına ve özel sektördeki işyerlerine, bu işyerlerinin 
çalıştırdığı işçi sayısına dayalı olarak alınmakta, is
tihdam edilmektedirler. Tabiî sadece sakatlar değil 
eski hükümlüler de kanunlarımızdaki bu imkânlardan 
yararlanmaktadır. Gördüğüm odur ki, Kanunda ön
görülen bu kıstaslar bu yarayı çözmeye, sarmaya yet
memektedir. 1981-1982 yıllarında ve daha geçmiş yıl
lardaki uygulamalardan başka bir şey daha ortaya 
çıkmıştır/ O da şudur; kamu kuruluşları, özellikle 
mevsimlik işçi çalıştırmak durumunda kalmaktadırlar. 
Bu mevsimlik işçi çalıştırmaları durumunda işçi sayı
sında artış meydana gelmekte, bu artışa binaen ka
nun sınırları içersinde ve sakat işçi almak gibi bir 
durumla karşı karşıya kalmaktadırlar; ama mevsim
lik işçi olduğu için büyüyen bu oran, alınmış olan bu 
sakat işçilerin yine mevsimlik olarak çalıştırılmaları 
gibi bir neticeyi de beraberinde getirmektedir. Gönül 
arzu ediyor ki, sakat işçilerin sürekli olarak iş gör
melerini sağlamaktır. Nitekim, Sayın Bakanlığın yap
mış olduğu çalışmalar arasında sakat işçilerin 15 yıl 
içersinde 3 600 işgünü prim ödemek suretiyle emek
liliklerini öngörmektedir. Böyle geçici işçi çalıçtırma-
da, bu işçilerimize sosyal güvenlik açısından bir emek
lilik hakkı getirmenin de güçlüğünü takdirlerinize 
bırakırım. Bu noktaya temas ettikten sonra bir başka 
noktayı kısaca vurgulamak suretiyle konuşmamı ta
mamlayacağım. 

O da şudur; Sosyal Sigortalar Kurumu bugün 
gerçekten malî bir buhran içerisine girmiştir. Bunun 
inkâr edilecek yanı yoktur. Buradaki durum işsizlikle 
paralel olarak büyümektedir. Bugün işsizlik işçilerimi
zin aleyhine, çalışan ve çalışmak durumunda olan iş
çilerimizin aleyhine bir neticeyi de beraberinde getir
mektedir. O da şudur; kimi işyerlerimiz talep-arz du
rumundaki bu işgücünden sigorta kapsamı dışında 
kalınmak kaydıyla yararlanmak eğilimi göstermişler-
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dir. Şunu demek istiyorum; bu işyerlerinde iş bulma 
imkânını elde edilen işçilerimiz, vatandaşlarımız bu
rada sigortasız çalıştırılmaktadırlar. Buna deyimiyle 
kaçak işçi çalıştırılması gibi daha yüksek dozda bir 
eğilim bugün Türkiye'de mevcuttur. Bunu itham et
mek açısından söylemiyorum, yalnız realite budur. 
Bu da, Sosyal Sigortalar Kurumunda son yıllardaki 
kayıtlarda bir gerilemenin, bir duraksamanın oldu
ğunu dolayısıyla da prim ödemelerinde de yine bü
yük aksaklıkların meydana geldiğini ve birikmiş prim 
alacaklarının da tahsilinde büyük güçlüklerin, büyük 
darboğazların ortaya çıktığını bize göstermektedir. 
Bu hususta sadece Sosyal Güvenlik Bakanlığının değil, 
bizatihi Hükümetin konu üzerine eğilmesini ve çö
züm yollan getirmesini temenni ediyor, saygılarımı 
sunuyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saynı Aydar. 
Buyurun Sayın Akdemir. 
MEHMET AKDEMİR — Sayın Başkanım, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri, Saym Bakanım ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının seçkin temsilcileri; 

Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1983 Malî Yılı Büt
çesi üzerinde fikir beyan etmeden önce, müsaade
nizle sosyal güvenliğin kendimce bir tarifini yap
mak istiyorum. Sosyal güvenlik; «İleri toplumlarda 
kişileri varılan üretim teknolojisinin sonucu olarak 
toplumun sosyal, siyasal ve ekonomik yapısında ve 
ilişkilerinde ortaya çıkan çeşitli etkenlerin olumsuz 
tesirlerine karşı korumak ve geleceğe yönelen zaman 
için güvenliklerini sağlamak amacını güden bir ku
rumdur.» Bir diğer ifadeyle sosyal güvenlik; «ge
lişmiş veya gelişmekte olan toplumlarda insanın do
ğup büyüyüp gelişmesiyle çalışma hayatını tanzim 
ve çalışmadığı zamanı garanti eden sistemin kurul
ması ve bu sistem içerisinde insana, insan olduğu
nun bilinci ve güvenini veren kuruluşlardır.» 

Ülkemizdeki sosyal güvenlik kuruluşları; Sosyal 
Sigortalar Kurumu, Bağ - Kur, Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı ve bağımsız olarak çalışan Kı
zılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Yardım Sevenler 
Derneği ve bankalar gibi sosyal güvenlik kuruluş
larından oluşmaktadır. Ancak, bugüne kadar adı ge
çen kuruluşların, hemen hemen her biri ayrı ayrı şe
kil ve standart uygulamalar içerisinde görevlerini ifa 
etmektedirler. Kapsamına aldıkları kişilere değişik 
haklar tanımakta, ve farklı hizmetler sunmaktadır. 
örneğin, sosyal güvencenin tüm risklerini Sosyal Si
gortalar Kurumu üstlenirken, Bağ - Kur'da uygula
ma daha değişik, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı ise, sosyal güvenlik hizmetlerinin bir kısmını 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, yani 
genel bütçe yoluyla yerine getirmektedir. Bu değişik 
uygulamalar kurumların ne kadar değişik anlayış 
ve dağınık hizmet götürme içinde olduklarını göster
mektedir. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı eş ve çocuklara bakar, 
Bağ - Kur bakmaz. Diğer serbest çalışan sosyal gü
venlik kuruluşlarındaki işlemler de bir başka şekilde 
yürütülür. 

Aslında sosyal güvenlik uygulamalarında duyu
lan ihtiyaç bunların standart normlara bağlamak ol
malıdır. Kalkınma planlarımızda ısrarla amaçlanan 
husus; ülkemizdeki sosyal güvenlik kuruluşlarının 
tek çatı altında toplanması ve tek makamın sorum
luluğunda yürütülmesi bugüne kadar her zaman her
kes tarafından söylenmiştir; ama bir sonuç da elde 
edilememiştir. Neticede, insan gücünde ve malî kay
naklarda israf meydana gelmiş ve devam da etmek
tedir. 

Yasal düzenlemelerle tek çatı altında birleşme ve 
tek elden yönetim yapılmalıdır düşüncesindeyiz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
1974 yılında kurulan Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

kurulduğundan bugüne değin kapsamını ve fonksiyo
nunu hızla geliştirmiş, Beş Yıllık Kalkınma Planla
rına sosyal güvenlik konusunda kesin hükümler kon
muş, yaşlı ve sakatların maddî ve manevî imkânlara 
kavuşturulması, kimsesiz korunmaya muhtaç çocuk
lara ve toplumun buna benzer kesimlerine sosyal hiz
met ve yardımların götürülmesi ve bu amaçlarla hu
zurevleri, kreşler, rehabilitasyon merkezleri ve diğer 
sosyal tesisler kurulması öngörülmüştür. Böylece 
sosyal güvenlik yaygınlaştırılmak istenmiştir. Ancak, 
burada da tekelden yönetim olmadığından hizmet
lerde çeşitlilik ve dağınıklık söz konusu olmaktadır. 
Huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri ve kreşleri 
Sosyal Sigortalar, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı', Kızılay ve 
diğer kuruluşlar ayrı ayrı düşünceler ve normlarda 
işletmekte, dağınıklıklar meydana gelmektedir. Ümit 
ve temennimiz odur ki, bir gün bu dağınıklıklar tek 
elde organize edilir ve birleşirler. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığının, dolayısıyla bağlı 
kuruluşlar olan Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ -
Kur'un son senelerdeki çalışmaları çeşitli eksiklikle
rine rağmen, hızla düzelmekte ve esas görevini ifa 
etme durumuna gelmektedir. Bu gayretler içerisinde 
yakinen çalışmalarını gördüğümüz başta Sayın Ba-
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kan ve Bakanlık mensuplarına Sosyal Sigortalar Ku
rumu ve Bağ - Kur yöneticilerine huzurunuzda te
şekkür etmeyi yapılması gereken bir görev olarak te
lakki ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Birleşmiş Milletler insan Hakları Beyannamesin

de, sosyal güvenlik «Ferdin işsizlik, yaşlılık ve ira
desi dışında meydana gelen her türlü tehlikelere kar
şı emniyet içinde olmasıdır» diye tarif edilmektedir. 
Oysa ülkemizde çalışanların yüzde 60'ını teşkil eden 
tarım kesiminde çalışanlar, 20 nci Asrın son çeyre
ğinde bile hâlâ sosyal güvenliğin her türlüsünden 
yoksundur. Tez elden çare aranmalı, bulunmalı ve 
1982 Anayasasının 49 uncu maddesindeki, «Devlet, 
çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma ha
yatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı 
desteklemek...» ibaresi de yerine getirilmelidir. Aynı 
maddenin devamında, «... çalışmayı desteklemek ve 
işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam ya
ratmak için gerekli tedbirleri alır.» ibaresiyle de za
man içinde ülkenin ekonomik durumu göz önüne alı
narak, işsizliğe çareyi hızla arayarak işsizlik sigor
tasının yollarını aramak gerekecektir. 

Sayın Başkanım; 
Sosyal Sigortalar Kurumu ne yapıp yapıp, hiçbir 

sosyal güvencesi olmadan çalıştırılan sigortasız işçi 
bırakmamalıdır. Kaçak işçi çalıştırmalar hâlâ yer yer 
devam etmektedir. Hâlâ kimsesiz ve korunmaya muh
taç çocuklarımızın tümüne yardım eli uzatılamamış-
tır. Hâlâ sakatlarımıza sosyal güvence verilememiş, 
herhangi bir işyerinde (tümünün) istihdamları sağ
lanamamıştır. Sayın Bakanımızın ve Hükümetin bu 
hususta son iki senedir gayretleri takdirle anılacak
tır, anılıyor da; ama elinde olmayan nedenlerle her
hangi bir uzvunu kaybetmiş sakat vatandaşımıza ön
celikle el uzatmak, sosyal devlet olmanın da gereği 
ve şartıdır. 

Sosyal güvenlik anlaşması yapılmamış ülkelerde 
çalışan işçilerimizin sosyal güvenliklerinin sağlamlaş
tırılması bakımından anlaşmaların bir an önce ya
pılması, anlaşma yapılan ülkelerde çalışan işçilerimi
zin haklarının da anlaşmalar çerçevesinde korunma
sı hususuna hassasiyetle eğilmek, ciddiyetle takip 
etmek gerektiği inancındayız. 

Son zamanlarda, özellikle Batı Almanya'da ça
lışan işçilerimizin haklarının polemik meselesi yapı
lamayacağına ve bu hususa ciddiyetle eğilindiğine 
ve eğilineceğine de inanıyorum. 

işçi konutlarının yapılmasında, kooperatiflerin ve
ya müteahhitlerin inşaatları zamanında ve istenen 
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kalitede yapmasının temin ve takibinin gerektiğini ve 
yapıldığını da biliyoruz. 

Birçok illerde bulunan rant 'tesislerinin kira bedel
lerinin yeniden gözden geçirilerek, günün kira ra
yicine uygun hale getirilmesi şarttır ve bu hususa 
özen gösterildiğime de yakınen şahidiz. 

Sayın Başkanım, değerli üyeler; 
Konuşmamın son bölümünde Sosyal Sigortalar 

Kurumunun sağlık hizmetlerinden kısaca bahsetmek 
istiyorum. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, ülkemiz nüfusunu 
1/3'üne sağlık hizmetleri götürmektedir. Bu hizmet
leri, 1981, yılı sonu itibariyle 74 hastane, 2 senator-
yum, 80 dispanser, 148 sağlık istasyonunda çalışan 
hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire ve diğer yardım
cı sağlık personelleriyle gerçekleştirmeye çalışmakta
dır. 1981 yılında 494 496 kişi yatarak, 13 314 218 -
kişi de ayakta tedavi edilmişi toplam 15 714 432 ki
şiye sağlık hizmeti götürülmüştür. Sosyal Sigortalar 
Kurumu sağlık tesisleri, ülke ortalamasına göre çok 
daha düzenli ve rantaibl hizmet veren ünitelerdir; 
ama bu demek değildir ki, dört dörtlüktür, hizmet
lerde eksiklik yoktur... 

Malumlarınız olduğu üzere, Kurumdaki sağlık 
hizmetleri, primini ödeyen, bir diğer deyimle ücre
tini peşin ve her ay ödeyen kişilere ve ailesine git
mektedir. Hal 'böyle olunca, sigortalı haklı alarak 
en iyi hizmeti istemektedir. En iyi hizmet de yeter
li, kaliteli ve kalifiye personel ve malzemeyle olur. 
Son zamanlarda doktor açığı azalmakta; ama kali
fiye ve vasıfsız personel açığı olduğundan, hizmet^ 
lerde yer yer aksaklıklar olduğu inancındayız. Ümit 
ederim ki, ,Sayın Bakanımız ve yetkili diğer perso
nel bu hale çare bulabilirler. 

Sağlık personelinin Özlük hakları hâlâ düzeltil-
memiştir. Lojman meselesi çoğu yerde hâlâ çözüm
lenmemiş; ama iyi yolda gidildiği de gözlenen bir 
olaydır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunda sağlık hizmetleri 
kırtasiyecilikten mutlaka kurtarılmalıdır. Bu husus
ta bir hasta, hekimine muayene olup, hastaneden 
çıkıncaya kadar beş defa çeşitli kuyruklara girmek
te, zaman harcamakta ve yorulmaktadır. Ümit ve 
temenni ediyorum iki, çare bulunsun. 

Sayın Başkanım, değerli üyeler; 
Son olarak Sosyal Sigortalar Kurumundaki {ülke

mizin diğer kurumlarında da olduğu gibi) ilaç savur
ganlığına değinmek istiyorum. 
' Hammaddesinin dövizle ithal edildiği, sigortasız 

vatandaşlarımızın büyük paralar vererek alabildik-
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leri ilaçlar, savurganlığın en üst düzeyde olduğu şe
kilde yazılmakta ve kullanılmaktadır. Ayakta teda
vilerde hekim istediği kadar ilaçtan istediği miktar
da yazahilmekte ve çoğu kez günde 80 ile 100 has
taya baktığı için de semptomatik, yani hastanın şi
kâyetlerine göre ilaç yazmaktadır. Böylece ilaç ade
di artmakta, hatta bu 'ilaçlar zaman zaman birbir
lerine eşit veya ters etkili olduklarından, fayda ye
rine zarar verir hale gelmektedir. Tıp dilinde biz bu
na yatrojeniik hastalık adını veriyoruz, Bu nedenle 
bile, ayakta tedavilerde ilaç 'adedinin kısıtlanması 
gerektiği inancımı tekrar ediyorum. 

Çalışma çağında işsizden kimsesiz çocuğa, bakım
sız yaşlıdan çalışmayan sakata ve çalışıp da sosyal 
güvencesi olmayan herkesin sosyal güvenlik kapsa
mına alınacağı günlerin geç olmaması dileklerimle 
1983 Yılı Bütçesinin Sosyal Güvenlik Bakanlığına, 
ülkemize ve tüm çalışanlara hayırlı ve uğurlu olma
sını diler, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdemir. 
Sayın Güvenç; buyurun efendim. 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım, Sayın Bakanım, Sosyal Güvenlik Bakan
lığının saygıdeğer temsilcileri; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Sayın Başkan; 
Kısıtlı bir zaman içinde çok geniş görev İfa et

mekte olan Sosyal Güvenlik Bakanlığının tüm işlev
lerini, işlemlerini burada dile getirmek mümkün de
ğil. Elbetteki hepsini söyleyebilmek için sınırsız bir 
zamana ihtiyaç var. Ancak, 10 dakikalık bir zaman 
süreci içerisinde sadece en mühim olduğuna inandı
ğım bir tek konu üzerinde duracağım. O da, hepi
nizin yakinen bildiği ve çoklarınıza mektup ve telg
rafla başvurulduğunu zannettiğim emeklilerin duru-
mudur, 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Sosyal güvenlik müesseseleri olarak Türkiye'miz

de Emekli Sandığına bağlı emeklilerin durumu, Sos
yal Sigortalar Kurumuna bağlı olan sigortalı işçi 
emeklilerinin durumu ve Bağ - Kur'a bağlı olan Bağ -
Kur emeklilerinin durumu var ortada. Diğer özel 
sandıklara bağlı olan emeklilerin durumu bence bu 
sözünü edeceğim emeklilerin durumu kadar zayıf bir 
yapıya sahip değil. 

Emekli Sandığına tabi emeklilerin durumu, ge
rek katsayının yükseltilmesi ve gerekse Hükümetin 
göstergede 40 puanlık bir artış talebiyle ve nihayet 
Yüce 'Bütçe - Plan Komisyonumuzun bu 40 puanı 

60'a çıkarmasıyla bir nebze olsun' düzeltilmektedir. 
Yine Emekli Sandığına tabi olan emeklilerin yaka
cak yardımı da 3 500 liradan 5 bin liraya çıkarılmak
ta ve böylece de yine bir katkı sağlanmaktadır. 
Devlet Baba Emekli Sandığına tabi olan emeklileri 
bu Bütçe yılında (korumuştur. Elbetteki devlet ba
badan başka bir ışey de beklenemez. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sosyal Sigortalar Kuru^^^a tabi emeklilere ya

pılacak olan zam sadece Katsayının artışıyla kal
makta, yakacak yardımı da Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı Bütçesinde gösterildiği gibi 2 500 liradan 
4 000 liraya çıkarılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu Emekli Sandığına tabi olan emeklilerle Sos

yal Sigortalar Kurumuna tabi olan emekliler ara
sındaki eski farkı daha da çok açmakta, iki sosyal 
sınıf arasında büyük dengesizlik yaratmaktadır, lle-
riki tarihlerde bunun büyük münakaşalara sebep ola
cağını, hatta bazı patlamalara neden olacağını şim
diden görmek lazım gelir kanaatindeyim. 'Bunu el
bette ki, Sosyal Güvenlik Bakanlığı kadar, Devlet 
babanın diğer kesimlerindeki Bakanlıkların da dü
şünmesi lazım gelir. Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
sadece, «siz kendi işinizi kendiniz görün» derseniz, 
0 imkânlar İçerisinde ancak verebileceğini verebi
lir. Patlamalara mani olamaz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Eskiden, yani bundan önce bu iki sosyal güven

lik kuruluşu arasında zaten, emeklileri arasında bü
yük fark vardı. Puan cetvelinde 250 puan fark var
dı, şimdi 60 puanlık bir fark daha geliyor, bu fark 
310 puana çıkıyor. Yakacak yardımındaki fark yine 
1 000 lira noksanda kalıyor. Böylece iki emekli dü
şünün; ikisi de yüksek tahsilli, ikisi de 25 sene hiz
met vermiş olsun, biri Emekli Sandığından emekli, 
biri Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli olsun; 
bu iki emekli arasında en azından 1.1.1983 ten iti
baren 13 - 14 bin lira ayda fark yapacaktır. Bu fark 
her bütçe yılı artarak gitmektedir. Buna çare herhal
de bulunmalıdır. Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi 
emeklilerin en üst puanı 840, Emekli Sandığına ta
bi emeklilerin en üst puanı 1 150; tabiî 1 400 artı 
50 ile 900 arasındakiıleri burada dile getirmek iste
miyorum; onu söylersek aradaki açık, fark daha çok 
büyüyecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sadece Sosyal Sigortalar Kurumunu müdafaa edi

yor görünmemeliyim; öyle bir niyetim de yoktur. 
Bağ - Kur'daki emeklilerin hali daha çok perişandır. 
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Onları burada dile getirmek istiyorum; ama emin 
olun, tek şu cümleyle ifade etmekten başka çare ol
madığını görüyorum. Çok perişan durumdadırlar. 
Söylediklerimle kıyaslanmayacak kadar perişan bir 
durumdadırlar. 

Şimdi, belki Sayın Bakan buradan diyecek ki, 
«İmkânlarımız nispetinde her şeyi yapıyoruz.» Doğ
ru, ona inanıyorum, çünkü kendisiyle yakın mesai 
harcıyoruz, beraber çalışıyoruz, gerekli gayretleri 
gösteriyor. Bazı sayın üyelerin ve kamuoyunda bazı 
kişilerin de aklına şu gelebilir : Türkiye'de bu ka
dar işsizlik varken çalışanlar aldıklarıyla yetinmeli
dir, emekliler aldıklarıyla yetinmelidir diye de sual 
gelebilir. Bu çalışanların günahı olmaması lazım ge
lir. Gerçekten Türkiye'de işsizlik sorunu (Yarın Ça
lışma Bakanlığı Bütçesinde de bir görüşme yapmayı 
düşünüyorum. Orada biraz daha detaya inmeyi ta
savvur ediyorum.) başını almış gitmektedir. Devlet 
baba iki seneden beri büyük yatırım yapamamakta
dır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunda emekli maaşları 
azaltıldığı için, emekli olduğunda ne alabileceğini 
hesap edebilen kişiler emekli olmamak için ısrar et
mektedir. Ancak itici bir güç onları emekliye sevkc-
decektir. Böylece nüfus gittikçe artmakta, yatırım 
yapılmamakta, normal işyerlerinin çokları kapanmak
ta, işsiz sayısı gittikçe artmaktadır. Bu Devletimiz 
için, çalışanlar için ileride tehlike kaynağı olacak
tır. Bunu da gözardı etmemeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Fiyatlar alabildiğine yükselmekte, tşte, zamlar 

devrini yaşıyoruz : Hergün gazetelerde okuyoruz, 
«zam zam, zam...» Bitmeyecek, daha gelecek zamlar 
var. Hepimiz aşağı yukarı biliyor, tahmin ediyoruz. 
Bunlar karşısında pazara gitmek istemiyor hanımla
rımız, verdiğimiz paralarla. Biraz para da alıyoruz 
biz; durumumuz iyi. Bir de emeklileri düşünün. 3 
ayda bir 20 bin lira, 18 bin lira, 25 bin lira, 30 bin 
lira alanları düşünün efendim. Bunlar ne yapacak
lardır, nasıl geçineceklerdir?.. Ev kiralan astronomik 
rakamlara ulaşmıştır; senelerden beri, 2 - 3 seneden 
beri normal düzeyde konut da yapılmamakta, ko
nut sıkıntısı da başını almış gitmektedir. 

Bunlara elbette ki, Hükümetimiz çare bulacaktır; 
ama ciddî bir çalışma olduğu kanaati içerisinde de
ğilim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şu gördüğümüz her şeyde emeği olan, 25 sene 

bilfiil çalışan, çalıştığı süre içerisinde, çalışmadığı 
günlerin ücretini almayan, istirahatli olduğu günler

de çalışmadığı günlerin ücretini almayan Türkiye' 
nin kalkınmasına hizmet vermiş, Sosyal Sigortalar 
Kurumuna tabi emeklilerin durumunun Bakanın bo
yunu aştığını söylüyorum. Hiç değilse Başbakan ta
rafından bu konuya eğilinmesini huzurunuzda istir
ham ediyorum. 

25 sene hizmet vermiş insanlar adeta bir limon 
gibi sıkılmış, suyu alınmış, posası atılmış durumda
dır. Sahipsizdir, kimsesizdir. Sayın Cumhurbaşkanı
mız gittiği yerlerde kimsesiz çocukları barındıran 
kurumları ziyaret ediyor. Kimsesizler ordusu vardır, 
işsiz sigortalılardır. Buna da Sayın Cumhurbaşkanı
mızın eğilmesini bu kürsüden istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütçede bir fon kondu. Bu fonda Sosyal Sigorta

lar Kurumunun Bütçesi kâfi gelmediği takdirde. Ha
zineden bir paranın Sosyal Sigortalar Kurumu Büt
çesine aktarılmasını öngören bir fon konuldu. Elbet
te ki, Devlet baba artık yardım etmelidir. Devlette 
Sosyal Sigortalar Kurumunun 83 milyar liranın üze
rinde tahvil dolayısıyla alacağı vardır. Dün Maliye 
Bakanıyla kuliste görüştük; Sayın Maliye Bakanı di
yor ki, Sosyal Sigortalar Kurumu kendi kanunlarını 
getirsin, bizim olan borçlarımızı vermeye hazırız, 
bizdeki alacaklarını biz verelim, parasını sıfıra in
dirdikten sonra elbette ki, Devlet baba ellini uzata
caktır. Şimdi Sosyal Güvenlik Bakanıyla Maliye Ba
kanı arasında böyle bir durum söz konusudur. Buna 
şahit oluyoruz, her iki Bakanla da görüşüyoruz çün
kü. Bunu halledecek, öyle sanıyorum ki, Sayın Baş
bakan olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi Sosyal Sigortalar Kurumunun gelirinde de 

bir azalma olmuştur. Neden olmuştur?.. Fiyatların 
artması Sosyal Sigortalar Kurumunun normal gider
lerini artırmıştır. Genelde, Türkiye genelinde toplu
sözleşmelerle sigortalı işçilerin ücretleri yükselmedi
ği için yüzde nispetiyle prim alındığından, tahmin 
edilen gelirlerin altında bir gelir olmuştur. Yani ge
lirde de bir azalma vardır. 

Biraz evvel söyledim, Devlet baba büyük yatı
rımlar yapmadığı için işçi sayısında çoğalma yoktur; 
bilakis kapanan işyerleri nedeniyle işçi sayısında azal
ma vardır; alınan prim de bu nispette az olmaktadır. 
Demek ki, Sosyal Sigortalar Kurumunun gelirinde 
büyük miktarda bir azalma, bir duraklama söz ko
nusudur. 

Ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumu rant getiren bi
naların üzerine ciddî bir şekilde gidememektedir. 
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Hepiniz Kızılay'dan geçiyorsunuz; oradaki büyük j 
rant binası senelerden beri, en azından iki seneden 
beri en azından kaplumbağa hızıyla ilerler bir du- I 
rumda inşaatı" devam etmektedir. Sosyal Sigortalar 
Kurumunun diğer rant binaları da aşağı yukarı öy
ledir. Sayın Bakanın büyük gayretleri olmuştur; ama 
bu gayretleri bürokrasi çemberinin içerisinde yürü
mez hale de gelmiştir; çünkü bir konuda beni Sa
yın Bakan hakem yaptı, ben hakemliğimi hâlâ 7 ay
dır sürdürüyorum, bana hak verdikleri halde, o ko
nu bürokrasi nedeniyle çözüme bağlanamamıştır. İki 
aylık bir mesele idi, yedi aydır sürüncemede. Sayın 
Bakanın da aynı şeyden benim gibi şikâyetçi oldu
ğunu zannediyorum. 

Bina kiralarının zannediyorum biraz yükseltilme
si gereklidir; Sosyal Sigortalar Kurumunun gelirini 
artırmak için. Sayın Akdemirdin burada söylediği 
şeylere tamamen mutabıkım, elbette ki, Sayın Ak-
demir'in söyledikleri yerine getirilirse gelirler arta
caktır-

Değerli arkadaşlarım; 
Devlet baba Sosyal Sigortalar Kurumuna bazı 

yükler de eklemiştir. Mesela; Sosyal Sigortalar Ku
rumunda Personel Kanununa tabi 38 bin küsur, 40 
bine yakın memur çalışmaktadır. Bu memurların ma- I 
aşını Sosyal Sigortalar Kurumu ödemektedir. Emek
li Sandığı bu memurlardan emekli keseneğini almak
tadır her ay; bunlar emekli oldukları zaman emekli I 
ikramiyelerini de Sosyal Sigortalar Kurumu ödemek- I 
tedir. Hiç değilse buna da bir son verilmelidir. Ya- I 
ni, 40 bine yakın memurun maaşını Devlet baba ver
mesi lazım gelinken, Sosyal Sigortalar Kurumu ma
aşını vermekte, emekli oldukları halde emekli ikra- I 
miyelerini de Sosyal Sigortalar Kurumu ödemektedir. 
Bu da Sosyal Sigortalar Kurumuna çok büyük yük
ler yüklemektedir. I 

Son cümlemi söylemek istiyorum Sayın Başkan; 
çok teşekkür ederim büyük müsamaha gösterdiniz, 
onu biliyorum. 

Sayın arkadaşlarım; I 
Sosyal güvenlik müesseseleri artık bir çatı altın- I 

da, bir mevzuat altında toplanması gereken bir ko
nudur. lleriki tarihte şu kürsüden söylenen şikâyet
lerin daha da çoğalmaması için bunun tedbiri alın
malıdır. Zaten Sosyal Güvenlik Bakanlığının kuru
luş nedenlerinden biri de budur. Bütün sosyal gü
venlik kuruluşlarını bir çatı altında toplamak, gide- I 
rek bir mevzuat altında toplamak, onlardaki bu eşit- I 
sizliği, dengesizliği gidermektir. Bunun tek yolu, tek | 
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statüye kavuşturmak olacaktır. Bütün sosyal güven
lik kuruluşlarının gelirleri bir yerde toplanmalı, gi
derleri de oradan idare edilmelidir, bu eşitsizlik gi
derilmelidir. 

Sözlerimi böylece bitirirken, Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının Bütçesinin Bakanlığımıza, Milletimize, 
Devletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güvenç. 
Sayın Bakan; sayın üyelerin konuşmaları tamam

landı. Cecap lütfetmek üzere buyurun efendim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK Sİ
DE — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Uzun bir zamandır 'bütçe • çalışan değerli Mecli
sin, Bütçeniniz üzerinde gösterdiği değerli ilgi için 
öncelikle teşekkür ediyor ve sözlerime öyle başla
mak itemiyorum. 

Beni mutlu ©den bir olay, bugün sabah Bakan
lığımızın Bütçesinin ilk görüşmelerinde Türkiye'deki 
sakatlarım durumundan (bahsedilerek müzakerelere 
girilmesi, Bakanlığım yanlımda ikinci sıfatım olan, 
«Türkiye Sakatlarını Koruma Koordinasyon Kuru
lu Başkan!» sıfatıyla ayrıca bir 'teşekkürü görev ha
lline getirmişltir, bunu arz ediyorum efendim. 

Gerçekten sakallarımız her kademede ilgi bekle-
mek'tedir. 1982 yılının Kasım ayına göre 4 milyon 
70(0 blin salkalt laraimıızda yaşamaktadır. Nüfusumuz 
sayımdan günümüze kadar belli bir artış göstermiş, 
yüzde 10 olarak Ikıaibul ettiğimiz saıkati'arımız da ıbu-
ma paralel olarak aıtauştır. 

Koordinasyon Kurulumuz, zaman zaman basına 
aksettirmeye çalıştığımız; falkat büyük bir talihsiz
lik,, hiçbir zaman (kamunun dikkatimi çekecek ölçü
lerde yazılı basında yer alamadığımız vakıasını kısa
ca hatırlatltılktan sonra, Ibu alanda bütün vatandaş-
larıımızıın göstereceği ilgi ölçüsünde sakallarımıza fay
dalı . olabileceğimize inanıyoruz. Eğer vatandaşları
mız, hamiyet seven kişiler bu alanda ilgi göstermez-
16(11810, Devletin bütün güçlerini de seferber etsek, sa
katlarımıza arzu ettiğimiz hizmeti yapmaya imkân 
bulamayız, 

Koordinasyon Kuruilulmuz, öncelikle sakaıtiar gru
buna yeni sakatların ilave edilmemesi için tedbirler 
almaktadır Yenli sakatların doğmasını önlemek, ev 
(kazaları, iiş (kazaları ve itrafilk kazalarımın 'beli ölçü
de önlenmesi ve 'azaltılmasıyla mümkündür, akraba 
evliklerine son vermek suretiyle sakat çocuk doğu
munun önlenmesiyle mümikündür ve çeşitli hastalıklar 
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sonucu- sakatlıkların doğmasına mani ölunnıasıyla 
mümkündür. Bunlar 1981 yılı 'başından itibaren Tür
kiye'de artık tanınmış, bu yolda çalışılmaya baş-
lanimış konular halindedir. Cumhuriyet »tarihimizde 
sakatlarla 'ilgili ıböylesıi yakın ilgi iki yıldan (beri de
vam etmektedir. 'Buna bir misal vermek gerekirse, 
Cumhuriyet tariıhiıniizde günümüze kadar muhtelif 
sakatlarla ilgili 15 yasa çıkmışken, ,12 Eylülden günü-
ımüze kadar aradan geçen 2,5 yıldan az fair zaman 
içerisinde 5 (kanun tasarısı 'kesinleşmiş, hizmete so
kulmuş, (takilben 7 kararname, tüzük ve yönetmelik 
yürürlüğe konulmuştur. Bu kısa zaman içerisinde 
sakatlarımıza ibu yakın ıfflgi yeterli değildir. 

İçlerinde henüz öğre'riim dönemlinde olanlara; 
sağırlarımızı, görmeyeMeriımiz, ortapedik özürlüler 
ve uyum (bozukluğu, diye tarif ettiğimiz dört gru- ı 
'bun maaifesef yeterli okulu mevcut değildir Türki
ye'de. Hükümetimiz 1982 - 19183 Öğretim Dönemi
ne 7 sakatlar okulu katmış olmakla faerafaer, henüz 
bu çağdaki temd öğretime ihtiyaç .gösteren sakat 
çocuklarıimuzın maalesef çok az fair kısmını temel ve 
genel eğüfcimıe sökafailımekteyiz. Kaldık! 'bir iş sahibi 
edefalmek, fak yerde çalışmasını temin etmek, on
lara 'bu temel eğiıtimden sonra ıbazı ımesl'ekî eğitim- I 
ler vermekle mümkündür. 

Bir işyeri sakat iaılacağı zaman, o sakatın en az 
âmâ ise körler okulundan geçip geçmediğini sor
maktadır; çünkü (böyle 'bir eğitimden geçmediyse, o I 
sakatın, o işyerinde hiçfair. şekilde -işe yaraması müm-
tkün olmamaktadır. I 

Sıkıntılarımız çoktur, Bu sıkıntıların bir ıkısmını 
başka Ibir yolla aşabilir miyiz diye düşündüğümüz
de, Türkiye Sakatları Koruma Vakfını teşekkül et- 1 
ıtîrdik ve umuyoruz ki, Vakıf, Devletin yetmeyen im
kânlarını 'bir ölçüde desitekleyeoak ve bu Vakıfla sa- I 
kaltlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin -hiç değilse I 
bir kışımı 'verilebilecektir. Vakfın kuruluşu, resmiyet I 
kazanabilmesi içinde faulunduğumuz ay (içinde müm
kün 'olmuştur. Henüz tahakkuk etmektedir ve kuru
luşuyla ilgil şartların, Vakfın çalışmasıyla ilgili hu
susların önümüzdeki ayın 30'unıda yapılacak genel I 
'toplantıda kamuya duyurulması hazırlıkları tamam- I 
'lanımak üzeredir. 

Sayın Başkan, değerlli üyeler; I 
Aramızda yaşayan, sıfır yaştan 70 yaşa kadar I 

değişik yaşlarda 'bu sakalüarıımıza, az evvel (belirtti- I 
ğim 4 milyon 700 bine ulaşmış sayıdaki sakatlarımı- I 
za değerli ıMecüişimizin ilgıi göstermesi, ilik konuşma- I 
mn onlarla ilgili olması gerçekten sakatlar adına | 
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j mutluluktur, İlgi, 'bundan sonra kendilerine getirile
cek hizmetlerde karşılaşacağımız zorlukları aşmada da 
'bize en 'büyük destek olacaktır. 

Sayın 'Başkan, değerli üyeler; 
Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ - Kur gerçekten 

değerli üyelerin söylediği gibi malî sıkıntı içindedir. 
Bu malî silkintinin sebepleri de 'bellidir. Biz sosyal 
güvenlik kuruluişlarımızı hiçbir şekilde ülkemizin 
genel şartları dışında göremeyiz. Onun içimdir iki, 

I sosyal ıgüveniikçiler, «Sosyal 'güvenlikte ideal», «Sos
yal güvenlikte gerçek», diye iki açıdan meselelere 
'bakmaya gayret sarf ederler. İdeale ulaşmak iste
riz; ancak gerçekleri ıgörmeden değil, gerçekleri unu
tarak değiiı 

iDevir ardığımızda büyük açıklar, 'büyük sıkıntı
larla karşılaştığımız Sosyal Sigortalar ve Bağ - Kur 
bünyesinde Hükümetimiz, değerli Meclisiniz, değerli 
ilginizle önemi tedbirler aldı. Bu önemli tedbirlerin 
bugün meyveleriyle karşı karşıyayız ancak ideal: 

seviyeye ulaşamadığımız 'bir gerçek. Emeklimize ha
zırladığımız maaş zammının, sosyal yardım farkının 
yeterli olmadığını faiz de görüyoruz. Eğer imkân bu-
iabilsek, emeklimize vermekte olduğumuz maaşı iki
ye katlamak için (biran tereddüt etmeyiz. Fakat fai
ze, işçi emeklilerine' zam yapılmasıyla alakalı Hükü
metimiz talimatı; «Kaynağını kendiniz temin edecek
siniz, % 20 seviyesinde zam yapacaksınız» şeklinde 
olmuştur. Biz bu talimatla hazırlıklarımızı tamamla
dık ve umuyorum Aralığın ilk haftasında Yüce Mec
lisinize kanun tasarısı sunulacak hale gelecektir. 

Bakanlık olarak biz şunu arzu etmekteyiz : Ne
den Emekli Sandığından emekli olmuş kişinin sosyal 
yardımı 5 bin olsun da, işçi emeklisi bundan bin lira 
az alsın? Hemen tamamlayalım; fakat fark 8 milyar 
liradır. Kaynağını nereden bulalım? Verelim demek 
gayet kolaydır. Sırası geldiğinde bu ödemeyi nasıl 
yapacağız?. 

Yüce Mecliste her şeyi en açık şekliyle ortaya 
koymak, çaresini böylece aramak lazım. Onun için. 
diyorum ki, gelirlerini, aldığımız tedbirlerle ciddî bir 
şekilde artırdığımız kurumlarımızın bugünkü imkânı, 
az evvel belirttiğim talimat ölçüsünde yapılacak zam
ları bile karşılamakta zorluk çekecektir. Eğer bu ted
birler alınmasaydı bunu taşımaya dahi imkân yoktu. 

Bir susuşu, bugünü daha iyi değerlendirmek ve 
yararlı olacağına da inandığım için hatırlatmak isti
yorum. 12 Eylül 1980'den günümüze kadar dört etap-
da, bu defa yapacağımız zamla beraber işçi emekli
lerine % 90 seviyesinde zam yapılmış olacaktır ve bu 
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% 90 seviyedeki zammın bütün malî yükü Kurum 
tarafından karşılanmaktadır. Bildiğiniz gibi henüz 
Devlet sosyal güvenlik kuruluşlarına el uzatamamış-
tır, yardım edememektedir. 2,5 yıl önceye kadar yar
dım etmek bir tarafa, kurum fonlarını kullanmak su
retiyle çok düşük tahvil faizleriyle âdeta tersine bir 
tasarrufun içerisinde olunmuş, Kurum bu tasarruftan 
büyük ölçüde zarar görmüştür. Bugün şükrediyoruz, 
% 86 oranında olan aidat gelirlerimizin hemen altın
daki gelirler, giderek artan faiz gelirleridir. Tahville
rimizin ulaştırıldığı yeni faiz sistemi 1982 sonunda 10 
milyar liraya ulaşacak yeni bir gelir kaynağını oluş
turmaktadır. 

Diğer taraftan giderlerimizi azaltmada aldığımız 
tedbirler çok küçücük noktalara kadar intikal ettirdi
ğimiz bu takipler sonucu, sosyal sigortalar ve Bağ-Kur 
camiasında iki yıldan beri bize ümit veren yeni geliş
meleri ortaya çıkartmıştır. 3 milyara yaklaşan fuel-oil 
ödemelerimizi 1983'ten itibaren bazı hastanelerimiz
de uygulamaya başlayacağımız güneş enerjisiyle umu
yoruz ki, iki yılda yarıya indireceğiz. Bu aynı zaman
da ülkemiz için de büyük bir kazançtır. Güneş ener
jisini öncelikle sadece sıcak su temininde, onun dozu
nu, imkânını artırmak suretiyle bazı bölgelerde ısıt
maya yöneltmek, giderek sağlık tesislerinden sonra 
idarî binalara yönelmek ve Güneş Enerjisini Geliştir
me ve Araştırma Komisyonunun da Bakanlığımıza 
olan değerli desteği sonucu güneş enerjisini kullana
bileceğimiz her ünitede güneş enerjisinden yararlan
mak, böylece fuel-oil, kömür masraflarımızı beş yıl 
içerisinde mutlaka yarıya indirmek gibi bir programı 
kendi içimizde hazırlamış bulunuyoruz. Bunun dövi
ze döndürülerek dışarıya ödenen kısmı da dikkatte 
tutulursa, yapılmakta olan çalışmanın, sadece bir 
alandaki çalışmanın ne büyük sonuç ifade ettiği an
laşılmaktadır. 

İlaç konusunda aldığımız tedbirleri değerli Mecli
siniz 657 sayılı Kanundaki acilen değişmesi öngörü
len madelerde eğer bizi desteklerse, bu ülke çapında
ki genelleşme, her reçetesini alanın ayakta tedavi şar
tıyla % 20'sini kendi ödemesi, Türkiye'deki genel 
ilaç tüketiminde ciddî bir yenilik getirecektir. Buna 
ihtiyacımız var. Milyonlarca dolar ilaç hammaddesine 
ödemekteyiz. Oysa bu tedbir, ihtiyaç fazlası, zarar 
edilen ilacın kurtarılması manasında çok önemli so
nuçlar kazandırdı Sosyal Sigortalara. Memurlar için 
de aynı şeyin getirilmesi hem adaletin ve eşitliğin 
sağlanmasını sağlayacak, hem de ilaç alanında tasar
rufu beklenen seviyede sağlayacaktır. Evvelce dokto

ra gittiğinde, çok fazla ilaç almayı adet haline getir
miş bazı kimseler, şimdi fiyatını sormakta; «Yazdı
ğınız ilacın toplamı ne etti? Bunun % 20'sini ben öde
yeceğim, öyleyse gereksiz şeyleri yazma doktor.» de
mektedir. Bu, memleketimiz için lüzumludur, bu ted
bir gereklidir. 

Bunun dışında binalarımızın, değerli konuşmacı
nın belirttiği gibi, rant tesislerimizin gereğince değer
lendirilmesi yolunda ciddî çalışmalar yapılmıştır. Sos
yal Sigortalar Kurumunun, Bağ-Kur'un toplam 135 
binası inşaat halinde, 145 arsası da ileride kullanıla
cak hizmetler için beklemektedir. Bu envanterler ya
pıldıktan sonra hem arsaların, hem yarım inşaatların 
süratle tamamlanması, hizmete açılması, ranta dönüş
türülmesi için çalışmalar yapıldı ve sonuçlan alınma
ya başlandı. Huzurunuza geldiğimiz şu gün bu 135 
tesisten 37 tanesini tamamlamayı ve hizmete açmayı 
başardık. 1982 yılı sonuna kadar bu rakamı 45'e doğ
ru ve 1983 yılının ortalarında bu rakama 15 binanın 
daha açılışını katmak suretiyle yıllardır beklemekte 
olan, durduğu yerde geriye gitmiş tesisleri Devletin, 
milletin hizmetine sunmuş olacağız. 

Komisyonda arz ettiğim için burada tekrarlamak
ta fayda görüyorum; gerçekten kurumların rant bi
naları düne kadar sahipsizdi. Bunların bazılarından 
elde edilen kiralar maalesef masraflarının yarısını 
karşılamıyordu. Bugün o durumda olan binalarımız 
vardır; fakat büyük bir kısmı, genel gelirlerimizin 
% l'ini oluşturan (1981 raTcamlarını söylüyorum) kira 
gelirlerini beşe katlayacak terbirleri arka arkaya 
uygulamaya koyduk. Sonuç 'itibariyle 'büyük bir ra
kam değildir. Çünkü ibiz bundan böyle her üç iay-
da »bir, kabul edieceğiniz işçi 'emeklilerine zam kanu
nuyla çeklere yaklaşık: olarak üç ayda 35 milyar lira 
ödıeyeceyiz. .Bu, sadece çekler için lazım alan para-
dır. Oysa hastane işletmecüliği (içlin, personel gideri 
için, düğer giderlerimiz liçin ralkaımltar, hemen buna 
yakım (büyük ralfcaımiaırdıır. Gelirilterimizİ artırmalııyız 
iki, yeni Ibiır pilim artırıma giıbi sıkıntıyla karşılaştma-
malııyız, Çünıkü, Türlkıiye'ıde 'tahsil edilmekte olan 
sigorta primleri dlünya ülkeleri geneline göre yüksek 
ıbir primdir. O primlere gitmeden, mükellefin primi
mi artırmadan çareyi nasıl 'buluruz; Devlet desteği 
sağlanıncaya kadar ibu sarfları, ibu hizmetleri nasıl 
•aksatmadan, inkıtaa uğratmadan yapabiliriz hesabı 
içindeyiz. 

Silk silk yaptığımız toplantılarda, merkez ve böl* 
gölerde yaptığımuız toplantılarda 'hep gelirimizi artı
rıcı, giderlerimizi 'azaltıcı tedbirlerin arayışı içinde-
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yiz. Bunların büyük bir kısmında başarılı olduk. Siz
lerim karşısımda. huzurla ve zevkte söylüyorum; aldı
ğımız sonuçlar küçümsenemeyecek sonuçlardır; fa
kat yeterli değildir. Emeklimize verdiğimiz maaş, 
emdMinim geçimime yetecek mliıfctar değildir. Türki
ye'min 'genelinde çalışan memurumuzun, işçimizin 
de" maaşının yeterli olup olmadığını kendi kendimi
ze sorarsak bunun cevabı daha iyi anlaşılacaktır. 

Sosyali 'Sigortalar Kurumunun, büyük bir silkinti
si var. 'Bu sebeple bir tadil tasarısı h'azıdamaik sure
tiyle huzurunuza gelmek listPyoruz. 1 ıraiyon 150 bin 
kaçak var, 'Bunu Devlet Planlama Teşkilatı raporu
na koymak suretiyle de resmileştirdik. 650 bin ka
çak sigortadan, 500 bin civarında kaçak Bağ - Kur' 
dandır. Sigortadan olan kaçak, diğer soruları da ce
vaplayacak . mahiyette olduğu için şöylece açıklanır
sa yaradı olacaktır. 

'Sigortalı ücretinden kaçırmakibadır; 40 bin lira 
kazanan sigortalı 15 bin lira kazandığını söylemek
te ve primlini 15 bin lira üzerinden ödemektedir. 
tkinci kaçak ıtürü zamandan olmaktadır; bir ayı bü
tün çalıştığı halde, o ay sadece 15 gün veya 17 gün 
çalıştığını beyan ile zamanı indirmek ve daha az prim 
ödemek yolunu seçmektedir ve nihayet bazı işveren
ler çalıştırdığı işçi sayısını tam göstermemekte; 30 iş
çi çalıştıoyorsa bunun 14 tanesini sigortalı göster-
mDekıte ve diğerlerini kaçırmaktadır. 

Şimdi değerli 'bir konuşmacı Emekli Sandığı ile 
Sigortayı mukayese etti. Bu «ıkıntımız ve bu açığımız 
sebebiyle Emekl Sandığı - Sigorta mukayesesi nasıl 
yapılacaktır?... Eımekl Sandığı mensubu göreve baş
ladığı günden itibaren muntazaman aidat ödemek
tedir, sigortalı böyle değildir ve hiçbir Emekli San
dığı mensubu asgarî, taban göstergeden emekli ol-
mamalkitadır, olamaz. Çünkü, sistem onun devamlı 
'geçen yıllarda terfüni, daha yüksek maaş alarak 
kıdemli bir çağa ulaştığında yüksek kademeden prîm 
ödemesini gerektirecektir. Emekli Sandığı mensubu 
dokuz bin küsur ıgüln fiilî çalışıp primini öderken, 
az evvel söylediğim kaçakları biran istisna etsek, 
olmadığımı farzetsek, bizimi sigortalımi'izın genelinde 
bu ralkamın yarıdan biraz fazlası tahakkuk etmekte
dir; ıbeş bin civarında gün talhaklkuk «itmektedir. 

iBir hususu hatıriatmalk istiyorum.- EtrDdkli San
dığında taban gösterge 380'dar, Sosyal Sigortalarda 
taban gösterge 420'dir. Aslında, Sigortamın taban gös
tergesi Emekli Sandığından fazla olmasına rağmen, 
hiçbir memur tabamdan emekli olmadığı için 380 gös
terge kutanılmuyorken; az evvel belirttiğim çeşitli 

I sebepler yüzünden bizde maalesef 420 gösterge emek-
I li maaşına esas atamaktadır. 
I Zamanı aşmamak kaydıyla bir ufacık hususu da 
I belirtmek istiyorum): Halen askerî fabrikalardan 
I emekli ölmüş 12 652 hak sahibimiz 420 gösterge 

veya dama az aylık grubunda hiç yoktur; yani onla-
I rıin maaşları tabana değmeden daha yukarıdaki ba-
I samıaklardan uygulammafctdır. Demiryolu İşçileri 
I Emekli Smdığından Sosyal Sigortalar Kurumuna nalk-
I ledilmiiş mıükelleflerirnizin 5 476 tanesi maaş 'alırken, 
I bunlardan sadece 'beş tanesi 420 göstergeden; yani 
I tabandan maaş ,allmıaktadır. Maluliyet maaşı alan 

27 169'dan 7 408'i maalesef az evvel beyan ettiğim 
I hususlar yüzünden, az 'vermek çok halk almaık ma-
I rifetmiş g(ibi yılarca böyle davramıldığından, az prim 

ödediğinden maluliyete ulaşmış kimselere maalesef 
I kanunlarımız, onu destekleyen mevzuat sonucu 7 408'i 

en tabandan maaş almaktadır, Çünkü ödediği prim 
I böyle maaş bağlamlmasımı ıgörektirmiştir. 

I Yaşlılıkta, ölüm sigortasında, iş göremezlikte, iş 
kazası, meslek hastalıklarımda durum, hemen hemen 
bu tempoyu devam ettirmektedir. 

I iBiz, yurt dışımda çalışıp çeşiltlü sebeplerle emek-
I üye ulaşmış kimselere, «Sosyal güvenlik sözleşme-
I teri «ile emekli olmuşlar» diyoruz. Bunlarını açerisin-
I de 13 927 dosyadan 7 1'83'ü taban maaş alımakta-
I dır. Çünkü, sosyal güvenlik sözleşmeleriyle emekli 
I olmuşlardan yaş haddini doldurarak elmeMi olmuş 
I vatandaşımız yok; o ülkelerin şartları 65'tir. Bunlar 
I içerisinde emekli olanlarım büyüık bir kısmı maluli-
I yet 'emeklisidir. Türkiye'de sigortalılığı bulunmayan 
I kimsenin yurt 'dışındaki hizmetleri maaş bağlamaya 

ya yetmiyor ya ucu ucuma yetiyor; böylece en ta-
I bandan maaş bağlanması ortaya çıkıyor. 

I ©unları söylerken içimiz parçalamıyor. Neden 
I belli bir süre çalıştıktan sonra yetecek (kadar maaş 
I almasın? Niçin Sigortanın bağlayabildiği maaşın en 
I tabanından para alarak hayatını sürdürmek gibi zor-
I luk ve sıkıntı içinde kalsın?.. Elbette buna çare ara

mak Hükümetin, Yüce Meclisinizin. 
Bugün bazı çareler, bazı tedbirler var; onları tes-

I pit ettik. Artık, 26 ayı aşmış bulunan devamlı ta-
I kipli çalışmalarımız sonunda pürüzlerin nerelerden 

neşet ettiğini, hangi noktalarda hizmetlerin gitmedi-
I ğini, hangi pürüzlerin ortadan kaldırılması halinde 

sıkıntıları önleyebileceğimizi biliyoruz ve bugüne ka
dar önerilerimizi böyle getirdik, takip edecek aylar
da ve günlerde de bu öneriler cümlesinden yeni ta-

I leplerimiz olacaktır. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; f 
Sosyal Güvenlik Kurulu, ciddî bir çalışma tem- I 

poşu içinde hizmetlerini yürütmektedir. Sayın Ko- I 
nuşmacıların temas ettiği konuları, bu hususu anla- I 
tırken aynı zamanda cevaplamış olacağım. I 

Sosyal Güvenlik Kurulu gündemine beş anako-
nuyu getirdi : Sosyal Güvenlik Kurulu, Hükümet, I 
sosyal güvenlik kuruluşlarının temsilcileri, işçi - iş
veren konfederasyonu temsilcileri, esnaf temsilcisi, 
ziraat odaları temsilcisinin yanında, üniversite tem- I 
silcilerinden oluşmaktadır. Bu Kurul, Türkiye'deki I 
sosyal güvenlik çalışmalarını dünya sosyal güvenliği 
ile karşılaştırmak suretiyle hangi tedbirlerin nasıl 
alınması lazım geldiğini araştırmakta ve Hükümete 
sunmaktadır. 

16 ncı toplantısını geçen hafta yapan Sosyal Gü
venlik Kurulu, dönemimizde hizmetlerini aksatma
dan ve normal toplantılarını inkıtaa uğratmadan ça
lışmıştır. Birinci konudaki raporunu bitirmiştir ve 
bir değerli konuşmacının ifade ettiği gibi, tarımda 
çalışanların sosyal güvenliği 1983 yılında kuvveden 
fiile çıkartılacaktır. 

Dünya ülkeleri içerisinde 134 ülke çeşitli sosyal 
güvenlik programlarını uyguluyor. Ancak bunlardan 
17?si Türkiye dahil, tarımda çalışanlara herhangi bir 
sosyal güvenlik programı uygulamamaktadır; uy-
gulayamamıştır bugüne kadar. Tarımda çalışanlara 
sosyal güvenlik uygulamakta olan ülkelerden 22 ta
nesi de maalesef bütün bir sosyal güvenlik deneme
yecek kadar kısıtlı programlar uyguluyor. 

Bu dünya tatbikatını böylece tetkik ettikten son
ra, Türkiye'de bu alanda nasıl çalışılmalıdır; bunun 
çaresini aradık. Bugüne kadar hükümetler, çeşitli ve
silelerle konuşma metinlerine aldıkları tarımda ça
lışanların sosyal güvenliğini kuvveden fiile çıkarta-
mamışlardır. Zor bir iştir, güç bir iştir; fakat Hükü
metimiz Programına aldığı bu konuyu muhakkak ta
hakkuk ettirecektir ve Sayın Devlet Başkanımızın 
da direktifini aldığımız için, 1983 yılının başlarında. 
bu uygulamaya giriyoruz. 

Tarımda çalışanları ikiye ayırdık nitelikleri itiba
riyle : Tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlarla, 
tarım ve orman işçileri ayrı statüler içerisinde ola
caklardır. Bunların bir grubu kaynak israfına mey
dan vermemek için Bağ - Kur'da teşkilatlanırken, I 
diğer grubu da Sigorta camiası içinde teşkilatlana- I 
çaktır. Ancak, büyük bir zorluk, Yüce Meclis önün-' I 
de söylemek durumundayım; Türkiye'de hâlâ tarım I 
işçisinin tarifi hukuken yapılmamıştır. Tarım işçisi ( 
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kimdir?.. Bunun cevabı yoktur. Bu görev Çalışma 
Bakanlığımızındır. Biz, sosyal güvenlik alanındaki bu 
hizmeti hazırlarken ve çalışmalarımızı son noktaya 
getirmişken, bu bütçe müzakeresini vesile ittihaz edi
yor ve söylüyorum, hizmetimizin tam olması, sürek
li olması, kesintisiz olması, Çalışma Bakanlığının çı
karacağı Tarım - îş Kanunu ile mümkündür. Tarım -
iş Kanunu çıkarılamazsa, tarım alanındaki sosyal 
güvenliğin uygulamada bazı sıkıntılarla karşılaşması 
mümkündür. Türkiye'de tarım işçisinin kim olduğu 
hukuken tarif edilirse, bizim yapacağımız çalışma he
define daha kolay ulaşır. 

Sosyal Güvenlik Kurulu, sosyal güvenlik kuru
luşları arasındaki norm farkları üzerinde bir komis
yon oluşturmuş ve bu norm farklarının giderilmesi, 
ülkemiz içerisindeki sosyal güvenlik kuruluşları ara
sındaki bu farkların ortadan kaldırılması için ne tür
lü çarelerin olduğunu tespite çalışmıştır. Bu komis
yon, raporunu önümüzdeki ay Hükümete sunacak 
hale getirmiştir; bitmiştir çalışmalar. 

Yine 16 ncı çalışmasında son şeklini verdiği ra
porda, Sosyal Güvenlik Kurulu sosyal güvenlik ku
ruluşları için çok önemli bir yer tutan nakit varlık
larını ve fonlarını nasıl değerlendirmelidir ki, yakın 
gelecekte kendisinden beklenen hizmetlerde sıkın
tıya girmesin?.. Bu çok önemli komisyon çalışması 
ikinci kez rapora bağlanmış, bir revize geçirmiş; ge
çen hafta yapılan toplantıda, sosyal güvenlik kuru
luşlarının nakit varlıklarıyla fonlarının değerlendir
mesi konusunda fevkalade enteresan öneriler paketi 
ortaya çıkarılmış bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yarım saatlik süre 
doldu, daha ne kadar zamana ihtiyacınız bulundu
ğunu bildirirseniz, Genel Kuruldan karar alırım, de
vam edersiniz. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞÎDE 
— 5 dakika efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 5 dakika daha Sa
yın Bakanın devamlarını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın sosyal gü

venlikle ilgili sıkıntıları bugün güncel bir konu halin
dedir ve kesin dönüş mecburiyetleri yüzünden de 
çok değişik bir veçhe kazanmıştır. Sosyal Güvenlik 
Kurulu bir taraftan Sayın Başbakanımızın başkan
lığındaki Yurt Dışı îşçi Sorunları Yüksek Koordi-
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nasyon Kuruluna ışık tutmak ve sosyal güvenlik açı
sından. alınacak tedbirleri arz etmek üzere çalışma
larına hız vermiştir ve son komisyon Türkiye'de 
sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması ve etkinleştiril
mesi ile ilgilidir. Etkinleştirmeden önce hiç şüphesiz 
sosyal güvenlik yaygınlaştırılmalıdır. Sosyal güven
lik, günümüzde çok büyük önem taşıyan bir husus 
olduğu artık tartışma götürmez bir gerçektir. Sos
yal güvenlik insanlara yaşama sevinci aşılayan bir 
tedbirler bütünüdür. Bu sebeple sosyal güvenlikten 
vazgeçmeye, yaptığımız çalışmalarda geriye gitmeye 
imkân yoktur; fakat çalışmaları yaygınlaştırma, sü
ratle henüz bundan yararlanmayan kesimlere doğru 
sosyal güvenliği genişletmeye mecbur olduğumuz bir 
hakikattir. Çalışmaları bu ölçüde geliştirmekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Yarım saat içerisinde Türkiye'de yaptığımız hiz

metler sebebiyle 23 milyon insana hizmet götüren, 
15 milyon kişiye sağlık hizmeti vermeye çalıştığı
mız bu alanda anlatmak istediklerimin ancak onda 
birini sizlere sunma fırsatı buldum. 

Sayın Başkana verdiğim söz itibariyle de 5 daki
ka içerisinde konuşmalarımı toplamaya mecburum. 

Sağlık hizmetlerinde daha yüksek standarda ulaş
mak, aldığımız tedbirleri üst, üste doymak suretiyle 
bu hedefe muhakkak gitmek kararındayız. Toplu 
Konut Fonundan gerekli desteği göremediğimiz için, 
işçi meskenlerinden bitirmeyi planladığımız 30 bin 
konutun maalesef 22 bininde kaldık; 22 binine ka
dar ulaşmak da kurumlarımızın gayretleriyle olmuş
tur. 

Toplu Jfconut Fonundan 8,5 milyar kredi desteği 
beklerken, maalesef 1,3 milyarda kaldık. Bu sebeple 
bazı kooperatiflerimizin mallarına, ihrazat malze
melerine borçlu oldukları yerler için icralar el koy
muştur. Kooperatiflerimiz fevkalade sıkıntı içinde
dir. Özellikle 1982'nin üçüncü ve dördüncü çeyrek
leri bu bakımdan bunalımlı bir dönem olmuştur. 
Umuyoruz 1983'te Toplu Konut Fonu bizi daha iyi 
destekleyecek ve ihtiyaç olan kredileri verecektir; 
çünkü henüz sırada bekleyen, 1982'de programa alıp 
yapamadığımız 8 bin ile 30 211 işçi konutu yarım 
beklemektedir. Bunun sağlanması memleketimiz açı
sından önemli bir hizmet olacaktır. 

Bakanlığımızın Bütçesi için gösterdiğiniz değerli 
ilgi, konuşmacıların çok değerli önerileri ve bugüne 
kadar olan değerli destekleriniz, önümüzdeki yıl da
ha sıkı bir çalışma yapmamıza eşik teşkil etmektedir, 
temel teşkil etmektedir. 

i Değerli ilginizin devamını diliyor, gösterdiğiniz 
I yakın ilgiden dolayı Bakanlığım ve bağlı kuruluşlar 
I adına hepinize saygılar, teşekkürler sunuyorum. (Al-
I kışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
I Değerli üyeler; Sayın Bakandan iki yazılı soru 
I var. 
I Sözlü soru sormak isteyen sayın üyelerin isim-
I lerini tespit etmek istiyorum... Sayın Aksoy. Bir tek 

Sayın Aksoy. 
I Yazılı soruları okutuyorum : 

I Sayın Başkanlığa 
I Aşağıdaki sualimin Sayın Bakan tarafından ce

vaplandırılmasına tavassutlarınızı arz ederim. 
I Saygılarımla. 

Talât SARAÇOĞLU 
} Bağ - Kur Genel Müdürlüğü iştirakçisi olma zo-
I runluluğunda bulunan bir şahıs, daha önce sigortalı 
I bir işyerinde asgarî ücretle çalışmış ise, bu asgarî üc-
I retin tekabül ettiği basamaktan giriş yapılarak Bağ -

Kur iştirakçisi olmaktadır. 
Malumları olduğu üzere, asgarî ücret, tarım iş-

I çişi ve diğer işçiler için değişik olarak tespit edil
mektedir. 

Bağ - Kur'a girişte eğerki şahıs, evvelce tarım iş
çisi olarak çalışmış ise, tarım işçisinin asgarî ücreti-

I nin esas alınarak basamak tespiti yapılması gerekir
ken, Bağ - Kur uygulamayı yapmamakta ısrar et-

I mektedir. 
I Gerek sözlü, gerek yzılı müracaatlarımdan olum-
I suz netice aldığımdan, tamamen haklı olduğuma 
I inandığım bu basit konunun size duyurulmasında 
I fayda gördüm. 
I Devlet tarafından kabul edilmiş tarım işçileri as-
I garî ücretinin, Bakanlığınızca dikkate alınmama se

beplerinin açıklanmasını rica ederim. 

I Danışma Meclisi Başkanlığına 
I Sayın Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru-
I lanmın cevaplandırılmasına tavassutunuzu müsaade

lerinizle arz ederim. 
Cavidan TERCAN 

Soru 1. Mevcut bölge sağlık müdürlüklerinin 
artırılması düşünülüyor mu?.. Hastanelerimizin bölge 
sağlık müdürlüklerine veya şube müdürlüklerine ba
ğımlı olarak çalışmalarının güçlüklerini ve sakın-

I çalarını Sayın Bakanımın yakından bildiğini ümit 
I etmekteyim. 

2. Genel nüfusun 1/3'üne sağlık hizmeti veren 
I ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünde 
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bir daire başkanlığı olan Sağlık Daire Başkanlığının 
daha rantabl ve verimli çalışabilmesi için, Genel Mü
dürlük olarak reorganize edilmesi düşünülür mü?.. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, siz de sorunuzu lüt
fen sorun. 

ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım, şah
sınızda Sayın Bakanımızı ve Bakanlığımızın güzide 
personelini saygıyla selamlarım. 

Bir dileğim olacak. Atatürk Orman Çiftliği kav
şağından Demetevler'e giderken sağda Sosyal Sigor
talar Kurumunca Kooperatif evleri yapılmış, işçilere 
dağıtılmıştır. Ancak bu kooperatif evlerinin kalori
fer tesisatları noksan olduğundan, binalarda da ba
ca tertibatı bulunmadığından, halk hastalanmaktadır. 
Çatılar da akmaktadır. Bu eksiklikler ne zaman gide
rilecektir?.. Niçin natamam binaya bu şahısların gir
mesi sağlanmıştır? 

Bunu arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Bakan, cevap lütfeder misiniz; hem yazılı 

sorulara, hem de Sayın Aksoy\ın sorusuna?.. 
Buyurun efendim. 
SOSYAL GÜVENLÎK BAKANI SADIK ŞlDE 

— Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sayın Saraçoğlu'nun, Bağ - Kur'un asgarî ücretle 

ilgili uygulamasından duyduğu tereddüdü, mevcut 
1475 sayılı Kanunumuzun 33 üncü maddesine göre 
tespit edilen asgarî ücretlerin sanayi ve hizmet işçile
rine ait olduğu, aynı Kanunun geçici 4 üncü madde
sine göre tespit edilen asgarî ücretin de tarım ve 
orman işçilerine ait olduğu vakıasından hareketle, 
«Neden tarımda çalıştığı zamanlar için Bağ - Kur 
üyesi o asgarî ücretten yararlandırılmıyor veya ona 
dayandırılarak işlem yapılmıyor?» şeklindeki soru
suna, detaylı bir soru olduğu için, detaylı cevap ver
mek ihtiyacını hissediyoruz. Uygun bulursanız yazı
lı açıklama yapmayı tercih ediyorum. 

iki; Sayın Dr. Tercan'ın soruları çok önemli so
rulardır. Bölge sağlık müdürlükleri, Sosyal Sigorta
lar camiasında her bölgede mevcut değildir. Oysa va
zifeleri sağlık hizmetlerini koordine etmek ve bulun
duğu bölgede bu hizmetlerin en iyi şekilde yürüme
sini sağlamaktır; ama bölge sağlık müdürlüğünün 
olmadığı yerlerde bu hizmeti kim yapacaktır, soru
su büyük ağırlık taşıyan bir sorudur. Hükümetimizin 
gündeminde son aşamaya gelmiş bulunan yetkisi 
artırılmış valilik sisteminin icabı il müdürlüklerinin 
teşekkül ettirilmesi bizim teşkilatımızı da çok yakın
dan ilgilendiren yeni bir reorganizasyon faaliyeti ola
caktır; 

Bölge müdürlüklernin büyük bir kısmının il mü
dürlüğüne dönmesi, bu arada bazı ihtisas müdürlük
lerinin de hizmetten kaldırılması, icap etmektedir. 
Bugüne kadar yaptığımız, giriştiğimiz çalışma bun
ları ortaya çıkartmıştır. Ancak soru oldukça detay
lıdır, Sağlık Daire Başkanlığının reorganizasyonunu 
da içeren bu soruyu da detayı ile yazılı cevaplamayı 
tercih ediyorum. 

Sayın Aksoy, Atatürk Orman Çiftliği kavşağında-
ki 1696 toplu konutan olan şikâyetlerini aksettirdi
ler; doğrudur, üç veya 11 yıldan beri terk edilmiş, 
ihzarat malzemesi çalınmış, müteahhidi bırakmış, 
kooperatifi dağılmış inşaatların bu yapılarını topar
lamaya çalışırken, Sayın Devlet Başkanımızın da Eti
mesgut'a giderken zaman zaman görüp, «Niçin bu 
evlerde hâlâ perde yok, niye kapılarında, pencerele
rinde çocuk gözükmüyor?» şeklinde sorusuna muta-
tap olduk. Kendilerinin yakın ilgisi ile, Cumhurbaş
kanımızın da zaman zaman, ara ara takipleri sonu
cu 6 bin küsur toplu konut meskenini bitirdik. Bu 
mesken sahipleri 1 yıldan beri evlerinde oturmakta-
lar. 11 yıldan beri evlerine- dışardan bakıyorlardı; 
bilhassa belirtmek istiyorum, bugün evlerinde oturu
yorlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Son sözü Sayın Alpdündar almıştır. Sayın Alp-

dündar buyurun efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

sayın üyeler, saygıdeğer Bakan meslektaşım, müste
şar yardımcılarım, çoklarını çok yakından tanıdığım, 
uzun yıllar beraber çalıştığım değerli Kurum mensup
ları, Bakanlık mensupları; sözlerime başlamadan ön
ce hepinizi saygıyla selamlamak istiyorum. 

Fakat bazı sıkıntılarımız var. Bazı blokların kire
mitlerinin iyi dizilmemesi veya bilahara televizyon 
anteni koymak için çıkılma yüzünden kırılmış kire
mitler sonucu çatılarda akmalar var. Fakat asıl bü
yük sıkıntı kaloriferlerdedir. Bu binalarda kaloriferler 
140 daireyi bir merkezde toplayan bir sistemle kurul
muştur. Kaloriferlerde şimdi söylenen sıkıntının dı
şında yakın tarihte bir başka sıkıntı olacaktır; fuel-
oille çalışmakta olan bu kaloriferleri kömürlüye çe
virmeye mecburuz. Hem arızalarını gidermek,. hem 
yakın bir tarihte fuel - oille çalışmakta olan bu ka
zanları kömürlüye çevirmek suretiyle en iyi işler ha
le getirmek, ondan sonra kesin kabulü yapma kara
rındayız. Tüm tedbirlerimizi böyle aldık; müteahhit
lerin nam ve hesabına bu işler ikmal edilecektir. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
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Sosyal güvenlik dünya düzeninde Allah'ın ver- ı 
diklerinin ötesinde beşikten mezara bir yardımlaş
ma kurumudur. Bütün dünya devletlerinde sosyal 
güvenlik devlet için ödev, vatandaşlar için haktır. 
Bu hakkı devlet hükümetler uygulamakla ödevli, 
görevlidir, Anayasanın amir hükmü de budur değer
li arkadaşlarım. 

Benden önce konuşan arkadaşlarım bazı konula
ra değindiler, teşekkür ederim. 25 yıllık meslek ha
yatımın bir bölümü olan sosyal güvenlik konusunu 
ben biraz daha değişik yönden ele alacağım. 

Sayın Bakanıma, değerli meslektaşıma katılaca
ğım yönler olacak, katılmayacağım yönler olacak; 
ama sonunda takdir Yüce Meclisin olacak. Kesin
likle ifade etmek isterim, Sayın Bakanlığımın çok 
güzide bir Bütçesi; esasen mevcut kadrosunun yarı
sını bile kullanmayan tasarrufa yönelik tedbirleri 
vardır. Kendisini bu yönü ile tebrik ederim. Ancak 
Türkiye gibi henüz gelişmeye çalışan bir ülkede, 
46 milyonu geçen nüfusun ancak bugüne kadar, bü
tün sandıklar ve sosyal güvenlik kuruluşları; eş ve 
çocukları, emekli, dul ve yetimleri dahil altı milyo
nu geçmemiş olması Türkiye'de sosyal güvenliğin 
tam manasıyla ele alınmadığını gösterir değerli ar
kadaşlarım. 

Elbette Anayasanın hükmü de bu. Her ülke sos
yal konuları kendi imkânları, memleketin imkânları 
yönünde planlar, programlar ve uygular; ama çok 
önemli bir konu var. insanlar arasında ayırım yapma
dan, çalışanlar arasında hele hele sosyal güvenlik, 
sosyal konular yönünden ayırım yapmadan uygular. 

Türkiye'de ilk sosyal güvenlik kuruluşu 1946 yı
lı bakış itibariyle Sosyal Sigortalar Kurumudur; ama 
tarihe bir göz atacak olursak değerli arkadaşlarım, 
Osmanlı İmparatorluğundan bu yana Dilaver Paşa 
Nizamnamesiyle başlayan bir sosyal güvenlik ortaya 
çıkar. 

Sayın Bakanım askerî fabrikalardan, Devlet De
miryollarından bahsettiler. Bu iki sosyal güvenlik 
kuruluşunun tarihi Emekli Sandığından çok daha ge
rilere dayanır değerli arkadaşlaarım. Aslında Sosyal 
güvenlik, Türkiye'de 86 ncı yılını tamamlamaktadır. 
Zaman darlığı içinde, teferruata inmeden bazı konu
ları ortaya koyacağım. 

Emekli Sandığının 1950'lerde kurulmuş olması, 
kamu kesiminde memur statüsünde olanları uhde
sine almış olması ve Sosyal Sigortalar Kurumunun 
tüm kamu ve özel kesimdeki insanları sosyal güven
liğe kavuşturması yönüyle nihayet 6,5 milyon insa-
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nı kapsayabildik; ama Sayın Başlkan, değerli üyeler; 
bir şeyi beceremedik: insanlara sosyal güvenliğin, 
sosyal yardımların rızklarına göre dağılımını kavra
yamadık. 

Sayın Bakanım, takdirle anıyorum, sakatların ve 
kimsesiz çocukların durumuyla ilgileniyor. Elbet
te insan olarak, Hükümet üyesi olarak, görevi mi
dir, değil midir, başka bakanlığın uhdesinde midir, 
bunun takdirini kendilerine ve sizlere bırakıyorum; 
ama ilgilenmesi gereken, aslında Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının kurulmasına neden olan Sosyal Sigor
talar Kurumunun bağlısı 2,5 milyon insanı ilgilendi
ren işçi emeklileri, dul ve yetimlerinin sorunlarıdır. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Her toplumun bazı sorunları olacaktır; ama bu 

kesimin sorunları artık herkesi rahatsız eder duru
ma gelmiştir. Nereye kadar şikâyet dinleyeceğiz? 
Haklı olan şikâyetlere ne zaman kulak vereceğiz? 
Benim üzerinde durmak istediğim konu budur. He
men arz edeyim; değerli basınımız sakın bir yanlış 
değerlendirme yapmasın. 

Sayın Bakanım konuşmasının bir kısmında, «Emek
lilere yapılacak bu % 20 zamla birlikte yapılan zam 
oranı % 90 olacak» dedi; ama bu zamlar bu % 90 
kadar yapıldı da sonuç ne oldu? Hâlâ yaklaşık 400 
bine yakın emekli ailemiz sadece 8 820 lira emekli 
maaşı almaktadır. 

Türkiye'de enflasyonun durumu ve süratle gelen 
zamlar karşısında bu parayla geçinmenin sırrını bilen 
varsa lütfen bize de duyursunlar değerli arkadaşla
rım; onu arkadaşlarımıza tamim edelim geçinmenin 
yolunu bulsunlar. 

Yanlış söylemek bizim işimiz değil, olamaz da. 
îşçi ve memur emeklileri ve öncelikle kamu kesimin
de yaklaşık 800 bin civarında kamu görevi yapan 
işçinin de varlığından söz etmek isterim. 

Ayrıcalıkları kısmen hatip arkadaşlarım ortaya 
koydular. Ben bir misalle geçiştireceğim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
insanlar haksızlık önünde eğilmemelidir. Haksız

lık, adaletsizlik insanda haysiyet de koymaz. Eğer 
yanlış söylüyorsam mutlaka düzeltilmelidir. 

Aynı kamu kesiminde bir işçi ile bir memur iki 
kardeş görev alır. Memur kardeş 25 senesini tamam
lar; işçi kardeş de tamamlar. Memur kardeş için % 
28 prim ödenir, işçi kardeş için % 39 prim ödenir. 
(Maaşının % 39'u) Böylece senelerini tamamlarlar. 
Sıra emekli olmaya gelir, işte orada kıyamet kopar. 
Aynı yaş, aynı tahsil, aynı işyeri; memur emeklisi-
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nin maaşı, (Eskiden % 60'tı) % 70'ten hesaplanır ve 
nihayet kendisine 28 175 lira maaş bağlanır. İşçi 
emeklisinin aylığı (Eskiden % 70'ti) ı% 60tan hesap
lanır ve kendisine 17 289 lira kuruşu kuruşuna maaş 
bağlanır. Aradaki fark; işyeri aynı, hizmet aynı, öde
nen prim daha fazla, maaş 10 878 lira eksik. 

Daha mürekkebi kurumamış bir emeklinin üç ay
lığı 26 460 lira. Memurların durumu çok iyi değil; 
ama ona aynı tarihte bağlanan aylığın miktarı, ya
rın kabul edeceğimiz kanunla 28 175 lira. Eğer buna 
adalet, buna hakkaniyet diyeceksek hiçbir sözüm yok, 
onu demeye devam edelim. 

Bu kadarla bitmiyor. Katsayılar geliyor, memur 
arkadaşlarımıza, işçi arkadaşlarımıza ve emekli arka
daşlarımıza bir şeyler getiriyor; ama nereye ne geti
riyor? Zam furyalarının sürüp gittiği bir ülkede; 3, 4, 
5 puanlık katsayıların getirdiği paralar, eğer maaşı 
yüksekse bir şeyler veriyor; ama 8 820 liraya ne ve
riyor? 1 600 lira veriyor değerli arkadaşlarım. Bu
nunla neyin % 80'ini, % 90'ını kamuoyu önünde 
açıklayacağız, onu bilemiyorum; onu siz takdir edin. 

Bunu da böylece bırakalım. Maaşlarda farklılık
lar olacaktır. Ben, eşdeğer bir işçiyle memuru örnek 
verdim, İşçi okuyamamıştır, memur okumuş, kademe
leri yükselmiştir; helal olsun, yetecek kadar para al
sın. Ya yakacak yardımı?.. İşçinin sırtı kalın, kürkü 
kalın mı? Ona 5 000 lira Devlet öngörecek, karşılık
sız sosyal yardım; işçiye yok. İki yıldan beri 2 500 
lira alacak. Şimdi lütfettiler Sayın Bakanım 1 500 lira 
ilaveyi düşünüyorlar. Başka bir şey yok. 

Halbuki cuma günü görüşeceğimiz, iftiharla, al
kışla kabul ettiğimiz Emekli Sandığı Kanununda, 60 
puan getirdik. (Ki, bu puan meselesi çok önemli, ar
kadaşlarım açıkladılar) İşçi emeklilerinin puanlama-
sıyla memur emeklilerinin puanlaması arasında tam 
310 puan fark var. Evet, memur emeklileri 380'den 
başlar; ama adam orada olmaz ki.. Fakat o 420 dedi
ğimiz kademede 380 bin aile var. Bunların aldığı pa
ra 8 820 lirayı geçmez değerli arkadaşlarım. Gerçeği 
söyleyelim. Paramız yoksa, ne yapalım Devletimiz bu 
kadar veriyor; ama imkânlar ne, ona da bakacağız. 
- Kanunu aradım... Bütçe - Plan Komisyonu Başka
nım, öncelik ve ivedilikle (Yukarı topladı) bütçeyle 
yürürlüğe girmesi lâzım gelen Memur Emekli, Dul ve 
Yetimlerinin Kanununu görüşelim... Hayhay, gittik gö
rüştük. İşte aşağıya indirdik. 

Bu Kanunla birlikte Başbakanın, Maliye Bakanı
nın açıkladığı, Hükümetin ortaya koyduğu İşçi Emek
li, Dul ve Yetimlerinin Kanunu nerede?.. Üç gündür 
onu arıyorum. 
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Birkaç arkadaşımla beraber Sayın Bakanımı ziya
ret ettik; «Ben şevkettim» dedi ve nihayet yıldırım 
telgrafları çektim. Kanunun prosedürü tamamlanma
mış, (Ki, ilgisizlikten. Kasıt yok. Tenzih ederim.) üç 
aya kadar bütün bakanlıkların görüşü alınmadan gön
derildiği için, Başbakanlık Kanunlar Dairesi Başkanı 
Burhanettin Bey'in masasının altında kanunu bulduk. 
Bu yüzden sabahleyin neredeyse geç kalıyorduk. Ka
nun orada. Ne zaman gelir? Herhalde Hükümet gö
rüşleri noksandır, bunlar toplanabilirse Bakanlığa iade 
ederiz, ya kendileri toplarlar ya biz yazarız, bir süresi 
var, iki-üç aya kadar gelir... Ama Bakanım, «Alpdün-
dar, niye merak ediyorsun, 1 Ocaktan itibaren ge
çerli olacak...» Ya ıstırap ne olacak? Gelen mektup
lar, telgraflar, telefonlar ne olacak?.. Ne zaman bu 
milleti huzursuz etmeden eline, avucuna üç-beş kuruş 
vereceğiz? Ben onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, süreniz doldu, ri
ca edeyim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım, 
bitireceğim, toparlayacağım. Biraz daha müsamaha
nızı rica .edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
İnsanlar arasında farklılıkların, başta Sayın Cum

hurbaşkanım tarafından dün ortaya konduğu gibi, 
memleketin hayrına olmadığını hepiniz bileceksiniz. 

Memur emeklileri kardeşlerimiz, helal olsun, 
emekliliklerini 43 yaşında alırlar, hiç kimse tenkit 
etmez; ama işçi emeklisi çoğu 55-60 yaşında, onlar 
emekli olduktan sonra 3,5 milyon işsizi olan ülkenin 
bütün işyerlerindeki 300-375 000 memur emekli kar
deşimin çalıştığını ispat edebilecek durumdayım; kim
se bir şey söylemez. Osmanlı İmparatorluğundan bu 
yana 763 bin işçi emeklisi göze batar. Aldığı para 
semboliktir. Aç, eğer bir anlam ifade ediyorsa, 
8 820 lira alan insanların pantolonları delik, pabucu 
yarımdır değerli arkadaşlarım. Aldığımız mektuplar 
bunu göstermektedir, bunu ifade etmektedir. O pa
ranın miktarını da siz bilirsiniz. 

Bir arkadaşım dokundu, doktor olmazsa hiçbir 
sözüm yoktu, değineceğim. İlaç israfı... Sosyal Si
gortalar Kurumunda ilaç israfı, israfların en ucun
dadır. Nedir mesele? 20 sene, 30 sene hastalandı
ğı zaman saflık yardımı görmek için, sosyal güven
liğini sağlamış, vergisini vermiş insanlardan ilaç pa
rasının % 20 sini alırsak fazla ilaç almazmış... Ke
sinlikle katılmıyorum. Aslında Anayasaya da aykırı. 
Eğer bir kanun inerse buraya, Anayasanın madde
siyle beraber görüşeceğiz, 



Danışma Meclisi B : 24 25 . 11 . 1982 O : 1 

İşçilerden ilaç parasının % 20 si alınıyor. Ay
rıca, Bakanlar Kurulu kararıyla, kendi hastanesinde 
muayene ücreti alınıyor; miktarı az, çok da olabilir. 
Daha başka ne oluyor? O 8 820 liradan yüzde 2 de 
hastalık yardımı primi kesiliyor, tster gitsin ister git
mesin, o da devam ediyor. Toplum fevkalade hu
zursuz değerli arkadaşlarım. 

Başka ne ayrıcalıklar var? İşçi emeklisi 30-40 se
ne çalışmışsa ona bir kefen parası 7 500 .4 İra verilir. 
Ya memur emeklisi? Bir maaş. Ölen bir memur ar
kadaşımız olunca, helal olsun, şimdiki şeyde o da 
yetmez, bir mezar satın almak, ağırlamak, dinî ve
cibeleri yerine getirmeye o da yetmez; ama ona bir 
maaş, diğerine bir kefen parası yeter. 

Bütün bu haksızlıkları bir tarafa bırakalım, sos
yal güvenlik konusunda Ulu Önder Büyük Atatürk 
ne demiş, ona bir bakalım. Bu nasihatları dinlersek, 
her halde bizi iyi yola getirir, ona inanıyorum. 

«Biz, memleket halkı fertleri ve çeşitli sınıf men
suplarının birbirlerine yardımlarını aynı kuvvet ve 
nitelikte görürüz. Hepsinin menfaatlerini aynı dere
cede ve aynı eşitlik duygusuyla temine çalışmak is
teriz. Bu tarz, ulusun genel refahı, Devlet bünyesi
nin kuvvetlenmesi için daha uygundur kanısında
yız. 

Bizim gözümüzde çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sa
natkâr,, asker, doktor ve sonuç olarak herhangi bir 
sosyal kurumda çalışan bir vatandaşın hak ve men
faat özgürlüğü eşittir, eşit olmalıdır. Mustafa Ke
mal Atatürk)» , 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, beş dakika geç
ti, eğer biraz uzatacaksanız, benim şahsen yetkim 
yok, Genel Kurulun kararını alacağım. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Beş dakika ye
terli Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Konuşmalarına beş dakika ilave
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir; buyurunuz. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Çok teşekkür 
ederim. 

Değerli arkadaşlarım; 
İlaç savurganlığı Türkiye'nin sorunu; ama has

tanın sorunu değil, ilacı kim yazar? Doktor. Kim 
verir? Eczane. Efendim, ilaç miktarını hesapla... 
Kime söylüyor bunu? Doktora söyleyebiliyor hasta. 
O sahtekâr hasta (Tenzih ederim bütün namuslu, dü
rüst işçileri, memurları, emeklileri, hatta doktorları) 
o doktorla ilaç yazdırmak için pazarlığa girebilmiş-
se, yüzde 20 lik pahalı bir ilaç yazdırıp onu hasta

neye bırakacak, kozmetik mi ruj mu, ne alıyorsa, 
başka bir şey mi alıyorsa, yine onu almaya devam 
edecek. Sorun burada değil değerli arkadaşlarım. 
Lütfen düşününüz, hanginiz aldığınız o büyük ka
vanoz dolusu hapları sonuna kadar kullanıyorsu
nuz? Bunun içinde bir parmak var; oynayan par
mak. ilaç işverenlerinin rahat ilaç sürmeleri ve ten
zih ederim; bir kısım doktor arkadaşların, üç tane 
komprime yerine bir kavanoz ilaç yazmak suretiy
le... E, Sayın Sosyal Güvenlik Bakanı, meslektaşım, 
eğitelim arkadaşları, yalvaralım. İlaç israfını hasta 
yaratmaz. 

Onun bir manevî çöküntü yönü de var. Bunu 
söylemek zorundayım. O hasta adam, evvela fiş al
mak için kuyruktadır. Sonra yazılan reçetenin pa
rasal tutarını hesaplatmak için kuyruktadır. Sonra 
da eczane önünde ilaç almak için kuyruktadır. Yarı 
hasta giden, inanın değerli arkadaşlarım, komaya 
girerek evine dönmektedir. Bazı arkadaşlar da lanet 
olsun, ben kendi ilacımın tüm parasını öderim deyip, 
ilacını dışarıda eczaneden alıp gitmektedir; tabiî ha
li vakti yerinde olanlar. Olmayanlar hastalığa devam 
etmektedirler. 

Bunun bir yararı yok, hastayı cezalandırmanın 
bir anlamı yok. Bunun çaresi. Mutlaka vardır; ilaç 
sanayiinde ilaç dozajını azaltacaksınız. Avrupa'yı 
gezen arkadaşlarım bilirler, Avrupa'da kavanozla 
ilaç vermezler; naylon torba içinde üç beş tane ve
rirler. Aslında ilaç zehirlidir. Geri kalmış bir ülke
nin, nüfusunun yüzde 40'ı okuma yazma bilmeyen 
bir ülke insanının et almak, ekmek almak yerine, 
sebze yemek yerine, aman ilaç yiyeyim de iyi ola
yım diye zehirlendiklerini değerli doktor arkadaş
larımın lütfen kabul etmeleri gerekir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
İşçi emkli dul ve yetimleriyle, memur emekli dul 

ve yetimleri arasındaki uçurum, mutlaka Devletin 
el koymasıyla giderilebilir. Buna inanıyorum. Sayın 
Maliye Bakanını demokratik usullerle adam akıllı 
sıkıştırdık; «83 milyar lira borcum var Alpdündar, 
eğer Sosyal Güvenlik Bakanınız istiyorsa gelsin pa
rayı vereyim» dedi. Tabii biz de bildiğimizi söyle
dik, efendim onjar belli şartlarla falan... Tamam, 
bir fon da koydunuz Bütçeye, o fonun aktarma yet
kisi de bende, onu da vereyim; ama Sayın Bakan 
arkadaşım diyor ki, «Evvela al, sonra ver.» Eğer 
böyle bir formül varsa, bana verin biraz para, ben 
çıkayım herkese dağıtayım. Bu mümkün değil tabiî. 
Biz burada yasama görevi yapıyoruz, Sayın Baka
nım icrada. 
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Arkadaşlarım çok önemli bir şey söylediler. As
lında Sosyal Sigortaların (Hiç kimse acındırmasın. 
İşte elimde kendi bültenleri. Bunu zabıtlara geçir
mek için söylüyorum.) Yıllık geliri 228 milyar lira. 
Bir Bakanlığın bütçesi biliyorsunuz 1,5 milyar 2 
milyar 3,5 milyar; nihayet en büyük Bakanlık büt
çesi de belli; ama Sosyal Sigortalarda savurganlık 
var, üzerinde durulacak konu bu. Aylığı neye gelir? 
Sanırım 20 milyar lirayı geçer. Alacakları belli; Sa
yın Bakanım kendileri söylediler, rant binaları. Sa
yın Bakanımdan bir hususu istiyorum; bu yasama 
görevim nedeniyle de istiyorum. Sosyal Sigortalar 
Kurumunun arkasındaki değerli zevattan da istiyo
rum, on sene istedim alamadım. Nerelerde ne kadar 
rant binası var, kimlerde kaça kirada, kendileri ne
relerde kiracıdır, ne kadar kira vermektedirler?.. 
Sanıyorum, sadece bu konu işçi emeklisinin yüzünü 
güldürecek ve namerde muhtaç etmeyecek. Bunu 
getirsinler. Kanun teklifleri varmış; başüstüne, 48 sa
atte kanun çıkarır bu Meclis, özelliği var; emirlerin-
deyiz, tedbirlerinin emirlerindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, beş dakikalık 
süre doldu efendim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Toparlıyorum 
Sayın Başkanım. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet me
murlarını ilgilendirir. İşçiler kamu giderlerine vergi 
vererek katılırlar değerli arkadaşlarım. 

Şimdiye kadar çok kimse değinmedi; ama dokuz 
köyden kovulsam, onuncu köyde Reisicumhuruma 
da anlatacağım. Hepsi muhterem zevat, değerli in
sanlar, Devlet memurları; maaşlarını işçinin hasta
lık parasından alırlar, yüzde 20 ilaç parasından alır
lar. ikramiyelerini işçinin aidatından alırlar. Tenzih 
ederim kendilerini; ödenir, emekli oldukları zaman 
o ikramiyeyi de Emekli Sandığı Sosyal Sigortalara 
repete eder. 

Soruyorum değerli arkadaşlarım; Sosyal Sigor
talar sendika mıdır, kooperatif midir, Ahmet'in Meh
met'in kurduğu bir teşekkül müdür? Kuruluş Kanu
nunda, Devlet kurumudur, Devlet himayesi görür. 
Eğer işçi emekli, dul ve yetimlerine verecek paran 
yoksa; ki var, o zaman neden Devlet memurlarının 
parasını Hükümetten isteyip Devletin memuruna 
vermiyorsun? Mesele burada biter değerli arkadaş
larım. 

Para var, fon var, ama bir şey var; Sosyal Sigor
talarda bu 228 milyar lira çok has kadrolarla ken
dilerini finanse ederler. Beni bağışlasınlar, ben bunu 

söylemeye mecburum; iyi program yaparlar, emek
li olmaya yakın hemen herhangi bir bakanlıktan 
Sosyal Sigortalara transfer olur, böylece iyi şartlar
la emekli olur arkadaşlarımız giderler. Hizmet eden
lere şükran borcum var, ama yine büyük Atatürk'ün 
bir sözüyle sözlerimi bitirmek istiyorum ve inanıyo
rum bir gün bu sözlere inanacak, bu sözlere riayet 
edecek yetkilileri bulacağım. 

«Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine 
karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önem
li kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kuvvetiyle 
çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir 
milletin, istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur. 
(Kemal Atatürk)» 

Sayın Başkanım, değerli ar kadaşlarım; 

Arkadaşlarımın kafalarına bir şey yerleştirdiler 
onu cevaplayıp iniyorum. İşçi emeklisi, evet 7-8 bin 
lira alır, ama emekli olurken 1 milyon, 2 milyon taz
minat almıştır... Zinhar öyle değil. Asgari ücret 
5 400 lira, bir sene evvel 10 000 liraya çıktı ve 75 000 
lira oldu işçi emeklisinin alabileceği para. Hangi iş
çi emeklisinin? Bir seneden bu yana emekli olmuş, 
ama maaşı özel teşebbüste eğer 75 000 lira ise. Ben 
işçi emeklilerinin, tabiri caizse bağışlayın, generali
yim, en yüksek kademesinde ve askerî fabrikaların 
mensubuyum, aldığım tazminat 84 000 liradır, ma
aşım 16 000 liradır. 

Hepinize saygılar sunarım, teşekkür ederim, Sa
yın Bakanlığımın Bütçesinin hayırlı, uğurlu olmasını 
diler, oyumun müspet olacağını belirtir, bütün ar
kadaşlarımı tekrar selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 

Değerli üyeler; Sosyal Güvenlik Bakanlığı Büt
çesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Bölüm
lere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

l'Cil' Genel yönetim ve destek biz-
rnöüleri 144 667 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
ödemler.,.. Kabul etmeyenler^. 
Kabul edılmiştlin 
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Bölüm 

111 Sosyal güvenlik kuruluşları 
ile İlgili hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 'Hizmet programlarıma dağı
tılamayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 

Lira 

26 933 

12 500 000 

edenler... Kabul etmeyenler.;. 
Kaibui edilmiştir. 

Değerli üyeler; Sosyal Güvenlik Bakanlığı Büt
çesi Danışıma Meol'isimıizce kabul edilmiştir.- Milleti
mize, aziz işçilieriımlize ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığı değerli menısuplarınıa hayıriı olsun. Sayın Balka
na ve Bütçe - Plan Komisyonuna teşekkürlelriımi su
nuyorum. (Alkışlar) 

Değerli üyeler, Birleşime 15 dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma Saati : 12,15 

t>9<t 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 12,30 

BAŞKAN : Başkaravekili M. Vefik KİTAKÇIGİL 
KÂTÎP ÜYELER : M. Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 

'BAŞKAN — Değerli üyeler; 24 üncü Birleşimi-
miziö tktincü Oturumunu açıyorum. 

B) KÖY ÎŞLERt VE KOOPERATİFLER BA
KANLIĞI BÜTÇESİ : 

— Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Büt
çesi : 

BAŞKAN — Köy İşleri vö Kooperatifler Bakan
lığı Bütçesini görüşmeye başlıyoruz :. 

Bu Bütçe üzerinde söz isteyen ilki sayın üye var; 
Sayın Aydar ve Sayın Bilgiç. 

Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinim değeri üyeleri, Sayın Balkanım, Köy iş
leri Bakanlığının güzide yöneticileri; hepimizi say
gıyla selamlıyorum. 

1983 Yılı Köy İşletti, ve Kooperatifler Bakanlığı 
Bütçesinin Ülkemize ve Milletimize hayırlı ve uğur
lu olması dileklerimi belirtirken, Türkiye için önem
sediğim, fevkalade önemsediğim bir konuya değin
mek iisHiyorum,: 

Bayındırlık ve Ulaştıırma Bakanlığı 'Bütçeleri Yü
ce Mecliste görüşüldüğü zaman Türkiye'nin bir Ana-
uiaştırma Planı, bir mastır planına sahip olması hu

susundaki çalışmaların tamamlandığını, bu planın 
başlangıç tarihinin 1983 ve nihayetinin de 1993 yılı 
olduğu beitfftniştir. 

Türkiye'min altyapı donanımı, ulaşıtıırma problemli 
dikkate alımaırak hazırlanan ibu planda, kırsal alan 
ulaştırma problemleri sanıyorum ki, pek dikkat na
zarına alınmış değildir. 

Türkiye'de ekonominin büyümesiyle ve nüfus 
artış hızının yüksek düzeyde seyretmesiyle beraber, 
millî seyiyede problemlerimiz de büyümektedir. Bu 
bir vakıadır. Gelişmekte dlan her ülkenin geçtiği 
yolda, bu vakıayla karşı karşıya gelmesi de mukad
derdir. Ancak devletim, gelişmekte olan ekonomi
lerin ve hizmetöınde bulunduğu toplumlarım ihtiyaç
larıyla imkânlarını mutlak surette dengeli haile getir
mesi de bir görev olarak kendisine terettüp etmek
tedir; 

Olaya bu açıdan baktığımızda, Türkiye'de kent
lerde nüfus bkiikimiınin yanı başında, nüfus artışı
na, nüfus 'artış hızına dayalı olarak da köylerimiz
de ayrıca bir nüfûs artışı olayıyla karşı karşıya, gel
mekteyiz. Ancak, gerçek olan şudur: Türkiye'nin sa-
nayiıieşmesine paralel köyden kente bir nüfus akımı 
mevcut değildir. Yani, diğer endüstrileşmiş memle-
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ketlerde karşılaştığımız tablo, Türkiye'de görülme
mektedir,] 

Bunum birçok nedenleri olsa gerek ve basılıca 
faktörün Köy isteri Bakanlığı (teşkilatlarının kırsal 
kesıimdeki yoğun ve 'giderek artan etıfcil'i hizmetlerinin 
nötıicesi saymak lazımı gelir; şahsî kanaatıma göre. 
Bir - liki rakam vermek suretiyle bu hususa dikkat 
çekmek lisitliyoıruım. 

1927'ye göre genel nüfus sayımı itibariyle 13,6 
mıilyon olan Türkiye nüfusu, yüzdeler 'itibariyle 3,3 
milyonu şehirlerde!, 10,3 milyonu da Ikunsal alanda 
yaşamaktadır. Tablo şudur: Nüfusumuzun i% 2'4'ü şe
hirlerde, % 75'i de kırsal alanda, köylerde yaşamak
tadır. Yapılan demografik hesaplar sonunda Türki
ye'nin gelişme trendi içerisindeki nüfus hareketleri 
açısından bu denge 1995 yılında tamamen terse dö
necektir. Yani, % 25 nüfus kırsal alanda, % 75 nü
fus kent alanlarında yaşayacaktır. 

Bu tablonun, çok kısa, kendi çağı içerisinde, ken
di asrı içerisinde böyle bir değişim göstermesi, dev
letin ve devleti yönetenlerin çok daha ciddi bir şekilde 
meselelerin üzerine eğilmesini gerekli kılmaktadır. 
Zira, Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığının yıl
lar itibarıyla kendi bünyesinde toplamış bulundu
ğu genel müdürlüklerin bütçe fonları ve bütçe bü
yüklükleri itibarıyla da köye yönelttiği hizmetlerde 
büyüme vardır. Bu büyümeye nazaran kırsal kesim
deki nüfus yığılmasının kentlere kayması ters bir 
olgu meydana getirmektedir. O halde, Anayasanın ye
ni düzenlediği ve eski Anayasamızda da var olan hük
mü itibarıyla, bir noktada bu nüfus dengesinin ya ko
runması veyahutta hizmet akımı açısından Türkiye'de 
ekonomik ve sosyal dengenin sağlanması zaruretini 
bizlere hatırlatmaktadır. Anayasamızın 23 üncü mad
desinin ikinci fıkrasının getirdiği husus; «Yerleşme 
hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, (ki, ayrı bir ma
nadır) sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağ
lıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu 
mallarını korumak açısından kısıtlanabilir.» denili
yor. 

Hiç temenni edilmemiş olmakla beraber, temenni 
etmediğim halde, kırsal alandaki hizmetlerin giderek 
yoğunlaşması; fakat buna karşın köy - kırsal alan it
mesinin bir vakıa olarak karşımıza çıkması, gelecek
te insanlarımızın, devletin bizatihi isteğiyle kırsal 
alana götürülmüş hizmetlerden daha az kitlelerin ya
rarlanması gibi bir neticeyi getirmektedir. Arzu odur 
ki, devlet hizmetleri, devlet imkânları, devlet bütçe
leri daha geniş kitlelere hizmet götürsün. Bu bir ters 

olgudur, bu ters olguya burada dikkati çekmek isti
yorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
«Köye yol, köye su, kullanma ve içmesuyu, kö

ye, ışık, köye hizmet...» sloganları geçmiş dönemde 
hakikaten etkili sonuçlar vermiştir. Kimisi bunu po
litik maksatla söylemiştir; ama bir mensubu olduğum 
nedeniyle daima iftihar ettiğim Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanlığı, bunları bir hizmet talimatı ola
rak görmüştür ve büyük bir heyecanla, büyük bir di
rayetle köye hizmet götürmüştür. Onların köye hiz
met götüren kuruluşların ve kişilerin, sadece Türk 
köylüsünün yaşamında bir adım daha iyileşme gö
rüldüğü zaman bundan duydukları zevktir ve bu zevk 
onları zaten tatmin ederek yeni hizmetler vermek için 
de dinamik bir güç halinde ortaya çıkmaktadır. 

Demin ifade ettiğim olgunun belli bir noktada 
fren vazifesi görebilecek ve Sayın Köy işleri ve Koo
peratifler Bakanımızın da önem atfettikleri kooperatif
çilik hareketinin burada çok geniş, çok planlı ve 
çok etkili bir biçimde organize edilerek, vatandaşın 
bundan demokratik çerçeve içerisinde en üst düzey
de yararlanması sonuçlarını sağlamalarıdır. Bu en 
büyük dileğimdir. Bu gerçekleştiği takdirde sanıyo
rum ki, artık kentler birer cazibe merkezi olmaktan 
çıkacak, bu cazibe merkezlerinin yerine, bugün Ba-
tı'da olduğu gibi kırsal alan köyler birer cazibe mer
kezi haline gelecek, gerçekten yaşanabilecek; hava
sıyla, suyuyla, asude varlığıyla Türkiye'nin en çeki
ci yerleri halinde bizleri de imrendirecektir. 

Konuşmamı burada bağlıyor, Köy işleri ve Koo
peratifler Bakanlığı Bütçesinin Yüce Milletimize, 
"Memleketimize ve onu uygulayanlara hayırlı ve 
uğurlu olması dileklerimi belirtiyor, hepinize saygıla
rımı sunuyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Bilgiç buyurun efendim. 
M. NEDİM BİLGİÇ — Sayın Başkan, değerli 

üyeler, Sayın Bakan, Bakanlığın güzide yöneticileri; 
Bilindiği gibi, köy ve köylümüze götürülen hizmet

ler Cumhuriyet dönemiyle birlikte başlamıştır. Planlı 
dönemle birlikte belirlenen ve programa bağlanan bu 
hizmetler, Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığının 
kurulmasıyla gerçek sahibini bulmuştur. 

Sayın Bakanımızın Bütçe-Plan Komisyonundaki 
sunuş konuşmasında da belirttikleri gibi, bugün yur
dumuzda 36 155 köy ile bunlara bağlı 88 553 yerle
şim birimi mevcuttur. Her köy, hatta her birim en az 
bir veya birkaç hizmet beklemektedir, işte, Köy işleri 
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ve Kooperatifler Bakanlığımız, kurutuşundan bu yana 
her yıl artan bir hızla hizmet götürmekte ve yurt sat
hına yayılan köylerimize içme ve sulama suyu, elek
triği, köy konakları, yerleşim merkezleri ve koopera
tifleşmeyi ulaştırmaya çalışmaktadır. 

Kasım ayı itibariyle 1982 yılı yatırım ve hizmet
lerinin gerçekleşme oranı % 80'dir. Sayın Bakan, bu 
oranın yıl .sonuna kadar % 90'ı bulacağını bildirmiş
tir. Bu, memnuniyet verici bir haberdir. 

Burada bir hususa önemle değinmek ve dikkatinizi 
çekmek isterim. Mevcut bütçe imkânlarına, kadro 
noksanlığına, makine parkının eskimiş ve yıpranmış 
olmasına rağmen, hem hizmetler artmakta, hem de 
gerçekleşme oranı yükselmektedir. Bu durum, her şey
den önce Bakanlıkta ahenkli ve gayretli bir çalışma
nın olduğunu göstermektedir. Bakanlık, yıllık yatırım 
ve hizmet programlarını, kalkınmada öncelikli yörele
re, devam eden ve süratle tamamlanabilin nitelikteki 
projelere, hudut köylerine, öncelikle ekonomik ve 
sosyal ağırlıklı projelere yurt düzeyinde âdil ve den
geli bir dağıtma, ağırlık ve tasarrufa önem vermek 
suretiyle belirlenen ilke esasları dahilinde hazırlamak
ta ve valilikler ile taşra kuruluşlarının da görüşleri 
alınmaktadır. Bu durum hizmeti artırdığı gibi, ahenk 
li ve verimli bir çalışmayı da sağlamaktadır. 

Bakanlık merkeziyle kuruluşları ve valilikler ara
sında sağlanan işbirliği ve çalışma ahengi, sorunlara 
öncelikle mahallinde çözüm getirmekte ve hizmette 
kolaylıklar sağlamaktadır. Bu durum vatandaşların iş 
takibi için merkeze (Ankara'ya) gelmesini de büyük 
ölçüde azaltmıştır. 

Bu ahenkli çalışmaya, iyi ilişkilere bir örnek de 
kendimizden vermek isterim. Bugün Meclisimize ve 
Meclis üyelerimize Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığımızın tüm yayınları muntazaman gelmektedir. 
Kısaca Bakanlık, Danışma Meclisimiz, kamu kuruluş
ları, köylü ve çiftçisiyle iyi bir uyum ve bütünlük içe
risindedir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Sayın Bakanımızın Komisyondaki sunuş konuşma
sında, Bakanlığıyla ilgili tüm çalışmalarda olduğu gi
bi, sorunları ve darboğazları da açıkça dile getirmiş
tir. Sorunları çözücü ve darboğazları giderici tedbirle
ri almak için birtakım tedbirler getirmiştir. Açıkçası, 
Bakanlık daha çok hizmet verme çabası ve azmi içe

risindedir ve kendilerine imkân verildiği takdirde bu 
hizmetler daha güzel- realize edilebilecektir. 

Bakanlık, tüm çalışmalarında yıllık plan ve prog
ram içerisinde olduğu gibi, ileriye yönelik çalışmaları
nı da belirli bir plan ve programa bağlamıştır. Kısa 
vadede yapacağı çalışmaları belirlediği gibi, uzun va
dede yapacağı ve yapmaya başladığı işlerini de belir
lemiş ve programlamıştır. Bakanlıkta tüm çalışmalar 
hizmeti artırmaya yönelmiştir ve bu hedefe doğru yol 
alınmaktadır. 

Bakanlığımız, tarımsal alanda verimi artırıcı ça
lışmalara da ağırlık vermektedir. Sulama, tarla, işçi 
geliştirme, toprak muhafaza çalışmaları hızlandırıl-
makta, çok yönlü bir tesis olan gölet yapımları ise 
daha yoğun bir şekilde artmaktadır. 

işsizlik ve köylerden şehirlere akın sorunu hepi
mizce bilinen bir gerçektir. Bunun bilincinde olan Ba
kanlık, istihdamı artırıcı ve ihracatı teşvik edici pro
jelere ayrı bir önem ve ağırlık vermektedir; koopera
tifleşmeyi yaygınlaştırmaktadır. Ulaştırdığı hizmetler, 
uygulamada olduğu gibi, uygulama sonunda da istih
dam sağlayıcı durumdadır. 

Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanlığı, yurt ölçüsünde çeşitli 
hizmet götüren bir Bakanlıktır. Sorunlarımız çoktur; 
her köye her birim ayrı bir hizmet beklemektedir. Köy
lümüz ise, haklı bir hizmet özlemi içerisindedir. Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı ise, köylü ve çift
çisine üstün hizmet verme anlayışı ve yarışı içerisin
dedir. Ancak, çalışmalar, verilen imkânlara bağlıdır. 
Bugün Bakanlık, sağladığı tasarruflarla imkân sınırla
rını da zorlayarak köylümüze hizmet vermiştir. Daha 
fazla imkân sağlandığında, hiç şüphe yok ki bu hiz
metler çok daha artacaktır. 

Başta Sayın Bakan olmak üzere, Bakanlığın tüm 
çalışmaları yurt ölçüsünde ve her kademede çok ya
kından mahallinde izlenmekte ve hizmetler büyük öl
çüde artırılmakta ve zamanında gerçekleştirilmekte
dir. Bu çalışmaları takdirle karşılıyor, Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığımıza bundan sonraki çalışma
larında başarılar dilerken, 1983 Bütçesinin Sayın Ba
kanın ve üstün vasıflı yöneticilerinin gösterdikleri 
gayretle en iyi şekilde realize edileceğine olan inancı
mızı belirtirken, Bütçenin Bakanlığımıza ve ülkemize 
hayırlı olmasını diler, Yüce Heyetinize saygılar suna
rım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgiç. 
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Sayın Bakan; sayın üyelerin konuşmalarına her
halde öğleden sonra cevap vermeniz daha uygun ola
caktır. 

Değerli üyeler; saat 14.00'de toplanmak üzere Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.50 

•> • •< ;« 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 14,00 

BAŞKAN : |B»şkamvekilî M^ Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : AH Nejat ALPAT, Erdoğan BAYIK 

* • * ' - • « • 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
24 üncü Birleşimimizin 3 üncü Oturumumu açı

yorum. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesinin 
görüşülmesine dtevaim ediyoruz. 

Söız Sayın Balkanda idi. Buyurun Sayım Bakan, 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKA
NI MÜNİR RAİF GÜNEY — Danışma Meclisi
nin Sayıın Başkanı ve sayın üyeleri; 

Yüce Meclislinizi şahsını ve1 Bakanlığım mensup
ları adima saygılarla selamlıyoruım. 

1983 yılı Bakanlığımız Bütçe Tasarısıyla ilgili 
sunuşumu Bakanlığıımıızın kuruluşu, görev alanı, 
1982 yıllı yaltıom programı ve uygulama sonuçları; 
ayrıca 1983 yılı Büitçe Tasarısı üzerimdeki görüşle-
rinıl sürdürdükten sonra değerli üyelerin konuşmala
rında ifade buyurdukları soruları cevaplaındınmaya 
çalışacağım. Ayrıca blk yazılı ısoru var, onun da ce-
vaıbımı sunacağım. 

Yurdumuzda planlı kalkınma döneminin başla
masıyla ıbiriikte sosyal adalet ve dengeli kallkınma 
ilkelerinim (gereği, en çok hfeımeıt bekleyen (kırsal ke
sime ve 'köylerimize eksikliği duyulan önemli altya
pı hiızmeitferimi ve gelir düzeyni artıracak yatırım
ları plan ve program gerçeklerine uygun olarak tek 
elden, götürecek ıhir kuruluşa ihtiyaç duyulmuştur. 
Böylece Cumhuriyetim ilik yılarından itibaren köy
lümüzü en veciz şekilde değerlendirerek ulusal kal
kınmanın köyden başlaması icap ettiği gerçeğini vur
gulayan Büyük Atatürk'ün düşünce ve direktiflerin
den de ilham lailınmışitır. Bujnedenle, köye yönelik 

temel altyapı hizmet ve yatırımlarını koordinasyon, 
verimlilik ve dinamizm içinde götürmeyi üstlene
cek (bir (bakanlık öngörülmüş ve bu suretle Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanlığı 25^12.1963 tarihinde 
kuruillmuşitur, 

Bakanlığımın görevlerimi çok kısaca arz etmek 
isüiyorumı: 

Öncelikle toprak - iskân ilişkilerini düzenlemek, 
toprak ve su kaynaklarını yararlı hale getiırımek, iköy 
el sanatlarımı geliştirmek, köyde yerleşim olanakları
nı kolaylaştırmak, m kooperatifçiliği yaygınlaştırmak, 
köyleri ve bir kısım kasabaları yola, sağlıklı içme ve 
kullanma suyuna, biır ölçüde de elektriğe kavuştur-
ımalk için uygulayıcı; köye dönük diğer kamu hizmet
lerimin etkili ıve tutarlı olması içtin koordinatör; köy
de kalkınma çabalarını olumlu yönde etkilemek için 
(toplum kaılıkınıması metodunun gereklerine göre köy
lünün 'teşkilatlanmasında destekleyici ve geliştirici gö
revlerle1 yükümlü kılınmıştır.; 

Yurt ısaithına dağılmış 36 155 köy ile bunlara 
bağlı köyler dahil 88 553 yerleşim blirim'ini kapsayan 
geniş bir görev alanı içinde çalışan Bakanlığım, bu
ralarda yaşayan, kalkınmada istekli ve sorunlarının 
'bilincindeki 25 milyon köylümüze 19 yıldan beri ar
tan bir tempoda ve ibüyük bir şevkle ekonomîikve sos
yal ağırlıklı hizmet ve yatırımlar götürmektedir. Ba
kanlığımın yalnız köylerde görevleri (bulunduğunu 
söylemek eksik kalır; bunun dışımda bucak merkezi 
olmayan kasabaların yolarını, nüfusu 3 OOO'in al
tındaki beldelerin içme ve . kullanma suyunu, proto
kollerle güvenlik yollarını, turizm yollarını ve ge
rektiğimde kasabalara kadar uzaman sulama suyu te-
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sMeriınli ve ıbir ölçüde de şehirsel iskânları yapmak-
la dıa görevli bulunmaktadır. 

Balkanilığımm teşkilat kanunu yoktur. Bakanlığa 
bağlı dört genel müdürlükten ikisim'in, Toprak - Su 
ve İskân Genel Müdürlüğünün teşkilat kanunu ibu-
lünımaıktadir. Yol - Su - Elektrik Genel Müdürlüğü 
ile Kooperatiiflfâr Genel Müdüriüğünün görev daya
mağı çeşiMl kanunlarda beHriienmliştir. 

Kısa da olsa değerli Meclis© kuruluştan bu yana 
bütçe ve bizrneitlbrimıizdöki gelişımeleri arz etmek is
tiyorum. 

'Bakanlığıımrzın kuruluştaki İlik bütçesi 1964 yılın
da 437,8 rnlilyon idi.: Hizmetin kapsamı, önemi ve 
ağırlığı is'üifcaımötinde bütçderiımiiz her yıl büyüyerek 
1970 yılında, 1,2 milyar liraya, 1975 yılında 5,6 mil
yar liraya, 1980'de 44, 1981'de 69,2 ve 1982 yılı Büt
çemiz de 10 aylık olmasına rağmen 'başlangıçta 71,1 
milyaır ve ek ödeneklerle 80,3 milyara baliğ olmuş
tur. 

Kuruluştan ıbu yana Bakanlığıimızın önemli fonk
siyonlar .ve hizmetler ifa ettiğini de birkaç örnekle 
değerli görüşlerinize sunımak istiyorum1. 

Örneğin, YSE Genel Müdürlüğümüzün faaliyet-
îerinıi özetlersem, 1963 yılına İkadar 13 000 kilomet
re stabilize kaplamalı ıköy yolu var iken o tarihten 
'bugüne ikadar, yani Kasım 1982'ye ikadar 123 477 
kilometre köy yolu stabilize kaplanmıştır. O tarihe 
kadar belirli köy yolu asfaltı ydklken bu tarihte! 11 000ı 
ki'lamötreyi aşan bir asfalt yol ağı vardır. Tesfiyefi 
yol tulü 9 694 kilometre ilken bu anda 38,837 kilo
metreye ulaşmıştır. 

Köy içme sular unda yeterli içme suyu 'bulunan 
ünite sayısı 14 777 ilken hu anda 57 133'e çıkmıştır. 

Elektrik çalışımalarma gelince; 1963'te 236 köy
de elektrik var iken 1970 yılına kadar, yüksek ma
lumlarınız olduğu üızere 1970'te TEK Kanunu çıkın
ca köy elektrifikasyonu bir bölümüyle bu Kuruma 
devredildiğinden 1970 yılına kadar, 2 627'ye ulaş
mıştır elektrikli ıköy sayısı; ama 1980'den bu yana 
görevimiz içinde olduğunu çeşütl'i vesilelerle' bildir
diğimiz, belirttiğimiz ve yurdumuzda büyük bir po
tansiyel olduğu bilinen küçük ve orta boy akarsu
lardan da köy elektriği üretme çabamız sürmüştür. 
Ancak, transferlerle yapabildiğimiz yatırımlarla 1980-
1982 yılları arasında 10 hidroelektrik santralı kuru
larak, 10 köyümüz elektriğe kavuşturulmuştur. 

Toprak - Su Genel Müdürlüğümüz eliyle gerçek
leştirilen hizmetleri özetliyorum. 1963'e kadar 52 999 
hektar araziyi çeşitli (Toprak - Su hizmetleri gitmiş
ken, bu tarihe kadar 1 milyar 841 hin hektar araziye 

çeşitli Toprak - Su hizmetleri gitmiştir. Ayrıca, araş
tırma ve laboratuvar çalışmaları da katlanarak bü
yümüştür. 

Toprak - iskân Genel Müdürlüğümüzün hizmet
leri aynı şekilde gelişerek büyümüştür. Bu tarihe 
kadar Toprak - tskân Genel Müdürlüğümüz 49 bine 
yakın köy konutu inşa etmiş, 1963 yılına kadar hiç
bir sosyal tesis inşaatını ele almamışken, bu tarihe 
kadar 1 540 sosyal tesis, yani köy konağı, köy ha
mamı, çamaşırhanesi gibi tesisleri gerçekleştirmiştir. 

Kooperatifler Genel Müdürlüğümüze gelince; bu 
Genel Müdürlüğümüz 1967'de kurulmuştur, kuru
luştan 5-6 sene sonra teşkil edilmiştir. 1963 yılına 
kadar bir faaliyetinden bahsetmek mümkün değil; ama 
o tarihten bugüne kadar 9870 köy kalkınma koope
ratifinin kurulması, desteklenmesi, projeye bağlan
ması izlenmiştir. Hibe ve kredi olarak 3,5 milyar 
kadar bir Devlet yardımı öngörülmüştür ve eğitime 
önem verilmiştir. Kooperatif yöneticilerinin eğitimi 
büyüyerek gelişmiştir. 4 529 yönetici, muhasip ve 
henzeri kooperatifçi eğitildiği gibi, gezici köy kurs
ları aracılığı ile 44 127 köylü yurttaşa el sanatı öğ
retilmiştir. 

Ayrıca, eğitim merkezlerimizden de 6 006 öğ
renci mezun olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bakanlığımın genel durumunu çok kısa olarak 

görüşlerimize sunacağım. 
Bakanlıkların Yeniden Düzenlemesi ve Çalışma 

Esasları Hakkındaki 27.2.1982 tarihli Bakanlar Ku
rulu Kararnamesine göre, Bakanlığımız; Merkezde 
müsteşarlık, dört genel müdürlük, yedi danışma ve 
denetim birimi ile, altı yardımcı birimden oluşmak
tadır. 

Taşrada ise, 67 ilde dört genel müdürlüğümüze 
bağlı bölge müdürlüğü, il müdürlüğü, makine ikmal 
müdürlüğü, proje müdürlüğü, eğitim merkezleri, kar-
toğrafya müdürlüğü ve atölye müdürlüğü olmak üze
re toplam 341 taşra birimimiz bulunmaktadır. 

Bakanlığımın vizeli memur kadrosu 10 458'dir. 
Ancak, bu anda dolu kadro, fiilî kadro 8 185 ve boş 
memur kadrosu 2 273'tür. Daimî işçi kadrosu 38 380 
iken, bu anda dolu kadro 32 392, boş kadro 5 988'dir. 

Mevsimlik işçi vizeli kadromuz 148 350 adam/ay 
iken, fiilen kullandırılmasına izin verilen miktar 
105 692 olmuştur ve 42 652 işçi adam/ay kadrosu ta
sarruf edilmiştir. Bu duruma göre memur kadrola
rında % 23,7, daimî işçi kadrosunda % 15,6 ve mev
simlik işçi kadrolarında da % 28,8 tasarruf sağla-
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narak milyarları bulan ödeneklerin tasarruf edilmesi ı 
imkânı doğmuştur. 

Makine parkımız sayı olarak 17 764'ü bulmakla I 
beraber, büyük çoğunluğu % 35 oranındaki bir bölü
mü 11 yaş ve daha büyük yaşta olan iş makineleridir 
ve çoğu ekonomik ömrünü doldurmuştur. 

Bu bölümde de düzenleme çalışmalarımızdan kı
saca söz etmek istiyorum. Çalışmalarımızda verimliliği, 
etkinliği sağlamak amacı ile koordinasyon ve işbir
liğine büyük ağırlık vermekteyiz. Bir taraftan Genel 
Müdürlükler arasında, bir taraftan da valilerin, bölge 
müdürlüklerinin şahsında taşra bifimlerimizde çok 
yakın bir işbirliği ve koordinasyon varken, bunun di- I 
şında köye hizmet götürmekle yükümlü diğer kamu I 
kuruluşları ile de yakın işbirliği içinde bulunmaktayız. 

Hükümetimiz Programında öngörüldüğü şekli ile 
gereksiz kuruluş birimleri ve atölyeler kaldırılarak, 
Merkez ve taşrada teşkilatın derlenmesine çalışılmış, 
bu suretle personelde, araç - gereçte ve ödenekte bü
yük tasarruflar sağlandıktan başka, iş akımına ve iş
lemlere de hız verilmiştir. 

Ayrıca, 27.2.1982 tarihli Bakanlar Kurulu kararı 
gereğince, merkezî birimlerde beraberlik sağlanmış ve 
bu meyanda teklifimizle İşveren - İşçi İlişkileri Dairesi 
de yalnız Bakanlığımızda kurulmuştur. Personelinin-
büyük bölümü işçi olan Bakanlığımızda, bu Dairemi- I 
zin çok yararlı hizmetleri olmaktadır. 

Kuruluşlarımızın fonksiyonlarını gereğince yerine 
getirmeleri istikametindeki çalışmalarımızdan biri de, 
Millî Kooperatifçilik Eğitim ve Araştırma Enstitümü
zün statüsünü belirlemek üzere Yönetmeliğini ilk defa 
23.10.1980'de yürürlüğe koymak olmuştur. Bu Ensti
tümüzün kuruluşu tamamlandıktan sonra, Türk koo
peratifçilik hareketinin gelişmesinde çok olumlu kat
kıları bulunacağına inanmaktayım. 

Hizmetlerde verimliliği artırmak için eğitime, de
netime, teftişe büyük ağırlık verdik. Çalışmalarımızın 
her safhasında biraz evvel arz ettiğim gibi personelde, 
araçta, ödenekte ve dördüncü bir faktör olarak za
manda tasarrufa büyük ağırlık verdik. 

Yıllık plan ve programlarımızı hazırlarken taşra ile 
yakın bir işbirliği içinde öncelikle yarım kalmış ve I 
kolay bitecek projeleri ele alarak, objektif, 'dengeli 
programlar hazırlamayı, kalkınmada öncelikli illerle 
hudut köylerine ağırlık vermeyi ilke olarak kabul et
tik ve uygulamaktayız. 

Makine parkımızın eskiliğine rağmen onarım - ba
kım işlerine büyük ağırlık verilmiştir. 

Köylerimizin kalkınma ve hizmet konularını dab>; 
iyi planlamak amacı ile geçmiş yıllarda yapılan «Köy | 

Envanter Etütleri»'ni 36 155 köyümüz için 1981 yı
lında yeniledik ve 1982 yılında basımı devam etmek
tedir. Bu konuda Devlet İstatistik Enstitüsü ile ve il
gili kuruluşlarla yakın beraberliğimiz oldu. Köy En
vanterleri kırsal alanın âdeta fotoğrafı şeklinde köye 
hizmet götürmekle yükümlü tüm bakanlık ve ku
ruluşlara ışık tutucu belgeler olacaktır kanaatindeyim. 

Yasal düzenleme çalışmalarımızdan kısaca söz edi
yorum. Bakanlığın Teşkilat Kanunu taslağı hazırlan
mış ve Başbakanlığa sunulmuştur. 1163 sayılı Koo
peratifler Kanununu değiştiren ve Hükümetimiz Prog
ramı İcra Planına göre, Bakanlığıma görev olarak tev
di edilen Kooperatifler Kanun Tasarısı, Başbakanlık 
Yasal Düzenleme Kurulunda bu anda görüşülmekte
dir. 

İskân Kanununu (Pek çok değişikliğe uğrayan, 12 
kez değişikliğe uğrayan) günün şartlarına adapte ede
bilmek için hazırladığımız tasarı, Bakanlar Kurulunda 
imzaya açılmıştır, yakın gelecekte Yüce Meclisinizin 
huzuruna gelecektir. 

Köylümüzün gönüllü katkısına imkân veren 2032 
sayılı Kanun, Bakanlar Kurulundan geçmiş, Meclisi
nizin ilgili değerli komisyonunda kabul edilerek Yü
ce Meclise sunulmuştur. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Yıllık Plan ve programlar dışında, hizmetlerin ka

lıcılığı ve sistemli bir şekilde izlenebilmesi açısından 
uzun vadeli plan ve programlar içinde bulunmakta
yız. Şöyle ki, Bakanlar Kurulunda ele alınan, köy 
yollarının 10 yıllık bir dönem içinde çözümlenmesi 
amacıyla YSE Genel Müdürlüğümüzle ulaştırma ana-
planında yer almıştır. Biraz sonra, değerli bir konuş
macının tuttuğu ışıkla bu hususu biraz daha aydınlat
maya gayret edeceğim. 

Köy içme suları planlaması, Hıfzıssıhhanın 10 yıl
lık planında öngörülmektedir. 

Bakanlığım mensubu memurların konut ihtiyacı, 
Başbakanlık emirleriyle ele alınan 10 yıllık konut 
planında çözüme kavuşturulacaktır. 

Yurdumuz ekonomisi ve özellikle tarım için çok 
yararlı bir çalışma olduğuna inandığımız Türkiye top
rakları potansiyeli etüdü çalışmalarımız, üç yıllık bir 
projeye bağlanarak uygulama, mart 1982 tarihinde 
başlamıştır. (Tarıma büyük ağırlık vereceğimize göre, 
topraklarımızı, tarıma elverişli olma şekliyle, olmama 
şekliyle, sulanabilir durumu ile ve her türlü yapısı ile 
bilmek durumundayız. 15 yıl evvel yine Topraksu 
Genel Müdürlüğümüz eliyle yapılan ve 6 yıl süren 
bu çalışma, bu defa 3 yıllık bir programa bağlan
mıştır ve zamanında da bitirilecektir. 
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Toprak tahliline büyük önem vermekteyiz. 1980'de 
24 ilde toprak tahlil laboratuvarı var iken, bu anda 
43 ilde toprak tahlil laboratuvarı bulunmaktadır. He
defimiz, 1983 -1984 yılına kadar bütün illerimizde 
toprak tahlil laboratuvarlarını gerçekleştirmektir. 

1982 yılı çalışmalarımızı izninizle özetliyorum : 
1982 Yılı Bütçesi, büyüyen ve yatırımcı niteliği 

artan bir bütçe olmuştur. 10 aylık olmasına rağmen 
1982 yılı başlangıç bütçemiz 71,1 milyar lira iken, yıl 
içinde sağlanan ek ödeneklerle 80,3 milyar liraya ulaş
mıştır. 1982 Yılı Bütçesi 12 aya iblağ edildiğinde, 
Devlet Planlama Teşkilatının bir hesabına göre, 1981 
Yılı Bütçesine göre % 42 artmıştır. 1982 Yılı Bütçemi
zin ek ödenekler dahil, Genel Bütçe içerisindeki yeri, 
toplamda % 4,5; yatırımda ise % 23,3 olmuştur. 80,3 
milyar lira olan 1982 Yılı Bütçesinin 58 milyar li
rası yatırım, 1,2 milyar lirası transfer, 21,1 milyar li
rası da cari harcamaları kapsamaktadır. 

1982 yılı programlarımızı biraz evvel arz etmeye 
çalıştığım ilkeler çerçevesinde hazırlayarak uygulama
ya koyduk ve 29 bin 405 projede çalıştık. YSE Genel 
Müdürlüğümüz eliyle 8689 kilometre yeniden yol tes
viyesi, 5142 kilometre onarım, 124.401 kilometre ba
kım, 8448 kilometre stabilize ve 2365 kilometre :1e 
asfalt yol programlandı. 

İçme suyu olarak, askerî garnizonlarla birlikte 
3608 ünitede çalışma sürdürdük. Köy elektrifikas
yonu konusunda 22 proje öngörülmesine rağmen, 
yeterli ödenek bulunamadığı için 7 projede çalışma
lar sürdürülmüştür. 

Topraksu Genel Müdürlüğümüz eliyle 1439 pro
jede ve 23,7 milyar liralık bir ödenekle 105 871 hek
tar araziye çeşitli Toprak-Su hizmetleri götürülmesi 
öngörülmüştür. 

Toprak-îskân Genel Müdürlüğümüz eliyle 2,4 Mil
yar liralık bir ödenekle ve 409 proje ile çalışmalar ele 
alınmıştır. 

Kooperatifler Genel Müdürlüğümüz eliyle 52 
proje, 949 milyon liralık ödenekle desteklenmiştir. 

Dört genel müdürlüğümüze ait yukarıda özet ola
rak takdim ettiğim programlarımızın uygulama nis
peti Kasım 1982 başı itibariyle % 80 civarındadır. 
1982 Malî Yılı sonuna kadar bu oranın % 90'ı aşa
cağını ümit ediyorum, 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bakanlığım eliyle yapımı sürdürülen bazı önem

li projelere de değinmek istiyorum. 
BOTAŞ Güvenlik Yolu 412 kilometre olup, YSE 

Genel Müdürlüğümüz eliyle inşa edilmektedir. Yıl 
sonuna kadar bitecektir. 

Karakaya ve Atatürk Barajları iskân çalışmaları, 
Bakanlığımın koordinatörlüğünde sürdürülmektedir 
ve epey yol alınmıştır. 

Afgan göçmenlerinin geçici ve temelli iskânları,, 
Bakanlığım eliyle sürdürülmektedir. Aynı şekilde bu 
soydaşlarımızın (Şimdi yurttaşlarımız) bir bölümü
nün eğitimi, meslek sahibi kılınmaları ve üretici ol
maları yolunda da Bakanlığımca çalışmalar sürdü
rülmektedir. 

Askerî hudut karakol yolları, keza Bakanlığım 
eliyle yapılmaktadır. 

Toprak koruma anaplanı: Çok önem verdiğimiz 
bu konu, 1982 yılı başında bilinçli bir şekilde plan
lanmış, çalışmaları sürdürülmektedir. Bu konuda il
gili bakanlık ve kuruluşlarla da yakın işbirliği için
de bulunmaktayız. 

Erzurum kırsal kalkınma projesine müdahil olan 
bir Bakanlık olarak, bu projedeki 1982 yılı yatırım 

! dilimlerini zamanında gerçekleştireceğiz. Bu konuda, 
Erzurum ilimizde toplantılarımız ve sene başında 
fiilen başlattığımız projelerimiz oldu. 

Biyogaz çalışmalarını, bir taraftan enerji darbo
ğazına bir ölçüde katkıda bulunacak bir kaynak ola-

j rak, diğer taraftan da yakılıp duman olan, kül olan 
j çiftlik gübresini değerlendirerek tekrar tarlaya dök-
I mek ve tarımda verimliliği sağlamak amacıyla, önem

le izliyoruz ve 350 tesisimiz üzerindeki çalışmaları
mız devam etmektedir. Bunların bir bölümü de ta
mamlanmıştır. Sürekli olarak üretim yapmaktadır. 

Avrupa îskân Fonundan finanse edilen bir Top
raksu projemiz vardır. Büyük bir topraksu potan
siyeli olan Trakya Bölgesinde, Yozgat Bölgesinde ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hazırladığımız pro
jeler, uygulamaya konmuştur. Dış kaynak 65 milyon 
dolar ve iç kaynaklarla birlikte toplam 35,5 milyar 
liralık bir projedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Şimdi de 1983 Yılı Bütçe Tasarısının, Bütçe -

Plan Komisyonundan geçen şekliyle kısa sunuşunu 
ve Bütçe üzerindeki görüşlerimizi arz edeceğim. 

Danışma Meclisi Bütçe - Plan Komisyonundan, 
Yüce Meclisinize sunulan Bütçe Kanunu Tasarısın
da, Bakanlığım hizmet ve yatırımlarıyla ilgili ödenek
lerle, Toprak - iskân Genel Müdürlüğüne ait bölüm
leri aşağıda sunacağım. Ancak, öncelikle, Bütçe-Plan 
Komisyonunun büyük vukuf ve hassasiye içinde ince
leyerek Bütçemiz Tasarısını tasvip etmesinden dola
yı Komisyonun çok değerli Başkanı ve üyelerine en 
samimî şükranlarımızı ifade etmeyi bir görev bili
yorum. 
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1983 yılı bütçe tasarımız 22,7 milyarı cari, 484 
milyonu transfer, 80,4 milyarı yatırım olmak üzere, 
103 milyar 642 milyon 100 bin TL. olarak öngö
rülmektedir. 

Yine mukayeseleri 12 aylara iblağ ederek ifade 
etmek gerekirse, 1983 yılı bütçesinin 1982 yılı büt
çesine göre artış oranı % 8 dır. 1983 yılı bütçemi
zin genel bütçe içindeki yeri toplamda '% 3,99, ya
tırımda ise % 14,50 d ir. Oysa, daha önce de ifade 
ettiğim gibi, 1982 yılı bütçesinin, 1981 yılı bütçesine 
göre aynı bazlarda mukayese edilerek oranı c/c 42, 
keza, 1982 yılı bütçesinin genel bütçe içindeki oranı 
% 4,5 yatırım bütçesi içerisindeki oranı % 23,3 tü. 
Demek istiyorum ki, 1983 yılı bütçe tasarısında Dev
letimizin imkânlarının mahdut olması nedeniyle bü
yüme biraz daha az oranda olmuştur. Ancak, her-
şeye rağmen Bakanlığıma tahsis edilecek bütçeye Ba
kanlığımın her türlü imkânını da katarak aziz köylü
müze 1983 yılında daha çok hizmet ve yatırımlarla 
yönelmeye gayret edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan yarım saatlik süre 
doldu, daha ne kadar zamana ihtiyacınız olduğunu 
bildirin, 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKA
NI MÜNİR RAİF GÜNEY — 15 dakika daha lüt
federseniz. 

BAŞKAN — Estağfurullah, hayhay. 
Değerli üyeler, 15 dakika daha Sayın Bakanın 

konuşmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKA
NI MÜNİR -RAÎF GÜNEY — Çok teşekkür ede
rim Sayın Başkan ve çok değerli üyeler. 

Program tasarılarımızı çok kısa sunacağım. Bi
raz evvel arz ettiğim ilkeler içinde, yani süratle bi
tecek projelere öncelik vermek, kalkınmada önce
likli illerimize ve hudut köylerine ağırlık vermek su
retiyle programlarımızı hazırlamaktayız. 1983 prog
ram tasarılarımız da bu İstikamette ele alınmıştır ve 
bu program tasarılarım hazırlarken il valilerinin ve 
taşradaki birimlerimizin de görüşüne gereğince yer 
verilmektedir. 

YSE Genel Müdürlüğümüzün program tasarı
sındaki bazı rakamları da sunmak istiyorum. Genel 
Müdürlüğün görev kapsamına giren kasaba yolları 
İle köy merkezleri ve bağlı mahalleler, yol ağı tulü 
268 817 kilometredir. Kuruluştan bu yana 123 417 
kilometre yol kaplanmıştır, 11 bin kilometre asfalt 

yol vardır, 38 837 kilometre kaplanmamış; ama açıl
mış, tesviyesi yapılmış yol bulunmaktadır. Bu duru
ma göre, stabilize açığımız büyüktür ve onu kapat
maya çalışıyoruz. 

Makine parkımızın eskiliği, eleman eksikliğine 
rağmen yıllık plan, kalkınma planı programlarında 
öngörülen hedefleri yol yapımında açmaktayız. 

İçme suyunda ise, 57 133 ünitemizde yeterli su 
vardır. 16 sında bir ölçüde vardır, 14 495 ünitede de 
yoktur, kalkınma planları, yıllık programları her yıl 
8 200" üniteye jçme suyu götürülmesini (6 200'ü ye
niden 2 bini yenileme olmak üzere 8 200 üniteye iç
me suyu götürülmesini) öngörmesine. rağmen maale
sef 10 yıldan beri uygulanabilen içme suyu programı 
ortalama 3 bin civarında kalmıştır. 

Köy elektriği durumuna gelince; 1970 yılına ka
dar Bakanlığın bünyesinde iken Kanunun çıkması ile 
TBK'e devredildi ve geçen yıldan başlayarak ilk de
fa büyük bir potansiyel olan akarsuların enerji üre
timinden yararlanmak içim 100 milyon lira kondu 
ve Meclisin yüksek tasvibinden de geçti. 

1983 Yılı Bütçe Tasarısında bu hizmet için artan 
ödenekler mevcut akarsu enerji potansiyelinden da
ha çok yararlanma yolunda sevindirici bir adım ol
muştur. 

1983 yılında Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü 
eliyle 9 140 kilometre yeniden yol, 4 094 kilometre 
onarım, 126 600 kilometre bakım r 10 700 kilometre 
stabilize. 2 bin kilometre asfalt ve toplam 3 bin üni
te içme suyu tesisini ele alıyoruz. 21 köy elektrifikas
yonu projesinde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

Topraksu Genel Müdürlüğümüz, ulusal tarımı
mızın gelişmesinde ve çiftçi köylümüzün gelirinin ve 
refahının artmasında önemli görevler üstlenmiştir. 
Kuruluşundan bu yana 1 milyon 841 bin hektar ara
ziye çeşitli Topraksu hizmetleri gitmiş ve bu su
retle yıl olarak millî gelire yaklaşık 90 - 95 milyar li
ralık bir katkı sağlanabilmiştir. Bu ana kadar bu ça
lışmalar meyanında 285 sulama suyu göleti, 496 hay
van içme suyu göleti yapımı sürdürülmüştür. 

Bu Genel Müdürlüğümün: program hedeflerine 
göre yıllık 124 bin hektar arazide çalışması gerekir
ken, tensip edilen ödenekler - çerçevesinde 389 pro
jede 111 bin hektar arazide Topraksu hizmetleri, 
çalışmaları sürdürülecektir. 

Toprak îslkân Genel Müdürlüğü 1983 yılı prog
ram tasarısında şöyle arz ediyorum : Bu Genel Mü
dürlüğümüz çeşitli alanlarda iskân ve fiziksel yerle
şim alanları gerçekleştirmekte, şehirsel ve tarımsal is-
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kânlar meyanında, köy modernizasyonu ve sosyal 
tesisler inşasıyla da yükümlü bulunmaktadır. 

'Köylerdeki konutların çoğunun sağlık şartlarına 
uygun olmayışı, depremlere dayanıklı bulunmayışı 
ve yeni gelişmelere iskân ihtiyacının artması nedeniy
le köylerimizdeki konut sorunu da büyük boyutlara 
ulaşmakta ve Bakanlığımızdan beklentiler yoğunlaş
maktadır. Keza, köylerimizin sosyal ve ekonomik 
yaşantısına yararlar sağlayan köykonağı, cami, ça
maşırhane, hamam ve bazı ekonomik tesislere duyu
lan ihtiyaç da her geçen gün biraz daha çoğalmak
tadır. 

Bu Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 146 pro
jede 5 milyar 300 milyon lirayla-hizmetleri sürdüre
ceğiz ve 7 940 konutta çalışmalarımızı devam etti
receğiz. 

Kooperatifler Genel Müdürlüğüne gelince : Mil
lî kalkınma planlarımızın öngördüğü şekilde tarım
da ve kırsal alanda önemli bir kalkınma aracı olan 
kooperatifçiliğin geliştirilmesinde, anılan Genel Mü
dürlüğümüze önemli görevler düşmektedir. Ayrıca, 
yine Genel Müdürlüğümüz eliyle meslek sahibi ol
mayan köylü yurttaşlarımıza eğitim merkezleri ve 
gezici kurslar bünyesinde el sanatları öğretilmekte 
ve katılan köylerimiz üretici kılınmaktadır. 

Ayrılabilen bütçe imkânları ve köy kalkınma 
'kooperatiflerinin kısıtlı imkânları ile hizmetlerin ge
liştirilmesine gayret gösterilmektedir. 44 proje ve 
toplam 6 sektörde, 1,393 milyar lira ile bu Genel 
Müdürlüğümüz 'hizmetlerini sürdürecektir. 

Sayın Başkan, şimdi izin verirseniz konuşma ya
pan değerli Meclis üyelerinin ifade buyurdukları hu
suslara ve ayrıca bir yazılı soruya cevap verdikten 
sonra kısa bir değerlendirme yaparak, sunuşumu bi
tirmek istiyorum. 

Konuşmacı Sayın Üye, «ulaştırma ana planının 
yeterli düzeyde ele alınmadığını ve kırsal alan ula
şım yolları için gerekli payın planda görülmediğini» 
ifade buyurdular. 

Gerçekten 268 817 kilometre olarak nitelendirdi
ğimiz ve ulaştırma ana planında yer alan bu tulde
ki köy yolu, köy merkezleri ile köye bağlı ve nü
fusu 500 ün üstündeki mahalleleri kapsamaktadır. 
Biraz evvel rakamlarla ifade ettim, daha yapmamız 
gereken bir hayli yol tulü bulunmaktadır ve bunun 
çabası içindeyiz, ulaştırma ana planında öngörülen 
10 yıllık ödeneğin yüzde 10'u kadar bir pay, Bakan
lığım YSE Genel Müdürlüğüne ayrılmıştır, iç ve dış 
kaynaklarla 279 milyar lirayı bulacaktır. 

Aslında köy yolları ağını sadece güvenlik, sağ
lık yolu olarak kabul etmek eksik olur, çünkü bu 
yollar aynı zamanda üretimin yoludur ve 1981 yılın
da Maliye Bakanlığının Ekonomik Raporunda da 
belirtildiği gibi bu kılcal damar niteliğindeki köy yol
larından, tarım ürünü ve tarım girdileri olmak üzere 
yılda 100 milyon tonun üstünde taşıma yapılmakta
dır, 

Biz tabiyatıyla bu konuda gerekçelerimizi, ger
çeklerimizi ortaya koyduk,, ancak şunu kabul etme
miz gerekiyor; o bir plandır, Devlet bütçesinin ge
lişmesi istikametinde ve ihtiyaçlara göre her yıl Dev
let Planlama Teşkilatı tarafından, Bakanlar Kurulu 
tarafından ve Yasama Organı tarafından revize edi
lecektir. 

İkinci bir konu kooperatiflerle ilgili idi; koope
ratiflerin kırsal alanda ve tarımda önemli bir kalkın
ma aracı olduğuna değindik. Bu konuda önemli ça
lışmalarımız olduğu kanısındayız. 1981 yılında geç
mişten çok farklı olarak 212 kooperatifi Devlet kre
dileriyle destekledik ve 1 milyar 14 milyon liralık 
kredi verdik, 1 yıl önceki kredi sadece 280 milyon
du. 1-982'de 8 aylık bütçe dönemi içinde 694 milyon
luk bir desteğimiz oldu ve göreve başladığımızdan 
bu yana üretime geçirdiğimiz kooperatif sayısı 1981' 
de 103, bu sene 131, toplam 134 dür. Zaten toplam 
üretimde olan kooperatif sayısı bunlarla birlikte 
432 dir. O halde en az % 27 civarında bir artış sağ
lanmıştır. Eğitime ve denetime de aynı ölçülerde bü
yük ağırlık veriyoruz efendim. 

Kırsal alandan köyden şehre göç, Ulusumuz için 
büyük ve ekonomik, sosyal bir sorundur. Tabiyatıyla 
bu sorun ilgili tüm bakanlıkların müşterek ve planlı 
bir şekilde çalışmasıyla ve uzunca bir vadede sağla
nabilecektir. Bu konuda Hükümetimizin gayretleri ve 
planlamaları olduğu gibi Bakanlık olarak da altyapı 
hizmetlerine büyük ağırlık vermek, yani asgarî ya
şama şartlarını sağlamak ve köylümüzü üretici kıla
rak yerinde tutma yolunda çabalarımız, çalışmaları
mız ısrarla devam etmektedir. 

Diğer Sayın Konuşmacı Bakanlığımız hakkında 
sİtayişkâr konuştular, her iki değerli konuşmacıya 
bizi aydınlattıkları ve bazı soruları cevaplandırma fır
satı verdikleri için içtenlikle teşekkür ediyorum. 

Şimdi yazılı bir soru var, onu kısaca değerlendir
mek.. < 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica ede
ceğim. Soruların hepsine birden cevap lütfetmenizi 
istirham edeceğim. Şöyle ki, belki bu yazılı sorudan 
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başka sözlü sorular da olabilir, sayın üyelere sora
yım, eğer yoksa zaten hemen bu soruya cevap lüt
federsiniz. 

Değerli üyeler; sözlü sorusu olan sayın üyemiz 
var mı?.. Yoktur. 

O halde buyurun bu yazılı soruya cevap verebi
lirsiniz. Soruyu okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Köyişleri ve Koopera

tifler Bakanınca cevaplandırılması için gereğini arz 
ederim. 

t. Doğan GÜRBÜZ 

Böllge kuruluşlarının yeniden düzenlendiği ma
lumlarınızdır. Bölgelerin en büyük özellikleri tek
nik ve makine gücünün en randımanlı şekilde kul
lanılması dile bazı merkez yetkilerinin Bölge Müdürlü
ğünce kullanılarak hizmetin etkinliğini sağlamaktır. 

Aydın'da bulunan YSE 19 uncu Bölge Müdür
lüğü kaldırılmıştır. Muğla Denizli ve Aydın illeri 
İzmir Bölge Müdürlüğüne bağlanmıştır. Yeni durum
da ortalama 4 il Bölge Müdürlüğünü oluşturmakta
dır. Aydın, Bölgenin merkezî bir yerindedir. Şayet 
bölge, Aydın'da kalmış olsa Denizli, Muğla ve iz
mir'in Aydın'a uzaklıkları toplamı 354 km. dir. İz
mir'e bağlanan Muğla, Denizli ve Aydın illerinin 
toplam uzaklığı 587 km. etmektedir. 

1977 yılında kurulan Aydın YSE 19 uncu Bölge 
Müdürlüğü hizmetlerde büyük bir hızlandırma ve 
etkinlik getirmiştir. Aydın, Denizli ve Muğla illeri 
muhtarları ve çeşitli meslek kuruluşlarından aldığım 
yüzlerce mektup ve telgraflarda bu kararın yeniden 
gözden geçirilmesi istenmektedir. Çünkü Aydın Böl
ge Müdürlüğü kurulmazdan önce İzmir Bölge Mü
dürlüğünce başlanılan ve oraca yürütülen bazı hiz
metlerin hâlâ bitirilemediği örnek olarak gösterilmek
tedir. Muğla - Fethiye - Kız Gölü içme suyu grubu 
22 köye hitap ediyor. Hâlâ bitirilememiş, 1975 de 
başlanan Denizli Çal Alpaklar grubu içme suyu ile 
yine Denizli - Kale Adarhanı grubu içme suyu biti
rilememiştir. 

3 000 üniteden 158. 512 nüfusun % 40'ı su bek
lemekte 11 700 km. İrk köy yolu yapım ve bakım 
beklemektedir. 

Bugüne kadar yapılan müracaatlar Sayın Bakanca 
Devlet Planlama Teşkilâtının görüşünün bu "merkez
de olduğu şeklinde açıklanmaktadır. 

Yukarıda açıkladığım teknik sebeplerden dolayı 
bu kararın yeniden gözden geçirilip geçirilemeyece
ğini cevaplandırılmasınıı arz ederim, 

r KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKA
NI MÜNİR RAİF GÜNEY — Sayın Başkanım, 
çok teşekkür ederim. 

Sayın »Üye, Aydın ilinde 1977 yılında ıkurulan 
YSE Bölge Müdürlüğünün kaldırılmasıyla Aydın 
ilinde bu Genel Müdürlük bünyesinde yer alan gö-

I revlerin aksayabileceği ve etkinliğin azalacağı endi-
I şeşini izhar ederek bir yazılı soru tevcih buyurmuş

lardır. 

Öncelikle şunu ifade edeyim; biraz evvel arz et
tiğim gibi Hükümet Programında yer alan şekliyle 
çok dağınık olan kuruluş birimlerimizde büyük der-

I lemelere girdik, atölyelerimizi birleştirdik, bazı ku
ruluşları kaldırdık, ikmal grup müdürlüklerini kal
dırdık, Toprak - Su proje müdürlüklerini kaldırdık, 
ama daha sonra tüm bakanlıklar için yine Hükümet 
Programının gösterdiği istikamette Bakanlar Kurulu 
düzeyinde bir çalışma yapıldı. Bu çalışma Devlet 
Planlama Teşkilatınca sürdürüldüğü gibi 8 bakanlı
ğın da müsteşarlarının İçişleri Bakanlığının koordi
natörlüğünde yaptığı bir çalışma sonucu Bakanlar 
Kuruluna getirildi ve Başbakanlığın 20.5.1982 tarih
li emirleriyle bakanlıklara bağlı, genel müdürlüklere 

I bağlı tüm bölge sayılarının 18'i aşamayacağı ifade 
edildikten ayrı, bölge merkezlerinin tespit edilen yer
lerde olması ve bağlı illerin de bu paralel de düzen
lenmesi emredildi. Aydın,- İsparta ve Denizli illerin
deki Bakanlığın bölgesel kuruluşlarının kaldırılması, 
bu karar ve Başbakanlık emrinden sonradır. 

Şöyle ifade edeyim; İzmir'de Bakanlığın kurulu
şuyla birlikte bir Bölge Müdürlüğü olduğundan aynı 
bölge hudutları içinde planlanan Aydın ilinde 2 nci 
bir bölgeyi bu kararlar muvacehesinde tutmak müm
kün değildir. Ne var ki, Aydın ili ağırlık verdiğimiz 
illerden bir tanesidir. Köy yolu, köy içmesuyu ve he
le hele köy elektrifikasyonu yönünden altyapı hiz
metleri büyük ölçüde çözümlenmiştir ve biz bölge 

I kuruluşu olmasa dahi bütün bu illerimizde objektiflik 
ve dengeli yatırım ilkelerine uygun olarak gerekli ağır
lığı vermekteyiz, örneğin 1980 yılında Aydın ilin
deki Bakanlık YSE yatırımı 400 milyon civarınday
ken, 10 yıllık bütçemizde 520 milyon olmuştur. O 

I halde sayın üye ve tüm ilgililer huzur duymalıdırlar, 
biz Bakanlık olarak bu çalışmalarımıza yine aynı 

I şekilde objektiflik ve dengeli dağıtım esâsına göre de-
I vam edeceğiz ve Aydın ilimiz de müstehak olduğu, 
S ihtiyaç duyduğu hizmetlere gereğince kavuşacaktır. 
8 Bu Sayın Üyemize de gönülden teşekkürlerimi sunu-
I yorum. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; 
İzin verirseniz kısa bir değerlendirmeyle konuş

mamı tamamlamak istiyorum. Köy ve köylü sorun
larıyla, köy kalkınmasının önemini tekrarlayarak ay
rıca Bakanlığımın karşı karşıya bulunduğu problem 
ve darboğazları özetleyerek sözlerimi bitireceğim. 

Köylerimizin genel sorunları : 
Köylerimizin yönetimiyle ilgili olan Köy Kanu

nu, Çiftçi Mallarını Koruma Kanunu gibi yasaların 
günün şartlarına uygun hale getirilmesi, bu suretle 
köy idarelerinin gelir kaynaklarının geliştirilmesi ve 
yönetime daha çok işlerlik getirilmesi zorunludur. 
Yol, su elektrik, okul ve diğer temel altyapı hizmet
leri köye yeterince götürülememiştir. Bunlarla bir
likte sağlık ve sosyal güvenlik konuları da köyün 
başta gelen sorunlarındandır. 

Köylerimizde toprak ve tarımsal gelir dağılımı 
dengesizdir. Gerekli yasal düzenlemelerle birlikte yüz
de 90'ı tarımla uğraşan köylümüzün gelir düzeyini 
artırmak amacıyla köylerimizde tarımsal altyapı ya
tırımlarına ve ileri tarım tekniklerine ağırlık vermeye 
devam etmek gereklidir. 

önemli sosyal ve ekonomik sorunları yaratan 
köyden şehire akını yavaşlatmak için köylerde hızlı 
nüfus artışının planlanması, daha iyi yaşama şart
larını sağlayacak altyapıların tamamlanması, köy mo
dernizasyonu ve sağlıklı konut yapımına hız verilme
si, istihdam alanı yaratacak yatırımlara ve teşkilat
lanmalara önem vererek, işsizliğin köyde giderilmesi 
çareleri bulunmalıdır. 

Köye giden hizmetlerin koordinasyonu, plan ve 
programların birbirini tamamlayacak niteliklerde 
hazırlanması, ilişkili altyapı hizmet ve yatırımları
nın yasal düzenlemelerle daha çok derlenecek ilgili 
kuruluşların görev alanında toplanması, hizmet et
kinliklerini artıracaktır. Bugünkü koşullarda kırsal 
alanda 90 bine yaklaşan yerleşim birimlerinde temel 
altyapı yatırımlarını kolay ve ucuz götürmek güçtür. 
Uzun vadede de bir planlama ve sistemli bir uygula
ma ile dağınık köy ve mahallelerin gelişme merkezi 
köyler etrafında toplanmalarını sağlayacak, kırsal 
alan kalkınmasını hızlandıracak idarî düzenlemeleri 
yapmaya ve teşvik edici tedbirler almaya mecburuz. 

Yukarıda özetlemeye çalıştığım hizmet ve yatırım
ları mahdut devlet imkânlarıyla kısa vadede köylere 
götürmenin zorluğu karşısında, Devlet - köylü işbir
liği daha genel bir ifadeyle halkın gönüllü katkılarını 
artıracak, toplum kalkınması metotlarına uygun ve 
kalkınmayı hızlandıracak ortamı sağlamalıyız. 

Şimdi 'Bakanlığımla ilgili cümle başlıkları ha
linde darboğazlara ve sorunlara değiniyorum : 

Yasal düzenleme konularımızı arz etmiştim. Teş
kilat Kanunu, İskân Kanunu ve Kooperatifler Ka
nununun kısa zamanda çıkması çalışmalarımıza hız 
ve etkinlik kazandıracaktır. 

Personel sorunlarımız vardır. Öncelikle haklı terfi 
beklemelerine rağmen, kadrosuzluk nedeniyle terfi 
edemeyen 2444 memurum ve teknik elemanım vardır. 
Keza teknik hizmetler sınıfıyla genel idare hizmetleri 
sınıfı arasındaki ücret dengesizliği kaldırılmalrdır. Bu 
yönde Hükümetimizin çalışmaları vardır. 

Konut yapımı personelin moralini artıracak ve 
ihtiyaç duyduğumuz yörelerde memuru bulma ve is
tihdam etme imkânı artacaktır. 

Ödenek sorunlarımız vardır. Blokelerin hizmetle
rin gereğine göre yılbaşında yapılması ve nakit akışı
nın gereğince planlanması hususlarını takip ediyo
ruz. 

Bina ve tesis sorunlarımız var. Ankara'da dahi 
Bakanlığımız ve bağlı birimleri, bir kısmı kiralık 
olmak üzere 12 yerde hizmetlerini sürdürmektedir. 

Makine parkımız eskidir. 
Ulaştırma anaplanında YSE'nin konuları, diğer 

bütçe imkânlarıyla da diğer genel müdürlüklerimizin 
ihtiyaçlarının giderilmesine çalışmaktayız. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Özetlemek gerekirse; yurdumuzun kalkınma ham

lesinde köylerimizin kalkındırılması büyük önem ve 
öncelik taşır. Başka bir ifade ile güçlü Türkiye'nin 
yolu köyden geçer. Çünkü, millî değerlerimizi en iyi 
şekilde koruyarak manevî yapımızı kuvvetlendiren 
köylümüz, yeterli olmayan şartlarına ve eksik teknik 
imkânlarına rağmen bugün dahi ülkemizi beslemekte, 
şerefli alın teri ile ihracatımızın büyük bir bölümünü 
teşkil eden ürünleri yetiştirerek ekonomimize büyük 
katkılarda bulunmaktadır. 

Köylümüze götürülecek daha ileri yaşama ve ça
lışma şartları Türkiye'mizin daha çok büyümesini ve 
yücelmesini sağlayacaktır. Bu nedenledir ki, nüfusu
muzun büyük çoğunluğunu teşkil eden ve haklı bir 
hizmet özlemi içinde bulunan kadirşinas köylümüze 
Bakanlık olarak daha çok hizmet götürmeyi kutsal 
bir görev biliyoruz. 

Geçen yıl olduğu gibi bu Bütçe döneminde de 
köy ve köylü sorunlarına ve çalışmalarımıza engin 
vukufuyla Yüce Meclisiniz ışık tutacak ve güç kata
caktır. 
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Bu inançla ve azim dolu duygularla çok Sayın 
Başkanı ve Meclisin sayın üyelerini tekrar şükranla
rımla ve derin saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu değerli, geniş ve 
doyurucu açıklamalarınızdan ve cevaplarınızdan do
layı teşekkür ederim. 

Değerli üyeler, Köy işleri ve Kooperatifler Ba
kanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış
tır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, bölümlere 
geçilmeden önce ödenek cetvelindeki bazı tapaj hata
larını dikkatlere sunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çakmaklı. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — ödenek cetvelinin 9 uncu say
fasında, 101 - 03 - 1 - 001 - 410 kodunda «Kırtasiye, 
baskı ve yayın giderleri» yazılmış. Doğrusu «Kırtasi-
ye, baskı ve yayın giderleri»dir efendim. 

11 inci sayfada, 1 1 1 - 0 2 - 2 - 0 0 2 kod numaralı 
«Karayolları ile ilgili köprülerin yapımı» ibaresi «Köy 
yolları ile ilgili köprülerin yapımı» olarak düzeltile
cektir. 

17 nci sayfada, 1 1 2 - 0 2 - 2 - 0 5 kod numaralı 
«Topraksu ve gübre araştırma işleri» de «112 - 02 -

005» olarak düzeltilecektir. Kodda bir yanlışlık var, 
05 değil 005'tir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmaklı. 
Bu tashihler yapılmıştır değerli üyeler. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylamıştım; 

şimdi de bölümleri okutuyorum efendim. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Des
tek Hizmetleri 243 100 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza suımrylofum : Ka
bul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Yol, Su, Elektrik Hiz
metleri 59 528 700 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

112 Topraksu Hizmetleri 33 165 300 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Ka-1 

bul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul ediHmiştir. 

113 Kooperatifçilik Hizmetleri 3 445 900 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyor um : Ka j 

bul edenler... Kabul etme
yenler.:. Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 38 600 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığı Bütçesi Danışma Meclisimizce kabul edilmiş
tir; hayırlı olsun. (Alkışlar) 

— Toprak ve tskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi : 

BAŞKAN — Toprak ve İskân İşleri Genel Mü
dürlüğü Bütçesini görüşmeye başlıyoruz. Bu Bütçe
nin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

TOPRAK VE İSKÂN İŞLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

Bölüm 

101 

Lira 

111 

900 

Genel Yönetim ve Des
tek Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Toprak - İskân Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına. Da-
ğıitnlamıayan Traınısferler* 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

57« 100 000 

6 638 400 000 

4 000 000 
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Değerli üyeler, Toprak ve tskân işleri Genel Mü
dürlüğü Bütçesi Danışma Meclisimizce kabul edil
miştir. 

Değerli üyeler, Köy işleri ve Kooperatifler Ba
kanlığı ve Toprak ve iskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin milletimize, aziz köylümüze ve bu bütçe
yi uygulayacak olan değerli Köy işleri Bakanlığı 
mensuplarına hayırlı olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 24 üncü Birleşimi
mizin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

j , — 2628 sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa 
Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Maliye Bakanlığı Ktsmın-
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. 
ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/539) (S. Sa

yısı : 235) 

BAŞKAN — Bütçe - Plan Komisyonumuzun 2 
Tezkeresi var; birincisini okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzda görüşülerek kabul edilen ve 

15.11.1982 tarihinde Yüksek Başkanlığınıza sunulan 
«2628 sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli Cetvelin Maliye Bakanlığı Kısmında Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı sı»nın öne
mi nedeniyle öncelikle gündeme alınarak görüşülmesi 
hususunu müsaadelerinize saygılarımla arz ederim. 

Tandoğan TOKGÖZ 
IBütçe-Plan Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 2628 sayılı 1982 Ma
lî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) işaretli Cetvelin 
Maliye Bakanlığı Kısmında Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının Gelen Kâğıtlardan 
Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 . 11 . 1982 O : 4 

Bütçe - Plan Komisyonumuza da her defasında 
olduğu gibi, yine teşekkürlerimi sunuyorum. 

Değerli üyeler, Gelen Kâğıtlardan gündeme ala
cağımız ve ivedilikle görüşeceğimiz ikişer maddelik, 
çok önemli ve Bütçe Kanunundan evvel çıkması ge
reken iki adet yasa var. Hükümet Temsilcisi beş on 
dakika sonra Genel Kurulda olacaktır. 

Bu itibarla 'Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 15.15 

Bu Tasarının ivedilikle görüşülmesini oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gündeme alınmıştır, görüşeceğiz. 
4. — 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T. C. Emek

li Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/544) (S. Sayısı : 238) 

BAŞKAN — Bütçe - Plan Komisyonunun diğer 
tezkeresini okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzda görüşülerek kabul edilen ve 

24.11.1982 tarihinde Yüksek Başkanlığınıza sunulan 
«8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı»nın 1 Ocak 1983 tarihinde yü
rürlüğe girecek olan 1983 Malî Yılı Bütçe Kanun 
Tasarısıyla birlikte yürürlüğe girmesi gerektiğinden, 
öncelikle gündeme alınarak görüşülmesi hususunu 
müsaadelerinize saygılarımla arz ederim. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Bütçe Plan Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 8.6.1949 Tarihli ve 
5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasa
rısının Gelen Kâğıtlardan gündeme alınmasını oyları-

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 15.30 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 
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niza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Bu Tasarının ivedilikle görüşülmesini oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3. — 2628 sayılı 1982 Matı Yıfo Bütçe Kanununa 
Bağlı (A) İşaretli Cetvetön Maliye Bakanlığı Kısmın
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. {11539) (S. Sayı
sı : 235) (1) 

BAŞKAN — Birinci Tasarıyı görüşmeye başlıyo
ruz. 

Bu Tasarıyla ilgili Maliye Bakanlığı temsilcisine 
ait temsilcilik belgesini okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Bütçe Kanunu ve diğer Kanun Tasarısının Yüce 

Heyetinizde görüşülmesi sırasında hüviyeti aşağıda 
yazılı kişinin Bakanlığımı temsile yetkili olduğunu 
saygıyla arz ederim. 

Maliye Bakanı 
Adnan Başer KAFAOĞLU 

Adı ve soyadı : Fahri UZUNEFE 

Görev Unvanı : Genel Müdür Yardımcısı 

BAŞKAN — (Bütçe Komisyonumuz ve Maliye 
Bakanlığı Temsilcisi hazır bulunuyorlar. 

Tasarı ile ilgili raporun okutulup, okutulmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum : Okutulmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum : 
(Bütçe Plan Komisyonu Raporu okundu.) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz iste

yen sayın üye?... Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

2628 Sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) 
tşaretli Cetvelin Maliye Bakanlığı Kısanında Değişik

lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 2628 sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe 

Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmında 114 (DEVLET MALLARINA İLİŞKİN 
HİZMETLER) programının 01 (YÖNETİM UYGU
LAMA VE DENETİM HİZMETLERİ) alt progra
mının 3 ödenek türü 001 (KAMULAŞTIRMA VE 

(1) 235 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
ektidir. 

BİNA SATIN ALIMLARI) faaliyetinin 910 (KA
MULAŞTIRMA VE BİNA SATIN ALIMLARI) har
cama kalemine (5 000 000 000) liralık ek ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen Sa
yın üye?... 

AKİF BRGİNAY — Bir sorum var Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Bu maddede gerekçe ile bir 
birleştirme şekli yok gibime geliyor. Gerekçesinde 
raporda bankerlere taalluk eden işler söz konusu. 
Halbuki burada doğrudan doğruya genel anlamda 
bir kamulaştırma söz konusu. Bu itibarla, bu verilen 
ek 5 milyarın doğrudan doğruya bankerlere yani 
bankerzadelerin, yani bankerlerin müzayedeye çıkarı
lacak mallarının ucuza gitmesini önlemek bakımın
dan alındığı anlaşıldığına göre, acaba buradaki de
yim bunu karşılayacak mıdır?.. Bu hususta Komis
yonun görüşünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Buyurun Sayın Çakmaklı. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Efendim, söz konusu ödene
ğin müstakil bir tasarı ile verilmiş olması ve görüş
melerinin hem Komisyon, hem Genel Kurul tutanak
larına geçmiş olması, bu bölüm başlığını geniş biçim
de açıklayıcı mahiyettedir, böyle bir endişenin ol
madığı kanaatindeyiz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler Tasarıyı açık oylarınıza sunuyo
rum. 

(Oylar toplandı.) 
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4. — 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emek
li Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/544) (S. Sayısı : 238) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, oylarınızı kullanır
ken, 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı T.C. Emekli San
dığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının görüşülmesine geçiyo
ruz. 

Bu Tasarı ile ilgili olarak Hükümet temsildsi bu
lunan sayın arkadaşların temsil belgelerini okutuyo
rum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Bütçe Kanunu ve diğer Kanun Tasarısının Yüce 

Heyetinizde görüşülmesi sırasında hüviyeti aşağıda 
yazılı kişinin Bakanlığıma temsile yetkili olduğunu 
saygıyla arz ederim. 

Maliye Bakanı 
Adnan Başer KAFAOĞLU 

Adı ve soyadı : Erdoğan ÖZDAĞ 
Görev Unvanı : Daire Başkanı 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Kanun Tasarısının Yüce Heyetinizde görüşülme

si sırasında hüviyeti aşağıda yazılı kişinin Bakanlığı
ma temsile yetkili olduğunu saygıyla arz ederim. 

Maliye Bakanı 
Adnan Başer KAFAOĞLU 

Adı Soyadı : Metin KANTARCIOĞLU 

Görev ve Unvanı : Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Genel Müdürlüğü Tahsisler Dairesi Baş
kanı. 

(1) 238 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanun Tasarısının Yüce Heyetinizde görüşülme
si sırasında hüviyeti aşağıda yazılı kişinin Bakanlığı
mı temsile yetkili olduğunu saygı ile arz ederim. 

Maliye Bakanı 
Adnan Başer KAFAOĞLU 

Adı Soyadı : Necmettin ÖNEL 
Görev ve Unvanı : Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Genel Müdür Yardımcısı. 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bütçe Komisyonu hazır. 
Hükümet temsilcileri buradalar. 
Tasarıyla ilgili raporun okunması hususunu oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum : 
(Bütçe - Plan Komisyonu Raporu okundu.) 
BAŞKAN — Değerli üyeler; Tasarının görüşül

mesine başlamadan birinci oylamada oyunu kullan
mayan sayın üye var mı?... Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Değerli üyeler; görüşmekte olduğumuz Tasarı

nın tümü üzerinde söz almak isteyen sayın üye?... 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesini okutuyorum : 

8.6J1949 Tarihli ve 5434 Sayılı TC EmeU Sandığı 
Kanununun Bazı Maddelerimin Değiştirilmesi Hakkım

da Kanun Tasarısı 
'MADDE 1. — 5434 sayılı TC BmökE Sandığı 

Kanununum 41'inci maddesine ekli ve 12.2.1982 ta
rihli ve 2595 sayılı Kanunla değişiık «Emekli Aylığı 
Bağlanmasınla Esas Aylığa Ait Gösıtıerige Tablosu» 
aşağıdaki şdkildte değiştMtaişfciır. 
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Dereceler 

K A D E M E L E R 

3 4 5 6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

ı ooa 
«95 
805 
725 
'665 
615 
570 
535 
500 
470 
440 
425 
410 
395 
380 

1 050 
925 
835 
750 
685 
630 
585 
545 
510 
480 
450 
430 
415 
400 
385 

1 100 
960 
865 

• 775 
70(5 
645 
600 
555 
520 
490 
460 
435 
420 
405 
390 

1 150 
1 000 
895 
805 
725 
665 
615 
570 
535 
500 
470 
440 
425 
410 
395 

1 400 + 50 
ı 4oa + ıoo 
1 400 
1 400 
1 400 

+ 150 
+ 2Û0 
+ 300 

1 400 + 400 
1 400 
1 400 
1 400 

+ 500 
+ 600 
+ 650 

1 400 + 700 
1 400 + 800 
1 400 + 900 

1 O50I 1 
925 
835 
750 
685 
630 
585 
545 
510 
480 
450 
430 
415 
400 

için 1 185 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 220 
1 255 
1 2901 
1 360 
1 430 
1 500 
1 570 
1 605 
1 640 
1 710 
1 7801 

100 
960 
865 
775 
705 
645 
600 
555 
520 
490 
460 
435 
420 
405 

— 
1 000 
895 
805 
725 
665 
615 
570 
535 
500 
470 
440 
425 
410 

— 
1 050 
925 
835 
750ı 
685 
630 
585 
545 
510 
480 
450 
430 
415 

— 
— 
960 
865 
775 
705 
645 
600 
555 
520 
490 
460 
435 
42Q 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
ısayıın üye?.,. Yc&ltur. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorumh Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul ©düm'işbirs 

2 nci maddeyi oikutuyoruımı: 
MADDE 2. — 24.12.1980 gün ve 2363 sayılı Ka

nunum Ek Üçüncü Maddesinin birimci fukraısı aşağı
daki sekilide değİsMlöıişitin 

«5434 sayılı TC Emeldi Sandığı Kanunu ile ek 
ve değişSlkltiikl'erine göre Ibağlıanan, emekli adi malul
lük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlara ay
rıca ther ay Sosyal Yardım Zammı verilir. Bu zam
lar aylukiar ile birlikte ve peşin olarialk ödenir. Dul 
ve yeıtüm sayısı 'Şiirden fazla olan hailende bu zam
mın tamamı dul ve yetimlere eşit oranda bölüştürü

lür. Sosyali Yardımı, Zammının miktarı Balkanlar Ku
rulunca belirlenir.!» 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Sayın Yarkın'ın bu 
maddeyle ilgili bir önergesi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesinin 

son cümlesinin «Sosyal yardım zammının miktarı 
her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenir» şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Şerafettin YARKIN 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, önergenizle ilgili bir 
açıklama yapacak mısınız? 

ŞERAFETTİN YARKIN — Kısa bir açıklama 
yapmak istiyorum efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da
nışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Bütçe kanunu tasarısının tümü görüşülürken Sa
yın Maliye Bakanına sorduğum bir soru sırasında da 
belirttiğim gibi, bir kamu görevlisinin görevde iken 
çok çeşitli yanödemelerin varlığı dolayısıyla eline 
geçen miktar ile emekli olduğu zaman sadece maaş 
sistemine ve hem de çok daha düşük bir göstergeye 
dayandırılmak suretiyle verilen emekli maaşı ara
sında emekli aleyhine önemli farkın bulunması, 
emeklilik hakkını yasal olarak dolduran her kamu 
görevlisinin hizmet için gerekli verim unsuru da bir 
tarafa bırakılarak, büyük çoğunlukla 65 yaşını bek
leme zorunluluğunda olduğunu belirtmiştim. 

Görevde iken alınan maaş ile emekli maaşı ara
sındaki farkın asgarîye indirilmesi ve bunun sağlan
ması için de yanödeme yerine maaşı yükseltici ted
birler getirilmesi ve emekli göstergelerinin de yine 
bu farkı, yani emekli maaşı farkıyla memurken alı
nan maaş arasındaki farkı azaltıcı bir düzeye çıka
rılması gerekmektedir. Tasarı buna her yönüyle ar
zu edilen ölçüde cevap vermemekle beraber, aynı 
amacın gerçekleşmesi için gerçekten sevindirici bir 
hüküm getirmiştir; bu 2 nci madde hükmüdür. Bu 
hükkümle halen emeklilere verilmekte olan 3 500 
liralık sosyal yardımın bundan sonraki yıllardaki 
miktarının belirlenmesi, her defasında bir kanun de
ğişikliği şeklindeki zor olan bir yoldan değil, doğ
ruca Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilmesi gi
bi, daha kolay ve daha yararlı bir yöntemle yapıla
caktır. 

Ancak, hükmün son cümlesi «Sosyal Yardım 
Zammının miktarı Bakanlar Kurulunca belirlenir.» 
şeklinde olup, bu belirlenme hususu bir zaman un
suruna bağlanmamıştır. Oysa, genel gerekçede de 
belirtildiği gibi, memurlara aylıkları dışında yapılan 
yanödemeler hemen her yıl gerek Bakanlar Kurulu 
kararı ve gerekse yönetmelik değişiklikleriyle devam
lı artırılmaktadır. 

Tasarının 2 nci maddesi yine gerekçede belirtil
diği üzere, memurlara yanödemelerle yapılan artı
şın emeklilere de bir ölçüde yansımasını sağlamak 
için getirildiğine göre; bu sosyal yardım zammının 
da tıpkı yanödemelerde olduğu gibi, her yıl Bakan
lar Kurulu kararıyla yeniden belirlenmesinde emek- I 
liler için hem yarar, hem de bir zorunluluk vardır. | 

Tasarı metninde her yıl belirlenir denilmemiş ol
makla beraber bu sosyal yardım zammı hükmü... Bu 
hüküm esasen bu şekilde, yani her yıl Bakanlar Ku
rulunca tespit edilmek suretiyle işletilecektir dolayı
sıyla bu ilaveye esasen gerek yoktur denilebilir. Doğ
rudur, mümkündür, ancak bir yasa yapıyoruz. Yasa 
hükmünün hem açık olması, hem amacı tam kapsa
ması ve farklı uygulamalara meydan verecek nite
likte olmaması gerekir. 

Bu nedenlerle 2 nci maddedeki «Sosyal Yardım 
Zammının miktarı Bakanlar Kurulunca belirlenir.» 
şeklindeki son cümlenin, gerekçesine de uygun ola
rak, «sosyal yardım zammının miktarı her yıl Ba
kanlar Kurulunca belirlenir» şeklinde değiştirilmesi 
daha yerinde olacaktır. Hemen ifade etmek isterim ki, 
«... her yıl belirlenir» denilmesi, her yıl mutlaka ar
tırılacaktır anlamına da gelmez; ama bu deyimin 
ilave edilmemesi halinde, bu zam kararı gerektiği 
her zaman diliminde alınmayabileceği endişesini de 
beraberinde taşıyabilecektir. Dolayısıyla sadece uy
gulamada açıklık sağlamak için gerek Sayın Hükü
metimiz ve gerekse Sayın Bütçe - Plan Komisyonu
muzun da katılmalarıyla eğer «Sosyal Yardım Zam
mının miktarı» ibaresinden sonra «... her yıl» keli
melerinin de ilavesi yüksek oylarınızla sağlanırsa, ta
sarı gerekçesine uygun olarak daha da iyileşmiş ola
caktır. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Efendim, kısa bir açıklamaya 
ihtiyaç duyuyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çakmaklı. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, sayın üye
ler; 

Türk Personel Rejiminin aktif ve pasif dönem
leri düzenlemesinde belli aksaklıklar olduğu, hemen 
herkesin üzerinde birleştiği konudur. Başlangıcında 
bir gösterge tablosuna ve bir katsayıya dayalı tek 
ücret sistemi, aktif ve pasif çalışma dönemlerini bir
birine bağlı tutuyor idi. Gösterge tabloları ve katsayı 
değişiklikleriyle çalışanlar ve emekliler arasındaki 
ücret dengesi korunabiliyordu; fakat daha sonra ak
tif çalışanların bu tek tablo ve katsayı sisteminden 
uzaklaştırılarak dokuza varan bir ödeme rejimine 
tabi tutulmaları, emeklilerin belli mağduriyetlerini 
getirmiştir. 
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Özellikle «Yakacak zammı» diye bilinen ödeme I 
biçiminin karşılığı olarak getirilen sosyal yardım zam
mı da şimdiye kadar bildiğiniz gibi, bu emekli gös
tergelerinde olduğu gibi, değişik biçimde düzenleni
yordu. Bu önergede ileri sürülen «... her yıl düzen
lenir» ibaresi çeşitli biçimlerde ele alınabilir : Yıl 
içinde düzenleme yapmak gerekirse bunu tıkayacak 
bir unsur alabilir. Artırma anlamına da gelmez. Do
layısıyla bu ibarenin önümüzdeki yıllarda (Eğer, ma-
zallah yüksek oranlı enflasyonlarda vesairede) bu
nu «Her yıl» olarak almak; tam tersine fayda de
ğil zarar getirir kanısındayız. Daha geniş bir aralığı 
ifade eden bu ibarenin kalmasında fayda görüyoruz. 
«Her yıl» ifadesi, artırma ve her yıl düzenleme so
rumluluğunu getirmeyeceğine göre, emeklilerimize 
bir fayda sağlamaz kanaatindeyiz. Bu nedenle öner
geye katılamadığımızı arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmaklı. 
Sayın Bakanlık Temsilcisi?.. 
MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ERDO

ĞAN ÖZDAĞ — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Değerli üyeler, Sayın Yarkm'ın 

önergesine Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet ka
tılmamaktadır. Dikkate alınıp alınmama hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi Komisyona göndermem ve sizden ne
tice almam gerekiyor. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NECMETTİN NARLIOĞLU — Sayın Başkanım, 
konuyu hemen şimdi halledelim. 

BAŞKAN — O halde, lütfedin Sayın Narlıoğlu. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, usul bakı

mından söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — önerge üzerinde yeterli mü

zakere açılmadı, doğrudan doğruya Bütçe - Plan 
Komisyonuna söz verildi. Biz de konuşalım, belki ar
kadaşlar da konuşur, ondan sonra Sözcüye söz ver
mek gerekirdi; usul hatalı oldu zannediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Peki, Komisyonun bu konuyu incelemesini bilahara-
ya bırakalım; eğer, zatıâliniz fikir beyan edecekse
niz, buyurun. 

AKİF ERGİNAY — Ben kısaca arz edeyim. 
Bu önerge, ilgili personel bakımından lehinde de

ğil aleyhindedir. Sene ortasında artırma gerektiği tak
dirde «Her yıl» deyimi bunu bağlar. Nitekim, Sa- | 
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yın Başbakan «Ücretlerde veya diğer sahalarda ge
rekirse, sene ortasında artış yapabiliriz» dedi. Şimdi 
böyle bir şey çıkarsa, bu anlamda yapılabilecek bir 
artırmayı önlemiş oluruz. 

Onun için Bütçe Komisyonundan gelen şekilde 
kabul edilmesi daha doğru olur. 

BAŞKAN — Evet, sizin görüşünüz bu. 
Sayın Hazer buyurun. 
MEHMET HAZER — Efendim, burada bir tak

riri kabul etmekle koskoca bir malî meseleyi hallet
mek mümkün değildir. Hükümete hazırlık imkânı 
vermek için, arkadaşımızın bu takriri bir temenni 
mahiyetinde olmalıdır ve öyle de kabul edilmesi la
zım gelir kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka açıklama yapacak sayın üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan; eğer 

önergem emeklilerin aleyhine bir anlaşılma içerisin-
deyse, öyle anlaşılıyorsa, o amaçla verilmediğine gö
re, yani eğer yapılan zamlar her yıl, bir veya iki de
fa dahi yapılsa, bunlara aksetmeyecek şekildeyse, 
amaç o değildir. Amaç, «Bakanlar Kurulunca be
lirlenir» şeklindeki geniş zaman dilimini bir zaman 
dilimine bağlamak gereğidir. Her yıl bir defa artırı
lır anlamında değildir. Her yıl artırılır, ama kaç de
fa artırılırsa değerlendirmesi aynı şekilde yapılır. 
Buna engel değildir, onu arz edeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, biliyorsunuz dikkate alınan öner

geler Komisyona madde ile beraber verilir, Komis
yon bu maddeyi ne şekilde getirirse evvela o oyla
nır, bilahara eğer Komisyonun getirdiği madde ka
bul edilmezse tekrar önergeye dönülür; usul bu. Ri
ca ediyorum Komisyondan, size verdiğimizi kabul 
edin ve kararınızı bildirin. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Efendim, böyle bir kararı 
Komisyonumuzun yukarıda çalıştığı esnada tek ba
şımıza almak mümkün değildir, doğru olacağını da 
sanmıyorum. Komisyonumuzun kanaatim naklettik, 
bunun Komisyonumuz Kurulunda görüşülmesi ge
rekmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — O halde, maddeyi önergeyle birlik

te Komisyona veriyorum. («Oylandı» sesleri) 
Müsaade buyurun, maddeyi oylatmadık efendim. 

önerge üzerinde görüştük, dikkate alınması kararlaş
tırıldı; Komisyon konuyu inceleyecektir. Tahmin ede
rim Sayın Çakmaklı; yarın getirilebilir mi? 
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BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Efendim, bunu da bilemiyo
rum. Çünkü 657 sayılı Kanunla ilgili çok yoğun bir 
çalışma vardır Komisyonda, birkaç gün süreceğini 
zannediyorum; ama Başkanlık Divanına arz edeceğim 
efendim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Değerli üyeler, 2628... 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, mü

saade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yarkın. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan; za

bıtlara geçen şekle göre, getirilen Tasarı Hükümetin 
her yıl, bir veya iki defa dahi zam yapılsa, bu zammı 
emeklilere yansıtacağı şekilde anlaşıldığı için, fiütçe-
Plan Komisyonunda bu şekilde belirdiği için, amaç 
hâsıl olduğundan önergemi geri alıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Önergeyi geri alıyorsunuz. 
Komisyon maddeyi veriyor mu Başkanlığa?.. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE

MİL ÇAKMAKLI — Efendim, tabiî buyurun... 

BAŞKAN — Veriyor. 
Değerli üyeler, bu maddeyi Komisyondan geldiği 

şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun 1.1.1983 tarihinde yü

rürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte konuşmak 

isteyen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 8.6.1949 Tarihli ve 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir. Hayırlı, 
uğurlu olsun. (Alkışlar) 

2628 sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı 
(A) İşaretli Cetvelin Maliye Bakanlığı Kısmında De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının açık 
oylamasında 91 sayın üye oylamaya katılmış; 91 ka
bul oyuyla bu Kanun da Danışma Meclisimizce ka
bul edilmiştir. Hayırlı olsun. (Alkışlar) 

Hükümet temsilcilerine ve Bütçe-Plan Komisyo
nuna teşekkür ediyorum. 

Değerli üyeler; 
Gündemimizde görüşülecek başka bir konumuz 

yoktur. Yarın, 26 Kasım 1982 Cuma günü saat 
10.00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.05 

* • 
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2628 Sayılı 1982 Malî Yılı BUtçe Kanununa Bağlı (A) İşaretU CetveUn Maliye Bakanlığı Kısmmda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (S. Sayısı: 235) na Verilen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Ali Nejat Alpat 
ismail Arar 
Aydemir Aşkın 
Nurettin Âyanoğlu 
Mehmet Aydar 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangi] 
Şükrü Başbuğ 
Reoaii Batunalp 
Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zekai Bayer 
Erdoğan Bayık 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Mahir Canova 
Abdülbaki Cebeci 
Orhan Civelek 

A. Güngör Çakmakçı 

Üye sayısı : 160 
Oy verenler : 
Kabul edenler 
Reddedenler : 
Çdktimisıerİer ; 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

91 
91 
— 
— 
67 
2 

(Kabul Edenler) 

| Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirci 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 

E 
Sadi Erdem 
Abdülkadir Erener 
Aıfcif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

. G 
Necdet Gdbologlu 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
S. Feridun Güray 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven 
Vahap Güvenç 

H 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

1 
Rafet İbrahimoğlu 
A. Asım İğneciler 
Fenni Islimyeli t 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Karahasanoğlu 
Cevdet Karslı 
A. Mümin Kavalalı 
M. Velid Koran 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

İN 
Necmettin Narlı oğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Aıdman Orteİ 

ö 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğan 
Hamdi Özer 
Necmi Özgür 

Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Nermin Öztuş 
Fahri Öztürk 

S 
Hilmi Sabuncu 
M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarnoğlu 
A. Lâmi Süngü 

İsmail Şengün 

T 
Ragıp Tartan 
Cavidan Tercan 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Bekir Tünay 

Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 

V! 
İsa Vardal ' 

Y 
Şerafettin Yarkın 
Fualt Yılmaz 
Namık Kemal Yolg 

— 422 — 



Danışma Meclisi B : 24 25 . 11 . 1982 O : 4 

(Oya Katılmayanlar) 

A 
Şener Akyol ' 
Ertuğrul Alatlı (Rap.) 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
Hikmet Altuğ (Rap.) 
E. Yıldırım Avc, 
Ethem Ayan 
tmren Aykut 

B 
Orhan Baysal 

C 
Ender Ciner (İz.) 

D 
Vehbi Muhlis DabaJcoğlu 
Bekir Sami Daçe 
Recai Dinçer (tz.) 
Ahmet Senıvar Doğu 

B 
Muzaffer Ender 

A, Nedim Hray 
Siyami Ersek (Rap.) 

Feyzi Feyzıioğlu 
Ayhan Fırat 

O 
Abdurrahman Ali Girmen 
ibrahim Gökfcepe 
Feyyaz Gölcüklü 
A. Pulat Gözübüyük 
I. Doğan Gürbüz 
özer Gürbüz 
Hayati Gürtanj 

H 
Beşir Hamitoğulları 

Sadi Irmak (Başkan) 
î 

Salrh îtıal J 
K 

Halil İbrahim Kara! 

Süleyman Sırrı Kıroalı 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk, V.) 
M. Utkan Kooatürk 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 

O 
Turgut Oral (Rap.) 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Ertuğrul Zelkâi Ökte 
Nazmi Önder (t. A.) 
Tüiay Öney 
Nuri Özgöker (tz.) 
Kâzım Özttürik 

B 
Mehmet Pamalc 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

Muzaffer Sağışman 
Ahmet Sarp 

Hayri Seçkin 
Dündar Soyer 

S 
A. Avni Şahin 
İbrahim Şenocak 

T 
Turgut Tan 
M, Ali öztürk TekeJi 
Tandoğan Tokgöz 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 

V 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Y 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Mustafa Yücel 

2t 
Halit Zarbun 

• « • » 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

24 üncü BİRLEŞİM 

25 Kasım 1982 Perşembe 

Saat : 10.00 

ili BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞ
LARI. 

2. SEÇİM. 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

<1) 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/499) (S. Sayı
sı : 185) (Dağıtma tarihi : 10.11.1982) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 237 

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Organlarının 
Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 

Komisyonu Raporu. (1 /560) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 22 Kasım 1982 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1384[07481 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 9.11.1982 tarihinde kararlaş-
tu-üau «Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Organlarının Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkmda 
Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Anılan Tasarının komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 
Bütend ULUSU 

Başbakan 

KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARININ ORGANLARININ SEÇİMLERİ
NİN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI 

G E R E K Ç E 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının yürürlükle ilgili 177 nci maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca, 135 in
ci maddesinde yer alan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilişkin düzenlemenin 9 Kasım 1982 
günü yürürlüğe girdiği hükme bağlanmıştır. 

Sözü edilen meslek kuruluşlarının faaliyetleri, kuruluşa girme koşulları, Devletin idarî ve malî denetimi, 
organlarının görevlerine son verilmesi gibi konularda ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler süratle yapılacak
tır. Ancak bu tür değişikliklerin kanunlaşması belli bir zamana da ihtiyaç göstermektedir. 

Bu nedenle konunun sevkedilecek yetki kanunu çerçevesi içerisinde çıkarılacak kanun hükmünde ka
rarnamelerle düzeltilmesi de mümkün olabilecektir. 

Ancak, bazı meslek kuruluşlarının oluşması için yapılacak seçimlerin tarihi çok yaklaşmış bulunmaktadır. 
Anayasanın 135 inci maddesi ile getirilen yeni düzenlemelerden biri de organ seçimlerinin yargı gözetiminde 

yapılması hususudur. Yukarıda belirtilen noktaları da kapsayan değişiklikleri içeren uygulama kanunu çıkar
madan yargı gözetiminin sağlanması da mümkün görülememektedir. Anayasanın emri olan bu gözetime ilişkin 
yasal düzenlemeler tamamlanmadan seçimlerin yapılması ise, sonuç olarak bu seçimlerin Anayasa hükmüne 
aykırı olması gibi bir durum yaratacaktır. 

Bu nedenle, gerekli hüküm değişiklikleri kanunlaşıncaya kadar tüm meslek kuruluşlarının bu arada yapıl
ması gereken organ seçimlerinin ertelenmesi amacıyla bu tasarı sevk edilmiş bulunmaktadır, 

Anayasanın 135 inci maddesinde yer alan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kapsamına gi
ren başlıca kuruluşlar : 

1. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile kurulan barolar ve Türkiye Barolar Birliği, 
2. 1512 sayılı Noterlik Kanunu ile kurulmuş Türlkıiye Noterler Biriliği ile Noter odaları, 
3. 6235 sayılı Kanun ile kurulmuş bulunan Türkiye Mütoenıdıis ve Mimarlar Odaları Diriliği ile Mühendis 

ve M'imar odiaiiaırı, 
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4. 6023 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Türk Tabipler İBkfiği Merfdez Konseyü "Vfc Taibip odaları, 
5. 5590 sayılı Kanunla kurulmuş «Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret 

Borsaları ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği» ve bağlı odalar, borsalar 
ve birlik, 

6. 507 sayılı Kanunla kurulmuş Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu ile esnaf ve sanatkâr dernekleri ve 
birlikleri, 

7. 6343 sayılı Kanun ile kurulmuş Veteriner Hekimleri Birliği ve bağlı odalar, 
8. 6643 sayılı Yasa ile kurulmuş Türk Eczacılar Birliği ve bağlı odalar, 
9. 6964 sayılı Kanunla kurulmuş Türkiye Ziraat Odaları birliği ile bağlı odalar, 

Tasarının birinci maddesi ile kuruluşların seçimleri ertelenirken herhangi bir boşluğa neden olunmaması 
yönünden yeni seçimlerin yapılıncaya kadar halen görevde bulunan organların; görev, yetki ve sorumluluk
larının devam edeceği belirtilmiştir. 

Adalet Komisyonu Rapora 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/560 
Karar No. : 16 

23 Kasım 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Organlarının Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve gerekçesi Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de iştiraki ile Komisyonumuzun 23.11.1982 ta
rihli 5 inci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı, gerekçesi uygun görülerek tasarı Bakanlar Kurulundan 
gelen şekliyle aynen kabul edildi. 

Raporumuz, Başbakanlığın 22.11.1982 gün ve K.K.T.D. 18/101-1384/07481 sayılı yazıları gereğince Genel 
Kurulda da öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere saygıyla arz olunur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURT OĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

M. 

Beşir 

Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 
Bulunamadı. 

Yavuz ALTOF 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

Bulunamadı. 

HAMİTOĞULLARI 
Üye 

Turgut YEĞENAĞA 
Üye 

Bulunamadı. 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Halil GELENDOST 
Üye 

Ömer Adnan OREL 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 237) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlanmn 
Organlarının Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşlarının her derecedeki organlarının seçim
leri, Anayasanın 135 inci maddesinde belirlenen il
keler doğrultusunda yeni yasal düzenlemeler yapı
lıncaya kadar ertelenmiştir. Halen görevde bulunan 
organların, görev, yetki ve sorumlulukları devam 
eder. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Bay kara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakan V. 
Ü. H. Bayülken 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağ. ve Sosyal Yrd. Bak. 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Kumu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının 
Organlarının Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının birinci 
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

maddesi Ko-

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü 
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

maddesi Ko-

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
M. Turgut 

îmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

9 . 11 . 1982 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 237) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 235 

2628 Sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli 
Cetvelin Maliye Bakanlığı Kısmında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bütçe- Plan Komisyonu Raporu. (1 /539) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar U Ekim 1982 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : K.K.T.D. 18/101-1354/05370 

DANIŞMA iMiflCLÎSt BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20.9.1982 tarihinde karar
laştırılan «2628 Sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Maliye Bakanlığı Kısmında 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

» Bülend ULUSU 
Başbakan 

GERıElKÇE 

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde 'Kararna
menin \\ 3 üncü maddesine 7.7.198(2 tarih ve 17747 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayınlanan 40 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile eklenen 5 numaralı fıkrada, «Bakanlıklar, kamu iktisadî teşebbüsleri ve 
diğer kamu kurumları, tasfiye kurulları tarafından satışa çıkartılan taşınır ve taşınmaz malların ihalesine te
minat aranmaksızın katılabilir.» denilmektedir. 

İBu hüküm uyarınca, tasfiye sırasında taşınmaz malların düşük 'bedelle satılmasının önlenmesi için, Hazine' 
nin ihalelere katılması uygun görülmüş bulunmaktadır. 

Taşınmaz malın bulunduğu il veya ilçenin Tasfiye Kurulları veya satışı yapan İcra Dairelerinin yazılı 
bildirimi üzerine satıştan haberdar olan ilgili defterdarlık veya malmüdürlüğü, derhal o yerde bulunan kamu 
kurum ve idareleri ile temasa geçip, taşınmaz malın satışına katılmaya istekli idare olup olmadığını tespit 
edecek, satışa katılmaya istekli kamu idare ve kurumu olmadığı takdirde 'Maliye 'Bakanlığınca illere gönderi
len ve ihaleye katılma şartlarını belirten 1.9.1982 tarih ve 3150-284/82-26414 sayılı genel yazıda belli edilen 
alternatifler dahilinde Hazinenin satışa iştirak etmesi sağlanacaktır. 

Bu durumda, tasfiye halindeki bankerlerin taşınmaz mallarının ucuz bedelle satışının önlenmesi amacıyla 
iştirak edilecek ihalelerin bir kısmının Hazine üzerinde kalacağı düşünülmektedir. İhaleler sonucu Hazinenin 
satın alacağı taşınmaz malların bediilerinin ödenebilmesi için, 1982 bütçe yılında 'Maliye Bakanlığı bütçesi
nin (114-01-3-001-910) tertibine 5 milyar liranın eklenmesi gerekli görülmektedir. 

Söz konusu ödenek, bütçe tasarruflarıyla karşılanacaktır., 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/539 
Karar No. : 103 

15 Kasım 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2628 Sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) işaretli cetvelin 'Maliye Bakanlığı Kısmında Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Gerekçesi, komisyonumuzun 23 Ekim 1982 günlü 11 inci bir
leşiminde, Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyla görüşüldü. 

Tasarı; Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkındaki 35 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 13 üncü Maddesine, 7.7.1982 tarihli ve 40 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen 
fıkra hükümleri gereği, tasfiye sırasında taşınmaz malların düşük 'bedelle satılmasının Önlenmesi için ihale
lere Hazinenin de katılmasını teminen, Maliye Bakanlığına 5 milyar liralık ek ödenek verilmesini öngörmek
tedir. 

Bütçe tasarruflarıyla karşılanması düşünülen bu ek ödenek Komisyonumuzda her yönüyle tartışılmış, 
Hükümetin ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerin tasfiyesi için daha hassas davranması ve tasfiyelerin 
bir an önce bitirilerek, banker alacaklılarının mağduriyetlerinin önlenmesi için alınan tedbirlerin uygulamada 
hızlandırılması üyelerimizce temenni edilmiştir. 

Görüşmeler sonunda, tasarının tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiş, ek ödeneği dü
zenleyen tasarının II inci maddesi ile yürüdük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul 
edilmiştir. . . • 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek (Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkan 

Orhan BAYSAL 
Başkanvekili 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Kâtip 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Söz hakkım saklıdır 

Muhsin Zekâi BAYER 
Üye 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Recai DÎNÇER 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

Çoğunluk kararına karşıyım 
Üretici borçlarını ödeyemeyen 

Hazinenin bu tip sarflarına para 
ayırması yerinde değildir. 

Söz hakkım saklıdır. 

Ayhan FIRAT 
üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 

İbrahim GÖKTBPE 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Danışma Meclisi (S. Sayısı ; 235) 
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Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

Ek ödenek verilmesine karşıyım. 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Turgut TAN 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 

Turgut KUNT ER 
Üye 

Tülay ÖNEY 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 

Muzaffer S AĞIŞM AN 
Üye 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 

Şadan TUZCU 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 235) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2628 Sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) 
İşaretli Cetvelin Maliye Bakanlığı Kısmında Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2628 saydı 1982 Malî Yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmında 114 (DEVLET MALLARINA İLİŞKİN 
HİZMETLER) programının 01 (YÖNETİM UYGU-
LAMA VE DENETİM HİZMETLERİ) alt progra
mının 3 ödenek türü 001 (KAMULAŞTIRMA VE 
BİNA SATIN ALIMLARI) faaliyetinin 910 (KA
MULAŞTIRMA VE BİNA SATIN ALIMLARI) har
cama kalemine (5 000 000 000) liralık ek ödenek ve
rilmiştir. 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

MADDE 3. 
rütür. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

Bu Kanunu Maliye Bakanı yü-

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

2628 Sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı 
(A) İşaretli Cetvelin Maliye Bakanlığı Kısmında De

ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının 1 inci maddesi aynen 

MADDE 2. -
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. -
kabul edilmiştir. 

— Tasarının 2 nci maddesi aynen 

- Tasarının 3 üncü maddesi aynen 

B. Ulusu 
Başbakan 

Devlet Bakam -
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 

Tarım ve Orman Bakanı V, 
M. R. Güney 

Kültür vie Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof, Dr. A. Samsunlu 

Prof. Dr. A. Bozer 

20 Eylül 1982 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Tek. Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut F. İlkel 

Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
M. R. Güney V. Özgül 

Sosyali Güvenlik Bakanı 
S. Side 

» e « 
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DANIŞMA MECLİSİ S: Sayısı : 238 

» . 6 . 1949 Tarihli ve 5434 Sayı İt T. G. Emekli Sandığı Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu, (1 /544) 

TÇ 
Başbakanlık 9 Kasım 1982 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1359/06769 

DANIŞMA MECLÜSÎ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25.10.1982 tarihinde karar
laştırılan «8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı TÇ Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederimi 
Bülend,ULUSU 

Başbakan 

ÖBNBL GBREKÇ& 

Bilindiği gibi, TC Emekli Sandığından emekli, adi malupk,vazife malufüğü, dul ve yetim aylığı ajan
ların aylıkları, emeklilik gösterge tablosunda yer alan göstergelerin, her yıl Bjütçe kanunları ile tespit edilen 
memur aylık katsayısı ile. çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır. 

Oysa, memurlara kadro aylıkları dışında, aile yardımı ödemeği, giyecek, yakacak yardımları gibi çeşitli 
ödemeler yapılmakta, bu tür ödemeler, memurların kadro aylıklarına oranla önemli tutarlara ulaşmakta, 
emekli aylığmın hesaplanmasında dikkate alınmadığı için- de. memurların, emekliliklerinde ellerine geçen 
(tutarlarda önemli aasdmalar-oteıalktadır. 

Memuriyet aylıkları ile, emeMliliJk aylıkları arasındaki farkı bir, ölçüde ©dermek ve memurlara kadro 
aylıkları dışında yapılan ödemelere tekabül etmek üzere, 24,12,1980 tarih ve 2363 sayılı Kanun ile 5434 sa-
yiı Kanunun ek ve değâşikllilklerine göre bağlanan ve emekli, adli malulülk, vazife malullüğü, dul ve yetim 
aylığı alanlara ayrıca her ay içlin 3 500 lira sosyal yar dım zammı ödenmesi esası getirilmiştir. 

Ancak, memudıara kadro aylıkları dışında yapılan Memelerde Bütçe Kanunları, Bakanlar Kurulu Karar
lan ya da yönetmelik değişiklikleri ile artırma yapmak mümkün olduğu halde emeklilere ödenen sosyal yar-
d ^ zammında bk a$ış. sağlanabilmesi için 5434, sayılı Kanunda değişiklik yapılması gerekmektedir. 

Bu tasarı ile sosyal yardım zammının Bakanlar Kurulunca, tespit, edilmesi esası getirilerek, emeklilere, 
aidi malullere, vazife malullerine, dul ve yetimlere yapılan.. ödemelerin günün şartlarına göre, daha esnek bir 
mekanizma- ile, ayarlanabilmeği sağlanmaktadır, 

Ayrıca 1983 yılı için memurların aylıklarında yapılması düşünülen ortalama '% 20 artışın memur emek-
Herine de yansıtılması amacıyla, 12.2.1982 tarihli ve 2595 sayılı Kanun ile son şeMinıi alan «Emekli Aylı
ğı Bağlanmasına Esas Aylığa Ait Gösterge Tablosu» yeniden düifânlenmektedıirj 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Devlet memurlarının aylıklarında 1983 yılı için ortalama % 20 oranında bir artış yapılması 
planlanmış, bu artışın memur emeklilerine de yansıtılması amacıyla, Sosyal Yardım Zammında yapılacak 
artışın yanında gösterge tablosunda değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır. 

Madde 2. — T.C. Emekli Sandığından Emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alan
lara 24.12.1980 tarihli ve 2363 sayılı Kanun ile her ay için 3 500 lira Sosyal Yardım Zammı ödenmesi kabul 
edilmiştir. 

Bu miktarın artırılması ancak kanun değişikliği gibi zor ve zaman alıcı bir prosedür ile mümkün olmak
tadır. Bu mahzuru gidermek amacıyla Sosyal Yardım Zammının Bakanlar Kurulunca belirlenmesi esası ge
tirilmekte ve böylece T.C. Emekli Sandığından yukarıda belirtilen türde aylık alanlara ödenen sosyal yar
dım zamlarının günün şartlarına göre ayarlanması imkânı sağlanmaktadır. 

Madde 3. — Bu madde ile Kanunun, malî yılın başlangıç tarihi olan 1.1.1983 tarihinden geçerli olmak 
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi kabul edilmektedir. 

Madde 4. — Bu madde ile Kanunun Bakanlar Kurulu tarafından yürütülmesi öngörülmektedir. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 24 Kasım 1982 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/544 
Karar No. : 104 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulu tarafından 9 Kasım 1982 tarihinde Danışma Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkan
lıkça 11 Kasım 1982 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı T.C. Emekli 
Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi, Komisyonu
muzun 22 Kasım 1982 güntü 20 nci birleşiminde, Maliye Bakanlığı, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve 
Devlet Personel Dairesi temsilcilerinin de katılmasıyla görüşüldü. 

Tasarı; 
1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile planlanan Devlet Memurları aylıklarının artırılması görüşün

den hareketle, gösterge tablosunu değiştirerek, bu artışın memur emeklilerine de yansıtılmasını ve ayrıca 
24.12.1980 tarihli ve 2363 sayılı Kanun ile 8,6.1949 tarihli ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 
ek ve değişikliklerine göre bağlanan emekli, adi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylığı alanlara her 
ay ödenen sosyal yardım zammının da arttırılabilmesi için, şimdiye kadar tatbik edilen, «kanun değişikliği» 
gibi zor ve zaman alıcı bir yöntem yerine, bundan böyle bu artışların Bakanlar Kurulunca belirlenmesi 
esasını öngörmektedir. 

Tasarının 1 inci maddesi görüşülürken, maddeye bağlı «Emekli Aylığı Bağlanmasına Esas Aylığa Ait 
Gösterge Tablosu» yeniden gözden geçirilmiş, Hükümetçe önerilen gösterge rakamlarının çok cüzi kaldığı, 
bunlara belli miktarlarda ilavelerin yapılmasının doğru olacağı düşüncesi tüm üyelerimizce benimsenmiştir. 
Bu görüşler doğrultusunda, Hükümetten gelen teklifin üzerine çıkılarak, bugünkü uygulamada çalışanla 
emekli olan bir memurun eline geçen para arasındaki büyük farkın bir ölçüde giderilebilmesini teminen 
% 1-1,5 oranında biraz daha iyileştirme yapılmış ve bu maksatla tablo yeniden düzenlenerek, ek gösterge
ler de tabloya paralel olarak değiştirilmiştir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 238) 
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Tasarının, Sosyal Yardım Zamlarının miktarının Bakanlar Kurulunca belirleneceğini gösteren 2 nci mad
desi ile, yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 3 üncü ve 4 üncü maddeleri aynen benimsenmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzsre, Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkan 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Kâtip 

M. Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Ayhan FIRAT 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Salih Necdet ÖZDOĞAN 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

imzada bulunamadı. 

Orhan BAYSAL 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Recai DlNÇER 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üyq 

Hayati GÜRTAN 
Üye 

Ertuğrul Zekâi ÖKTE 
Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 

Turgut TAN 
Üye 

imzada bulunamadı. 

Cahit TUTUM 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Muhsin Zekâi BAYER 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

Turgut KUNTER 
Üye 

Tülay ÖNEY 
Üye 

Muzaffer SAĞ1SMAN 
Üye 

M. Ali Öztürk TEKELİ 
Üye 

Şadan TUZCU 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

8 . 6 . 1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunurion Bâzı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 41 inci maddesine ekli ve 12 . 2 . 1982 
tarihli ve 2595 sayılı Kanunla değişik «Emekli Aylığı Bağlanmasına Esas Aylığa Ait Gösterge Tablosu» 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

K A D E M E L E R 

•eceler 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1Q 
11 
12 
13 
14 
15 

1 

995 
890 
800 
710 
650 
605 
560 
530 
500 
470 
440 
425 
410 
395 
380 

2 

1040 
925 
830 
740 
670 
620 
575 
540 
510 
480 
450 
430 
415 
400 
385 

3 

1085 
960 
860 • 
770 
690 
635 
590 
550 
520 
490 
460 
435 
420 
405 
390 

İ130 
995 
890 
800 
710 
650 
605 
560 
530 
500 
470 
'440 
425 
410 
395 

5 

1035 
925 
830 
740 
670 
620 
575 
540 
510 
'480 
450 
430 
415 
400 

6 

1075 
960 
860 
770 
690 
635 
590 
550 
520 
490 
460 
435 
420 
405 

7 

— 
995 
890 
800 
710 
650 
605 
560 
530 
500 
470 
440 
425 
410 

8 

— 
1035 
925 
830 
740 
670 
620 
575 
540 
510 
480 
450 
430 
415 

9 

.--. 

.._. 
— 
960 
860 
770 
690 
635 
590 
550 
520 
490 
460 
435 
420 

1 400 4- 50 için 1 165 
1 400 + 100 için 1200 
1 400 + 150 için 1 235 
1 400 + 200 içini 270 
1 400 + 300 için 1 340 
1 400 + 400 için 1 410 
1 400 + 500 için 1 480 
1 400 4- 600 için 1 550 
1 400 + 650 için 1 585 
1 400 + 700 için 1 620 
1 400 + 800 için 1 690 
1 400 + 900 için 1 760 
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BÜTÇE i ̂ tÂN KOMİSYONU METNİ 

8.6.1949 Tatfhli Ve 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı KâHunlinUn Bazı "M^dererinİn Değiştirilmesi "Hakkında 
Kanun Tasana 

MADDE 1. — 5434 sayılı TCrErnekli Sandığı"Kâttünûnün 41 inci fna'ddekMe ekli ve*l2;2.İ'982 tarihli ve 
2595 sayılı "Kânunla 'derişik ^Efrt6kli 'Ayffğı ;Bâ$lânrnasinaTEsâs -Aylığa Ait rÖösterge TâbföSu»' a$fğidâki*|e-
kilde değiştirilmiştir. 

1 Dereceler 

i t A D E ' M ' E L ^ R 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
İl 

H2 
13 
•14 
15 

1 000 
895 
805 
725 
665 
615 
570 
535 
500 
470 
440 
425 
410 
395 
380 

1 050 
925 
835 
750 
685 
630 
"585 
545 
510 
480 
450 
-430 
415 
400 
385 

1 100 
960 
865 
775 
705 
*45 
r600 
555 
520 
490 
400 
^435 
420 
-405 
390 

1 150 
1 000 
895 
805 
725 
665 
615 
570 
535 
500 

J470 
440 
-425 
410 
395 

1 050 
^925 
•835 
750 
»685 
630 
585 
545 
510 
'480 
s450 
430 
415 
400 

1 100 
960 
665 
775 
"765 
645 
300 
555 
520 

''490 
l480 
435 
420 
405 

— 
1 000 
895 
805 
725 
665 
615 
570 
535 
;500 
'470 
440 
425 
410 

— 
1-050 
925 
835 
^50 
r6§5 
630 
585 
545 
510 
480 
450 
430 
415 

-T-

*— 
• — 

-960 
865 

"us 
705 
645 
-600 
555 
"520 
490 
-460 
435 
420 

ı: 4oo 
1 400 
1 400 
1 400 
1 400 
1 400 
1 400 
1 400 
1 400 
1 400 
1 400 
1 400 

+ 'SOlçün 
+ 100 » 
+ 150 
+ 200 
+ 300 
+ 400 
+ 500 
+ 600 
+ 650 
+ 700 
+ 800 
+ 900 

» 

1 185 
1 220 
1 255 
1 290 
1 360 
1 430 
1 500 
1 570 
1 605 
1 640 
1 710 
1 780 

''Daıiffftia' Meclisi rtS.' S&fist :' '238) 



— 6 — 

(Hükümetin Tekliifi) 

MADDE 2. — 24 . 12 . 1980 gün ve 2363 sayılı Kanunun Ek Üçüncü Maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre bağlanan, emekli, adi malûllük, 
vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlara aynca her ay Sosyal Yardım Zammı verilir. Bu zamlar aylıklar 
ile birlikte ve peşin olarak ödenir. Dul ve yetim sayısı birden fazla olan hallerde bu zammın tamamı dul ve ye
timlere eşit oranda bölüştürülür. Sosyal Yardım, Zammının miktarı Bakanlar Kurulunca belirlenir.» 

MADDE 3. — Bu Kanun 1 . 1 . 1983 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

25 . 10 . 1982 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Bay kara 

Devlet Bakam 
S. R. Pasın 

Dışişleri Bakanı 
/ Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Adalet Bakam 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
A. B. Kafaoğlu 

Sağ. ve Sosyal Yrd. Bak. 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakam 
Ü. H. Bayatken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
M. Turgut 

îmar ve İskân Bakam Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

içişleri Bakam 
S. Ç'etiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof, Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tfcbiî Kay. Bak. 
F. HM 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 
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(Bütçe - Plan Komisyonu Metni) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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