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esbabı mucîbeye; ama % 80'i özel kesimde çalışıp
sigortalı olan ve özel kesimin de % 14 primini öde
diği bir yerde özel kesimi böylesine yadırgamasını
ben de yadırgadım.
Çok teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Başka söz isteyen var mı efendim?.. Yok. Sayın
Komisyon veya Hükümet, bu konuşmalara cevap
vermek arzusunda mısınız?..
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
TURHAN FEYZtOĞLU
(Kayseri Milletvekili) —
Evet efendim.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Feyzioğlu.
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Milletvekili) —
Sayın Başkan, değerli senatörler;
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kaldırılması ve bunun konması önerge sahibince kas
tedilmiş iken; öyle anlaşılıyor ki, (Millet Meclisi za
bıtlarını da inceledik) eski metin de kalmış, bu da
araya eklenmiş. Geçen gün Yüce Senatonun dikka
tini çeken karışıklık biraz da bundan doğmuş bulu
nuyor idi. Açıklık gelmiştir.
Sayın Tahtakıhç'ın sordukları konut sorununa ge
lince. Şu kadarını belirtmekle yetineyim, % 25'i doğ
rudan doğruya konut kredisi şeklinde ilgililere verile
bilecektir. Ancak, konut alanında biraz evvel bah
settiğim ğîbi (e) fıkrasına ayrılan % 15'ten de bir
miktar sarfiyat yapmak mümkün olacaktır. Yani bu
gelen şeklîyle, öteden beri % 25 kaynak konuta ay
rılırken, (e) bendi dolayısıyla bir miktar daha ek
kaynağı konut için seferber etmek mümkün olacaktır.
Umarız ki, Sayın Tahtakıhç'ın endişesini bu izale
eder.

(e) bendiyle ilgili olarak Yüce Senatoda yapılan
eleştirilerin ışığı altında, oklukça açıklıktan yoksun bir
durumda olan ve hatta bir isim hatasıyla da yaralı
bulunan madde, Komisyonda yeniden düzenlenmiş
tir ve Komisyona katılan bütün üye arkadaşlarımızın
oybirliği ile huzurunuza getirilmiştir. Bu şekliyle hiç
bir yanlış anlamaya imkân vermeyecek açıldıktadır.

Şüphesiz, bir sosyal güvenlik kurumunun görevi
sadece konut yapmak değildir. O fonları kısmen de
gayrimenkule bağlayacaktır, güvenilir yere bağlaya
caktır, enflasyona karşı koruyacaktır. Bunun için
kaynakların ayrı ayrı kalemlere dağıtılması zorunlu
görülmüştür.

(e) bendine göre Sosyal Sigortalar Kurumu ya
doğrudan doğruya kendisine bağlı bazı kuruluşlar
kurabilir. Burada düşünülen şey, mesken yapımı, in
şaat yapımı için kendisine bağlı bir alt kuruluş vü
cuda getirmesidir, daha esnek usullerle çalışabilecek
ve bol sayıda konut üretebilecek bir ah kuruluş. Ya
da Sosyal Sigortaların çalışmalarının çok önemli bir
kesimin1! kaplar hale gelmiş olan sağlık faaliyetleriyle
ilgili bazı kuruluşlar kuracaktır. Mesela sağlık işleri,
belki bir ayrı genel müdürlük haline gelecek önem
kazanmıştır. Şu anda tabii Bakanlar Kurulunca ka
rara bağlanmadıkça bir şey söylemek mümkün değil;
ama tasarıyı hazırlarken düşünülen hususlar şu arz
ettiğim iki husustur, sağlık ve konut konusunda. İle
ride belki başka ihtiyaçlar belirebiiir. Yani, SSK'na
bağlı alt kuruluşlar vücuda getirmek.

Gerekçeyle ilgili beyanlara gelince. Tabii mute
ber olan, aslolan maddenin metnidir. Sosyal Sigor
talar Kurumu, özel sektörden de prim toplayan, işçi
kesiminden de prim toplayan bir kuruluştur. Yalnız,
Millet Meclîsinin ve Yüce Senatonun Plan Komis
yonunun dünkü toplantıda oybirliği ile tecelli eden
görüşü, Sosyal Sigortalar Kurumunun kaynaklarını,
çok az iştirakle katılacağı ve bu sebeple de yöneti
minde müessir olamayacağı kuruluşlara vermemek
yolundadır. Herkes biliyor. ki, Türkiye'de % 5,
% 10, % 15 kamu kesimi para yatırarak birtakım
kuruluşlara girdiği zaman ve bu kuruluşların kontrolunda hiç söz sahibi «olmadığı zaman, aslında bir
miktar kaynak israfına yol açmaktadır bu husus. Bu
daha evvel eşitliği planlarda, birinci, ikinci, üçüncü
planlarda tartışılmıştır, eleştirilmiş bir konudur.

İkincisi, Devlet Yatırım Bankası ve Devlet Plan
lama Teşkilatınca güvenilir ve kârlı olacağı belirti
len, öncelikle ara ve yatırım mallan üretimine yöne
lik, sermayesinin yarısından fazlası kamu kesimine
ait olacak şekilde kuruluşlara katılmak. Bu, Millet
Meclisinde aynen kabul edilen bir önergenin madde
metnine yazılması suretiyle ortaya çıkmış olan for
müldür. Aslında Millet Meclîsinde bu önerge kabul
edilirken, bunun yerinde bulunan bir başka ibarenin

Hemen Hükümet adına şunu da ifade edeyim ki,
biz Türkiye'de kamu kesimi gibi özel kesimi de Türk
ekonomisinde önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz,
bunu Hükümet Başkanı da açıkça ifade etti. Yalnız,
Sosyal Sigortalar Kurumunun kaynaklarının değer
lendirilmesi bakımından kontrolünün kimde olacağı
belli olan yerlere vermek...
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Buradaki yazı
öyle değil ama...
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