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Sayfa 
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1. — Kars üyesi Ziya Ayrım'm, Kars, 
Ağrı ve Erzurum illerinde yemeklik buğ
day sıkıntısı çekildiğine Toprak Mahsulleri 
Ofisince Kars'ın dört ilçesinde açılan satış 
depolardan halkın istifade edebilmesi için 
300 tonluk kredili satış limitinin 500 tona 
çıkarılmasına dair demeci 840:841 

2. — İçel Üyesi Lûfcfi Bilgen'in; içerde 
vukua gelen sel âfetinin meydana getir
diği büyük sararlara dair demeci ve imar 
ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'-
nun cevabı 841:844 

5. __ BAŞKANLİK (DİVANININ 
NEL KURULA SUNUŞLARI 

GE-
845 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ 
Üyesi öemal Tarlan'a izin verilmesi hak-

Sayfa 
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi (3/744) 845 

2. — Cumhuriyet Senatosu 28 Ocak 1969 
gününden itibaren 1969 bütçesinin müzake
resine başlıyacağından, görüşülmekte olan 
ve gelen kâğıtlarda bulunan kanun tasarı 
ve tekliflerinin kanunlaşmalarının sağlan
ması maksadiyle Genel Kurs.üun 24 Ocak 
Cuma günü saat 15,00 te toplanması hak
kında önerge. 873:875 

6. — GÖRÜŞÜLEN İSLER 845 

1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici 
maddeler eklenmesine ve bu kanunun bâzı 
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/557; 
Cumhuriyet Senatosu 1/936) (S. Sayısı : 
1198) 845:875 

7. — DÜZELTİŞ 875 
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1. — GEÇEN 1 
Vazife ile yurt dışına giden Millî Savunma 

Bakanı Ahmet Topaloğlu'na, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin ve 

Vazife ile yurt dışına giden Turizm ve Ta
nıtma Bakanı Nihat Kürşad'a, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun ve
killik edeceklerine dair Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri okundu, bilgi edinildi. 

832 sayılı Sayıştay Kanununun 105 nci mad
desindeki «Bakanlıklar ve Sayıştayın deneti
mine giren idare ve kurumlarca malî konular
da düzenlenecek tüzüklerin Sayıştayın istişari 
mütalâası alındıktan sonra yürürlüğe konula
bileceğine» ilişkin hükmün Anayasaya aykırı 
olduğundan iptal edildiğine dair Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edi
nildi. 

İmar ve iskân Bakanlığı kuruluş ve vazi
feleri hakkında 7116 sayılı Kanunun 3 ncü 
ve 7 nci maddelerinin değiştirilmesine, bu ka
nuna bir madde eklenmesine ve 3656 sayılı Ka
nuna bağlı 1 sayılı cetvelin İmar ve İskân Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısını görüşmek üzere, tasarının ha
vale edildiği komisyonlardan dörder üye alın
mak suretiyle Geçici Komisyon teşkiline dair 
imar ve iskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun 
önergesi okundu ve kabul olundu. 

Ege Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 6953 ve 354 sayılı kanunlara ek kanun; 

Ege Üniversitesinde bir Mühendislik Bilim
leri Fakültesi kurulması ile ilgili Ege Üniver
sitesi Kuruluş Kanununa ek kanun ve 

Ege Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun tasarıları 
görüşüldü ve tasarıların kanunlaşması kabul 
edildi. 

Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 699 sayılı Ka
nunun birinci ve ikinci maddelerinin değişti
rilmesine ; 

2262 sayılı Sümerbank Kanununun 6606 
sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve 

1968 kalkınma istikrazı hakkındaki kanun 
tasarılarını görüşmek üzere, tasarıların havale 

TANAK ÖZETİ 

edildiği komisyonlardan beşer üye alınmak 
suretiyle bir Geçici Komisyon teşkiline dair 
Malî ve iktisadi işler Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi okundu ve kabul olundu. 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm 500, 
istanbul Üyesi Rifat öztürkçine'ınin 508, 
Kırşehir Üyesi Halil özmen'in 516, 521, 
Tabiî Üye Mehmet özgüneş'in 524 sayılı 

sözlü sorularının görüşülmesi, ilgili Bakanların; 

istanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in 514, 

Sivas üyesi Hüseyin öztürk'ün 523 sayılı 
sözlü sorularının görüşülmesi, soru saMbi ve 
ilgili bakanların bu birleşimde hazır bulunma
maları sebebiyle gelecek Birleşime bırakıldı. 

İstanbul Üyesi Ekrem özdenin 463, 467, 

Artvin üyesi Fehmi Alpaslan'ın 518 ve 

Denizli üyesi Hüseyin Atmaca'nm 459 sa
yılı yazılı soruları soru sahiplerinin isteği 
üzerine, yazılı soruya çevrildi. 

istanbul üyesi Rifat öztürkçine'nin 512 sa
yılı sözlü sorusunun görüşüıkıuesi Maliye Baka
nının isteği üzerine, 15 gün sonraya bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nm, Denizli sınırları içinde bir
birini kesen kara ve demiryollarına dair söz
lü sorusuna Bayındırlık Bakanı Orhan Alp 
cevap verdi. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet 
Hazer'in, Buğday, Ekmek ve diğer unlu mad
deler konusunda Senato araştırması istiyen 
önergesi üzerinde görüşüldü ve önerge redde
dildi. 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri Fehmi Alpas
lan, Necip Seyhan, Sami Turan ve Sakıp Ha-
tunoğlu'nun, büyük şehirlerdeki kömür dağıtı
mı yetersizliği, köylerin yakacak ihtiyacı ve 
belli ve yeterli bir millî yakıt politikası izlen
mesi konusunda Senato araştırması istiyen 
önergesi üzerinde görüşüldü ve önerge reddo-
lundu. 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri Zerin Tüzün 
ve Mehmet özgüneş'in, Cumhuriyet Senatosu 
içtüzüğünün 23 ve 36 nci maddelerinde deği
şiklik yapılmasına dair içtüzük teklifi ve Cum-
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huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporları üzerinde görüşüldü ve teklif ka
bul olundu. 

23 Ocak 1969 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,00 da son 
verildi. 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum üyesi 

Osman Alihocagil'in, Erzurum'da sağlık ocağı 
ve sağlık evi sayılarına dair sözlü soru önerge
si, Sağlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/528) 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh

met özgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlığı mü
fettişlik görevlerinde çalışan Nihat Ergün 
ve Hamza Eroğlu'nun nakil sebeplerine dair, 
yazılı soru önergesi Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/516) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Meh
met özgüneş'in, Kayseri Valiliği emrine veri
len ilköğretmen okulu mezunlarına dair yazı
lı soru önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/517) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Meh
met özgüneş'in, Kayseri ilköğretmen okuluna 
dair, yazılı soru önergesi Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/518) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Meh
met özgüneş'in, Cağaloğlu Mühendislik ve Mi
marlık özel Yüksek Okulunun kapatılmasına 
dair, yazılı soru önergesi Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/519) 

Teklifler 

1. — 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Ka
nununa bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni (Millet Meclisi 2/290; Cumhuriyet Senato
su 2/256) (Malî ve iktisadi işler ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarına) 

2. — 7402 sayılı Sıtmanın imhası hakkında
ki Kanuna ek, sıtma eradıkasyonu merkez ve 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Mardin 

Mehmet Ünaldı Abdülkerim Saraçoğlu 
Kâtip 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met özgüneş'in, Kayseri'de Milâttan önceki 
devirlere ait yeraltı şehrinin bulunduğunun 
doğru olup olmadığına dair, yazılı soru öner
gesi içişleri ve Turizm ve Tanıtma Bakanlık
larına gönderilmiştir. (7/520) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet özgüneş'in, Kayseri'de bulunan Gülük 
(Küllük) camisine dair, yazılı soru önergesi 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/521) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet özgüneş'in, Kayserimde bulunan Tari
hî Türkmenler yolunun ve bu yol üzerindeki 
Hacı Ahmet Efendi çeşmesinin tamir ettirilme
sine dair, yazılı soru önergesi, içişleri Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/522) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kars üyesi Sır
rı Atalay'm, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programına dair, yazılı soru önergesi Başba
kanlığa gönderilmiştir. (7/523) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, 1969 yılında Erzurum'da 
inşaatına başlanacak ortaokullara dair yazılı 
soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/524) 

KÂĞITLAR 

taşra teşkilât ve müesseselerinde çalışan bilû
mum memur ve hizmetlilerin intibakları hak
kındaki kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni (Millet Meclisi 2/521; Cum
huriyet Senatosu 2/257) (Malî ve iktisadi İş
ler, Sosyal işler ve Bütçe ve Plân komisyonla
rına) 

Rapor 

3. — 5434 sayılı TürMye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek-

SORULAR 

2. — GELE3 

— 839 — 
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lenmesine ve bu kanunun bası hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 

Senatosu G-eçici Komisyonu 
Meclisi 1/557; Cumhuriyet 
(S. Sayısı : 1198) 

raporu (Millet 
Senatosu 1/936) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Abdülkerim Saraçoğlu (Diyarbakır), Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

BAŞKAH — 23 ncü Birleşimi açıyorum. 

YOKLAMA 

27 . 1 . 1869 Pazertesi günü Türkiye Büyük BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

T.a«-rÂ»T « - ı - ı - i Millet Meclisi toplantısı vardır, sayın üyelere 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, musake- j ' 

(Saat kaçta sesleri) onbeşte relere başlıyoruz i duyurulı 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Kars Üyesi Ziya Aynm'ın; Kars, Ağrı 
ve Erzurum illerinde yemeklik buğday sıkıntısı 
çekildiğine Toprak Mahsulleri Ofisince Kars'ın 
dört ilçesinde açılan' satış depolardan halkın is
tifade edebilmesi irin 300 tonluk kredili satış 
limitinin 500 tona çıkarılmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Kars Üyesi Sayın Ziya Ayrım, 
Doğu - Anadolu'da birçok köylerde yemeklik sı
kıntısı çekildiği hakkında gündem dışı söz ta-
lebetmektedir 

Sayın Ayrım, bu mevzuda geçen birleşimde 
Sayın Hazer'in bir Cumhuriyet Senatosu araş
tırması talebi müzakere edildi ve Yüksek Heyet 
bu araştırmanın açılması talebini reddetti. Sizin 
talebiniz bundan farklı mıdır? Yani Kış bas
ması dolayısiyle mi? 

SİYA AYRIM (Kars) — Farklıdır, Kış bas
ması dolayısiyle.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ayrım. 
ZİYA AYRIM {Devamla) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler; 1968 yılında tarım istihsa

limiz tahminlerimizden az oldu. Bilhassa Do
ğu - Anadolu'muzda çiftçilerimiz birçok köyleri
mizde ektikleri tohumlarım bile alamadılar. Bu
nun başlıca nedenleri; fazla yağmurlar dolayı
siyle döllenmenin olmayışı ve iarelerin zararı idi. 
Geçen Sonbahar önümüzdeki yıllarda farelerin 
daha fazla zarar yapmasını önliyecek hiçbir ted
bir alamadık, önümüzdeki ilkbahar mevsiminde 
Mücadele Genel Müdürlüğü hassasiyet gösterir
se faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Kars, Ağrı, Erzurum illerimiz çiftçileri daha 
Ağustos ayı içinde yemeklik buğday temini için 
harekette geçtiler. Ekim ayı içerisinde buğday 
fiyatları 109 - 125 kuruşa kadar yükseldi. Arpa 
ununun kilosu 95 kuruştan bulunmaz oldu. Muh
terem senatörler 20 nci asırda hayvanların bile 
yemesine reva görülmiyen arpanın insanlar tara
fından yenilmesi sözü, yenilmesi üzücü bir key
fiyettir. Eski Tarım, bakanlarından Sayın Tur
han Kapardı Doğu seyahatinde bunun şahidi ol
muştur. Fakir köylülerimizin arpa ekmeğini ye-
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meşindeki başlıca sebebi, buğdaya nazaran 
ucuz olması ve az yenilmesidir. Toprak Mahsûl
leri Ofisi geç kalmakla beraber Kars'ın; Posof, 
Ardahan, Çıldır ve ö-öle ilçelerinde satış depo
lan kurmalarına müteşekkiriz. Bu satış depola
rının daimîiiğmi muhafaza etmesinin hayvancı
lığımızın kalkınmasında büyük yardımları ola
cağı aşikârdır. Her ne kadar ilgililer hasar nis-
betinin yüzde otuz ilâ kırk arasında olduğunu 
beyan etmekte iseler de, hakiki zarar bunun iki 
katıdır. Küçük bir nahiye olan köyümde gün
de 100 - 150 çuval arasında fabrika unu satıl
ması beni hayretler içerisinde bıraktı. İlgililer 
teşrif buyururlarsa Konya,, Adana, Polatlı, Kay
seri, Yerköy ve Şefaatli istasyonlarından Kars, 
Erzurum illerine, geçmiş yıllara nazaran, fazla 
miktarda buğday, un ve saire yiyecek maddele
rinin sevk edildiğini kolayca tesbit edebilirler. 
Bugün Kars'ta oldukça buğday stoku yapılmış
tır. Fakatı halkın peşin bedelle alacak takati 
kalmamıştır. Her ne kadar Sayın Ticaret Ba
kanı Ahmet Türkel geçen Salı toplantılarında 
Sayın Mehmet Hazer'e verdiği cevapta, «vilâ
yetinizin isteyip de yapmadığımız bir husus var
sa söyleyin.» sözünde haklıdırlar. Çünkü, o za
manki valimiz, Kars halkından ziyade kendisi
ni düşünmüş, bu sebeple sayın bakanın da ifa
de ettiği gibi, 10917 sayılı Kararname ile Kars'a 
1 300 tonluk kredili buğday tahsis edilmiştir. 
Bu miktar çok azdır. Valiliğin yukarıya yanlış 
aksettirmesinin cezasını Kars halkı çekmeme
lidir. 

Muhterem senatörler, şimdi bir köy muhta
rından aldığım telgraflardan bir tanesini arz 
ediyorum : 

«Sayın Kars Senatörü Yusuf Ziya Aynm, 
sayın bütün senatör ve milletvekiilerimiz. 

Yüzde yüz hasar görmüş olan, 1 500 nüfuslu 
köyümüze 6 ton yemeklik buğday gönderttiniz. 
Beher nüfusa kaçar kilo düşeceğini ayarlıyanu-
yoruz. Lütfen sizler ayarlayın, bize bildirin. 

Hürmetlerimle. 
Avgat Köyü Muhtarı 

Veli Coşkun» 

Bu telden ve bunun gibi bir çok mektuplar
dan da anlaşılıyor ki, köylülerimiz, buğday bu
lunmasına rağmen, peşin bedelle alacak takatte 
değillerdir. Bu hususta muhtelif köylerden al
dığımız mektuplar da vardır. 

Şimdi Sayın Ticaret Bakanının Kars'a yapı
lan 300 tonluk kredili satış imkânının 500 tona 
çıkarılmasını ve diğer Doğu Anadolu vilâyet
lerimizde de kredili satış imkânlarının sağlan
masını arz eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

2. — İçel Üyesi Lütfi Bilgen'in; İçel'de vukua 
gelen sel âfetinin meydana getirdiği büyük zarar
lara dair demeci've İmar vel skân Bakanı Hal
dun Mente.şeoğlıı'nun cevabı 

BAŞKAN — İçel Üyesi Sayın Lütfi Bilgen; 
İçel İlimizde günlerdir devam eden sel âfetleri 
serisine, bir yenisi eklenerek maalesef 7 vatan
daşımızın daha can vermesine sebep olmuştur. 
Bu hususta, acilen alınacak .tedbirler hususun
da, gündem dışı söz talep etmektedirler. Buyu
run Sayın Bilgen. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; bir aydan beri Toros etekle
rinde, bilhassa merkezi İçel'de olmak üzere de
vam eden çok şiddetli yağmurlar sonucunda 
epey zaman önce bir kısım vatandaşımızı kay
betmiş, çok büyük maddi hasarlara duçar ol
muştur. Bu hususta bir senatör arkadaşımız bu
rada gündem dışı söz alarak malûmat vermiş
lerdi. Ben de yeniden söz almak niyetinde değil
dim. Fakat, dün yeniden maalesef sel oldu, bir 
çok ev çöktü ve yedi vatandaşımızı daha kay
bettik. Onun için, bundan evvelki senelerde ted
bir almak için çalışan bütün personele, Hükü
met erkânına, Devlet teşkilâtına, asker sivil 
herkese ve bütün vatandaşlarımıza, Kızılay'a 
kadar huzurunuzda teşekkürü bir borç bili
rim. 

Ancak şimdi gösülüyor ki, bizim bölgede 
ve Türkiye'nin diğer yerlerinde bu gibi haller
de alınacak tedbirler için, yeni yeni birtakım 
formüller ortaya koymamız gerekiyor. Nitekim, 
Saym İmar ve İskân Bakanının geçen toplantı
da teklif ettiği Âfetler Kanununda yapılması 
gereken teklifler buraya geldiği zaman, biz de 
bu İçel âfetinde kanunun tatbikatında gördü
ğümüz boşlukların düzeltilmesi için fikirleri
mizi aeıklıyacağız. Bu hususta Hükümete gere
ken yardımı yapmaya hazırız. Bunun dışında 
bütün âfetin kendi bütçemizden karşılanması, 
zararlarının hepsinin telâfi edilmesi maalesef 
mümkün olamamaktadır. Çünkü, zarar artık 
milyarlık bir rakamı bulmuştur. Yalnız dört 
binden fazla ev ya yıkılmış, ya da hasara uğra-

— 841 — 
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mıştır. Bıı defa dünkü âfette yeniden yüzler
cesi buna eklenmiştir. Bu da göstermiştir ki, 
köylerde ve şehirlerde evlerin durumunun 
tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Biz içel'in 
sel felâketinde ilk haftada âcil yardım devre
sini iyi kötü atlatmış durumdayız. Yalnız bun
dan sonra zararın daha çok artmaması için bir
takım tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bun
ların bir süratle alınması gerekenleri var, bir 
de uzun vadeli olanları var. Bütün köy yolları 
köprüleri ile beraber hemen hemen tahribol-
muş, istihsal yollan kapanmıştır. Su kanalla
rının büyük bir kısmı tahribolmuş, hemen bütün 
bentler çökmüştür. Bütün dere yatakları yıllar
dan beri meydana getirdiği sert kıyılarını; taş, 
çakıl, kum, ağaç filizlerini söküp denize götür
müşler, sert kıyılan kaybolmuş ve yumuşak 
toprağa dayanmıştır. 

Yüz milyonları bulan zirai zararlar üze
rine ticari zararlar, sınai zararlar eklenmiştir. 
Şimdi burada zararın daha çok artmaması için 
çok kısa vâdede ama, o îçel Vilâyetinin de gü
cünün üstünde bâzı tedbirler gerekiyor. Birta
kım Devlet kuruluşlan vardır. Devlet Karayol-
lan, Devlet Su işleri, YSE ve Toprak - Su. Bun-
lann hepsi normal kuruluş halinde, normal 
faaliyetler için bile yeterli değildir. Kaldı ki, 
bu sel âfeti dolayısiyle içel'de işler beş altı kat, 
belki de daha fazla artmış bulunmaktadır. Hem 
de müstaceliyet kesbederek. 

Bugünkü mevzuatta gördüğümüz boşluklar 
şunlardır : 

Bir vilâyet hasara uğradığı zaman, komşu 
bir vilâyetten vşya başka bir bölgeden makina 
ve sair yardımlann temini, yetkililerin direkt 
emirleriyle değil de, ancak sayın bakanların ve
ya genel müdürlerin ricalan ile olmaktadır. 
Halbuki, bu sel âfeti göstermiştir M, böyle bir 
vilâyetin başına bir belâ geldiğinde otomatik-
man işliyecek bir merkez bulunmalıdır. Âfet
ler Kanunundaki boşluk doldurulmalıdır. Me
selâ, içel'in Mut kazasının vilâyetle irtibatı Kar
gıca köprüsünün çökmesi ile tamamiyle kesil
miştir. Mut - Karaman yolu, yine son günlerde 
kandan ve kıyamet kıştan kapanmıştır. Buna 
rağmen, kendi bünyesinde bulunan bir iki tane 
yol makinası ile normal yollannı bile yapamaz
ken bütün köy yollannın yapılması için gerekli 
yardımı faraza Konya'dan almak istediğimiz 

zaman bugünkü mevzuat içerisinde alamamak
tayız. Biz arzu ediyoruz ki, bölgeler arası ma
kina ve insan yardımı kaydırmalan kolayca ya
pılabilmelidir. Bunun bir sisteme bağlanması ge
rektiği bu tecrübelerden anlaşılmıştır. Bir iki 
ay içerisinde karlann erime mevsimine kadar 
eğer bozulan dere yataklarını biz tamir edemez
sek, tamamiyle yumuşak toprağa dayanan sel
ler, sel kıyıları şimdikinin yansı kuvvetinde de 
olsa, bunun dört beş misli toprak ziyama se-
bebolacaktır. Bugün öyle kimseler vardır ki, 
dün elinde bir narenciye bahçesi tapusu ile be
raber zengin sayılırken, bugün her şeyini kay
betmiş ve yardıma muhtaç bir duruma düş
müştür. 

Bugün için köylerin elinde bulunan mahsul
lerin pazara indirilebilmesi için bütün köy yol
lannın süratle açılışının yapılması gerekir. Su 
kanallarının temizlenmesi, bentlerin tamiri ge
rekir. Bunlar için de içel'de bulunan Devlet 
kuruluşlarının güçleri yetmemektedir. Diğer 
vilâyetlerden kışın kar altında boş duran ma-
kinalann veya insangücünün böyle yerlere kay-
dınlması gerekmektedir. Derelerin kenarların
da yapılan bir tahkimat, meselâ, 1963 yılında 
Erdemli deresinde fildeter (fildefer) tatbikatı 
yapılmıştır. Bu büyük selden Erdemli Kasabası 
kurtulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, efendim, alınacak 
âcil tedbirler üzerinde söz istediniz, mevzuu 
derinlemesine tahlile geçtiniz, istirham edece
ğim, Hükümetin alması icalbeden tedbirler ne ise 
onlan öncelikle tebarüz ettirin de daha iyi an
laşılsın, vaziyet. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Onlan arz 
ediyorum, efendim. 

Bugün için içel Vilâyetinin elinde bulunan 
bütün imkânlan kullanmasına rağmen bizim fe
lâketimizin telâfisi mümkün olmamaktadır. Bu 
bakımdan t-eklifimiz şudur : 

Süratle diğer komşu vilâyetlerin elinde bu
lunan makina ve insangücünün bu sel bölgesine 
aktarılarak bir - iki aylık bir çalışma sayesin
de tedbirin alınması gerekir. Aksi halde bugün
kü zaranmız kat kat artacaktır. Hattâ bunu 
münavebeli olarak yapmak da mümkündür. Bu 
münavebeli çalışma sistemini de böylece tecrü
be etmiş oluruz. 
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Bugün meselâ içelli bir kısım üniversite 
öğrencisi vardır. Bunların bir kısmı kredi al
maktaydı, bir kısmı kredi almak için müraca
at bile etmemişti, hali vakti yerinde idi. Ama, 
şu durumda bunların birçoğu tahsillerini terk 
etmek durumunda kalacaklardı. Böyle bir hal
de üniversitelerden kredi alabilmek için yeni 
bir puvantaja gitmek zarureti vardır. Bu da 
göstermiştir ki, sel âfeti gibi tabiî âfetler 
halinde üniversitelerde okuyan öğrencilerin de 
yeni bir şekilde yardıma kavuşturulması gerek
mektedir. 

Şimdi selin meydana gelmemesi için alına
cak uzun vadeli tedbirlere girmiyorum. Yal
nız, tekrar ediyorum, kısa vadeli tedbirler için 
vilâyetin mevcut gücünün yeteceğini sanmıyo
ruz ve bunu göremiyoruz. Bu bakımdan şu an
da dövizimiz, paramız hazır da olsa dışardan 
bu maMnaları temin etmek için zamanımız 
yoktur. Geride kalan sağlam mahsullerin daha 
çok çürüyüp, bozulmaması için süratle yolla
rın açılması, iki ay zarfında, ki ekim mevsimi
ne kadar kanalların düzeltilmesi için mutlak 
surette diğer vilâyetlerde boş duran makinala-
rın ve insangücünün buraya kaydırılması ge
rekmektedir. 

Üzerinde durduğumuz nokta budur, bunu 
istirham ediyoruz. Bunun için söz almış bulu
nuyorum, hepinizi saygılarla selâmlarım. 

BAŞKAN — imar ve iskân Bakanı Sayın 
Menteşeoğlu, buyurunuz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, Çukurova bölgesinde 
Aralık ayı içerisinde vukubulan deprem içel 
vilâyetimizde, Adana vilâyetimizde ve Hatay 
vilâyetimizin bâzı bölgelerinde tahribat yap
mıştır. Yıllık yağışın hemen hemen yüzde 
60 ını ifade eden bir yağışın 12 saat içinde 
İçel topraklarına düşmesi bu vadideki akar su
lan taşkına sevk etmiş ve birçok köylerimiz ile 
Mersin'in içi, Tarsus'un içi su baskınına mâ
ruz kalmıştır. Hâdiseyi mütaakıp ilgili Vekil 
arkadaşlarımla bendeniz, bilâhara Sayın Baş
bakan bölgeye gelmiş, alınan tedbirler gözden 
geçirilmiş, ilgililere lâzımgelen direktifler ve
rilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir âfet vukuunda 
alınacak tedbirler manzumesini iki safhada 
topluyoruz : 

1. Âcil tedbirler manzumesi, ikincisi; bu 
safha biter bitmez, daimî iskân probleminin 
çözümü ve malları hasara uğramış olan vatan
daşlarımızın borçlarının tecili, yeni kredilerin 
açılması gibi hizmetler gelmektedir. 

Aralık ayında vukubulan ve Devlet Su iş
lerinin istatistiğine göre 500 senede bir vuku-
bulması muhtemel âfet hâdisesi anında alınmış 
birtakım tedbirlerle mal ve can kaybı azaltıl
mıştır. Vatandaşlarımızı uyarmak, kısmi tah
liyeler yapmak, küçük arazi ıslahları yapmak 
ve bilhassa Seyhan barajının tehlike gösterdi
ği anlarda geceli - gündüzlü bir murakabe ku
rarak isabetli ve cesaretli kararlar almak sure
tiyle Adana'mızın ve onun civarında bulunan 
köylerimizin su baskınından tahribi kurtarıl
mış bulunmaktadır. 

Bu âcil safhada alınması muktazi tedbirle
ri üç kalemde topluyoruz. Evvelâ emniyet 
tedbirleri, sağlık tedbirleri, iaşe tedbirleri ve 
muvakkat iskân tedbirleridir. Bu tedbirler en 
kısa zaman içinde ve vatandaşlarımızın eline 
ulaşacak derecede ve o nisbette uygulanmış ve 
yürütülmüştür. Bir taraftan mesken hasarları 
tesbit edilmiş, bir taraftan zirai ve sınai hasar
lar tesbit edilmiş, ilgili merkezî kuruluşlar ta
rafından bunlar da yürütülmüştür. Bakanlığı
mın görev ve mesuliyetime mevdu daimî is
kân plânlanmış, çözülmüş, mesken talepleri
nin bir kısmını pre - fabrik evlerle, bir kısmı
nı da evini yapana yardım suretiyle sağlama 
programımız yürürlüğe girmiş ve Tarsus'un 
4 köyünü bir araya toparlıyan ve 300 hanelik 
modern bir köyün inşasına başlanmış bulun
maktadır. Diğer taraftan bozulan yolların, ha
sar görmüş olan köprülerin, bunların görev
lisi bakanlıklara göre tefriki yapılmış, keşif -
nameleri hazırlanmış ve bir taraftan bâzı yer
lerde ekonomik olan makina yığmağı yapmak, 
bir kısmını da vilâyetin malı olarak takviye et
mek suretiyle yürütülme kararları Köy işleri 
Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından 
bir karar haline getirilmiş ve yürürlüğe kon
muş bulunmaktadır. Bu ayın 21 ve 22 sinde 
sürekli olarak vukubulan yağmurlar yine bâzı 
yerlerde su taşkınlarına sebebiyet vermiş ve ma
alesef 8 vatandaşımızı kaybetmiş bulunmak
tayız. Kaybettiğimiz vatandaşlarımız için Tan
rıdan mağfiret diliyorum, hayatta olanlara 
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başsağlığı diliyorum. Süratle yaptırdığımız mes
ken hasar tesbitine göre bu son yağmurlarla 
Mersin ve Silifke'de 79 evin ağır hasar ve yı
kık duruma geldiği tesbit edilmiş bulunmakta
dır. Bunlar da yaptığımız programın çerçeve
si içerisine derhal alınıp, daimî iskân proble
mi içerisinde talepleri karşılanacaktır. Âcil 
safhada yapılması lâzımgelen yardımlar da 
zamanında yapılmıştır. Bu itibarla, yıllardan 
beri âfet taleplerini karşılama konusundaki hiç 
kimseyi asla açıkta bırakmama prensibini, bu 
afet karşısında da, tam âcil safhasında uygu
lamış, hem de daimî iskân probleminde uygu
lanma safhasına intikal etmiş bulunmaktadır. 
Tahmin ve ümidediyorum ki, geçmiş senelerde 
Yüce Senatoya takdim ettiğimiz hizmetler de
meti, bu afetin doğurduğu talep ve ihtiyaç
ları da yılı içinde karşılıyacağımız emniyetini 
Yüce Heyetinize telkin etmiş olur. Şimdi, bi
raz evvel konuşan değerli arkadaşım, Âfetler 
Kanununun bâzı boşluğundan bahsettiler. Ve 
âfet vukuunda çeşitli kuruluşların imkânları
nın derhal seferber edilmediği, ancak umum 
müdürler ve vekillerin emri olduğu tarzında 
bir beyanda bulundular. 

Muhterem arkadaşlarım, 7269 sayılı Kanun 
ve onun bâzı maddelerini tadil eden 1051 sa
yılı Kanun, valilerimize geniş yetkiler vermiş
tir. Değil bölgesindeki kamu kuruluşlarına ait, 
insan gücü ve makina gücü, onun dışında, 
özel teşebbüsün elinde bulunan her türlü im
kânlara müdahale etmek yetkisi ile mücehhez
dir. Binaenaleyh, âfet vukuunda bir otorite
nin süratle bunları harekete geçirmesi lâzım
dır, bu kanunda boşluktur tarzındaki iddianın, 
kanuni gerçekle ve tatbikatımızla ilişkisi yok
tur ve asla realiteye uygun bulunmamaktadır. 
Âfetin sardığı bölgede elbette ki alınması lâ
zımgelen tedbirler kısa vâde ve uzun vâdede 
cereyan edecektir. Kısa vâdede alınması lâ
zımgelen tedbirler alınmıştır. Uzun vâdedeki 
tedbirler, bozulan yolların, akarsuların du
rumlarının projeye bağlanması ve yürürlüğe 
girmesi ile ilgili faaliyetlerdir. Köy işleri Ba
kanlığı ve Enerji Bakanlığı ile İmar Bakanlığı 
elemanları ve uzmanları bu konuları toparla

mış, işi bir programın çerçevesi içinde müta
lâa ederek, önümüzdeki günlerin içinde uzun 
vadeli çalışmalara da girmiş bulunacaktır. El
bette ki içel vilâyetinde yollara yapılmış olan 
hasarın, köy yollarının ve köprülerin onarıl
ması gibi işler, içel vilâyetinin yıllık potansi
yeli ile halledilecek bir konu olmadığı bizim de 
müşahedemizdir. Onun içindir ki, Köy İşleri 
Bakanlığı, bunu yarı mütalâa etmiş, 1969 pro
gramının dışında mütalâa ederek, gerçekleş
tirme işini plânlamış bulunmaktadır. Bu muh
terem arkadaşımın dediği gibi, bâzı yerlerde 
makina ve insan gücünü kaydırma şeklinde 
olur. Bâzı âfet bölgelerinde bu yapılmıştır. 
Bâzı yerlerde de, valilerin tekliflerine göre, 
istenilen malî imkânlar verilmek suretiyle yü
rür. Arkadaşım bir noktayı dikkate almamış
tır. Yağış mevsimi devam etmektedir. O böl
gede, hemen hemen, yani içel'den Urfa'ya ka
dar olan bölgede, her gün büyük yağışlar ol
makta, taşkınlar olmaktadır. Binaenaleyh, bu 
bölgelerin vilâyetleri alarm halinde olduğu 
gibi, su baskınına mâruz kalması muhtemel 
vilâyetlerde böyle bir âfetle karşı karşıya kal
manın tedbiri içinde ve alarmı içindedir. Mev
sim, bu sertliğini kaybedinceye kadar, o böl
gelerden insan ve makina gücünü büyük nis-
bette kaydırmanın mümkün olmadığı aşikâr
dır. Mümkün olabilir, ama bu basiretsizliktir. 
Şu halde, insan gücünü ve makina gücünü Hü
kümet muhtemel hâdiseleri de dikkate alarak, 
tezyin etmek, teksif etmek mecburiyetindedir. 

Arkadaşım müsterih olsunlar, buyurdukla
rı hususların hepsi, yılı içinde sağlanacaktır. 
Evini kaybetmiş olan vatandaşlarımız, daha 
sağlam, daha fennî evlere kavuşacak, yolları, 
köprüleri bozulan köylerimiz daha sağlam yo
la ve köprüye nail olacak. Zirai hasara, sınai 
hasara uğrıyan vatandaşlarımıza zaten el uza
tılmıştır. Borçları tecil edilmiştir. Yeni kre
diler açılmıştır ve kendilerinin, ihtiyaçlar mer
tebesinde olan bütün arzularına karşılık veril
miş ve bundan sonra tezahür edecek talepleri
nin de karşılanacağının teminatı verilmiş bu
lunmaktadır. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 
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5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal T arlan'a izin verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/744) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Bir Baş
kanlık tezkeresi var, okutuyorum. 

Genel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Ce
mal Tarlan'm hastalığına binaen 26 . 12 . 1968 
tarihinden itibaren 36 gün müddetle izinli 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

sayılması Başkanlık Divanının 20 . 1 . 1969 
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tensiplerine arz olunur. 
Mehmet Ünaldı 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı V. 

Başkanvekili 
BAŞKAN — Hastalığına binaen Sayın Ce

mal Tarlan'a 26 . 12 . 1968 tarihinden itiba
ren 36 gün izin verilmesi hususunu tensipleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-

! ler... Kabul edilmiştir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 5134 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek 
lemnesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanun tasarısnın Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1 / oov; Cumhuriyet Senatosu 1/936) (S. 
Sayısı : 1198) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir takrir var 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

İlişik 1198 sıra sayılı kanun tasarısı, tabedi
lip sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Müstaceliyeti sebebiyle bütün işlere takdimen 
gelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon Başkanı 

Aydın 
i. Cenap Ege 

BAŞKAN — Tasarı Emeklilik Kanunu olan 
5431 sayılı Kanuna ek ve geçici maddeler eklen
mesine mûîedair tasarıdır. 

Tasarının gündeme alınmasını oylarınıza 
ara ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiş lir. öncelikle görüşülmesini oy
larınıza. arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler.,. Kabul edilmiştir. Tasarının gerekçe
sinin okunup okunmamasını oylarınıza arz edi
yorum... 

(1) 1198 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
•ıdadır, 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, gerekçesinin okunup okunmaması hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yani usul hakkında mı istiyor
sunuz? Buyurun Sayın özden. Oylamanın 
usulü hakkında. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Geçici Komis
yon Başkanının teklifi kabul edildi, ivedilikle 
bu meseleyi tetkik edeceğiz. Yalnız Sayın 
Başkan, bu gerekçenin okutulup, okutıılmama-
sı hususunu reye koyacaktı. Söz aldım, bu 
hususa rey vermeden evvel mâruzâtımı arz et
mek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Emeklilik Ka
nununun tadili hususundaki tasarı, bize tabedi
lerek bugün dolaplara atılmış ve bugün de geç 
vakit elimize geçmiştir. Konu çok mühimdir. 
Birçok vatandaşlarımızı ilgilendirmektedir. Me
sele biraz da girift bir meseledir ve ihtisasa 
taallûk ettiği için maddeleri vehlei ıılâda okun
duğu zamanda derinliğine inerek anlamak da 
pek mümkün değildir. Bu itibarla ben rica 
ediyorum, Senatoda daha zamanımız vardır, 
vaktimiz müsaittir, bunun gerekçesi tafsilâtiy-
le okunsun biz dinliyelim, esbabı mucibesini 
anlıyalım. Ondan sonra maddelere gûçü-siıı. 
Yani, diğer kanunlarda olduğu gibi esbabı mu
cibesini okumadan maddelere g'eçmiyelim. Bu
nu istirham ediyorum. Takdir Yüksek Heye
tindir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim tasarı basılıp dün da
ğıtıldı. Dün dağıtıldı, bugün değil dün dağı-
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tıldı. Bugün de ayrıca sıraların üzerine kalan 
miktar kadar dağıtılmasını söyledim, onu da 
yaptılar. Şimdi Başkanınız Tüzüğe göre oku
nup okunmaması hususunu oya arz eder, tak
dir Yüksek Heyetindir. Yüksek Heyet kabul 
ederse, okunmasını kabul ederse, okunur, 
okunmasını kabul etmezse okunmaz. Biz bir 
usulü, bir Tüzük maddesini yerine getirmeye 
mecburuz. Tasarının... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bor teklif 
yok ki, usulen okunması lâzımdır. Teklif ol
madan meseleyi reye koymak doğru değildir. 
Evvelâ bir takrir verilir okunmaması hususun
da, şayet o takriri koyarsanız reye, o olur. 
oylanmarSi doğru değildir. 

BAŞKAN — Ben size arz edeceğim efendim. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Okunmasını kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Okunması kabul edilmiştir. 
Buyurun okuyun efendim. 

Geçici Komisyon raporu 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 6 . 1 . 1969 tarihli 22 nci 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine ve bu kanunun 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı, Komisyonumuzun 20 Ocak 1969 ta
rihli Birleşiminde, Maliye Bakanı Cihat Bilge-
han ve diğer temsilciler de hazır bulundukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Memleketimizde uzun yıllardan beri 
emekli, dul ve yetim aylıkları arasında, emekli 
rejimlerinin değişmesinden dolayı zuhur eden 
farkların, aylıklara muayyen nisbetlerde zam 
yapılması veya önceki kanunlara göre bağlan
mış aylıkların yeni rejime göre yükseltilmesi 
suretiyle mümkün olduğu kadar giderilmesi 
sağlanmıştır. 

Ancak, emekli, dul ve yetim aylıkları arasın
daki farklar, sadece emekli rejimlerinin değiş
mesinden değil, daha önemli olarak barem de
recelerinin yükseltilmesinden ve özel emeklilik 
hükümlerinin kabulünden meydana gelmiştir. 

Tasarının gerekçesinde; birkaç yıldan beri 
yapılan incelemelerde, barem derecelerinin ve 
özel emeklilik hükümlerinin kabulünden doğan 
farkların, zam uygulanması suretiyle gideril

mesinin ve eşitliğin sağlanmasının mümikün 
olamıyacağı sonucuna varıldığı belirtilerek, bu 
durum karşısında, daha köklü tedbirler alın
masının öngörüldüğü ifade edilmektedir. 

Bu maksatla, 15 . 7 . 1965 tarihi ve 069 sa
yılı Kanunla, birinci kademede, .5434 sayılı Ka
nundan önce bağlanmış emekli, dul ve yetim 
aylıkları, 1 . 1 . 1950 tarihindeki (Subay ve 
askerî memurlarda 17 . 3 . 1950 tarihli ve 5609 
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki) 
emsalleri seviyesine getirilmiştir. 

Sözü geçen kanunun gerekçesinde de ifade 
edildiği üzere, ikinci kademede de, 1 . 1 . 1950 
tarihindeki emsalleri seviyesine getirilmiş ay
lıklarla, bu tarihten sonra bağlanmış olan ay
lıkların, personel kanunlarından sonra bağlan
ması gereken aylık seviyelerine yükseltilmesi 
düşünülmüştür. 

Ancak, 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra kabul 
edilen özel bir 'hükümle, emekli aylıkları nis-
betleri arasında da fark husule geldiğinden, 
evvel emirde aylık nisbetleri arasındaki fark
ların giderilmesi zaruri görülmüştür. 

Bu tasan ile, aylık nisbetleri arasındaki 
farkların düzeltilmesi sağlanırken, bu meyan-
da, barem derecelerinin yükseltilmesinden do
ğan farkların da giderilmesi uygun bulunmuş
tur. 

Ayrıca, emekli, dul ve yetim aylıkları ara
sında bundan sonra yeni eşitsizliklerin zuhu
runu tamamen önlemek maksadiyle, ilerde ay
lık tutarlarında yapılacak yükseltmelerin, 
emekli, dul ve yetim aylıklarına da intikali 
nazara alınmıştır. 

Tasarıda, emekli ikramiyelerinin 15 aylık 
tutarına yükseltilmesi ve emekli keseneği ile 
karşılıkların artırılması öngörülmekte; diğer 
taraftan, halen Hazineden ödenen ve miktarı 
80 bin civarında olan emekli, dul ve yetim ay-
likları ile, son defa kabul edilen kanunlarla 
yekûnu yüksek miktarlara ulaşmakta olan va
tani hizmet tertibinden bağlanan ve bundan 
sonra bağlanacak aylıkların da Emekli Sandı
ğı tarafından bağlanması ve çekle ödeme ya
pılması sağlanmaktadır. 

Genel olarak yukarda arz edilen hususları 
ihtiva eden tasan Komisyonumuzca da uygun 

, mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 
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II - Millet Meclisince kabul edilen madde
ler hakkında Komisyonumuzun görüşleri ve 
değiştirilen maddelerin gerekçeleri : 

a) Tasarının 1 nci maddesiyle 5434 sayılı 
Kanuna eklenen ve emekli, dul ve yefoim ay
lıkları arasındaki nisbet farkını kaldırmak su
retiyle, sosyal güvenlik alanında önemli bir re
form teşkil edecek olan ek 1 nci madde, Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

b) Tasarının kanunlaşmasından sonra ay
lık tutarlarında husule gelecek yükselmelerin, 
emekli, dul ve yetim aylıklarına da intikalini 
sağlamak üzere tanzim edilmiş bulunan ek 2 nci 
madde, yeni eşitsizliklerin zuhurunu önlemek 
bakımından Komisyonumuzca da uygun müta
lâa edilmiş ve redaksiyona ilişkin değişiklik 
yapılmak suretiyle kabul olunmuştur. 

c) Emekli, âdi malûllük veya vazife ma
lûllüğü aylığı bağlananlardan fiilî hizmet süre
leri 30 yılı doldurmuş bulunanlara, halen 12 
aylık tutarında ödenmekte olan «emekli ikra
miyesi» nin, 15 aylık tutarına yükseltilmesi hük
münü ihtiva eden ek 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

ç) Tasarının 1 nci maddesiyle 5434 sayılı 
Kanuna eklenen ek 4 ncü madde, halen iştirak
çilerden alınmakta olan yüzde 6 nisbetindeki 
emeklilik keseneğinin yüzde 8 e ve kurumlar
dan alınmakta olan yüzde 6 nisbetindeki kar
şılıkların da yüzde 14 e çıkarılmasını öngör
mektedir. 

Emekli Sandığının kaynaklarını artırmak 
ve malî dengesini korumak gayesine matuf bu
lunan madde Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

d) Ek 5 nci madde, tasanda yer almadığı 
halde, Millet Meclisi Genel Kurulundaki müza
kereler sırasında tasarıya ilâve edilmiş olup, 
«daimî veya geçici kadrolardan ücret veya yev
miye alarak çalıştırılan emeklilerin, emekli ay
laklarının kesileceği» hükmünü ihtiva etmekte
dir. 

Genel olarak, emeklilerin, Devlet ve di
ğer kamu tüzel kişiliklerinde ve bunlara bağlı 
kuruluşlarda, emekli aylığından başka ikinci 
bir ücret veya yevmiye almak suretiyle çalış-
tırılnialan, emeklilik müessesesi anlayışının 
tabiî bir sonucu olarak Komisyonumuzca da 
uygun mütalâa edilmemekle beraber, ek 5 nci 

maddenin, Millet Meclisinde karara bağlanan 
şekli ile muhafazası halinde, her hangi bir uy
gulamanın söz konusu olamıyaoağı ve madde
nin, işleme kabiliyetinden mahrum bir prensip 
hükmünden ibaret kalacağı tesbit edilmiş bu
lunmaktadır. 

Esasen, bâzı Devlet hizmetlerinin taşıdığı 
özellik bakımından, lüzumlu hallerde emeklile
rin de muayyen görevlerde istihdam edilmeleri, 
Devlet hizmetlerinin gereken ölçüler dâhilinde 
yürütülmesini sağlamak yönünden zaruri bu
lunmaktadır. 

Bu itibarla, çalışmalarına ihtiyaç duyulan 
emeklilerin istihdamını kesinlikle önleyici nite
likte bulunan ek 5 nci maddenin aynen kabulü 
Komisyonumuzca mümkün görülmemiş ve «ma
hiyeti itibariyle hizmetin görülmesinde mücbir 
bir sebebin olması ve özel bir ihtisasın gerek
mesi» hallerinde emeklilerin de çalıştırılmaları
nı sağlamak üzere maddede gerekli değişiklik 
yapılarak, bu istisna hükmünü, günün ihtiyaç
larına ve şartlarına göre uygulamak yetkisi Ba
kanlar Kuruluna verilmiştir. Böylece, ilgili 
Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının mü
talâası alınmak suretiyle Bakanlar Kurulu Ka
ran ile belirtilen yerlere, maddede tesbit edilen 
şartların mevcudiyeti halinde emeklilerin de 
tâyin edilebilmeleri öngörülmüştür. 

e) Ek 6 nci madde, tasarı metnine Ko
misyonumuzca ilâve edilmiş olup, aylıklann 
zamanında ödenebilmesini sağlamak üzere, ge
nel ve katma bütçelerin emekli keseneği kar
şılıkları tertiplerinden Emekli Sanidığmıa yeteri 
kadar avans verilmesi hükmünü ihtiva etmek
tedir. 

f) Bâzı kanunlann, bu kanuna aykın hü
kümlerinin kaldınlmasmı öngören 2 nci mad
de, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş
tir. 

g) Tasarının 3 ncü maddesiyle 5434 sayı
lı Kanuna eklenen, çeşitli kanunlarla bağlan
mış ve halen Hazinece ödenmekte olan emekli, 
dul Ve yetim aylıkları ile, vatani hizmet aylık
larının Emekli Sandığına devri hakkındaki ge
çici 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

h) Geçici 2 nci madde, bu tasannm ka
nunlaşmasından: önce bağlanmış emekli, dul ve 
yetim aylıkları hakkında da ek 1 nci madde 
hükümlerinin uygulanmasını; aynca, bu aylık
ların, kanunun yürürlüğe gireceği tarihteki 

— 847 — 
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emsallerinin aylıkları nazara alınarak yükselt
meye tabi tutulmasını öngörmektedir. 

Geçici 2 nci madde de komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiş; diğer taraftan, 24 Şubat 
1330 tarihli Gedikli Zabitan Kanununa tabi ve 
tamamı emekliye sevk edilmiş bulunan Gedikli 
Subayların 5802 sayılı Astsubay Kanununun 
geçici 3 ncü maddesine göre Astsubay sınıfına 
geçirilmeleri kabul edilmiş bulunduğu, ancak 
bu kişilerin hiçbirinin astsubay sınıfına geçme
diği navara alınarak; gedikli subayların statü-
sünda bulunmaları ve her hal ve kârda 4 ncü 
kademe astsubaydan daha kıdemli olmaları tes-
bit edildiğinden, yapılacak intibakta bunların 
4 ncü kademedeki astsubay sayılması, ilgili 
Hükümet temsilcilerinin izahatı muvacehesinde 
kabule değer görülmüştür. 

ı) Millet Meclisi Geçici Komisyonunca ta
sarıya ilâve edilen geçici 3 ncü madde, daha ön-
ve 7242 ve 334 sayılı Kanunlarla uygulanması 
yapılan ve adı geçen kanunların yürülüğe gir
diği tarihlerde 20 yıl ve daha fasla fiilî hizmeti 
bulunanların 25 yıl doldurduklarında emekliye 
ayrılabilmelerini sağlıyan hükmün, yine aynı 
surette uygulanmasını öngörmektedir ve komis
yonumuzca aynan kabul edilmiştir. 

i) Millet Meclisi Geçici Komisyonunca ta
sarıya eklenen ve Millet Meclisi Genel Kuru
lunda kabul edilen tasarının geçici 4 ncü mad
desi ile; emekli, âdi malûllük ve vazife malûl
lüğü aylığı almakta iken, 1 . 1 . 1950 tarihinden 
sonra mahkûmiyetleri sebebiyle aylıkları keciL 
mis olanlardan bilâhara aylık bağlananlara, bu 
defa aylıklarının kesildiği tarih ile yeniden 
bağlandığı tarih arasında geçen süreye ait ay
lıkların ödenmesi öngörülmüştür. 

Mülga 30 . 6 . 1930 tarihli ve 1683 sayılı 
Askerî ve MülM Tekaüt Kanunu hükümlerine 
göre, emeklilerden mahkûm olanların emekli 
aylıkları kesilmekte, mahkûmiyetleri süresin
ce dul ve yetimlerine aylık bağlanmakta, tah
liyelerinde bu da kesilmekte idi. 5434 sayılı 
T. G. Emekli Sandığı Kanunu ile, bu durumda 
olanların dul ve yetimlerinin muhtacoisnaları 
ve bir yıl içinde müracaat etmeleri şart kılın
mıştır. Oysa, Emekli Sandığı, 5434 sayılı Ka
nunla sigorta prensiplerine göre kurulmuş ol
duğu cihetle, mahkûmiyet halinin, kazanılmış 
emeklilik haklarını düşürmemesi gerekir. Bu 

sebeple, 30 . 5 . 1963 tarihli ve 241 sayılı Kar 
nıınla bu durumda olanların kendilerine aylık 
bağlanması ve aylık alanların da aklıklarının 
kesilmemesi kabul edilmişti. 

Ancak, sigorta prensiplerine göre kurulmuş 
ve Gcayal güvenliğin teminatı olan bir sistemin 
işleyişinde zamanaşımı gibi kısıtlamaların asla 
sez konusu olmaması lâzımdır. Nitekim, emek
li statüsünü daha modern ve sosyal adalet esias-
larma göre düzenliyecvek olan bu yeni tasarı
nın hiçbir maddesinde zamanaşımı gibi bir kı
sıtlama bulunmamaktadır. Bu sebeple, 30.5.1963 
tarihli ve 241 sayılı Kanunda, 20 yıldan fazla 
hizmeti bulunup da yeniden istihkak sahibi 
bulunanlara, müracaat için konmuş bulunan 
bir yıllık zamanaşımı kısıtlamasının da ilerde 
kaldırılması Komisyonumuzca temenni edilmiş
tir. 

j) Bu kanunun uygulanmasına ait işlem
lerin zamanında yapılmasını sağlamak üzere 
görevlendirilecek personelle ilgili hükümleri 
ihtiva eden geçici 5 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

k) Komisyonumuzca aynen kabul edilen 
geçici 6 nci madde, Hazineden ödenmekte 
olan aylıkların Emekli Sandığınla 'devri dola-
yısiyle Maliye Bakanlığı Emekli işleri Müdür
lüğünde açıkta kalacak memurlar hakkında ya
pılacak muameleyi tâyin etmektedir. 

1) Tasarıda yer almadığı halde Millet Mec
lisi Genel Kurulunda metne ilâve edilen geçici 
7 nci madde, Emekli Sandığı ile münasebetleri 
ks?fîn?iş bulunanların yeniden münasebet tesis 
etmelerine yol açacak nitelikte telâkki edildi
ğinden, daha önce muhtelif kanunlarla teshit 
olunan prensiplerin muhafazasını sağlamak mü-
lâhazasiyle metinden çıkarılmış; yerine, Ha
zinece ödenen emekli, dul ve yetim aylıklarının 
gecikmesini önlemek gayesiyle Mart ve Hazi
ran 1969 dönemlerine ait aylıkların, avans ola
rak yins Hazinece ödenmelerine devam olun
malını sağlayıcı hüküm, geçici 7 nci madde ola
rak metne ilâve edilmiştir. 

m) Tasarının kanunlaşmasını mütaakıp, 
fiilî hizmet süreleri 30 jnl ve daha fazla olan
lardan bir yıl içinde emekliye sevk edilmelerini 
istiyenlere, aylıklarının 24 katı tutarında emek
li ikramiyesi verilmesini öngören ve tasarıya 
Millet Meclisi Genel Kurulunda ilâve edilmiş 
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bulunan geçici 8 nci madde; kanunların genel
liği ve devamlılığı prensibine, eşitlik esasları
na ve bu kanunun genel esprisine aykırı nite
likte olduğundan metinden çıkarılmıştır. 

Çıkarılan madde yerine, geçici 8 nci madde 
olarak, yükseltme işlemleri yapılıncaya ka
dar ödenmekte olan aylıkların, sonradan mah
subu yapılmak üzere yüzde 30 zamlı olarak 
ödenebilmesi imkânını sağlayan hüküm metne 
ilâve edilmiştir. 

n) Halen, durumları ek 5 nci maddenin 
birinci fıkrası kapsamına girenler hakkında ya
pılacak işlemi tesbit etmek üzere gerekli hü
küm, geçici 9 ncu madde olarak tasarıya eklen
miştir. 

Tasarının Komisyonumuzdaki müzakereleri 
sırasında Maliye Bakanının vermiş oldukları 
izahattan anlaşıldığına göre; halen geçici kad
rolarda 480 ve yevmiyeli 577 olmak üzere 1 057 
emekli genel bütçeden para almak suretiyle, 
465 emekli de iktisadi Devlet Teşekküllerinde 
çalışmaktadır. 

Komisyonumuzca, ancak 1 522 kişiden iba
ret olan söz konusu emeklilerin, durumlarını 
ayarlıyabilmelerine imkân vermek mafesadiyle, 
bunların, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir yıl için yazı ile, görevlerine devam 
edip etmiyeceklerini Emekli Sandığına bildir
meleri ve bu süre sonunda görevlerinden ay-
rılmıyanların emekli, âdi malûllük ve vazife 
malûllüğü aylıklarının kesilmesi uygun görül
müş ve geçici 9 ncu madde olarak kabul edil
miştir. 

o) Yürürlük ve yürütme maddelerini ih
tiva eden 4 ncü ve 5 nci maddeler, komisyonu
muzca da aynen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının, 1 Mart 1969 tarihinde yü
rürlüğe girmesi öngörülmüş bulunduğundan, 
Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülme
si hususunda istemde bulunulması da kararlaş
tırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlıza saygı ile sunulur. 

Başlkan Sözcü 
Aydın Manisa 

i. C. Ege O. Karaosmanoğlu 

Balıkesir 
M. Güler 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
V. Güvenç 

Balıkesir Erzurum 
C. İnkaya O. Alihocagil 

Muş Ordu 
Söz hakkım saklı Ş. Koksal 

i. Bingöl 
Tabiî üye 

Söz hakkım saklı 
S. Karaman 

BAŞKAN — Efendim, tasarının müzakere
sine sıra gelirken Başkanlığın tatbikatına bir 
sayın üye itiraz etti. U31Ü bakımından kendile
rine söz verdim. Konuştuktan sonra muameleye 
devam ettim. Başkanlığın yaptığı muamele usûl 
bakımından doğrudur. İtirazı olan Sayın C, H. 
F. Grup Başkanvekili arkadaşım maddenin ay
nen okunmasını talebettiier. Maddeyi okuyo
rum efendim, 

«Madde 72. — Bir tasarı veya teklifin görü
şülmesine sıra gelince Başkan gerekçe ile mad
delerin tümünün okunmasına lüzum olup olma
dığını Genel Kurulun oyuna ayrı ayrı sunar.» 

FİKRET G-ÜHDOĞAN (İstanbul) — Usul 
hakkında müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Maddeyi doğru tatbik ediyo
rum. Buyurun isbat edin beyefendi. 

FİKEET GÜNDOĞÂN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; ben bu madde 
üzerinde bundan evvel de söz almış bulunduğum 
iğin tekrar huzurunuza gelmek zorıınluğunda 
kaldım, 

BAf KÂH — Saym Gündoğan, eğer rapor ile 
gerekçe kelimeleri üzerinde duracak iseniz bu 
2'eçen birleşimlerde yapmış olduğunuz konuşma 
Başkanlık Divanında müzakereye alındı ve bu 
mevzuda sizin söylediğiniz gibi olmaması lâzım 
geldiğine dair umumi temayül belli oldu ve bu
nun ûserine de zatıâlinizi de tatmin etmek bakı
mından Tüzük maddesinin daha iyi anlaşılabi
lir şekilde yeniden tedvinine karar verildi ve 
hu mevzuda tatbikata geçilecektir. Eğer aynı 
konuşmayı, tekrarlıyacaksanız rica ediyorum ka
nunun müzakeresine devam edelim. 

FİKEET GÜNDOĞÂN (Devamla) — Tabiî. 
S^yın Başkanını aynı konuşmayı tekrar edip et
memek yetkisi bendenize ait ama sizin Başkan
lık Divanında düşündüğünüz hususların işaret 
ettiğimiz hususların bir usule bağlanması gere
ğini ortaya koydu, Hakikaten Başkanlık Divanı 

I bir sayın arkadaşımın itirazı üzerine ben iste-
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dim bu maddenin okunmasını, gerekçe ile raporu 
karıştırmaktadır. Bu karışıklığı önlemek gerek
lidir. Başkanlık Divanı bu hususta eğer lâ
zım olan hazırlığı yapmışta Genel Kurula suna-
caksa... 

BAŞKAN — Yaptılar efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Olur 

Başkanım ama yanlış tatbikattır. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Tatbikat yanlış değil. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üyelerden şimdiye kadar kaydettiklerimi oku
yayım. Eksik kalan var ise, yeniden söz istemek 
durumunda olan sayın üyeleri de kayıt edeyim. 
Şahısları adına söz alanlar; Saym Cemal Yıldı
rım, Sayın Artukmaç, Sayın öztürkçine, Sayın 
Hazerdağlı, Sayın Koçaş, Sayın Ucuzal, Saym 
Kmaytürk, Sayın Melen, Sayın Atmaca, Sayın 
Koksal, Sayın Işıklar, Sayın öztürk, Saym Di-
keçligil, Sayın Karaman, Sayın Erdoğan, Sayın 
Ural. Başka var mı efendim? Yok. 

Şimdi bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Bir kanunun süratle çıkarılmasındaki fayda
lar izahtan müstağnidir. Hal böyle olunca ko
nuşmaların tahdidi zarureti meydandadır. Bu se
beple tümü üzerindeki görüşmelerin 10 dakika 
ile tahdidini arz ve teklif ederiz. 

Sakarya Kayseri 
Osman Salihoğlu Hüseyin Kalpaklıoğlu 

BAŞKAN — Şimdi efendim, gruplar adına 
C. H. P. Grupu adına Sayın Salih Tanyeri, Gü
ven Partisi Grupu adına Sayın Alpaslan, Millî 
Birlik Grupu adına Sayın Sami Küçük. 

Tabiî bu takrir Tüzüğümüze göre tahdidi 
mümkün olmıyan grup sözcülerine ait değildir. 
Şahısları adına konuşma istiyenlerin çokluğu 
dolayısiyle verilmiş bir takrirdir. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde buyurun Saym Kı-
naytürk. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Muhte
rem Başkan, değerli senatörler; önümüzde bu
lunan tasarı mühim bir tasarıdır. Pek çok kıy
metli senatör arkadaşlarım, memuriyet kademe
lerinden emek vererek gelmişlerdir. Memuriye

tin ne olduğunu emekliliğin ne olduğunu, ve 
emeklilik tasarısında ne gibi yeniliklerin getiril
mesi gerektiğini muhterem arkadaşlarım bildiği 
gibi, bugün Senatoya akşam gözlerini dikmiş ve 
kulaklarını vermiş bu tasarının Senato Meclisin
den nasıl çıkacağını beklemekte olan eskiden 
emek vermiş, memlekete büyük hizmetleri do
kunmuş, kenara çekilmiş, kıymetli eski Devlet 
hizmetinde bulunan arkadaşlarımız bunun neti
cesini ve Senatodan nasıl çıkacağını beklemek
tedirler. Bu bakımdan yüksek müsaadenizle 
gruplar adına konuşan arkadaşlarımızdan gay
ri diğerlerine de tahdidi Yüksek Heyetinizin ve 
bu verilen takriri reddetmesini iltifat gösterme
mesini istirham edeceğim. Bu kanun gerekir
se Sayın Komisyon ve Sayın Bakanımız da bu
rada. Sabaha kadar konuşulmalıdır, bir arkada
şımızın buyurduğu gibi. Bütçelerde nasıl ko
nuşuyorsak, bu kanunun tahdit edilmesini Yük
sek Heyetinizin tasvibedeceğini sanmıyorum, 
iltifat buyurulmamasını yüksek huzurlarınızda 
arz ve teklif ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı lehinde bu
yurun. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler. Muhalefet tara
fından böyle bir kanun üzerinde lehte konuşııla-
mıyacağı anlaşıldığı için Sayın Başkanım ilk de
fa iltifat buyurmadîlar ama hakikaten önümüz
de bütçe kanunu vardır. Yarından başka bir 
Pazartesi günü toplantı günümüz vardır. O da 
müşterek toplantıdır. Bu kanun ürerinde arka
daşlarımın belirttiği gibi bütün memurların göz
leri dikilmiş beklemekte bulunmaktadırlar. Ben 
de söz istiyenler arasmdayım. Şahsım adına 
söz istemiş bulunuyorum. 10 dakikada fikirleri
mizi ifade imkânını bulursak bu kanunun biran 
evvel çıkmasına yardım etmiş oluruz. Saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Tanyeri. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİH TANYERİ 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, saym senatör
ler, müzakeresini yapmakta olduğumuz ka
nun tasarısı emeklilik gibi büyük bir küt
leyi yakından ilgilendiren müesseseye bir fe
rahlık, bir refah sağlıyacak yeni ve büyük 
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prensipler getirmekte bu itibarla da bir re
form başlangıcı müjdecisi olarak selamlanmaya 
lâyık görülmektedir. Bundan dolayı kanun 
tasarısını getiren Sayın Hükümete, Emekli 
Sandığına, ve bu istikamette teklifte bulunmuş 
olan sayın arkadaşlarımıza teşekkür ve teb
riklerimizi arz etmek isteriz. 

Tasarı altı büyük prensip hükmü getirmek 
suretiyle müessesede cidden bir reform yap
maktadır. Bunlar emeklilik nisbetinin % 70 e 
çıkarılması, bunun eski emeklilere de teşmili, 
aynı zamanda bunların emekliliğe esas aylık 
tutarlarını bugünkü emsalleri derecesinde 
yükselterek % 70 işlemine tabi tutması. Bun
dan sonra memurlara yapılacak zamların oto
matik olarak emeklilere de intikalini sağla
ması, bütün emekli işlemlerini Emekli San
dığında toplaması, ve mahkûmiyetleri sebebiyle 
aylıkları kesilmiş olanlardan aylıkları yeniden 
bağlananlara bugüne kadar mahrum oldukları 
miktarları da toptan olarak ödemeyi kabul 
etmektedir. Diğer taraftan emekli ikramiyesi
ni de 12 maaştan 15 maaşa çıkarmaktadır. 
Bu suretle askerî emeklilerle siviller, eskilerle 
yeniler arasındaki fark kalkmakta, fiilî me
muriyeti aylığı ile emekli aylığı arasındaki 
fark kısmen zail olmaktadır. Tabiî bunu söy
lerken çeşitli namlarla verilmekte olan taz
minat ve ödenekleri, avansları ve kıdem ve 
ehliyet şartı ile aylığa eklenen zait 100 lira
ları istisna etmek lâzımdır. Eğer iktidar Per
sonel Kanununu uygulayabilseydi, bununla belli 
bir aylık poltikası yerleşmiş ve dolayısıyla me
murlarla emeklilik arasındaki aylık farkı bu 
kanunla hemen hissedilmiyecek bir dereceye 
gelmiş ve memur da emekli olunca en çok muh
taç olduğu bir sırada korkunç bir gelir azal
masına mahkum olmıyacaktı. 

Bunu kısaca kaydettikten sonra memurlara 
verilmekte olan avansların ek üçüncü maddenin 
espirisi içinde ufak bir tadille emeklilere de in 
tikalinin lüzumuna işaret etmek istiyoruz. Di
ğer taraftan tamamiyle terfi esasları içinde 
alınmakta olan zait 100 liraların emekliliğe 
esas aylığa neden intikal etmediğini bar türlü 
anlıyamadığımızı ifadeden de bir türlü ken
dimizi alamıyor ve bundaki haksızlığa, ada
letsizliğe bir son verilmesini bilhassa istirham 
ediyoruz, işaret edlilmesi gerekli bir nokta da 
emekliliğe esas olacak hizmet süresidir. Bu 

anakanunla 30 yıl olarak tesbit edilmiş ve 
fakat her tadil kanunu bunun neşri tarihin
de 20 yılını doldurmuş olanların 25 yılda 
emekliliğini isteme hakkını bahsetmiştir. Ni
tekim bu kanunda da aynı hükmü görüyoruz. 

Şu halde 30 hizmet yılı hem idareye, Dev
lete ve hem memura fazla gelmektedir. 
Her tadil kanununda böyle bir istisna kabul 
etmektense emekliliğe esas hizmet süresini 
25 yıla indirmekte fayda vardır. Bu suretle 
anaprensip sik sık zedelenmemiş olur, bu
nun diğer bir faydası da yüksek kadroların tı
kanıklığı sebebiyle genç elemanların terfiinin 
aksamasını önler. Sivil sektörde memuriyet 
kadroları askerlerde olduğu gibi bir maihrut 
hattâ bir nakıs mahrut şeklinde ve bunun 
yüksekliği mütalâa edilmediğinden tabanla 
zirve arasındaki mesafenin kat'edilmesinde 30 
yıl fazla gelmekte ve dolayısiyle büyük tıka
nıklara sebebolmaktadır. Bu suretle de genç
lerin ilerlemesi imkânsızlaşmaktadır. Filhakika 
4598 sayılı Kanun ve eki kadro meselesini 
halletmişse de makam ve hizmet meselesi bit
tabi kadrolarla ilgilidir. 

Görülüyor ki, nereden bakılırsa bakılsın me
sele sağlam bir istihdam politikasının izlen
mesi zorunluğuna dayanmaktadır. Şu halde ha
zırlanacak personel kanununda özellikle bu 
durum göz önünde bulundurulmalı memur 
30 ncu veya tensip buyurulduğu takdirde 
25 nci yılda en yüksek maaşı alabilmeli, me
muriyet maaşı ile emekli aylığı arasında 
önemli bir fark da kalmıyacağından kendi
liğinden emekliliğini ister bir duruma getiril
melidir. 

Kadroların gençleştirilmesi ancak bu su
retle kabil olur. Burada sözü 24 maaş ik
ramiye meselesine getirmek istiyorum. Millet 
Meclisinde kahul edilen bu madde kanunların 
genelliği prensibine aykırılığı dolayısiyle ko
misyonda çıkarılmıştır. Kanaatimize göre bu
nun gayesi emekliliği cazip kılıp yukarı kad
roları boşaltmak düşüncesi idi. Esasen madde 
geçici olduğu için bahsedilen prensip zedelen-
miyecekti. O halde ipkasında istihdam yarat
mak noktasından büyük fayda vardır. 

Tasarının geçici altıncı maddesi Maliye Ba
kanlığı Teşkilâtından emekli işleri ile ilgili bâzı 
kadroların kaldırılacağını, buradaki memur
ların Maliye Bakanlığı ile emekli sandığmdaki 
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boş kadrolara öncelikle tâyin edileceklerini 
öngörmektedir. Memur tasarrufu bakımından 
lüzumlu olan bu prensibin uygulanmasında çok 
dikkatli davranılması, kadroların ancak me
murların sözü geçen yerlere tâyinlerinden son
ra peyderpey ilgası veya bunlara tâyinlerine 
kadar açık maaşı verilmesinin de derpiş edil
mesi, bu suretle mağduriyetlerine meydan ve
rilmemesi gerekmektedir. Bu noktayı Hüküme
tin dikkat nazarına bilhassa arz etmek iste
rim. 

Tasarıda bulunmadığı hailde Mecliste veri
len bir önerge ile ithal edilmiş ve Geçici Ko
misyonda da tadilen bırakılmış olan ek beşin
ci madde üzerinde ısrarla durmak istiyoruz. 

Bu madde emeklilerin emekli keseneğine 
esas olmıyan işlerde çalışmalarını önlemekte 
ve çalıştıkları takdirde emekli aylıklarının ke
silmesini derpiş etmektedir. Madde tetkik edil
dikte maksadının ne olduğu pek anlaşılama
maktadır. Eğer maksat emeklilerin bu kabil 
hizmetlerde çalışmalarını önliyerek bir istih
dam yaratmak düşüncesi ise madde bunu sağ
lamamaktadır. Filhakika emekli aylığı çalış
tığı yerdeki ücretinden az olan kimse emekli 
aylığından vazgeçip bunu tercih edecek, bu su
retle ücretleri yüksek olan yerler yine boşal-
mıyacak, böylece bir kısım emekliler çalışmış, 
diğerleri çalışmamış olmaktan mütevellit bir 
adaletsizlik meydana gelecektir. 

Memurlar için emekliliğin sevimsizliği bir 
taraftan gelir azlığı ise diğer taraftan işsiz kal
manın vücuda getireceği moral çöküntüsüdür. 
Her gün muntazam çalışmaya alışmış olan 
bir kimsenin birden bire işsiz kalması onun 
jtuhu üzerinde büyük bir tepki, bir çöküntü ya
ratmakta, bu sıhhatine kadar mal olmaktadır. 
Bu madde memlekette emekli kahvelerinin 
çoğalmasından başka hiçbir netice tevlidetmi-
yecektir. Zira maddede bahsi geçen yerler 
boş kaldıkları takdirde işsizlere iş temin ede
cek mahiyette yerler değildir. Bu itibarla dü
şünüldüğü gibi istihdam yaratmıyacaktır. 

Şu halde bu madde hizmeti de aksatacaktır. 
Maddenin incelenmesinden çıkan biricik netice 
bununla Devletin emeMiler için refah yolunu 
kapatmış olmasıdır. Sosyal devlet polis devle
tinin aksine evlatlarını refaha ulaştıracak ba

ba devlettir. Anayasanın 42 nci maddesi bu dev
leti ve görevlerini tarif etmiş, prensiplerini koy
muştur. Madde ile çalışma hürriyetinin özü 
de zedelenmektedir. Zira emekli aylığı ne atı
fet, ne de hizmet karşılığı ödenen bir ücret ol
mayıp bir haktır. Bunun hangi hallerde kesile
ceği anakanunda gösterilmiştir. 

Diğer taraftan tedbirler karar arasında bir 
denge de yoktur. Filhakika emekli aylığına 
yüzde 20 nisbetinde bir ilâve yapılmakta, buna 
mukabil daha fazla bir menfaate mâni olun
maktadır. Maddeye göre 2 700 lira üzerinden 
emekli olan bir zat emekli olarak çalıştığı yer
den 1 000 lira alıyorsa yeni kanunla bunun 
emekli aylığı 1 350 liradan 1 890 liraya çıkar
tılarak 540 lira zammedilmekte ve fakat 1 000 
liralık yerden mahrum edilerek aslında 460 
liralık bir zarar verilmektedir. Elbette bu zat 
çalıştığı yerden aldığı ücret, emekli aylığından 
az olduğu için onu bırakacak fakat böylelik
le aylığında 469 liralık bir eksilme olacak
tır. Bu emeklinin 2 350 lira gelirini hesabede-
rek birtakım taahhütlere girdiği düşünülürse 
maddeyle vücuda getirilecek adaletsizlik ve 
bu gibilerin duçar olacağı müzayaka kendiliğin
den meydana çıkar. 

Diğer taraftan madde müktesep hakları da 
ihlâl etmektedir. Bundan başka komisyonun bâ
zı. istisnalarla maddeye yeni bir hüviyet ver
mesi belki âmme hizmeti noktasından bir fay
da sağlarsa da yukarıdan beri izah edegeldiği-
miz mahzurları bertaraf edecek mahiyette de
ğildir. 

Diğer taraftan madde ile yetkinin Hükü
metin takdirine bırakılması birtakım yeni mah
surlar tevlidedecek durumlar yaratabilir. O 
halde maddenin tümünün tasarıdan çıkarılma
sı veya müktesep haklara riayet edecek şe
kilde yeniden kaleme alınması lâzımdır. 

Üzerinde önemle durulması gereken bir 
nokta da Millet Meclisinin kabul ettiği metin
den çıkarılan parlâmento üyeleriyle ilgili ge
çici 7 nci maddedir. Bilindiği gibi Yüksek Mec
lis 1046 sayılı Kanunla Parlâmentoda geçen iki 
yılın bir terfih süresi olacağını kabul etmiş
tir. Bu yasama görevinin önemiyle ahenkli bir 
hükümdür. Fakat kanun emekli olarak teşriî 
görevi ifa eden üyeler için bir hüküm ihtiva 
etmediğinden bunlar mağdur olmuşlardır, 
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Böylece meselâ dışarıda 20 yıl parlâmentoda 
10 yıl geçirmiş olan emekli ile dışarıda 20 yıl 
parlâmentoda 6 yıl veya dışarıda 15 yıl, parlâ
mentoda 10 yıl geçirmiş zevat arasında hizmet 
süreleri farklı olmasna rağmen emekliye esas 
aylık noktasından aralarında bir ayrılık kal
mamakta ve böylece aynı hizmetleri görmüş 
kimseler arasında adaletsiz bir tefrik yapıl
mış olmaktadır. 

Esasen madde 1950 den sonrasını istihdaf et
tiğine göre adedleri pek az olan bu kabîl kim
selerin emeklilikte mağdur olmalarına mey
dan vermemek için ipkası lüzumuna inanıyo
ruz. Belki Meclisçe kabul edilen metnin 1950 
den öncekileri de kapsayıcı bir anlam taşı
dığı, bu itibarla 1046 sayılı Kanunun şümulü
nün srenişletildiği gibi bir düşünce ile bu mad
de çıkarılmıştır. Aslında kasıt 1046 sayılı Ka
nunun öngördüğü muhteva içinde kalmakta
dır. Bu itibarla maddenin tadilen ilâvesini arz 
ve bu maksatla bir önerge takdim ediyorum. 

Sayın senatörler, sözlerime baslarken ka
nunun bir reform başlangıcı olduğuna işaret 
etmiştim. Filhakika malî haklarda reform ya
pan bu tasan emeklilerin diğer sosyal hakla
rına değinmediğinden tam bir reform olarak 
kabul edilemez. Bunun muayene, tedavi, aile
lerinin tedavisi gibi diğer sosyal güvenlik ted
birleriyle tamamlanmasını gönülden diliyoruz. 

Kanunun memuriyet hayatlarını şerefle ta
mamlamış emeklilerimize hayırlı ve uğurlu ol-
îmasmı diler, kendilerine sağlık ve refah için
de mutlu ve uzun ömürler temenni ederek Hü
kümeti. Emekli Sandığını bu kanundan dolayı 
tekrar tebrik eder, saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BALKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Alnaslan. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, sev
gili arkadaşlarım; Emeklilik Kanununun eşitlik 
nve^sikine getirilmesi anlamını taşıyan tetkiki
nize sunulmuş tasarıyı Güven Partisi Grupu çok 
hayırlı ve ilgililerini tebrik etmeye değer bir 
karakterde bulmaktadır. 

Evvelâ Emeklilik Kanununda bâzı değişiklik
ler yanılmasiyle alâkalı çalışmayı yapan Çankırı 
Milletvekili Tabir Akman ve 11 arkadan, tara
fından verilmiş bir kanun teklifi mevcut idi. 

Hükümet de meseleyi daha derinliğine incelemek 
suretiyle bir tasarıya bağlıyor ve teklifle tasarı 
bir arada incelenmek suretiyle yüksek huzuru
nuza safahattan geçmiş bugünkü haliyle haki
katen her şeyden evvel emeklilik rejimindeki 
eşitsizliği bertaraf eden mahiyetiyle tasarı çık
mış bulunuyor. 

Aziz arkadaşlarım, Türk Milleti memuriyle, 
emeklisiyle, işçisiyle, çiftçisiyle eşitliğin ihlâl 
edilmediği, kayırmaların vukuu bulmadığı, fe
dakârlık ve feragatin icabettiğine ve herkesin 
bunda müşterek olduğuna inandığı noktalarda 
milletin içinde bulunduğu, Devletin içinde bu
lunduğu durumu takdir etmek suretiyle bünye
sinden gerekli fedakârlığı yapmıştır. Bunun 
hiçbir milletin tarihine nasip olmıyan örnekle
rini vermiştir. Bundan sonra da vermeye ama
dedir. Ama bir yerde ki farklı muamele vardır, 
farklı muamelenin vukubulduğu bir mahalde, 
hattâ farklı muameleye mâruz kaldığı inanışın
da olan taraf, mintarafillâh tatmin edilir vazi
yette olsa dahi, bu bir huzursuzluk yaratmak
tadır ve bu huzursuzluktan memleket hiçbir za
man bir fayda görmemektedir. Türkiye'mizde 
yeni Anayasanın su üstüne çıkardığı binbir sos
yal mesele arasında elbette ki her şeyden evvel 
insanların insanca yaşayabilmesinin asgari şart
larını temin etme bakımından ve ayrıca bir de 
deminden beri üzerinde hassasiyetle durduğu
muz, eşitlik prensibine riayetsizliği bertaraf ey
leme yönünden bu kanun tasarısı cidden ileri bir 
adımdır. Benden evvel konuşan arkadaşımın 
buyurduğu gibi reform tâbirini kullanmıyor. 
Reform, bir bünyede mevcudu birbirine ahenkli 
tekilde dengeli bir hale getirmek suretiyle değil, 
onları aşarak, onları taşarak yapılacak olan iş
lere söylenebilecek sözdür. O itibarla ne Emek
li Sandığı haddizatında bir reform ve ne de bu 
getirilen tadil tasarısı bir reform. Ama bir ih
tiyaca cevap veren iyi, mükemmel, takdire şa
yan bir kanun tasarısı. Böyle olmakla beraber 
samimî, kanaatimiz odur ki bu tasarının bâzı nok
talarında yine noksanlıklar vardır. Bunları bil
hassa maddelere geçtiğimiz zaman sırasiyle arz 
edeceğim. 

Yalnız umumi hatlariyle şunu arz edelim ki 
tasarı, Millet Meclisinin genel görüşmesinde 
daha mükemmel bir hale getirilmek mevkiinde 
olduğu halde, zannediyoruz; aldığımız haberler 
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de o M, gecenin geç vaktinde verilen ve üzerin
de fazlaca durulmasına imkân olmıyan bâzı tek
liflerle hakikaten mahiyetini, muhtevasını pren
siplerini zedeleyici bir bünyeye sokulmuş oluyor. 
Bilhassa isdihdam politikasiyle Devletin hizmet 
anlayışını ve adama iş değil, işe adam bulma 
zihniyeti içerisinde faaliyet göstermesi lazımgelen 
bir hususa taallûk etmesine rağmen, devlet hiz
metinde çalışan emeklilerin, emeklilik haklarının 
kesilmesiyle alâkalı bir hükmün bu madde içeri
sinde bir teklifle Millet Meclisinden getirilmiş 
olması bu kanunun prensiplere sadakat mânasını 
zedelemiştir. Hepiniz bilirsiniz, takdir edersiniz 
ki, EmekliMk Kanunu Devletin bir lûtfu me
selesi değildir. Bilhassa 1950 den sonraki şek
liyle bir sosyal sigorta mahiyetindedir, işti
rakçi kendi hissesini, pirimini verir. Devlet de 
lütuf olarak değil, esasında çalışan adamın 
almaya müstahak olduğu meblâğdan bir mik
tarını senin için ben Emekli Sandığına yatıra
cağım kurum olarak diye keser. Bu paralar bi
rikmek suretiyle onun istikbaldeki sosyal gü
venliğinin karşılığını teşkil edici bir sosyal si
gorta mahiyetini alır. Böyle bir kanun içeri
sinde bu prensiplerden jnülhem alması lazım
gelen bir kanun içerisinde, istihdam politika
siyle alâkalı ve hususiyle memleketin gerçekle
rine de tamamiyle aykırı düşen bir teklifin 
getirilip oturtulması ve bu teklifin de gece 
vakti saat 24.00 e gelirken bir nevi sürpriz, 
kanun maddesi halinde kabul edilmesi cidden 
bu güzel kanunu zedeleyici bir hüküm taşımış 
olmasına denaet etmektedir. 

Aziz arkadaşlarım Geçici komisyonumuzda 
da arz ettim, isa'nın doğmasından daha 200 -
300 sene evvel Roma'da o zaman 2 000 seneden 
evvel, kanunlar hazırlanır, asılır en az üzerin
den 3 pazar geçmeden o kanunlar yürürlüğe 
sokulmaz. Herkes asılan kanunları görür, mü
talâaları varsa söyler, değerlendirilecek müta
lâa var ise, bunu yaparlar kanunu geri almak 
suretiyle onu düzeltme imkânını bulur. Bıra
kın siz onu, bizim Anayasamıza göre kanunla
rın da görüşülmesi bâzı prosedür dediğimiz 
geçitlerden geçmek mecburiyetinde. Buna rağ
men gecenin geç vaktinde böyle güzel bir ka
nunu tamamiyle temelinden zedeliyecek bir tek
lif geliyor. Sayın Başkan her halde gecenin 
yorgunluğu içerisinde, meseleyi ihtisas mev

kii olan komisyona dahi havale etme lüzumunu 
görmeden ve üzerinde müzakere imkânını dahi 
hazırlamadan teklifi oya arz ediyor ve pek az 
milletvekili arkadaşların arasında bu iş geli
yor. 

Şimdi bu kanunu, bu tasarıyı muhterem 
A. P. Grupu eleştirdi, ilk günler gazetelere in
tikal eden haberlere göre; A. P. Grupu, Reşat 
özarda teklifini bâzı istisnalar koymak suretiy
le aynen kabul etti, şeklinde haber yaymıştı. Bu 
haber, etrafta hiç de iyi tesir yapmadı. Haki
katen kanunun bu maddesi üzerinde madde ol
duğu zaman da yine görüşülebilir - belki efen
dim çalışmak istdyen bunca insan vardır, bun
lara saha açmak icabeder. Binaenaleyh bu hem 
emekli maaşı alacak hem de, beride maaş ala
cak, nerede bu yağma Hasanın böreği. Bunla
rı süpürelim, onun yerine yeni yeni elemanlar 
alalım gibi efkârı umumiyeye yumuşak gelebi
len haddizatında asla işlemiyecek olan ve had
dizatında iktidarların başının da derdi olacak 
mahiyetiyle karşımıza gelmiştir. Ben komisyon
da şahsım adına olarak bu teklifi 40 akıllının 
kolaylıkla çıkaramıyacağı, kuyuya atılmış bir 
taş olarak nitelemiştim. Bu görüşümde ısrar. 
ediyorum. Herkesin teklif yapmaya hakkı var
dır, hürriyet vardır, ama meselelerin derinine 
girmeden, memleketin içinde bulunduğu şartla
rı dikkate almadan, böyle bir teklif getirilmesi 
cidden ağırdır. 

Aziz arkadaşlarım, benden evvel konuşan 
O. H. P. sözcüsü meseleyi bir müktesep hak 
ve (mağduriyet yönünden tahlil buyurdular. 
Kendi görüşlerine katılmamak mümkün değil. 
Ama bendeniz meseleyi bunun da ötesinde doğ
rudan doğruya Devlet hizmetlerinin görüşülme
sindeki (zaruretler dolayısiyle mütalâa ediyo
rum. Grupumuz da bu görme- vardı. 

Türkiye sanayileşmenin peşinde, kalkınma 
plânı yapıyoruz, işgücünün % 19 nisbetinde 
sanayi alanına intikalini öngörüyoruz. Şimdi 
ne yapacaksınız teknik elemanla? Şimdi ıbu 
teklife göre mühendis olan bir zat eğer bir 
müesseseden emeklilik alıyorsa, çalıştığı tak
dirde derhal emekliliği kesilecek. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — özel 
sektörde çalışabilir. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Devamla) — Ben özel demiyo-
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rum beyfendi, «Devlet», «Devlet.» Senin özel 
dediğin adam ıda zaten Devlet... 

BAŞKAN — Lütfen efendim cevap vermek 
zorunda değilsiniz... 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Ve bir 
şeyi kabul etmenizi istirham ediyorum; Türki
ye'deki bütün özel teşebbüsler devletin şimdi
ye kadar Kamu iktisadi Teşebbüslerinin mille
te yaptıkları hayırlı hizmetlerden ilham lalmış, 
güc almış bilgi almış ve o sayede ortaya çık
mak suretiyle memleketin ihtiyaçlarına cevap 
verir bir hale gelmiştir, özel teşebbüsün de 
Devlet teşebbüsü gibi yararlı olduğu inanışı 
samimiyetle paylaşıyoruz ama realite şu ki, 
Türkiye'de hizmetleri görme mevzuunda Dev
lettin üzerinde büyük vazifeler vardır ve Dev
let bu vazifelerini görmezse memleketin eko
nomik hayatı, memleketin sosyal hayatı bir 
anda sarsılır. Bir şey olur mu olmaz mı o za
man görürsünüz. Bir defa arkadaşlarım bir şe
yi kabul etsinler özel teşebbüsçü lâfı kâfi de
ğildir. Bugünkü realite nedir? Devlet bugün 
hâkim kesimde bulunuyor mu bulunmuyor mu 
ve Devlet elemana muhtaç mı değil mi? Dev
let elemana muhtacolduğuna göre A. P. li ar
kadaşlarım inadınızda ısrar etmeyiniz. Hükü
metin de karşısında olduğu... 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan lütfen Heyeti 
Umumiyeye hitabedin... 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Onlar 
da Heyeti Umumiye... 

BAŞKAN — Hayır bir bölümüne hitabedi-
yonsunuz, ayırıyorsunuz... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Karşısında 
olduğumuzu nereden biliyorsun? 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Biliyo
rum, biliyorum, Grupunuzun kararı olduğunu 
yukarda da ifade ettiler. Ya grupunuzu topla
yıp, Hükümetin hassasiyetle üzerinde durduğu 
akla yatık ve bu kanunun anaprensiplerini zede-
lemiyecek mahiyeti ile gelin, Senatoya yaraşır 
olan tarafının da bu olduğunu lütfen kabul ede
lim. Belki bâzı göıiMerle meseleyi ele almışsı-
nızdır. Bir değişiklik teklifi getiriniz. Bu deği
şiklik teklifi ya Hükümeti ezecektir - sizin ikti
darınızın Hükümeti, hepimizin Hükümeti ama 
sizin iktidarınızın ya da sureti katiyede tatbi
katta en ufak değişiklik yapmıyacak olan alaylı 
bir madde halinde kalacak ve sonu yine geri tep

mek suretiyle daha çok sizi üzecektir. Onun 
için biz bu mevzu üzerinde hassasiyetle duruyo
ruz ve size onu da arz edeyim, komisyonda da 
söyledim, muhalefet yapmak için bize güzel de 
bir koz verebileceğinizi bir kenara atmak sure
tiyle samimî düşüncelerimizi ortaya koyuyoruz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O zaman koz 
oynamamanız lâzım... 

G. P. ADINA FEHMİ ALPASLAN (Devam
la) — Çünkü, kuruluşumuzdan beri aka ak, ka
raya kara, doğruya doğru, eğriye eğri diyen bir 
zihniyet içerisinde vazife gören bir muhalefete 
mensup kişi olarak huzurunuzda samimî olarak 
bunları açıklıyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O zaman koz 
oynıyamazsmız... 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Oynat
mayın diyorum. Ben oynamazsam başkaları oy-
myabilirler ve... 

BAŞKAN — Lütfen efendim karşılıklı ko
nuşmayın... 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Esasen, 
açık, açık koz oynatmak isterseniz, o zaman si
zin karşınızda koz oynamıyan adamın da bir 
üarça saflığına hükmetmek lâzımgelir. Ne kar
şınızdakini fazüa sâf görün, ne de kendiniz çok 
şey biliyoruz iddiasiyle doğru yola gelmekten 
uzak kalmakta inatla İsrar etmeyin diyorum, sa
mimiyetle bunu söylüyorum. Tabiî hükmü vere
cek olan sizlersiniz. 

Aziz arkadaşlarım, yine bu maddenin içeri
sinde bâzı noksanlar vardır. Grupumuzun kana
atine göre, bir tanesi; Sayın Tahir Akman ve 
arkadaşlarının teklifinde mevcudolduğu halde 
ikinci maddeden yürürlükten kaldırıüması lâ-
zımgelen hükümleri sıralarken bir fıkra çıkarıl
mıştır. Bu 39 ncu maddenin, Emekli Kanununun 
39 ncu maddesinin (B) fıkrasının 4 ncü bendi 
ile ilgili bir haldir. Arkadaşlarım, belki teferru
atını hepiniz tetkik fırsatını bulmadınız. Bu ta-
mamivle şu; Millî Savunma Bakanlığı açtığı im
tihanlarda büyük basarı göstermek suretiyle dış 
*neTTilekatlere tahsile giden en çoğu üsteğmen 
rütbesinde olması lâzımgelen 27 yaşını doldur
mamış, 27 yaşından gün almamış genç subay
ları tahsile gönderiyor ve bir hizmeti mecburiye 
tahmil ediyor. Gidiyorsunuz, okuyacaksınız altı 
sene, geleceksiniz 12 sene daha ayrıca hizmet ya
pacaksınız, mecburi hizmet tahmil ediyor, doğ-
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ru. Fakat bu Emekli Kanunundaki madde sim
di bugünkü bu istisnai hükümle 25 senede mi 
emekli hakkını veriyor, orada kaldıkları müdde
tin iki misli, yani 12 sene daha 37 seneyi doldur
madan bu şahıslar emekli hakkını istiyemiyor. 
Bu, bu ciddî surette bir kere Anayasaya aylan
dır. eşitlik prensibini zedeliyor, bir de bizim dü
şüncemize, bizim hakkaniyet, eşitlik düşünceleri
mize taban - tabana zıttır, binaenaleyh arkadaş
larınım da lütuf kâr ilgileri ib bu hali Cumhuri
yet Senatosunun düzeltmesi lâzımdır kanaatin
deyiz, olmaz böyle şey. Adam 30 senede emekli
lik hakkını alacak, otuz senesini dolduruyor, 
dolduramazsm, illâ ve illâ 42 seneyi dolduracak
sınız... Arkadaşlarım, 25 sene 30 sene müddetle
rini koymanın bir mânası vardır. însanüar an
cak şu kadar müddet hizmet ederlerse taham
mül göstereceklerdir, mecburdurlar, olmıyacak-
sa değişecektir şeklinde. Binaenaleyh bu haksız
lıktır. Bunu düzeltmemiz lâzım. 

Bir başka husus da; yine arkadaşlarımın tak
dirine mazhar olacağı mütalâası ile yüksek bil
gilerinize sunulmaya değer görülmüştür arka
daşlarım tarafından, o da şu; emekliye ayrılmış
tır bir zat, sonra ya kendisi müracaat etmiştir, 
emekliliği iptal edilmiştir, mahkeme yoliyîe ip
tal edilmiştir, veya Hükümetin teşebbüsü ile 
iptal, edilmiştir, yani kararname çıkarılmak su
retiyle iptal edilmiştir. Yeniden emeklilik hak-

âkım veren bir hizmette istihdam edilir. Müddet 
dolar, yeniden emekliye sevk edilir, yaşı dol
muştur, farzıımuhal veyahut ben çalışamıyo
rum der, zaten emekliliye miistehak hale gel
miştir. 25 senesini 30 senesini, 32 senesini dol
durmuştur, emekli olacaktır. O zaman ikramiye 
meselesi ile karşı karşıya gelir. Emekli Kanu
nunda bir insan bir defadan fazla ikramiye ala
maz şeklinde kayıt bulunduğu için bu şahıslara 
sonradan başka bir ikramiye verilmez. Şartlar 
değişmiş, emekli olmuş, emekli ikramiyesini 
almış, kendisiyle berabsr emekli ikramiyesi alan 
başka arkadaşları srsbost sahaya atılmışlar, im
kânlarını artırmışlar ve başka yerler veyahut 
özel teşebbüslerde büyük hissetler aîmnlar, 
ama bunlardan bir kısmı gelmiş, Davbi hikme
tinde senelerce yine çalışıyor. O aaraan oniki 
maaş üzerinden ikramiye alınış, bugün 15 maaş 
üzerinden ikramiye vereceğiz. O zaman 90 lira 
aslî maaş üzerinden ikramiye almış oniki maaş, 

adam çalışmış on sene, bugün 150 aslî maaşa 
çıkmış, bu aradaki fark Devleti yıkacak, kadar, 
Devlete yük teşkil edecek kadar bir fark değil 
ama Devletin yıllar yılı yeniden hizmetini gö
ren bir insanın hiç olmazsa evvelce almış ol
duğu emekli ikramiyesi ile bugün almaya müs
tahak olabileceği emekli ikramiyesi arasındaki 
farkın kendilerine verilmesinin gayet âdil bir 
tutum olasağı görüşünü de grupmn arz etmek
tedir. 

Kıymetli arkadaşlarım, bir noktadaki hassa
siyetimin karşılıklı tartışmaya kadar varmasın
dan ötürü arkadaşlarımın beni bağışlamalarını 
rica ederim. Bu Emekli Kanununun cidden çok 
güzel olan bu Emekli Kanununun anaprensip-
İ2ri içerisinde mükemmel hali ile milletin hiz
metine takdim edilmesinde hassas olduğumuz 
için bu cereyan etti, yoksa bir başka maksadı
mız asla mevcut değildir. Kanunun Yüksek He
yetinizin de samimî, ciddî ve vakarlı çalışma
larının katılması ile en iyi şeklini bulacağından 
emin olarak ilgililerine ve bütün Türk Milletine 
hayırlı ve uğurlu olmasını G. P. si Grupu adına 
diler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sayın 
Küçük. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPÜ ADINA SAMİ 
KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım, bugün müzakeresine başladığı-
mis T. Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı madde
lerine geçici ve ek maddeler eklenmesi hakkın
daki Hükümet tasarısı 5434 sayılı Emekli San
dığı Kanununun ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun çıkmasından beri gerçek anlamda 
bir reform tasarısıdır. Bu tasarıyı gerçekleştire
rek uygulamak üzere Büyük Millet Meclisine 
sevk etmiş bulunan ve bunun malî külfetini 
cesaretle yüklenmiş bulunan Hükümete ve bu 
arada özellikle Maliye Bakanına tebriklerimi ve 
teşekkürlerimi sunmak isterim. 

Sayın arkadaşlarım, bu tasarı gerçek an
lamda bir reform tasarısıdır. Zira, tasarının ge
tirdiği hükümler bugüne kadar bir sosyal yara 
olarak işlemekte bulunan ve adalet duygumuzu. 
rencide eden eşit hizmetler sonunda, çeşitli ta
rihlerde emekli olmuş bulunan emekliler arasın
daki mevcut uçurumları gidermekte ve eşit hiz
metlere eşit emeklilik hakkı tanımaktadır. Tasa-
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rı yalnız bu hükmü ihtiva etse idi, tebrike vs 
takdire şayan bulunurdu. Kaldı ki, daha başka 
reform niteliğinde hükümleri de ihtiva etmekte
dir. 

Tasarı, 30 yıl hizmet gördükten sonra emek
liye sevk edilecek personelin aldığı maaşın, 
% 50 i yerine, % 70 i ile emekli olacağını belirt
mektedir. Daha evvelce emekli maaşlarından 
kesilmekte olan Gelir vergileri 193 sayılı Ka
nunla kaldırıldıktan sonra bu tasarının getir
diği % 70 le emekli oima; hizmetlinin hizmette 
bulunduğu sırada aldığı maaşa hemen hemen 
eşit bir emeklilik maaşı getirdiğinden, hizmet
linin emeklilikle sosyal düzeninde bir değişik
lik olmıyacak ve ayrı olarak hizmetlinin evlâdı 
ayal var diye bir müddet daha hizmete fazla ge
lirle devam etme arzusunu veya yeterli olmadı
ğı halde, yine evlâdı ayale dokunur endişe ve 
tereddüdü ile bunun hizmetten uzaklaştırıl
ması endişelerini bertaraf etmektedir. 

Tasarı, % 70 emeklilik maaşı için 30 yıl hiz
meti esas kabul etmekte ve artan her hizmet 
yılı için emeklilik maaşına % 1 eklerken, 25 yı
la kadar azalan hizmetler için de her yıl için 
% 1 azaltmaktadır. Bu suretle emeklilik maaş
larını hizmetlilerin son aldıkları maaşın % 65 
ilâ % 80 arasında sınırlamakta ve böylece de 
emek - hizmet - ücret münasebetlerinde adaleti 
sağlamaktır. Ayrıca, emekli ikramiyelerini 12 
den 15 e çıkarmak suretiyle, muhtelif meslek 
grupları arasındaki eşitsizliği de bertaraf et
mektedir. Tasarı, gerek kendi ihtiyaçları ve 
gerek müktesebatları sebebiyle Devlet hizme
tinde kullanılmalarına zaruret olan kişilerin 
bu hizmetlerine bir yıl daha devanı etmelerini 
öngörmekte ve hizmetliler lebine âdil bir hü
küm getirmektelir. Zira, emeklilik statüsünde 
bulunan kişilerin ek bir ücretle istihdamları 
sonucu, emekli hizmeti bu ek ücrete dayanarak 
ailevi birtakım mükellefiyetlere girmiş olabilir 
ve bu hal hepimizin bildiği üzere mevcuttur. 
Zımni bir mukavele ile Devlette hizmet kabul 
eden bu kişilerin, ihtiyarları dışında ve hiç bek-
lenmiyen bir anda mukavelelerinin feshedilmesi 
halinde, çocuk okutma, kat alma ve buna ben
zer mükellefiyetlerini tasfiye etme veya bir dü
zene koymak için ayrılan bir yıllık süre nor
maldir ve Devlete yakışır bir adalet getirmek
tedir. Bu sürenin uzatılması! Devlet kapıların

da hizmet bekliyen yüksek öğrenim görmüş 
genç kuşakların mağduriyetini ve inkisarını 
mucibolacağı aşikâr lir. Bu arada hizmetlilerinin 
devamına- lüzum görülecek emeklilerin tekrar 
istihdamlarının, en asında hizmetler tadadedil-
msden Hükümete bırakılmasını yarın yapıla
cak partizanlık dedikoduları karşısında yerin
de bulmuyoruz. Bu istihdam yerleri ya bu ka
nunun metninde tada&edilnıeli, veya sayın ba
kan bunları burada kürsüden ifade ederek tu
tanaklara geçirmelidir. Kaldı ki, bu da bir ted
bir olamaz. Zira, bu hizmetlerde kullanılacak 
kişilerin yaş hadleri ve nihayet tabiî bir ömür
leri vardır. Sonra ns olacak? Bu itibarla Devlet 
hizmetlerinin devamlılığı dikkatte tutularak bu 
kritik hismetler için personel yetiştirmek zaru
reti vardır. Bunun için de bu hizmetlerin yılla 
sınırlandırılmasına, yani Bakanlar Kuruluna 
verilecek bu yetkinin yılla sınırlandırılmalının 
lüzumuna kaani bulunuyoruz. 

Tasarının Devlet hizmetinde uzun yıllar kal
mış personelle yeterli bulunmıyanların kendi 
arzuları ile hizmetten ayrılarak genç kuşaklara 
yerlerini terk etmelerini teşvik eden hükümleri 
bulamadık. Eu, kanımca noksanlıktır. Her ne 
kadar tasarının bir maddesi muahhar kanun
ların hizmetlere getirecekleri hakların otoma-
tikman emeklilere de inikas edeceğini ifade et
mekte ise de, bunu teşvik kabul etmek mümkün 
değildir, bu bir adalet maddesidir. Hükümetin 
bu hususu da dikkatte tutarak gerekli tedbirler 
alacağını ümidetmsk isteriz. 

Tasarıda sayıları İ0 ilâ 15 i geçmiyen askerî 
mühendislere Anayasanın eşitlik maddesi hiçe 
sayılarak, eşit hizmet süresi sonunda emeklilik 
hakkının tanınması maddesini ihtiva etmemesi 
bir noksanlıktır. Maddelerin görüşülmesinde 
de izan edeceğimiz gibi, bu hizmetliler bütün 
Devlet personeline ve bu arada askerî personele 
tanınan mecburi hizmetler dışında öğrenim gör
dükleri yıim iki katı kadar fazla hizmet yap
maktadırlar. Fakat bunların öğrenim süreleri
nin emekliliklerine aksetmesini bir mantıkla. 
izah etmek mümkün değildir. Normal emeklilik 
•süresi 25 yıl iken, bu kişiler en azından 37 yıl 
sonra ancak emekli olabilmektedirler ki, dok
tora ve saire tezlerini yapmışlarsa bu süre 40 -
•12 ve daha yukarıyı doğru gitmektedir. Eğer 
bu böyle devam, ederse yahut da bu halde ka-
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lırsa ihtisaslarını dışarıda yapan diğer askerî 
meslek gruplarına da bunun teşmili lâzım ge
lir ki, biz buna da karşıyız. Hükümetin bu ko
nuda getirmiş olduğu bu büyük reformu göl-
gelemiyecek bir anlayış göstereceğini ve bunla
ra da eşit haklar tanınmasına yardımcı olaca
ğını ümidederim. 

Muhterem arkadaşlarım, eşit hizmetlere sa
hip kişiler arasındaki farkları gidererek, eşit
lik sağlıyan, eşit haklar sağlıyan Millet Mecli
sinin kabul ettiği geçici 7 nci maddenin bu me
tinden çıkarılmış olmasını da haklı bulmuyo
ruz. Bu hususta getireceğimiz takriri de ümi-
dederiz ki, desteklersiniz. 

Sayın arkadaşlarım, son bir temenni ile söz
lerime son vereceğim. Ordu iç Hizmet Kanunu 
ile Ordu mensupları ile emeklilerine ve onların 
yakınları için kabul edilmiş bulunan ve halen 
uygulanmakta olan, sağlık hizmetlerinden fay
dalanma hususlarının Devlet memurlarına ve 
onların emeklilerine de teşmili hususunun Hü 
kümetçe ele alınmasını samimiyette temenni ede
rim. 

Sözlerimıe burada son verirken bu raform ta
sarısını huzurunuza getirmiş bulunan Hükümeti 
tekrar tebrik eder, hizmetlerini uzun yıllar mil
lete vermiş olan hak sam^lerine de bu tasarının 
geltirdiklerinin hayırlı olmasını dilerim. Saygı
larımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Tuna, 
buyurunuz. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA AH
MET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muhte
rem arkadaşlar, ömrünü Devlet hizmetine vak
fetmiş memurlarımızın artık çalışma güç ve im
kânım kaybettiği zaman onların yanında bulun
ma, onlara yardım etme kadar kıvanç veren bir 
hareket olamaz. Bu kanun yıllardan beri üzün
tüsü çekilen, ıstırabı duyulan eşitsizlik halleri 
doğurması dolayısiyle hakikaten tashihi bekle
nen, aksaklıkları gidermek üzere ve oldukça 
mühim malî külfetler nazara alınma sureti ile 
Hükümetimiz tarafından hazırlanmış ve Meclis
lerin tasvibine sunulmuştur. Yıllardan beri bek
lenen bu kanunu cesaretle getirebilme, eski ve 
yeni emekliler arasındaki farkı kaldırma ve bun
dan sonra emekli kanunlarında veyahut barem 
kanunlarında vukubulacak eşitsizlikleri miha
niki bir surette, kendiliğinden giderme imkânı

nı sağlıyan bu kanunu getirmesinden dolayı Hü
kümete, Emekli Sandığına ve alâkalılara A. P. 
Grupu adına teşekkür etmeyi bdr borç bilirim. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerianin başlangı
cında da arz ettiğim veçhile hakikaten ömrünü 
vermiş olan kimseye herşey verilebilir. Bunun 
içerisinde aksini düşünen bir arkadaşımızın da 
olacağını zannetmem. Fakat şunu kabul etmek 
lâzımgelir ki, verebilme bir imkân ile mukay
yettir. Muhterem arkadaşlarımın bâzıları bâzı 
noksanlıklara temas etti. Doğru. Hakikaten bun
ların doğru tarafı var. Fakat, bütün bu eşitsiz
likleri gidermek, bunca yılların tortusunu te
mizleme işi bir imkâna bağlıdır. Eğer bugün h3-
pisini tashih eder, hepsini çok daha fazla mem
nun eder bir hale gelemiyorsa bunun imkânsız
lıklarla mukayyet olduğunu düşünmeye mecbu
ruz. 

Şimdi bâzı arkadaşlarımız maddelerle ilgili 
mütalâalarım dermeyan ettiler. Elbette, bu mad
deler geldiği zaman bütün arkadaşlarımız kıy
metli fikirlerini dermeyan edecektir ve Cumhu
riyet Senatosu en iyi şekli verecektir. Fakat, 
Grupumun adına şu sözleri hemen ifade etmeye 
mecburum. 

Muhterem arkadaşlar, en doğru müdafaa sa
mimî olan müdafaadır. Bugün Devlet idaresin
de bulunduğu makamda emekli olup, aynı yer
de hizmete başîıyan ve yevmiye alanlar da maa
lesef vardır. Bu şekilde emekli olanların tekrar 
istihdam edilmesi, geride bekliyenleri uzun za
man bekletme bakımından mahzurlar doğurabil
diği gibi, ücretlerde farklı maaş alma, birisinin 
birkaç defa maaş alana, diğerinin hiç alamaması 
gibi eşitsizlikler doğurması gibi mahzurlar ya
ranmaktadır. Bâzı arkadaşlarımız dedi ki, emek
li çalışmasın mı? Muhterem arkadaşlar, A. P. 
Grupu emekli çalışmasın diye bir karar almadı 
ve bunu dermeyan eden arkadaşlarımız da çık
madı. Çalışacaktır. Ama, girmiş olduğu hizmet
teki maaşı alarak mı çalışacaktır, yoksa emekli 
maaşım mı tercih edecektir? Bu İM şıktan biri
sini tercih edecektir. Eğer çalışmakta olduğu 
yerin maaşı müsait ise oradaki maaşı almak su
reti ile iktifa edecektir. Çünkü onun yakınları 
ve emsalleri, aynı masada oturan kimseler o ma
aşı almak sureti ile çalışmaktadırlar. Hem emek
li maaşı alma ve hem de bulunduğu yerde hiz
met alma hallerinin de zaruri olduğu bâzı tek-
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nik vasıflı kimselerin evsafları olabilir gibi fi
kirler ortaya atıldı. Grupumuz bu şekilde kendi
sinin ihtisasından muhakkak istifade edilmesi 
zaruri olanları alâkalı bakanlığın teklifi ve Ba
kanlar Kurulunun bu mevzuda karar vermesi 
sureti ile çalışmasına ve aynı zamanda emekli 
maaşını da almasına imkân sağlıyacak uzlaştı
rıcı orta yoldaki bir fikrin müdafii olmuş/tur. 
Yoksa bâzı arkadaşlanımızın dediği gibi A. P. 
Grupu emeklilerin çalışmasına taraftar değildir, 
değil, çalışabilecektir. Fakat, girmiş olduğu hiz
metteki maaşı veyahut emekli maaşından birisi
ni tercih etmeye mecbur kalacaktır. Bu da in
safla* içinde bulunduğumuz vasatı nazara alıp 
düşündüğümüz zaman hakikaten hiçbir yerden 
bir gelir temin edemiyen, Devlet memuriyeti 
yapmak isteyip orada bir iş bulamıyan yüzlerce 
vatandaşımızı nazara aldığımız zaman bunun da 
uzlaştırıcı ve işin icabına uygun bir görüş oldu
ğunu kabul edeceğinizden emin bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, ikramiyelerin miktarı 
bakımından da bâzı arkadaşlarımız fikir derme-
yan ettiler. Efendim, bunlar azalsm, çoğalsın, 
gibi. Şimdi sözümüzün başında da ifade ettiğim 
gibi, ömrünü Devlete vakfetmiş, artık ayrılacak, 
bunca hizmet yapmış bir memurumuz ayrılırken 
buna verilecek ikramiye miktarı ne kadar fazla 
olursa bundan zevk alınır ve şu yardımı yapmış 
olmaktan dolayı insan ruhen bir inşirah duyar. 
Fakat, yine de ifade ettiğim gibi, Devletin im
kânlarını zorlamadan, imkânlarından faydalan
mak sureti ile âdil bir ödemenin, âdil bir ikra
miyenin kabulü de zaruridir. Bu maddelerdeki 
görüşlerimizi sıra geldikçe arkadaşlarım ifade 
edeceklerdir. 

Netice itibariyle şunu söylemek istiyorum, 
hakikaten yıllardan beri hasreti duyulan emekli, 
dul ve yetim aylıkları ile ilgili bir muvazene te
sis eden, bundan sonra emekliler için artık bir 
endişe kaynağı olmaktan çıkıp, kendisine mut
lak o zamanki memurun almakta olduğu bare
min ve emekli aylığının tatbik edileceğinden 
emin olan bir emekli kütlesi meydana^gelecek-
tir. Bu bir huzur kaynağı olacaktır. Ben ve ar
kadaşlarım kanunların maddeleri geldiği zaman 
Grupumuzun görüşlerini ayrıca ifade edeceğiz. 
Çıkacak kanunun emekli, dul ve yetimlerimize 
ve Milletimize hayırlı olmasını diler, cümlenizi 
hürmetle selâmlarım efendim. (Alkışlar) 

I BAŞKAN — Sayın Cemâl Yıldırım, buyuru
nuz. 

CEMAL YILDDtlM (istanbul) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlar, bu tasarının kabulü 
ile, eski emekli yeni emekli, asker emeklisi, si
vil emeklisi farkları ortadan kalkmakta. Uzun 
senelerden beri devam eden bir adaletsizlik ve 
haksızlık artık son bulmuş olmaktadır. Yine 
bu kanunla, hayat pahalılığı muvacehesinde, mu
vazzaf memurlara yapılacak maaş zamları, oto
matik olarak emeklilere de intikal ettirilecektir. 
Kanunun Meclislerimize getirilmesinde anlayış 
ve f edakârlık gösteren, bu kanunun hazırlanma
sında emeği geçmiş olan ilgililere teşekkürler 
ederim. Kabul buyuracağınız tasarı ile Birinci 
Cihan Harbini ve istiklâl Harbini yaparak bize 
bu vatanı bırakan, sayıları pek az kalmış gazi
lerle, onların dul ve yetimlerini, zaferden sonra 
da memleketimizin kuruluşunda, yükselmesinde 
ömürlerini vermiş bugünün sivil, asker emeklile
rini ve yine onların dul ve yetimlerini Devletimi
zin malî gücü ve imkânları nisbetinde sevindir
miş olacağız. 

Arkadaşlar, bu kanunla Millî Savunma Ba
kanlığı eski emeklilerinin bugünkü duruma in
tibakı kolaylıkla mümkün olacaktır. Fakat, 
diğer sivil bakanlıkların eski emeklilerinin in
tibakı nasıl olacaktır. Meselâ Millî Eğitim Ba
kanlığının eski mensupları olan büyük sayıda 
emekli öğretmenler, intibak kanunlarının çık
maması, o devirlerdeki kadro ve barem imkân
sızlıkları dolayısiyle düşük maaşla emekliye ay
rılmışlardır. Bugün 30 - 35 sene hizmet eden 
bir ilkokul öğretmeni, baremin birinci derece
sinden emekliye ayrılabilmektedir. Otuz sene 
hizmet edip de, 10 - 15 sene evvel baremin 
60-70 derecesinden ayrılan emekli öğretmenle
rin veya diğer sivil memurların bu haklan bu
gün ne şekilde bir tatbik yolu bulacaktır. Ben 
şahsan iştirakçilerin iştirak payının % 6 dan 
% 8, kurumların iştirak payının % 6 dan 
% 14 e çıkarılmasını, Devlet aleyhine bir hak
sızlık olarak görmekteyim. Bu oranın daha mâ
kul bir nisbet içinde tayyını, hiç değilse iştirak
çiler için % 9, kurumlar için % 13 olarak uy
gulanması mümkündür. Bir iştirakçi için % 1 
bir ilâve, yani % 8 verirken, % 9 büyük tesir 
yapmazdı. Fakat yüz binlerce iştirakçinin he-

I sabına, kurumlarca ödenen paranın yekûnu ol-
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dukça yüksek bir derecededir. Bu miktarın ku
rumlarca tasarrufu, Personel Kanunu tatbika
tında cüzi de olsa bir destek temin ederdi. Bu 
hususun. Hükümet ve Komisyonca neden düşü
nülmediğini öğrenmek isterim. Kanunun hayır
lı olmasını diterim. 

Say arılarımla. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, sosyal güven
liği sağlaması ve emekli rejimini yeni esaslara 
bağlaması bakımından şu anda müzakere etmek
te olduğumuz 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nununda değişiklik yapan kanun tasarısının öne
mi büyüktür. Bu tasarıyı Parlâmentomuza ge
tirmiş bulunan Hükümetimizi tebrik ederim. Ve 
Hüldimetimizin, Anayasamızın öngördüğü top
lum düzenini değiştirici nitelikteki reform kanu
nunun tasarılarını da Yüce Meclislere kısa za
manda getirmesini bu vesile ile huzurlarınızda 
belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarı emekli iş
lemlerinde ve rejiminde birtakım yeni esaslar 
getirmektedir. Bunlardan bâzılarına kısaca de
ğineceğim. Tasarı kanunlaştığı takdirde emek-
liğe ayrılacaklara % 50 oranı yerine % 70 ora
nında emekli aylığı bağlanacaktır. Bu suretle 
emekliler arasında eşitlik sağlanmış olacaktır. 
Bu çok mühim bir yeniliktir. 

İkinci nokta; tasımın kanunlaşarak, yürür
lüğe girmesinden sonra, barem, teşkilât ve kad
ro kanunlarında ve sair kanunlarda yapılacak 
değişiklikler sonunda, aylık tutarlarında yük
selmeler meydana geldiği takdirde, bu yüksel
meler aynı rütbe kadro unvanı ve dereceden bağ
lanmış bulunan emekli, âdi malûllük ve vazife 
malûlü aylıkları ile, dul ve yetim aylıklarına da 
sirayet edecektir. Bu süratle de, kadro rütbe ve 
hizmet süresi aynı olan kimseler, eşit duruma 
getirilmiş ve ortada her hangi bir farklılık kal
mamış olacaktır. 

Üçüncü nokta; tasan kanunlaştığı takdirde, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ve
rilmekte olan emekli dul ve yetim aylıkları, bu 
tarihten itibaren kadrosu, rütbesi, hizmet süresi 
aynı olanlara bağlanacak aylık miktarı seviye
sine getirilecektir. Bu suretle halen mevcut bir 
adaieısizlik ve dengesizlik ortadan kaldırılmış 
olacaktır. 

Dördüncü nokta; bu tasarı ile kesenek ve 
karşılık oranları yükseltilmiş ve bu süratle 
Emekli Sandığı malî dengesinin korunması sağ
lanmıştır. 

Besinci olarak; bu tasarı ile 12 aylık tuta
rında ödenmekte olan, emekli ikramiyeleri, 15 e 
çıkarılmıştır. 

Değerli senatörler, görülüyor ki, tasan özel 
bir mahiyet taşımakta ve umumiyetle süreklilik 
prensiplerine riayetkar hükümler getirmiş bu
lunmaktadır. Şu halde, bu prensiplere uymıyan 
tekliflere iltifat edilmemesi gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile tasa
rının 5 nci madesinm birinci fıkrasına değin
mek isterim. Yepyeni bir hüküm getirmekte 
olan bu fıkraya göre Bakanlar Kurulunca tâyin 
ve tesbit edilecek bası istisnalar dışında, emek
liliğe tabi olmıyan ücretli geçici kadrolu veya 
yevmiyeli hizmetlere tâyin edilen emeklilere, 
buralarda çalıştıkları müddetçe, emekli aylığı 
verilmiyecektir. Burada iki nokta üzerinde dur
mak isterim. Evvelâ, istisnaların tesbitini Ba
kanlar Kuruluna bırakmanın hatalı olduğu kanı
sındayım. Bu istisnaların kanunda zikredilmesi 
lâzımdır. Meselâ Harb Tarihi Dairesi, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Arşiv 
Genel Müdürlüğü, Tarihî Eserler ve Müzeler 
Dairesi gibi dairelerde, emekli maaşı almak kay-
diyle istihdamın mümkün olduğu belirtilmelidir. 
Aksi halde, her dairenin zamanla Bakanlar Ku
rulundan karar alma yarışına çıkması ihtimali 
çoktur. Ve bilmelice haklı olarak kaldırmak is
tediğiniz bir rejimi, bu yoldan tskrar ihya im
kânı vardır. Bu hususun dikkate alınmasını Sa
yın Komisyon ve Hükümetten rica ederim. 

ikinci nokta, seçim yolu ile görev almış bulu
nan Parlâmento üyeleri ile, Belediye Başkanla
rının ve il Daimî Komisyon üyelerinin durumu
dur. Yüksek malûmları olduğu üzere, seçimle 
görev alan bu kişilerin hizmetleri sürekli de
ğildir ve bunların devamlı bir kadroları da yok
tur. Bu sebeple, adı geçen kişiler prensip iti
bariyle Emekli Sandığı Kanunu kapsamına alın
mamışlardır. Ancak bu mevkilere ehliyetli me
murları celbedilmek maksadiyle, Emekli San
dığı Kanununa bu mevzuda bir istisna hükmü 
konmuştur. Bu hükme göre, emeklilik hakkı ta
nınan görevlerden bahis konusu ettiği mevkilere 
gelenlerin, emeklilik hakları devam etmektedir. 
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tasarının 5 nci madesinin 1 nci fıkrası hük
münün bunlar hakkında uygulanmaması icabe-
der düşüncesindeyim. Secimle bu mevkilere ge
len emeklilerin durumunu 5434 sayılı Kanunun 
99 ncu maddesi çerçevesi içinde mütalâa etmek 
lâzımgeldiği kanısndayım. Ancak, bu hususta 
Hükümetimizin görüşünü de öğrenmek arzusun
dayım. Gereken açıklamanın yapılmasını rica 
ederim. 

Sayın senatörler, maruzatıma son vermeden 
önce bir soru daha sormak istiyorum. O da şu
dur : 5434 sayılı Kanun 23 Şubat 1965 tarihli ve 
545 sayılı Kanunla değişik 14 ncü maddesinin 
(E) fıkrasında yer alan ve kanun teklifinin 
şimdi içinde bulunan tamamlayıcı emekli kese
neği verildiği takdirde buna ait süre emeklilik
te fiilî hizmet olarak kabul edilmekte midir? 
Bu sorumun Hükümetçe cevaplandırılmasını 
rica ederim, Yüce Senatoya saygılar sunarım. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, emekli, dul ve 
yetim aylıkları arasındaki fark şu ana kadar 
çok bariz idi. Bir orgeneral, bir astsubayın 
emekli maaşından çok daha aşağı, bir vali bir 
nahiye müdüründen daha çok aşağı emekli ay
lığı almakta devam ediyor idi. Acıklı fiilî durum 
böyle devam ederken, bu sosyal yaranın üzerine, 
hiçbir Hükümetin gelip geçmiş ama lâyıkiyle 
eğilmediğini üzüntü ile ifade etmek isterim. An
cak, 15 . 7 . 1965 tarihinde 669 sayılı Kanun 
bu emekli, dul ve yetimlere birazcık olsun ne
fes alabilme imkânını sağlamıştır. Bir insana 
yaşama hakkı değil, ancak bir nefes alabilme 
imkânını sağlamıştır. O da 1 . 1 . 1950 tarihin
de emekli olanların seviyesine çıkartılmıştır, 
yani 13 . 7 . 1950 tarihinde 5609 sayılı Kanuna 
tabi olan emeklilerin seviyesine 669 sayılı Ka
nunla çıkartılmakla bir nefes alma imkânı sağ
lanmıştı. Sosyal dâvalara bilfiil eğilip, lâfı bir 
kenara iterek, evet lâfı bir kenara iterek sos
yal dâvalar önünde saygı gösteren, inançlı olan 
Sayın Süleyman Demirel, A. P. Hükümetine 
burada bu sosyal dâvalar önünde lâyıkiyle eğil
diğinden dolayı teşekkürü bir borç bilmekte
yim. 

Tasarının anahatları: 1. — Eski emekliler, 
dul ve yetimler bugün emekli olanların seviye
sine, bugün emekli olanların ve dün emekli 

olanların emeklilik durumları, yarın emekli 
olacakların seviyesine otomatikman yükselti
lecektir, 

2. — 1950 den önce emekli olanların bir 
emekli ikramiyeleri yoktu. Meselâ, bir subay 
hastalanıp ordudan ayrıldığı zaman, Devletin 
bir ikinci emekliliğe tabi olan hizmetine girdi
ğinde bir evveli emekli maaşı devam ettiği 
için bu yeni görevinde 30 hizmet yılı da çalış
sa, Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu madde
si gereğince bu 30 hizmet yılı vazife gören ar
kadaşımızın ikramiye alma imkânı yoktu. Ta
sarıda bu gibi olanlara da bir defa ikramiye 
verme imkânını sağlamak suretiyle sosyal ada
leti temin etmiştir. Emekli ikramiyeleri 15 ay
lık tutarına yükseltilmiştr. Yerinde bir teklif
tir. Bâzı arkadaşlarımız 18 olsun da bunu bir 
sene müddetle kuralım ve ondan sonra da 
emekli olanlara emekli olma imkânları temin 
edilsin der. Fakat farz edelim M, bir arkadaşı
mızın 30 hizmet yılını doldurmaya 4 ay müdde
ti kalmış ise, birine 15 ay, diğerine 18 ay ik
ramiye vermeleri adalet prensiplerini zedeliye-
cektir. Emekli keseneklerini biz her sene büt
çe kanunlarında yüzde 7 iken bunu bütçe ka-
nunlariyle yüzde 6 indirime tabi tutuyorduk. 
Kanunda yüzde 6 dan, yüzde 8 e çıkartılıyor. 
Acaba yüzde 7 durumu ne olacaktır? Bütçe ile 
biz bunu daima, her sene yüzde 6 ya indiriyor
duk. Mer'i kamında esasında iştirakçinin kese
neği yüzde 6 değil, yüzde 7 dir ama her sene 
biz bunu bütçe kanunlariyle yüzde 6 ya indiri
yorduk. Bu tasarıda yüzde 6 olduğuna göre 
arada bir ihtilâf olduğu kanısındayım. Komis
yon izah ederse madede memnun olacağım. 

Beşinci durum; vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlananların ve bağlanacak olanların 
Emekli Sandığı tarafından maaşları ödenecek
tir, çekle karşılığı ödenecektir. Şimdi bâzı 
grup sözcülerimizin üzerinde durduğu bir nok
tada ben de durmak isterim. Emekli Sandığı 
ile ilgili olan her hangi bir kimse emekli ol
du, 2 nci defa Emekli Sandığiyle ilgili olan 
bir vazifeye girdiğinde, esasında muhterem ar
kadaşlarım, (A) cetveline ve (D) cetveline 
tabi olan memurların aylıkları kesiliyor idi, 
yalnız (E) cetvelinde olanların kesilmiyordu. 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin ölü bir me
tin idi. Yani fiilî durumda mevcudolan bir met-
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ni ihya etmekten ibaret idi. Ama, bizim ko
misyonumuz buna (E) cetvelinde olanları da 
ithal etmek suretiyle sosyal adaleti temin etti. 
Birisi imkânını. buluyor, hem emekli maaşını 
alıyor, hem de ücretini alıyor, yevmiyesini alı
yor, birisi imkânını bulamıyor, (A)" cetvelinde 
veya (D) cetvelinde vazife aldığı için emekli 
maaşı kesiliyor, niye o zaman bu tabiî olmu
yor? Niye burada bir müktesep hak sözü olmu
yor da, (A) ve (D) cetvelinde çalışanlara (E) 
cetveline geldiği zaman bir müktesep hakkı 
oluyor. İşte kanunun sosyal adaleti burada te
min ediyor. Bir arkadaşımızın biz emekli ma
aşını keselim demiyoruz, eğer vazifesine de
vam etmeyi arzu ediyorsa emekli maaşını bıra
kır, aynı yeni maaşından devam eder, hayır 
ben istemiyorum derse kanunda onun da müd
deti konulmuştur, kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren üç ay zarfında Emekli Sandı
ğına müracaat edecek, ya emekliliğinin deva
mını istiyecek veyahut da vazifesinin devamı
nı dilekçe ile müracaat ederek istiyecek. Sen 
arkadaş emeklisin, artık bu vazifede sen çalı
şamazsın diye bir hüküm vaz'edilmemiştir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın öz-
türkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Peki. 
Bu itibarla sayın arkadaşlarımızın bu hususa 
hassasiyetle eğilmelerini bilhassa istirham ede
ceğim. Diğer bir mevzuu kanunda olmıyan, me
tinde olmıyan bir önergeyle sayın arkadaşları
mızla takdim ettik Yüce Başkanlığa, 39 ncu 
maddenin (D) fıkrası gereğince, bunu Millî 
Savunma Bakanlığının bütçesinde geçen sene 
sormuştuk, Anayasaya aykırıdır dediğimiz za
man da sayın vekilimiz Anayasa Mahkemesi
ne müracaat edilsin demişti. Bir Devlet me
muru, Devlet yardım ediyor, gidiyor 6 sene 
Amerika'da tahsil görüyor, Türkiye'ye geliyor 
Devletin yapmış olduğu masraflar bunu istedi
ği zaman 25 hizmet yılında, istediği zaman da 
30 hizmet yılında emekli olabilme imkânlarım 
sağlar iken Millî Savunma Bakanlığına bağlı 
bir askerî memuru veya subayı altı sene Dev
let okuttuğu gerekçesi ile onun, yapmış oldu
ğu masrafı iki misli ile hizmetli mecburiyesine 
eklenmesi, yani 25 + 12 = 37 senede • emekli 
olmaları sosyal adalet prensiplerine aykırıdır. 
Memur hen yerde memurdur, Devlet her yerde 
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masrafı kişilere aynı yapar. Bu itibarla vermiş 
olduğumuz önergeye iltifat buyurulduğu tak
dirde o zaman büyük bir yara sosyal adalet
sizlik giderilmiş olacaktır. Kanun senelerden 
beri bir ümitle bekliyen emekli vatandaşlarımı
za, dul ve yetimlere uğur getirmesini diler, he
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağh. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri tasarı
nın gerekçesinde geçici 8 nci madde diye bir 
madde varken, çıkarıldığı yazılı bulunmakta
dır, gerekçesi de gösterilmiştir. Tasarıdan oku
mak istemiyorum, zamanınızı almamak için, 
özü 30 yıl hizmet etmiş olanlara 24 ay tuta
rında bir ikramiye verilmesi hükmünü ihtiva, 
etmektedir. 

Sayın senatörler gerçekten bu madde Hükü
met tasarısında yer almamıştır. Millet Meclisi
nin Genel Kurulunda verilen bir önerge üzeri
ne kabul edilmiş, ama ekseriyet partisi olan 
Adalet Partisi tarafından kabul edilmiş, be
nimsenmiş ve Hükümet tarafından da itiraz 
edilmemiştir. Cumhuriyet Senatosu geçici ko
misyonuna geldiği zaman bu 24 aylık ikramiye 
çıkarılmıştır. Ben bu konu üzerinde biraz dur
mak istiyorum. Bu madde, yani geçici 8 nci 
madde 24 aylık ikramiye Millet Meclisince ka
bul edilirken Hükümet bu madde üzerinde söz 
alıp, aleyhinde lehinde bir kelime konuşma-
mıştır. Bu madde aceleye mi gelmiştir, ben 
bunu kabul etmiyorum. Hükümet bir madde 
üzerinde istediği zaman söz alıp konuşabilirdi. 
Bu 24 aylık ikramiye maddesi Millet Meclisin
de kabul edilince birçok memur ümitlenmiş 
emekliye ayrılmak için hazırlığını yapmaya 
başlamış, ondan sonra da bir sükutu hayal baş
lamıştır. Sayın A. P. iktidarı, Sayın Maliye Ba
kam, komisyon o zaman bu maddenin aleyhin
de lehinde konuşmuş olsalardı, bugün bu du
rum hâsıl olmazdı. Hattâ Sayın Maliye Bakanı
nın buna oy verdiği dahi söylenmektedir. 

Şimdi bu nasıl Hükümettir, bu nasıl A. P. 
iktidarıdır M, Millet Meclisinde kabule yanaşır, 
Senatoya gelince aleyhinde olur. Şöyle bir in
tiba hâsıl oldu. Sanki bunu Millet Meclisi ka
bul etmiş, Senato kabul etmemiş, böyle bir in
tiba hâsıl oldu. Şimdi ben şahsım adına Mil
let Meclisinden gelen ve Senato Komisyonun-
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ca kaldırılan bu maddenin lehinde söylenecek 
sözleri söylemeye vakit bulamıyacağım. Ada
leti sağlamak bakımından tasfiye olması bakı-
ınından birçok sözler söylenebilir, bu madde 
üzerinde esasen arkadaşlarım da konuştular. 
Bir takrir sunuyorum ve kabulünü istirham 
ediyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Koçaş, 
SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri, emekliler arasındaki adaletsizliği 
ortadan kaldıran, bütün tarihimiz ve bütün 
ömürleri boyunca feragatin timsali olan me
murun istikbalini bağladığı Devlete güvenini 
sağlıyan bir kanun niteliğinde gördüğümüz bu 
kanunu olumlu, lüzumlu ve başarılı bir hiz
met olarak telâkki ediyoruz. Katılıyor ve teşek
kür ediyoruz. Ancak, bir yıl içinde ayrılacak
lara 24 maaş ikramiye verilmesini öngören, fa
kat Senato komisyonunda tadil edilen hüküm 
personel reformuna bir başlangıç olabilecek ve 
tıkanmış kadrolarda gönül rızası ile boşalma 
ısağlıyacak bir hükümdür, isabetli ve faydalı 
idi kanaatindeyiz. Değiştirilmesinin olmadığı 
görüşündeyiz. Maddesi gelince teferruatlı ola
rak görüşlerimizi ayrıca bildireceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Koçaş, siz şahsınız adı
na konuşuyorsunuz değil mi efendim? 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Evet efendim, 
şahsım adına. 

BAŞKAN — Cemi kullanıyorsunuz da fiil
leri, onun için -sordum. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Türkçe hitabet 
kaidesinde şahısların cemi kullanmaları vardır 
efendim. 

Evvelâ emekli olmuş ve halen muhtelif ör
gütlerde çalışan personel hakkında kanuna son 
dakikada Millet Mecisinde ilâve edilen madde
yi de Komisyonumuzdaki değişikliğine rağmen 
memleketimizin gerçekleri muvacehesinde tas-
vibedemiyoruz. Bu gerçeklerin neler olduğunu 
maddesi gelince ayrıca teferruatı ile arz edece
ğiz. Bu konuda Millet Meclisinin, komisyonun 
ve Adalet Partisi sayın sözcüsü arkadaşımın 
fikirlerine katılmak cidden imkânsızdır. Bunlar 
dışında kanun, tekrar edeyim, bir adaletsizliği 
ve eşitsizliği ortadan kaldırmak için hazırlan
mış iyi bir teşebbüstür. Süratle çıkarılması ve 
emeklilerin durumunun bir an evvel düzeltilme

line samimiyetle katılıyoruz. Teşekkür eder, 
•saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, müzakeresi yapılan 
bu tasarı üzerinde söz alırken büyük bir sevinç 
içinde idim. Büyük Türk Milletine hizmet eden 
nice insanların ömrünün sonuna doğru memuri
yetten ayrıldıktan sonra kısmen de olsa geçim 
ondişesini azaltacak bir tasarı hakikaten değerli 
arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi bir reform 
mahiyeti taşıyan bir tasarıdır. 

ikinci sevincim ise, Yüce Heyetinizin de
minki arz ettiğim noktada birleşmiş olmasıdır. 
Tasarı beş esas, altı ek, 9 geçici madde olarak 
huzurunuza gelmiştir. Tasarının bence asıl ga
yesi Türkiye'de emeklilik hakkına kavuşmuş olan 
insanların eşitlik hakkının sağlanmasıdır. 42 sa
yılı Kanunla kabul edilmiş bir hükümde % 70 
esası kabul edilmiştir, bu tasarı bütün gayesi ile 
42 sayılı Kanunun getirdiği hükmü bir eşitliğe 
ulaştırmaktadır. Ama, Yüce Millet Meclisinde 
bâzı ek ve geçici maddeler ilâve edilmiştir. Dev
letin imkânlarını böyle kanunlarda bir kuyum
cu terazisinin hassasiyeti ile ölçmek mecburiye
tindeyiz. Hakikaten milletin imkânını millet
ten saklamaya gücümüz yetmez. Ama hesabımı
zı da iyi yapmak mecburiyetindeyiz. Bir ek 5 nci 
madde Millet Meclisinde ilâve edilmiştir. Bir
takım hakları ortadan kaldırıldığı iddia edilir. 
Birtakım Devletin bünyesinde gerekli hizmetle
rin durdurulmasına sebebolacağı iddia ediliyor. 
Ama realiteyi de kabul etmek mecburiyetinde
yiz, aziz arkadaşlarım ihtisas yerleri olsa dahi 
bu yerler tatbikatta görülen husus şudur ki, bu 
yeri emeklilikten sonra da muhafaza etmek dü
şüncesine sahibolan bir kısım insanlar kendisine 
bu yerde yardımcı yetiştirmemektedir. Evet Dev
letin hakikaten ihtisas sahibi insanlara ihtiyacı 
vardır. Bugün eski yazıyı içimizde dahi bilen 
arkadaşlarımızın nisbeti çok düşüktür. Tapu 
Kadastronun arşivinde, Başbakanlık arşivinde, 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün arşivlerinde ça
lışacak ve o yazıları kendi lisanı ve üslûbu içe
risinde çözecek insanlara ihtiyacımız vardır ama 
bu yerde çalışacak insanlardan hem kendisine tev
di edilen vazifeyi yerine getirirken hem de ken
disinden sonra bu vazifeyi ifa edecek genç ele
manlara imkân sağlamaları lâzımdır. Bugün 
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kanaatim şudur ki, buna da ihtiyaç yoktur, ila
hiyat Fakültesinden yetişen gençler gerek Tapu 
ve Kadastroda gerek Başbakanlık arşivinde ge
rekse Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivlerinde 
çalışacak görevi yapacak kabiliyettedirler. 

Değerli arkadaşlarım, yine bir geçici madde 
ile 24 maaş ikramiye esası kabul edilmiş. Millet 
Meclisinde. Bir teşvik maddesi olarak konmuş
tur. Ama kanunim esprisinde Devletin hizme
tinde çaşılaıı insanları biran evvel 24 maaş ik
ramiye vermek suretiyle Devlet hikmetinden 
ayırmaya hakkımız yoktur. Hakikaten cazip ge
lecektir. Çünkü 15 maaş nisbetinde bir ikrami
ye verdiğimiz saman birinci derecede tekaüt ola
cak bir arkadaşın eline geçecek ikramiye tutarı 
40 bin küsur lira, 24 maaş olduğu takdirde 
60 küsur bin liraya yükseliyor. Bu biran için 
cazip olup kendisini emekliliğe teşvik edecek
tir ama kanunun esprisini bozacağız biz. Eşit
lik yaratmak istiyoruz. Ayrıca bir değerli ar
kadaşım ifade buyurdu?ar. Millet Meclisinin 
kabul ettiği bu maddeye istinaden kendisini 
emekliliğe hasırlanma için bir kı^ım vatandaşlar 
birtakım borçlara girdiler, hazırhğa girdiler, 
Bu nasıl iktidar, bu nasıl Hükümet? Dediler 
arkadaşlarım. Ben de rimeli Türkiye'de iki Mec
lisin bulunduğunu bir kanun tasarısının iki Mec
listen geçeceğini Türk Milletinin bildiğine ina
nan insanım. Birinci Meclisin verdiği kararı ay
nen ikinci Meclis kabul eder bir hükmü esası da 
mevcut değildir. Onun için kendisini 24 maaşa 
göre hazırlayan arkadaşlarınız varsa kusura 
bakmasınlar. Türkiye'de ikinci Meclis vardır. El
bette tadile tabi tutulur. 

Ek 5 nci maddenin işsizlik yaratacağı iddia
sına gelince: Fikirdir, hürmet ederiz ama aziz 
arkadaşlarım, üniversiteyi bitirmiş Z3.yi.ziz genç
lerimiz bugün Devletin bünyesinde hizmet bek
lerken Devletin kadro imkânları müsait olmadı
ğı için kendilerine iş verilmemesi de bugün bir 
realite haline gelmiştir. Bunun da hesabını 
yapmak mecburiyetindeyiz. Kaldı ki bir değerli 
arkadaşımın ifade buyurduğu gibi mutlak su
rette emekli olmuş insanlara iş verilmiyecektir 
esası yok. Ya ücretinden vazgeçecek emekliliğe 
tabi hakkı devam edecek. Bu vazifede devam 
etme imkânı doğacaktır. Nitekim 657 sayılı Per
sonel Kanununun esasında da bu hüküm getiril
miştir. 

Vaktinizi daha fazla almamak için burada 
sözlerimi keserken bu tasarıyı getiren Hükümete 
bu tasarıda emeği geçmiş olan alâkalı Emekli 
Sandığına çok çok teşekkür ederken, kanunun 
getirdiği faydalardan istifade edecek ve Türk 
Milletine emeği geçmiş olan memur vatandaş
lara da bu kanunun hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, şimdiye kadar 
grupları adına 4 sayın üye konuşmuş. Şahıs
ları adına da 6 sayın üye konuşmuştur. Halen 
Riyasete gelmiş iki tane kifayeti müzakere 
takriri vardır. Birisi Sayın Selâhattin Özgür, 
diğeri Sayın Cemalettin inkaya tarafından. Yal
nız tüzüğümüz mevzu üzerinde lehte, aleyhte, 
üzerinde olmak üzere ikişer kişi konuşmadan 
kifayet takririnin oya konulamayacağını âmir
dir. Şimdiye kadar konuşan arkadaşlar le
hinde olmakla beraber aleyhinde olan tarafı 
da vardı konuşmalarının. Bu itibarla takriri 
tüzüğe uygun şekilde oylıyabilmek için konuş
muş arkadaşların hangi hususta konuştukları
nı tesbit edip ona göre muamele yapacağım. 

Sayın Yıldırım, lehte mi konuştunuz, aleyh
te mi efendim? 

CEMÂL YILDIRIM (İstanbul) — Lehte ko
nuştum. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, lehte konuş
tu. Sayın Öztürkçine? Yok... Sayın Hazerdağlı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Aleyhte. 

BAŞKAN — Aleyhte konuştunuz. Sayın Ko-
çaş. 

ŞADi KOÇ AŞ (Cumhurbaşkanınca (S. Ü.) 
— Kanunun lehinde iki maddesinin aleyhinde 
konuştum. 

BAŞKAN — Yani üzerinde. Sayın Ucuzal? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Lehinde ko
nuştum. 

BAŞKAN — Şu halde efendim, bir aleyhte, 
bir üzerinde konuşma daha yapılacaktır. Şimdi 
soruyorum efendim, sırada alan arkadaşlara. 

Sayın Kmaytürk? 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — üzerin, 

de. 
BAŞKAN — üzerinde. Sayın Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — üzerinde. 
BAŞKAN — Üzerinde. Sayın Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Lehinde. 
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NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Usul hak
kında söz istiyorum. Bunun başta yapılması lâ-
sımdı. 

BAŞKAN — Efendim, bunu önceden yapmak 
lâzımdı. Fakat onar dakika ile konuşmalar 
tahdidedilmiş olduğu cihetle sonuna kadar bü
tün arkadaşların konuşabileceği ümidi ile bu yo
la başvurmadım. Fakat konuşmalar uzadıkça 
takrirler geldi. Bu itibarla şimdi yapmak du
rumunda kaldım. Bir usulsüzlük içerisinde bu
lunmadığıma kaaniim. 

Sayın Koksal? 
OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Konuşmamın ağırlığı lehinde olacaktır. 
BAŞKAN — Yani üzerinde mi oluyor? Aley

hinde taraflar da var. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
ü.) — Ağırlığı lehinde. 

BAŞKAN — Ağırlığı lehinde. 
Sayın Işıklar? Yok.. 
Sayın Öztürk? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ağırlığı 
aleyhinde. 

BAŞKAN — Aleyhinde. Sayın Kınaytürk, 
üzerinde. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Muh
terem Başkan, değerdi senatörler; müzakeresi
ni. yaptığımız Emekli Sandığı tasarısının önemi. 
bütün arkadaşlarımız tarafından belirtildi. Bu 
7:onu üzerinde fazla vaktinizi işgal etmek iş
emiyorum. Sosyal adaletin bugün gerçekleş 
^si için uğraştığımız memleketimizde ve bil

hassa sosyal adaleti temelline oturma gayesin
de olan Adalet Partisi iktidarı ve hükümetle
ri bu tasarıyı getirmekle ve buna muvazi ola
rak Emekli Sandığının da bu tasarıdaki gayret
leri ve maliye Vekâletinin de bu husustaki ça
lışmalarını takdirle söze başlarım. Sosyal ada
leti getirme prensibini güden bu tasarının ge
nel görüşmesinde maddelere geçtiğimiz zaman 
ifade edeğimiz üzere inkilâptan sonra ayrılan 
emekli subay arkadaşlarımıza 30 yılını doldu
rana yüzde yetmiş ve her sene için de eklem 
veya tecil etmek suretiyle % 80 e kadar 40 se
neyi dolduranları öngören bu tasarı bir sos
yal adaleti getirmiştir. Yalnız orada bir ger
çek daha var. Askerlikten emekli olan ar
kadaşlarımız emeklilik ömründe veya dul ve 

yetimlerinin Millî Savunma Sağlık tesislerinde 
iflillî Savunma bütçelerinden konarak tedavi 
ettikleri gerekçesi de vardı. 

Binaenaleyh, hepinizin dikkatinizi çekerim. 
Bu adaleti getiren % 70 tasarısında ömrünü 
memuriyetle vermiş, Türk Milletinin hizmetine 
vakfetmiş ve son çağlarında da hastalık ıstı
rapları anında onları hastanelere, buyurun si
se yaptığınız hizmetlerin yatakları açıktır di
ye bir devlet eli, bir Sağlık Bakanlığı hastane-
'erinde bakacak bir müessese bu tasarıya geti
rilmemiştir. Binaenaleyh, ben sayın Maliye 
Vekâletinden ve sayın Emekli Sandığından, hiç
bir külfet yüklemeden, bir teklif verdim. Emek-
i olanlar da bu bir madde olarak yedinci ek 
iadde olarak getiriyorum. Diyorum ki yük

sek iltifatınıza mazhar olursa, iki fıkranın sonu-
'ia üçüncü bir fıkra olarak ekliyorum. Ve diyo-
'iım ki: Emekliliklerin de devlet hizmetinden ay
rılan veya (D) cetvelinden emekli olup ayrılan
c a da Sağlık Bakanlığı kurumları ve teşkilâ

tında kendileri, dul ve yetimlerine bakılar. Bu-
ı̂ım malî portesini de emeklilik aylıklarından 

"Emekli Sandığında anılacak bir fer-la % 2 ke
silerek toplanır. Bu toplanan fonlar da Sağlık 
Bakanlığına devredilir, iltifatlarınıza mazhar 
olursa sosyal adaleti tam gerçekleştiren ve hazi
neye de bir külfet yüklemiyen bu maddenin ek
lenmesini yüksek Senatodan istirham edeceğim. 

Ayrıca, ister 15 maaş, ister 24 maaş verilsin 
bu nun üzerinde yüksek takdirlerinize arz ede
rim. Grupumuzun kararı gereğince bizler bu hu
susta bir konu konuşamıyacağız, yalnız ne tek
lif ederse etsin Yüksek Kurulunuz Emekli San
dığı burada yine burada bir sosyal adalet ya
pıyor arkadaşlar. Lütfen üçüncü maddeyi oku
yalım diyor ki ikinci fıkrasında: Bu ikramiye 
fiilî hizmet süreleri 25 - 30 yıl arasında bulu
nanlara her tam yıl için 25 sene 11 ay olunca 
11 ay nereye gidiyor, ikramiyede. Hesabını 
yaptım, bir liranın hesabı olan emekli arkadaş
larımıza 10 ay gibi % 50 si verilmek suretiyle 
30 senesini doldurana 15 maaş ikramiye ver
mekle % 50 sini vermek suretiyle, 25 seneyi ge
çiren bir arkadaşımın 25 sene bir ayı ne oluyor. 
Lütfeder orayı okursanız orada bu gayet kapa
lı olarak geçilmiştir. Bendeniz bir takrirle yine 
oraya ekledim. Lütfen dikkatlerinizi ve alâka
larınızı istirham edeceğim. Bu da sosyal adaleti 
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getirme bakımından günü gününe hesabedil-
mek şarti ile bunun da önemi ortada olacak
tır. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk bir dakikanız 
var efendim, lütfen bağlayın. 

FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Biti
riyorum efendim, maddelerde de konuşacağım. 
Şimdi umumi konuşuyorum. 

Ek Madde 3. — Askerlik hizmetleri üzerin
de arkadaşlarım durdular. Ben de duracağım. 
Mühendis olsun, doktor olsun, teknik adam ol
sun. Devlet hizmetleri tümdür. Asker diye bir 
arkadaşa külfet yüklemeye kimsenin hakkı 
yotur. Misal vereceğim, Bayındırlık Vekâletin
den bir mühendis arkadaşım yahut doktor ya
hut her hangi bir memur arkadaşım, aynı sınıf
tan bir asker arkadaşımla, bir zamanlar ben
denizin de başıma geliyordu. Avrupa'ya tek
nik ihtisas için gittiler, tahsil ettiler döndüler. 
Mecburi hizmet 25 sene ama mecburi hizmet
ten sonra kaç sene kalmışsa altı sene kalmış
sa 12 sene daha. Bu çile arkadaşlar. Ve bunda 
şöyle bir aksaklık var. Asker arkadaşlarıma 
dışarıya gitmeyin teknik adam olmayın. Yok 
arkadaşlar askerî teknik ve ilmi bugün artık 
sağa dön, sola dur ileri git, değil, tekniğin en 
yüksek olduğu atom devrinde bugün askerî 
mühendislerin sivil mühendisler ayarında ye
tişmesini aya gidilen bir çağda bunların he
saplanmasını istediğimiz bir devirde askerî tek
nik elemanlara dışarı gitme demektir bu. 25 
sene hizmet 12 sene daha hizmet 37 sene. Ömrü 
yetmez. Zaten 25 yaşında vazifeye başlıyacak 
37 daha 67 sene sonra emekli olacak. Böyle şey 
olmaz. Bâzı arkadaşlarım yanlış hesap veri
yor. Askerî eleman orada maaşını alırmış, 
ödesin maaşını. Bir imkân sağlayın. Böyle şey 
olmaz. Sosyal adalet ilkeleriyle, sosyal adalet 
ilkelerini iddia eden A. P~ böyle bir maddeyi 
getiremez buraya. Binaenaleyh, devlet hizmetin
de eşitlik vardır. Hangi vekâlette arkadaşım 
nerede olursa olsun aynı eşitlik hakları... O da 
25 sene, o da 25 sene. Binaenaleyh, bu madde
nin de aleyhindeyim. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın Sayın Kmay
türk. 

FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Hulâ
sa gayet. Sosyal adalet ilkelerine inandığım 

bu kanunda Yüksek Heyetinizin her maddesi
ni sabaha kadar da olsa delik deşik ederek, 
sosyal adaletleri tam temeline oturtmanızı say-
giyle arz ederim, hürmetlerimle. (Alkışlar) , 

BAŞKAN — Sayın Öztürk aleyhte. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, Emeklilik Kanununa ek 
olarak çıkarılacak olan bu kanunda sarf edilen 
"abanın müspet olduğuna inanıyoruz. Burada 
emeklilikte eşitlik % 70 e çıkarılma durumu yi
ne dul ve yetimlerin aynı statüye tabi tutul
ması gibi üç müspet oluştan sonra kanunun 

^.iğer taraflarına geçtiğimiz zaman kanunu 
tatmin edici görmüyoruz. Bilhassa beşinci mad
dedeki ihtisas konusu kapalı bırakılmıştır. Bu 
her zaman için adam kayırmaya suiistimale 
müsait bir durumdur. Bunun ya bütün emek
lilere verilmesi bu hakkın yoksa tamamen kal
dırılması uygun olacaktır. Bugüne kadar yü
rütülen bu gibi ihtisas kabul edilen branşlar
da ödenekler ayrılmış, tapuda olsun diğer yer
lerde olsun bu işten anlıyan kişiler zaman za
man görevlendirilmiş, geçici olarak bu vazife 
yapılmıştır. Bugün de aynı şekilde hakikaten 
ihtiyaç duyulan kimselerin çalıştırılması müm
kündür o şekliyle. Bu şekliyle ise tamamen Ba
kanların emrine verilmiş, istediği kişiyi ala
cak istemediğini ihtisası yok diye kabul etmi-
yecek şekilde suiistimallere sebebolacak bir 
esas ortaya gelmektedir ki, öyle zamanlar ola
cak ki bu seçişlerde bu konular mahkemeye 
kadar intikâl olacak hattâ Anayasa Mahke
mesine kadar götürülecek neticeler doğuracak
tır 5 nci maddedeki durum. 

8 nci maddeye gelince: 8 nci madde de Mil
let Meclisi 30 yılını dolduran emeklilere bir 
defaya mahsus olmak üzere maaşının 24 katı 
verilmesini kabul etmiştir. Bu çok uygun bir 
görüş ve yerinde bir karardır. Şöyle M, bugün 
Türkiye'de üst kademeleri yüksek maaşlarla 
doldurmuş olan kişiler çekilmedikleri için alt 
kademedekiler kadro sıkıntısı çekmekte ve bil
hassa terfih edememek imkânları ortaya çık
maktadır. Bunun en güzel örneğini Devlet De
miryollarında görüyoruz. Bir memurluk statü
sünde daima pramit aşağıdan yukarıya doğ
ru. gider, yukarıda bir piramit şeklinde sivri-
lecekken bugün Devlet Demiryollarında tersi-
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ne bir pramit hâsıl olmuştur. Bir zaman da or
duda aynı şey vardı. Bugün dahi o tıkanıklık gi
derilmiş değildii*. 

Şimdi 24 katına çıkarıldığında bu epeyce 
bir para tutacağı için bunu bugüne kadar yıp
ranmış olan 30 yılını bu memelekete vermiş 
olan, ömrünü vermiş olan artık çalışmaların
dan verim dahi sağlanamıyacak duruma gelmiş 
olan insanların buna dayanarak hakikaten 
emekliye ayrılmaları ve böylece de kadroların 
boşalması mümkünken ve ayrıca eline geçecek, 
ömrünün sonunda, meslekinin sonunda eline ge
çecek bu para ile bir ev sahibi olmak veya her 
hangi bir şekilde bir ekonomik yönden kendi
sini geçindirecek bir teşekküle girmek veya ça
lışmak veya bir ticaretle uğraşmak imkânı hâ
sıl olacakken bu kapıda kapanmıştır ve böyle
ce de kanun getirdiği yüzde 70 lerle yine kim
seyi ayırmıyacaktır. Yüzde 15 lerle de ayrılmak 
istemiyeceklerdir, devam edecektir: Öyle ise o 
bakımdan kanun hiçbir yenilik getirmemekte
dir. Ve tıkanıklık devam edecektir. Kanunun 
bu maddesi Millet Meclisinde kabul edilen şek-
livle kabul edildiği takdirde faydalıdır. Yoksa 
diğer yönüne şahsan oy vermiyeceğim, aley
hinde oyumu kullanacağım. 

Ayrıca bir geçici madde eklenerek emek
liye ayrılan bu kişilerin sermayelerinin yüz
de 1 miktarı, yüzde 20 si, yüzde 25 i belli bir 
kurumda veya belli bir teşekkülde toplanarak 
bugünkü Ordu Yardımlaşma Sandığı gibi ve
ya buna benzer bir teşekkülde değerlendirile
rek bu emeklilerin bu paralarından faydalan
ması sağlanabilirdi.. Bu da kanun tasarısında 
yoktur. Tek tek bunlar bir araya gelemez ama 
kanuna bir ek madde olarak konsaydı bu emek
liler için bir ışık tutulmuş ve ilerisi için para
larını değerlendirmek ve ondan bir geçim im
kânı bulmak mümkün olacaktı. 

Yine 30 yılını aşanların 30 yılını aşmıyan-
lar gibi değerlendirilmediği görülüyor. 25 yıl 
ile 30 yıl arasındakilerin ikramiye alacağı nis-
bet daha farklı, 30 yılını aşanlarınsa 30 yıldan 
aşağıdaki olanlar kadar farklılık gösterme
mekte, yüzde itibariyle çok daha düşük olmak
tadır. Öyle ise kanun bu yönüyle de noksandır 
ve yetersizdir. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, bir dakikanız 
var efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Topar
lıyorum efendim. Bu kanun bir ihtiyaçtan doğ
muştur. Bu ihtiyacı bütün Türkiye Büyük Mil
let Meclisine ve Emekli Sandığı mensupla
rına maletmek gerekir. Bunun üzerinde şu ve
ya bu partinin bir eseriymiş gibi ifadeler kul-
lanmaksa T. B. M. Meclisinin bütünüyle bağ-
daştırılamıyacak kadar hafife alınacak bir ifa
dedir. Bu bakımdan bu kanunun tümü üzerin
deki görüşmelerimizi anlatacak zamanın azlığı 
sebebiyle maddeler üzerine geçildiğinde bütün 
görüşlerimizi derinliğine ve esasları ortaya ko
yarak anlatacağız, açıklıyacağız. Yüce Heyet 
bu noksanlıkları takdir edip kabul buyurduğu 
takdirde kanunda daha iyi değişikliklerle, da
ha iyi neticeler getirecek şekle sokulması sağ
lanmış olacaktır. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kifayet takrirlerini okutuyo
rum. Kifayet takrirleri kabul edildiği takdirde 
komisyona ve Hükümete söz istedikleri takdir
de söz verilecektir. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

5434 sayılı Kanunun tadil tasarısının tümü 
üzerinde yapılan konuşmalardan tenevvür edil
miştir. Konuşmaların kifayetini arz ve teklif 
ederim. 

Tabiî üye 
Selâhattin özgür 

Sayın Başkanlığa 

Tasarı hakkında sayın gruplar adına, sayın 
üyelerce de şahısları adına yapılan konuşmalar 
sonucunda Yüksek Heyetin tenevvür ettiği ka
naatindeyiz. Kifayeti müzakere teklifimizin oy
lanmasını arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir 
Cemalettin Inkaya 

BAŞKAN — Müzakerelerin kifayetini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon söz istiyor mu efendim?... Buyu
run, Geçici Komisyon Başkanı Sayın Ege. 

GECÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun saygı değer üyeleri; 
müzakeresini yapmakta bulunduğumuz 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kamı-
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nuna ek ve geçici maddelerin eklenmesine ve 
bu kanundan bâzı maddelerin çıkarılmasına dair 
olan kanun tasarısı üzerinde komisyonumuz bilâ-
fâsıla 8 saatlik bir müzakereden sonra Millet 
Meclisi metni üzerinde bâzı değişiklikler mey
dana getirerek şimdi muhterem üyelerin ellerin
de bulunan tadilâtı temin etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, komisyonda da 
aynı Yüce Senatoda olduğu gibi muhalif, mu
vafık bu tasarı üzerinde arkadaşlarımız bilhas
sa reform maddelerini kapsıyan maddeler üze
rinde ittifak halinde idiler. Ve bu maddelerin 
üzerinde memleketimizin emekliye ayrılmış veya 
emekliye ayrılacak olan, Devlete hizmet ver
miş insanlarına bu tasarının saelıyacaeı imkân
ların Parlâmentomuz için hakikaten büyük bir 
hizmet olacağı yönünde konuşmalarını o istika
mette yapmış ve bu hususu belirtmişlerdir. 
Aynı. konuşmalar aşağı - yukarı Senatomuzda 
da devam etmektedir. Tümü üzerinde gruplan 
ajdma ve şahısları adına konuşan arkadaşlarımı
zın bu tasarının Senatomuzdan hatasız veya eT: 
az hatalı şekilde çıkarabilmesi için gayret gös
termekte olduklarını müşahede ediyoruz. Hepi
miz bu noktada müttefik haldeyiz. Bunun ikti
darla, muhalefetle her hangi bir şekilde ayrı 
avrı ilgisi olan bir mesele olmadığından mem
leketimizin büvük dâvalarından biri bulunması 
hasebiyle ittifak halindeyiz. 

Yalnız bâzı maddeler üzerinde arkadaşları
mız kendilerince haklı tenkidler yönelttiler. Ben 
tümü üzerindeki konuşmalarda maddelere taal
lûk eden bu hususlar üzerinde durmayı zayit 
arörüvorum. Hattâ bâzı arkadaşlarımın da his
lerini ifade ettikleri gibi komisyonun söz alma
sını "lüzumlu veya lüzumlu olmıyacağı mevzuu 
da bir tartışma meselesi halindedir. Ama arka
daşlarımızın yapmış olduğu tenkidlerin komis
yonca nazarı itibara alındığını, maddelerde ge
reken izahlarının yapılacağını ifade etmiş ol-
mak için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Sözlerimi burada keseceğim ve maddelerin 
müzakeresine geçildiği zaman gerekirse komis
yonumuzca alman kararları burada açıklamak 
için söz alacağım. Teşekkür ederim. 

BALKAN — Hükümet adına Maliye Bakanı 
Sayın BiVehan. 

MALÎYE BAKANI CÎHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum

huriyet Senatosunun muhterem üyeleri, seneler
den beri kanıyan bir yara halinde devam eden 
emekliler arasındaki eşitsizliği, adaletsizliği 
kaldırmak için, Hükümet tarafından hazırlanıp, 
Yüksek Heyetinize sevk edilen kanun tasarısı
nın müzakeresi sırasında bu tasarının lehinde 
ve aleyhinde konuşan bütün arkadaşlarıma şük
ranlarımı arz ederek söze başlıyacağım. 

Bütün değerli arkadaşlarımın da üzerinde 
durdukları gibi, bu kanun tasarısı uzun zaman
dan beri yüz binlerce emekliyi çekmekte bulun
dukları ıstıraplardan, kurtarmak ve emekliler 
arasındaki adaletsizlikleri bertaraf etmek mak-
sadiyle sevk edilmiş bir tasarıdır. Bunun Yük
sek Heyetiniz de müzakeresi sırasında şayanı 
şükrandır ki yapılmış bulunan tenkidler tama
men Millet Meclisinde ve Senato komisyonunda 
vapılmıs olan ilâvelere müteallik olmuştur. Bu
nu da Hükümet tasarısının gerçekten iyi hazır-
Hnmış bulunduğunun bir delili kabul etmekte
yim. 

Değerli arkadaşlarımın üzerinde durduğu 
°ibi bu kanun tasarısı mevcut bütün emekli re-
ümlerini tek bir rejime ifrağ etmekte ve emek
liler arasındaki % 50 - 70 farkı kaldırmak su
retiyle adaleti sağlamaktadır. Bu kanunun ge
tirmiş bulunduğu yenilikler aşağı - yukarı altı 
noktada toplanmaktadır: 

1. Emekli dul ve yetim aylığı tahsisinde 
sivil iştirakçiler içinde 30 yıl hizmete karşı
lık % 70 uygulanması kabul edilmektedir. 

2. 30 yıl hizmet için kabul edilecek bu 
% 70 nisbetfnin bundan önce ballanmış sivil 
42 sayılı Kanundan önce bağlanmış askeri, 
emekli dul ve yetim aylıklarına da uygulana
caktır. 

3. Bu tasarının yürülüğe gireceği tarih
ten önce bağlanmış bütün emekli dul ve ye
tim aylıklarının spn rütbe derece ve kadro 
unvanı aylıklarına göre yükseltilmesi temin 
edilecektir. 

4. Dördüncü maddesi ki, benrn kanaati
me göre bu kanunun en önemli noktasıdır. Bu 
maddenin kabulü halinde, bundan böyle eski 
emekli, yeni emekli 1938 de emekli olmuş, 
1988 de emekli olmuş gibi durumlar ortadan 
kalkacak ve personelin maaşına yapılacak 
her hangi bir zam otomatikman emeklinin de 
maaşına inikas edecek, intikal edecektir. 
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Bir beşinci nokta emekli ikramiyelerinin 30 
yıl hizmet için 12 maaş tutarından 15 maaşa 
çıkarılmasıdır. Böylece tabiî 30 yıl hizmet eden
ler için, 12 maaş tutaarında olan ikramiye 
bundan böyle 15 maaş olarak ödenecektr. 

Bir altıncı noktası, Hazineden ödenmekte 
olan emekli dul ve yetim aylıklariyle vatani 
hizmet tertibi aylıklarının ve bağlama ve öde
me işlemleri, bundan böyle Emekli Sandığına 
devredilecek ve bu aylıkların da çekle öden
mesi kabul edilmiş olacaktır. 

Bu yenilikleri getiren tasarı üzerinde de
ğerli senatör arkadaşlarımız bilhassa emekli
lerin Devlet hizmetinde istihdam edilmemesi
ne dair olan hükümler ile, 24 maaş ikramiye 
verilmesi konusu üzerinde durdular. 

Şimdi, sözlerime başlarken de arz etti
ğim gibi, getirmiş bulunduğumuz kanun tasa
rısı bir tasfiye kanunu değildir. Biz bu ka
nun ile Devlet memurlarına 24 maaş ikramiye 
verelim de bu memurlar bırakıp gitsin diye 
bir düşüncenin içinde olmadık. Olmıyacağıs. 
Devlet memurlarına ihtiyacımız vardır. Biz 
bunların 24 maaş gibi bir cazip teklif ile emek
liye ayrılmasını Hükümet olarak arzu etme
mekteyiz. Bu noktaya gelmişken bir değerli 
arkadaşımın bendenizi kasdederek «Maliye Ba
kanının Meclisteki müzakereler sırasında 24 
maaş ikramiye verilmesini kabul ettiğini, ama 
buraya gelince kabul etmediğini» ifade bu
yurdular ve zannediyorum eğer yanlış tut-
madımsa bunu böyle yapmak suretiyle - gü
ya Meclisin 24 maaşı kabul ettiğini Senato
nun kabul etmemiş durumda olacağını» ifade 
buyurdular. Ben öyle zannediyorum ki, Se
nato ile Meclis, birbirine rakip iki siyasi parti 
değildir ki, onun kabul ettiğinin burada ka. 
bul edilmemiş olmasından dolayı Senatoya 
her hangi bir gölge gelmiş olsun. Her ikisi de 
birer Anayasa müessesesidir. Kaldı ki, zabıt
ları yanıma aldım. Değerli arkadaşıma da tak-
dim edeceğim. Tetkik buyuracakladır. Orada 
göreceklerdir ki, bu tadil teklifi verildiği za
man Millet Meclisine Başkanlık eden zat sa
dece Komisyona ne diyeceğini sormuş, Komis
yon, «bu teklife iltihak ettiğini» beyan etmiş
tir. Zabıt buradadır. Bunları değerli arkada
şıma takdim edeceğim. 

Nitekim halen elimde ve basılmamış olan, 
matbaaya gitmemiş olan zabıtların 218 nci 

sayfasında aynen «Sayın Başkanlığa, görüşül
mekte olan tasarı geçici madde olarak aşa
ğıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. Tekirdağ Halil Başol» Ve vaktanizi al
mamak için okumıyacağım «ve 24 maaş tuta
rında ikramiye verilir» Teklifini haizdir. «Baş
kan, efendim bu önergeye komisyon katılı
yor mu? diye soruyor. Bütçe ve Plân Ko
misyonu Başkanı Mesut Erez söz almış ve 
komisyon olarak katılıyoruz, takdir Yüce He
yetindir» demiş. «Başkan efendim komisyon 
katıldığını ve Yüce Heyetin de takdirine bı
rakıldığını ifade ettiler. Şimdi önergeyi oy
larınıza sunuyorum ^ Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir, Efendim.» Burada 
ne Maliye Bakanına sorulmuştur ve ne de Ma
liye Ba,kanı biz bunu kabul ediyoruz diye bir 
beyanı sebk etmemiştir. Zabıtlara dayanmak
tadır. Binaenaleyh çok isterdim ki, değerli se
natör arkadaşlarımızın buradaki her beyanı 
mutlaka hakikatlere uysun. 

CEMAL YILDIRIM (istanbul) — Oy verme
diniz mi? Orada değil mi idiniz? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Hayır vermedim. Muhterem Be
yefendi, zatıâliniz orada idiniz. Ben bunun le
hinde oy vermedim, aleyhinde konuşmadım, es
babını arz edeyim. Çok geç saatlerde müzake
reler devam ediyordu, bunu takiben de idare 
âmirlerine tazminat verilmesi hakkındaki kanun 
tasarısı, kanun teklifi mevcut idi. Müzakere
lerin nasıl süratle geçtiğini orada bulunduğunu
za göre zannediyorum ki, görmüş olacaksınız. 
Nitekim bütün zabıtlarda bu mevzular sureti 
katiyede Hükümetten sorulmadan, bütün tak
rirler için buradadır, zabıtları takdim edeceğim, 
hiçbirisinde Hükümetin ne düşündüğünü sor
madan sadece Bütçe ve Plân Komisyonu Başka
nına sormak ve onun cevabını aldıktan sonra 
oylanmıştır. Zabıtlar buradadır, tetkik buyu
runun. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerime başlarken 
de ifade ettiğim gibi değerli arkadaşlarımızın 
tenkidleri sadece Millet Meclisinde ve Cumhuri
yet Senatosu Komisyonunda vâki değişikliklere 
taallûk etmiştir. Bunlardan Sayın Reşat özar-
da'nın beşinci maddesi mevcuttur, bu emeklili
ğe tabi olmıyan, Devlet ve diğer kamu tüzel ki
şiliklerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda daimî 
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veya g_cH ^<-^'-1 '~r^j~ ' * J ~T~Tr~" yev*~ "7Z 1~ 
mak suretime r,a' H ı 1 -*1 ^""e"'" ÎT" - ">•"•" ' •""-
lıkları ke°jlir oaIıîin«Ie bı* " T V^ "ZT"^ 2"' i 
tir. Bi1 nr*ı"'1 eni/ı ~~z vi-o - , ı n ' , " ! * ?:"•"- ki, ^ ı-
da bulman d*~5e*üi prk" - l ı - ^ --*: - 1 .":*, 
büyük ' .• b^^canls - i""*D b «ır v^r:n jı -
talâasım almak suretivle O ^ B ' I ^ K VS bu oy~^ — -
da, şayet açık ^ıd--» -"-"iv--- —_ı, O. H, ?. "ine dâ
hil, A. P. Kine r s - J . i-" « ^İÎG rb>l * iilr+ve-
kili a rkada~la^nz %-s n ıv 1"%1 id0 r? akv^m^e 
oy kullanmı-iarî'1 * *2 b ' j I-.--".- - ı.»* ^yn *« cV!"-
ğumuzu, gere-1_ bp-.ı le::J- ' "̂  ' ; •a'^ar" c!° u" 
kendi grupumda. c:v :?,""-ıcn k'—b;; o~,.v"",z'bı 
bunu ifade etr-üş Vvbn: ^ t r ^ - , He,- I r ] ü \ / ' . 
ile bu made'c " "r ı V ı "•%^i^1" 3,- - ı " ' ' " ' ^ 
madde de5il'ir, T"* ılar*1 '"'i : \ • b \ " -
rafla. u c h ı A -er 
olarak eme'dil^r bir zh~-:~ Dî rlıi ^e r"^ •> k~ 
mu tüzel kbilikler'b: \ e ^-.!' ı v / " ı >.•---
kışlarda eabr;'r ^yi'~-^~ rb "̂  ""i" ^ - " i s^ , ,~,";"1 
edilir, fakar Ivn""; t*tr in iı-r-ı beyüo (>° :l-i-\ 
Bendeniz b.mıın ^CJC'I ke-"'"' gT-Dv-v.:' :- Z ı r r r -
mamda, gere1: Tnc-'^c^cV-: î;-j/. • ..a^c'a ifa./-
ettim. Bugün id-lb. e,"il"İ£i r:C 1 cc a*'s~ e/ c":-
îiîiğe tabi oLr<ryr-r> T'-~İcrJe ?°!:ı;ın c:: e""Ilh.,> 
adedi bâzıların n ifc "e £ ^ F J ~ ' : ^ i '2 ' \ - ' in '''--
si, onbin kişi roği'Jir. IZbr w Zr . c v n l r^k*1 ıh
ları gerek korı i iyovb\ >~a"ek£e kc:ıc'i ;; - ,pr r -
da arz ve if ado ettim. \ «.Jnek Z5evet.'nir"'n •>:a 
lûmu olsun için burada da bmu r r j cdeb^Iiim. 
Bendeki rakamlara göre, ki bu rakamlar Devle
tin arşivinden çıkarılmıştır, bunların adedi aşa
ğı - yukarı 1 500 kişi kadardır. Halen emekli 
olarak Devlette çalışan üç sınıf vardır. Bunlar
dan bir tanesi emeklilik haklarından vazsrece-
rek sanki emeldi değilmiş gibi diğer Devlet me
murları gibi kaç lira maaş alıyorlarsa o maaşı 
almaktadırlar. Buna hiç kimsenin bunları çı
karacaksınız, istihdam etmiyoceksinia diye bir 
iddiası olamaz "^u ]•-,-]->*•—i- T16V. !11T>-- ı^- -z:. 
mur nasıl " " T ^ .T- *-V~_ - ; < a ı ek ^ <\ ' . ' 
şey almıyo "oa v - -' :ı ; k 'A \al.i Z'"-
len Sivil S ı T -„ -" - - - , " - -^e ' • ^ J 1 '-> 
Bunun dış n ^ ı {") crt^clji, ^ı ^^ ~'-v~ cL 
alan emekiıZe. v " b •. bi - r1e - T - '- , r n Q- ^1 -
leler vard: - 13"n çfr " ' ^ ı" - • •• '- ' a 
gere genel Dutçedc^1 ve -nv l r - - . -o1 ' 7 a 
(E) cetvelini? filı r-?ı -l-« t- ' '6 O^B*^ ^ -b,-
yine bizim eli :zdc ^"1- n-n r,-ıi™ -ıi« ,-» ^ .^ 

- - :"1 ı-J-9''cr- ve mülhak bütçelerden yevmi
ye a b n 577 ki^i vardır, emekli ve bu minhaysil-
mecmu 1057 İrişidir. Bunlara yıllık olarak öde-
. .-j ^cbKg ise 20 milyon 182 bin 488 liradır. 
T-na il " w ' r n iktisadi Devlet Teşekküllerinde 
7 •" t ine e lelJi çalışmaktadır. Bütün bunları 
M7. ve ifade ederek biz Hükümet olarak diyoruz 
.-i. ek beşinci maddenin biz karşısındayız. Biz 
o -»eklilerin çalıştırılmaması gibi bir prensibi ka
bul etmiyoruz. Encümen bir teklif getirmiştir, 
f--u teklif sanki Hükümetin teklifi imiş gibi Ma-
~>"r~ı B.kanl'iğîna veriliyor, Bakanlar Kurulunun 
ı^^dir"i3 veriliyor diye birtakım tenkidler yap-
1"]" '. E k böyle bir hükmü kabul etmiyoruz ki, 

• ^°:-:n tâyin veyahut terfilerin! veyahut mes-
"'^~i>n, vazifeden çıkarılmalarını kabul etmiş 
'" b.n. Esasını kabul etmiyen Hükümet, tefer-
"al_nn kabul etme gibi bir durumda değildir ki. 

~ ' a en aleyh biz Hükümet olarak Sayn özarda'-
r - ı tVdif ettiği ve komisyonda tadil edilmiş şek
l i y i olan hususu kabul etmemekteyiz ve Yük
sek Heyetinizden bu maddeye rey vermemenizi 
?Iükir:ıet olarak istirham ediyoruz. (Bravo ses
leri.) 

Yine muhterem arrkadaşlar, geçici yedinci 
'j? f1 ,1e vardır, bu geçici yedinci maddeye göre 
£°ym Turgut Göle tarafından teklif edilmiştir, 
i 'a^-^a Organı üyelerinden olup da 1046 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce üye-
'sk!;cr> ayrılmış veyahut vefat etmiş veya emek
li,"? ayrılmış bulunanlar hakkında da 1046 sa-
yılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Şimdi Yüksek Heyetinizi tenvir halamından 
bir noktayı arz etmeme müsaadelerinizi istirham 
edeceğim. Biz Hükümet olarak evvelâ onu arz 
edeyim, bu maddenin de karşısındayız... 

MEHMET HAZER (Kars) — Tadili var.... 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Devamla) — Tadilinin de karşısındayız. 1046 
sayılı Kanun bildiğiniz gibi halen Parlâmentoda 
- u ı , - n o- -_ii!i et vekili ve senatörlere iki senede 

'•' ' rfı e;mciv suretiyle emekliliklerinin devam 
r -1' h^î-'rr1 vermiştir. Saym Turgut Oöle'-
n" •» -.V "'"'blıfi rieciisçe kabul edilmiştir. Bu tek-
r " ı ° rcebc-'nds yasama organı üyesi olup 
"a \ " *• PtT-ıis olanların da bu 1046 sayılı Ka-
11^1 \-\-z o. > as> istenmektedir. Şimdi prensibo-
' T ^ ' c! 1>l -.Ta Hükümet olarak bunu buradan 
3 -z ve iL-n ediyoruz ki, umumiyet kaidesine uy-

-y ıı, c_>dece muayeıı bir zümreyi istihdaf eden 
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her türlü kanun ve tasarrufun karşısında bulun
maktayız. Eğer bunu kabul ediyorsanız Mebus 
olmıyan, senatör olmıyan diğer memurun ne 
günahı vardır, niçin onlar için kabul etmiyorsu
nuz? Binaenaleyh biz Hükümet olarak bu mad
denin de karşısındayız. Sizden bu maddenin 
kabul edilmemesini de arz ve istirham ediyoruz. 

Yine bir muhterem arkadaşımız neden 15 ma
aş verildiğini, sordular, onlara da arşı eevabede-
yim. Halen meriyette bulunan 657 sayılı Ka
nunun 191 nci maddesi sarahaten şu hükmü koy
maktadır; şu kadar ki, verilecek ikramiyenin 
miktarı bağlamaya esas tutan aylığın 15 katını 
geçemez. Biz 657 sayılı Kanunun 191 nci mad
desini aynen bu kanun tasarısına aktarmış bu
lunuyoruz. Binaenaleyh 15 maaş ikramiyenin 
verilmesi buradan ileri gelmektedir. 

Yine bir değerli arkadaşımız; bu % 8, % 14 
şeklindeki nisbetlerden Emekli Sandığına işti
rakçi olanların % 9 vermesi hususunda bir tek
lifte bulundular. Bu husus 508 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununda da aynı şekildedir. İşçi, ya
hut sigortalı % 5 yaşlılık, malûllük, % 4 hafta
lık sigortası primi olmak üzere % 9 eder; buna 
mukabil işveren; % 6 malullük, % 4 hastalık 
ci?ortası primi ve ayrıca % 1,2 ilâ % 8 arasmdar 
iş kazaları ve meslek hastalıkları primi ve ayrı
ca % 1 de analık sigortası primi olmak sure
tiyle i§ ve işçiler daha fazla bir ödeme yapar. 
Bizim yapmış olduğumuz hesaplar bunu göster
miştir. Bunu yaptığımız takdirde Emekli San
dığının durumunda bir değişiklik olmryacaktır, 

Sözlerimi uzatmıyacağım, mühim olan bu 
kanun tasarısının değerli heyetinizin da kabul 
buyurduğu gibi konuşmaları 10 dakikaya inhi
sar ettirmek suretiyle, bu kanunun süratle çı
karılması arzusunu izhar etmiş bulunuyorsunuz, 
^endeniz de uzan boylu konuşmıyacağım; benim 
arzum şudur : 

Kanun tasarısının Hükümet tarafından sevk 
edilen şekliyle kabul edilmesi, Hükümetimizin 
arzusudur, Bunun dışında yapılmış olan deği
şiklikler hakkındaki kanaatlerimizi arz et t ik Bu 
kanunun süratle çıkarılması suretiyle, uzun za
mandan beri ıstırap çeken emekli,, dul ve yetim
lerinin durumlarının ıslahını ve böylece tasarının 
biran önce kanuniyet kesbetmesi hususunu istir
ham eder, Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım, 
(Alkışlar) 
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jayet sorulara 

Saym Başkan, 
r ! K, ğumuz tasarı 

ı la n hemen hep-
ıün ^amandan beri 
"di Bu sebeple, 
1 'J i, <n arkadaşlar 

j Î 

c.a 

vtı .y„ , bugüne kadar 
i ı ı Çeşitli emekli-

>*- ^ barem sistem-
(ı ~r "> darı mevcuttu. 
b - "> aya getirerek 
i- T rı-em kurmuş olu-

' -ik etmek iste-
l ^ n başlanılmış 

° r ^^ nihayet geimiş-

"> \ cııphesiz bâ-
I rc jb r ssas maaş 

^cit-ıektedır, verile-
1 e *r, ^ ıckli çağın-

1 ^ v n oya bunia-
1 ) Hu ' ydalanacak-

i , i ı ' ele mükel-
cIJ< '• itim % 6 dan 
riAız e rekîi çağında 
" ' ' e n aidat miktarı 

71 i ' •> jr . ^afiyet gel-
o . if-aa- zamları ile 

— ab r :ümlerinin 
o , / ! hissedil miyecekti. 
ta ^ar-ı > is için bir 
v 'v ı um olacakları 

1 1 c -M ^ P " ^ !",rn ciOi\ bir hak 
ı " in i e b i le r ine bir fedakârlık 

• ;" -:: . J.L"kvi "-cin. belki de bunlar arasında bir 
şikâyet konusu olabilir. 

Muhterem. arkadaşlar, diğer arkadaşlar gibi 
bc-n de bu kanunun prensiplerine uymıyan da
lı:"1, doğrusu, Emekli Sandığı Kanunumuzun 
gatirrıiş olduğu prensiplere uymıyan ek madde
ye takılmak istiyorum, 

Bu maddeye gors, emeklibr veyahut malu
liyet maaşı alanlar Devlet ve İktisadi Devlet 
Teşebbüsleri veya buıda-va bağlı işletmelerde 
emekliliğe-tabi olmıvan bir vazife kabul ettik-
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leri takdirde ücretli, yevmiyeli bir vazife kabul 
ettikleri takdirde emekli maaşları kesilecektir. 

Muhterem arkadaşlar, emekli aylığı bir si
gorta ise, buna Devlet olarak hakkımız yoktur. 
Eğer bir sigorta sistemini tatbik etmişsek; 
emekli aylığı nihayet primi ödenerek, bir hiz
met yapılarak elde edilmiş olan bir haktır. Bu 
hakkı şu veya bu vesile ile elinden almaya, ya
ni, iktisabedilmiş olan bir hakkı elinden almaya 
bir hukuk devletinde imkân olmamak lâzımdır. 
Devlet şunu yapabilir; ben emekli kullanmrya-
cağım. İstihdam statüsünü ona göre tesbit ede
bilir. Şu şu şu hizmetlerde emekli kullanmıya-
cağım diyebilir. Ama, emekli kullanırsam, emek
li maaşını elinden alacağım demeye hakkı ol
mamak lâzım. Denebilir M, kadrolu, maaşlı, ay
lıklı memuriyetlere câyin edildiği takdirde 
emekli maaş, kesiliyor. Orada durum başkadır. 
Orada emeklilik devam ediyor. Emeklilik mua
melesi bir yerde durduruluyor ve prim vererek 
hizmetini devam ettiriyor, geçirdiği yeni hiz
metler emekli aylığına kesiliyor. O bir başka 
statüdür. Ama burada emekliliğe tabi olmıyan 
bir hizmeti Devlet ihdas etmiştir. Burada bu 
hizmet emekliliğe tabi değil, ama buraya gelir
sen senin geçmiş maaşını keseceğim, bu doğru 
değildir. Emekli maaşı değil de sigorta şirketi
ne sigorta olsa idi, bdr hayat sigortasına girse 
ve bu sigortasını alsa Devletin hakkı var mı? 
Sen madem buraya girdin bu hayat sigortasını 
da alma bana ver, demeye hakkı olmamak lâ
zım, burada da hakkı yok. Bu sebeple, bu hü
küm bir prensipsizlik getiriyor ve hissi bir hü
kümdür. 

Muhterem arkadaşlar, bir nokta vardır şüp
hesiz. Memlekette bu kadar işsiz insan durur
ken, emeklilerin şu veya bu yolla gelip, onla
rın-önünü tıkamaları, bu az çok müdafaa edile
bilir ve bu kanalla bu madde doğrudur denebi
lir. Ama, dediğim gibi, münhasıran bu oluyor 
diye böyle bir prensibi ihlâl etmemek lâzım. 
O vakit Devlet için kolayı emekli almamaktır. 
Madem işsiz vardır bu hizmetlere emekli alma
yın. Ama bâzı hizmetler var ki, emekli almaya 
hizmetin mahiyeti icabı mecbursunuz veya o 
hizmeti ucuza yaptırmak için mecbursunuz. Bi
zim Van Vilâyeti ceridesinde belediye üç bin 
lira verip bir veteriner kullanamaz. Ama, 700 
lira koyarak veyahut bin lira koyarak bütçe-
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sine emekli bir veterineri istihdam edebilir. 
Böyle zaruretler vardır. Emekli bir harita su
bayını, küçük bir belediye fen memuru olarak 
veya fen işlerinde kullanabilir. Böyle zaruret
ler vardır. Bir emekli altı yüz liralık bir dakti
loluğu gelir, yapafcdlir. Emekli maaşı ile bir 
arada bu hizmeti yapmak mümkündür, ama bu 
altı yüz liraya başka bir kimseyi bulamazsınız. 
Bir de bu türlü zaruretler vardır. 

BAŞKAM — Sayın Melen iki üç dakikanız 
kaldı lütfen tamamlayınız. 

FBRÎD MELEN (Devamla) — Tamamla-
mıya çalışayım Sayın Başkanım. 

Sonra usun senelerin biriktirdiği, meydana 
getirdiği müessese - diyeyim - bir müesseseyi 
böyle bir tek madde ile kökünden halletmek de 
mümkün değildir. Bir çok haksızlıklara, kar
gaşalıklara ve hattâ hizmet aksamalarına im
kân verir. Böyle bir zaruret varsa, Hükümet 
görüyorsa, bunu etraflı düşünerek, iyi tetkik 
ederek bir ayrı kanun maddesi ile getirebilir. 
Maddesi geldiği saman arz edeceğim. Bakın 
bu maddede kaç tane sakat nokta vardır ve böy
le çıktığı takdirde ne ihtimaller girebilir, ne
ler olabilir bunu hemen önünüze sermaye im
kân vardır; bunu sadece bir 15 dakikalık, 20 
dakikalık tetkik ile. Bir defa yürürlüğe girdik-
tsn sonra göreceksiniz, içinden çıkılamıyacak 
vaziyetler doğabilir. Hükümet taraftar değil
dir. Haklı olarak. Çünkü, objektif bir esas 
vermiyorsunuz, bu madde ile. Hükümete ob
jektif esas verseniz, bir kaide verseniz. Hü
kümet takdirini kullanacaktır, şu adama, sen 
şu hizmeti yapmalısın, lâzımdır; berikisine, 
yapmamalısın, lâzım değildir, şeklinde bir tak
dirî yetki veriyorsunuz ve öyle bir takdirî yetki 
ki, işte Maliye Bakanı ifade etti, Hükümet 
kullanmak istemiyor. Çünkü kullanmak zor
dur, müşküldür, birçok meseleler yaratabilir. 
Maddesi geldiği zaman bunlar üzerinde daha 
etraflıca duracağım. Arz ettiğim gibi, evvele
mirde prensipsizlik vardır. Saniyen, böyle bir 
tek maddei kanuniye ile alelacele, işin etrafı 
düşünülmemiş, tetkik edilmemiş bir maddei ka-
nuniyeye sığdırmaya da imkân yoktur. Mad
desinde bunları ayrıca arz edeyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN" — Tasarının tümü üzerindeki gö-
| rüşmeler sona ermiştir. Maddelere geçilmesi 
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hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GE 

2. — Cumhuriyet Senatosu 28 Ocak 1969 
gününden itibaren 1969 Bütçesinin müzakeresine 
başlıyacağından, görüşülmekte olan ve gelen 
kâğıtlarda bulunan kanun tasarı ve tekliflerinin 
kanunlaşmalarının sağlanması maksadiyle Ge
nel Kurulun 24 Ocak Cuma günü saat 15,00 t e 
toplanması hakkında önerge. 

BAŞKAN — Önergenin bir tanesi bütçe mü
zakereleri dolayısiyle Senatomuza intikal etmiş 
olan ve gündeme gelmiş olan bâzı kanunların 
çıkarılması için 24 Ocak 1969 Cuma günü saat 
15 te toplanılması teklif edilmektedir. 

Diğerinde, tasarının, halen müzakere etmek
te olduğumuz tasarının önem ve müstaceliyeti
ne binaen bugün görüşülerek kabul edilmesini 
sağlamak amaciyle saat 19,00 - 20,00 arasında 
bir fasıla verildikten sonra tekrar toplanılması
nı istemektedir. («Devam edelim» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, devamı mümkündür. 
Fakat, şunu arz etmek mecburiyetindeyim, Di
van olarak bu kanaatteyiz. 30 dan fazla veril
miş takrir var. Birçokları çok fazla uzun ya
zılmış, sayfalarca yazılmış. 

Binaenaleyh, bunları bir sıraya koymadan, 
yani Tüzüğümüzde yazılı olan sıralara koy
mak için bir zamana ihtiyaç vardır. Çünkü o 
sıraya göre oylanır, önce en aykırısından baş
lanır. Bunları tetkik edip, sıraya koymak 
için Divanın bir zamana ihtiyacı vardır. Bu 
hususu takdirlerinize arz ederim. 

Diğer bir takrir de, saat 19,00 dan sonra, 
yani ara verilmeden devam edilsin demektedir. 

Yine bir takrir de aynı şekildir. 
Bir takrir de, görüşülmekte olan kanunun 

maddelerine geçildiği sırada bırakılarak istik
razlar hakkındaki 7968 sayılı kanun tasarısı
nın görüşülmesini teklif etmektedir. 

Bu hususları tesbit için oylarınıza müra
caat edeceğim, önce en aykırısı, yarın da top
lanmaktır. O takriri okutuyorum efendim. 
(O. H. P. sıralarından «hangisi için» sesleri) 
Efendim, bu ve diğer kanunlar için yarın da 
toplanılması teklif edilmekte. Lütfen takriri 
dinleyiniz. 

Kabul edilmiştir. 
Sayın üyeler, bâzı hususatm halline müte

dair önergeler vardır. Bu hususta malûmat 
arz ediyorum. 

TEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

Sayın Başkanlığa 
Gerek müzakeresi yapılmakta olan ve ge

rekse gündemde bulunan diğer kanun tasa
rılarının bütçe müzakerelerinden önce Yüce 
Senatodan çıkarılmasının temini maksadiyle 
Senatonun 24 Ocak 1969 Cuma günü saat 
15,00 te toplanılmasını arz ve teklif ederiz. 

Zonguldak 
Ahmet Demiryüce 

BAŞKAN — Belki sayın üyeler öğrenmek 
isterler, gelen kâğıtlarda ve gelen kâğıtlara ek 
kâğıtta bulunan kanun teklif ve tasarılarını 
bilgilerinize arz edeyim. 

Bir tanesi Halk Bankası Kanununa bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki Kanun. Diğer, 
7402 sayılı Sıtmanın imhası hakkındaki Ka
nun. Ondan sonra efendim, imar ve iskân Ba
kanlığının kuruluş ve vazifeleri hakkındaki Ka
nuna ek maddeler getiren Kanun. Kalkınma 
istikrazı hakkındaki kanun tasarısı. Sümer-
bank Kanununda değişikli yapılması, yani 
sermaye tezyidi Kanunudur. Bunlar efendim. 

Takriri dinlediniz efendim, takrir, müzakere 
etmekte olduğumuz kanun tasarısı ile, şu bil
gilerinize arz ettiğim tasarıların bütçe müza
kerelerinden evvel bitirilebilmesi maksadiyle 
yarın da çalışılmasını, saat 15,00 te toplanılma
sını talebetmektedir. Bu hususu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bir de, bu tasarının, müzakeresine devam 
ettiğimiz tasarının saat 19,00 - 20,00 arasında 
bir fasıla verildikten sonra müzakeresine devam 
edilmesi istenmektedir, öbürüsünün içinde oldu
ğu cihetle bunları oylarımıza arz edemiyeceğim. 
(«Saat 19,00 a kadar çalışalım» sesleri). 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, usul hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika, efendim, bir daki
ka, arz edeyim. Bakın bir defada gelen takrir
lere bakın. Ben demin 30 u aşkın demiştim, bir 
de gelen takrirlere bakın. Şimdi maddeler üze
rinde saat 19,00 u dolduruncaya kadar muza-
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kerelere devam ettiğimiz takdirde belM bir 
yanlışlık yapmak ihtimalimiz vardır. Ben duru
mu arz ettim, takdir Yüce Heyetindir. 

Efendim, birinci takrirde bu tasarının ve di
ğer tasarıların görüşülebilmesi için, yani hepsi
ne şâmil olmak üzere, yarın saat 15,00 te top
lanılmasına mütedair olan takrir kabul edildi. 
Binaenaleyh, diğer takrirlerin ayrıca oylanma
sına lüzum ve mahal kalmadı. Bunu arz ediyo
rum. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başka
nım, Divana daha evvel bir takrir vermiş bulun
maktaydım, o takrir sehven okunmadı. 

BAŞKAN — Hangisi idi efendim, o takrir? 
ÎLYÂS KARAÖZ (Muğla) — Bugünkü me

saide kalkınma istikrazı hakkındaki kanun tasa
rısının görüşülmesi ile ilgili idi. 

BAŞKAN — Onu arz etim efendim, bilgi 
olarak arz ettim. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Okunmadı ama. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir da

kika; halledemiyeceğimiz mesele yok. Efendim. 
vereceğim, söz vereceğim. Usul hakkında arka
daşlarım beyanatta bulunacaklar. Bu saate ka
dar yorulduğumuzu da nazarı itibara alarak bi
raz acele etmemenizi istirham ediyorum. 

İSKENDER OENAP EGE (Aydın) — Baş
kanlığa yardımcı olmak için çalışıyorum. 

BAŞKAN — Evet, dinliyeceğim, efendim. 
Sayın Karaöz, şu mudur efendim? 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Evet efendim. 
BAŞKAN — «Bugünkü birleşimin 746 sıra 

sayılı kanun tasarısı üzerindeki müzakere ve 
oylamanın bitimine kadar devamını arz ve tek
lif ederim». 

Bu efendim, nazarımızdan kaçmış, takdir 
buyurursunuz, okumadım; nazarımızdan kaç
mış, arkadaşımızın itirazı var. Bu diyor ki, efen
dim, bugünkü birleşimin 746 sıra sayılı kanun 
tasarısı üzerindeki müzakere ve oylamanın biti
mine kadar devamını arz ve teklif ederiz, diyor. 
Yani istikrazlar hakkındaki, tasarının.. 

Sayın Ege, buyurunuz, usul hakkında. 
İSKENDER CENAP E G E (Aydın) — Sayın 

Başkan, zatıâlinizin biraz evvel oylamış bulun
duğunuz önerge yarın saat 15.00 ten itibaren 
tekrar müzakere ettiğimiz kanım müzakeresine 
devam edilebilmesi için toplantının yapılması 
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baklanda. Çünkü, yarın normal toplantı günü 
değildir. Ancak şu andaki müzakerelerin sona 
erdiği neticesine bizi götürmez. O bakımdan bu 
önerge, yani yarın saat 15,00 te toplanmak üze
re, ara vermiyoruz yahut da oturumu kapat
mıyoruz. Sadece, yarın saat 15,00 te toplanaca
ğımızı oyluyoruz. Ondan sonra, diğer önergeler 
okunabilir ve hatta müzakereye devam edilebi
lir. Bu bakımdan bu usulü, unutulmuş husu
sun düzeltilmesini istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim bir dakika, meseleyi 
halledebilmek için, kabul edilen takririn neyi 
tazammun ettiğini bir daha tetkik edelim, lüt
fen müsaade buyurun. 

Şimdi efendim takriri yeniden okuyorum. 
(Hangi takriri sesleri).. Kabul edilmiş olan tak
riri yeniden okuyorum. Şümul derecesini tâyin 
maksadiyle. 

«Gerek müzakeresi yapılmakta olan ve ge
rekse gündemde bulunan diğer kanun tasarıları
nın bütçe müzakerelerinden önce Yüce Senato
dan çıkarılmasını teminen, Senatonun 24 Ocak 
1969 Cuma günü saat 15,00 te toplanmasını arz 
ve teklif ederim.» 

Yani şimdi bu kabul edilen takrir hiçbir 
zaman, burada müzakereler saat 19,00 da kesil
sin, yarın saat 15,00 te hepsine birden devam 
edilsin mânasını tazammun etmiyor. Binaena
leyh, budan sonra 19,00 - 20,00 arasında bir fa
sıla verildikten sonra tekrar toplanılması hu
susunu oya koyabiliriz. Bu önergeyi okutuyo
rum efendim. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, halen müzakeresi yapılmakta olan kanun 
ile, gündemde mevcudolan kanun tasarılarının 
yarın müzakeresini istiyorum. 

BAŞKAN — Ama, saat 19,00 dan sonradan 
çalışılmasına mâni bir ifade taşımıyor efendim. 

SAM KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Efendim 
gündemdeki maddeler yarına aktarıldı. Bu tak
dirde yeniden gündeme alınması lâzımdır. 

BAŞKAN -— Yani saat 19,00 dan sonra çalışıl
masına mâni bir ifade taşımadığı için, o takrir oy
lanabilir. Şayet bitmez ise yarın toplanıldığın-
da yine buna devam edilir mânasını taşır efen
dim. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında Sadi ÎCoçaş. Yal
nız kısa olsun efendim. 
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SADİ KOÇ AŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Başkan büyük bir isabetle önergeyi okutarak 
bizi vuzuha eriştirdiler, önerge gayet sarih, 
görüşülmekte olan kanun ve gündemde mevcut 
diğ'er kanunların yarın görüşülerek bitirmek 
üzere diyorlar. Bu kabul edildiğine göre, şim
diden sonra yeniden devamına imkân yoktur. 
Çünkü, eğer şimdi görüşmeye devam edeceksek 
belki iki - üç saat sonra bütün görüştüğümüz 
kanun V3 gündemdeki konular bitecektir. O za
man yarın yeniden toplanmaya ne lüzum vardır. 
Bu önerge Yüce Heyetiniz tarafından kabul 
edildiğine göre, artık müzakereye devama lüzum 
yoktur. Bu görüştüğümüz hususlara yarın saat 
lö,00 te devam etmek Yüce Senatonun kararı
dır. Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim ihtilâfları Yüksek He
yetin oyları tâyin ve tesbit eder. Lütfen öner
geyi okuyun. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının önem ve müstaceliyetine binaen 

bugün görüşülerek kabul edilmesini sağlamak 
amaciyle, 19 - 20 arsamda bir fasıla verildikten 
sonra, tekrar toplanılmasını arz ve teklif ederiz. 

Maraş Manisa 
Adana Karakücük Orhan Süersan 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Bu öner
ge oylanamaz efendim. 

BAŞKAN — Niye oylanmasın efendim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Görüş
mekte olduğumz kanun Emekli Kanunu hakkın
dadır. Onu yarın görüşmeye karar verdik. Oy
lanamaz. 

BAŞKAN — Şimdi efendim arz edeyim. Bu 
bir evvel kabul edilen önerge ile bu müzake
relerin bugün bitmediği takdirde, yarına da si
rayetini ve yann saat 15,00 toplanılması husu
sunu tesbit ediyor. Şimdi bu ise, saat 20,00 den 
sonra toplanılıp bu müzakereler devam edilip, 
bitmediği takdirde bir evvelki önerge ile ka
bul edilmiş alan yarınki toplantıda devamını 
tazammun eder. Bu itibarla oya konulabilir 
efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenier.. önerge kabul edil
memiştir. Bir dakika efendim saat daha 19,00 
olmadı. Oylıyabileceğimiz başka takrir kalma
mıştır efendim. Yann, 24 Ocak 1969 Cuma gü
nü saat 15,00 te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 18.57 

7. — DÜZELTİŞ 

— 7 . 1 . 1969 tarihli 17 nci Birleşim tuta
nağı sonuna ekli 1185 S. Sayılı basmayazının 
6 ncı sayfasının alttan 6 ncı satırındaki (14.726) 
madde numarası (14.776) olarak düzeltilecektir. 

»m<i 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
23 NCÜ BİRLEŞİM 

23 . 1 . 1969 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KUEULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'a izin verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/744) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu TaJbiî Üyesi Meh
met Özgimeş ve 34 arkadaşının, yazılı sorulara 
dair önergesi ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu (Dağıtma ta
rihi: 16 . 12 . 1968) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunckanat'm, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da akdolunan kredi anlaşmasınla dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/23) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Bor Mineralleri 
Araştırma Komisyonu raporu (10/15) (Dağıt
ma t a r M : 20 . 1 . 1969) 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BiRiNCi G Ö R Ü Ş M E S I Y A P I L A C A K 

İŞLER 
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Toplantı : 8 I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : f 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve 
geçici maddeler eklenmesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin kal
dırılmasına dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet 

Meclisi 1/557; Cumhuriyet Senatosu 1/936) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 749) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 7 . 1 . 196.9 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7307 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 6 . 1 . 1969 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici mad
deler eklenmesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 16 . 10 . 1968 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş, ve Ge
nel Kurulun 16, 18, 12 . 1968, 3 ve 6 . 1 . 1969 tarihli 18, 19, 21 ve 22 nci birleşimlerinde öncelik 
ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 749) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 20 . 1 . 1969 
Esas No. 1/936 

Karar No. 2 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 6 . 1 . 1969 Itartihli 22 nici Birleşâmiinde 'öncelik ve livedilkle görüşülerek açık 
oy ile kabul 'edilen, '5434 sayılı Türikâye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa efe ve geçici imaıd-
dcller elklenımeıslime ve bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair ıkanun tasarısı, 'Komisyo
numuzun 20 Ocaîk 1969 ıtıariihli Birleşiminde, Maliye Balkanı Cihalt Bilgehan ve diğer temsilciler 
de hazır 'bulundukları hailde tetiktik ve müzakere olunldu. 

I - Memleketimizde uzun yıllardan beri 'emekli, dul ve yeltıim aylıkları araısm'da, emıefkli rejim
lerinin değişnıesi/nddnı dolayı zuhur eden farkların, 'aylıklara muayyen nislbötlerde zalm yapılması 
veya önceki 'kanunlara göre Ibağlanimış aylıkların yeni rejinle »göre yükseltilmefsi suretiyle müm
kün okluğu kadar giderilmesi sağlalnjmıştır, 
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Ancak, emekli, dul ve yetim ayılıkları 'arasındaki farklar, sadece emekli rejimlerimin değişme

sinden değil, daha önemli olarak barem der-ee elerinin yükseıltilnıesinden ve özel emeklilik hüküm
lerinin kabulünden 'meydana .gelmiştir. 

Tasarının gerekçesinde; birkaç yıldan beri yapılan incelemelerde, barem dereceieıiinim ve özel 
'emeklilik hükümlerinıin kabulünden doğam farkların, zam uygulamjması suretiyle giderilmesinin Âe 
eşitliğin sağşlammasiinm ınıümkün ollamıyaeağı sonucunla varıldığı !be!lirtilere!k, bu durum karşısın
da, daha köklü tedbirler 'alılnımıasımın öngörüldüğü ifajde iddülmekltedir. 

Bu (maksatla, 15 . 7 . 1965 tarihli ve 669 sayılı Kanunla, birinci kademede, 5434 sayılı Kanun
dan önce bağlanmış emekli, dul Âe yetim aylıkları, 1 . 1 . 1950 tarihindeki (Subay ve askerî me
murlarda 17 . 3 . 1950 tarihli ve 5609 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki) emsalleri sevi
yesine getirilmiştir. 

Sözü geçeftı kanunun gerekçesinde de ifade edildiği üzere, ikinci kademede 'de, 1 . 1 . 1950 ta
rihindeki emsalleri seviyesinle getirilmiş aylıklarla, bu tari'hten sonra bağlanmış olan aylıkların. 
personel ikamumlanndan sotnra bağlanması gereken aylık seviyelerine yükseltilmesi düşünülmüştür. 

Ancak, 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra kabul edilen özel bir hükümde, eimekli ayliklaırı nisbet
leri arasımda da fark husule geldiğinden, evvel emirde aylık nisbetleri arasındaki farkların giıderil-
mıesi zaruri görülmüştür. 

Bu tasarı ile, aylık nisbeftlerji arasındaki farkların düzeltilmesi sağlanırken, bu ımeyanda, barem 
derecelerinin yülkseltilmesinden doğan farkların da giderilmesi uygun bulunmuştur. 

Ayrıca, emekli, dul ve yeltiım aylılkları arasında bundan sonra yeni eşitsizliklerin zuhurunu ta
mamen örileııııeık mıaksadiyle, ilerde aylık tutarlarında yapılacak yükseltımelerin, emekli, dul ve ye
tim aylıklarına da intikali nazara alımmışltır. 

Tasarıda-, -eımeıkli Üıkramiyeilerinin 15 ayllık tutarına yükseltilmesi Âe -emekli keseneği ile karşılık
ların artırılması öngörülmıeklte; 'diğer taraftan, halen Hazineden ödenen ve ımıiiktarı 80 bin civarında 
olan emekli, dul ve y eltim ayliklaırı ile, son defakabul edilen kanunlarla, yekûnu yüksek miktar
lara ulaşmakta olan vatani hizmet tertibinden bağlanan ve bumdan sonra bağlanacak aylıklarım da 
Eımelkli Sandığı tarafından 'bağlanması ve çekle ödeme yapılması sağlanmaktadır.,,, 

Genel olarak yukarda arz edilen hususları ihtiva 'eden tasarı Komisycmumuzca da uygun mütalâa 
edilmiş Are benim senimiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen maddeler hakkında Komisyonumuzun görüşleri ve de
ğiştirilen maddelerin gerekçeleri': 

a) Tasarının 1 nci maddesiyle 5434 sayılı Kanuna eklenen Âe emekli, dul ve yetim aylık
ları arasındaki ımisbet farkını kaldırmak sure'iyle, sosyal güvenlik alanında önemli bir reform 
teşkil edecek olan Ek 1 nci madde, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

b) Tasarının kanunlaşmasından sonra aylık tutarlarında husule gelecek yükselmelerin, 
emekli, dul ve yetim aylıklarına da intikalini sağlamak üzere tanzim edilmiş bulunan Ek 2 nci 
madde, yeni eşitsizliklerin zuhurunu önlemek bakımından Komisyonumuzca da uygun mütalâa 
edilmiş ve redaksiyona ilişkin değişiklik yapılmak suretiyle kabul olunmuştur. 

c) Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlananlardan fiilî hizmet süreleri 
30 yılı doldurmuş bulunanlara, halen 12 aylık tutarında ödenmekte olan «emekli ikramiyesi
nin, 15 aylık tutarına yükseltilmesi hükmünü ihtiva edem Ek 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

ç) Tasarının 1 mci maddesiyle 5434 sayılı Kanuna eklenen Ek 4 ncü madde, halen iştirak
çilerden alınmakta olan yüzde 6 nisbetindeki emeklilik keseneğinin yüzde 8 e ve kurumlardan 
alınmakta olan yüzde 6 nisbetindeki karşılıkların da yüzde 14 e çıkarılmasını öngörmektedir. 

Emekli ıSandığmın kaynaklarını artırmak ve malî dengesini korumak gayesine matuf bulu
nan madde Komisyonumuzca aymem kabul edilmiştir. 

d) Ek 5 nci madde, tasarıda yer almadığı halde, Millet Meclisi Genel Kurulundaki müza
kereler sırasında tasarıya ilâve edilmiş olup, «daimi veya geçici kadrolardan ücret veya yevmiye 
alarak çalıştırılan emeklilerin, emekli aylıklarının kesileceği» hükmünü ihtiva, etmektedir. 

(Cumhuriyet Senatosu ıS. Sayısı : 1198) 
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Genel olarak, emeklilerin, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerinde ve bunlara bağlı kuru
luşlarda, emekli aylığından başka ikinci ibir ücret veya yevmiye almak suretiyle çalıştırılma
ları, emeklilik müessesesi anlayışının tabiî bir sonucu olarak Komisyonumuzca da uygun müta
lâa edilmemekle beraber, Ek 5 nci maddenin, Millet Meclisinde karara bağlanan şekli ile mu
hafazası halinde, her hangi bir uygulamanın söz konusu o'lamıyacağı ve maddenin, işleme kabi
liyetinden mahrum bir prensip hükmünden ibaret kalacağı tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Esasen, bâzı Devlet hizmetlerinin taşıdığı özellik bakımından, lüzumlu hallerde emeklilerin 
de muayyen görevlerde istihdam edilmeleri, Devlet hizmetlerinin gereken ölçüler dâhilinde yürü
tülmesini sağlamak yönünden zaruri bulunmaktadır. 

Bu itibarla, çalışmalarına ihtiyaç duyulan emeklilerin istihdamını kesinlikle önleyici nite
likte bulunan Ek 5 nci maddenin aynen kabulü Komisyonumuzca mümkün görülememiş ve «ma
hiyeti itibariyle hizmetin görülmesinde mücbir bir sebebin olması ve özel bir ihtisasın gerek
mesi» hallerinde emeklilerin de çalıştırılmalarını sağlamak üzere maddede gerekli değişiklik yapı
larak, bu istisna hükmünü, günün ihtiyaçlarına ve şartlarına göre uygulamak yetkisi Bakanlar 
Kuruluna verilmiştir. Böylece, ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının mütalâası alın
mak suretiyle Bakanlar Kurulu Kararı ile belirtilen yerlere, maddede tesbit edilen şartların 
mevcudiyeti halinde emeklilerin de tâyin edilebilmeleri öngörülmüştür. 

e) Ek 6 nci madde, tasarı metnine Komisyonumuzca ilâve edilmiş olup, aylıkların zama
nında ödenebilmesini sağlamak üzere, genel ve katma Ibütçelerin -emekli keseneği karşılıkları 
tertiplerinden Emekli Sandığına yeteri kadar avans verilmesi hükmünü ihtiva etmektedir. 

f) Bâzı kanunların, bu kanuna aykırı hükümlerinin kaldırılmasını öngören 2 nci madde, 
Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

g) Tasarının 3 ncü maddesiyle 5434 sayılı Kanuna eklenen, çeşitli kanunlarla bağlanmış ve 
halen Haızinece ödenmekte olan emekli, dul ve yetim aylıkları ile, vatani hizmet aylıklarının 
Emekli Sandığına devri hakkındaki geçici 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

h) Geçici 2 nci madde, bu tasarının kanunîaş masından önce bağlanmış emekli, dul ve yetim 
aylıkları hakkında da Ek 1 nci madde hükümlerinin uygulanmasını; ayrıca, bu aylıkların,, kanunun 
yürürlüğe gireceği tarihteki emsallerinin aylıkları nazara alınarak yükseltmeye tabi tutulması
nı öngörmektedir. 

Geçici 2 nci madde de komisyonumuzca aynen kabul edilmiş; diğer taraftan, 24 Şubat 1330 
tarihli Gedikli Zabitan Kanunuma tabi ve tamamı emekliye sevk edilmiş bulunan Gedikli Subayla
rın 5802 sayılı Astsubay Kanununun geçici 3 ncü malddesine göre Astsubay sınıfına geçirilmele
ri kabul edilmiş bulunduğu, ancak bu kişilerin hiçbirinin astsubay sınıfına geçmediği nazara alı
narak; gedikli subayların statüsünde bulunmaları ve her hal ve kârda 4 ncü kademe astsubaydan 
daha kıdemli olmaları tesbit edildiğinden, yapılacak intibakta bunların 4 ncü kademedeki astsıı. 
bay sayılması, ilgili Hükümet temsilcilerinin izahatı muvacehesinde kabule ideğer görülmüştür. 

ı) Millet Meclisi Geçici Komisyonunca tasarıya ilâve edilen geçici 3 ncü madde, daha ön
ce 7242 ve 334 sayılı Kanunlarla uygulanması yapılan ve adı geçen kanunların yürürlüğe girdi
ği talihlerde 20 yıl ve daha fazla fiilî hizmeti bulunanların 25 yıl doldurduklarında emekliye 
ayrılabilmelerini sağlıyan hükmün, yine aynı surette uygulanmasını öngörmektedir ve komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

i) Millet Meclisi Geçici Komisyonunca ta arıya eklenen ve Millet Meclisi Genel Kurulun
da kabul edilen tasarının geçici 4 ncü maddesi ile; emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü aylı
ğı almakta iken, 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra m ıhkûmiyetıleri sebebiyle aylıkları kesilmiş olan
lardan bilâhara aylık bağlananlara, bu defa aylıklarının kesildiği tarih ile yeniden bağlandığı 
tarih arasında geçen süreye ait aylıklarının ödenmesi öngörülmüştür. 

(Cumhuriyet Senatosu !S. iSayısı : 1198) 
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Mülga 30 . 6 . 1930 tarihli ve 1683 sayılı Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanunu hükümlerine göre, 
emeklilerden mahkûm olanların emekli aylıkları kesilmekte, mahkûmiyetleri süresince dul ve ye
timlerine aylrk bağlanmakta, tahliyelerinde bu da kesilmekte idi. 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kamımı ile, bu durumda olanların dul ve yetimlerinin muhtacolmaları ve bir yıl içinde müra
caat etmeleri şart kılınmıştır. Oysa, Emekli Sandığı, 5434 sayılı Kanunla sigorta prensiplerine gö
re kımıl muş olduğu cihetle, mahkûmiyet halinin, kazanılmış emeklilik haklarını düşürmemesi ge
rekir. Bu sebeple, 30 . 5 . 1963 tarihli ve 241 saydı Kanunla bu durumda olanların kendilerine ay
lık 'bağlanması ve aylık alanların da aylıklarının kesilmeme'si kabul edilmişti. 

Ancak, sigorta prensiplerine göre kurulmuş ve sosyal güvenliğin teminatı olan bir sistemin iş
leyişinde zamanaşımı gibi kısıtla'malarm asla söz konusu olmaması lâzımdır. Nitekim, emekli sta
tüsünü daha modern ve sosyal adalet esaslarına göre düzenliyecek olan bu yeni tasarının hiçbir 
maddesinde zamanaşımı gibi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bu sebeple, 30 . 5 . 1963 tarihli ve 
241 sayılı Kanunda, 20 yıldan fazla hizımeti bulunup da yeniden istihkak sahibi bulunanlara, mü
racaat için konmuş bulunan bir yıllık zamanaşımı kısıtlamasının da ilerde kaldırılması Komis
yonumuzca temenni edilmiştir. 

j ) Bu kanunun uygulanmasına ait işlemlerin zamanında yapılmasını sağlamak üzere görevlen
dirilecek personelle ilgili hükümleri ihtiva eden geçici 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

k) Komisyonumuzca aynen kabul edilen geçici 6 ncı madde, Hazineden ödenmekte olan aylık
ların Emekli Sandığına devri dolayısiyle Maliye Bakanlığı Emekli İşleri Müdürlüğünde açıkta ka
lacak memurlar hakkında yapılacak muameleyi tâyin etmektedir. 

1) Tasarıda yer almadığı halde Millet Meclisi Genel Kurulunda metne ilâve edilen geçici 7 nci 
madde, Emekli Sandığı ile münasebetleri kesilmiş bulunanların yeniden münasebet tesis etmelerine 
yol açacak nitelikte telâkki edildiğinden, daha önce muhtelif kanunlarla tesbit olunan prensiple
rin muhafazasını sağlamak mülâhazasiyle metinden çıkarılmış; yerine, Hazinece ödenen emekli, 
dul ve yetim aylıklarının gecikmesini önlemek gayesiyle Mart vıe 'Haziran 1969 döııemlenine ait ay
lıkların, avans olarak yine Hazinece ödenmelerine devam olunmasını sağlayıcı hüküm, geçici 7 nci 
madde olarak metne ilâve edilmiştir. 

m) Tasarının kanunlaşmasını mütaakıp, fiili hizmet süreleri 30 yıl ve daha fazla olanlardan 
bir yıl içinde emekliye sevk edilmelerini istiyenlere, aylıklarının 24 katı tutarında emekli ikrami
yesi verilmesini öngören ve tasarıya Millet Meclisi Genel Kurulunda ilâve edilmiş bulunan geçici 
8 nci madde; kanunların genelliği ve devamlılığı prensibine, eşitlik, esaslarına ve bu kanunun ge
nel esprisine aykırı nitelikte olduğundan metinden çıkarılmıştır. 

(Jikarılan madde yerine, geçici 8 nci madde olarak, yükseltme işlemleri yapılıncaya kadar öden
mekte olan aylıkların, sonradan mahsubu yapılmak üzere yüzde 30 zamlı olarak ödenebilmesi im
kânını sağlayan hüküm metne ilâve edilmiştir. 

n) Halen, durumları Ek 5 nci maddenin birinci fıkrası kapsamına girenler hakkında yapılacak 
işlemi tesbit etmek üzere gerekli hüküm, geçici 9 ncu mailde olarak tasarıya eklenmiştir. 

Tasa iiıııu Komisyonum uzdaki müzakereleri sırasında Maliye Bakanının vermiş oldukları izahat
tan anlaşıldığına göre; halen geçici kadrolarda 480 ve yevmiyeli 577 olmak üzere 1057 emekli ge
nel bütçeden para almak suretiyle, 465 emekli de İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışmaktadır. 

Komisyonumuzca, ancak 1 522 kişiden ibaret olan söz konusu emeklilerin, durumlarını ayarlıya-
bilmelerine imkân vermek maksadiyle, bunların, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir yıl için yazı ile, görevlerine devam edip etnıiyecekl erini Emekli Sandığına bildirmeleri ve bu 
süre sonunda görevlerinden ayrılmıyanlarm emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü aylıkları
nın kesilmesi uygun görülmüş ve geçici 9 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

o) Yürürlük ve yürütme maddelerini ihtiva eden 4 ncü ve 5 nci maddeler, komisyonumuzca 
da aynen kabul edilmiştir. 

(Cumhuriyet Senatosu ıS. Sayısı : 1198) 
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II I - Tasarının, 1 Mart 1969 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüş bulunduğundan, Genel 
Kuralda öncelik ve ivedüikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 'Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Aydın 

1. C. Ege 

Balıkesir 
C. İnhaya 

Sözcü 
Manisa 

O. Karaosmanoğlu 

Erzurum 
O. Alihocagil 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

V .Güvenç 

Muş 
Söz hakkım saklı 

/ . Bingöl 

Tabiî Üye 
Söz hakkım saklı 

S. Karaman 

Balıkesir 
M. Güler 

Ordu 
8. Koksal 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve 
bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 

dair kanun tasarısı 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emeldi San
dığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin kal

dırılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cuırihu- MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli ıSandığı Kanununa aşağıdaki ek i riyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek 
maddeler eklenmiştir: j maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Emekli, âdi malûllük ve
ya vazife malûllüğü ayhklarınuı nisbeti, fiilî 
ve itibari hizmet sürelerinin toplamı 30 yıl 
olanlar için emekli keseneğine esas aylığın 
% 70 i olarak uygulanır. 

Fiilî ve itibari hizmet süreleri toplamı 30 
yıldan az olanlara, her tam yıl için % 1 eksiği, 
fazla olanlara da her tam yıl için % 1 fazlası 
üzerinden bağlanır. 

Fiilî ve itibari hizmet süreleri toplamında-
ki ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin 
her ayı için emekli aylığı bağlanmasına esas 
tutulan aylık veya ücret tutarının % 1 inin 
12 de biri emekli aylığına ayrıca eklenir. 

Ancak, bağlanacak aylıkların toplamı emek
li, âdi malûllük aylıklarında, emekliliğe esas 
aylıklarının % 80 ini ve vazife malûllüğü ay
lıklarında da % 100 ünü geçemez. 

EK MADDE 2. — Bu kanunun yiirürlüğe 
girdiği tarihten sonra barem, teşkilât, kaidro 
ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler so
nunda aylık tutarlarında husule gelecek yük-

EK MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 
ek 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

. EK MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra barem teşkilât, kadro 
ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler so
nunda aylık tutarlarında husule gelecek yük-

(Cumhuriyet Senatosu IS. ıSayısı : 1198) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) î 

gelmeler; aynı rütbe, kadro unvanı ve derece
den bağlanmış olan emekli, âdi malûllük ve 
vazife malûllüğü aylıkları ile dul ve yetim ay
lıkları hakkında da uygulanır. 

Yükseltmeye esas olacak rütbe, kadro un
vanı, derece ve sair yönlerden eşitlikleri; Dev- j 
let Personel Dairesi, Maliye Bakanhğı, T. C. 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve ilgili ku
rumların birlikte hazırlıyacakları teklif üzeri
ne Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. 

EK MADDE 3. — Emekli, âdi malûllük ve
ya vazife malûllüğü aylığı bağlananlardan, 
fiilî hizmet süreleri 30 yılı doldurmuş bulunan
lara (emekli ikramiyesi) adı ile, bu aylıkları- ! 
na esas tutulan görev aylık veya ücretleri tuta- [ 
rmın 15 katı bir defaya mahsus olmak üzere | 
ödenir. 

Bu ikramiye, fiilî hizmet süreleri 25 yıl ile 
30 yıl arasında bulunanlara, her tam fiilî hiz
met yılı için, bağlanmaya esas tutulan görev ı 
aylık veya ücretleri tutarının yarısı nisbetinde ! 
ödenir. 

EK MADDE 4. — iştirakçilerden alınmakta 1 
olan % 6 nisbetindeki emeklilik keseneği % 8 e | 
kurumlardan alınmakta olan % 6 nisbetindeki 
karşılıklar da % 14 e çıkarılmıştır. 5434 sayılı i 
Kanunun 34 ncü maddesi ile, geçici 15 ve İ 
16 neı maddeleri gereğince alman fiilî hizmet j 
zamları karşılığı, 38 nci maddesi gereğince j 
alınan itibari hizmet müddetleri karşılığı ve 
39 ncu maddesi gereğince alınan 55 ten eksik 
yaş farkları karşılığı yukarda belirtilen emek
li keseneği ve karşılığı toplamına yükseltil
miştir. 

EK MADDE 5. — Emekliliğe tabi olmıyan, 
Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerinde ve j 
bunlara bağlı kuruluşlarda, daimî veya geçici i 
kadrolardan ücret veya yevmiye almak suretiy- ! 
le çalıştırılan emeklilerin, emekli aylıkları ke- j 
silir. [ 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

selmeler; aynı rütbe, kadro unvanı ve derece
den bağlanmış bulunan emekli âdi malûllük 
ve vazife malûllüğü aylıkları ile dul ve yetim 
aylıkları hakkında da uygulanır. 

Yükseltmeye esas olacak rütbe, kadro un
vanı, derece ve sair yönlerden eşitlikleri; Dev
let Personel Dairesi, Maliye Bakanlığı, T. C. 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve ilgili ku
rumların birlikte hazırlayacakları teklif üze
rine Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. 

EK MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 
Ek 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 4. — Milet Meclisi metninin 
Ek 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 5. — T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa tabi daire, kurum ve ortaklıklar ile 
bunların Sosyal Sigortalar Kanununa tabi iş
yerlerinde emekliliğe tabi olmıyan ücretli, ge
çici kadrolu veya yevmiyeli hizmetlere tâyin 
edilen emeklilerin, buralarda çalıştıkları süre
ce emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü 
aylıkları kesilir. 

Bunları çalıştıranlar, vazifeye başladıkları 
tarihlerden itibaren bir ay içinde yazı ile T. C. 
Emekli Sandığına bildirirler. 

(Cumhuriyet Senatosu S. Bayisi : 1198) 
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MADDE 2. — 5434 sayılı T. O. Emekli 
Sandığı Kanununun geçici 20 noi maddesinin 
3 ncü fıkrasının; Hazinece bütçelerin zat maaş
ları bölümüne konulacak ödenek miktarına ve 
bu bölümden aktarma yapılamıyacağına dair 
hükmü ile, sözü geçen kanunun bu kanuna 
aykırı diğer hükümleri, 2 . 8 . 1960 tarihli ve 
42 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin son fık
rası, 8 . 11 . 1960 tarihli ve 124 sayılı Kanun 
kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ge
çici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Çeşitli kanunlarla 
bağlanmış veya bu kanunun yürürlüğe girme
sinden sonra bağlanacak, Hazinece ödenmesi 
gerekli emekli, âdi malûllük, vazife malûllü
ğü, harb malûllüğü, dul ve yetim aylıkları 
(vatani hizmet aylıkları dâhil) ile toptan öde
melerin ve bunlaira ilişkin çeşitli hakların bağ
lama ve ödeme işlemleri 5434 sayılı Kanun hü
kümlerine göre T. C. Emekli Sandığınca yapı
lır. 

Vatani htemet aylıkları ödeneği Maliye Ba
kanlığı bütçesine konur ve bu aylıklar öden
dikçe faturası karşılığında Sandığa verilir. 
Devir ve ödeme işlemlerine esas olacak maaş 
kayıt örneMerinin ve sair evrakın şeklinin tes-
biti, hazırlanması Maliye Bakanlığı ile T. C. 
Emekli Sandığı tarafından müştereken yapılır. 

(Cımıhııriye i Senat 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

Şu kadar ki, mahiyeti itibariyle hizmetin 
görülmesi mücbir bir sebebe dayandığı ve özel 
bir ihtisası gerektirdiği ilgili Bakanlığın tek
lifi ve Maliye Bakanlığının mütalâası alınmak 
suretiyle Bakanlar Kurulu kararı ile belirtilen 
yerlere tâyin edilecekler hakkında 1 nci fıkra 
hükmü uygulanmaz. 

EK MADDE 6. — Emekli, âdi malûllük, 
vazife malûllüğü, harb malûllüğü, dul ve yetim 
aylıklarının (vatani hizmet tertibinden bağla
nan aylıklar dâhil) zamanında ödenmesini te-
minen lüzumu halinde genel ve katma bütçele
rin emekli keseneği karşılıkları tertiplerinden, 
T. C. Emekli Sandığına yeteri kadar avans ve
rilir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ge
çici maddeler eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi met
ninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

.S. Sayısı : 1198) 
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(Millet 'Meclisinin kabul ettiği metin) 

Bunların Sandığa intikaline ait esaslar da aynı 
şekilde tesbit olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce çeşitli emeklilik ka
nunları hükümlerine göre bağlanmış olan 
emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve 
yetim aylıkları hakkında da bu kanunun ek 
1 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

Ayrıca, 15 . 7 . 1965 tarihli ve 669 sayılı 
Kanunun geçici 1 nci maddesi gereğince yük
seltmeye tabi tutulan emekli âdi malûllük vazi
fe malûllüğü veya dul ve yetim aylıkları ile 
1 . 1 . 1950 tarihinden bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar bağlanmış olan emekli, âdi 
malûllük, vazife malûllüğü veya dul ve yetim 
aylıkları; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
teki rütbesi, kadro unvanı, derecesi, fiilî ve 
itibari hizmet feüresi [aynı olanlara '• bağlanması 
gereken aylık miktarlarına yükseltilir. Yük
seltmeye esas olacak rütbe, kadro unvanı, de
rece ve sair yönlerden eşitlikleri; özel teadül 
ve kuruluş kanunları hükümleri göz önünde tu
tulmak suretiyle Devlet Personel Dairesi, Mali
ye Bakanlığı, T. G. Emekli Sandığı Genel Mü
dürlüğü ve ilgili kurumların birlikte hazırlıya-
cakları teklif üzerine, Bakanlar Kurulunca 
tesbit olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 5434 saydı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa ek 28 . 2 . 1959 ta
rihli ve 7242 sayılı Kanunun, 19 . 9 . 1963 ta
rihli ve 334 sayılı Kanunla değişik muvakkat 
maddesi hükmü, bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihte 20 yıl ve daha fazla fiilî hizmet sü
resi bulunanlar hakkında da uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Emekli, âdi malûl
lük, vazife malûllüğü aylığı almakta iken, 
1 . 1 . 1950 tarihinden sonra mahkûmiyetleri se
bebiyle aylıkları kesilmiş olanlardan, yeniden 
aylık bağlananların, aylıklarının kesildiği ta
rihle, bağlandığı tarihler arasındaki aylıkları 
müracaatları üzerine kendilerine veya dul ve 
yetimlerine ödenir. 

Ancak mahkûmiyetleri süresince dul ve ye
timlerine ödenmiş (aylıklar varsa bundan mah-
subedilir. 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği ınıetin) 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi met
ninin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi met
ninin geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisi met
ninin geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

(Cumhuriyet Senatosu İS. Sayısı : 1198) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun uygu
lanmasına ait işlemlerin zamanında yapılması
nı sağlamak maksadiyle çalışma Isaatleri dışın
da görevlendirilecek personele verilecek fazla 
çalışma ücretleri ilgili kurumların bütçelerin
den (emekli, dul ve yetim aylıkları ve ödenek
leri bölümünden) karşılanmak üzere, Maliye 
Bakanlığının mütalâası alınarak Bakanlar 
Kurulunca tesbit olunur. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Hazineden ödenmek
te olan emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, 
harb malûllüğü, dul ve yetim aylıkları ile va
tani hizmet aylıklarının bağlama ve ödeme iş
lemlerinin T. C. Emekli Sandığına devri ta
mamlandıktan sonra, Maliye Bakanlığı Emek
li İşleri Müdürlüğündeki kadrolardan kullanıl
masına ihtiyaç görülmiyenleri kaldırmaya Mali
ye Bakanı yetkilidir. 

Kaldırılan kadrolardan açıkta kalacak olan 
memur ve hizmetliler Maliye Bakanlığında ve 
T. C. Emekli Sandığındaki boş kadrolara önce
likle tâyin edilirler. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Yasama organı üye
lerinden olup da 1046 sayılı Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce üyelikten ayrılmış 
veya vefat etmiş veya emekliye ayrılmış bulu
nanlar hakkında da 1046 sayılı Kanun hüküm
leri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Emeklilik hakkını 
haiz olup da bu kanunun meriyeti tarihinden 
itibaren bir yıl içinde emekliye sevk edilmele
rini istiyen ve talepleri üzerine emekliye sevk 
olunanlardan fiilî hizmet süreleri 30 yıl ve da
ha yukarı olanlara bir defaya mahsus olmak 
üzere emekli aylığına esas olan görev aylıkla
rının 24 katı tutarında ikramiye verilir. Fiilî 
hizmet süresi 25 yıl ile 30 yıl arasında olanlara 
ödenecek ikramiye, 30 yık dolduranlar için 
verilecek ikramiye miktarının, beher tam hiz
met yılı için 30 da 25 ve daha fazla yıllara isa
bet eden miktarı nisbetinde ödenir. 

('Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisi met
ninin geçici 5 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Millet Meclisi met
ninin geçici 6 ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Geçici 1 nci madde 
uyarınca T. C. Emekli Sandığına devredilecek 
aylıkların Mart ve Haziran 1969 dönemleri, Ek 
6 ncı maddedeki avanstan karşılanmak ve son
radan mahsubu yapılmak üzere Maliye Bakan
lığınca ödenir. 

(Cnmhuniyet Senatosu S. ıSayısı : 1198) 
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(Millet 'Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 4. — Bu kanun 1 . 3 .1969 tarihin
de yürürlüğe girer. 

Şu kadar ki, geçici 1 nci madde gereğince 
yapılacak devir işlemleri ile geçici 2 nci mad
dede yazılı yükseltme işlemlerine ve geçici 
3 ve 5 nci maddelerin uygulanmasına bu ka
nunun yayımı tarihinden itibaren başlanır. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 8. — Geçici 2 nci madde 
gereğince yükseltme işlemleri yapılıncaya ka
dar, ödenmekte olan emekli, âdi malûllük, va
zife malûllüğü, harb malûllüğü, dul ve yetim 
aylıkları, sonradan m&hsubedilmek üzere, % 30 
zamlı olarak ödenebilir. 

Ancak, 2 . 8 . 1960 tarihli ve 42 sayılı Ka
nun gereğince ödenen aylıklar, 15 . 7 . 1965 ta
rihli ve 669 sayılı Kanun uyarınca 250 liraya 
yükseltilmek suretiyle ödenen aylıklar ve va
tani hizmet tertibinden bağlanmış aylıklar ile 
er vazife malûllüğü aylıkları hakkında bu mad
de hükmü uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Halen Ek 5 nci mad
denin 1 nci fıkrası şümulüne giren emekliler, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren bir yıl içinde yazı ile görevlerine devam 
edip etkiyeceklerini T. C. Emekli Sandığına 
bildirmeye mecburdurlar. Bu müddet içinde 
tercih hakkını kullanmış olanlarla olmıyanla-
rın emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü 
aylıkları, birinci yılın sonunu takibeden ayba
şından itibaren kesilir. 

Bunları çalıştıranlar, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren üç ay içinde T. C. 
Emekli Sandığına bildirirler. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Cumhuriyet Senatosu IS. iSayısı : 1198) 


