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I - G E Ö 1 N A K A K Ö Z E T İ 

Antalya Üyesi Mehmet Pınltı 'nm isinli sa
yılması hakkındaki Başkanlık tezkeresi okundu, 
kabul olundu. 

Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yasar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulmuş »bu
lunan Araştırma Komisyonu süresinin iki ay 
uzatılmasını istiyen tezkere okundu ve kabul 
edildi. 

9 . 7 . 1961 tarihli ve 334 sayılı T. C. Ana
yasasının 56 nci ve 82 nci maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kamın teklifinin ikinci gö
rüşmesi yapılmış ve teklifin kanunlaşması ka
bul olunmuştur. 

54G-1 sayılı Türkiye »Cumhuriyeti Emekli 
Sandiği Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı 
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarı-
s:nm maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

1 Temmuz 1971 Perşembe günü saat 15^00 te 
toplanmak üzare birleşime saat 19,05 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 
Macit Zeren Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

SOKULAR 

Yazılı sor.ıı 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye

si Ragıp Üner'in, mantar üretilmesine dair ya

zılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderil
miştir, (7/808) 

2. — G E L E N K Â Ğ I T L A R 

Tasan 
1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 

Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı

nın Millet Meclisince kabul olunan metni (Mil
let Meclisi 1/479; Cumhuriyet Senatosu 1/1244) 
(Millî Savunma, İçişleri ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarına) 

BİRİHöî OTURUM 

AÇILMA SAATİ : 15 

BÂŞEA2? -— Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Asmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN ~ 82 nci Birleşimi açıyorum. 

3, — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlı 
yoruz. 
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4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

1. — 20 . 7 . 1967 tarihli ve 926 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısını görüşmek üzere, tasarının havale edildiği 
komisyonlardan beşer üyenin iştiraki ile bir Ge
çici Komisyon kurulmasını istiyen Millî Savun
ma Bakanı Ferid Melen'in önergesi. 

BAŞKAN — Bir tezkere var, sunuşlar me-
yanında arz ediyorum. 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
20 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 'Türk Si

lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 

1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı hü
kümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İsler ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/438; C. Senatosu 1/1217) (S. Sa
yısı : 1605) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, herşeye takdimen görü
şülmesine karar verilen, 80 ve 81 nci Birleşim
lerden bu yan devam edegelen Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığına ilişkin kanun tasa
rısı üzerindeki görüşmelerimize devam ediyo
ruz. 

Ancak, maddelerin müzakeresine geçme
den evvel 81 nci Birleşimde müzakeresi 
yapılıp kabul edilmiş olan madde 3, madde 4, 
madde 5 ve madde 6 nın açık oylamalarını ya
pacağız. 

Komisyon yerinde yok mu efendim?., («var 
var» sesleri). 

Açık oylama işlemi kutuların dolaştırılması 
suretiyle yapılacaktır. 7 nci maddeyi okutu
yorum. 

Madde 7. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri-

(1) 1605 S. Sayılı basmayazı 29 . 6 . 1971 
tarihli 80 nci birleşim tutanağına eklidir. 

KURULA SUNUŞLARI 

Ferid Melen 
Millî [Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Geçici Komisyon kurulması hu
susundaki tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

yeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki) geçici 
maddeler eklenmiştir. 

i Geçici Madde 1. — 1 . 3 . 1970 tarihi ile 
28 . 2 . 1971 tariM arasında emekli, âdi malûl
lük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylığı bağ
lanmış olanların, aylıkları (kurumlarınca per
sonel kanunları hükümlerine göre yapılacak in
tibakları dikkate alınmak suretiyle) 1 . 3 . 1971 
tarihinden itibaren ıbu kanunun esaslarına gö
re hesabedilerek kendilerine ödenir. 

Bunların aylıklarının bağlandığı tarihle 
28 . 2 . 1971 tariJhi arasıdaki aylık ve ikramiye 
farkları, Bakanlar Kurulunca belirtilecek za
man, şekil ve usule göre kendilerine ödenir. 

| Ancak 1 Aralık 1970 tarihi ile 1 Mart 1971 
| tarihi arasındaki 3 aylık farklar kanunun neş-
1 rinden itibaren 3 ay içerisinde ödenir. 

Geçici Madde 2. — Türkiye Büyük OYEillet 
Meclisi üyesi veya dışardan atanmış Bakan iken 

• bu kanunun yayımlandığı tarihten önce emek
liye ayrılmış (bulunanların emekli aylıkları ile 
ölenlerin dul ve yetimlerinin aylıklarının intibak 
ve yükseltme işlemleri, birinci dereceden emek
li olanlarda bu derecenin dördüncü kademesi 
üzerinden, diğer derecelerden emekli olanlarda 
ipe, bu derecelerin beşinci kademesi (başlangıç 
alınarak yapılır. 

Emekli iken Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeliğine seçilmiş olup da (bu kanunun yayım
landığı tarilhte bu sıfatları devam edenler veya 

I etmiyenler ile bunlardan ölenlerin dul ve ye-

5. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

| maddelerinin değiştirilmesi ve tou kanuna bâzı 
j maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısının 
j biran evvel kanunlaşabilmesi! için anılan kanun 
j tasarısını incelemek üzere Millî Savunma, içiş-
j leri ve Bütçe ve Plân komisyonlarından seçi-
î lecek beşer kişinin katılacağı Geçici (bir Komis

yon kurulmasını arz ve teklif ederim. 
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timlerinin aylıkları hakkında da yukardaki fık
ra hükmü uygulanır. 

Geçici Madde 3. — 1 . 3 . 1970 tarihinden 
önce bağlanmış emekli, âdi malûllük, vazife ma
lûllüğü, dul ve yetim aylıklarının, yükseltme 
işlemleri 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 sayılı Ka
nunun ek 2 nci maddesine istinaden Bakanlar 
Kurulanca tesbit edilecek esaslar uyarınca 
1 . 3 . 1970 tarihinden geçerli olarak yapılır. 

Yükseltme işlemleri, yükseltme esaslarının 
Bakanlar Kurulunca tesbiti tarihinden itibaren 
bir yıl içinde bitirilir. 

Yükseltme işlemleri sona erinceye kadar, bu 
aylıklar, 1 . 8 . 1971 tarhinden itibaren (Son
radan mahsubu yapılmak üzere) % 50 oranında 
avans ilâvesi ile ödenir. 

Bu aylıkların 1 . 3 . 1970 - 28 . 2 . 1971 ta
rihleri araşma ait farklar geçici 1 nci madde
nin ikinci fıkrasındaki esaslar uyarınca ilgili
lere 'ödenir. 

Geçici Madde 4. — Bütçe kanunlarına bağlı 
(ç) işaretli cetvelde ismen gösterilen kişiler
den; Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti 
üyeleri ile eş ve çocuklarına, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Birinci Döneminde bulunan 
üyeler ile eş ve çocuklarına, Kurtuluş (Savaşın
da ve iç isyanların bastırılmasında fevkalâde 
hizmetlerinden dolayı şahıslarına veya bunlar
dan şehidoknîarm dul ve yetimlerine ayrı ayrı 
kabul edilen özel kanunlarla vatani hizmet ter
tibinden bağlanmış olan aylıklar ile Kore Sava
şında üstün başarısından ötürü vatani hizmet 
tertibinden maaş alanların aylıkları yüzde yüz 
oranında artırılmıştır. 

Bunların aylıkları hakkında da ek 5 nci mad
dedeki alt sınır hükümleri uygulanır. 

Ancak, dul ve yetimlere bağlanmış aylıkla
rın alt sınıra yükselmesinde özel kanunlarında
ki ni'abetler göz önünde tutulur. 

Bu aylıkların 1 . 3 . 1970 - 28 . 2 . 1971 ta
rihleri arasına ait farkları geçici 1 nci madde
nin ikinci fıkrasındaki esaslar U3'armca ilgili
lere ödenir. 

Geçici Madde 5. — 1 . 3 . 1971 tarihinden 
önce bağlanmış emekli, âdi malûllük, vazife 
malûllüğü, dul ve yetim aylıkları geçici 1 - 3 
ncü maddeler gereğince yapılacak yükseltme 
işlemi sonunda alt sınır aylıklarının altında 
kaldığı takdirde, bu aylıklar ilgililerin durum-

| larma göre ek 5 nci maddede yazılı alt sınıra 
I yükseltilir. 

Geçici Madde 6. — 1 . 3 . 1970 'tarihinden 
30 . 11 . 1970 tarihine kadar 5434 sayılı Ka

nunla bu kanuna atıf yapan kanunlar gereğince 
hizmet borçlanması lıususunda Sandığa müra
caat edenlerin borçlanma işlemlerinde, müracaat 
ettikleri tarihteki emeklilik keseneklerine esas 
aylıklarının, 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1322 sayılı 
Kanunun yürürlüğünden önceki % 35 nisfbetin-
de zamlı tutarları esas alınır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden 
1 . 3 . 1970 tarihinden bu kanunun yayımlan
dığı tarihi takibeden 90 nci gününün sonuna 
kadar borçlanma isteğinde bulunmuş veya bu
lunacak olanların borçlanma işlemlerinde yu
karıdaki fıkrada tanımlanan aylık miktarları 
esas tutulur. 

Geçici Madde 7. — Emekli, âdi malûllük ve
ya vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlarla 
bunların 5434 sayılı Kanunun 67 nci madde
sinde gösterilen ve kanunen bakmakla mükel
lef bulundukları aile fertleri, dul ve yetim ay
lığı alanlar, genel sağlık sigortasının kanunla 
düzenleneceği tarihe kadar (özel kanunlara gö
re tedavileri yaptırılanlar hariç) 'hastalanma
ları halinde resmî sağlık kurumlarında muayene 
ve tedavi ettirilirler. 

Muayene ve tedavi, ilgililerin : 
A) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin 

göstereceği lüzum üzerine; teşhis için gereken 
klinik ve lâboratuvar muayenelerinin yaptırıl
ması, 

B) Gerekirse sağlık müessesesine yatırıl-
I ması, 
| G) Tedavi süresince gerekli ilâç ve iyileş

tirme vasıtalarının sağlanması, 
Hallerini kapsar. 

! Muayene ve tedavi masrafları Sandık tara-
| îmdan karşılanır. 
\ 
\ Muayene ve tedavilerin usul, şekil ve şart

ları ile bu hususta ilgili kurumlara ve Sandığın 
I ödeme ve tahsilat işlerini yapan bankalara veri

lecek görevler ve bunlarla ilgili esaslar ISağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının mütalâası alın
mak suretiyle Maliye Bakanlığınca hazırlana
cak tüzükle tesbit olunur. 

Bu tüzük, kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren bir yıl içinde hazırlanır. 
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Geçici Madde 8. — Personel kanunlarına 
tabi olmıyan Sandık iştirakçilerinin 'hastalık 
isin süreleri hakkında, kendi özel kanunları 
yürürlüğe girinceye kadar, 657 sayılı Kanunun 
hastalık izni 'hakkındaki 105 nci maddesi hü
kümleri uygulanır. 

Greçici »Madde 9. — Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli iSandığmca bağlanmış ve <bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlanacak 
aylıklar ile 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 sayılı 
Kanunla Hazineden Sandığa devredilmiş olan 
(emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, harb 
malûllüğü, er vazife ve lıarb malûllüğü, dul, 
yetim aylıkları ile özel kanunlarla vatani hiz
met tertibinden bağlanmış) aylıklardan ve 
bunlarla ilişkin ödemelerden yalnız vatani hiz
met aylıkları, faturası karşılığında Hazinece 
Sandığa ödenir : 

Bu kanunun yürürlüğünden önceki devre 
içito. ödenmemiş paralar hakkında da Ibu madde 
hükmü uygulanır. 

'5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesindeki 
emekli ikramiyesi ile 7184 sayılı 'Kanunda ya
zılı ölüm yardımı ve 1301 sayılı Kanun uya
rınca ödenen kadrosuzluk tazminatının öden
dikçe kurumlara fatura edileceği hakkındaki 
hükümleri saklıdır. 

Geçici 'Madde 10. — 936 Sayılı Türk Silâh
lı (Kuvvetleri Personel Kanununa 31 . 7 . 1970 
tarihli ve 1323 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 
10 ncu maddede ödenmesi öngörülen aylık fark
larının hesabında, bu kanun 'hükümlerine göre 
tahakkuk ettirilecek aylık ile kaldırılan hü
kümlere göre tahakkuk ettirilmiş (bulunan ay
lıklar esas tutulur. 

Aynı geçici maddenin aylık farkları dışın, 
daki hükümleri saklıdır. 

Geçici Madde 11. — 1 . 3 . 1970 tarihinde 
veya bu tarih ile kanunun yürürlüğe girdiği 
tarih arasında Sandığın iştirakçisi 'olup da, 
aylıklarım Personel kanunları 'hükümlerine 
göre almıyanlarm emeklilik kesenekleri, 5434 
sayılı Kanun hükümlerine göre emekliliğe esas 
aylıkları ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1327 sayılı Ka
nun ile eklenen intibak hükümlerinin tatbiki 
suretiyle tesbit edilecek derece aylıklarının 
657 sayılı 'Kanıma ekli gösterge tablosunda te
kabül eden derece ve kademeleri üzerinden 
hesabedilir. 

Bunların emeklilik keseneğine feas aylık 
derecesinde geçirmiş oldukları sürelerin tısr 
yılı kademe ilerlemesine esas tutulur. 

Ancak, bunların emeklilik keseneğine esas 
aylık derecelerinin yükselebilmesi, fiilen aldık
ları aylık veya ücretlerin müsait hale gelmesine 
ve tahsil durumları itibariyle 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde tes-
bit olunan dereceleri geçmemesine bağlıdır. 

Bunların 1 . 3 . 1970 - 28 . 2 . 1971 tarihleri 
arasına ait kesenek, karşılık farkları hakkında 
657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen 
ek geçici 34 ncü madde hükümleri uygulanır. 
Bu farkların tahsil süresi ve şartları Maliye Ba
kanlığınca tesbit olunur. 

Geçici Madde 12. — 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 
sayılı Kanunla eklenen ek geçici 15 nci madde 
uyarınca intibakları yapılan iştirakçilerden 
emeklilik keseneklerine esas aylıkları 1, 2, 3 
veya 4 ncü derecede olduğu halde, sözü edilen 
maddenin son fıkrası hükmü uyarınca, 5 nci 
dereceye intibak ettirilmiş bulunanların emek
lilik keseneklerine, evvelce emeklilik yönünden 
iktisaibetmiş oldukları derecelerin birinci kade
me aylıkları esas alınır. 

Geçici Madde 13. — 657 sayılı Kanunun 
malî hükümlerinin uygulanması nedeniyle 
1 .12 . 1970 tarihinde yeniden iştirakçi durumu
na girmiş olanlardan, 5434 sayılı 'Kanunun 
14 ncü maddesinin (c) fıkrası uyarınca alına
cak artış farkları, bunların intibak ettirildikleri 
derece veya kademelere tekabül eden aylık tu
tarlarının % 25 icli'r. 

Geçici Madde 14. — Bu kanun hükümlerinin 
uygulanmasından dolayı Sandığın her türlü 
kanuni gelirleri ile kanuni giderleri ve harcama
ları arasında ortaya çıkacak gelir fazlası Ge
nel Bütçeye gelir kaydolunur. 

Sandığın nakit durumu gerekli ödemeleri 
ve harcamaları karşılıyanıadığı takdirde, San
dığın talebi üzerine, Maliye Bakanlığı Bütçesi
nin sosyal transferler bölümüne bu ıhusus için 
konulacak ödenekten Sandığa tediyede bulunu
lur. 

Geçici Madde 15. — Seçim kanunları gere
ğince görevlerinden İstifa edip de seçilenler
den emekliliklerini devam ettirenler ile, seçile-
miyenlerden yeniden Sandığın iştirakçisi olan-
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lar, iktifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı ta
rihi takibeden ayb asına kadar açıkta geçirdik
leri süreleri için, istekleri üzerine, 5434 sayılı 
Kanundaki esas ve oranlara göre borçlandırılır
lar. 

G-eçicil Madde 16. — 1 . 1 . 1950 tarihinden 
sonra Türkiye Büyük Millet (Meclisi üyeliğin
de bulunmuş ve üyelik süreleri emekliliklerinde 
sayıldığı halde, kıdemlerinde sayılmamış ve 
halen emekli olanların emekli aylıkları, bu sü
reler, 1046 sayılı Kanuna göre kıdemlerine ek
lenmek suretiyle bulunacak dereceler üzerinden 
yükseltilir. 

•Geçici Madde 17. — 1136 ve 1323 sayılı ka
nunlar uyarınca serbest avukatlıkta geçen hiz
met sürelerini borçlanmak suretiyle fiilî kiz^ 
mtlerine eklenmesi için zamanında müracaat 
ederniyenlere bu kanunun yayınlandığı tarih
ten itibaren, yeniden altı aylık müracaat sü
resi tanınmıştır. 

Geçici Madde 18. — Tıp doktorlarının fah
rî asistanlıkta geçen sürelerinin S/4 ü, bu kanu
nun yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde 
müracat ettikleri takdirde, 5434 sayılı Kanun 
esaslarına göre borçlandırılır. 

Geçici Madde 19. — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri ile dışardan atanan bakanların 
1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren tahakkuk ede
cek ödeneklerinin yeniden düzenleneceği) tarihe 
kadar Sandığın iştirakçisi durumunda bulunan
ların emeklilik bakımından müktesep hak dere
ce ve kademelerinin 657 sayılı Kanuna ek 1327 
sayılı Kanundaki aylık tutarları üzerinden her 
üç ayda 'bir her türlü emeklilik kesenekleri, 
1400 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü 
de dikkate alınmak suretiyle (bütçelerindeki 
mevdu ödeneklerden kesilerek karşılıkları ile 
birlikte Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Başkanlıklarınca Sandığa ödenmeye devam olu
nur. 

Geçici Madde 20. — 31 . 7 . 1970 tarihli ve 
1322 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğin
ce, Bakanlar Kurulunca veya Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanların-
ca tesbit edilen kadrolara intibak ettirilme hali, 
iştirakçUlere emeklilik j^önünden ayrıca bir hak 
sağlamaz. 

Geçici Madde 21. — Aylıkları geçici 1 nci 
madde gereğince 1 . 3 . 1971 tarihinden itiba
ren, bu kanun esaslarına .göre hesabedilerek 

ödenenlerin, 1971 yılı Bütçe Kanununun 27 nci 
maddesi gereğince almış oldukları avanslar, 
aylıklarının ödenmesi sırasında mahsuibedilir. 

Geçici (Madde 22. .— 5434 sayılı Kanuna 
7 . 2 . 1939 tarihli ve 1101 sayılı Kanunla ekle
nen geçici 3 ncü madde Ihükmü, bu kanunun ya
yımlandığı tarihte 20 yıl ve daha fazla fiilî hiz
met süresi bulunanlar hakkında da uygulanır. 

Geçici Madde 23. — 1 . 3 . 1970 tarihinden 
sonra taJbiî âfetlerden 'zarar (gördüğü Bakan
lar Kurulunca teslbit edilen bölgelerin sınırları 
içinde ikamet eden emekliler ile dul, yetim ve 
malûllerin ibu kanundan doğan ikramiye fark
ları ve halen almakta oldukları aylıkların îbir 
yıllık tutarının % 50 si, 1970 yılı aylık ve ikra
miye farklarına mahsuben lödenir. 

Mahsubu, geçici 1 ve 3 ncü maddelere göre 
farkların ödenmesi sırasında yapılır. 

Geçiici Madde 24. — Bu kanunun 6 nci mad
desi hükmü, sözü edilen madde kapsamına daha 
önce giren çocuklar hakkında da, fbu kanunun 
yayımından sonra yazı ile 'Sandığa müracaat
larını takibeden aybaşından itibaren uygulanır. 

BAŞKAN — 7 nci madde okunmuş olduğu 
üzere 24 geçici maddeyi muhtevidir. Her geçici 
maddenin müstakilen müzakere ve oylanması 
hususunu takdirlerinize sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Geçici 
maddeler okunduğu için, görüşmeleri sırasında 
tekrar okunmıyacaktır. 

Geçici madde 1 
BAŞKAN — Şimdi 7 nci maddenin geçici 

1 nci maddesi üzerinde müzakere açıyoruz. 
Söz is üyen? Sayın Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Ben geçici 

3 ncü madde üzerinde söz istedim. Şimdi görü
şebilir miyim? 

BAŞKAN — Şimdi, her geçici maddeyi müs
takil bir maddeymiş gibi mütalâa edip müzake
re ediyoruz; en sonunda maddeyi tümü ile bir
likte oyluyoruz. 

Evet, geçici 1 nci madde üzerinde söz isti-
yen sayın üye?... Yok. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, bir önergemiz vardır. Bu önerge üzerinde 
söz alacağız. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde 
önergeniz var mı efendim. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Var efen
dim. 
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BAŞKAN ~ Bir önerge var okumuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Şifahen arz ve izah edeceğim sebeplerle, ta

sarının 7 ııci maddesinin geçici 1 nci maddesi
nin 2 ve 3 ncü fıkralarının aşağıdaki gibi de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

Madde 7. — 
Geçici madde 1. — 
Bunların aylıklarının bağlandığı tarihle 

28 . 2 . 1971 tarihi arasındaki aylık farkları, Ba
kanlar Kurulunca belirtilecek zaman, şekil ve 
usule göre kendilerine ödenir. 

Ancak 1 Aralık 1970 tarihi ile 1 Mart 1971 
tarihi arasındaki üş aylık farklar ile 1 Mart 
1970 tarihi ile 1 Mart 1971 tarihi arasındaki ik
ramiye farkları, kanunun neşrinden itibaren üç 
ay içerisinde ödenir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; önergeye yalnız 
değiştirilmesini istediğim fıkrayı kaydettiğim 
için yüksek heyetinizin tam olarak dikkatini 
toplamanuş olabilir. Benim getirdiğim mevzu 
şu: 

1 Mart 1970 ten itibaren uygulanacak olan 
bu kanuna göre, aylık farkları ile ikramiye 
farkları ortaya çıkıyor. G-elen tasarıda gerek 
aylık farklarının, gerek ikramiye farklarının 
Bakanlar Kurulunca alınacak kararlar daire
sinde şekli, usulü ve zamanı tesbit edilmek su
retiyle o zaman verilecek. Bu zamanın, ne za
man olduğunu Sayın Maliye Bakanının bir açık
lamaya tabi tutmasını rica ederim. Bakanlar 
Kurulunca alınacak karar dairesinde usulü, 
şekli ve zamanı tâyin edilecek diyor. Yani, da
ha ne kadar zaman bekliyecek bu istihkak sa
hipleri? Bunun hakkında hiç olmazsa bir ümit 
verici malûmatı Sayın Maliye Bakanından istir
ham ederiz. 

Benim getirdiğim teklif şu, sayın arkadaşla
rım ; Personel Kanununda aylık farklarının öden
mesi bu tarzda bir hükme bağlandı. O itibarla 
emekli aylık farklarının da aynı usule tabi tu
tulmasına karşı çıkmanın bir faydası olacağına 
kaani olmadım. Yalnız 1 Mart 1970 tarihi ile 
1 Mart 1971 tarihi arasında emekliye sevk edi

lenlerin, tâbirini kullanıyorum. Çünkü bu süre 
içerisinde emekliye kendi rızası ile ayrılanların 
sayısı hemen hemen yok denecek kadar azdır, 
v.z olmak lâzımdır. Herkes bir intizar devresine 
girmiştir. Ama, adam yaş haddine uğramıştır 
veya hastalığı sebebolmuştur, bu zaruretlerle 
emekli olmuştur. Bunların aylık farklarını öde
mek için Hükümete aşağıdaki fıkrada üç aylık 
bir müddet verilmiş. 1 Mart 1971 den sonraki 
farkların alınması için, Hükümet bu üç aylık 
zaman içerisinde bunu ödemej/i taahhüt etsin 
ve bu suretle yıllarını vermek suretiyle emekliye 
ayrılmış olan bir zat, 1101 sayılı Kanuna göre 
emekli ikramiyesini alacağı düşüncesi ile, eski 
kanuna göre eline geçmiş olan meblâğı halen 
muhafaza ettiği için 1101 e göre vermiyoruz 
ama, biraz fark veriyoruz, o farkı da onun üze
rine eklemek suretiyle ahar ömründe başını so
kabileceği bir meskene sahibolabilsin. Bugün es
ki kanuna göre vermiş olduğumuz ikramiyeler
le emeklilerin bir bina alıp, başlarını sokmala
rına imkân yoktur. Vasati olarak, - herkes bi
rinci dereceden emekli olmuyor, - bir emeklinin 
eline 20 - 25 bin lira ikramiye geçmiştir, eski 
kanuna göre Tasavvur eder ve takdir buyurur-
sunus ki, bugün için 20 - 25 bin lira ile hiçbir 
şey almak kabil değildir. Ancak, 40 000 liradan 
yukarı olursa, biraz da ayda muayyen meblâğı 
ödemek suretiyle borçlanarak herkesin başını 
sokabilecek; bir oda, bir hol mü, iki oda bir 
ufak hol mü, yani bir yer edinmesi 
mevzuubahsolabilir. Zaten 1101 sayılı Ka
nunla doğan haklarını ellerinden aldık. 
O halde hiç olmazsa bu adamlara bu 
zevata, bu yaşlı insanlara sonunda bunlara veya 
bunların dul ve yetimlerine bir mesken edine-
bilma hakkını tanıyalım. Şimdi, Hükümet kar
şımıza çıkacak diyecek ki, efendim, bu ikrami
ye farklarının altından bizim bütçemiz kalka
maz. 

Muhterem arkadaşlarım, meseleyi açık ko
nuşalım, yani her şeyin altından kalkanıazsa o 
zaman böyle Hükümet »olmaz. Bâzı şeylerin altın
dan kalkılacaktır. Efendim, yok parası ne yap
sın, üç aylık müddet verdiniz siz. Üç ay içeri
sinde ödiyenıezse.. Ben söyliyeyim, eğer Hükü-
vı-S; hakikaten üç ay içerisinde bu kadarını da 
ödiyemiyecek ise, khnse canını da almıyacak 
ama, bir ödeme gayretine onu getirelim biz. lüt
fedin revlerinizle. 
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İstihkak sahibi mütaahhit, taşaron aylarca 

vre aylarca Hükümetin kapısında dolaşır; mü
taahhit taşarona borçludur taşaron bakkala 
borçludur, bakkal işçiye borçludur. Bu fasit 
daire içerisinde bir türlü mütaahhitlerin istih
kaklarını ödeme imkânı hâsıl olmaz. Sn tabii 
hak sahibidir adam, mal vermiştir parasını ala
caktır, hizmet vermiştir, parasını alacaktır. E, 
veremiyor diye maalesef ve maalesef Hükümete 
bir şey yapamıyoruz. Yani emeklilinin de ay
lığını illâ veremez diye Hükümeti bacağından 
asacak yok. O itibarla teklifimi lütfen dikka
tinizde tutunuz. Hele emeklileri bilmem ama, 
onların dul ve yetimleri karşısında taşıdığımız 
vebali vicdanlarınızda harekete getirmek sure
tiyle, bu çok makûl çok insaflı, hele Senatonun 
heyeti umumiyesine çok yakışır düşecek tek
lifimin dikkatle takip buyurulmasmı istirham 
ediyorum. Bu arada da çok ümit ederim ki, sa
yın Maliye Bakanı kendisine verilen bilgileri de 
kendi büyük tecrübelerini ışığından geçirmek 
suretiyle ikramiye farklarının ne kadar olacağı 
hakkında da bize hiç olmazsa gerçeğe çok ya
kın bir miktirı söyleyebilirler. Kanunun tümü 
üzerinde ki görüşmemde bu suali tevcih ettim. 
İki gün içerisinde bu miktarın meydana çıka
rılması mümkün idi. Çünki, geçen sene zaten 
emekliye ayrılanların sayısı pek azdır. İstekle 
emekli olmayınca eski senede eğer üçse emek
liye ayrılan, geçen bir sene içerisinde emekliye 
ayrılanların sayısı ancak 1 olabilir. Zira, zaru
retlerle emekli olmuştur. Ne olacak bu kanun, 
ne çıkacak bu kanundan diye herkes intizar dev 
resini yaşıyor. O itibarla sayın Maliye Bakanın
dan da alacağımız malûmat üzerine önergemin 
değerlendirilmesini Cumhuriyet Senatosunun 
pek değerli üyelerinin asil vicdanlarından bekli
yorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Önergenin lehinde aleyhinde 

konuşmak isteyen sayın üye.. Yok. 
Komisyon katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İ. CENAP 

EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Sayın Hükümet.. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 

Sö^ rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 
Sayın Başkan, muhterem senatörler; sayın Feh
mi Alpaslan'ın kendileri de bahsettiler. Mütaah
hitlerin vesairenin alacaklarının bir kısmı tedi
ye edilememektedir. Bu tediye edilemiyen mik
tar, şu anda 2 milyan lira civarındadır. Bu 2 
milyar lirayı ödemek için, çeşitli yollardan im
kânlar aradık ve bu imkânları bulabilmiş deği
liz, Şimdi, emeklilerin ve emekli olmıyan me
murların bu birikmiş olan paralarına gelince: 

Bunu Millet Meclisinde de arz etmiştim. Bun
ların yekûnu 6 milyar lira tutmaktadır. Bu 6 
milyar lirayı ne zaman ödeyeceksiniz diyorlar, 
Hattâ Millet Meclisinde, biraz da acı olan, be
nimle bir şaka da geçti. Bir arkadaş orada 
«Bunu siz 50 senede mi, 10 senede mi, 5 sene
de mi, ödeyeceksiniz?» dedi. Ben de orada be
yan ettim. Hayır, 50 senede ödemiyeceğiz, 10 se
nede de ödemiyeceğiz, 5 senede de ödemiyeceğiz 
ama, bu 5 sene içerisinde ödeyeceğiz dedim. 
Nihayet bütün bunların heyeti mecmuası bir im
kân meselesidir. Kanun meselesi değildir. Ka
nunen öde, dediğiniz anda biz bunu ödeyemez-
sek bu takdirde kanun da zedelenir, biz de son 
derece zedeleniriz, nahoş bir şey olur. Onun için 
bunu lütfen Bakanlar Kurulunun takdirine bı
rakın dedik ve öylece Millet Meclisinden geçti. 

Maruzatım bu efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Ben takriri böyle anlamadım. Sayın Maliye Ve
kili başka türlü cevap veriyorlar. Takrirde, 
maaş farklarının ödenmesi demiyor. Üç ay içeri
sinde zaruri olarak emekliye sevkedilenlerin ik
ramiye farkı pek as yekûn tutar. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Müsaade ederseniz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Bakan, 6,5 milyardan bahsetti. Ben mi 
yanlış anladım yoksa...t 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De
vamla) — Müsaade buyurun efendim. 

Sayın senatör, konuşmasında, mütaahhitlere 
vesaireye Devlete hikmet etmiş olup da ödene
meyen istihkaklardan da bahsetti. Bunların hep
si yekûn oldu. Bu söylenilen miktar sanıyorum 
ki, 120 milyon lira kadardır. Bu 120 milyon li
rayı da defaten ödemek durumunda değiliz. Va
ziyetimizi mütaaddit defalar arz ettik ve elimiz
den geleni yapıyoruz. Yalnız bu para meselesi 
bizim takdirimize bağlı değildir. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Para 
yok deyinde anlasınlar. 

MALÎYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Efendim, nasıl söyliyeyim. 

BAŞKAN — Efendim, takriri oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmemiştir, efendim. 

Şimdi, geçici 1 sıc'.maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 2. — 
BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye var mı 

efendim? Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçioi madde 2 nin ilk fıkrasının aşağıdaki 

gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Artvin 

Fehmi Alpaslan 

Geçici madde 2. — Bu kanunun yayınlandığı 
tarihten önce, Türkiye Büyük Millet Meelfsi 
üyesi veya dışardan atanmış bakan iken veya bu 
görevlerden ayrılıp da başka bir göre girmeden 
emekliye ayrılmış bulunanların emekli aylıkları 
ile ölenlerin dul ve yetimlerinin aylıklarının 
intibak ve yükseltme işlemleri, 1 nci dereceden 
emekli olanlarda, bu derecenin 4 ncü kademesi 
üzerinden, diğer derecelerden emekli olanlarda 
ise, bu derecenin 5 nci kademesi başlangıç alına
rak yapılır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Şimdi 

muhterem arkadaşlar, zaten bu Emekli Kanunu
nun büyük bir talihsizlik içerisinde yürüdüğü 
malûm. Onun için teklif hangi noktadan gelir
se gelsin, hele biraz ucu paraya dokundu mu, 
maşallah gayet güzel çıkıyor, saygı ile karşılı
yoruz tabiî kararı. 

Şimdi, getirilen ek maddeye göre benim tek
lifim şu : Bir kimse Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyesi veya dışardan atanmış bakan iken bu 
kanun yayınlandığı tarihten önce emekliye ay
rılmış bulunursa, yani halen Parlâmentoda üye 
veya dışardan atanmış bakan iken ayrılırsa veya 
emekli haline gelmiş de sonradan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyesi olmuş ise, bulundukları 
derecenin yukarı kademelerinden kendisine bir 
maaş bağlanabilir diye bir kayıt getiriyoruz, 
Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmuş 

zevata emeklilik hallerinde bir nevi bir imtiyaz 
tanıyoruz. Onun millet nazarındaki itibarım 
değerlendirme yoluna girmiş bulunuyoruz. Şim
di, temel felsefe bu olunca; bir sat tasavvur 
edin, Parlâmento üyesidir, emeklilik müddetini 
de doldurmuştur ama, yeniden seçileceğim dü
şüncesiyle seçime girmiştir fakat kazanamamış
tır. Böyle bir kimseyi şahsan tanımıyorum ama, 
misal olarak arz ediyorum. Eğer Parlâmento 
üyesi iken emekliliğini almış olsa, sonra seçile-
mease bu maddeden istifade edecek. Ayrıldı, baş
ka bir göreve de girmedi. Yani emeklilik statü
sünde bir değişiklik olmadı. Parlâmento üyeli
ğinden sonra, bir iş bulamadı emekliliğini istedi. 
O zat alamıyacak bu parayı, bu kanuna göre. 
Eğer Parlâmento üyeliği yapmıştır diye bir kim
senin durumunu dikkate almak suretiyle ona 
ufak bir imkân vermek istiyorsak o zaman me
seleyi olduğu gibi, tam mânasiyle ele alalım. 
Yok, böyle değil de yalnız bugünün Parlâmen
tosu üyelerine bir imtiyaz tanıyorsak müsaade 
edin bu imkânı da bir kenara atalım. İkisinin 
ortası yok bu işin. Yani, Millet Meclisinde veya 
öumhuriyet Senatosunda üye olmuş, üyelik yap
mış bir arkadaşımız bir tesadüf eseri olarak şu 
anda burada bulunmuyor da, bizden bir dö
nüm evvel mevcutsa, onun da emekli aylığı üze
rinde bizim için ne düşünüyorsak aynı şeyi dü
şünmeye mecburuz. 

Emekli olan bir kimse Parlâmento üyesi ol
duğu zaman, ki onu da düşünüyoruz, bu tefri
kaya gitmeye lüzum olmadığı kanaati ile bu 
maddede bir değişiklik yaparak «bu kanunun 
yayınlandığı tarihten önce, T.B.M.M. üyesi veya 
dışardan atanmış bakan iken veya bu görevler
den ayrılıp da başka bir göreve girmeden emek
liye ayrılmış bulunanların emekli aylıkları ile 
ölenlerin dul ve yetimlerinin aylıklarının intibak 
ve yükseltme işlemleri 1 nci dereceden emekli 
olanlarda bu derecenin 4 ncü kademesi üzerin
den, diğer derecelerden emekli olanlarda ise - ki 
bu kanunda da aynen mevcut - bu derecelerin 
5 nci kademesi başlangıç olarak yapılır» diye 
bir teklif getirdim. Yani bünyemizden ayırmıya-
lım ve hodbinlikten de, hodbinlik iddiasından, 
ithamından da kendimizi kurtaralım. 

Mâruzâtım bu. 

EDÎ? SOMUNOĞLU (Erzurum) — Lehinde 
söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Lehinde konuşacaksınız buyu

run. 

EDİP SOMUNOĞLü (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlar; f.?lmda ffoçici 2 ı:ci 
madde T.BJM.M, üyelerine âdeta bir iı:ıtiy*ız 
veya bir faikıyet veriyor. Bir kısım, bir a ihrar 
fazlalık, fazla bir tediye şeklinde rolakki criiiî-
yor. Bu aslında doğru da değil, bence. IJoyn 
bir, müsavi olmalı idi. Faka,*, düşünülelim, ban
dan evvel yine bir maddede geriyor; ond? da 
T.B.M.M. üyeleri emekiilorke, İ uei der::ua;uı 
ise 4 ncü kademeden, 2 nci derecede ise 0 nci 
kademeden deniyor. Böyle olduğu takdirde ua-
kikaten Sayın Alpaslan arkadaşınızın teklifi 
Daha evvel seçilmiş olup, sonra seçilmiyen, şim
di Parlâmento üyesi olduğu halde bundan son
raki seçimde seçilmiyen bir arkadaşın, da, aynı 
şekilde emekli olduğu takdirde, 1 nci derecede 
ise 4 ncü kademeden, diğerlerinde ise 5 nci ka
demeden emekli olması hakikaten yerinde olur. 
Mademki bu kabul edilmiştir, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerine bir faikiyet tanınıyor, 
o faikiyet buradan ayrıldıktan sonra da devam 
etmeli, o vasfı ihraz etmelidir. Hakikaten arka
daşımızın teklifi yerindedir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim aleyhinde görüşmek 
istiyen var mı? Yok. Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ î. CENAP 
EGE (Aydın) — Efendim Komisyon olarak ar
kadaşımızın bu teklifini yerinde buluyor ve ka-
atılıyoruz. 

BAŞKAN — Yerinde buluyor ve katılıyor
sunuz. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — Bir 
takrir var, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bir takriri muamele
ye koyduk, üzerinde konuştuk. Bunu yarı yer
de bırakıp başka takrire geçmeyi bilmiyorum 
usul ne derece müsait. Ancak bunun akıbeti bit
tikten sonra muamele yapabiliriz. 

Sayın Komisyon katılıyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ 1 CENAP 

EGE (Aydın) — Katılıyoruz Sayın Başkan, yal
nız bir hususu istirham ediyorum. Redaksiyon 
bakımından müsaade ederserris dikkate alınma
sı kaydiyle Komisyona verilsin. 
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BAŞKAN — Dikkate alınmak üzere oyluyo

ruz zaten, ilk oylamalarımız daima bu istika
ma t bedir, bahsetmesek bile. 

Şimdi okunan Sayın Alpaslan'a ait önerge
nin dikkate alınması hususunu oylarınıza sun
madan evvel Hükümetin de noktai nazarını so
ralım efendim. Hükümet? 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 
Komisyonun mütalâasına katılıyoruz. 

BAŞKAN — Siz de Komisyonun mütalâa-
smdasınız. O halde dikkate alınması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yeııler... Dikkate alınması hususu kabul edil
miştir. 

Bir takrir daha var, okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
7 nci maddenin Türkiye Büyük Millet Mec

lisi üyelerine imtiyaz mahiyetinde olan iki ge
çici maddesinin tasandan tamamen çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

Konya 
Fakih özfakih 

BAŞKAN — Tamamen çıkarılmasını arzu 
ediyorsunuz, Halbuki dikkate alınması kararlaş
tırılan, kabul edilen önerge daha önceden oy
lanmıştır. Bir muamele yapmaya bu bakımdan 
imkan yoktur. 

Şimdi Komisyonun bir mütalâası var mı 
efendim? Geçici maddeyi dikkate alman şek
lîyle oylryalım mı? 

G-EÇÎÖİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ i. CENAP 
EGE (Aydın) — Evet efendim, katılıyoruz, 

BÂŞKÂI-7 — Geçici madde 2 yi dikkate alın
mam kararlaştırılan önerge istikametinde oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
ur/uü e iilmistir= 

Geçici Madde 3. : 
BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Salih 

! Türkmen, buyurunuz. 
j uraûul'T TÎV2XMSN (Ağrı) — Sayın Baş

ken, muhterem arkadaşlar; bundan evvelki iki 
fyoid madde mevzııubahis olurken maddede 

| ys:ü iadilbr yapacak tekliflerde buiunuîmama-
I zı için ileri sürülen sebeplerin bir çoğu, Devle

tin âdsta büyük bir müzayaka altında bulun
duğa hr^asımda oldu ve bunların kabul edil-

s meme;*' htcndi ve yüksek oylarınıza bu iktiran 
3 oiti. Bu uıaddrie benim ileri sürdüğüm teklif, 
\ Maliyeye bir külfet yüklemeden ziyade bir vu-
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zuh getirmek maksadıma matuftur. Çünkü 3 ncü 
maddede « 1 . 3 . 1970 tarihinden önce emekli 
olanların ne zaman bundan istifade edeceği Ba
kanlar Kurulunca tesbit edilecek esaslar daire
sinde ve 1 . 3 . 1970 tarihinden itibaren yürütü
lecektir diyor. 

Ama, Bakanlar Kurulu bunu ne zaman tes
bit edecek? 5 senede de edebilir. Bunun için 
1 . 3 . 1970 tarihinden evvel emekli olan şahıs
ları ilânihaye böyle bir bekleme içinde bırak
mak doğru değildir. Eğer memleket müzayaka 
içinde ise, eğer Maliye sıkıntıda ise, münhası
ran bu yüklerin hepsini 1 . 3 . 1970 tarihinden 
evvel emekli olanların sırtına yüklemeye ve 
bunu onlardan beklemeye hakkımız yoktur. 
Personel Kanunu ile birçok memurun maaşı 
arttığı emeklilerin bir kısım maaşları arttığı 
halde 1 . 3 . 1970 tarihinden evvel emekli olan 
şahısların bundan istifade etmelerini Hüküme
tin tesıbitine ve o da tesbite başladıktan 1 sene 
sonraya bırakırsak, hakikaten bunları büyük 
bir müzayaka içine sokmuş oluruz. Çünkü, ha
yat pahalılığı artacak, memur kısmen maaş 
artmasiyle bunu karşılıyacak, diğer emekli kıs
men bunu karşılıyacak, fakat 1 . 3 . 1970 tari
hinden evvel emekli olmuş ise, icabında Hükü
metin bu sıkıntılarını atlatmasını bekleyinceye 
kadar sıkıntıya düşeecek ve bu suretle bütün 
yük onlara yüklenmiş olacaktır ki, hakikaten 
bu âdil değildir. Bu şahıslar büyük sıkıntı için
de kalırlar. Onun için ben diyorum ki, bu mad
dede getirdiğim küçük tadille, «Bakanlar Ku
rulunca tesbit edilecek esaslar dâhilinde en geç 
6 ay içinde..» 

Hiç olmazsa bir hudut verelim, Bakanlar 
Kurulu bunu 6 ay içerisinde tesbit etsinler. Za
ten, tesbitten sonra da ancak 1 sene içerisinde 
yürütüleceğine göre, hiç olmazsa Hükümet ilâ 
nihaye ben daha tesbit etmedim, 5 sene son
ra da ben daha tesbit etmedim demesin. 6 ay 
zarfında bunu tesbit etsin diye bir had kon
masını teklif ediyorum, Takdir sizindir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın özer sizin bir takririniz 

var, takririniz okunduğu zaman söz vereceğim 
tabiî. Arzu ederseniz buyurun. Madde üzerinde 
görüşecekseniz buyurun. 

| HAMDİ ÖZES (Malatya) — -Sayın Başkan, 
| sayın senatörler; geçici madde 3 te ikinci fık-
I ranm değiştirilmesi için bir önerge vermiş bu

lunuyorum. Bunu isalıtan önce birinci fıkrada
ki durumu arz edeceğini, 

Muhterem arkadaşlar, 1101 sayılı Kanunun 
ek 2 nci maddesi vardır. Bu ek 2 nci maddede 
«Emekli, âdi, malûl, vazife malûlü, dul ve ye
tim aylıkları bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihteki rütbesi, kadro unvanı, derecesi, fiilî ve 
itibari hizmet süresi aynı olanlara bağlanması 
gereken aylık miktarına yükseltilir.» denmek
tedir. 

Bu madde aynen baki midir? Soru olarak 
Hükümete ve Sayın Komisyona bunu tevcih 
ediyorum, bir. Daha net bir cevap verebilme
leri için şu açıklamaları yapacağım. 

Bir binbaşı 657 sayılı Kanunun neşrinden 
önce 5 nci derecede iken, şimdi 4 ncü dereceyi; 
kıdemli binbaşı 4 ncü derecede iken, şimdi 
3 ncü dereceyi bulmuştur. Yarbay 3 ncü derece 
iken şimdi 2 nci derece göstergesine getirilmiş
tir. 3 ncü derece göstergesi 650 dir, 2 nci dere
cenin göstergesi 750 dir. Her ikisi de bir yar
baya aittir. Bu yarbay 657 sayılı Kanunun neş
rinden önce 650 iken, şimdi 750 olmuştur. Şim
di net olarak sorum şudur: 

1 Mart 1970 tarihinden önce emekli olmuş 
bulunan 2 yıllık bir binbaşı, bu kanunun neşrin
den sonra aynı Syılîık binbaşının alacağı emek
li ayağını 'alabilecek midir? 

Sayın Başkan, bunun cevabını lütfetsinler. 

BAŞKAN — Efendim siz buyurun görüşme
nizi tamamlayınız. 

HAMDİ Ö2EE (Devamla) — Şu halde, bu 
sorularımın cevabını madde bitmeden evvel is
tirham ediyorum. Konuşma hakkım mahfuz kal
mak nartiyle. 

İkincisi önerge vermiş bulunuyorum bunun 
üzerinde - «Yükseltme işlemleri, yükseltme 
esaslarının Bakanlar Kurulunca tesbiti tarihin
den itibaren 1 yıl içinde bitirilir» deniyor. 

Arkadaşlar, bu bir takdiri hükümdür. İnsa
fa kalmış bir hükümdür. Biz burada hiçbir şeyi 
insaflara terk etmiyeceğiz. Biz burada kanun 
yapıyorum Eğer takdire kalırsa, belki de 2359 
'JGZIC sonraya kain-. Bu bakımdan buna mutlaka 
bir vâde tanımak lâzımdır. 1970 yılından önce 
emeldi oranlar saten ucun ucun eriyip gitmek-
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tedirler. Bunlar eski emeklilerdir. Yani, bunlar 
öldükten sonra mı paraları verilecektir? 

Bu bakımdan çok istirham ediyorum. Bir 
önerge vermiş bulunuyorum, 6 ay içinde bu 
emekli dul ve yetimlerin farkları ödenmelidir. 
Aksi takdirde bu verilecek diye bekliyen insan
lar ki, 1,5 - 2 seneden beri bakkala manava, ka
saba borçludurlar ve batta ev kirasını ev sahibi 
istiyecek diye evine gidememektedirler. İstir
ham ediyorum buna bir vâde tanınsın. Her şeye 
imkân bulunurken, yalnız emeklilerin, hem de 
eski emeklilerin bu farklarını vermekte son de
rece sıkı ve sıkıntılı davranmak yalnız emekli
leri değil, bu millete hizmet gören, vatana hiz
met gören bu yolda canını feda edenleri, gönül 
verenleri de kırar arkadaşlar. 

O bakımdan istirham ediyorum, verdiğim 
önergeye iltifat buyurulsun ve kabul edilsin. 
Hürmetler sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. 

Şimdi, önergeleri, aykırılık derecelerine gö
re sırayla okutup muameleye tabi tutuyorum. 

Yüksek! Başkanlığa 
Geçici Madde 3 ün aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ediyorum. 
Ağrı 

Salih Türkmen 

«Geçici Madde 3. — 1 . 3 . 1970 tarihinden 
önce bağlanmış emekli, âdi malûllük, vazife 
malûllüğü, dul ve yetim aylıklarının yükseltme 
işlemleri 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 sayılı Ka
nunun ek 2 nci maddesine istinaden Bakanlar1 

Kurulunca bu kanunun yayımı tarihinden iti
baren en geç 6 ay içerisinde tesbit edilecek esas
lar uyarınca 1 . 3 . 1970 tarihinden geçerli ola
rak yapılır.» 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Geçici madde 3 ün 2 nci fıkrasının «Bu yük

seltme işlemleri kanunun yayımından itibaren 
6 ay içerisinde bitirilir.» şeklinde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Malatya 
Hamdi özer 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1605 S. Sayılı 5434 sayılı 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

na ek ve geçici maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısının madde 7 sindeki geçici madde 
3 ün 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî üye 
Suphi Karaman 

«Yükselme işlemleri, bu kanunun yayımı ta
rihinden itibaren 1 yıl içerisinde bitirilir.» 

BAŞKAN — Şimdi en aykırı istikâmette 
görünen Sayın Salih Türkmen'in teklif ettiği 
geçici madde 3 ü tekrar hatırlatmak için oku
tuyorum. 

(Ağrı Üyesi Salih Türkmen'in önergesi tek
rar okundu) 

BAŞKAN — Takrir üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

Komisyon ve Hükümet katılıyorlar mı efen
dim?,., 

GEÇİCİ KOMİBYON SÖZCÜSÜ t CENAP 
EGE (Aydın) — Katılıyoruz. 

HÜKÜMET ADINA MALİYE BAKANI 
SAİT NACİ ERGİN — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet tak
rire katılıyorlar. O halde bu takrir kabul edil
diği takdirde biraz evvel okunmuş olan diğer 
2 takrir muameleye konmıyacaktır. 

Ş'rndi takriri oylarınıza sunuyorum. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Tak

rir verecektim, 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, artık tak
rirlerin de bir verilme zamanı olmalıdır. Bir 
muameleye başlandıktan, oya sunma işlemine 
başlandıktan sonra takrir yazacağım derseniz 
ben sizi bekliyemem, maalesef («Oylamaya ge
çildi, olmaz» sesleri) 

Evet efendim. Sayın Türkmen'in takririni 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,. Kabul 
etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

Şimdi,, geçici madde 3 ü dikkate alman 
takrir istikâmetinde tekrar oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler,,. Kabul etmiyenîer.,.. Kabul 
edilmiştir, efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Soruma ce
vap verilmedi, Sayın Başkan, («Geçti, geçti» 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Özer, dediğiniz doğru,' 
ben de hata ettim, Ama, ben Sayın Bakana sual 
tevcih ettim, görüşmek isteyip, istemediği hu-
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susunu da sordum, Mamafih, sonunda tekrar 
konuşmak imkânını bulacağız, tümü oylanma
dan evvel. Lütfen sorunuzu o zaman hatırla
tınız, 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Bir cümle ile 
ifade edeyim, böyle bir şey varit değildir. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Saym Baş
kan, zabıtlara geçmesi için söylüyorum, Hükü
met ve Komisyon katıldıklarını ifade buyuru
yorlar. Yani benim talebim, eski ve yeni ara
sında bir farkın olmadığıdır. 

BAŞKAN — Efendim, oyladık, muamele 
bitti, sorduğunuz sual. muallâkta kaldı. Hâdise 
sadece bundan ibarettir, esasa müessir bir hata 
yoktur. Kanunun tüm oylanmasından, kesin 
oylanmasından evvel sorunuz Saym Bakanlık
ça veya Komisyonca cevaplandırılmak imkânına 
haizdir, 

Geçici Madde 4 — : 

BAŞKAN — Geçici madde 4 üzerinde söz 
istiyen sayın üye?.. Yok,. Önergeler var, okutu
yorum, 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 5434 sayılı Türkiye Cum

huriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici 
maddeler eklenmesine ve bu kanunla diğer ka
nunların bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair 
kanun tasarısının Millet Meclisinde müzakeresi 
sırasında bütün emeklilerin memurlar sibi 1 
Aralık 1970 tarihinden bu yana olan geçmiş ay
lıklarının ödenmesi maksadı ile milletvekillerin
ce teklif edilmiş, Komisyon ve Hükümetin ka
tılmasıyla geçici madde 1 in sonuna 3 ncü fık
ra eklenmiştir. 

Eklenen fıkra hükmüne uygun olarak nıü-
taakıp maddelere 3 ncü fıkra ibaresinin konul
ması lâzımgelirken zühul neticesi bunun ilâve 
edilmemesinden 1 Mart 1970 tarihinden bu ya
na olan emeklilerin Aralık 1970 den itibaren 
geçmiş aylıkların verilmesi, daha önce emekli 
olanların Aralık'tan bu yana olan aylıklarının 
ödenmemesi gibi konulan fıkranın maksadına 
aykırı istenmiyen bir durum meydana çıkmış
tır. 

Geçici madde 1 in sonuna konulan fıkranın 
Meclis Zabıtlarmdaki belirtilen maksat ve ga
yesine uygun olarak bütün emeklilere şamil ol
mak üzere «geçici madde 4 ün son fıkrasının 

sadece «3 ncü» deyimi ilâvesiyle aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini saygılarımla arz ve teklif 
ederim, 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 

«Geçici Madde 4, — Son fıkrası değişiklik 
teklifi : 

Bu aylıkların 1 . 3 . 1970 - 28 . 2 . 1971 
tarihleri arasına ait farkları geçici 1 nci madde
nin 3 ncü fıkralarındaki esaslar uyarınca ilgi
lere ödenir,» 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Geçici 4 ncü maddeye aşağıdaki fıkra eklen

miştir : 
«Çeşitli nedenle, hizmetlerle vatani hizmet 

tertibinden ayrı ayrı özel kanunlarla bağlan
mış olan aylıklar da % 100 artırılır,:» 

İstanbul 
Mebrure Aksoley 

Başkanlığa 
Tasarının geçici 4 ncü maddecinin somuna 

aş ağıldaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

istanbul 
Ekrem özden 

«1960 senesinde toplanan Temsilciler Mec
lisi üyelerinden emekli maaşı alanlar, bu ka
nunun neşri tarihini takibedem aydan itibaren 
bir üst dereceden maaş alınlar.» 

BAŞKAN — Şimdi, önce Sayın Karaman'm 
cmergesini muameleye koyuyorum. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Konuş
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
İ Başkan, saym senatörler; tasarının bu geçici 

4 ncü maddesi, Bütçe 'kamım!arma bağlı (ç) 
işaretli cetvelde ismen gösterilen ve özel ka
nunlarla kendilerine vatani hizmet terttibindem 
maaş bağlanmış bulunan, 1 nci Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeleriyle ve onların çocuk
larına ve ailelerine ve cephelerde Kurtuluş Sa
vaşma veya iç isyanların bastırılmalarına katıl
mış olanlarla ve yine özel kanunlarla ismen 
kendilerine maaş bağlanmış bulunan kişilerin 
maaş farklarını % 100 oranında artıran bir ta
sarıdır. 

619 — 
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Bütçe Kanununa bağlı (ç) işaretli cetvel 
tetkik edildiğinde anlaşılmaktadır ki, 1 nci 
T. B. M. Menlisi üyelerinden kendilerine vata
ni hizmet tertibinden maaş 'bağlanmış olanların 
çocukları arasında halen 83 lira maaş alan kim
seler vardır. 7 kişi bunlar ve 86 lira alıyorlar. 
6 sımrn aylığı geçmiş mav3ua;ta göre 300 lirayı 
bulduğu halde, 129 lira maaş alanlar var, 173 
lira maaş alanlar var, 228 lira maaş alanlar 
var. Ve en nihayet 12 tane hayatta kalmış 1 nci 
T. B. M. Meclisi üyesi 1 445 lira alıyorlar. 

Bu madde bunların maaşlarını % 100 ora
nımda artırıyor ve alt sinir!ar aylıklarını da 
burada kanunun tarif etmiş olduğu alt snrrr-
lar aylığına getiriyor. 

Yine yararlılık gösterip de, Kurtuluş Sa
vaşında, özel kanunlarla maaş alan ve (c) işa
retli cetvellerde ismen belirtilen gazilerden 
de 193 lira alanlar var, 228, 250 lira alanlar 
var. Bunların maaşlarını % 100 artırıyor, ya
ni günün rayicine uyduruyor. Bu madde alt 
sınırları belli eden tasaramn en mükemmel 
maddelerinden birisidir. 

Bu küçük izahtan sonra şimdi değiştirge 
önergemi, bu geçici maddenin son fıkrası ile 
ilgili olarak açıklamak istiyorum. 

Son fıkrada, 1 . 3 . 1070 - 28 . 2 . 1971 
tarihleri arasıma a :t farklar, diyor. 

Arkadaşlarım, bu tasarının yürürlük mad
desini, en sem maddesini açarsak buradaki ta
rihlerin yanlış olduklarını görürüz, Ufak bir 
hata yapılmıştır. Çünkü, tasarının yürürlük 
maddesini açıklıyan 9 ucu maddesinin (B) ben
dinde, filân filân maddeler diyor, ek geçici 
4 ncü maddeden bahsediyor. Oeçici 4 neti mad
denin 1 . 12 . 1970 tsn itibaren yürürlüğe ai-
receainden bahset ktedir 12 1970 ten 
itibaren yürrülüğe gireceğinden banssttiğine 
göre, 4 - 5 ay evvelki Aralık ayanın 1 inden 
önce 'kendilerine maaş verileceği veya veril-
miıyeceği ortadadır, Oysa, tasarının bu ben- \ 
dinde, ondan evvel de maaş verilecekmiş gibi, \ 
o maaşların hangi hükümlere göre verileceği
mi emrediyor. Yani. burada bir hata var, ge
çici madde ile yürürlük maddesinde çelişen 
bir nokta var. 

Bu yönden, evvelâ, 1 Aralık 1970 tan önce 
kendilerine maaş verilemiyecagine göre; çün
kü, bu yürürlük maddesimde yok, ona ait bir 
hüküm burada bulunuyor. 

ikincisi; o kısmı kaldırıp, bu aylıklara ait 
farkların geçici 1 nci maddenin 2 nci fıkrasın
daki esaslar uyarınca ilgililere ödenmesini tek
lif ediyorum. O da şudur : 

Geçici 1 nci maddenin 3 ncü fıkrası, ancak 
1 Aralıktan itibaren olan aylıkların 3 ay içeri
sinde ödeneceğini emretmektedir. Zaten bunla
rın iktisabı da 3 ayı geçmiştir. 1 Aralık 1970 
ten itibaren 3 ay geçmiştir. 

Binaenaleyh, bunu da Bakanlar Kurulunun 
kararma bırakmanın yanlış olacağı aşikârdır. 
Çünkü,. 3 aylık hem azdır, hem de Bakanlar Ku
rulu kararı ile olursa, bunların her biri yaşlı in
sanlar, 80 - 90 yaşında insanlar, bmılarm en az 
yaşlı olanları da 70 - 72 yaşlarında olan kimse
lerdir, ki Bakanlar Kurulu kararlarının ne za
mana bırakılacağı belli olmıyacağı için hemen 
geçici 1 nci maddenin 3 ncü fıkrasındaki tarih
lerde okluğu gibi 3 ay içerisinde ödenmesini tek
lif ediyorum. 

Bir kere evvelâ, maddi bir hata düzeltiliyor. 
İkincisi de, 3 aylık olduğu için bundan ötürü bu
nu Bakanlar Kurulu kararma bırakmak bu pa
rayı alacak kimselerin yaşlariyle mütenasip de
ğildir, 

Mâruzâtını bundan ibarettir, saygılarımı su
narını. 

BAŞKAN 
hinde mi?.. 

ÖMER UÖUZÂL (Eskişehir) 
nıısacaeım. 

Sayın Ucuzal, lehinde mi} aley-

Lehinde ko-

BAŞEAN — Buyurunuz, lehinde konuşmak 
üzere. 

Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı efen
dim?.. Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; Sayın Karaman'm 
vermiş olduğu önerge ve önergesini açıklarken 
yapt'ğı izahat tamamen âdil bir hükmün yerine 
getirilmesini istemekten ibarettir. 

Şimdi geçici 1 nci madde ile geçici 3 ncü 
maddede 1 . 3 . 1970 tarihleri hep nazarı iti-

Fakat 4 ncü maddede, gerek o l ijara almıyor 
kendilerinin gerekse dul ve yetim olarak baba
larından intikal eden bu gelirlerin vatan hizmeti
ne dayalı bir hizmetten dolayı verildiği malûm. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, her sene büt
çenin (O) fikrasiyle bu şahıslara ücret verilmek
te. Bunların miktarı. Hükümetin para sıkıntısı 
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sebebiyle ileri sürdüğü, es;:abı mueibeye da, 
drnnaya imkân gorülıniyen eiüri bir miktarı 
de etmektedir. 

Şimdi. madde metnine go-:r: '< a madde 
mulüns girin Llm.se" ere yrede yaü "a::- ab" 
veriliyor. En maamımiyab veriri bir Inaıe. 
Ancak, Devlet I-aıamn-d Kanım..: 1 Ibmn '-vb'; 
rihinden itibaren yürürlüğe girip, en tara 
itibaren görev barında mdımardara maaş v," 
imkânını sağlıyor, Bıı elimizdeki m e ün M7 
ne gere de emeklilere ödenamb 'ge^-gibn -
tar da 1 . 3 . 1970 tarihmb-m eaaiaeadığ". br 
bu geçici 4 ncü madde ile verilen yüad" 
zammın, gerügoraa ki y ü r b ' ü k m^-'k'eümV 
rek görev bermdar i aıeememrr graebm :m.H 
lere 1 Mart 1070 tardünden ibda. an varil25 
tırım, 4 ncü madde hükmüne giren keaıre 
ayn bir tarih getirmekte. 77a da, i , 17 . 1 

Şimdi, görülüyor ki, 0 rybk >b.r m.vk efe 
lehine dürünülm.ekiedm. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer adil bü
küm vas'edecek i.-;ek, gerek görev bannda 
657 sayılı Kanundan istifade s:len vrriamlar. 
mız, gerekse bu kanun hükmüne güre emel 
ayrılan kimselere yine 1 FLa:7; 1D70 tarmb 
itibaren bir arınım, tamyermlr. bu 4. a.b ^:: 
şümulüne giren, bu madde hükmüae göm ü. 
leri yönde ylir; artırılan kimselere aa .'..' . 'A . . 
ten itibaran değil, t Mır-1 1970 b?a. :-17 
bunlara bu hakkın t a mm man çok iyi -7arv 
kanaatindeyim. 

Bu bakımdan, ayrıca önergede, anlıyı 
dım o teklifleri var un? ödemedin \v> g 
1 nci madde hükmündeki şartlara aağaaımn 
sında kanunun yürürlüğe -damga tar ikim i 
ren bu kimselere ödenmelinde bab.~7.I; fanda 
dır kanaatindeyim ve Idgdem anaegmdeı b 
edilmesini; bu yolda da ay 777 eaa'rrg.'v 
ederim, 

BAŞKAN — Araybinde -"% ütlvm. a a : 
Yek. Komisyon kanlıyor ren efen bra? 

>.- ; GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSKENDEH 
<. | CENAP EGE (Aydın) — Peki elendim. 

I BAŞKAN ~ Komisyon geçici maddeyi geri-
ı- \ almış ekiyor, değil mi efendim? 
:i ! CEÇİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSKENDER 
:\ \ OE77Â? EO-E (Aydın) — Evet efendim. 
.. \ 77K.EEM !ÖEDEN (İstanbul) — Sayın SBa§-
n j kan, benim takririmi de lütfedin birlikte. 
o ! BAŞKAN — Efendim, tabiî bu maddeye ili-
g \ gök biirün takrirleri de 'beraber vereceğim. 
;. i GEyİGİ KOMİSYON 'SÖZCÜSÜ İSKENDER 
>. • Ö 1 N A P Sei-E (Aydın) — Diğer önergeler le 
z j birlikçe ger i alacağız. 

1 

ğ I B A Ş K A N — Evet, 7 nci maddenin geçici 
'-" \ 4 ne il maddesini buna bağlı bütün önergelerle 
' ; birlikte Eomüyon istiyor, veriyorum. 
' j Şimdi, geçici 5 nci madde üzerinde müzake-

••• \ re acıyoruz. 
-, j Ü-eciei madde 5 : 

j BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?... Yok. 
; \ önerge?,. Yok, 'Geçici madde 5 i oylarınıza su-
.. j ımyerum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
'"_ \ edilmiştir. 

\ Geçici madde 6 : 
• ••, ] BALKAN — Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
-, | gae-gs dî yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
:„ ' ITaaa.1 edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 
n j Geçici madde 7 : 
D. | BAKSAN — Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
:> \ Haddeyi c-yiarıuıza sunuyorum. Kabul edenler... 

\ Eîeııiyenler.,. Kabul edilmiştir. 
I Geçici madde 8 : 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Oeoici madde 9 : 
BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?.. Var. 

Sayın Earavelioğlu, madde 9 üzerinde söz isti-
yommın^, 

F.ÂMÎL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
'•• İ Sayın Ba?kan, usul hakkında istirhamım var-

İ em. Maddeler tontan okundu ama, tekrar okun-

' • a a -

GEÇİCİ 'KOMİSYON SÖZÖÜSÜ İSKa 'N '^ER I ması icabetmez mi? 
C E N A P 'EGE fAydın) — • f } e a ^ e v e bir ?-.-v-t]ı I 
, . . ' •• , , ğ . ' ' , ' ." J'"7 B A Ş K A N — Sayın Karavelioğln, b u tatbi-katı l ıyorı ız, onergeds redaks iyon b?.knnın ;jan j , .° n , , , , , . n , . n r, ,... ,. , ,. , i kat dun ve bunaan evvel de pek cok kere ya-ufak, tefek düzeltme yapmak sartıvıe. , . ..„..,. , , , . "... , , 

pılciı. iViuhım olan, maddeyi sayın üyelere da-
BAŞKAN - - O halde 'önergeyi alıma, ge- I ğıtdmış cldnğn veçhile, zabıtlara dercetmek, ge

rekli değişikliği yaptıktan sonra maddeye avdet j girmektir. Bu itibarla maddeyi başında, başm-
edelim. dan sonuna k a d a r t ü m olarak kıraat ettirdim ve 
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zabıtlara dere ettirdim. Ittıla kesbetmek mese
lesi ise, zaten sayın üyelere dağıtılmıştır, önü
nüzde (bulunması lâzımgelir. Bu itibarla teker
rürden kaçındım efendim. Emsali de var, tatbi
kat böyle. 

Geçici madde 9 üzerinde söz istiyen sayın 
üye?... Yok, Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 10 : 
BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1605 sıra sayılı 5434 sa

yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek ve ge
çici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı
nın madde 7 sinde geçici madde 10 un sonuna 
bir fıkra olarak aşağıdaki hususun eklenmesini 
saygı ile arz ederim. 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 

5434 sayılı T. O. Emekli Sandığı Kanununa 
ek 2 . 8 . 1960 tarih ve 42 sayılı Kanuna 
14 . 11 . 1960 tarih ve 126 sayılı Kanunla ek
lenen geçici 5 nci »maddedeki, «7244 sayılı Ka
nunun birinci maddesine ait cetvelin 3 ncü de
recesi» ibaresi kaldırılarak, yerine «üç yılını 
bitirmiş albay» ibaresi konmuştur. 

BAŞKAN — Takrir üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Komisyon ne düşünüyor efen
dim? 

GEÇiöi KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSKENDER 
CENAP EGE (Ayam) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — iSayın Bakan? 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Takriri okunduğu veçhile dik

katinize sunuyorum. 'Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Geçici madde 10 u oylarınıza sunuyorum 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Geçici madde 11 : 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye .. Yok. Bir önerge var okutuyorum. 
«Geçici 11 nci maddeye eklenmesi istenen 

fıkra. 
Bu madde kapsamına giren kurumlarda Per

sonel Kanunları hükümleri dışında kalan per
sonelden İş Kanunları ve 274 ile 275 sayılı ka

nunlara göre işçi sayılanların yazılı talepte «bu
lunmaları halinde T. C. Emekli Sandığınca Sos
yal Sigortalar Kurumuna devri yapılır. 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

Yüksek Başkanlığa 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 

ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu ka
nun ile diğer kanunların bâzı hükümlerinin kal
dırılmasına dair olan kanun tasarısının geçici 
2 nci maddesinin sonuna, gerekçesinde de izah 
olunduğu 'üzere, aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Gerekçe : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 

tabi olan kişilerin 274, 275 ve iş kanunlarına 
göre işçi sayılanların 'Sosyal 'Sigortalar Kuru
muna devri ile bugüne kadar bu personel hak
kında memur - işçi 'sürtüşmelerinin ortadan 
kalkmış olacağı gibi, ayrıca 1327 sayılı Kanu
nun kapsamı dışında bırakılan bu personel de 
T. C. Emekli Sandığında iştirakçi olarak kal
malarında, gene memur statüsü içerisinde ken
dilerini mütalâa ederek 1327 sayılı Kanunun 
getirmiş olduğu hakları talebetmekle, gene iş
çi - memur sürtüşmesi devam edecektir. Halbu
ki, T. C. Emekli Sandığına tabi olan bu iştirak
çiler 1964 yılından beri '274 ve 275 sayılı Kanun
lardan faydalanarak, «İşçi sayıldıklarından.» 
toplu iş sözleşmeleri kapsamı içine girerek bü
tün toplu sözleşme haklarından faydalanmışlar
dır. Bu personelin Sosyal Sigortalar Kurumuna 
devri ile, sosyal durumları bakımından daha 
geniş mâna da hak sağlanmış olacaktır. 

Halen yürürlükte bulunan 6311 sayılı Kanu
nun muvakkat 90 nci maddesi de bu gibi per
sonelin sigortaya devrini âmirdir ve hattâ De
nizcilik Bankası T. A. Ortaklığı Kanunu, «5842 
sayılı» 26 nci maddesinde de açık olarak İş Ka
nununa tabi personelin sigortaya devrini âmir
dir. Fakat bu müesseseler bu maddeleri işlet-
memişlerdir. 

Bu sebeple işçi niteliğinde olan bu iştirakçi
lerin Sosyal Sigortalar Kurumuna devrinde 
hem T. C. Emekli Sandığının faydası ve hem 
de iştirakinin faydası olacağı gerekçesiyle tek
lif edilmiştir.» 

BAŞKAN — Takrir üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Sayın Tanyeri, buyurun. 
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SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlanm; verilmiş olan 
takrir ile geçici 11 nci maddeye ilâvesi isteni
len fıkra ve onun gerekçesi okunmuştur. Anla
şıldığına igöre, bu fıkra eklenmediği takdirde, 
öteden beri süre gelen memur ve işçi tefriki 
sürtüşmesi bundan sonra da devam edecektir. 
Gerekçeden anladığımıza göre, kanunlarda açık 
hükümler bulunmasına rağmen memur sayılmı-
yan, işçi sayılan ve toplu sözleşmelerin verdiği 
imkânlardan faydalanmış olan işçilerin, kişile-
lerin dosyaları, hesapları işçi Sigortalarına 
gönderilmemekte ve (böylece bu iştirakçiler 
mağdur olmaktadır. Bu fıkra eklendiği takdir
de, bu gibi sürtüşmelerin önüne geçilmiş ve 
dolayısiyle sosyal 'hayatımızda bir huzur tees
süs olmuş bulunacaktır. Sayın Bakan, saym ko
misyon; bu fıkra eklenmeden dahi mevcut ka
nunların ışığı altında bu prosedürün gerçekleş
tirilmesi lâzımdır, şimdiye kadar yapılmamış 
olanlar varsa, bundan sonra bu istikamette ya
pılacaktır, şeklinde bir açıklama yaparlarsa, biz 
bu takrirle ilâvesini istediğimiz fıkradan vaz
geçebiliriz. Fakat böyle bir açıklama yapılıp 
zabıtlara tescil edilmediği takdirde ilerideki 
muhtemel sürtüşmeleri önlemek için bu takri
rin iltifatınıza mazhar olmasını istirham ediyo
rum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 'Takrir üzerinde söz istiyen baş
ka sayın üye?.. Yok. Komisyon?.. Katılmıyor. 

Sayın Bakan?.. Katılmıyor. 
Sayın Tanyeri'nin bir 'sorusu var, Saym Ba

kan, bir şey söylemek ister miydiniz? 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 
Bir maruzatım yoktur. 

BAŞKAN — Takriri dikkate alınmak üzere 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Geçici madde 11 i oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... (Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 12 : 
BAŞKAN — !Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 13 : 
BAŞKAN — 'Söz istiyen sayın üye?.. Yek. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 14 : 
BAŞKAN — 'Söz istiyen saym üye?.. Yok. 

Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 1605 sır sayılı tasa

nın geçici 14 ncü maddesinin tasarıdan çıka
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Gaziantep 
ıSalih Tanyeri 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Takrir üzerinde söz istiyen saym 
üye .. Sayın Tanyeri takririnizi izah edecek
siniz, buyurun efendim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Saym 
Başkan, değerli senatörler; görüşmekte oldu
ğumuz tasarının denebilir ki, en önemli mad
delerinden birini müzakereye başlamış bulunu
yoruz. Bu maddeye göre, 5434 saylıı Ka
nunla kurulmuş olan ve İktisadi Devlet Te
şekkülü kuruluşlarının murakabe usullerine 
tabi blunan Emekli Sandığının gelirleriyle gi
derleri arasındaki müspet fark Hazineye irat 
kaydedilecek ve böylece 5434 sayılı Kanu
nun umumi esaslarından ayrılmış Emekli 
Sandığının bakiye gelirlerinin, yani giderle
riyle gelirleri arasındaki müspet farkın 5434 
sayılı Kanunun çeşitli maddelerinde ne şekilde 
değerlendirilebileceği ve kârların nasıl kul
lanılacağı hakkındaki hükümlerini kaldıran 
ve bu müspet farkları bütçe açığını kapama 
aracı olarak kullanan bir maddedir. Şimdi bu
rada bir tartışma imkânı vardır. 5434 sayılı 
Kanun Emekli Sandığının nasıl bir prose
düre tabi tutulacağını, gelirlerinin neler ol
duğunu, giderlerinin neler bulunduğunu ve 
gelirleriyle giderleri arasındaki farkların han
gi usullerle değerlendirileceğini kesin hüküm
lere bağlamış bulunmaktadır. Ve yine 5434 sa
yılı Kanunun bir maddesi, zannediyorum 
12 nci maJddesi olacak, her beş senede bir 
harb halinde harbi takibeden altı ay içinde 
Maliye Bakanımın biri aktüer olmak üzere ku
racağı bir uzmanlar kuruluna sandığın malî 
durumunu tetkik ettireceğini, hesaplarının 
sağlam bir duruma gelmesi için alınacak ted
birleri öngöreceğini, eğer bu tedbirlerin alın
ması bir kanun <konusu olacaksa» bunun 
T. B M. M. ne sunulacağını âmir bulunmak
tadır. 
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Diğer maddelerinde de, 'bu gelirlerin sabit 
kısımlarının % 40 ı geçmemek üzere sermaye
sinin tamamı veya yarısından fazlası Devlete 
aidolan kurumların veya bu kurumlarca ser
mayesine iştirak olan sermaye şirketlerine veya 
bu kurum ve şirketlerle müştereken girişilecek te
şebbüslere ve diğer teşebbüslere yatırılacağını, 
bir kısmınım da efektif olarak elds bulundu
rulacağını, bu elde bulundurulacak şeyin de 
bankalar da, millî bankalarda yatırılacağını 
hükümlere bağlamıştır. Bu maddelerin hiçbi
rinde T. C. Emekli iSandığı Kanunuyla sağla
nan gelirlerle yapılacak, yapılması mecburi 
hizmetler arasındaki müspet farkın bütçeya 
irat kaydedileceği hakkında bir hüküm yok
tur. Oysa ki, iki yıldan beri Hükümet bu müs
pet farkları 1 milyar 200 milyon lira olarak 
'hesabetmekte ve bütçenin gelirler kısmına 
irat kaydetmektedir. Bu durum tamamiyle 
kanunsuz bir durum yaratıyordu, yani kanun
suz bir gelir sağlama durumunda bulundu
ruyordu, bunu öngören Hükümet bu kanun
suzluğu bir kanuna bağlamak ihtiyacı ile şim
di müzakeresini yaptığımız geçici 14 ncü mad
deyi sevketmektedir. Kannun tümü üserincb 
yaptığımız görüşmede de işaret ettiğimiz 
gibi. Emekli Sandığı konusunda iki sistsm 
vardır. 

Bunlardan bir tanesi arz ettiğim gibi re
partisyon sistemi, diğeri de Kapitalizasyon siste
midir. Rapartisyon sistemi ki, Fransız sistemidir, 
burada ayrı bir sandık yoktur, Emekli işleri Ma
liye Bakanlığına bağlı bir umum müdürlük tara
fından yürütülmektedir, emekli kesenekleri ve 
karşılıkları ve diğer işler; meselâ, tâyin edilen 
bir memurun ilk aylığının % 25 giriş aidatı, ta
rifelerde maaş terfi farkları, memurlardan kesi
lecek inzibati para cezalarının verilmesi gibi 
gelirler Maliye Bakanlığının gelir kısmında yer 
almakta, emeklilere ödenen emekli giderleri ve 
ikramiyeler de bütçenin gider faslında yer al
maktadır. Repartisyon sistemi budur. 1950 den 
evvel bizim memleketimizde de uygulanan sis
tem 'bu idi. 1950 de 5434 sayılı Kanunla ihdas 
edilen Emekli Sandığı Kanunu ile »bu repartis
yon sistemi terk edilmiş, kapitalizasyon sistemi 
ikâme edilmişti. Buna göre Emekli Sandığının 
gelirleri, Emekli Sandığında toplanır, giderler 
buradan verilir, aradaki müspet fark kanunun 
öngördüğü istikâmetlerde değerlendirilirdi. Şim

di bu kanunla ne repartisyon sistemine gidiliyor, 
ne kapitalizasyon sistemi terk ediliyor, Emekli 
Sandıği 5434 sayılı Kanunun umumii hükümle
rinin öngördüğü şekilde bir hükmi şahsiyet ola
rak muhafaza ediliyor ve fakat aradaki müspet 
fark devlet bütçesine irat kaydediliyor. Bu su
retle ortada tam mânasiyle bir ahenksizlik vü
cuda geliyor ve 5434 sayılı Kanunun gelirlerin 
nemalandırılmasmı öngörmesi ortadan kalkı
yor, Yüksek Murakabe Kurulunun murakabele
ri ortadan kalkıyor, kanunlarla, ikinci Beş Yıl
lık Plân ile Emekli Sandığına görev olarak ve
rilmiş sosyal hizmetlerin, meselâ konut prob
lemlerinin çözülmesi meselesi muallâkta tutulu
yor, anlaşılmaz bir durum yaratılıyor. Sayın 
Maliye Bakanı bu maddenin gerekçesi olarak 
da, Emekli Sandığının parası devletin parası
dır, Devletin parası tafoiatiyle Hazineye irat 
kaydedilir, şeklinde izah ediyor. Biz bu görüşte 
değiliz. Çünkü 5434 sayılı Kanunla ihdas edilen 
Emekli Sandığı hükmi şahsiyete haiz bir kuru
luştur ; bunun kanuni gelirleri ve kanuni gider
leri vardır. Bu gelirler arasında karşılık dediği
miz ve memurdan kesilen % 8 emekli keseneği
ne mukabil Devletin ödediği % 14 kesenek var
dır, karşılık vardır. Hükümet diyor ki, madem 
ki, ben 'bu karşılığı ödüyorum, bu itibarla bu 
paranın da benim olması lâzımdır. Halbuki İşçi 
Sigortalarında da işçiden bir sigorta primi ke
silmektedir, patron da onun karşılığını ödemek
tedir. Fakat hiçbir zaman bu para İşçi Sigorta
larından dışarıya çıkmamakta ve kimse de ma
demki patron tarafından bu karşılıklar öden
mektedir, bunlar patronlarındır diye bir müda
faada bulunmamaktadır. Devlet en büyük işve
rendir. Sig-orta prensiplerine göre memurun 
ödediği ve sigorta primi terakki edeceğiniz ke
seneğe karşılık en büyük işveren, en büyük pat
ron olan Devlet de onun karşılığını ödemekte. 
Fakat artık kurumun bunu Emekli Sandığına 
ödedikten sonra da artık üzerinde hiçbir tasar
ruf hakkı kalmamak lâzımgelmektedir. 

Diğer taraftan, bu ikramiye mevzuu da bu
rada çok konuşuldu ve konuşmaların edaların
dan öyle bir netice sağlandı ki, sanki emekli ik
ramiyeleri, Emekli Sandığının aktiflerinden ve
rilmektedir. Halbuki böyle değildir. Kanuna gö
re emekli ikramiyesini Devlet memuruna son 
bir atıfet olarak vermekte. Fakat bunu Emekli 

— 624 — 



C. Senatosu B : 82 1 . 7 . 1971 O : 1 

Sandığı ödemekte, faturasını kurumuna gönde-
rince de kurumu kendisine bütçeye mevzu tah
sisattan ödemekte ve bu da gene G-emekli San
dığının aktifi arasına girmektedir. 

Şimdi mesele burada, Maliye Bakanının ka-
pitalizasiyon sisteminden vazgeçip repartisyon 
sistemine dönmek zorunluğu hâsıl olmuştur gM 
bir fikri varsa, Hükümet bu fikirde ise, o halde 
5434 sayılı Kanunun, demin okuduğum 12 nci 
maddesinin öngördüğü aktüer incelemeyi yap
tırması ve bize dökümanlariyle gelmesi; niçin 
bu kapitalizasyon sistemini terk ettiğini, neden 
repartisyon sistemine gittiğini ve meselâ, görü
lecek hesaplardan, bilançolardan uzmanlar ra
porunun tetkikinden anlaşılacağı üzere kapita
lizasyon sisteminin uygulandığı 1950 ile 1971 
arasında geçen 21 sene zarfında, sandığın bu 
paralan iyi kullanmadığını, emekliler lehinde 
bir durum olmadığını, şu halde iyi kııllamlmı-
yan bir paranın emekliler lehine, nema getirmi-
yen bir paranın bu sekide harcanmasındansa 
bunu Devlet bütçesine irat kaydederek, hiç ol
mazsa bütçe açığını kapatma aracı gibi, bütçe
nin verimli bir safhaya eriştirilmesi olanağı ola
rak kullanmak istiyoruz demelidir. Bunu diye
bilmesi için de bu uzmanlar raporunu, yani beş 
senede bir yaptırması lâzımgelen aktüer tetlri-
katm raporunu Önümüze getirmesi ve bu gerek
çe ile gelmesi lâzımdır. Ama, mücerret efendim, 
T. C. Emekli Sandığı bir devlet müessesidir, 
devlet müessesesinin parası da Hazinenindir, bu 
itibarla biz bu Hazinenin parasına el koyuyoruz 
derse, sistemler ortadan kalkmakta, bir keşme
keş, bir karmaşalık husule gelmektedir. Biz bu 
madde ile ortaya konulan kuralın, Emekli San
dığı ve emeklilerin lehine olmadığı düşünce ve 
mütalaasiyle geçici 14 ncü maddenin tasandan 
çıkarılmasını arz ve teklif etmiş bulunuyoruz. 
İltifatınıza mazhar olmasını arz ve istirham ede
rim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özden lehinde, Sayın Öz-
türkçine de aleyhinde söz talebetmişlerdir. Sa
yın Karavelioğlu siz? 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Ben geçici 14 ncü madde üzerinde konuşmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu önergeyi 
muameleye koyduk biliyorsunuz. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Benim önergem müstakildir. 
(BAŞKAN — Oldu, önergeniz varsa, bu ka

bul edilmediği takdirde önergenizi muameleye 
koyacağız. Sayın özden buyurunuz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; şimdi burada tasarı
nın 7 nci maddesinin 14 ncü geçici maddesini 
müzakere ediyoruz. Bu maddede, bu kanunun 
hükümlerinin uygulanmasından dolayı sandığın 
her türlü kanuni gelirler ile kanuni giderleri ve 
harcamalan arasındaki ortaya çıkacak gelir 
fazlası genel bütçeye gelir kaydolunur, deni
yor. Aşağıdaki fıkrada da, eğer bunlar karşı
lanmazsa, Maliye Bakanlığı bütçesinin sosyal 
transferler bölümüne bu husus için konulacak 
ödenekten sandığa tediye yapacaktır, hükmü 
vardır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Tanyeri bu 
meselenin ilmî tarafını gayet bariz bir şekilde 
anlattı. Türkiye'de emekli olan bir memur veya 
emekli olmamış, keseneklerini sandığa vermek
te olan bir memura sorsanız, deseniz ki senin 
verdiğin kesenekleri sandık toplıyacak, sandı
ğın fazlası olursa bunu da Devlet alacak. Ar
kadaşlar, buna hiçbir surette evet denmez. Hem 
demez ve hem de denmez. Niçin? Çünkü bir ke
re memur 30 - 40 sene çalışıyor, onun maaşın
dan her ay bir kesenek kesiliyor, ondan son
ra Devlet de kendisinden bir katkıda bulunu
yor. Ne oluyor? Sandığa gidiyor. Bir kere Dev
letin katkısı hukukan bir teberru mahiyetinde
dir. Devlet memuruna yardım yapıyor, Ayrı
ca memur da istikbalini düşünerek çoluğu ço
cuğu için, haremi için veya kocası için kendi 
istikbalini temin sadedinde sandığa bir para 
tediye ediyor. Bu paranın heyeti mecmuası; ge
rek kendisinden kesilen, gerek Devletin ver
diği para netice itibariyle sandıkta birikiyor. 
Artık Devletin bu sandıktaki paraya tasllût 
etmesi mümkün değildir, arkadaşlar. E., ne ya
palım? Tümü hakkındaki mütalâalarda da bu
na bir nebze dokunmuştum, bu mütalâalarımızı 
söyledikten sonra, Sayın Bakan kürsüden, «si
zin bildiğiniz gibi değildir.» buyurdular. Yani 
lalettayin bir sandık değildir, bir yardımlaş
ma sandığı değildir. Meselâ baronun bir yar
dımlaşma sandığı var. Bunun gibi, böyle mü
talâa edemezsiniz. Nasıl mütalâa edeceğiz? Bu 
Devlet müessesesidir» buyurdular. Devlet mües-

— 625 — 



C. Senatosu B : 82 1 . 7 . 1971 O : 1 

sesesinin kendisine has bir statüsü var. Bu sta
tü işte elimizde mevcut bulunan ve bugün meri 
olan kanun hükümlerine bağlanmıştır. Bu ka
nun tedvin edilirken, yani 5434 sayılı Kanun 
statüleri T. B. M. M. den geçerken hiçbir za
man vazıı kanun bu kesilecek paraların Dev
lete intikâl edeceğini, umumi bütçeye gireceği
ni düşünmemiştir. Bunun zabıtlarını istediğiniz 
vakit tetkik buyurursunuz. Bu bir sandıktır. 
Türkiye Cumhuriyetinde vazife almış kamu 
hizmetini yapan Türk vatandaşlarının istikbal
lerini temin etmek maksadı ile böyle bir san
dık kurulmuştur. Bunun statüsü şudur: Hat
tâ o statüde daha ziyade memurlara yapılabi
lecek yardımların esasları ve artan paraların 
ne şekilde kullanılacağı tasrih edilmiştir ve 
bizler, emekli arkadaşlarınız, herkes bu statü
yü düşünerek bu sandığa para vermişizdir. 
Bizirn için, memur için, emekli için artık bu 
statü bir müktesep haktır, arkadaşlar. Şimdi 
Devlet, memurun o müktesep hakkına taarruz 
ediyor, o müktesep hakkını ayakaltma almak 
istiyor. Ne istiyor? Artan parayı bana ver di
yor. Ne yapacaksın? Devletin çeşitli işlerinde 
sarf edeceğim diyor. E., arkadaşlar böyle bir 
düşünce kabul edilir bir düşünce değildir. 

Emeklilerin binbir türlü ıstırabı vardır. Ba
kın burada emekliler için uğraşıyoruz; aman 
biraz fazla maaş alsın, aman biraz fazla ikra
miye alsın, deniyor. Hükümet karşınıza çıkı
yor, «Ne yapıyorsunuz, 6 - 7 milyar borcumuz 
var, cari harcamaları ödiyemiyoruz» diyor. 
A., beyim müsaade ederseniz, kusura bakmayın, 
bir sandıktan alacağınız paralarla eğer bu mas 
rafları ödiyecekseniz, eğer buna güveniyorsanız, 
eğer Devletin ve Hükümetin bütün istinatgahı 
bu T. C. Emekli.Sandığı olmuş ise, ağzım dilim 
bir şey söylemeye varmıyor, yani en hafif tâ
biri ile perişanlık olmuş demektir. Bu perişan
lığı kabul edemem, arkadaşlar. Devletin başka 
gelirleri vardır, Emekli Sandığına muhtacolma-
mak lâzımgelir. Emekli Sandığı, sandığa kat
kıda bulunmuş Devletin oyuncağı değildir. 
Devlet istediği gibi bu sandıkla oynıyamaz. Ma
alesef oynatıyoruz, karar veriyoruz oynatıyo
rum, arkadaşlar. Bütçeye tahsisat konulurken 
birimiz çıkıp demiyoruz ki, bütçenin maddele
ri hep karışıktır ve gece yarıları kabul edilir, 
kimse o maddelerin içinden çıkamaz, maliyeci 
arkadaşlarımız ona güzel güzel maddeler ko

yarlar, biz de onları kabul eder geçeriz. Ora
da daha henüz T. G. Emekli Sandığından pa
ra almadığı halde, almak yetkisine malik bu
lunmadığı halde oraya bir fasıl koyar ve ora
dan olacağı parayı da bize kabul ettirir. 

Arkadaşlar, biz Cumhuriyet Senatosu olarak 
her meselede nüfuz ile, bilgi ile, tecrübe ile bun
ların içine girmiş insanlar olarak Emekli San
dığını müdafaaya ve onun hakkını korumaya 
mecburuz. Bu hakkı korumak bizim için ar
tık bir vecibe olmuştur. Şu Hükümetin veya 
bu Hükümetin düşüncesi v.s. «i mevzuubahis 
değildir. Bu hak mevzuubahistir. Emeklinin 
almteri ile kendi çalışması ile kendi gayreti 
ile, fegarâtı ile verdiği paraları karşılığında, 
malûl olmuş, perişan olmuş ailelerine 5 - 10 ku
ruş para kalmış vaziyette bulunan vatandaş
larımızı müdafaa etmenin artık zamanı gelmiş
tir, arkadaşlarım. 

Bu madde burada bulundukça Emekli San
dığı artık hemen hemen eli kolu bağlanmış, hü
kümetlere boynunu eğmiş bir duruma gelecek
tir. Ne yapayım, yapayım da harcamaları bi
ran evvel yapajarr, Devlete, Hükümete bir yar
dımda bulunayım diye bir telâşın içine de gire
cektir. Emekli Sandığı ne kadar Hükümete faz
la fazla para verirse, o Emekli Sandığı Genel 
Müdürü mergub vatandaş olacaktır, arkadaş
lar. Bir de bu var. Maliye Bakanı «Bu sene ba
na Emekli Sandığından ne kadar vereceksin» 
diye soracak. «Eh beyefendi bu sene 4 milyar 
kadar birikti» denecek. «Allah razı olsun, ver 
bakalım» denecek. Bir de bakacaksın gelecek 
sene 2 milyar verdiği zaman «A., olmadı dene
cek ve bir de bakacaksın başka genel müdür 
gelecek. 

Arkadaşlar, bu frotmanlardan vazgeçire-
lim, bu sandığı müdafaa edelim. Bu sandığın 
statüsü iyi esaslara bağlanmıştır, iyi kurul
muştur. Bu esasların haricinde yapılacak ha
reketler bidatdır, geri dönüştür. Geri dönüşü 
kabul etmiyelim, Türkiye Cumhuriyeti daima 
ileri gider; iktisadi meselelerde ileri s'-~y-> 
fikri ve sosyal meselelerde ileri gider, bilhassa 
emeklilerin hakkını müdafaada daha fazla ile
ri gitmek mecburiyetindeyiz. Bugün emeklile
rin alt sınırında 500 - 6G0 lira alıyorlar. Onu 
neden 1 000 liraya çıkarmıyoruz da bu fazla
ları Hükümetin emrine veriyoruz? Ben buna 
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şaşıyorum, arkadaşlar. 500 lira alan emekli 300 
lira ev kirasına veriyor. Türkiye'de 200 lira ile 
geçinmeye mecbur olan vatandaş var, bunu ka
bul edin. Şimdi onu bir tarafa atıyorsunuz, 
o istediği gibi yaşasın, isterse ölsün ne olursa 
olsun, ama biriken paraları Hükümete verin.. 
Bu olmaz arkadaşlarım. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde söz istiyen 
arkadaşımızdan sonra Sayın Komisyona söz ve
receğim. Sayın Öztürkçine buyurun. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhteram arkadaşlarım; bendeniz tak
ririn aleyhinde ve maddenin lehinde söz al
dım. 

Maddenin lehinde söz alırken bâzı sayın se
natör arkadaşlarımız, ne yazık ki, mevcut, yü
rürlükte olan kanunları bir kenara itip, geti
rilen hükmü, yeni bir hüküm va'zediyormuş gi
bi ortaya koydular. Neredeyse de ağlıyacak 
gibi bir duruma girdiler. Doğru. Hakikaten bu 
durum ağlanacak bir durumdur. 

Bütçe Kanunu 1971 yılında kabul edildi. 
Bütçe Kanununun 21 nci maddesi kabul edilir
ken, acaba bu sayın senatör arkadaşlarımız ne
redeydi? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Onları hepi
miz biliyoruz, onları söyledik. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — 1971 
yılı Bütçe Kanununda da, T. C. Emekli Sandı
ğına gelen keseneklerin ve karşılıkların faz
lasının bütçeye gelir kaydedileceğine dair bir 
hüküm getirilmişti. 

Bu hüküm gelmeden evvel durum ne idi? 
440 sayılı Kanunu biz getirmedik. 440 sayılı Ka
nunu C. H. P. nin Koaliasyonu getirmiştir ve 
440 sayılı Kanun gereğince de. 

NECİP MİRKELÂMOĞLÜ (izmir) — Nesi 
nesi? 

RİFAT ÖZTÜKÇİNE (Devamla) — Bir sa
yın üyemiz herhalde anlıyamadı «nesi nesi» di
yor. 

440 sayılı Kanun gereğince, yine bu fazla 
kesenek ve karşılıklar, Devlet Yatırım Banka
sı vasıtasiyle, yine T. C. Emekli Sandığı Kanu
nun 22 nci maddesi ile bu hakla tanımıştı. Şim
di bu mevcut kanunları bir tarafa itiyoruz, 
bunlar mevcut değilmiş gibi, sanki bu geçici 
14 ncü madde yeni tedvin edilen bir husus imiş 
gibi Yüce Senatoya arz ediyoruz. Bu hatalı bir 
tutumdur. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Lüzum yok
sa niye getirdiniz? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Mad
de yerindedir. Maddenin aynen kabulünü ve 
önergenin reddedilmesini saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon söz
cüsü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; müzakere etmekte olduğumuz 
kanun tasarısının geçici 14 ncü maddesi ko
misyonda da uzun münakaşalara sebebiyet ver
di. Millet Meclisinde müzakoreleri takibeden 
arkadaşlarımız da görmüşlerdir ki, hakikaten 
bu maddenin müzakereleri bir . hayli çetin ol
muştur. Sebep de gudur: Efendim, bu tasarı ka
nunlaştığı takdirde, hattâ daha önce, Bütçe Ka
nununda Emekli Sandığına aidolan gelirlere 
Hükümet el atıyor ve gelirleri başka alanlar
da kullanıyor, böylelikle Emekli Sandığının 
fonksiyonunu icra edemez hale gelmesine sebe
biyet veriyor şeklindeki izah tarzı içerisinde, 
devamlı olarak komisyonda, Mecliste ve burada 
da Emekli Sandığının gelirleri Emekli Sandı
ğına bırakıldığı takdirde, Enekli Sandığı bu
nu kendi kanunu muvacehesinde işletecektir ve 
geliri artıracaktır, sosyal imkânları geliştire
cektir, mesken yapacaktır, emeklilere şu veya 
bu şekilde yardımda bulunacaktır şeklinde 
mütalâalar olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, Devleti bütün olarak 
düşünmek mecburiyetindeyiz. Devletin emekli
si ayrı, çalışanı ayrı olarak düşünülemez. Dev
let içerisinde emekli ile çalışan arasındaki - da
ha önce konuşmalarımda da ifade etmeye ça
lıştığım husus - biv denge yaratmadığımız, hat
tâ işçi Sigortaları ile Emekli Sandığını birleş-
tirmediğimiz ve bunları bir dengeli hale getir
mediğimiz sürece bu münakaşalar devam edip 
gidecektir. Memlekette çalışanlarla, emekliye 
ayrılanlar, ister Emekli Sandığından, ister Sos
yal Sigortalardan olsun, bu karşılıklı bir mü
nakaşa meselesi olma yolunda devam edip gi
decektir. Farzımuhal taban olarak Sosyal Sigor
talar şu miktara çıkmıştı, Emekli Sandığı çık
madı, Emekli Sandığı şurada şu hakkı verdi, 
Sosyal Sigortalar vermedi şeklinde, o taraf be
ri tavafın kendince faydalı olanlarını, beri ta
raf karşı tarafın faydalı olanlarını almak su
retiyle, onları büyülterek, söz ve yazı haline 
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getirerek, devamlı bir mücadele ve huzursuz
luk memlekette sürdürülebilir. Şimdi bunların 
gidebilmesinin Hükümet tarafından da düşü
nülmüş okluğunu öğrenmiş bulunuyoruz; Sos 
yal Sigortalar ile Enekli Sandığının ileride bir 
outun haline getirilme yolunda çalışmalar var. 
O meselenin dışında kalıyor. Fakat, şimdi muh
terem arkadaşlarımızın ifade ettiği tarzda, 
Emekli Sandığı gelirleri sanki bir başka yere 
alınıyor, sanki Devlete değil de özel bir mües
seseye veriliyormuş gibi bir anlayış içerisinde 
mesele mütalâa ediliyor. Bir defa şunu düşün
mek lâzımdır, Emeldi Sandığı nedir? Emekli 
Sandığı lalettayin bir şirketmidir, lalettayin 
bir kooperatif midir, yoksa çıplak bir sigortamı-
dır? Hiçbirisi değildir. Emekli Sandığı nevi şah
sına münhasır ve bir samanlar bulunmıyan, 
sonradan ihdas edilmiş olan bir sandıktır, ki 
bu sandığa katkıda bulunan sadece kesenek 
sahibi olan memur değildir. Memurun kesene
ği ile bu sandık meydana gelmiş değildir. Ya
ni bu Ordu Yardımlaşma Sandığı değildir. Bu
nun içerisinde bizatihi, Devletin, Hükümetin kat
kısı vardır. Bu katkı nereden geliyor, Hazine
den geliyor. Öyle ise bu Hazineden gelen kat
kı Devletin nefine kullanılacak işlerde har
canmak üzere, Devlet bir muvazene meydana 
getirmek, yatırımlarını bu şekilde kendi plân 
ve programına göre yürütmek ister de, yine Ma
liye Bakanlığının emrinde olan bir sandığın ge
lirlerinden bu şekilde tasarrufta bulunup da 
yerine masruf bir hale getirebilirse bunu, 
«Emeldi Sandığının elinden imkânları almıyor, 
emeklinin bizatihi hakkı buradan alınıp başka 
yerlerde çarçur ediliyor» şeklinde düşünmek 
hatalı olur. Çünkü zaten Emekli Sandığında bi
rikmiş olan kimin parası?, Emekliye ayrılanın 
mı, daha önce ayrılmış olanın mı, hattâ vefat 
etmiş olanın mı, henüz Emekli Sandığına ödeme 
yapmakta olanın mı? Bunların hepsinin sandık
ta katkısı var. Sandık sadece emekliye ayrıl
mış kişilerin bir şirketi değil ki. Bunu böyle 
düşünemeyiz ki. Emekli Sandığı farzımuhal bu
gün iflâs etmiş olsun. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Yok öyle 
§ey. 

İSKENDER OENAP ECE (Devamla) — Na
sıl yok, beyefendi. Emekli Sandığı bugün eğer 
emekliye maaşını ödiyemez duruma gelirse, 

Türkiye Cumhuriyeti içerisinde emekli olanlar, 
dul olanlar, yetim olanlar artık Devletten bir şey 
alamıyacak mı? O zaman Devlet çıkıp da, «efen
dim, ben sana ne yapayım, işte sizin bir san
dığınız vardı, bu sandık da bu hale geldi, başı
nızın çaresine bakın» mı diyecek. Bunu böyle 
düşünebilir miyiz? Bu böyle olur mu, olmaz. 
Öyle ise Devleti bir bütün halinde düşünmek 
mecburiyetindeyiz. Emekli Sandığını bir şirket 
gibi düşünüp de bütün gelirini emekliye ayrıl
mış olanlara hasrettim diye onun faizinden, 
onun gelirinden nemalansm diye düşünürsek, 
emekliye ayrılanlara öyle imkânlar sağlarız ki, 
bu sefer çalışmakta olan, bugün Devlete hizmet 
vermekte olanın imkânlarından çok daha müsa
it imkânlara emekliyi kavuştururuz. Onun kar
şısında da... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bundan ne 
çıkar?... 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bu
nun karşısında da şu çıkar. Çalışanla çalışmı-
yanı bir muvazene içerisinde bulundurmak mec
buriyetindedir. 

BAŞKAN — Sayın özden, lütfen karşılıklı 
konuşmayınız. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Devlet ne emekliyi ayırabilir, ne çalışanı ayıra
bilir. İkisine de sosyal adalet ölçüleri içerisin
de, Devletin imkânları nisbetinde onları sosyal 
refaha kavuşturmanın imkânlarını arar ve ara
maktadır. Bugün, biraz önce de ifade etmeye 
çalıştım, Sosyal Sigortalarla Emekli Sandığı 
emeklileri arasındaki komisyonlara kadar ge
len bâzı çekişmeler ayrı ayrı bir kanunda ve 
ayrı ayrı anlayışlarla idare edilmelerinden doğ
maktadır ve bu memlekette huzur değil, hu
zursuzluk yaratabilir. Bunu bu bakımdan ifade 
ediyorum. 

Sonra muhterem arkadaşlar, emeklinin para
sı, Emekli Sandığının parası Devlet tarafından 
çarçur ediliyor, Devlet buna muhtaç mı, şu. 
mu, bu mu şeklindeki konuşmalar var. Muhte
rem arkadaşlar, bir emekli 30 senede ne öder 
biliyor musunuz? Sandığa ne öder. Yani Devle
tin katkısı ile 43 bin lira kadar para öder. Dev
letin emekliye ayırdığı anda ödiyeceği ikrami
yeyi düşünün sadece, bırakınız emekli maaşını. 
Muhterem arkadaşlar, meseleyi bu çapta ele al
mak lâzım. Sonra astronomik rakamlar ifade 
ediliyor, burada. Bunun içindir ki, biz gerekçe-
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nin arkasına Emekli Sandığı gelirlerini ifade j 
ve tadadeden bir cetvel koyduk. Çünkü bâzı 
arkadaşlarımız Emekli Sandığı gelirlerini o ka
dar büyütüyor, o kadar astronomik ifadeler 
içerisinde beyanda bulunuyorlar ki, bunların 
gerçeklerle ilgisi yok. O maksatla bu çizelgeyi 
getirdik ve gerekçenin arkasına koyduk. Şim
di bu durum karşısında geçici madde 14 ün çı
karılması mevzuubahsolamaz. Komisyon olarak 
beyan etmeye çalıştığım şu izahat muvacehesin
de tasarıdan çıkarılması, tasarıyı aksatır ve 
katılmadığımızı arz ve ifade ederim. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç soru mu sora
caksınız efendim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Konuş
mak, söz almak istiyordum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi madde üzerinde hudut
suz, takrirler üzerinde hudutlu görüşme usulü 
caridir. Lehte, aleyhte iki sayın üye görüşmüş
tür, komisyon mütalâsını bildirdi. Sayın Bakan
dan soralım. Sorunuz varsa kifayet de verilme
diğine göre buyurun. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Burada 
bu madde değiştirilmiş deniyor. Geçici 14 ncü 
madde metnini okuduğumuz zaman Millet Mec
lisinden gelen metnin aynıdır. Bunun hikmeti 
nedir, bunu öğrenmek istiyorum. 

Konuşmam başka istikamete olacaktı, işçi ve 
işveren münasebetleri vardır Sosyal Sigortalar 
Kurumunu da, o halde Devlete katmak lâzım
dır. Bunlar ayrı meselelerdir. 

BAŞKAN — Yani Millet Meclisi metni ile 
aynı olduğu halde bu tarafta ayrıca yazılmış ol
masına mı işaret ediyorsunuz? 

MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Soru sormak istiyorum, efendim. I 

BAŞKAN — Sayın izmen birisini cevaplan
dıralım, sonra hatırda tutması daha kolay olur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — Burada bir değişik
lik yok, aslında bir değişiklik yok. Sadece ge
çici yedinci madde tadadedilirken 14 ncü mad
de bu şekilde alınmıştır, değişiklik yoktur. 

BAŞKAN — Yani iki yere de ayrı ayrı ba- I 
silmiştir, mürekkep sarfiyatı var. 

. SADIK ARTUKMAÇ" (Yozgat) — Tabiî o 
zaman tutulacak muamelenin başka olması ge
rekir, Bunu arz etmek istedim. Maddenin oyla- I 
masında ve saire... 

BAŞKAN — Şimdi; Sayın Artukmaç, bu 
müzakere etmekte olduğumuz, yedinci büyük 
maddenin bir parçasıdır. Bu itibarla maddenin 
sonunda tümünü ayrıca oyluyoruz, o bakımdan 
her geçici madde üzerinde yapılan konuşmalar, 
değişiklikler maddenin tümünü etkiliyor. 

Efendim, buyurunuz Sayın İzmen. 
MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Efendim, maddenin, geçici maddenin bir 
maddesi olarak ifade edilmesine mukabil, mad
de metninde daimi bir hüküm var gibi görülü
yor, bu maddenin geçicilik anlamı nedir? İkin
cisi; bu madde ile Emekli Sandığı maliyenin 
emekli, dul ve yetimlere tediye yapan bir ser
visi haline getiriyor. Esas itibariyle emekli, dul 
ve yetimlerin sandığı olan Emekli Sandığı, do
laylı olarak, kaldırılıyor şeklinde anlıyorum. 
Bu mânada mıdır? 

BAŞKAN — Komisyon arzu ederse yerinden 
de cevap verebilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, şimdi 
bu maddenin geçici madde olarak alınmasının 
sebebi şudur : Emekli Sandığının malûm kanu
nu vardır. Emekli Sandığı Kanunu yürürlükte
dir. Biz, muvakkat kaydı ile, buraya alıyoruz, 
yani eğer devamlı olarak geçici olmaz da bir 
madde haline getirirsek, bu tasarı ile artık ka-
nunlaştırmış oluruz. Muvakkaten alınmıştır. 
Belki ilerde bu geçici madde kaldırılacaktır, 
belki de geçici madde yerine bir yeni hüküm 
getirilerek Emekli Sandığı statüsünde bir yeni
lik meydana getirilecektir. O bakımdan bu hal
de bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İzmen. 
MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Efendim, özür dilerim karşılıklı konuş
ma gibi oluyor ama, her geçici hükmün bir mün-
tehası vardır. Geçicilik nereye kadar sürecek
tir? Yani bir sene mi, üç rene mi, beş sene mi? 
Bu ifadeye göre bir sonu yoktur gibi gözükü
yor. Yani ne zamana kadar tatbik edilecektir? 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Efendim, Emekli Sandığı statüsünde bâzı de
ğişiklikler düşünülmektedir. Bunun için çalış
malar vardır, bu çalışmalar yapılıncaya kadar 
bu geçicilik durumu devam edeceğinden bu 
madde bu şekilde tesbit edilmiştir. İleride 
Emekli Sandığı kanunu yeniden huzurlarınıza 
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gelecektir, o zaman yürürlük maddeleri içeri
sinde bu geçici madde kaldırılacaktır tabiî. 

MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sorumun ikinci kısmı cevaplanmadı Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Yani ikinci sualinize cevap ve
rilmedi mi efendim? Lütfeder misiniz, unutul
muş olabilir. 

MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Efendim, bu geçici madde ile Emekli 
Sandığı müessesesi kuruluş gayesine avdet edi
lerek, yani sandık kurulmadan evvelki haline 
getiriliyor mânasını anlıyorum. Yani bugünkü 
Emekli Sandığı, emekli dul ve yetimlere tediye 
yapan bir servis haline getiriliyor. Esas itiba
riyle Maliyenin teşkilâtı içine giriyor gibi bir 
mâna anlıyorum. Tereddüdüm bundadır. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Efendim; arz etmeye çalışmıştım, sandık aslın
da Maliye Bakanlığına bağlıdır. Şimdi, burada 
Emekli Sandığı statüsü eski Emekli Sandığı ku
rulmadan önceki hale avdet ediyor şeklindeki 
beyan ile maddenin ilgisi yoktur. Emekli San
dığı statüsünde değişiklik yapılacaktır, yapı
lacaktır ama bu, eskiye rücu demek değil, yep
yeni bir statüye kavuşturulacaktır. Bir reform 
devresi gelmiştir, o reform devresi içerisindeki, 
bir anlayışla kavuşturulacağı ifade edilmekte
dir. 

BAŞKAN — Evet efendim, soru cevaplandı
rıldı. Şimdi 14 ncü maddenin çıkarılmasını tek
lif eden önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Saymak zarureti 
hâsıl oldu efendim. («Anlaşılamadı, anlaşılma
dı» sesleri) 

Geçici 14 ncü maddenin tamamen çıkarılma
sını teklif eden önerge diyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Affedersiniz, Hükümet ve komisyonun katılma
dığını da ifade ederseniz... 

BAŞKAN — Evet, Hükümet de katılmıyor 
efendim. İfade edildi ve neyi oyladığım böylece 
belli oldu, ama dinlememiştiniz. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Karavelioğlu'nun bir takriri var, oku
tuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Geçici madde 14 ün ikinci fıkrasının aşağı

daki gibi değiştirilmesini arz ederim. 
Tabiî Üye 

Kâmil Karavelioğlu 
«Sandığın nakit durumu gerekli ödemeleri 

ve borçlanmaları karşılamadığı takdirde, San
dığın açığı, Maliye Bakanlığı Bütçesinin Sosyal 
transferler bölümüne ödenek olarak konur ve 
Sandığa ödenir.» 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergenizi izah için, buyurun 
efendim. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sayın arkadaşlarım, birkaç dakika evvel uzun 
uzun münakaşada müşahede ettiğimiz gibi 14 
ncü madde ile tanzim edilen statünün aleyhin
de ve lehinde birçok şey söylenebilir. Aslında, 
tanzim edilen statü hiçbir zaman tatminkâr bir 
hal tarzı değildir. Ama, bu Statünün de bâzı 
geçici faydaları vardır. Bunları söyledikten 
sonra ben kendi önergemle ortaya koymak iste
diğim hal tarzını izah etmek istiyorum. 

Benim hal tarzım, ne Sayın Tanyeri'nin 
açıkça ifade eıtıtiği giibi ve ne de Sayın özden'-
in uzun uzun savunduğu giibi maddeyi tama
men çıkaran bir statü değişikliği değildir. 
Ancak, 14 ncü madde ile ortaya' konmuş olan 
statüyü daha belirli hale getiren bir ara hal 
tarzıdır. Belki ideal odur, ama bulgun için 
uygulama kabiliyeti olmadığı oylarınızla da te
celli ettiği için onun üzerimde durmuyorum. 

Ben derim ki, önümüzdeki statüyü daha 
belirli hale getirelim. Şimdi, birinci fıkra der 
ki; «Sandığın nakit fazlası olurfsa Maliye Ba
kanlığı buna el koyar.» Bu el koymanın gerek
çesi de, Sandığın paralarını daha verimli ola
rak işletmek, Maliyenin nakit açığını karşıla
mak, belki iktisadi fayda açısından tanzim edil
miş bir fıkradır. 

ikinci fıkrası; ya Sandık borçlu duruma 
düşerse ne olur? Bumu tanzim ediyor. Sandı
ğın gelirüeri giderlerine yetmezse ne olur? 
Bunu tanzim ediyor. Birinci fıkrayı gayet katî 
olarak, gayet belirli olarak tanzim ettiği hal
de, ikinci fıkrayı bu kadar kesin tanzim et
miyor. Bakınız ikinci fıkra şöyle tanzim edil
miştir : «Sandığın nakit durumu gerekli ödeme
leri ve harcamaları karşıflıyamadığı takdirde 
Sandığın talebi üzerine» - Samdık talebetmez-
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se olmıyacak - ve/ya saym Maliye Bakanı bâzı 
zaruretlerle Sandığın Genel Müdürüne «Bu ta
lepten vazgeç» derse, bu talepten vazgeçmesi 
için baskı yaparsa olmıyacak. «Samldığın tale-
Ibd üzerine Maliyle Bakanlığı Bütçe'sinin Sos
yal transferler bölümüne bu husus için kona-
cafe ödemekten ISamdığa tediyede bulunurlar.» 
Ben bu ifadeleri gayet elâstikî buluyorum. 
Gayet elâstikî bulduğum için, uygulaimıada 
Ibirçok sürçmelerle imkân vereceği için, bu 
sürçmeleri, bu açık kapıları kapatmak için, 
daha kesin bir ifade konmasını teklif ediyorum. 
Savunmam bu istikamette, Samdığın tüzel kişi
liğini tam sağlamak imkânımız olmasa bile, 
hiç olmazsa bütünlüğünü koruyalım. Sandığın 
alacağı» borcu belli olsun, Sandık ayakta kal
dığı müddetçe. Yok, Sandık Sayın izmem'in 
ifaide ettiği gibi, ortadan kaldırılacaksa veya 
Maliyenin bir normal servisi haline gelecekse o 
Ibaşka bir mesele ve o hüküm karşımıza geldi
ği zaman, onun üzerimdeki görüşlerimizi, mü
tehassıs arkadaşlarımız gibi biz de söyleriz. 

Ancak, bugünkü hali ile Sandığın bütün
lüğünü, Sandığın özelliğini koruyalım. San
dık alacağını, borcunu bilsin. Sandık nasıl 
fazlası olduğu zaman Maliyeye devrediyorsa, 
alacağı olduğu zamanı derhal buıu almak im
kânını bulsun. Bu amaçla ben ikinci fıkranın 
şu hale getirilmesini rica ediyorum : «Sandığın 
nakit durumu gerekli ödemeleri ve harcama
ları karşılamadığı takdirde, Sandığın açığı 
«Sandığın talebi üzerine» fıkrasının yerime, 
«Sandığın açığı Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
Sosyal transferler bölümüne ödenek olarak ko
nur.» Kesin bir ifade : «Sandığın açığı Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin Sosyal transferler bölü
müne ödenek lolarak komur.» Maliye Bakan
lığını bağlayıcı kesin bir ifade... Bütçe Genel 
Müdürlüğünü bağlayıcı ifade.. Zaruretleri ne 
olursa olsun, ihtiyaçları ne olursa olsun, San
dığım aleyhindeki tasarrufları, bir ölçüde sı
nırlansın di^e, Maliye Bakanlığını bağlamak 
istiyorum. Maliye Bakanlığı Bütçesinin Sos
yal transferler bölümüne ödemek olarak konur 
ve Sandığa ödenir. 

Sanırım İki; (düzeltici, Sarıldığın bütünlü
ğünü koruyucu bir ifade ile maksadımı öner
gemde arz etmiş oluyorum. Maddemin toptan 
çıkarılmasına razı olmadınız, bunu uygun bul

madınız ama Emekli Sandığının daha koruyu
cu bir şekle gelmesine imkân verimiz. Oyla
rınızı bu istilîametlte kullanınız, bunu rica edi
yorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — önergenin lehimde, aleyhinde 

konuşmak istiyen var mı efendim. 
MEHMET ÎZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, fılkra üzerimde konuşma
ma imkân var mı? 

BAŞKAN — Mümkün efendim. 
MALÎYE BAKANI ISAİT NACİ ERGİN — 

Ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın iBakan, söz hakkınız var 

ama, arkadaşlar konuştuktan sonra belki daha 
etraflı izahat vermek imkânını bulursunuz. 

MEHMET ÎZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Efendim, bu fıkrayı bendeniz müphem 
bulmaktayım. Fıkra şjöyle : «Sandığın nakit du
rumu gerekli ödemeleri ve Iharcamaları karşıla
madığı takdirde, Sandığın talebi üzerine Mali
ye Bakanlığı Bütçesinin Sosyal Transferler bö
lümüne bu husus için konulacak ödemekten San
dığa tediye olunur.» 

Bir kere, maddenin birinci fıkrasında San
dığın gelir ve giderlerinden bahsediliyor. San
dığın gelirleri var, giderleri yapılacak, gelirle 
gider arasında gider lehine hâsıl olacak fark 
bütçeye irad kaydedilecek. 

ikinci fıkrasında nakit kifayetsizliğinden 
bahsediliyor. Mâlûmuâliniz gelir farkı başka, 
nakit kifayetsizliği başka. Yani burada nakit 
kâfi gelmediği takdirde demek, Sandığın geli
ri giderinden fazla olabilir. Ama, o dakikada 
nakdi mevcudolmadığı takdirde mi yardım ede
cektir? Yani nakdin müsaadesizliği tabiri niçin 
kullanılmıştır, birinci fıkrada gelir gider far
kından bahsedildiği halde. Bunun mantıkî neti
cesi olarak da 'Sandığın geliri ile gideri arasın
da gelir aleyhine fark olduğu takdirde Hazine
den bütçeye konulmak suretiyle yani «sosyal 
transferlerden ödenir» denmek lâzım gelirdi. 
Bu, bir. 

ikincisi; mâlûmuâliniz (Sandığın tediyeleri 
3 aylık olmaktadır. Yani bu fıkradan şu anla
şılıyor ki, Sandığın âdeta yıllık gelir ve gider 
hesabı yapılacaktır, arada gider aleyhine fark 
varsa bütçeye konulacaktır. Halbuki, Sandığın 
tediyeleri 3 aydan 3 aya yapılmakta, arada mün
ferit tediyeler yapılmakta, bu hesaplar ne za-
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man yapılacaktır? Sandığın 'geliri, gideri nakit 
durumu, hangi tediyeler için mevzubahsolacak-
tır. Meselâ; herhangi bir 3 aylığın tediyesi sı
rasında faraza Sandığın nakit mevcudu müsait 
değilse, bütçeye ne zaman para konulacaktır, 
nasıl ödenecektir? Bu hususları müphem buldu
ğum için tavzihini rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edime) — 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim buyurun, soru mu, 
konuşacak mısınız? 

MEHMET NAFİZ EHGENELt (Edirne) — 
Aleyhinde? 

BAŞKAN — Aleyhinde, buyurun, İkmal ede-
lim görüşmeyi... Takririn aleyhinde dediniz, üze
rinde görüştüler. Başka söz istiyen var mı efen
dim?.. Yok. O halde buyurun, size verdim ikin
ci görüşmeyi yapm. Efendim, iki sayın üyenin 
görüşme hakkı var takrir üzerinde; biri, lehte 
biri aleyhte. Eğer, (bunu tefrike imkân yoksa 
iki sayın üyeye ayırdetmeksizin söz veriyoruz. 

MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — 
ISayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 14 ncü 
maddeyi okuduğumuz zaman; «Bu kanun hü
kümlerinin uygulanmasından dolayı Sandığın 
her türlü kanuni gelirleri ile kanuni giderleri 
ve harcamaları arasında ortaya çıkacak gelir 
fazlası genel bütçeye gelir kaydolunur.» di
yor. 

Muhterem arkadaşlar, bu madde gayet müp
hemdir. Bu gelir ve gider arasındaki fark, gün-
lükmüdür aylıkmıdır, yıllık bir farkmıdır? 
'Bilançoların, kesin hesapların çıktığı tarihteki 
fark olarak mı irad kaydolunacaktır? Bu, meç
huldür. Eğer, gelir fazlası her gün için tesbit 
edilecekse, o halde (Sandığın gelirlerinin mal-
sandıklarına yatırılması, giderlerinin de mal-
sandıklarından yapılması gibi bir mesele kar
sısında kalmış olmamız muhtemeldir. Eğer yıl 
sonunda bilançolarda aktif ve pasiflerin fark
ları veya zimmet - matlûp farkları hesahedile-
rek gelir kaydolunacaksa bu da ayrıca düşünü
lebilir. Fakat bütün bunları, maddenin birinci 
fıkrasından anlamak, çıkarmak mümkün de
ğildir. 

Sonra, bu niye geçici madde olmuştur? Bu, 
aşağı yukarı daimiyet arz eden bir maddedir. 

Binaenaleyh kanuna ek madde olarak geçmesi 
lâzımdı, kanun tekniği bakımından da hatalı
dır. 

Muhterem arkadaşlar, Emekli Sandığı Ka
nununun birinci maddesi gereğince Sandık İk
tisadi Devlet Teşekkülüdür, tüzel kişiliği haiz
dir ve şimdi de 440 sayılı Kanuna tabidir. Es
kiden 3475 sayılı Kanuna tabi idi, o kanunu 
ilga eden 440 sayılı Kanuna tabidir. Binaena
leyh, tüzel kişiliği haizdir, yalnız Maliye Ba
kanlığına bağlıdır. Fakat diğer İktisadi Devlet 
Teşekkülleri de her hangi bir hakanlık ile za
ten ilgilidir. Bunun da ilgisi aynı mahiyette
dir; 440 sayılı Kanun Maliye Bakanlığı ile olan 
ilgisini tâyin ve tesbit etmiştir. 

Binaenaleyh, bunun tüzel kişiliğini kabul 
ettikten sonra 440 sayılı Kanuna tabi bir teşek
külün yönetim kurulu vardı. Yönetim kurulu 
her nevi gelir ve gider muamelelerinden mesul
dür. Gelirine ve giderine hâkim olmak yetkisine 
sahibolmazsa o halde kendisine nasıl sorumlu
luk tevcih edilebilir. Bu noktalar da meçhul
dür. Şu halde, 5434 sayılı Kanunun tüzel kişi
liğe taallûk eden birinci maddesi değiştirilme
den bu kanuna geçici 14 ncü madde olarak ek
lenmesi 440 sayılı Kanuna, Emekli Sandığı Ka
nununa tamamen mugayirdir. 

Muhterem arkadaşlar; Emekli Sandığı bu
gün bir banka gibi işlemektedir. Bununla ifti
har edebiliriz. Hattâ, bir cemilekârlık olarak, 
şunu ifade edeyim: Bir banka olarak bütün 
muamelâtını tanzim eden Ulvi Yenal'ı burada 
takdir ve tebrikle anmayı da vicdani bir borç 
ve vecibe addederim. Hepinizin bildiği gibi 
3 aylık tediyeler çeklerle yapılmaktadır. Çek
ler de her zaman emeklilere, dullara yetimle
re miadında ulaştırılmaktadır ve hattâ muhta-
colanlar bu çekleri iskonto ettirerek ihtiyaçla
rını izale etmektedir. Bütün bu madde ile bu 
yetkiler aşağı - yukarı sandığın tüzel kişiliği 
haiz olmasına binaen yönetim kurulunun yetki
sini de kaldırmaktadır. Yetkisine bir nevi teca
vüz ve taarruzdur. 

Muhterem arkadaşlar, yine bir misal olarak 
arz edeyim; en son bütçe kanunu ile emekli, 
dul ve yetimlere yapılan % 50 zamlara ait çek
leri bu sandık 20 gün gibi kısa bir müddet 
zarfında ikmal ederek istihkak sahiplerine ulaş
tırmaya muvaffak olmuştur. Eğer gelir ve gi
derine hâkim ve sahibolmazsa, gelir ve gider 
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arasındaki farkın da bütçeye irat kaydı sureti 
ile Maliye Vekâletine doğrudan doğruya bağlı 
bir teşekkül haline gelirse bu intizam, korkarım 
ki, hayal olur, maziye kalibolur. 

Muhterem arkadaşlar, bu teşekkülün bir de 
işletmecilik fonksiyonu var, hepimiz biliyoruz 
ki; muazzam binalara sahiptir, sinemalar işlet
mektedir, en büyük otelleri işletmek sureti ile 
sosyal hizmetini bilhakkın ifa etmektedir. Bu
gün bu teşekkülün sahiboldugu binalar inşa 
edildiği tarihe nazaran birkaç misli kıymet ik-
tisabetmiştir. Binaenaleyh, 440 sayılı Kanunun 
kâr ve verimlilik aradığı noktalarda sandığın 
bu fonksiyonu bu madde ile tamamen ortadan 
kalkmış olacaktır. 

Sonra arkadaşlar, bu maddeye bugün için 
lüzum yok. Zaten iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin reform için kurulan komisyon tasarısını ve 
raporunu hazırlıyarak Başbakanlığa vermiştir. 
Binaenaleyh, o komisyon bugün için İktisadi 
Devlet Teşekkülü olan Emekli Sandığının ma
hiyetini ve hüviyetini tesbit etmiştir, binaena
leyh, onu beklemek daha muvafık olur. 

Muhterem arkadaşlar, 14 ncü maddenin bu 
tasarıdan çıkarılması hakkındaki takrirlerin 
isabetini arz eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Komisyonun bir diyeceği var 
mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ i. CENAP 
EGE (Aydın) — Efendim, Sayın Ergeneli'nin 
ifade ettiği hususlar oylanmak sureti ile madde 
oylandı. Tekriri müzakere vaziyeti gibi bir ko
nuşma oldu. Bana, ilgisi yok gibi geliyor. 

BAŞKAN — Ne oylandı efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ i. CENAP 

EGE (Aydın) — Madde oylandı. 
BAŞKAN — Hangi madde oylandı? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ i. CENAP 

EGE (Aydın) — 14 ncü madde. 
BAŞKAN — Takrir oylandı Sayın Ege. 

14 ncü maddeyi reddeden takrir. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ î. CENAP 

EGE (Aydın) — Başka takrir yok efendim, 
BAŞKAN — Var efendim. Sayın Karaveli

oğlu'nun takririni okuttum, şimdi onun üzerin
de görüşüyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ i. CENAP 
EGE (Aydın) — (Sayın Karavelioğlu'nun tak
riri bir fıkra olarak var. Maddenin çıkması ve 
kalkması üzerinde değil. 

BAŞKAN — Olsun. Takririn üzerinde ko
nuşuyor, bu hakkını kullanıyor. 

Hükümetin noktai nazarı nedir? Buyurun 
Sayın Maliye Bakam. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 
Sayın Başkan, muhterem senatörler, ben Sayın 
Karavelioğlu'nun teklifi hakkında izahat ver
mek isterim. 

Burada maddenin ikinci fıkrasında diyor 
ki; «Sandığın nakit durumu, gerekli ödeme
leri ve harcamaları karşılıyamadığı takdirde. 
Sandığın talebi üzerine Maliye Baknlığı bütçesi
nin sosyal transferler bölümüne bu husus için 
konacak ödenekten Sandığa tediyede bulu
nulur.» Peki, karşılıyamadığı takdirde bu öde
neğin konulması ve sandığa ödenmesi için 
bir vakit geçecek. Bu vakit zarfında Sandık 
tediyelerini yapmıyacak mı? Eğer bunu Sayın 
Karavelioğlu'nun anladığı mânada anlarsak; 
demek ki, Sandık 'bir yerde «param bitti» diye 
tediye yapmıyacak, Maliyeye müracaat ede
cek, Maliye bunu bütçeye koyacak, bütçe Mec
lislerden geçecek, kabul edilecek. Hayır, bu 
fıkra öyle değildir. Burada doğrudan doğruya 
Sandığın trezorori muamelesi, trezorori imkân
ları yani Sandığın nakit fonları mevzuu-
bahistir. Sandık tediyelerini yapar, sene ba
şında tahminlerini yapar, fakat görülür ki, 
Sandığın para durumu, yani fonu buna kâfi 
değildir. O zaman 'Sandık Maliyeye müracaat 
eder; der ki «benim para fonum buna yetiş
mez. Binaenaleyh, naktimi artır» Maliyeden 
tahsisat ister, yani, fonu artırmak için, tre
zorori imkânlarını artırmak için tahsisat 
ister. Bunu T>u mânada anlamak lâzımdır. 
Aksi takdirde bu mânada anlamazsak sandığın 
tediyeleri inkıtaa uğramış olur ki, buna 
asla Hükümetimiz de, hiç kimjse de razı ol
maz. Binaenaleyh,, Sandığın nakit durumu de
mekle, bizim tâbirimizle, Sandığın, trezorori 
durumu demektir, tahminlere istinadeder ve 
«bu para ile ben bu işi idare edemiyorum» 
der ve para ister. Bu da bittabi 'Sandığın bir 
hesabı yapıp talöbetmesi ile karşılanır. Aksi 
takdirde Sandığın borçlanması imkânı mev-
zuubabistir. Borçlanmadan da bahsedildi. San
dık borçlanamaz. 

Yani, Sandığın borçlanma yetkisi yoktur, 
bir. 
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iki; Sandık bütün tediyeleri yapacaktır. 

Bu, Devlet Hazinesinin garantisi altındadır, 
başka şey düşünülemez. Şimdi, burada Dev
let Hazinesi deyince konuda, bütün yapılan 
görüşmelerden bir noktaya intikal etmek za
ruri oluyor, özür dilerim. Devlet Hazinesi ne 
demektir Devlet Hazinesi, maliye demek de
ğildir. Maliye, ancak Devletin nakdini, Ha
zinesini ve bilmem sununu bununu idare ile 
mükellef bir müessesedir, bir bakanlıktır. Dev
let Hazinesi bambaşka bir mefhumdur. Yani, 
Devlet Hazinesi hakkında huzurunuzda izahat 
vermeye ihtiyaç yok, bu bambaşka bir şeydir 
ve bu Devlet Hazinesinin Sandığa yardım etme
si, sandık hazinesine yardım etmesi bu madde 
ile tanzim ediliyor. Yoksa Sandığın borcu, ala
cağı vesairesi hiçbir surette bu formalitenin ik
maline bağlı değildir. Sandık tediyelerini günü 
gününe yapacaktır, nakit durumu kâfi gelmez
se daha evvelden tahmin edecektir, diyecektir 
ki; benim nakit fonlarımı- yükseltin. Biz, bunu 
bu mânaya anlıyoruz ve bu mânada anladığımı
zı tescil ettirmek için bu konuşmayı yapıyo
rum, ilerde bir yanlışlığa mahal kalıp,. Sandık 
her hangi bir müşkülâta düşmesin diye bu ko
nuşmayı yapıyorum. 

BAŞKAN — Sualler var. Sayın Özden'den 
başlıyalım. 

Buyurun efendim. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bakan bu

yurdular ki; «Sandık bize bildirecek, bildirildi
ği zaman da sosyal transferler bölümünden yar
dım yapacağız.» Bu buyurdukları söz bana bi
raz hoş gelmiyor. Çünkü, bütçenin sosyal trans
ferler bölümüne bu husus için konulacak öde
nek diyor. Yani, bütçeye öyle bir ödenek kona
cak ki ilerde Sandığın talebi zamanında bu ta
lebi yerine getirebilsin. Farzımuhal, transfer
lere 2 milyar koydular. Sandık müracaat etti, 
dedi ki «2,5 milyara ihtiyacım var». Bütçede 
tahsisat yok. Bunu nasıl yapacaklar? Kanun ge
tirinceye kadar da iş işten geçecek. Bunun için 
bu fıkra sarih değil. Gün be gün mü yapacak? 
Yoksa ay be ay mı yapacak, yoksa altı ayda bir 
mi yapacak? 

BAŞKAN — Soru anlaşıldı Sayın özden 
Buyurunuz efendim. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 

(Devamla) — Efendim, işte ben de müphem 

noktayı izah etmek için çıkmıştım. Fakat izah 
edemedim. İzah edemememin sebebi de şuradaki 
nakit durumu tabirinin, bütün zihinler için na
sıl söyliyeyim, müseccel ve belli olmamasından 
ileri geliyor. Efendim, şimdi Sandığın nakit 
durumu deyince Sandığın gelir ve giderleri me
selesi değildir. Sandık her sene yapacağı tedi
yelerin bir hesabım yapar. Tıpkı bizim Hazine 
dediğimiz Maliye Vekâletindeki Hazine Umum 
Müdürlüğünün her ay, her gün yaptığı gibi. 
Sandık der ki; ben bu yıl zarfında şu kadar te
diye yapacağım, bu tediye için bana bir fon lâ
zımdır. Diyelim ki; bu fon iki milyar liradır. 
Bu iki milyar lirayı koydum. Tamam, Fakat, 
bir gün geîir, Sandık bu hesabı yaparken der 
ki; «Benim 2 milyar liralık bir fonum var; ama 
bu iki milyarlık fon bana kâfi değil - daha te
diye filân tehlikeye girmemiş, Sandık hesapla
rını yapıyor. - Bütçeye tahsisat koy ve benim 
bu fonumu artır.» der. Binaenaleyh, mahaza 
muhterem beyefendinin söylediği tehlikeyi iza
le etmek içindir ki, buradaki nakit durumu ta
biri kullanılıyor, hemen hatırlatayım, vaktiyle 
Maliye Bakanlığı Hazine Umum Müdürlüğünün 
ismi de, bu bakımdan Nakit İşleri Umum Mü
dürlüğü idi; binaenaleyh, benim bu konuşmam 
da zatıâlinizin bu tereddüdünü tamamen izale 
etmek içindir. Hiç bunlara mahal kalmadan, ya
ni Sandık bir tediye müşkülâtına mâruz kalma
dan nakit durumunu hesabedecektir, kifayetsiz 
ise Maliye bunu tediyeden evvel ikmal edecek
tir. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, buyurun. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bilmediğim 
bir hususu öğrenmek istiyorum. Sandığın gelir 
ve gider fazlası ne şekilde tesbit edilir ve ne va
kit tesbit edilir? 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Sandığın gelir ve gider fazlası, 
tabiî yılda bir defa, bütçeler yapıldığı zaman, 
Sandığın bütün bütçeleri vesaireleri yapıldığı 
zaman tesbit edilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, buyurun 
efendim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Biraz ev
vel Sayın Bakan 5 küsur milyar liralık ödeme
lerin bugün Maliyece yapılamamakta bulundu
ğunu ifade buyurdular. Şimdi, burada sosyal 
transferler bölümünde Emekli Sandığı için para 
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koysak bile parayı ödiyemiyecek bir durum hâ
sıl olduğu takdirde ne yapılacaktır? Bunu öğ
renmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI SAİT HACİ ERGİN 

(Devamla) — Efendim, bu suali sorduklarından 
dolayı kendilerine teşekkür ederim. Bütçede 
ödenek olmasa dahi Hazine fonlarından bu pa
ra derhal ödenecek ve emeklilere yapılacak te
diyelerin gecikmemesi imkân dâhiline alınacak
tır, Âdetimiz, usulümüs budur. Bunun da keza 
zabıtlara geçmesinde ben fayda bulurum efen
dim. 

BAŞKAN — Başka soru sormak istiyen var 
mı?.. Sıra ile geliyorum efendim, başka çaresi 
yok. Sayın Tokoğlu, buyurun. 

LÜTFÜ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, Emekli Sandığı, Hazineden 1970 yılında 
ne miktar para talebetmiştür? Bu miktar ta-
lebedildiğinde 'Maliye Vekâleti tarafından 
Emekli (Sandığına zamanında ödenebilmiş mi
dir? 

2. Emekli (Sandığının... 
BAŞKAN — Sayın Tokoğlu, isterseniz tek 

tek sorunuz. Kaç sorunuz var? 
LÜTFÜ TOKOĞLU (Kocaeli) — İki so

rum var. Emekli Sandığının nakit ihtiyacı ol
duğu ve Maliye Vekâletine müracaat etmesi 
halinde Maliye Vekâleti bütçenin sosyal trans
ferler faslından bu yardımı yapacağını beyan 
ediyor. Bütçede sosyal transferlerin fonksiyo
nu nedir? 1971 senesinde bu transferlerden bü
yük bir miktar Hazineden Emekli Sandığına 
devir yapıldığı takdirde bütçe fonksüyonu ne 
hale gelecektir? 

3. Böylece 5 Yıllık Plânın bir yıllık icra 
bölümünde nasıl bir değişiklik olacaktır? 

Sayın Bakanın (bu hususlara cevap vermesi
ni rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 

(Devamla) — Efendim, 1970 yılında Emekli 
Sandığı ne istemiştir, Maliye ne vermiştir bil
miyorum ama neticeler ortada. Emekli aylık
ları hiçbir teahJhüre uğramadan, santimi san
timine ödenmiştir. Binaenaleyh, böyle bir du
rum olmadığı mânası çıkıyor. Bu buyurdukları 
hususu tabiî benim tetkik etmem, tetkik ettik
ten sonra cevap vermem iktiza eder. Çünkü, böy-

I le Ibir şeyi bilmiyorum, zamanımızda »olmadığı 
için. 

LÜTFÜ TOKOĞLU (Kocaeli) — O halde 
ufak bir misali arz edeyim, müseade edrsenilz. 

imar ve iskân Bakanlığına Maliye Vekâle
tinin 30 milyon lira vermesi ve imar ve iskân 
Bakanlığının da bu miktarı Emekli (Sandığına 
nakletmesi iktiza ederdi Bu miktardan beş mil
yon lira dahi üç aydır talep karşılığında alına
mamıştır. Bir misal takdim ediyorum, bu mi
sallerin taaddüdettiğini ifade ediyorum. Sayın 
Bakanın tetkik ederek 'bunları bana yazılı ola
rak bildirmesini rica ediyorum. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Müsaade buyurursanız buna arzı 
cevabedebilirim. Bunu yazılı olarak kendilerine 
veririm ama.. 

BAŞKAN — IBuyurun burada 'bu imkânınız 
da var. Arzu ederseniz burada da cevap verir
siniz. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — 'Buradaki konumuz bu değil. Bu
radaki konumuz, Emekli 'Sandığının nakit işle
ridir. Yani Emekli Sandığı tarafından emekli
lere ödenecek paralardır. 

Bu, dolayısiyle olan, transferlere gelince; 
bunu evvelce de arz ettim, Maliye Bakanlığı -
yani Maliye 'Bakanlığı tâbiri yanlış - Hazine, 
Devlet Hazinesinin ödiyemediği birçok mebâliğ 
mevcuttur, bugün. Bu meyanda İmar. ve İs
kân Bakanlığına intikal eden bir ödeme de ya
pılmamış olabilir. Bunun hiçjbir saklı, gizli ta
rafı yoktur. Daha evvel de arz ettim. 

Ben, şimdi şu idiadayım: Emekli hakların
da, Emekli Sandığı tarafından ödenecek meba-
liğden hiçbir tanesinin ödemesinde (bir teaihhür 
olmamıştır. Bana böyle bir misal verirlerse işte 
bu mevzu üzerine bütün gücümle eğilirim. 

BAŞKAN — Sayın Ergeneli Ibuyurun. 
LÜTFÜ TOKOĞLU (Kocaeli) — Efendim, 

benim ikinci sualime cevap arz etmediler. 
BAŞKAN — Saym. Ergeneli, bir dakikanızı 

rica edeyim. 

MALÎYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
! (Devamla) — Af edersiniz, ikinci sual 'hangisiy

di efendim? 
LÜTFÜ TOKOĞLU (Kocaeli) — Bütçede 

I sosyal transferler... 
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MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Hatırladım 'efendim. Teşekkür 
etferim. 

Demin, foiraz evvel de arz ettim, (buradaki 
nakit dttntmu mevzuunu Emekli «Sandığının 
ıprezöTori muamelâtı, (hazinesi ve hazine fonu 
(olarak nazarı itibara almak lâzımdır. Bu, da-
3ıa evvelden belli 'olur, (hesaplanır sosyal fon
lara konur. Ama konmadığını kabul ediniz, ben
deniz şunu arz edeyim; bugün bâzı belediyeler 
müşkül vaziyettedir. Bâzı paralan ödiyemiyor-
lar ve Hazine hiJç bunlara para ödemek mecbu
riyetinde değildir, bütçede de 'tahsisatı yoktur. 
Biz ödüyoruz. Emekli Sandığını, böyle parasını 
aldîğı Emekli Sandığını Hazinenin, bütçede tah
sisat vardır yoktur ve saire diye, ihmal etmesi 
mevzuubahiıs değildir. O zaman Devlet Hazinesi, 
Emekli Sandığı Hazinesini tenmiye eder, onu 
besler, o da öder. Ondan sonra sene nihayatm-
de ödenek kısmı halledilir. 

LÛTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, becıim arz ettiğim sual şudur : ödeneceği 
veya ödenmiyeceği hususunda bir intibahım yok
tur. Sosyal transferlerin bütçede bir fonksiyonu 
vardır. Bu fonksiyon. Emekli Sandığıma bu fon
dan bir tediye yapmak zarureti hâsıl olduğu tak
dirde, tahakkuk edecek midir, etmiyecek midir? 

2. Bir senelik icra plânı ile bir münasebeti 
var mııdır, yok mudur? Bu plânın tahakkuk et
mesi için, icra plânının tahakkuk etmesi için bu 
transferlerin Emekli Sandığına intikalinde bir 
zarar hâsıl olacak mıdır, olmıyacak mıdır? 

Bu hususların cevabını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 

(Devamla) — Efendim, Emekli Sandığının na
kit ihtiyacı olduğu zaman - fıkra buna aittir -
transferler, bu sosyal transferler ve plân mese
lesi ikinci derecede kalır. 

(Benim tebarüz ettirmek istediğim şudur : 
Emekliler haklarını her şeyden önce rüçhanlı 
olarak alırlar. Üst kııssmı Devletin tediyesi, plân 
ve saire, bunların heyeti mecmıuası ikinci derece
ye kalır. Hiçbir zaman plân düşünülerek emekli
lere tediye yapılmaması mevzuubahis değildir. 

öteki meseleye gelince, birçok malî müşkülât 
içerisinde bulunuyoruz ve şimdi Sayın arkada
şım da bana şunu söyletmeye mecbur ediyor. 
Efendim, Emekli Sandığının paralarını niçin Ha
zine, Devlet almak istiyor? Bütün tediye gücü

nü, bütün malî gücünü bir araya getirip kalkın
mayı, plânları daha kolaylıkla tahakkuk ettir
mek için alıyor. Ama bu demek değildir ki, 
emeklileri maaşsız ve tediyesiz bırakacak. Hayır, 
bu her şeyden evveldir. Bunu da böylece aız 
ediyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırıldı. 
Sayın Ergeneli buyurunuz. 
M. NAFİZ ERGENELİ (Edime) — Saym 

Başkan, Sandığın durumu geriekli ödemeleri ve 
harcamaları karşılamadığı takdirde, bugüne ka
dar sandık hiçbir saman böyle bir acze düşme
miştir inşallah bundan sonra da düşmez, ama 
acz haline gelmeden evvel gelirleriyle giderleri 
müsaitse gelirlerine vaziyet etmenin mânası ne
dir? 

Sonra, Saym Bakan buyuruyorlar ki, «San
dık eğer ödecne hususunda acz haline düşerse 
Hazine derhal bunu sosyal transferler bölümün
den karşılar, sandığa öder.» Şimdi acaba nakit 
dr m mu müsaidalmıyan yalnız Emekli Sandığı 
mıdır? Devlet Demiryollarının nakit vaziyeti 
müsait midir? Hiçbir zaman müsait olmamıştır. 

j İşte... 

BAŞKAN — Sayın Ergeneli, o, sadedin ta-
ı mamen dışında; o, bugünün şeyi ile ilgili değil. 
1 M. NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Sualim 

oraya gelecek. 
BAŞKAN — Emsal de olmaz. 
M, NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Devlet 

Demiryollarının da gelirine vaziyet ediyorlar 
m:? Denizyollarının gelirine vaziyet ediyorlar 
mı? Demiryollarına yardım ediyorlar mı? Hal-

J buki Demiryolları ile Denizyollarının 868 milyon 
lira açığı vardır. 

I BAŞKAN — Şimdi, Sayın Ergeneli, bunları 
misalen söylemiş oldunuz. Fakat hepsini birden 

{ eleştirmeye kalktığımız zaman o takdirde 14 ncü 
madde ile ve bilhassa bu takrirle ilgili bir konu
yu değil, pek genel bir konuşma yapmış oluruz. 
Bu itibarla Sayın Bakan sadece konunun içinde 

] kalan kısımlarına cevap arz edecekler. Buyurun. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De

vamla) — Efendim, Emekli Sandığının acze 
düşmesinden bahsettiler. Bu maddenin o fıkrası 
Emekli Sandığının acze düşmemesi için bir ga
rantidir. Günkü, «nakit ihtiyacı» diyor, yani de-

I minden beri ifade etmek istediğim şey odur, 
; Emekli Sandığının prezorori muamelelidir. Bu 
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böyle bir şeye düşmeden evvel, yani bir sene 
evvel Emekli Sandığının yapacağı tediyeler, 
nakdî gelirleri hesaplanacaktır ve daha böyle 
bir müskirat mevaiiıtbahsolnıadan bu fonlar yani 
Emekli Sandığının prezorori fonları takviye edi
lecektir. Bu fıkranın maksadı budur. Cnun 
için nakit durumu demiştir. Katiyen böyle bir 
acze düşmesi ve ondan sonra başka bir şeye bak
ması mümkün değildir. 

Öteki taraflara gelince; muhterem arkadaş
lar, Emekli Sandığı Kanunu elimdedir. Tam 
mânası ile bir İktisadi Devlet Teşekkülü değil
dir. Bir devlet müessesesidir ve kanun bu hu
susta sarihtir. «Maliye Bakanlığına bağlı olmak 
ve bu kanunda yazılı emekli işlerini görmek 
üzere Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı kurulmuştur. Sandığın tüzel kişiliği 
vardır. 3460 sayılı Kanunun bu kanuna aykırı 
olmıyan hükümleriyle, 3659 sayılı Kanun hü
kümleri bu sandık hakkında da uygulanır.» di
yor. 

Bugün Emekli Sandığını, 440 sayılı Kanu
na bir numune, bir İktisadi Devlet Teşekkülü 
diye veremezsiniz. Evvelâ ihtilâfınız sayın ar
kadaşlar burada. Sayın arkadaşımdan, kendi
leri benim arkadaşımdır; meslekdaşımdır onun 
için özür dilerim arkadaşım dediğime, sayın 
arkadaşımla burada ihtilaflıyız. Emekli San
dığı İktisadi Devlet Teşekkülü değildir. Emekli 
Sandığı Demiryolları değildir, Emekli Sandığı 
Denizyolları değildir. 

BAŞKAN — Sayın Güler, buyurun efen
dim, 

MEHMET GÜLER (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, Emekli Sandığı malî müzayakaya düş
tüğü takdirde devlet garantisini kullanmanın 
karşılığı olarak gelirlerinin fazlası bütçeye ge
lir kaydedilecektir. Emekli Sandığı kuruldu
ğundan bugüne kadar malî müzayakaya düş
memiştir. Daima Emekli Sandığının geliri gide
rinden fazla olmuştur, gelir fazlası Maliyeye 
intikal etmiştir. Bu garantiden dolayı gelirinin 
fazlasını bu kanunun bu maddesiyle Maliye 
Hazineye almak istemektedir. 

Türkiye'de devletin garantisinde özel te
şebbüsün kurmuş olduğu bankalardaki vatan
daşların mevduatları da vardır, Bir özel banka 
iflâs ettiği zaman mevduat sahiplerine Maliye 
paralarını öder. Eğer böyle olmasa kimse ban

kaya para yatırmaz. Bu böyle olduğuna göre 
özel bankaların gelirinden bu garantiyi karşı
lamak için Maliye bir para alıyor mu? Almadı
ğına göre, özel bankadan bunu almıyor da 
Emekli Sandığından niçin alsın? Bunun cevap
landırılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 

(Devamla) — Efendim, ben özel bankalara 
Maliye Bakanlığının ve Devlet Hazinesinin ne 
kanunla, ne usulle böyle bir garanti verdiğini 
bilmiyorum. Böyle bir garanti mevzuubahis de
ğildir... 

MEHMET GÜLER (Balıkesir) — Raybank 
iflâs ettiği zaman oldu. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Yoktur, böyle bir garanti yoktur. 
Ancak, bir bankanın tediyelerinde müşkülâta 
mâruz kalması, yani paraları ödiyememesi mem
lekette bir iktisadi hercümerç yaratır diye Ma
liye Bakanlığı Merkez Bankasında açılan fonlar
la, muayyen fonlarla - ki o fonlara da o banka
lardan bâzı yardımlar yapılır - o fonlarla bunu 
karşılamaya çabalar ve bir dereceye kadar kar
şılar. Yoksa Türkiye Cumhuriyetinde bankalar
daki mevduat resmen ve kanunen devletin ga
rantisi altında değildir. 

BAŞKAN — Sayın îzmen, buyurun efen
dim. 

MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Efendim, Sayın Bakanı çok yorduk, 
özür dilerim, 

Emekli mevzuu çok hassas bir mevzudur. 
Sayın Bakan buyurdular k i «Bu maddeden 
maksadımız, Sandığın Hazine muamelelerini 
aksatmadan yürütmektir» Yine ilâve ettiler, de
diler ki : «Her hangi bir şekilde Sandık nakit 
sıkıntısına düşerse Hazine imkânlarından der
hal ödenecektir» Yani bunun mânası; bugün 
Hazine nasıl bütçe masraflarını nakit olarak 
ödüyorsa Sandığın her hangi bir nakit sıkıntı
sına düşmesi halinde derhal ödiyecektir» 

MALÎYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Hayır efendim. 

MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Bunu şükranla karşılamak lâzım. Fakat 
Sandığa, acaba Hazine, müsait bir hüküm ol
madan tıpkı bütçenin tediyesini yapar gibi, bu
nu ödemeye müsait midir? Bu madde bu haliyle 
buna izin vermemektedir. Eğer öyle bir şey olsa 
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idi Sandık nakit sıkıntısı içinde bulunduğu tak
dirde «Sandığın nakit açıkları Hazine imkân
larından ödenecektir» diye bir hüküm koymalı 
idi. Yoksa bugünkü hükmüyle bütçeye tahsisat 
konacaktır, bütçeye tahsisat konduktan sonra 
Hazine imkânlariyle ödenecektir. Yani iyice an-
lıyamadım, Hazine sandığın nakit muamelesini 
nasıl yapacaktır? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALÎYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 

(Devamla) — Efendim, evvelâ sayın arkadaşım, 
çok yakın arkadaşım, beraber yıllarca Maliye
de çalıştığımız arkadaşıma ben derdimi anla
tamamışım, Şundan dolayı : 

Evvelâ şunu arz edeyim; arkadaşım diyor ki; 
«Emekli Sandığı her hangi bir nakit sıkıntısı
na mâruz kalırsa», Emekli Sandığının nakit 
sıkıntısını burada tefrik etmek lâzımdır. Benim 
kasdettiğim doğrudan doğruya emeklilere öde
necek meblâğdır. Emekli Sandığının yapacağı 
her hangi bir transfer, yapacağı her hangi bir 
tediye, bu emeklilere yapılacak tediyelerle bera
ber değil, devlet hazinesinin ödiyeceği meblâğ
larla, yani Devletin yapacağı tediyelerle bir hi
zada mütalâa edilmek lâzımgelir. Emeklilere ya
pılan tediyelerde hiçbir şey olmaz. Bu, birincisi. 

İkincisi, «Hazine böyle bir tediyede, böyle 
kanunî bir hüküm olmadan tediyede bulunabi
lir mi?» 

Evet bulunur. Nitekim misâl de verdim, Fa
raza, bâzı belediyeler memurlarına maaş vere
miyorlar ve biz onlara tediyede bulunuyoruz. 
Hiçbir kanuni hüküm de yoktur. Hazine, bütçe 
değildir, hazine fonlarından yapılacak muame
lâtı, bütçe formüllerinde olduğu gibi, inceden, 
inceye muhasebe müdürlerinin kontrolünden ge
çen tediye olarak farzetmemek lâzımdır. Hazi
ne tediyede bulunur. Sonra bu tediyeleri kapa
tır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan buyurun. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş

kan, geçici 14 ncü madde ile Maliyenin Emekli 
Sandığının imkânlarına el attığı yolundaki bir 
iddia, bir his doğduğu için bâzı sualler tevcih 
etmek istiyorum. 

MALÎYE (BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Bu hissi, peşinen reddeyorum 
efendim. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Bu geçici 
madde 14 ün 1 nci fıkrasında; gelir gider fark

larından hâsıl olan imkânları Maliye Bakanlığı 
alacaktır. 

ikincisinde; Sayın Bakan, «Dikkatle ve in
celikle bir nakit sıkıntısı durumu hâsıl olursa 
bunu bu sosyal transferler bölümünden biz der
hal öderiz. Î3u olmazsa derhal öderiz.» buyur
dular. Bununla emeklilerin muntazaman parala
rını alacakları noktası üzerinde ciddî bir kana
at tevlidettiler. Halbuki nakit sıkıntısında.. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Nakit sıkıntısı tâbirini kullanma
dım, özür dilerim. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Nakit me
selesini bir tarafa bırakalım. Emekli Sandığı
nın giderleri gelirlerinden daha fazla olursa, o 
mevkiye düşerse, bu gider fazlasını da - Nasıl 
ki, gelir fazlasını alacak Maliye - gider fazla
sını da karşılayacak mı Maliye? 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Eivet efendim. Bakınız, bu otoma-
tikman nasıl oluyor. 

Bilhasısa izah etmek istediğim nokta bu. 'Se
ne başında Emekli Sandığı gelirlerini hesaplı
yor, giderlerini de hesaplıyor. Ve sizin misali
nize göre bir de bakıyor ki, giderleri gelirlerin
den fazladır, sene başında. 0 zaman diyor ki; 
«Benim ödiyecek nakit param, bu giderlerin 
fazla, gelirlerin az olması dolayısı ile kâfi gel-
miyecektir. Koy sen bütçene parayı, bana öde» 
diyor. Bu ne zaman oluyor? Bu, Bütçeye para
yı koyacak zamanda oluyor. Yani şöyle ifade 
edeyim : 

Gelir ve giderler arasındaki farkın, Emekli 
Sandığının prezorori muamelesine intikali daha 
evvelce tahmin ediliyor ve tedbirler alınıyor. 
Ondan dolayıdır ki, Emekli Sandığının bir na
kit sıkıntısına düşmesi fiilen mümkün değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Ba
kan. 

Şimdi, Sayın Karavelioğlu'nun takririni dik
kate alınmak üzere oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... 'Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Geçici 14 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Geçici 14 
ncü madde kabul edilmiştir. 

Açık oylaması yapılan 2 nci maddenin oy
lamasına (111) sayın üye iştirak etmiş, (107) 
kabul ve (4) ret ile madde kabul edilmiştir. 
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3 ncü maddenin açık oylamasına (142) sa
yın üye iştirak etmiş (141) kabul, (1) ret oyu 
ile madde kabul edilmiştir. 

4 ncü maddenin açık oylamasında (14â) sa
yın üye oy kullanmış (140) kabul, (1) ret ile 
madde kabul edilmiştir. 

5 nci maddenin açık oylanmasında 140 sayın 
üye oy kullanmış, (139) kabul ve 1 ret ile mad
de kabul edilmiştir. 

6 nci maddenin açık oylamasına da (136) sa
yın üye iştirak etmiş (135) kabul ve (1) ret ile 
madde kabul edilmiştir. 

Şimdi geçici madde 15 : 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye?... Yok. Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1327 sayılı Personel Kanunu muvacehesinde 

halen 'Devlet hizmetinde bulunan teknik ve sağ
lık personelinin, (Mühendis Mimar, Yüksek 
Mühendis, Yüksek Mimar Jeolog, Doktor, Diş 
Doktoru, Veteriner ve Eczacı gibi) mezkûr ka
nunda tarif edilen kamu sektörü dışında ge
çen meslekî 'hizmetlerinin (3/4) ü intibakların
dan sayılmaktadır. Ancak bu senbest meslek 
lıizmeti 12 yılı geçmemektedir. 

Buna muvazi olarak 'Emekli kanun tasarısı
nın gsçici 15 inci maddesinin sonuna aşağıki fık
ranın ilâvesi ile bu hizmetlerin, memurun talebi 
üzerine Emekli 'Sandığına borçlandırılmak su
retiyle emeklilik müddetlerinden sayılmalarını 
arz *ve teklif ederiz. 

Afyon Sinop 
Kâzım Karaağaçlıoğlu Nâzım inebeyli 

içel istanbul 
Lûtfi Bilgin Halûk Berkol 

İzmir 
Mümin. Kırlı 

Geçici 15 nci maddenin sonuna eklenecek fık
ra : 

— 1327 sayılı Kanun şümulü içinde kamu 
sektörü dışında meslekî hizmetlerini ifa eden 
Teknik ve 'Sağlık personelinin hizmetlerinin 
(3/4) ü 12 seneyi geçmemek üzere talepleri -ha
linde Sandığa borçlandırılmak suretiyle emekli
likten sayılır. 

BAŞKAN —- imza sahiplerinden takririni 
izah etmek istiyen var mı efendim? Takririn le
hinde, aleyhinde söz istiyen?... Yok. Komisyon 
bir mütalâa verecek mi?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI Yİ&İT 
KÖKER (Ankara) — Takdire bırakıyorum. 

BAŞKAN — Komisyon takdire bırakıyor. 
Hükümet?... 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 
Takdire bırakıyorum. 

BAŞKAN — Hükümet de takdire bırakı
yor. O halde önergeyi okunduğu gibi dikkate 
alınmak üzere oylarınıza sunuyorum... 

NURETTİN AKYÜRT (Malatya) — Anlı-
yamadık efendim. 

BAŞKAN — Anlıyamadınız. Tekrar okuta
yım efendim. Bir dakikanızı rica edeyim. Tak
rir okundu. Sayın Karaağaçlıoğlu, izah etmek 
istemiştiniz. Anlıyamıyan arkadaşlarımız var, 
izahınıza muhtacız buyurun. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Kara-
hisar) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaş
larım; huzurunuzda müzakeresi yapılmakta bu
lunan 1805 sayılı Kanunun geçici 15 nci madde
sine ilâvesini önerdiğim tek fıkranın mahiyeti 
şudur: 

Yüksek malûmlarınız olduğu üzere 1327 sa
yılı Personel Kanununun ilgili maddelerinde şu 
hüküm mevcuttur; «Teknik ve sağlık persone
lin kamu sektörü dışarısında geçen hizmetleri
nin 3/4 ü 12 seneyi geçmemek üzere personelin 
intibaklarından sayılır.» 

Bendeniz buna muvazi olarak huzurunuzda 
müzakeresi yapılmakta olan kanunun aslında 
yıllarını Devlete vakfetmiş olan hizmetlilerin 
sosyal ve ekonomik garantilerinin, sigortaları
nın ta kendisi olan bu kanun tasarısında, Dev
let kadrolarının çok muhtacolduğu, teknik ve 
sağlık elemanların Devlet hizmetine kanalize 
edebilmek maksadı ile 1327 sayılı Kanuna mu
vazi olarak, teknik ve sağlık personelin kamu 
dışında geçmiş olan, özel olarak bizatihi mü
hendislik ve doktorluk, hekimlik yapmış olan 
meslek erbabının Devlet hizmetinde vazife gör
meleri halinde bu geçmiş hizmetlerinin, huzuru
nuzdaki kanun tasarısında Emekli Sandığı ile 
irtibatları kurulmak suretiyle, borçlandırılma 
yolu ile hizmetlerinin emeklilikten sayılmalarım 
teklif etmekteyiz. 

Aslında, 17 nci maddede, 1136, 1327 sayılı 
kanunlarla avukatlıkta geçen hizmetlerin borç
landırılmak suretiyle emeklilikten sayılmaları 
hususu evvelce öngörülmüş bulunuyordu. Keza, 
18 nci maddede ise, fahrî asistanların, fahrî 
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asistanlık hizmetlerinin 3/4 nün, müracaatları 
halinde borçlandırılmak suretiyle, emeklilikten 
sayılmaları kabul edilmiş idi. 

Bu itibarla Devletin çok muhtacolduğu sağ
lık hizmeti personeli ile, kalkınmalarının esas 
unsuru olan teknik kadroların Devlet hizme
tinde vazife alabilmelerini temin amacı ile bu 
fıkranın 15 ııci maddeye eklenmesi hususunu 
arz ve teklif etmekteyim. 

Takdir Yüce Heyetindir. Teşekkür ede
rim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabu üye) — Soru 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Anlaşıldı. Takriri okuttum. 
Yani takrir sahibinden soru sorma d'ys şimdiye 
dek bir usul olmadı. 

Görüşmek mi istiyorsunuz Sayın Hazerdsğlı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Hayır, 
efendim. Sayın Bakan bu mevzu takdire bırak
tı. Ama biz rey kullanacağız, aydınlanmadık. 
Komisyondan şunu sormak istiyorum: 

Bu takdirde, normal Devlet kadrolarında 
çalışanlardan, daha üste çıkıyor mu, çıkmıyor 
mu? 

BAŞKAN — Sayın Karaman, hâdise aynen 
şöyle oldu; ben, takriri okuttum. Ondan sonra 
söz istiyen dedim, söz istiyen olmadı, beyan et
tim. Söz istiyen yok dedim. Takriri oylarınıza 
sunuyorum dediğim dakikada «Anlıyamadîk» 
buyurdular. Takriri okutmak yerine kaim ol
mak üzere takrir sahibine izahat için söz ver
dim. Yani görüşmek imkânını kaybettik, de
mek isterim,.. Bir soru şeklinde ise, o şekilde 
lütfediniz. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkanım, buyurduğunuz prosedür doğru. An
cak, bu prosedür içerisinde, takrir sahibi ar
kadaşımız da yeniden durumu izah etmek gibi 
bir durum içerisine girince o zaman prosedür 
bozulmuş olur. Şimdi, tam oylama sırasına gi
rince artık takrir sahibine de söz vermemek lâ
zımdı. Konu çok ciddidir. Takrir sahibi arka
daşımızın da izahlarından sonra daha çok cid
diyet kazanan bu hususta birkaç kelime ile ko
nuşmama müsaadelerinizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, ben arz ettim; 
arkadaşlarımız takriri anîıyamadıklarmı beyan 
ettikleri için, takriri bir kere daha okutmak 
yerine kaim olmak üaere söz verdim. Şimdi, bir 

yanlış usûl ile uzun bir müzakerenin içine gir-
miyelim. Sis bunu soru şeklinde, lütfen, soru
nuz da komisyondan, görüşmelerimize devam 
edelim. ,» 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Efendim, 
soru şeklindeki maruzatım şundan ibarettir. 

Bu geçici madde 15. — Komisyona tevcih 
ediyorum sorumu «Seçim kanunları gereğince 
görevlerinden istifa edip de, seçilenlerden 
emekliliklerini devanı ettirenler ile, seçilemi-
yenlerden yeniden sandığın iştirakçisi olanlar, 
istifa ettikleri tarih ile seçimin tarihi takibeden 
aybaşına kadar açıkta geçirecekleri süreler için 
istekleri üzerine 5434 sayılı Kanundaki esas 
oranlara göre borçlandırılırlar.» maddenin ma
hiyeti bu. Şimdi, buraya monte edilen ikinci 
fıkranın bu maddenin esprisi ile hiçbir hükmü 
yok. Komisyon bunu nasıl bir madde içerisin
de mütalâa ederek gördü ki, takriri takdire bı
raktılar? Sorum bu. 

BAŞICAH — Komisyondan evvelâ Sayın Ha-
zerdağdı'nm, sonra Sayın Karaman'ın soruları
nı rica ediyorum, buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ i. CENAP 
EGE (Aydın) — önergeye burada muttali ol
duk. Önergede sadece hizmeti borçlanmak yolu 
ile hizmetin artırılması yolunda önergeyi anla
mış bulunuyorum, hizmetin artırılması mevzu 
bahistir, Burada aylık derecesinin yükseltilme
si diye, benim anlayışıma göre, bir husus mev
zu bahis değil. O bakımdan takdire bıraktım. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Hazerdağlı nın da 
bir sorusu vardı. 

SALİM HAZSEDÂĞLI (Elâzığ) — Efen
dim, normal memuriyetlerden gelenler ile si
gortada çalışıp da Devlet memuriyetine girdik
ten sonra emekliye ayrılanlar emsallerinden da
ha üstün duruma geçecek mi, geomiyscek mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖSGÜSÜ î. CENAP 
EGE (Aydın) — Takriri anlıyabildiğlm kadarı 
ile böyle bir husus yok. Yani emsalin üstüne 
çıkacaktır, tarzında bir yükselme mevzubah-
solmij/'acaktır. Beraber mezun olduğu, beraber 
tahsil gördüğü, beraber terfi ettiği kişilerin 
üzerine çıknııyacaktrr. 

BAŞKAN —- Saym Türkmen, buyurun. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Şimdi efen

dim, bâzı hâdiseler buraya getirildiği vakit 
komisyon, Haşine, daima müşkülâttan bahse-
•der. Ama. burada her nedense takdire bırakı-
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yorlar. Şimdi, burada bir teknik eleman meselâ; 
bir mühendis veya bir teknisyen çiftçilik ya
parsa, köyde çalışırsa, hiç memuriyet yapmaz
sa onların da hizmeti borçlanmak suretiyle 
emekliye geçecek mi? «Avukatlara verildi, onla
ra da verilsin» diyor. Halbuki, bir hukuk mezu
nu avukatlık stajı yapıp, âmme hizmeti gördü
ğü zaman borçlandırılmak suretiyle hizmetleri 
emekliye sayılıyor. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim, buyurun sa
yın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ i. CENAP 
EGE (Aydm) — Saym Başkan; önerge, adeta 
misali, herkese göre değişik bir anla
yış içerisine girdi. Benim anladığıma 
göre. değilse, takdire bırakmam veya
hut da katılmam. Ama, benim anladığım şu; 
teknik personel olan doktor ve buna mümasil 
olan personelin hizmetinin dörtte üçü sayılıyor. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Hangi hiz
meti, neredeki hizmeti onu söyleyin?... 

BAŞKAN — Sayın Ege, komisyondan bir 
şey rica edeceğim. Şimdi... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ i. CENAP 
EGE (Aydın) — Efendim, bu önergeyi, müsaa
de ederseniz madde ile beraber, geri alalım, 
tetkik edelim, ona göre bir neticeye varalım. 

BAŞKAN — Onu rica edecektim. O halde, 
bu önerge ile beraber 15 nci maddeyi komisyo
na iade ediyoruz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Be
nim bir sorum var, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 15 nci maddeyi müzakere ede
ceğiz efendim, gelecek. Komisyon geri aldı. 

Geçici madde 16. — 
BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden- | 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 17. — 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa- j 

yın üye?.. Yok. ] 
Geçici madde 17 üzerinde bir takrir var, 

okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının geçici 

17 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Geçici madde 17. — 1136 sayılı Avukatlık j 
Kanununun geçici ikinci maddesindeki 15 yıllık ! 
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süre 10 yıla indirilmiş ve bu kanun ile 1328 sa
yılı Kanun uyarınca serbest avukatlıkta geçen 
hizmet sürelerini borçlanmak suretiyle, fiilî hiz
metlerine eklenmesi için zamanında müracaat 
edenıiyenlere bu kanunun yayınlandığı tarihten 
itibaren yeniden altı aylık müracaat süresi ta
nınmıştır. 

Çorum Çanakkale 
Şevket Özçetin Nahit Altan 
BAŞKAN — Takrir sahibi izah etmek ister

ler mi? 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Hayır, Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Takririn üzerinde, buyurun Sa

yın Karaman. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Saym 

Başkan, sayın senatörler; bu görüşülmekte olan 
tasarı Hükümetten 4,5 ay önce geldiğinde 6 
aııamadde, 7 ek madde, 12 geçici maddeyi ihti
va ediyordu. Şu dört aylık müzakereler sırasın
da; Millet Meclisinde, Millet Meclisi komisyon
larında, Senatonun Geçici Komisyonunda 6 
anamadde 10 maddeye, 7 ek madde 13 maddeye, 
12 geçici madde de 24 maddeye çıkarıldı. Tasa
rının aslı 1101 sayılı Kanunun uygulanmaması 
dolayısiyle, onun boşluklarını doldurmak için 
hükümler getirmekten ibaretti Ama, tasarı Mil-
elt Meclisinde ve Senato komisyonunda görüşü
lürken, Emekli Sandığı Kanununda ne kadar 
boşluk varsa, ne kadar hatalı yer görülüyorsa, 
ne kadar antidemokratik veya yeni bir sosyal 
hak yaratma yolunda gidiliyorsa bunların hep
si eklendi Ve dolayısiyle bu, epey kabarık mad
deleri ihtiva eden bir tasarı halinde geldi Bun
lara bir diyeceğimiz yok. Bu, normal bir prose
dürdür ve yasama meclislerinin, komisyonları
nın hakkıdır. Bu arada tasarıda bâzı küçük 
gruplar için de menfaatleri gerektirecek nite
likte bâzı haklar da tesis edildi. 

Şimdi, bu görüşülmekte olan madde ile özel
likle avukatlar için hükümler getirilmektedir. 
Son yıllarda bu türlü, gerek personel kanunla
rında ve gerekse özlük haklarını düzenliye-n 
bu türlü emeklilik tasarılarında bâzı gruplara 
menfaatler sağlanmıştır. Bunların arasında da en 
çok menfaatler sağlanan zümre, hepimiz kabul 
etmeliyiz ki, hukukçular ve özellikle avukatlar 
olmuştur. Şimdi, vaktiyle çıkarılmış olan 1136 
sayılı ve 1328 sayılı kanunlar uyarınca altı ay
lık bir süre tanınmış, o sürede bu hakkını kul-
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lanmıyamlara şimdi yeniden bir altı aylık hak 
daha tanıyoruz. Arkadaşlarım, 5İ34 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emeldi Sandığı Kanununun 
antidemokratik pek çok maddeleri vardır. Bun
ların başında müruru zaman diye getirmiş oldu
ğu hükümlerdir. Ben, bu yoldan bu hükme bi
raz katılacak g£bi oluyorum. Ama, müruru za
man meselesi yalnız avukatlar için bahis konu
su değildir. Bugün T. B. M. M. Dilekçe Karma 
Komisyonunda, (binlerce dilekçe vardır, öyle 
olaylar vardır ki, meselâ bir tanesini okudu
ğum iiçin biliyorum; Dilekçe Karma Komisyo
numda uzun bir müracaat, beş altı sens evvel 
çıkardığımız îhir kanunla sanıyorum ki, ya 
622 sayıllı Kanun veya 635 sayılı Kanundur; 
[bu kanunlarda vakjt'iylıe 23 sene, 24 sene oldu
ğu halidej her hangi bir seibeple memuriyetten 
çıkarılmış olan kişilerin emeklilik hakları yok
tu. Sonra onUları bahsettiğim kanunlarla yir-
nııi seneye düşürdük. Altı aylık da müddet ta
nıdık. Ama, Ibu vatandaşların çoğu küçük 
memurlaridi. Bîr mahkeme başkâtibi, l>ir zabıt 
kâtibi veya küçük memurlardı. Bunlar her 
gün kanunları niçbir suretle takibetme imkâ
nına sahip değillerdi. Bumiardam bir tanesi 
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir vatandaş
tır. Okuduğum dilekçe o vatandaşın dilefcçe-
sidir. Orada vatandaş o kanunun çıikmasmda 
(bir, iki sene sonra Edremit'te 'kendisi gibi bir 
adama raslamuş. Adam demiş ki; «Yahu bize 
maaş bağlanacak.» «Nasıl bağlanacak?» diye 
sorunca, «Yahu yirmi seneye indirildi.» de
yince hemem koşmuş, bakmış altı aylık müru
ruzaman tanınmış ama, aradan birbuçuk sene 
geçmiş. Adamın hakkı kaybolmuş. Dörtyüız 
küsur lira maaş alacakmış, hakkı kaybolmuş. 
Binaenaleyh, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
iSandığı Kamunundaki müruruzamanla ilgili 
ıbütün hakların anitMemokra'tik olduğu kanısın
dayım. Bir hak sahibi çıkardığımla kanunlarla 
her hangi bir şeye iktisap kazandığı zamanlar, 
onu Emekli Sandığı kayıtlarından bizzat ken
disi arayıp buümalı. O vatandaş belki köylü 
bir vaıtandaş'tur, o vatandaş belM okuma - yaz
ması az veya menüekatin ücra yerinde yaşsyan 
(bir insandır. Aslında bu türlü durumlara düş
müş uç beş itanıe kişinin müracaatları ile, ya
kınlarımın delâleti ile yapılmaktadır. Binaen
aleyh, yalnız onlar biliyor ve büyük bir çoğun
luk bu kanunların varlığını .bilmiyor. Bina

enaleyh, her hamgi bir insan için çıkarılmış. 
olan kanunları duyabüen beş on kişi, nihayet 
yüz kişi istifade eidilyor, (binlerce insan bu ka
nunların şümulü dışında kalıyor. Ben Hükiime^ 
tt9 teklif ediyorum; Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Kanununda mümruzamanla ilgili ge
rek kendisinde, gerek sonradan getirilmiş bü
tün kanunlarda müruruzamanla ilgili ne kadar 
madde varsa, çıkarılsın, yok edilsin. Hattâ 
Emekli Sandığımız bunu kendisine hak say
sın. Arasın kayıtlarımdan, bir kanun çıktığı 
zamanlar kimin hakkı vardır diye. Sosyal 
Devieft (budur, arkadaşlarım, sosyal güvenlik 
budur. Simidi hal böyle iken yamız avukatlar 
için kendisiyle İ%isi olmayan bir kamun talsa-
nisı içerisinde miladide getirmiş olmak, aslında 
benim şu söylediğim fikre uygun olmakla be
raber, ama yalnız küçücük bir zümreyi ihtiva 
ettiği için ve (bu zümrelerin hakkı da umuimü-
yötle çok sağlamdığı için haksızlıktır. Bina
enaleyh, ben önerigıenin de, maddenin de aley-
hindeyimL 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Türkmem, önergenin le
hinde mi efendim? 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Kanun mad
desinin lebinde. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sordum. Söz 
istiyen sayın üye olmadığı içim önergelere geç
tim. 

(SALİH TÜRKMEN (Ağn) — önerge lehin
de. 

BAŞKAN —Buyurun. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, 
bâzı kanunlarda bir hak verildikten sonra 
ayrı bir fıkra ile ıbu haktan istifade etmek 
için muayyen bir müddet konulması nedense 
âdettir. Buna da bazan müruruzaman, bazan 
da sukutu hak denir. Müruruzaman müessese
sinin aslımda Devlet lehine kullanılmasının 
yanlış tatbik edildiği kanaatindeyim. Devlet 
olarak müruruzaman müessesesinden istifade et
memelidir. Müruruzaman daha ziyade Devlet 
nizamında bir kimsenin muayyen müddet zar
fında hakkını kullanması, kullanmadığı tak
dirde o kimsenin bu hakkından feregat ettiği 
şeklinde anlaşılacağını, bu sebeple d« kendini 
kurtarması için konulan bir teşviktir. Ama, 
Devlerin şahıslar aleyhine bu müesseseden is-
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tifade etmesi, hakikaten Devletin hak tevzi 
eden bir müessese olması sebebiyle yerinde 
değildir. Bu hakkı, şahsın aleyhine kullanma
ması lâzımdır. Bir hakkı verirken, «senin hak-
kmdır bundan istifade edeceksin» diyorsunuz, 
arkasından da bir madde koyarak, muayyen 
müddette istifade etmediği takdirde hakkı 
sakıt hale koyuyorsunuz. Bu, bir taraftan ve
rip, diğer taraftan almaya benzer. Veyahut da 
birkaç bilen kimse istifade ediyor, fakat kütle
nin çoğu bilmediği için hakkını kullanmadı
ğından bu hakkı sakıt oluyor. Bu, haksızlık
tır, Devlet müessesesi müruruzamandan isti
fade etmemelidir. 

Şimdi diyorlar ki, avukatlar için bir madde 
konmuştur. Aslında herkese verilmesi lâzım
dır. Ona verilmediği için buna da verilme
sin. Bence avukatlar için konulan (bu hadde
nin reddi için bir sebep değildir. Ona bu 
hak verilir. Daha da şümullendirilerek geti
rilebilir. Diğerlerine verilmediği için haklı bu 
şeyi reddetmek için sebep değildir. («Bravo» 
sesleri.) Verilen bir haktan istifade edilmezse 
bunun sakıt olması lâzımdır. Yoksa bunun bir 
hakkın reddi için kullanılmamasını rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon önerge 
hakkında ne diyor .. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Takdire bırakıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet de mi öyle efendim?.. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 

Evet. 
BAŞKAN — Bir defa daha okutup oyları

nıza sunacağım. 

(Çanakkale Üyesi Nahit Altan ve Çorum 
Üyesi Şevket özçetin'in önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — öneHgeyi oylarınıza sunuyo
rum. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Komisyon ve 
Hükümet ne diyor?.. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; din
lemiyorsunuz, sonra tekrar soruyorsunuz. 

'MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Hükümetten ve komisyondan, önerge okun
duktan sonra sorulur. 

BAŞKAN — Önerge birinci defa okutuldu. 
Sonra lehinde, aleyhinle iki sayın üye konuş
tu. Daha sonra da Riyasette bulunan arka
daşınız komisyona ve Hükümete sordu; onlar 
da takdire bıraktıklarını beyan buyurdular. 
Takdire bırakıldığı için ve önemine binaen 
önergeyi ikinci defa okuttum. Hâdise bu. Oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Şimdi 17 nci maddeyi, dikkate alman öner
ge istikâmetinde oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, burada 
17 nci maddede bir yanlış tab hatası var. Onu 
düzeltmek istiyorum efendim. Metinde 1328 
olarak geçen kanun numarasının «1238» ola
rak tashihi gerekiyor, efendim. 

BAŞKAN — «1238» olması lâzım. Bu, sizce 
nasıl bir hata?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Bir tabı hatası. 

BAŞKAN — O şekilde tashihi gerekiyor. O 
halde bu şekilde tashihi hususunu da oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 18. — 
BAŞKAN — Geçici madde 18 üzerinde söz 

istiyen sayın üye?. Sayın Karavelioğlu, buyu
runuz. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabu Üye) — 
Arkadaşlar, bu madde vesilesiyle kanun müza
keresi hakkındaki kanaatimi sizlere intikal et
tirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi geçen sene de 
bu avukatlar meselesinde, Avukatlar Kanunu 
ile sağlanmış olan avantaj, hem Parlâmentonun, 
hem de avukat sınıfının aleyhine olmuştur. Bu
gün de bundan evvelki müzakere ile sağladık
ları avantaj böyle olacaktır. Kanunu, bâzı züm
relerin yağmasına açık tutmakla, Senato ola
rak, bugünlerde son derece dikkatli olmamız lâ-
zımgelen Parlâmento itibarını korumuş olmuyo
ruz. Dikkatinize sunuyorum. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz istiyen başka sayın üye?.. 
Yok. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Başkan, 
Sayın Karavelioğlu'na hangi madde üzerinde 
söz verdiniz?.. 

— 643 — 



C. Senatosu B : 82 

' BAŞKAN — 18 nei madde üzerinde ses ver
dim. 

FİHMİ ALPASLAN (Artvin) — 13 nci 
madde üzerinde konuşurken - madde ile alâkası 
olınıyan - bundan evvelki geçmiş maddeyi ele 
almak süratiyle avukatlar aleyhinde kelâmda 
bulundular, ö mesleğin adamı olarak cevap 
vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşmadan ötürü cevap vere
ceksiniz. -Buyurunuz efendim, hakkınız. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhtarem 
arkadaşlar, 1136 ve İS28 sayılı Avukatlık Ka
nunu, Meclislerin tetkikinden geçmek suretiyle 
kanunlaşmış hususlar. Şimdi, avukatların o ka
nunlarla yüklendikleri birçok mükellefiyetler 
var, vazifeleri var. Bu arada da bası sosyal 
güvenlik tedbirlerine kavuşturulmuş bulunmak
tadırlar. Biraz evvel avukatların durumu ile 
ilgili bir madde geçtiği halde Sayın Karaveli-
oğlu arkadaşımız burada çıktı, muayyen zümre
lerin, kanunları kendi lehlerine çıkarmalar]mn 
bir nevi yağma mahiyetini taşıdığından bahsile 
bunun Parlâmentonun itibarına gölge düşürücü 
nitelikte olduğunu ifade ettiler. Bu mesleğin 
adamı olarak Avukatlık Kanunu içerisinde hiç
bir suretle yağma zihniyetinin bulunmadığını 
yüksek huzurunuzda ara etmek suretiyle bu be
yanlarını kemali şiddetle, meslek adına, redde
derim. («Bravo» sesleri.) 

Arkadaşlar, dünyanın her yerinde olduğu gi
bi Türkiyemizde de medeni olma, ileri olmak 
iddiasiyle bu Meclislerde iş yapmak istediğimize 
göre elbetteki her mesleke sosyal güvenlik ted
birlerini getirmek, her şeyden evvel bizim vazi
femizdir. Avukatlık Kanunu çıktı, arkasından 
doktorlar için aynı mahiyette hak tanındı. O sa
man bir kısım doktor arkadaşlarımız «Ganim 
avukatlar için mi oluyor bu» diye bağırıyorlar-
dı. Ama, mesele kendi meslektaşlarına da inti
kal edince, memnuniyetle bunu kabullendiler ve 
benimsediler. Biz de ona avukat olarak, ama 
avukatlığımızın üstünde Parlâmento üyesi ola
rak, bir sosyal güvenlik tedbiri getirdiği için 
oy verdik. Avukatların meselesi samanı ve sıra
sı öyle geldiği için, daha evvel ele alınmışsa o sa
yede diğer mesleklerin de hakları olan sosyal 
güvenlik tedbirlerine kavuşmasının sağlanmış 
olduğu görüldü. Mesele bu kadar açık hali ile, 
bu kadar medeni düşünceye açık bulunduğu hal-
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de bunu bir yağma niteliğinde takdim etmek, 
zannediyorum ki, asgari dalâlettir. Arkadaşımı
zın, bâzı mevzuları eğer bu vasıflara döktüğü
müz takdirde, daha da ters istikamette ortaya 
koyma yolunu da açacağını dikkate almak su
retiyle bu sözlerinden her halde en azından piş
manlık duyması iâzımgeldiğini, avukatların, 
avukatlık meslekinin hiçbir zaman yağma pe
şinde olmıyacağmı ve bu Meclislerin de yağma
cılara imkân vermek için vazife görmediklerini 
yüksek huzurunuzda ifade etmeyi vazife sayı
yorum. («Bravo sesleri», alkışlar.) 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
SÖ3 istiyorum. 

BAŞKAN — Bayın Karavelioğiu buyurunuz. 
Yalnız lütfen yerinizden. Bu, bir diyalog ola
maz. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşma dolayısiyle Sayın Al
paslan'a söz verdim. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Cevap vereceğim. 

BAŞEAH — E.. He cevap vereceksiniz?.. Sa
taşma, sataşmaya, boyuna yürümez ki bu. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sataştılar Sayın Başkan. Ben, Sayın Alpaslan'
ın şahsına ait hiçbir şey söylemedim. («Avu
katlar için söyledin» sözleri). Ben, bir haleti ru-
hiyeyi Senato kürsüsünden teşhir etmek iste
dim. 

«Bir yağma haleti ruhiyesi içerisinde olma
yalım, bâzı zümrelere avantaj sağlamamız yan
lıştır, mahzurludur.» dedim. Sayın Alpaslan 
avukat sınıfının temsilcisi midir? Ben, avukat 
sınıfı aleyhinde bir lâf konuşmuş muyum? Ben, 
Senato itibarını korumak için, arkadaşlarımı 
uyarmak için müzakere usullerinde tutulan kes
tirme, gümrükten mal kaçırma gibi bir haleti 
rııhiyenin içinde olmanın mahzurlarını ifade et
mek istedim. Yoksa Sayın Alpaslan'ın kendi
leri bana vız gelir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğiu, bu konuş
manız da zabıtlara intikal etti. 

18 nci madde üzerinde söz istiyen var mı 
efendim?.. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; Anayasa madde 
48 : «Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 
Bu hakkı sağlamak için Sosyal Sigortalar ve 
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Sosyal Yardım Teşkilâtı kurma ve kurdurmak 
Devletin ödevlerindendir.» 

Biraz evvel burada bir polemiğe sebebiyet 
veren konuşma dolayısiyle ayni mesleğin men
subu bir insan sıfatiyle arkadaşımın ifade bu
yurduğu... 

BAŞKAM — Sayın' Kürümoğlu, siz 18 nci 
madde üzerinde söz istediniz. Ben de o maksat
la verdin. Polemikle ilgili konuşma yaparsa
nız sözünüzü keserini. 

03HAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Ta
mam efendim, müsaade ederseniz... «Tıp doktor-, 
larımn fahrî asistanlıkta geçen sürelerinin 3/4 ü 
bu kanunun yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay 
içinde müracaat ettikleri takdirde 5434 sayılı 
Kanun esaslarına gere borçlandırılır.» diyor. 
Bu, bir sosyal hak tanıyor, bu sebeple izah edi
yorum. 

Biraz evvelki konuşma ile muhterem arkada
şım icabeden cevabı verdi. Yalnız, şunu ifade 
etmek için bendeniz sosyal haklar konusunda 
13 nci madde üzerinde söz almak lüzumunu his
settim. Bu Anayasa yapıldığı zaman, buradan 
sosyal hakların bir yağma mahiyetinde tecelli 
ettiğini ifade eden arkadaşmış, Millî Birlik Ko
mitesinin üyesi sıfatiyle, bu Anayasayı hazırla
yanlar arasındadır. Onun bu şekilde konuşma
sını herkesten daha fazla yadırgamak mecburi
yetindeyiz. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Konuşmayı saptırmayalım Saym Başkan. -

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Saym Kü-
rümoğlu, bir dakika. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — 18 nci 
maddede... 

BAŞKAN — Saym Kürümoğlu bir dakika 
susunuz diyorum, rica ederim. 

OSMAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Bu
yurunuz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Saym Karavelioğlu, hassasiye
te değecek ortada hiçjbir şey yok. Millî Birlik 
Komitesi zamanında yapılmış bir kanundan bah
setti Bunda ne sataşma, ine zatıâlinizi hafife 
alan bir beyan ifadesi var. • 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
18 nci maddeyi mi müzakere edeceğiz yoksa 
konuyu... (A. P. sıralarından gürültüler ve an-
laşılnııyan müdahaleler) 

BAŞKAN — Zatıâlinize de 2 defa söz ver
dim. 
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KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) —' 
Bana da söz hakkı tanıyın, sabaha kadar konu
şalım. 

BAŞKAN — Bu yolu açmak için ilk gayreti 
sarf ettiniz, size de aynı ikazda bulundum. Sa
ym Kürümoğlu rica ederim, madde üzerinde ko
nuşacaksınız konuşunuz, bu ikinci ikazım olu
yor. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — 13 
nci madde üzerinde konuşuyorum. 18 nci mad 
de tıp doktorlarının fahrî asistanlıkta geçen sü
relerinin 3/4 ü bu kanunun yayımlandığı tarih
ten itibaren 6 ay içinde müracaat ettikleri tak
dirde 5434 sayılı Kanun esaslarına göre borç
landırılır. Bu maddeye bendeniz canı gönülden 
taraftarım. Çünkü Doğu Anadoluda bugün vi
lâyet itibariyle 23 civarında vilâyet olmasına 
rağmen hiçbir hastanede kadronun tam olduğu 
varit değildir. Asistanlıkta geçen sürelerin 
emekliliğe sayılması 'belki serbest tabitblerin bu 
mesleğin devlet hizmetinde yürütülmesi yönün
de bir anlayışa sevk etmesi ihtimalini ortaya 
koyuyor. Bu yönü ile madde gayet yerindedir 
ve gerek bu maddede, gerekse bundan sonra 
gelecek sosyal hak tanıyan maddeler konusun
da her halükârda bendeniz yardımcınızın! ve 
bütün arkadaşlarımın da yardımcı olmasını is
tirham. ediyorum. Çünkü, Anayasanın 48 nci 
maddesini bendeniz, Türkiye'de mevcut Türk 
toplumu içerisindeki bütün sosyal sınıfların 
ve meslek mensuplarının hepsine aynı hakların 
tanınması zarureti şeklinde anlıyorum, bütün 
arkadaşlarımın da bu yönde anlamalarını istir
ham ediyorum. Avukatlar yönünden de söyle 
nilmiş olan sözlerin kemali ciddiyetle ve şiddet
le, nefretle... 

BAŞKAN — Efendim bu konu görüşüldü. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Peki 

efendim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Türkmen, buyurun efen

dim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, ben 
bu kanım maddesinin lehinde konuşmak iste
rim. Hakikaten bu madde kadar haklı bir mad
de olamaz. Sebebi şu, bir çok tıp fakültelerimiz
de fahrî asistan olmak isterseniz kadro bulun
maz, maaş veremezler. Maaş veremedikleri için 
kimse alınamıyor, ama mesleğinde ilerlemek is-
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üyen bir doktor gidiyor diyor ki, «falırî olarak 
çalışacağını, maaş alımyaeağım» Bu arkadaş 
gidiyor meslekte çalışıyor, nöbet bekliyor, has
talara bakıyor, maaş almıyor hizmet ediyor. 
Tam âmme hizmeti görüyor, binaenaleyh Emek
li Sandığından istifade etmesi için en lâyık 
olan şahıstır, hattâ bana kalsa idi 3/4 değil, 
maaşlı müddetinin tamamı sayılarak borçlandı
rılması lâzımdır. Çünkü başından beri tam âmme 
hizmeti görüyor, hizmet görüyor para alamıyor. 
Hiç olmazsa hizmeti borçlanmak suretiyle emek
liliğe sayılsın. Bu itibarla maddenin lehinde-
yim, müsbet rey kullanmanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Söz istiyen başka sayın üye?.. 
Yok. 18 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 19. — 
BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 

Geçici 19 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 20 : 
BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?.. 
ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Sayın Baş

kan, bir takririmiz vardı 19 ncu maddeden son
ra. 

BAŞKAN — Sayın Koksal takrir var, onu ih
mal etmedim. 20 nci maddeye geldik. Şimdi 
onun yerine bunu ikâme edersiniz konuşursu
nuz ; istersiniz bu olur. 

Şimdi, 19 ncu maddeyi elimdeki metne göre 
oyladım, kabul edildi. Sıra 20 nci maddenin. 
Komisyonun metni varken sizinkini müzakere 
edemem. 

Geçici madde 20 üstünde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Bir önerge var, okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
Aşağıdaki maddenin, kanunlaşmakta olan 

kanunun geçici 19 ncu maddesinden sonra ge
çici madde 20 olarak kanuna ithalini arz ve tek
lif ederim. 

Ordu 
Şevket Koksal 

Geçici Madde 20= — « 5 . 3 . 1970 tarih ve 
1243 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde sayılan 
meslek mensuplarının halen T. B. M. M. üyesi 
olanlarda 5 yıllık süre aranmaksızın sözü geçen 
kanunun 1 nci maddesi hükümlerinden aynen 
yararlanırlar. Borçlanma işlemleri geçici 6 nci 
maddenin 2 nci fıkrasına göre uyarlanır.» 

BAŞKAN — Şimdi, geçici madde 20 yerine 

ikâme edilmek üzere yeni bir metin verilmiş 
oluyor. Bu takrirde komisyonda kabul edilmiş 
olan geçici madde 20 de 21, 22 diye teselsül et
mesi mi lâzımgelir, onu mu arzu ediyorsunuz? 

ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Öyle istiyorsunuz. Bu 20 nci 
madde yerine okunan takrir verilmek isteniyor. 
Komisyon ne diyor efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ-
KER (Ankara) — Takdir Yüce Senatonun Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Yani Senatonun takdirine bı
rakıyorsunuz. Hükümet t e mi öyle? 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGÎN — 
Aynen efendim. 

BAŞKAN — Lehinde, aleyhinde söz istiyen? 
Yok. Takriri oylarınıza sunuyorum. Bu takrir 
kabul edildiği takdirde, takrirde yazılı olan 
metin geçici madde 20 olarak metne dâhil ola
cak, elimizdeki metinde 20 olarak gösterilen 
ise, badema 21, 22, diye anlandırılacaktır. 

Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim, 

Şimdi, takrirde öngörüldüğü üzere yeni 20 
nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 21 : 
BAŞKAN — Elimizdeki dağıtılan belgede 

20 diye görülüyor. Üzerinde söz istiyen sayjn 
üye?.. Yok. Geçici madde 21 i oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici Madde 22 : 
BAŞKAN — Dağıtılmış belgede 21 olarak 

görülmektedir. Üzerinde söz istiyen sayın üye?. 
Yok. Geçici madde 22 yi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 23 : 
BAŞKAN — Elimizdeki belgede 22 diye nu

maralıdır. Üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...* 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 24 : 
BAŞKAN — Elimizdeki belgede 23 olarak 

numaralıdır. Üzerinde söz istiyen sayın üve?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 25 : 
BAŞKAN — Şimdi 24 ncü maddeyi kabul 
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ettik. Metin eski numaraları ihtiva ettiği sıra
da Sayın Orhan Kor'un 24 ncü madde olarak 
teklif ettiği bir önergesi var, onu okutuyorum. 
Şu haliyle 25 olması iktiza eder. Önergeyi oku
tuyorum. 

Başkanlığa 
Aşağıdaki hükmün geçici 24 ncü madde ola

rak metne eklenmesini arz ve teklif ederim. 
îzmir 

Orhan Kor 
«Geçici Madde 25. — Ek 10 ncu maddenin 

son fıkrası hükmü 28 . 1 . 1970 tarihli ve 1214 
sayılı Kanuna göre intibakı yapılanlar hakkın
da da uygulanır.» 

BAŞKAN — Takrir üzerinde Sayın Kara-
velioğlu. 

KÂMÎL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Sayın Başkan, bilindiği gibi ek geçici 10 ncu 
maddenin son fıkrasını, tekriri müzakere etmek 
için, benim ve başka arkadaşların önergeleri 
vardır. Şimdiki takriri, tekriri müzakere tale
binden sonra görüşelim. 

BAŞKAN — Takrir sahibi de katılıyor mu 
efendim. 

ORHAN KOR (îzmir) — Takririmi geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Takrir, sahibi tarafından geri 
alındı. 

Şimdi, geçici madde 25, elimizdeki metinde 
24 olarak numaralıdır. Geçici madde 25 üzerin
de söz istiyen sayın üye?.. Yok. Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — Genel Kurulun 2.7. 1971 Cuma gü
nü de toplanmasına dair önergeler. 

BAŞKAN — Şimdi geçici 26 ncı madde ol
mak üzere teklif edilen bâzı takrirler var. 

Şimdi arkadaşlarım, burada herbiri ayrı 5 
aded takrir var. Bunları değerlendirmek için 
benim zamana ihtiyacım var, mesainin bitme
sine de şurada 5 dakika var. Bu itibarla evvelâ 
mesai konusunu halledelim. Bununla ilgili tak
rirler de var. 

Şimdi, Sayın Salim Hazerdağlı, «görüşül
mekte olan tasarının tümününün bitmesine ka
dar görüşmelerin devamını arz ve teklif ederim» 
Ayrıca; Sayın Ahmet Nusret Tuna da; 

«Gündemdeki mevzuların ikmali için 2.7.1971 
Cuma günü saat 15,00 ten itibaren de Cumhu
riyet Senatosunun çalışmasını arz ve teklif ede
rim.» demektedirler. 

Şimdi, bir önerge daha geldi, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 5434 sayılı Kanunun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının Yüce Senatoda değişikliğe uğraması 
ve yeniden Millet Meclisine dönmesinin mu
karrer bulunması sebebiyle, kanun tasarısının 
müzakeresinin ikmalini teminen Yüce Senato
nun 2 Temmuz Cuma günü saat 15,00 te toplan

masını arz ve teklif ederiz. 
Maliye Bakanı Geçici Komisyon Başkanı 
Sait Naci Ergin Ankara 

Yiğit Köker 
. BAŞKAN — Şimdi, Riyasetin de, demin izah 

ettiğim sebepten ötürü, zamana ihtiyacı var, 
bir. 

İkincisi; benim hatırlıyabildiğim kadar, 2 
maddeyi komisyon geri aldı. Fakat arkadaşla
rımla bir başka maddenin de geri alındığı hu
susunda tereddüt hâsıl oldu. Zabıtlar üzerinde 
bunu da tetkik etmek bakımından zamana ihti
yacım var. 

Her iki halde de §u müddet verilir ise, bu 
zamanı bulmuş oluyoruz. 

Şimdi; en aykırısı, yarına bırakılması hu
susunda, gerek Ahmet Nusret Tuna'nın, gerek
se Geçici Komisyon Başkanı Sayın Yiğit Kö
ker ile Sayın Maliye Bakanı Sait Naci Er
gin'in müştereken imza ettikleri önergeleri oyu
nuza sunuyorum. 

Yarın, saat 15,00 te toplanılması îrasusu tek
lif ediliyor. Takririn lehinde, aleyhinde söz is
tiyen?.. Yok. Takriri kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Birleşimi 2 Temmuz yarınki Cuma günü saat 
15,00, aynı gündemle toplanmak üzere, kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 18,58 
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığ?. Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve 
bu kanun ile diğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldırılmasına cıair kanım tasarısının 2 nci 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edildi.) 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Sami Küçük 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎ9AR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salah Türkmen 

ANKARA 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Cemal ettin înkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BÎLECÎK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

183 
111 
107 

4 

0 
(0 
2 

BURDUR | 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza1 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

[Kabul edenler] 
İÇEL 

Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rıfat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İ Mustafa Boı-oklar 
î Müımin Kırlı 

Orhan Kor 
f Necip Mirkelâmoğlu 

\ KARS 
;' Y. Ziya Ayrım 
' KASTAMONU 
] Mehmet Çamlıca 

Ahmet Nusret Tuna 

l KAYSERİ 
\ Hüsnü Dikeçligil 
: Hüseyin Kalpakhoğlu 

Sami Turan 

! KIRKLARELİ 
i Ali Alkan 
I KOCAELİ 
\ Lûtfi Tokoğlu 

r Fevzi Halıcı 

| KONYA 
I Osman Nuri Canpolat 
6 Sedat Çumralı 

— 648 — 

Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Eteni Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ .. 
İsa Hisarı Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Meedi Agun 

.SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
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Fethi Tevetoğlu 
SİİRT 

Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzını înebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karayelioğlu 
Sesai OT£an 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş (B.) 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AMASYA 
Macit Zeren 
(R§k. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntag 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

f Ö. Lfitfi Hoeaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan O rai 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

[Reddedenler] 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
GAZİANTEP 

Salâh Tanyeri 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Lûtfi Akadlı 
Zerin Tüzün f 

Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halü Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BURSA 
| 1. Sahri Çağlayangil 

Saffet Ural 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Top alo ğlu (B.) 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

[Oya katılmıyanlar] 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalaj 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

[Açık Üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivaa 1 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 

SİVAS 
Adil Altay' 
Hüseyin öztürk 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Fenid Melen ;('B.) 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestüci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek Ve geçici maddeler eklenmesine ve 
bu kanun ile diğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısının 3 ncü 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edildi.) 

Üyo sayısı : 183 
Oy verenler : 142 

Kabul edenler : i 4.1 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 0 

Oya katılmayanlar : 39 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 

ABANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayı ğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılımjaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürîk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alfcaaı 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Jürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagü 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adah 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri; Ganpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakilh Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosımanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
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Haldun Menteşeoğlu 
MUŞ 

tsa Hisan Bingöl 
NEVŞEHİR 

I. Şevki Atasağun 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agıın 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Ti l?ll 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 
Haydar Tunç.kanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
\ Hayri Mumcuoğlu 

Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

[Reddeden] 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 

[Oya katilmıyanlar] 

ANKARA 
İsmail Yetiş 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BURSA 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğlu 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 

ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzöin 
Sn ad Hayri Ürgüplü 
(t) 
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve 
bu kanım ile diğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısının 4 ncü 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edildi.) 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Muzaf 'er Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR i 
>I. Kâzım Karaağaçlı- ğ 
oğlu E 
Ahmet Karayiğit l 
Kemal Şemoeak İ 

AĞRI | 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege g 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 14 L 

Kabul edenler : 140 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 40 
Acık üyelikler : 2 

[Kabul 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Cem alettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Güîez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA' 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan. Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

edenler] 
l Sakıp Hatun oğlu 

Edip Sömunoğlu 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ueuzal 
GAZİANTEP 

İbrahim Tevfik Kutlar 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
HATAY 

Enver Bahadırlı 
Mustafa D eli veli 

İSPARTA 
| Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 

i Halûk Berkol 
O. Zeki Güm üş oğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KAES 
Y. Ziya Ayrım • 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 
Hüsnü Dikeçligiİ! 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Faldh Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkcrim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 
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MUŞ 
İsa ili san Bingöl 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Ata sağun 

NİĞDE 
Kudret Baykan 
Hüseyin Avııi Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZA 
O. Mcccli Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tı?h 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refot Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai C Kan (İ.) 
Fahri Özclilek 
Mehmet Öz gün eş (B.) 
Hayda • Tunçkarıat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mek oıet Ünaldı 
(Bşk.V.) 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tc ve t oğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyK 

SİVAS 
Âdil Alt ay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu . 

t Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan O rai 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Arlukmae 

['Reddeden] 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 

[Oya katılmıy anlar] 
ANICA R A I HAKKÂRİ 

İsmail Yetiş | Necip Seyhan 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 
BİLECİK p 

İSTANBUL 
Tekin Arıhurun 

Mehmet Orhon Tuğrul j ( B a § k a n ) 
İZMİR 

Nazif Çağatay 

AMASYA 
Maeit Zercn (Bşk. V.) 

BURSA 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
.Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
İhsan Topaleğlu (B.; 

î 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MANİSA 
Doğan Baratçuoğlu 

İsmail Yegilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 

I Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 

| Âdil Ünlü 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestiici 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
(î.) 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 
(t.) 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 

»>«-<« 
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5434 sayılı Tüıkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve 
bu kanun ile diğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısının 5 nci 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edildi.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 136 

Kabul edenler : 135 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katıl mıyanlar • 45 

Açık üyelikler • 2 

TABİİ ÜYELER 
Emamıilah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurda kule r 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAIIISAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şeınocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

[Kabul 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Güloz 
Alâettin Yılın aztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayan gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket öaçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

edenler] 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Samunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutla, 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞ ANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
O rai Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
tlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 
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NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Sellâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salih oğlu 
Mustafa Tığlı 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezad O'Kan (İJ) 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza İsıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım îmebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
'Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Feri d Melen 

[Reddeden] 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 

[Oya hatılmıy anlarj 
ismail Yetiş 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BURSA 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
İhsıan Topaıloğthı (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Tekin Ariburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

MANİSA 
Doğan Barutçujoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hidayet Aydmer 
Vehap Güvenç 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
(D 
Kasım Gülek 
Mehmet Izmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 
(D 
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa, ek ve geçici maddeler eklenmesine ve 
bu kanun ile diğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısının 6 ncı 

maddesine verilen oyların sonucu 
(Madde kabul edildi.) 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehfci Ecsü 
Suphi Karaman 
Kârc-il Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulus oy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

Üye sayısı : 183 
Oy verenter : 136 

Kabul edenler : 135 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 45 

Açık üyelikler : 2 
[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülesz 
Alâettin Yılmaiztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri ÇağLayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket öaçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 

Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügii 

İÇEL 
İ Lûtfi Bilgen 
I Talip Özdolay 

I İSTANBUL 
I Erdoğan Adalı 
I Mebrure Aksoley 

Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozuklar 
Münnin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçjMgiiİ! 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Vanjl ı 

KÜTAHYA 
A Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akynrt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanıoğkt 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçjük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Memteşeoğlu 
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NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüııeş (B.) 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AMASYA 
Macit Zerenı (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi T evet oğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

UEFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

[Reddeden] 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 

[Oya katılmıyanlar] 

ismail Yetiş 
AYDIN 

Halil Goral 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 
BURSA 

Saffet Ural 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Engeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 

IZMlR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

MANİSA 
Doğan Barutçu'oğlu 

[Açık üyelikler] 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAJ5 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryücie 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydmer 
Vahap Güvenç 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Mehmet Izmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlıı 
Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Î-) 

Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 

ı>m<t 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

82 NCİj BİRLEŞİM 

1 . 7 . 1971 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine ibir yedek üye 
seçimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıl 
üye seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuralıma bir yedek 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X 1. — 5431 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

'Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı hü
kümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/438; C. Senatosu 1/121.7) (S. Sa
yısı : 1605) (Dağıtma tarihi : 28 . 6 . 1971) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul'un Sağmalcılar ve 
Esenler mıntakalarmda vukubulan kolera 
hastalığına dair Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/36) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 

5. — Cumhuriyet (Senatosu 'Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlumun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayı
lı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine 'dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. 'Sayısı : 1120 
ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Mil
lî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81) (S. Sayısı : 1574) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma 
Bakanlığı ile ilgilidir) 

'7. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkanîn, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karmja Komisyonu raporu (Cumhuriyet 
Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma Bakanlığı ile 
ilgilidir) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamidi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 



teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen 
önergesi. (10/45) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Talbiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/991) (S. Sayısı : 1582) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 .1971) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'ın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 

raporu (3/1026) (S. Sayısı : 1584) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 6 . 1971) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/1013) (S. Sayısı : 1585) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1971) 

X 12. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/487; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1240) (S. Sayısı: 1589) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1971) 

X 13. — 1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu ka
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/489; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1241) (S. Sayısı : 1590) (Dağıtma 
tarihi : 23 . 6 . 1971) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Talbiî Üyesi Ek
rem Acuner'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/1031) (S. Sayısı : 1606) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 6 . 1971) 

V • 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
Raporlar 

1. — Kâmil Akman hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirdim esin e dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Aniayasa ve Adalet Komisyo

nu raporu (M. Meclisi 3/46; C. Senatosu 2/316)' 
(S. Sayısı : 1592) (Dağıtma tarihi : 29.6.1971) 

2. — Kemal Uluköylü hakkındaki ölüm ce
zasının: yerine getirilmesine dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/47; C. Senatosu 
2/317) (S. Sayısı : 1593) (Dağıtma tarihi ; 
29 . 6 . 1971) 

3. — Nurettin Kahraman hakkındaki ölüm. 
cezasının yerine getirilmesine dair kamun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adaleti 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/45; C. Sena
tosu 2/318) (S. Sayısı : 1594) (Dağıtma tarihi! : 
29 . 6 . 1971) 

4. — Mahmut Yel hakkımdaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kaııtum tek
lifinin Millet. Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/51; C. Sena
tosu 2/319) (S. Sayısı : 1595) (Dağıtma tari
hi : 29 . 6 . 1971) 

5. — Hüseyin Sesli hakkımdaki ölüm. 
cezasının yerine getirilmesine dair karamı tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/159; C. Se
natosu 2/320) (S. Sayısı : 1596) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 6 . 1971) 

6. — Faik Vartekli ve Kadriye Partici hak
larındaki ölüm cezalarının yerine getirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisinle e kabul ' 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu M. Meclisi 
3/204; C. Senatosu 2/321) (S. Sayısı : 1597) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1971) 

7. — Hacı Ahmet Tonya hakkındaki ölüm. 
cezasının yerine getirilmesine dair kamun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metnâ 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi' 3/233; C. Sena
tosu 2/324) (S. Sayısı : 1598) (Dağıtma tariM : 
29 . 6 . 1971) 

8. — Hüseyin Bulut hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo-

I nu raporu (Millet Meclisi 3/280; Cumhuriyet 
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Senatosu 2/326) (S. Sayısı : 1599) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1971) 

9. — Mevlût Balcı ve Zekeriya Balcı hak
larındaki ölüm cezalarının yerine getirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 3/44; Cumhuriyet Senatosu 2/327) (S. Sa
yısı : 1600) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1971) 

10. — Ahmet Balıkçı hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 3/258; Cumhuriyet 
iSenatosu 2/325) (S. Sayısı : 1601) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1971) 

11. — Cemil Yıldız hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum

huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 3/52; Cumhuriyet Sena
tosu 2/328) (S. Sayısı : 1602) (Dağıtma tari
hi : 29 . 6 . 1971) 

12. —• Nail Kır hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 3/291; Cumhuriyet Se
natosu 2/329) (S. Sayısı : 1603) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 6 . 1971) 

13. —• Mehmet Karabaş (Karataş) hakkın
daki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 
kanım teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa, ve Ada
let Komisyonu raporu (Millet Meclisi 3/388; 
Cumhuriyet Senatosu 2/330) (S. Sayısı : 1604) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1971) 




