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1425 sayılı Kanunla eklenen ek 6 ncı maddenin 
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1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztür'k'ün, öğrenim gençliğinin içinde 

Sayfa 
bulunduğu duruma dair soru önergesi ve Devlet 
Bakanı Seyfi Oztürk'ün yazılı cevabî. (7/541) 381: 

383 
2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 

Atalay'ın, Balkanlar Kurulunun bir kararname
sine dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Halil 
Başol'un yazılı cevabı. (7/543) 383:384 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Cihat Alpan:ın, 1976 yılı 
Bütçe Kanununun 90 ncı maddesinde yer ve
rilen hususların her birine ait gider ve gelir ile 
bunların toplamlarının miktarına dair soru 
önergesi ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon' 
un yazılı cevabı. (7/545) 384:385 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
İbrahim Oztürk'ün, Ankara'nın Polatlı ilçesi
nin hububat ekimi ile gübre ihtiyacına dair 
soru önergesi ve Tiraret Bakanı Halil Başol'ua 
yazılı cevabı. (7/555) 385 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'ın, çevre kirlenmesi sorunlarına 
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dair sora önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Ba
kanı A. Kerim Doğru'nun yazılı cevabı. (7/567) 385: 

386 
6. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 

Hikmet Savaş'm, 1975 yılında Toprak Mah
sulleri Ofisinin ne kadar hububat aldığına dair 
soru önergesi ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı Korkut Özla'ın yazılı cevabı. (7/572) 386:388 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Görev ile yurt dışına giden Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanı Korkut Özal'a, Çalışma Bakanı Ah
met Tevfik Paksu'nun; 

Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı İh
san Sabri Çağlayangil'e, Devlet Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün; 

Göre,' ile yurt dışına giden Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Selâhattin Kılıç'a. Ulaştırma Bakanı 
Nahit Menteşe'nin vekillik etmelerinin uygun bulun
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil Öz-
men'e (20) gün; 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Nazif Çağa
tay'a (15) gün: 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi İbrahim 
Tevfik Kutlar'a (20) gün izin verilmesi ve 

Hastalığı dolayısıyle iki aydan fazla izin alan 
Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil Özmen'e. 

tahsisatının verilmesine dair Başkanlık tezkereleri ka
bul olundu. 

Romanya'ya gidecek olan 10 kişilik Parlamento 
Heyetine dahil olmak üzere, siyasî parti grupların
ca seçilen üyelerin isimlerini bildirir Başkanlık tezke
resi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Romanya'yı ziyaret edecek olan Parlamento He
yetine bağımsız bir üyelik için yapılan seçim ve 

Yoklama sonuçlarında, Genel Kurulda çoğunlu
ğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

1 Haziran 1976 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 15.50'de son verildi. 

Başkan 
M. Tekin Anburun 

Divan Üyesi 
Diyarbakır 

Sebahattin Savcı 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

SORULAR 

Yazılı Soru 
I. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın. İstanbul'un. Beşiktaş 

semtinin içme su ihtiyacına dair yazılı soru önergesi. 
İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/573) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tekli} 

1. — 26 Şubat 1970 gün v= 38 sayılı Kanunla 

değiştirilen 19 Mart 1959 gün ve 1136 sayılı Avukat

lık Kanununun geçici 7 ne i maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 

olunan metni (M. Meclisi : 2/364; C. Senatosu : 

2105) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) (Müddet : 
15 gün) 

Tezkere 
2. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 

Öztürk'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/817) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanveküi Kâzım Kangal 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Abdülgani Demirkol (Urfa) 

BAŞKAN — 71 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz mevcuttur, görüş
melere başlıyoruz. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 6 net maddesi ile bu Kanuna 1425 sayılı Ka
nunla eklenen ek 6 ncı maddenin değiştirilmesine ve 
ayrıca 2 ek ve 1 geçici madde eklenmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince, kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyo
nu raporu. (M .Meclisi : 1/421; C. Senatosu : 1/443) 
(S. Sayısı : 599) (1) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununun 6 ncı maddesi ile bu Kanuna 1425 sayılı 
Kanunla eklenen ek 6 ncı maddenin değiştirilmesine 
ve ayrıca 2 ek ve 1 geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının, sayıları yüzbinler ile ifade edile
cek memurlar ve emekliler tarafından büyük bir has
sasiyetle takip edildiği ve anılanlarca, kanunlaşması
nın beklendiği keyfiyetini gözeterek Cumhuriyet Se
natosu İçtüzüğünün 28 nci maddesi uyarınca ivedi 
olarak toplanan ve görüşmelerini sonuçlandıran Ko
misyonumuz, aynı gerekçelerle ve kanunlaşması ha
linde ilgililer yönünden sağlayacağı yararları da mü
talaa ederek Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da ka
rar altına almıştır. 

a) Adı geçen kanun tasarısının önemine binaen, 
seçimlere dahi geçilmeden gündemdeki bütün işlere 
takdim en, 

f/j 599 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna ek
lidir. 

b) Görüşmeleri sonuçlanıncaya kadar, öncelik 
ve ivedilikle, görüşülmesiini; 

c) Birleşimin, görüşmelerin bitimine kadar de
vam etmelini, arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Yiğit Köker 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başlkanı 

BAŞKAN — Önergenin leh ve aleyhinde konuş
mak isteyen üye varsa iki sayın üyeye söz vereceğim. 
Söz isteyen sayın üye var mı?... Yok. 

Sayın üyeler, 

Önergsyi dinlediniz. Önergede 5434 sayılı Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 6 ncı 
maddesiyle bu Kanuna 1425 sayılı Kanunla eklenen 

~ek 6 ncı maddenin değiştirilmesine ve ayrıca 2 ek ve 
1 geçici maddenin eklenmesine dair kanun tasarısının 
öncelik, ivedilik ve gündemdeki bütün işlere takdi-
men görüşülmesi teklif edilmektedir. Bu hususu oy
larınıza sunacağım. 

Bu tasarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bu tasarının gündemdeki bütün işlere takdimen 
ve görüşmelerin bitene ka'dar devam etmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul ödenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununun 6 ncı ma'ddesi ile bu Kanuna 1425 sa
yılı Kanunla eklenen ek 6 ncı maddenin değiştirilme
sine ve ayrıca 2 ek ve 1 geçici madde eklenmesine 
dair kanun tasarısının tümünün görüşülmesini oyları-
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niza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Raporun ve maddelerin okunup, okunmamasını 
reylerinize sunacağım. Raporun okunmamasını oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Maddelerin okunmamasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun tümü üzerinde konuşmak isteyen sayın 
üye?... 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Grup adına 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Salih Tanyeri buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİH TANYERİ 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli senatörler, 

Görüşmeye başladığımız tasarı, emeklilik mües
sesesine bazı yenilikler getirmek ve 1970 öncesi emek
lilerin durumlarını yeni koşullara uydurmak, onların 
yaşamların! kolaylaştırmak iddiası ile getirilmiştir. 

Ancak, sürekli propagandası yapılmasına ve 
önemli değişiklik gibi gösterilmesine rağmen tasarı, 
sosyal güvenlik ile ilgili konularda iddia edildiği, 
abartıldığı ölçüde fazla bir yenilik getirmemektedir: 
Bu, gerek ikramiye tavanının yükseltilmesinde, ge
rekse 1970 öncesi emeklilerin getirilmek istendiği dü
zeyde açıkça görülmektedir. Bu tasarının görünüşte 
iki amacı bulunmaktadır: 

1. Emekli olan memurlara 30 yılı geçmemek şar
tı ile çalıştıkları yıl sayısı oranında emekli ikramiye
si vermek; başka bir ifade ile şimdiye kadar veril
mekle olan ikramiyenin tavanını 30 aylığa yükselt
mek, 

2, 1897 sayılı Kanunun yayınından sonra, 1970 
öncesi ve sonrası emekliler arasında doğan farkı or
tadan kaldırmaktır. 

Fakat., bu tasan ile emeklilere gerçekten söylen
diği ya da gerekçede belirtildiği gibi önemli değişik
likler sağlanmakta mıdır, yoksa büyük bir propagan 
da çerçevesi içinde bir abartma mıdır?... Konuşmam
da bu hususları incelemek istiyorum. 

Devlet memurlarının aylıklarının ve istihdam bi
çimlerinin bir türlü sağlam temellere bağlanmaması 
zaman zaman yapılan ve sonucu sadece zamma mün
cer olan değişikliklerle sorunun çözümlenmeye çalı
şılması, her düzenlemeden sonra belli bir tarihten 
önce ve sonra emekli olanlar arasında eşitsizlik ya
ratmıştır, 

| 1970 Martında yürürlüğe giren 1101 sayılı Ka
nun, bu eşitsizlikleri gidermek ve yenilerine meydan 
vermemek için çıkartılmış bir prensip yasası olması
na rağmen, şimdi onun kurallarına uyulmamak için 
bu kanun getirilmekte ve üzülerek ifade edelim, yeni 
eşitsizlikler yaratılmaktadır. 

Halbuki o kanunun" gerekçesinde şöyle deniliyor
du: 

«Bu tasarı ile aylık nispetleri arasındaki farkların 
giderilmesi sağlanırken, bu meyanda barem derece
lerinin yükseltilmesinden doğan farkların giderilmesi 
de uygun bulunmuştur. Ayrıca, tasarıda ileride aylık 
tutarlarında yapılacak her yükseltmenin de emekli, 
dul ve yetim aylıklarına intikali nazara alınmıştır. 
Bu suretle emekli, dul ve yetim aylıkları arasında 
bundan sonra yeni yeni eşitsizliklerin zuhuru tama
men önlenmiş olacaktır» ama, aradan 6 yıl gibi bir 
zaman geçmiş olmasına rağmen, bu tasarı ile fark
lılık yeniden ihdas edilmiş olmaktadır. 

Özetlersek, günümüzde 1970 öncesi ve sonrası 
olarak nitelenen emekliler arasındaki eşitsizlik; ne 
ilktir, böyle giderse ne de sonuncu olacaktır. 

Filhakika bu tasarıda «Ek madde 2» olarak sev 
kedılen bir hükümle, artık, gelecekte yeni eşitsizlik
lerin doğmaması güvence altına alınmak istenmektedir. 
Bu maksatla 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla 

I değişik 36 ncı maddesinin ortak hükümler kısmının 
(a) bendindeki tabloda ve aynı Kanunun ek geçici 4 
ncü maddesinde yapılacak değişiklikler, bu Kanun 
kapsamına girenler hakkında da değişiklik tarihinden 
geçerli olmak üzere uygulanacağı belirtilmektedir. 

Ancak bunun hemen aynı 1101 sayılı Kanunda 
da vardır. Onda da şöyle deniliyordu «Bu Kanunun 

j yürürlüğe girmesinden sonra, barem, teşkilât, kadro 
ı ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonunda 

aylık tutarlarında husule gelecek yükselmeler, aynı 
I rütbe, kadro, unvanı ve dereceden bağlanmış bulu

nan emekli, 'd4i malûllük ve vazife malûllüğü aylık
larımla; dul ve yetim aylıkları hakkında da uygula
nır. 

j Yükselmeye esas olacak rütbe, kadro, unvanı, 
j derece ve sair yönlerden eşitlikleri, Devlet Personel 

Dairesi, Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumla
rın birlikte hazırlayacakları teklif üzerine Bakanlar 
Kurulunca tespit olunur.» 

Görülüyor ki, Y'asa açıkça, memur aylıklarında 
artış yaratacak tüm değişiklikleri, emekli aylıklarına 
anında yansıtacak bir kural getirmiş ve bunun uygu-

( lanmasmı Bakanlar Kuruluna bırakmıştır. Fakat, 
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Hükümet, 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname
yi değiştirerek, tasdik eden 1897 sayılı Kanun yürür
lüğe girmesinden sonra, 1101 sayılı Kanunun bu 
prensip maddesini asker emeklileri için derhal uy
gulamış, sivil emekliler için ise uygulamayarak as
lında çok başka nedenle şimdi görüştüğümüz kanuna 
lüzum görmüştür. 

Görüştüğümüz tasarının gerekçesi de şudur: 1101 
sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi metni, 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi gö
revlerden emekliye ayrılanlar arasındaki farklılığın 
giderilmesine, rütbe eşitliklerinden bahsedilmiş ol
ması nedeniyle imkân sağlamışsa da, sivil personel 
emeklileri için kifayetsiz kalmıştır. Sebebi de ek 
madde 2'de kadro unvanı ve dereceden bahsedilmiş 
olmasıdır. 1101 sayılı Kanunda ileride yapılacak 
intibakların eski emekli aylıklarına inikas ettirilece
ğine dair bir hüküm yer almamış olması, şimdi böy
le bir değişikliği zaruri kılmıştır, deniliyor. 

Sayın senatörler; < 
Biz bu gerekçe ile mutabık değiliz ve bunun ger

çeğe uygunluğunu da kabul edemiyoruz. Bunun için
dir ki, şimdi getirilen, yukarıda sözünü ettiğimiz 
maddenin de ileride, ileri sürüldüğü gibi sudan bir 
gerekçeyle uygulanmasının ertelenmeyeceğini kimse
nin iddia edemeyeceğini ifade etmek istiyor ve bunu 
Adalet Partisinin uygulamada samimiyetine inanmadı
ğımızdan kâfi güvence telâkki edemiyoruz. 

Esasen bu kanun tasarısı. Mecliste kabul edildiği 
haliyle gerekçesine rağmen, eşitsizliği ortadan kaldır
mamaktadır ki, ileride yeni eşitsizliklere meydan ve
rilmeyeceği güvencesi kabule şayan olsun. Bu tasarı 
aslında eşitsizliği ortadan kaldırmaktan ziyade, onu 
tahkim etmekte konsolide etmekte, dondurmaktadır. 
Bununla eşitsizlik ortadan kalkmayacak, bilâkis ka
nayan bir yara halinde devam edecektir. Cephe Hü
kümetinin ilk yanıltmacası burada yatmaktadır. Ta
sarı, gerekçesine de uygun değildir. 

Bilindiği gibi, 1897 sayılı Kanun 1 . 3 . 1970'den 
sonra emekli olacaklar için tahsil durumu itbiariyle 
657 sayılı Kanunun koyduğu tavanı kaldırmıştır. Bu 
tasan ise, 1 . 3 . 1970 tarihinden önce emekli ol
muş memurlar için bu barajı muhafaza etmektedir. 
Halbuki tasarının gerekçesi şöyledir: 

«1897 sayılı Kanunla 1 . 3 . 1975 tarihinden ge
çerli olarak son şeklini almış olan intibak hüküm
lerinden doğan farklılığın ve eski emeklilerin mağ
duriyetlerinin giderilmesi ve yeni personel rejimi in
tikal ve intibaklarının yapılmak suretiyle aylıklarının 

günün şartlarına uygun seviyeye yükseltilmesini te-
minen bir kanun çıkarılması zorunlu görülmüştür.» 

Bize göre, aslında bugün sivil emeklilerin durum
larının 1897 sayılı Kanuna intibak ettirilecek biçim
de değiştirilmesi için böyle yeni bir yasaya da gerek 
yoktur. Sivil emeklilerin durumu da yine tıpkı asker 
emeklilerde olduğu gibi, bir kararname ile çözümle
nebilirdi. Zira, demin de söylediğim gibi, 1101 sayılı 
Yasa ile barem ya da emeklilik hükümlerinin değiş
mesi sonucu memur aylıklarındaki artışların, emekli 
aylıklarındaki artışlara da gecikmeden yansıtılabilme
si için kendiliğinden harekete geçecek bir sistem ge
tirilmişti. Bu sistemde açıkça aynı rütbe ibaresiyle 
birlikte kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulu
nan emekli, âdi malullük ve vazife malullüğü aylık-
lanyle dul ve yetim aylıkları hakkında uygulanır, 
hükmü vardı ve bu hükme dayanılarak 1327 sayılı 
Kanunun yayınlanmasından sonra 1970 öncesi emek
lilerin intibakı yapılmış, 30 . 12 . 1971 tarih ve 
3/3624 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyle yürürlüğe 
konulmuştu. 

Şimdi, 1327 sayılı Kanunda değişiklik yapan 1897 
sayılı Kanun, çalışan memurların intibaklarını yeni
den düzenleyince. Sandığın da aynı şekilde ve eski
den yaptığı gibi, otomatik olarak emekli intibaklarını 
yapması ve bunun Bakanlar Kurulu kararıyle yürür
lüğe konulması gerekirdi. Bunun için gerekçede be
lirtildiği gibi, 1101 sayılı Kanunda ileride yapılabile
cek intibakların eski emeldi aylıklarına inikas etti
rileceğine dair bir hükmün yer almamış olması bir 
engel teşkil etmezdi. Çünkü kanunda, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilât, kad
ro ve (altını kalın çizgi ile çizerek arz ediyorum.) sair 
kanunlarda yapılacak değişiklikler sonunda (yine altını 
çizerek arz ediyorum), aylık tutarlarında husule gele
cek yükselmeler bahis konusu edilmekteydi. İntibak
lar, aylık tutarlarında yükselmeler hâsıl ettiği için, 
bunların da yeni bir kanuna lüzum kalmadan aynı 
rütbe, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan 
emekli aylıklarına uygulanması gerekirdi. 

Aslında mesele başkadır ve bu gerekçe büyük bir 
haksızlığı kamufle etmek için aşın bir zorlama ile 
kaleme alınmıştır. 

Sayın senatörler; 

Devlet memurları aylıklarını yeniden düzenleyen 
1327 sayılı Kanun, ek geçici 2 nci maddesiyle büyük 
bir haksızlık yapmıştı. Bunun belirtmek için biraz 
daha gerilere gitmek zorunîuğu vardır; müsamaha 
niza güvenerek arz etmek istiyorum: 
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Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3656 sayılı Kanun belli prensipler getir
mişti: Bunlar, yükselmede kıdem ve ehliyetti. Her 3 
senede (Tahsil durumu ne olursa olsun) bir üst kad
roya yükselmeyi öngörüyordu. Böylelikle ehliyetli, 
hizmette kendilerini yetiştirmiş memurlar, yüksek 
tahsilleri olmasa da 1 nci dereceye kadar gelebilmek 
olanağına malik kılınmışlar di: fakat zamanla üst kad
rolar dolduğu için memur ehliyetini gösterdiği halde, 
kadrosuzluktan yükselemiyor aynı kadroda 3 sene
nin çok üstünde aylık almakta devam ediyordu. Bu 
durum, memurları diğer bakanlıklarda boş üst kad
ro aramaya sevkediyor, dolayısıyle bakanlıklar ara
sında bir memur gidiş gelişine sebebiyet veriyor, 
bundan kamu hizmetleri zarar görüyordu. Bunu 
önlemek için aynı kadroda 3 üst dereceye kadar 
yükselebilmek olanağı getirildi. Bununla meselâ 4 
ncü derecede 1250 lira kadro aylığı alan bir me
mur 3'er sene ara ile 3 ncü, 2 nci ve 1 nci dereceye 
yükselebilme olanağına kavuştu. 

İşte, 1327 sayılı Kanun intibaklarda bu esası 
kabul etmeyerek, halen bulundukları kadrolarda 1,2 
veya 3 üst derece aylık veya ücret alanlar esas kad
rolarına tekabül eden derecelere intibak ettirilirler 
prensibiyle bunları meselâ 1 nci derecede iken 4 ncü 
dereceye oturttu, buna bir de öğrenim barajı ekledi. 
Dolayısiyle emek li intibakı da buna göre yapıldı. 
Çalışan memurlar için bu haksızlık 1897 sayılı Ka
nunla düzeltildi ve çalışanların tahsil dolayısiyle 
vücuda getirilen tavanı delmelerine izin verildi. 

Sayın senatörler, filhakika bu da biraz maceralı 
oldu. Sayın Melen Hükümeti tarafından çıkarılan 
2 sayılı Kanun hükmündeki Kararname bu gibilerin 
bir yıl içinde emekli olmaları şartıyle tavanı delmele
rine izin verileceği, aksi halde müktesep haklarım 
kaybedeceklerini, hükme bağladı. Ecevit Hükümeti 
12 sayılı Kararname ile bu süreyi bir yıl uzattı. 
Neticede Meclisler bu hükmü kaldırdı; fakat bu 
hüküm kaldırılırken Meclislerde bunun sorumluluğu
nu Ecevit Hükümetine yüklemek isteyen M. C. Hü
kümeti şimdi aynı hükmü 1970 öncesi emeklilerine 
teşmil etmemek için, yani tahsil barajını 1970 önce
si emeklilerden kaldırmamak için bu Kanunu getirdi. 
İşte Kanunun gerçek sebebi bu. Aksi halde, 1101 
sayılı Kanunun demin arz ettiğim maddesi kâfi idi. 
Bununla, nasıl 1970 sonrası çalışan ve emekli olan 
memurların tahsil dolayısıyle 1327 Sayılı Kanunun 
getirdiği, barajı delmelerine müsaade edilmiş ise, ay
nı hüküm otomatik olarak bunlara da uygulanırdı. 
bunu uygulamamak için getirilen bir Kanundur bu. 

O zaman Ecevit Hükümetinin müktesep hakları ih
lâl ettiğini, kendilerinin bu açık haksızlığa taham
mül edemeyeceklerini bu kürsülerden haykırarak 
ifade eden M. C. sözcüleri şimdi Mecliste ve Senato 
Komisyonunda verilen önergeleri reddetmek sure
tiyle o zamanki beyanları ile ters düştüler ve o tu
tumlarının samimiyetine gölge düşürdüler. Onda 
esasen samimî değildiler, Çünkü; prensibi 2 Sayılı 
Kararname ile kendileri getirmişlerdi. 

Örneğin, 12 Sayılı Kanun Hükmündefci Karar
nameyi tasdik eden Kanunun Meclisteki görüşül
mesi sırasında buna ilişkin olarak sayın A. P. sözcüsü 
Mahir Ablum şöyle söylüyordu: «Halkın ve memu
run yanında bulunan, sözde haklının ve mağdurun 
savunuculuğunu yapan Halk Partisi Hükümeti za
manının kararnamesi memurların müktesep hakla
rını ihlâl eden, onlara zorla tekaütlüklerini istete
cek hükümleri öneren Devlet dairelerinde bir tasfi
yeyi öngören hükümleri ihtiva eden bir kararname 
olarak karşınızda durmaktadır.» 

Sayın Adalet Partisinin sözcüleri bu sözlerinde 
samimî idiyseler, bugün bu tasarıyı getirmemeleri lâ
zımdı. Nasıl müktesep hakları 1970 sonrası için bü
yük bir titizlikle savunduklarını ifade etmişlerse, 
aynı durumda olan, onların emsali durumunda olan 
1970 öncesi emeklilerin müktesep haklarını da bun
lara uydurarak savunmaları ve bu suretie yeni bir 
eşitsizlik getirmemeleri lâzımdı. 

Sayın Senatörler; 
Bu açıklamalarımız zannederim şimdi görüştü

ğümüz tasarınm gerçek nedenini bütün çıplaklığı ile 
göz önüne sermektedir. Esasen bunu Mecliste Sayın 
Maliye Bakanı da ifade buyurmuşlardı. Saym Ma
liye Bakanı Mecliste şöyle diyordu; «Personel reji
minin bugün memurlarımıza bahşetmiş olduğu statü 
budur.» Yani tahsil, dolayısıyle barajdır. Bugün 
memurlarımızın tabi olduğu statü, ortaokul mezunu
muzu 5 nci derecenin son kademesinin daha ilerisi
ne gitmesine manidir. Bugün fiilen çalışmakta olan 
kamu personeline vermediğimiz imkânı, 197C önce
si kamu personeline verelim şeklindeki teklif, bizim 
kanaatimizce rejime aykırıdır. 

Oysa, 1897 Sayılı Kanun görüşülürken. Sayın 
Adalet Partili sözcüler böyle söylemiyordu. Aslında 
bu sözlerde de gerçek payı inandırıcı olmaktan uzak 
bulunmaktadır. 1327 Sayılı Kanunun haksızlık dolu 
Ek Geçici İkinci maddesini değiştiren 1897 Sayılı 
Kanun halen çalışmakta bulunanlardan intibakları 
tavanı delmiş olanlara bu imkânı sağlamış, hatta 
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ulaştıkları derecelerde kademe yükselmesi imkânı da 
vermiştir. 1 . 3 . 1975'den sonra girenler ise, yeni 
memurlardır. Bunların durumlarının ileride nasıl bir 
çözüme bağlanacağını şimdiden kestirmek olanaksız» 
dır. Daha önlerinde, kendileri için çakılmış tavana 
ulaşmaları için uzun yıllar vardır. Fakat 1970 ön
cesi emeklilerin bu uzun süreyi beklemeye ne ta
hammülleri ne de fakatları vardır. * 

Şu halde kendilerinin verdikleri örnekle söyleye
lim, bugün 1970 öncesi emeklilerin emsali sayıla
cak memurlarımızın tabi olmuş olduğu statü ortao
kul mezunumuzu 5 noi derecenin son kademesinin 
daha ilerisine gitmesine mani değildir. 1897 Sayılı 
Kanun kendilerine bu imkânı vermiştir. O halde 
fiilen çalışmakta olan Kamu personeline verdiğimiz 
imkânı 1970 öncesi Kamu personeline verelim şek
lindeki teklif rejime aykırı değildir, hakkaniyete ay
kırı değildir, bilakis uygundur, tamamiyle hakkani
yet icabıdır. 

Nitekim 1897 Sayılı Kanunla getirilen intibak 
hükümlerine göre, gerek görevde bulunanların, ge
rekse 1 . 3 . 1970 tarihinden sonra emekliye ayrı
lanların intibakları tavan derecelerine bağlı kalın
madan gerçekleştirilmiş ve meselâ bir ortaokul ra& 
zunu ya da bir lise mezunu pekâlâ hizmet süresine 
göre 1 nci derecenin 4 ncü kademesine yükseltilerek 
intibakı yaptırılmış ve dilediği takdirde bu derece ve 
kademe üzerinden emekliye ayrılması sağlanmıştır. 
Ama, faraza 28 Şubat 1970'de bu durumda emekliye 
ayrılan aynı tahsili görmüş, aynı hizmet süresi bu
lunmuş emsalinin bu olanağı, şimdi bu Kanunla el
lerinden alınmaktadır. 

Şimdi bu tasarıyı aynen kabul edersek, 1970 ön
cesi emeklilerin haklarını gereken biçimde vermemiş 
oluruz. Böylelikle öğrenim düzeyi ve hizmet süresi 
aynı olan iki emekliden 1970 öncesi ve sonrası 
emekliye ayrılanlar arasında fark giderilmemiş ola
cak, metin gerekçe ile çelişecektir. Bunu önlemek 
eşitlik prensibini gerçekleştirmek için Grupum öner
geler takdim etmiş bulunmaktadır. Sayın Senatörle
rin bu önergelere olumlu oy kullanacaklarını ümit 
ediyoruz. 

Sayın Başkan, Sayın Senatörler; 
1970 öncesi emeklilerin intibak durumlarına iliş

kin olarak önemli bir hususu da burada arz etmek 
lüzumunu hissetmekteyim. Bu da hâkimlerle, hâkim 
sınıfından sayılanların durumlarıdır. Bilindiği gibi 
özel kanunları hâkimlerle, hâkim sınıfından sayılan
ların her iki yılda bir terfi etmeleri imkânını 1327 

Sayılı Kanundan önce mer'i olan Kanun kendileri
ne sağlamıştı. 

Şu halde şimdi, bu Kanunla intibakları yapı
lırken her yıla bir kademe ve her üç yıla bir dere
ce ilerlemesi kaidesi hâkimler için de uygulanacaksa, 
kendilerinin müktesep hakları 2 yıl sürede yüksel
me olanağını sağladığından bu suretle ihlâl edilmiş 
olacaktır. Bunu da ifade etmek isterim. 

Sayın Senatörler; 
Tasarı 1425 Sayılı Kanunun her fiilî hizmet yılı 

için kabul ettiği yarım aylığı bir aylığa çıkararak iş
çi kıdem tazminatı ile bir ahenk sağlamak istemiş
tir. Bu, gerekçede de açıkça ifade edilmektedir. Fa
kat, tasarı metni ile bunu sağlayamamış ve bu yön
den de gerekçesine ters düşmüştür. Çünkü, bilindiği 
gibi işçilere ödenen kıdem tazminatının miktarı her 
tam yıl için işçinin 30 günlük ücret tutarı olarak 
tespit edilmiştir. Gerekçeye sadık kalınarak memur
ların bir nevi kıdem tazminatı olan ikramiyelerinin 
de bir aylık bürüt ücret tutarlarının 30 katı olarak 
hesap edilmesi lâzım gelmekte iken gerekçeden inhH 
raf edilerek, gene 1425 Sayılı Kanunun emekli ay-
lığı bağlanmasına esas aylık prensibi muhafaza edil
miştir. Böylelikle tasarının emekli olacak memura 
sağladığı imkân 30 aylık olmayıp, takriben 20 maaş ka
dar olmaktadır. Tasarının gerekçesine sadık olabil
mesi; ancak 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun koyduğu ilkeye dönmekle 
mümkün olacaktır. Filhakika bu Kanun, ikramiyeyi 
vazife aylık veya ücretleri olarak nitelendirmiş 1101 
Sayılı Kanun da bu esası muhafaza etmiştir. Bu 
'doğru idi. Çünkü, 'ikramiyenin Emekli Sandığı ve 
emeklilik ile bir ilgisi ve ilişkisi bulunmamaktadır. 
1425 Sayılı Kanun, «emekli keseneği esas aylık» il
kesi yerine, «emekli aylığı bağlanmasına esas aylık» 
ilkesini getirirken, gerekçe olarak 1327 Sayılı Ka
nundan sonra emekli keseneğine esas aylık üzerin
den emekli aylığı bağlanması halinde, emeklinin 
çalışandan daha fazla aylık alması durumunu ileri 
sürüyor. Şunu önlemek için 1327 Sayılı Kanunun 
getirdiği göstergeden farklı emekli göstergeleri geti
riyordu. 

Meselâ, 1327 sayılı Kanunun 1 nci derece Dev
let memuru için lCCıü gösterge getirmişken, 1425 sa
yılı Emekli Sandığı Kanununa bazı değişiklikler ge
tiren Kanun, 1 nci darece memur emeklisi için 695 
göstergeyi getiriyor ve bu suretle emekli aylığı bağ
lanmasına esas aylık ilkesi gibi yeni bir kavram or
taya koyuyordu. Demin arz ettiğim gibi bunun da 
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gerekçesi şuydu: 1327 sayılı Kanunun gösterdiği gös
terge 9 yahut o vakit ki 7 katsayısıyla çarpılınca 
70GlQ olacaktı Emeklilerden, Gelir Vergisi Kanunu 
hükümlerine göre gelir vergisi, emekli keseneği ke
silmeyeceği, o zaman mevcut olan malî denge ya-
hutta tasarruf bonosu kesilmeyeceği için emekliler, 
çalışanlardan fazla aylık almak gibi bir durumla kar
şılaşacaklardı. O zamanın iktidarı bunu uygun gör
mediği için 1425 sayılı Kanunu getirmiş ve böylece 
emeklilerin, çalışanlardan daha az aylık almalarını, 
sağlamıştı. Halbuki, demin de arz ettiğim gibi ikra
miyenin emeklilikle hiç bir ilişkisi bulunmamaktadır. 
Emekli Sandığı Kanunu ilk vazedildiği zaman ikra
miyeyi, memurun son aldığı gerçek ücretin bürüt 
tutarı olarak o zaman 12 katı idi. Bu itibarla, 1425 
sayılı Kanunun gerekçesi ikramiye konusunda geçer
li olmamaktadır. 

Arz ettiğim gibi ikramiyede böyle bir durum ol
madığı ve bunu Devlet memuruna bir tazminat ya 
da emekli hayatında çalıştığı zamandan daha az ay
lık alacağı için bunu kısmen telâfi mahiyetinde öde
diği için kendisinin tediyede hiç uygulamadığı bir 
formülü kullanıp emekli aylığı bağlanmasına esas 
aylık gibi kendisine yabancı bir türden hesaplama
sında inandırıcı bir gerekçe olmadığı, buna mukabil 
bir haksızlık olduğu meydandadır. O halde, yine 
Emekli Sandığı Kanununun esas metnine dönülerek 
ikramiyenin vazife aylığı veya ücreti ya da emekli 
keseneğine esas aylık üzerinden verilmesinde isabet 
olacağı kanısındayız. Bu hususta bir önerge takdim 
etmiş bulunuyoruz. 

Sayın Başkan, değerli senatörler: 
İkramiye konusunda üzerinde durmak istediği

miz bir nokta da, bunun başlangıç tarihidir. Her 
ne kadar bu tarih Mecliste Hükümetin sevk tasarı-
sındakinden farklı olarak; yani 1 . 3 . 1974 olarak 
kabul edilmişse de bunda da gerçek bir isabet ol
madığı kanısındayız. 

Bilindiği ve biraz önce de söylediğimiz gibi, 
emeklilik müessesesinde esas reform, 1 . 3 . 1970 ta
rihinde yürürlüğe konulmuş olan 1101 sayılı Kanun
la yapılmıştır. Onun içindir ki, «1970 ten önce ve 
sonra emekli olanlar» deyimi düzenleme ve uygula
mada yerleşmiştir. Bu sebeple, başlangıç tarihinin 
1 . 3 . 1970 olarak tespiti daha âdil olacaktır. Bu 
suretle 1425 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 
1 . 3 . 1971 tarihinden önce; fakat 1101 sayılı Kanu
nun yürürlük tarihi olan 1 . 3 . 1970'ten sonra 25 
yıllarını doldurmadan yaş haddi sebebiyle emekliye 

i sevk edilmiş olanlarla ölenlerin dul ve yetimleri de 
uğradıkları mağduriyetten kurtulmuş olacaklardır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Görüşmesini yaptığımız tasarının Hükümetten ge

len metninde bir madde vardı. Bu madde, 40 yıldan 
J sonra vazife görmeye devanı etmiş olan memurlar

dan emekli keseneği ve Devletin ödediği karşılığın 
alınmaması biçiminde idi. Hükümetin tasarıya ithal 
ettiği bu madde, Meclis Bütçe Komisyonunda hiç 
bir gerekçe gösterilmeden tasarıdan çıkarılmıştır. 
Aslında tasandan çıkarılmakla büyük bir haksızlık, 
büyük bir kanunsuzluk yapılmış olduğu kanısındayız. 
Sebebi de şudur : 

Emeldi Sandığı Kanunu, emekli aylığı bağlanma
sına esas aylığın 40 yıl hizmet için c/f 80'ni. 30 yıl 
hizmet için c/c 70'ni, 30 yıldan az her hizmet yılı 
için de % 1 eksiğini, meselâ 29 yıl için c/c 69 ve ilâ 

I âhir aylık bağlamaktadır. Ama 42, 45, 50 sene çalı
şanlara c/c 80'nin üzerinde bu ilâve çalışmalar için 
bir ilâvede bulunmamaktadır. Bununla beraber, 40 
yıldan sonra vazifeye devam imkânını bulan ve ça-

j lışmasında Devletçe fayda umulan kimselerden, 40 
yıldan sonraki hizmetlerinde de her ay emekli kese
neği kesilmekte ve Devlet de bunun karşılığını öde
mektedir. 

Emekli kesenekleri ve karşılıklar bir pirim oldu
ğuna göre, bunların emekli maaşına yansıyacak bi-

I çimde değerlendirilmesi lâzımdır. Böyle bir değer
lendirme yapılmadığı takdirde bunun adı pirim ol
maktan çıkar. Emekli Sandığına ödenen kanunî bir 
cereme mahiyetini alır. Bu da Anayasamızda ve Ana
yasamıza hâkim olan muadelet esaslarına, hakkani
yet prensiplerine uygun olmadığı için maddenin, Hü-

I kümetten geldiği şekilde tasarıya yeniden geçiril
mesinde. dere edilmesinde büyük bir isabet büyük 

I b ;r haklılık olduğu kanisiyle bu hususta da bir öner
ge takdim etmiş bulunuyoruz. 

Sayın senatörler; 
Bu sözlerimizle özet olarak şu sonuçları sapta-

I mış oluyoruz : 
Tasarı, gerek ikramiye, gerek 1970 öncesi emekli-

I lerin intibakları yönünden gerekçesine uygun değil
dir. Brüt aylık yerine, sanki emekli ayhğı bağlanı-

I yormuş gibi, emekli aylığı bağlanmasına esas aylık 
ilkesi kabul edilmiş. Böylece denildiği gibi 30 aylık 
değil, 20 aylık kadar bir ödeme getirilmiş bulunmak-

I tadır. Böylelikle işçi kıdem tazminatı esasından uzak-
1 laşılmış iddia edildiği gibi paralellik sağlanamamıştır. 
I 1970 öncesi emeklilerin intibaklarında getirilen 
} haksızlıkla yeni eşitsizlik yaratılmış, 1101 sayılı Ka^ 
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nunun rapor hükmüne inanarak emekli olmuş bin
lerce memur mağdur edilmiştir. Bu durum, memuru 
haklı olarak güvensizliğe götürecek mahiyettedir. 
«Bekleyeyim, belki yann daha iyi pozisyonda emek
li olabilirim» düşüncesi, memuru 65 yaşma kadar ça
lışmaya mecbur edecektir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Ta>arı üzerinde bu şekilde Grupumun görüşleri

ni arz ettikten sonra, emeklilik müessesesi üzerinde 
bazı temennilerde de bulunmak istiyorum. 

Bunların başında dul aylıkları gelmektedir. Bi
lindiği gibi Emekli Sandığı Kanununa göre, vefat 
eden emeklinin aylığı duluna % 50 oranında, çocuk
larına c/c 25'şer oranında yansımaktadır. Dolayısıy-
le bir dulu, iki yetimi bulunan emeklinin maaşı ay
nen bunlara intikâl etmektedir. Fakat çocukları ol
mayan, yalnız bir dul bırakan emeklinin maaşı % 
50 oranında duluna kalmakta, % 50'si Emekli San
dığına geri gitmektedir. Bu, adaletsiz ve haksız, sos
yal yönde incitici bir hüküm olmaktadır. 

Gerçekten, sanıyorum Hükümetler de bunu an
lamış olacaklar ki, basından izlediğimiz kadar, Emek
li Sandığında bu biçimde bir çalışma olmuş ve tek 
dul bırakan emeklinin maaşı da, aylığı da, tıpkı iki 
çocuklu, iki yetim ve bir dul bırakan emekli gibi ta
mamı duluna kalacak biçimde bir tasan taslağı ha
zırlanmış ve fakat nedense sonra bundan vazgeçil 
mistir. 

Dün basından, öğrendiğimize göre, Meclis Bütçe 
Alt Komisyonunda çeşitli kanun teklifleri arasında 
böyle bir kanun teklifi de bulunmuş ve bunlar tek 
bir metin halinde birleştirilmek için çalışmalar de
vam etmiş ve neticede tek dul bırakan emeklinin 
maaşının bu dula c/r 70 oranında yansıması, inti
kal etmesi Alt Komisyonca prensip kararına varıl
mıştır. Basından öğrendiğimiz bu. Resmen başka 
bir şey bilmiyoruz. 

Fakat, biz bunda da bir haklılık bulunduğuna 
kani değiliz. Gerçekten iki nüfuslu bir emekli aile
sinde emeklinin vefatıyle aile masrafının c/c 50, ya 
da % 30 oranında azalacağını ummuyoruz. Yine 
ev kirası verilecektir, yine tencere kaynayacaktır, yi
ne giyecek ihtiyaçları olacaktır. Belki azalan rah
metli emeklinin tütün parası, bir kaç şahsî masrafı
dır ki, bu da ne c/c 50, ne de </c 30 oranında maaşın 
azalmasını ve ne de % 70 oranında maaşın intikal 
etmesine sebebiyet teşkil edecek derecede değildir. 

Bu itibarla, teklifimiz bu aylığın tek duluna cr 
100 oranında intikal etmesi biçimindedir. 

1 . 6 . 1976 O : 1 

Sayın Başkan, değerli senatörler, 
Biraz da Emekli Sandığı Kanununun umumî du

rumu üzerinde fikirlerimizi arz etmek istiyoruz : Bi
lindiği gibi, 1949'da 5434 sayı alarak yürürlüğe gir
miş olan bu Kanun tam 68 defa değişikliğe uğra
mıştır. Bunda numarasız ek madde adedi 6'dır. Nu
maralı ek madde adedi 6'dır. 3 adet (ek madde 1). 
3 adet (ek madde 2), 2 adet (ek madde 3), 2 adet (ek 
madde 4), 2 adet (ek madde 5), 2 adet (ek madde 6), 
ve mükerrer madde numarası, almak üzere 144 ge
çici madde, 18 muvakkat madde, İC numarasız geçici 
madde vardır. Bu haliyle Emekli Sandığı Kanunun
dan ilgililerin kendi durumlarını tespit edecek bir 
netice çıkarmaya imkân yoktur. 

Kanunlar herkes için mutadır, her ilgili kendi du
rumunu hiç bir masrafa, hiç bir danışma organına 
lüzum hissetmeden kendiliğinden anlayacak biçimde 
anlaması lâzımdır. Bu itibarla, kanunların da bu şe
kilde kaleme alınması icap eder. Halbuki, Emekli 
Sandığı Kanununun bugünkü durumuyla artık için-
d .n çıkılmaz bir hal aldığı ortadadır; bunun da tek 
metin halinde düzenleyecek bir çalışmaya girmesinin 
Hükümetten rica edilmesi zorımiuğu doğmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Görüşmeye başladığımız tasan hakkında Cumhu
riyet Halk- Partisin:n görüşlerini sizlere yansıtmaya 
çalıştım. Umarım ki, Yüce Senatonun çalışmalanyle 
tasarının işaret ettiğimiz noksanlıkları giderilmiş. 
özellikle 1970 öncesi emeklilerin tahsil barajı dola-
yısıyle tavanı delememelerinden mütevellit 1970 son-
rasıyle aralarında husule gelen eşitsizlik ortadan kalk
mış ve 1970 yılında büyük emeklerle, büyük ümitler
le burada yaptığımız 1101 sayılı Kanunun ilke - re
form mahiyetindeki olan ilke hükmü yerine gelmiş. 
bundan sonra da hiç bir emekli artık acaba gelecek
te daha uygun bir pozisyonla emekli olabilirim mi 
şeklinde arzu etmemesine rağmen Devlette kalması
na lüzum hâsıl olmayacaktır. Aksi halde, ne kadar 
zam yapılırsa yapılsın bu umutla dolu o'an ve 11C1 
sayılı Kanuna beslenen ümidin bu şekilde ortadan 
kalktığmı gören memurlar, -ne pahasına olursa olsun 
emekli olmamakta direnecekler ve belki de bu kendi 
iradelerine, kendi öz arzularına aykırı olacaktır, bu 
suretle insan haklan da ihlâl edilmiş olacaktır. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun Sayın Ko
misyon Başkanı Yiğit Köker. 



C. Senatosu B : 71 1 . 6 . 1976 O : 1 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, çok 
muhterem arkadaşlarım; 

Benden önce konuşan Cumhuriyet Halk Partisi 
sözcüsü muhterem arkadaşım, görüşmekte olduğu
muz 5434 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki Kanun tasarısı hakkında Partile
rinin görüşlerim ifade ettiler. Hemen şunu ifade et
mek istiyorum ki; Cumhuriyet Halk Partisi Millet 
Meclisi Grupunun ileri sürmüş bulunduğu bazı id
diaların Cumhuriyet Senatosu Grupu tarafından 
bazı kısımlarının hasredilmek suretiyle ileri sürülmüş 
olmasından dolayı ben şahsen büyük bir memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Ben şimdi değerli arkadaşımın temas ettiği hu
suslara kısa kısa temas ederek Yüce Heyetinize ba
zı bilgiler sunmak ve Sayın Tanyeri arkadaşımın de
ğindiği Kanun maddelerini Yüce Senatoya izah et
mek suretiyle maruzatımı tamamlamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 
Sayın Tanyeri tasarının bir reform tasarısı ol

madığını, bunun reform tasarısı şeklinde kamuoyu
na deklare edildiğini, aslında bazı düzeltmeler yap
mış olması yanında 1970 öncesi emeklilerinin du
rumunu tashih etmediği, emekli ikramiyelerinin 30 
maaşa çıkarılmasına mukabil Devlet memurlarına 
ödenecek 30 maaş karşılığı ikramiyenin işçilere öde
nen kıdem tazminatlarının aşağısında bir rakamda 
belireceğini ifade ettiler. 

Şimdi, tasarının 1 nci maddesiyle getirilen Ek 
6 ncı maddede: «Devlette geçen her başarılı hizmet 
yılı için son almakta olduğu aylığın 5434 sayılı Ka
nuna 1922 sayılı Kanunla eklenen emeklilik göster
ge tablosunda tekabül ettiği emeklilik göstergesinin 
o yıl (yani emekliye tabi olduğu yıl) Bütçe Kanunu 
ile kabul edilmiş bulunan katsayının çarpımının her 
hizmet yılı için bir maaş nispetinde olmak üzere 30 
hizmet yılına kadar 30 maaşa çıkarılması..» derpiş 
edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Sayın Tanyeri arkadaşım da temas ettiler, 1101 

sayılı Kanunla emekliye ayrılanlarla fiilen vazifede 
bulunanlar arasında emekliler lehine bir farklılık 
meydana getirilmemesi için, emeklilik göstergeleri 
kabul edilmiş ve bu 1922 sayılı Kanunla son defa 
1975'de tadilata uğrayarak 157 emeklilik gösterge
sinden başlamak üzere 995'e kadar yükselen bir mik
tar ifade etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Gayet iyi hatırlayacaklardır, İşçilere kıdem taz

minatı verilmesi hakkındaki Kanunun müzakeresi 
sırasında da ifade edildi, Kanun da o şekilde çıktı. 

İşçilerin her hizmet yılı için azamî 9 bin lira ol
mak üzere 30 hizmet yılı için azamî 270 bin lira kı
dem tazminatı alabilmeleri Kanun tarafından hük
me bağlanmış bulunmaktadır. 

Bazı çevrelerin iddia ettiği gibi, 5434 sayılı Ka
nuna bağlı emeklilik gösterge rakamları 700'de ni
hayete ermemektedir. 1922 sayılı Kanunla yapılan 
ilâve ile emeklilik gösterge rakamının en üst miktarı 
995 olarak tespit edilmiştir. 995 göstergesini 1976 
malî yılı için cari olan 9 katsayıyla zarp ettiğimiz 
zaman 8 955 lira her yıl için emekli ikramiyesi öden
mesi (en yüksek devlet memuruna) bu Kanunla hük
me bağlanmaktadır ki, bunun 30 yıllık baliği 268 650 
lira tutmaktadır. 

Biraz önce de ifade ettiğim gibi, 30 yıl en yük
sek dereceden kıdem tazminatı ödenen bir işçiye de 
270 bin lira kıdem tazminatı ödeneceğine göre, bu
rada memurlar aleyhine 30 sene için 1 350 liralık 
bir fark 1976 malî yılı için mevzubahistir; ama de
ğerli arkadaşlarımın şunu bilmelerini bilhassa rica 
ediyorum; işçi kıdem tazminatının, Kanunda herhan
gi bir değişiklik yapılmadan 270 bin liranın üzerin
de bir rakam olarak teşekkül etmesi mümükün de
ğildir. Halbuki, emekli ikramiyeleri, 1922 sayılı Ka
nunla 5434 sayılı Kanuna eklenen emekli gösterge
lerinin her bütçe yılı tespit edilen katsayıyla çarpı
mına bağlandığına göre, bilfarz gelecek .yıl katsa
yı 10 olduğu takdirde, en yüksek göstergeden emekli 
olacak bir Devlet memuru, biraz önce ifade ettiğim 
268 650 lira yerine bu sefer belki 280 bin lira, bir se
ne sonra katsayı 11'e çıkarıldığı zaman belki 300 bin 
lira civarında bir meblağı emekli ikramiyesi olarak 
alması mevzubahis olacaktır. 

Bazı çevrelerin iddia ettiği gibi, emekli gösterge
si yerine fiilen almakta olduğu maaş baz olarak ka
bul edildiği takdirde, bugün Devletin en yüksek me
murlarına 430 - 440 bin lira civarında bir ikramiye 
ödenmesi (30 yıl hizmet karşılığı) gibi bir durumla 
karşı karşıya kalmamız mukadderdir; bu bir hesap 
meselesidir. En yüksek Devlet memuru 14 400 lira 
maaş aldığına göre, değerli arkadaşlarımın iddia et
tikleri gibi, her sene için 14 400 lira ikramiye ve
rildiği takdirde 30 senede 430 küsur bin lira ikrami
ye ödenmesi gibi bir hal ortaya çıkacaktır ki bu tak
dirde yürürlük tarihini 1. 3 . 1974'e götürmek sure-
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tiyle işçi - Memur ayrımı yapmamakta fevkalâde 
hassas davranan Yüce Parlamentonun, işçiler aley
hine memurlar lehine bir farklılık meydana getirme
si kaçınılmaz olacaktı. Onun için, Komisyonumuz
da bu konuda uzun müzakereler cereyan etmiştir ve 
neticede bir arkadaşımız hariç (Komisyon raporu 
ortadadır) Komisyon toplantısına katılan 10 arkada
şımız Komisyon raporunun istikametinde oy kullan
mışlardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Tanyeri arkadaşım, « 1 . 3 . 1970 öncesi 

emeklilerinin durumlarının bu Kanunla iyiye götü
rülecek yerde daha da kötüye götürüldüğünü, bun
lar için bir adaletsizlik meydana getirildiğini, me
murların 2 sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararnamey
le bir kereye mahsus olmak üzere ilk önce tavanı 
delmeleri imkânının tanındığını, Sayın Melen Hükü
meti tarafından çıkarılan bu Kararnamenin Sayın 
Ecevit Hükümeti tarafından çıkarılan 12 Sayılı Ka
nun Kuvvetindeki Kararnameyle de teyit edildiğini» 
burada ifade ettiler. 

Değerli arkadaşlarım; 
2 Sayılı ve 12 Sayılı Kanun Kuvvetindeki Ka

rarnamelerle tavan nasıl delinmiştir?. Benim bile
bildiğim kadarıyla 2 Sayılı ve 12 Sayılı Kararname
lerle tavan şöyle delinmiştir: 

Memur, tahsil durumuna göre gelebileceği azamî 
dereceyi geçtiği ve muayyen bir süre zarfında emek
liliğini talep ettiği takdirde tavanı delme imkânına 
sahip kılınmıştır. 

12 sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararnameyle ve 
1897 sayılı Kanun ile «Memurun, her başarılı hiz
met yılının bir kademe ilerlemesi, her üç yılının bir 
derece ilerlemesi» şeklinde değerlendirilmesi hükme 
bağlanmıştır. 

Şimdi, geliniz, «1970 öncesi» dediğimiz zaman 
1969'u, 1968'i, 1965'i anlamak mümkün değil, de
ğerli arkadaşlarım, 29 Ekim 1923, belki de daha ön
ce imparatorluk devrinden bağlanmış ve bugün 
maaş almakta olan dul ve yetimler varsa onların du
rumlarını dahi düzeltme imkânını verecek bir hükmü 
zaten Hükümet tasarıya koymuş ve nasıl koymuş?. 
1 . 3 . 1975 tarihinde vazifede bulunan memurların 
başarılı hizmet sürelerinin her yılı değerlendirildi
ği halde, sel sebebiyle, yangın sebebiyle, bazı gizli 
sicil yönetmeliklerinde sicillerin muayyen süreler 
sonunda imha edilmesi muvacehesinde, emekli ol
muş olanların, ^dul ve yetimlerin hizmet sürelerinin 
başarılı olup olmadığına bakılmaksızın, kadrosuzluk 
nedeniyle terfi edememiş, eskiden; (çok iyi biliyor 

değerli arkadaşlarım) 1945'lerden, 1940lardan önce 
Devlet memuru olabilmek için okuryazar olmak, ilk
okul mezunu olmak kâfi bulunduğu bir dönemde 
emekli olmuş bulunan Devlet memurlarını zaten he
sap etseniz buralara getirmek de mümkün değildir. 

Ondan sonra Sayın Tanyeri arkadaşım bir nokta
ya daha temas ettiler ve «40 yıldan fazla hizmet 
edenlerin, 40 yıldan fazla hezmet ettikleri sü
reler emekli aylığının bağlanmasında nazarı 
dikkate alınmıyor; bunlardan madem o süreler dik
kate alınmıyor emekli keseneği kesilmesin.» dediler. 

Şimdi, ben Sayın Tanyeri arkadaşıma bir husu
su hatırlatmak istiyorum: 

1 000 + 600 göstergesinden maaş alabilmek o 
rütbeyi ihraz edebilmek için 40 senenin üzerinde hiz
met görmek lâzımdır. Bir orgeneralin 1 000 + 600 
üzerinden maaş alabilmesi için 40 senenin üzerinde 
Devlete hizmet etmiş olması lâzımdır. Eğer kendi
sinden kesenek ve karşılık kesmediğiniz takdirde, 
kendisine 1 000 + 600 üzerinden maaş bağlamak 
mümkün değildir. Bunların hepsi Komisyonda gö
rüşülmüştür. Fevkalâde isabetli bir şekilde, şimdiye 
kadar hiç bir çevreden duymadığımız, 40 yıldan faz
la geçen sürelerin değerlendirilmesi ve bu haliyle 
kalmasına dair birçok temenniler duymuş olmamı
za rağmen, Sayın Tanyeri arkadaşımın bu hesabı 
yapmadan «40 yılın üzerindekilerden emekli primi 
kesilmemesi ve âdeta bunların Emekli Sandığına bir 
vergi ödemek mecburiyetinde bırakılır..» şeklindeki 
beyanını yadırgadığımı da ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Tanyeri arkadaşım Kanun dolayısıyle bir 

tereddütlerini daha ifade ettiler ve dediler ki, 
« 1 . 3 . 1970 tarihinden önce emekli olanların her 
başarılı hizmet yılları bir kademe, her başarılı üç hiz
met yılları bir derece terfi etmelerine mesnet teşkil 
edecektir; ama hâkimler ve hâkimler gibi muamele
ye tabi olanlardan 1 . 3 . 1970'den önce emekli ol
muş olanlar varsa, bunların hakları bu hükümle 
zayi olacaktır» şeklinde bir tereddütlerini de burada 
ifade ettiler. 

Şunu kesinlikle ifade edeyim ki, hâkimler ve Hâ
kimler Kanununa göre muamele görenler hakkında 
bu Kanunun getirmiş olduğu iki yılda bir terfi etme 
esası bu Kanun dolayısiyle de tatbik edilecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Milet Meclisi tarafından tarihin, 1 . 3 . 1974'e 

götürülmesi isabetli bir hareket olmuştur. Yüksek 
malumları olduğu veçhile İşçi Kıdem Tazminatı 
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Kanununun yürürlük tarihi de 1 . 3 , 1974'den iti
baren geçerli olacak şekilde tanzim edilmişti. Bu su
retle Kanunun bütçeye tahmil edeceği yükte de 
önemli miktarda bir artış olmuştur. Ben sadece ar
kadaşlarımı tenvir edebilmek bakımından şunu ifa
de ediyorum: 

1 Mart 1974 ile 31 Aralık 1974 tarihleri arasın
da emekliye ayrılmış bulunanlara Emekli Sandığı ta
rafından 712 338 731 lira ikramiye ödenmiştir. Bu 
Kanun kabul edildiği takdirde bir 712 338 731 lira
lık daha külfet Devlete yüklenmiş bulunacaktır. Ke
za, 1975 yılı için Emekli Sandığı o yıl içinde emek
li olanlara 1 milyar liralık bir emekli ikramiyesi öde
miştir. Bunun 30 maaşa iblâğı suretiyle yeni bir kül
fet 1 milyar liradan ibaret olacaktır. Keza, Emekli 
Sandığı yetkililerinin Komisyonumuzda ifade ettik
lerine göre, her sene 20-22 bin civarında memur va
tandaşımızın emekli olduğu, bunun bu Kanun dola-
yısiyle bir miktar daha artabileceği dikkate alınarak 
1976 yılı için Kanunun getireceği ilâve marjın 5 
milyar lira civarında olacağını da Yüce Heyetinize 
ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Komisyon olarak kanaatimiz odur ki, (Değerli 

arkadaşlarıma da tercüman olarak ifade etmek isti
yorum) bu Kanun, uzun seneler feragatla ve feda
kârlıkla Devlete hizmet etmiş bulunan ve halen hiz
met etmekte olan şerefli Türk memuruna, Türk 
emeklisine bazı yeni imkânlar getirmektedir. Gönül 
isterdi ki, daha büyük, daha geniş imkânlar getirile-
bilsin; ama bugün için getirilebilecek en büyük im
kânların bu Kanunla getirilmiş olduğu inancıyle Ko
misyonumuz Kanunu, Millet Meclisinden geldiği şe
kilde benimsemiştir. Ben de Komisyona, değerli ar
kadaşlarıma tercüman olarak Yüce Heyetinizden 
Kanun tasarısının Millet Meslisinden geldiği şekliy
le Yüce Senato tarafından benimsenmesini ve uzun 
süreden beri bu Kanunun neşrini bekleyen Türk me
muruna, Türk emeklisine bu akşam Türkiye Radyo
larından, Türkiye Televizyonlarından mutlu haberi 
ulaştırmak şerefinin Yüce Senatoya ait bulunması 
dileğiyle Yüce Heyete saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Grup adına 

söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Müsaade ederseniz, grupları adına 
konuşmak isteyen başka arkadaşımız varsa, evve
lâ onlara söz verdikten sonra size ikinci kez söz vere
ceğim. 

Grupları adına konuşmak isteyen sayın üye var 
mı? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Adalet Partisi Grupu adına. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ucu'zal, A. P. 
Grupu adına. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eski
şehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

C. H. P.'nin sayın sözcüsü tasarı üzerinde görüş
lerini ifade ederken hassaten Adalet Partisini hedef 
alarak partimizin samimiyetsizliğinden bahsetmemiş 
olsaydı huzurunuza gelmeye lüzum görmüyorduk. 
Çünkü, müzakeresine başladığımız tasarının hükümle
ri gayet açıktır. 

Tasan beş hükmüie huzurunuza geliyor: Birinci
si, 1 . 3 . 1970 öncesi emeklilerine günün şartları ve 
Devletin imkânı nispetinde bir artırım sağlayan hü
küm. 

İkincisi, 1 . 3 . 1974 tarihinden başlamak üzere 
işçi emeklilerine irkamiye ödeme imkânını sağlayan 
ve böylece memur ile işçi arasında emekli ikramiyesi 
nispetini bozan hususun düzeltilmesini sağlayan hü
küm. 

Üçüncüsü ise, bu hükümlerin getirdiği işlemleri 
bir an evvel bitirmek için teşkilâtın maruz kaldığı 
sıkıntıyı önleyecek ve bilhassa genel müdür muavinli-
ğindeki azlığı artıracak bir hüküm. 

Dördüncüsü de fazla mesaiye imkân veren hü
küm. 

Beşincisi de hazırlık kıtasında geçen hizmetleri, ye-
deksubay öğretmenlikte geçen hizmetleri emeklilik
ten sayma hükmüdür ve böylece gelen kanun beş esa
sa dayanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi bütün mesele kürsülerde sözleri söylemek, 

beyannamelerde birtakım taahhütlere girmek bir sa
mimiyetin ifadesi olarak kabul edilirse, aslında söyle
nen ve yazılan şeyleri fiilen yerine getirmenin daha 
samimî olduğunu ve gerçeğin de bu olduğunu ifade 
etmek zorundayız. 

C. H. P. Sözcüsü A. P.'yi samimiyetsizlikle itham 
ederken, Büyük Milletimizin memuruna, işçisine bu
güne kadar parti olarak, hükümet olarak ne sağladık
ları yolunda gerçek bir eseri de bu kürsüye getirme
leri gerekirdi. 

Adalet Partisi olarak açıkça ifade ediyoruz; bu ül
kede gerek işçiye, gerekse memura Devletin imkânı 
nispetinde ne sağlandı ise, bunun sahibi Adalet Parti
sidir. Adalet Partisi Hükümeti ve Adalet Partisinin 
ortak bulunduğu Hükümet sağlamıştır. Onun için, 
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bizi samimiyetsizlikle ithama kalkarsanız, size verile
cek cevaplarımız çok olur. 

Kanun abartılarak huzurunuza getirilmiş değildir. 
Kanun, gerçek yoluyle günün şartlarına uygun ve ga
yet açıkça ifade ederim ki, 7,5 aylık Hükümetiniz dö
neminde meydana getirdiğiniz enflâsyonist tutumun 
sonucu bozulan ekonomik durumun tasfiyesine çare 
arayan bir tasan olarak huzurunuza gelmiştir. 

Milliyetçi partiler topluluğunca kurulan Hükümet, 
bugün bu tasanda mevcut olan hükümleri Hükümet, 
programına koyarak gelmişti huzurunuza. 1970 ön
cesi emeklilerine Devletin imkânı nispetinde imkân 
sağlayacağını taahhüt etmiş ve ayrıca 1975 seçimle
rinde de, işçi - memur arasında ortaya çıkan eşitsiz
liği ortadan kaldırmak için en yakın zamanda bu im
kânı sağlayacağına söz vermişti ve bugün huzurunu
za getirilen tasan da bunu sağlamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
«Hiç bir şey getirmiyormuş» gibi bu tasarıyı ka

bul etmek mümkün değil. Önümüzdeki tasarı 15 nci 
derecede 158 liradan başlamak üzere, 1 nci derece
ye kadar 800 küsur lira bir zam getirmektedir. Bu da, 
bunu ödeyecek müesesenin gücüne göre hesaplanmak
tadır. 

Şimdi değerli arkadaşım burada, «Brüt maaş ola
rak ikramiye verilsin. 1970 öncesi emeklilerine, 1970 
sonrası emeklileri nispetinde tavan delinerek birtakım 
imkânlar sağlansın» buyurdular. Keşke Devletin 
imkânı müsait olsada, bu imkânları vermede sıkıntı 
çekmeden hepimiz birlikte hareket etsek; ama 400 
binden fazla vatandaşımıza emekli ikramiyesini sağla
yan bir müessesenin, bilmiyorum bugünkü sahip ol
duğu imkânı teklifleriyle karşılaştırdıkları zaman bu 
müessesenin çöküşünü görebiliyorlar mı? Sözü söy
lerken hesabı iyi yapmak, sözü söylerken samimî ha
reket etmek lâzım geldiğini ifade etmekte kendimi 
mazur görmüyorum. 

Denge sağlanmıştır. İşçiye ödenen en yüksek üc
ret 270 bin liradır. Bugün mevcut katsayı nazarı iti
bara alındığı zaman, biraz evvel sayın Komisyon Baş
kanının da ifade ettiği gibi, işçi ile memur emeklisi 
arasında meydana gelen fark 1 350 liradan ibaret
tir. Bu 1 350 liralık fark ise işçi lehinedir. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün brüt 
maaş olarak yapmış olduğu teklif kabul edildiği tak
dirde, otomatikman işçi ile memur arasındaki fark bo
zulacak, 1 nci dereceden ikramiye alacak bir memur 
430 küsur bin liraya varan bir para alacak ve o zaman 
işçi ile memur arasındaki fark 160 küsur bin liraya 
yükselecek. Gayet tabiî olarak, «Siz bu dengeyi boz-

1 . 6 . 1976 O : 1 

dunuz. Eşitlik hükmünü nazarı itibara alarak bu far
kı bize de verin.» diye, 1 yıl evvel işçilere verdiği
miz hakkı yine işçilerden bir talep olarak karşıladığı
mız takdirde, bu sefer de Sosyal Sigortalar Kurumu
nun hesabının ne hale geleceğini değerli arkadaşlarım 
her halde takdirden âciz değil. 

Gelin, büyük Milletimizi temsil eden kişiler ola
rak Devletin imkânı ne ise o nispette bu Devlette hiz
met veren, bu millete hizmet eden kişilere yardımcı 
olacak kanunları tedvin edelim. 

Meseleyi bir artırma haline getirmetke belki bu
gün fayda vardır, belki bir kısım kişilerin günlüne 
girme imkânı doğar; ama onun ileride getireceği fe
lâketi önlemekte büyük güçlük ve sıkıntı çekeriz. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Hükümet meseleyi gayet ciddî olarak tutmuş ve 

bir tasan halinde huzurunuza getirmiştir. Tasarı ile 
birlikte birçok parlamenter arkadaşlarımızın teklifleri 
de yine yetkili komisyonlarca süzgeçten geçirilerek 
birleştirilmiştir. Tasarı en güzel şekliyle huzurunuza 
gelmiştir. Adalet Partisi olarak gelen tasarının her 
yönüyle mükemmel olduğunu; hem Devlete, hem ça
lışan, hem çalışarak emekli olmuş olanlara imkân sağ
ladığını görüyoruz. Bu bakımdan tasarıya müspet oy 
vereceğiz. Getirilen önergeler hakkında da parti ola
rak görüşlerimizi arz edeceğiz. 

.Şimdilik Grupum adına arz edeceğim hususlar 
bunlardan ibaret. 

Beni dinlediğiniz için saygılar sunarım. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına birinci ko
nuşmasını yapmak üzere sayın Suphi Karaman, buyu
run efendim. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN 
(Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Görüşmekte olduğumuz tasarı, bugün için toplum
da önemli sayılabilecek bir konuya parmak basmak
tadır. Zaten her yasa kendi çapında önemlidir; ama 
bazı yasalar büyük kitleleri, büyük toplum tabakaları
nı ilgilendirirler ve bu ilgi kamuoyundaki tartışmadan, 
Meclislerdeki görüşmelerin izlenmesinden belli olur. 
Bu tasarı da bu niteliktedir. 

Son yıllarda kamu personelinin emeklilik statü
sünde iki konu toplumu rahatsız etmekteydi. Bunlar
dan bir tanesi, 1 . 3 . 1970 öncesi emeklilerin duru
muyla ondan sonraki emeklilerin durumu arasında 
meydana gelen fark. Bu fark 1 . 3 . 1970 öncesi 
emeklilerini rahatsız etmeye başlamıştı. 
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İkincisi de, giderek artan pahalılık, para değerinin 
düşmesi ve işçi - memur ayrımının emeklilik ikramiye
sinde meydana getirdiği farklılık dolayısıyle memur
ları baskı altına alan bir durum vardı. Yani, özetler
sek, emeklilik ikramiye miktarının değiştirilmesi ko
nusu... 

Bu Yasa, bunun dışında çok ayrıntı, küçük sayıla
bilecek bazı hususları da getirmektedir: ama başlıca 
getirdiği bu iki konudur. 

1969 yılında Adalet Partisi iktidarı sırasında çıka
rılan bir yasa vardı; 1101 sayılı Kanun. 1969'da çı
karılan bu Yasa 196 Herden itibaren özgürlükçü de
mokraside gelişmekte olan kamuoyunu oluştura oluş-
tura bir noktaya getirmişti. 1969 yılında 1101 sayılı 
Yasanın çıkanlmasıyle 5 - 6 yıllık kamuoyunun oluş
turulması sonunda emeklilik statüsü bir noktaya bağ
lanmıştı ve 50 yıllık Cumhuriyet döneminde Devlet 
personeli adına en mükemmel bir Yasa ortaya getiril
mişti. Ben o Yasada da Grupumun sözcüsü olarak 
konuşurken; «Bu Yasa, 50 yıllık Cumhuriyet döne
minde Devlet personeli adına çıkarılan en mükemmel 
yasadır. Bu Yasayı çıkaracak olan Maliye Bakanının 
heykeli dikilecektir.» demiştim. Yani bu sözü söyler
ken, zaman zaman Millî Birlik Grupunu daima A. P.' 
nin karşısında gösteren ve bunu bir şartlanma halinde 
mütemadiyen kamuoyuna Meclislerin kulislerinde ya
yan arkadaşlarıma da açıp o günün tutanaklarını ve 
buna benzeyen daha bir çok yerlerde söylediğimiz 
sözleri bir vesile ile de hatırlatmış oluyorum. 

Yine iddia ediyorum, 1101 sayılı Yasa, eski emek
li yeni emekli statüsünü kökünden kaldırmıştır. Bal
kan Harbinden beri, daha önceki yıllardan beri bu 
memleket için daha çok çalışmış insanlar, (Ben eski 
bir asker olarak ifade ediyorum) bizden evvelki ku
şaklar, daha evvelki kuşaklar, giderek daha geriye 
gidildikçe bu memleket için daha çok çalışmış, da
ha çok emek sarf etmiş insanlardı. Halbuki her emek
li statüsü bir eskisini daha mağdur duruma sokmuştu. 
1930'İardan itibaren bu böyle gitmişti; ama 1969 yı
lında en yakınların en lehine olan durum, en eskiler 
iç:n de geçerli hale getirildi ve bir otomasyon sağlan
dı kanunun maddesi ile ve dendi ki, memurların, su
bayların, emeklilik derecelerinde, rütbelerinde her 
türlü değişiklik bundan sonra otomatikman eski emek
lilere de geçer... 

O gün 110i sayılı Kanunun en modern hükmü bu 
idi; ama ne yazık ki, 1970'lerden itibaren, o kanun 

çıktıktan bir sene sonra 1971'de, 1973'te çıkarılan 
diğer kanunlar ve kanun niteliğindeki kararnamelerle 
yine eski emekli - yeni emekli statüsü meydana getiril

di ve düpedüz 1101 sayılı Kanunun bu açık hükmü, 
bu modern anlayışı ihlâl edildi. Bugün bu yasa ile 
bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Yani altı yıllık bir uygu
lamanın sonunda 1101 sayılı Kanunun bu modern an
layışını; daha karışık bir hale getirilen, yok edilen bu 
anlayışını yeniden ihya etmeye çalışıyoruz. Bu, ha
yırlı bir iştir ve herkes 30 maaşlık bir ikramiyeden 
ötürü bir heves ve konuyu izlemek ihtiyacı içerisin
dedir; ama aslında bu kanunun bence yine en iyi yö
nü 1 . 3 . 1970 öncesi emeklileriyle 1 . 3 . 1970 son
rası emeklileri arasında vaktiyle 1101 sayılı Kanunun 
sağlamış olduğu ve sonradan bozulmuş olan dengeyi 
yeniden kurmasıdır. Bu çok hayırlı bir şeydir. 1970' 
ten itibaren, 1971'den itibaren bütün iktidarların o ka
nunun ruhunun bozulmasında az veya çok sorumlu
luğu vardır; bozmaktan ötürü sorumlulukları vardır, 
yapamamış olmaktan ötürü yine sorumlulukları var
dır. 

Dilerim ki, yine kanun niteliğinde kararnameler çı
karılarak, bu yasa ile bugün sağlanacak olan denge 
bundan sonra bozulmasın. Çünkü böyle bir dengenin 
bozulması daha yaşlı kuşakları, daha eski emeklileri, 
daha eski dul ve yetimleri, daha eski muharipleri ra
hatsız etmektedir. Bu yasa bu niteliği ile takdire şa
yan bir durumdadır; son birkaç yıldır kamuoyunu en 
çok baskı altına alan 1970 öncesi emekli, 1970 sonra
sı emekli dâvası idi, o davayı inşallah kökünden ka-
zıyacaktır ve ileride de yeniden bu türlü denge bozul
malarını da önleyecektir. 

Bu noktaya değinirken, Emekli Kanununda de
ğişiklik yapan 1425 sayılı Yasada ve 1922 sayılı Emek
li Sandığı Kanununun yine bazı hükümlerini değişti
ren Yasada, bir alt sınır aylığı vardı. Eskiden çok az 
emekli maaşı alan emekliler, dul ve yetimler vardı; 
bunu 1961 öncesinde bir alt sınıra bağladık; önce 250 
lira yaptık, «250 liradan aşağı alt smır aylığı olmaz» 
dedik. Sonra 300 yaptık. Fakat, Emekli Sandığı ka
nunlarında, Personel Kanunlarında rakama bağlanan 
•her şey, fiyat artışlarının hızlı olduğu enflasyonist 
baskılar altında bulunan ülkelerde bir süre sonra sıfıra 
düşmektedir. Daha başka bir modern teklif bulmak 
lâzım. Bugün 300 liralık maaş bir anlam taşıyabilir; 
ama beş sene sonra h;ç bir anlam taşımaz. 

1970 yılında Meclisin kuruluşunun 50 nci yıldö
nümünde bir merak ile 23 Nisan 1970'te Bütçe Ka
nununa bağlı vatanî hizmet tertibinden maaş alanla
rın listesini gösteren (Ç) işaretli cetveli etüt ettim. Bi
rinci Büyük Millet Meclisi üyelerinden hayatta kalan
lar o tarihte 1 1 - 1 2 kişi idi. Bunların emekli maaş
ları, Birinci Büyük Millet Meclisi emeklisi oldukları 
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için kendilerine vatanî hizmet tertibinden bağlanan 
1 225 lira idi; hayatta kalanlar için. Bu 1 225 lira 
30 sene evvel, 20 sene evvel, o kanunla maaşları bağ
landığı vakit bir mana taşıyordu; ama orada kalan 
1 225 lira artık 1970 yılında hiç bir anlam taşımıyor
du. Birinci Büyük Millet Meclisi üyelerinden ölmüş 
olanların geride kalan çocuklarına, eşlerine bağlanan 
derecat maaşlarını, yine o cetvelde isimlerine tahsis 
edilmiş olan ayrıntılarını etüt etmiştim; 125 lira, 96 
lira 25 kuruş, 56 lira 25 kuruş alanlar vardı. Yani 
1970 yılında Birinci Büyük Millet Meclisinin rahmetli 
olmuş bir üyesinin hayattaki kızı 56 lira 25 kuruş 
maaş alıyordu; babası Birinci Büyük Millet Meclisi
nin Üyesi olduğu için. 1970 yılında 56 liranın artık 
anlamı kalmış mıydı arkadaşlar? Yoktu; ama bir ya
sa ile bunlar da kaldırıldı, «Alt sınır aylığından aşağı 
alamaz» dendi. 

Daha önce 300 lira, 250 lira bağlanmış olan sınırı 
da 1101 sayılı Kanunda bir alt sınır aylığı göstergesi
ne raptedildi. Bir alt sınır aylığı göstergesine bağla
nan bir rakam katsayı değiştikçe, günün şartlan değiş
tikçe, gösterge tabloları değiştikçe, o da onunla bera
ber değişiyor. Bugün emekli dul ve yetimler arasında 
en güç durumda olanliar bu alt sınır aylığını alanlar
dır. Bunların sayısı herhalde 30 - 40 binden aşağı de
ğildir. Alt sınır aylığı alanların sayısının çokluğu özel
likle eskiden, çok eskiden, 20 - 30 sene evvel barem 
derecelerinin çok düşük olmasından ileri gelmektedir. 
Bugün hiç bir hâkimi 100 lira, 125 lira aslî maaştan 
aşağı emekli maaşlı olmuş gösteremezsiniz, ya da 
bugünkü gösterge tablolarına göre 1 nci, 2 nci, 3 ncü 
dereceden aşağı göremezsiniz; ama 1935'Ierde emekli 
olmuş hâkimler 40 lira aslî maaştan, 35 lira aslî ma
aştan emeklidirler. Onların dul ve yetimleri alt sınır 
aylıkları ile ancak biraz standartlarını yükseltebilmek
tedirler. 

Öyle ise, 1101 sayılı Kanunda getirilen gösterge 
tablosuna bağlanan alt sınır aylıkları, en az geçim dü
zeyinde bulunan dul ve yetimlerin durumlarını bir de
receye kadar yükselmiş ve onlara bir refah getirmiştir; 
ama gösterge tabloları değiştikçe, kararnamelerle 1970 
öncesi, 1970 sonrası emekliler meydana getirildikçe o 
alt sınır aylığını orada alanlar yine kaldılar. Bugün 
çok şiddetli bir ihtiyaç halindedir. Bu yasanın içeri
sinde yoktur; ama mutlaka alt sınır aylığını düzenle
meye ihtiyaç vardır. Devletimiz, sosyal devlettir ve 
sosyal Devletin gereklerini 1961'den beri uygulamakta 
ve giderek her yıl daha artan bir hızla sosyal devle
tin gereklerini bütçe imkânlarına göre yapmaktadır. 

Sosyal Devlette bu türlü çok az maaş düzeyinde bulu
nan emekli ve yetimleri, dulları, eski muharipleri ko
rumak lâzımdır. 

Meselâ vatanî hizmet tertibinden 500 lira maaş 
bağlanmış bir kişi... Şimdi en son 10 gün evvel, 15 
gün evvel çıkarılan bir Şeref Madalyası Aylığı Kanu
nu vardı; ek bir kanun çıkardık. Eskiden bu 300 lira 
idi, 500 liraya çıkarmaya kalktık. Mecliste 500 liranın 
önergesi verildiği zamanda, Türkiye'de geçim endeksi 
bir had içerisinde idi; ama kanun o Meclisten iki se
ne içinde geçerken 500 liranın da anlamı kalmadı, 750' 
ye çıkarmayı düşündük. Fakat 750'nin de giderek iki 
sene sonra bir anlam taşımayacağı dikkate alınarak 
gösterge tablosuna raptedildi. Bir maaş ki, gösterge 
tablosuna bağlanmıştır, o maaşta artık tehlike kalmaz. 
O maaşı alan insanlar için giderek tehlike kalmamış
tır. Devletin gücü ne ise, o gücü devamlı alacak de
mektir. 

Şimdi halen (Ç) işaretli cetvelde vatanî hizmet ter
tibinden maaş alanlardan, son olarak bir ay evvel çı
karılan kanunla bir kısmı gösterge tablosuna bağlan
mıştır; bir kısmı da bağlanamamıştır. Bugünkü ikti
dar, bugünkü Hükümet erkânı önümüzdeki günlerde, 
1976 - 1977 Bütçesi hazırlıkları içerisinde mutlaka bu 
noktaya da dikkate alarak, vatanî hizmet tertibinin 
donmuş rakamlarını kaldırıp, onların her birini bir 
gösterge rakamına raptetmek durumundadır. Ben bu 
Yasa vesilesiyle konuştuğum için bu dileğimi de koyu
yorum; ama mutlaka üezrine basılacak bir noktadır. 

Arkadaşlar; 
Şimdi bu Yasanın getirdiği ikinci konuya geçiyo

rum; emekli ikramiyeleri konusu : 
Emekli ikramiyesi bu yasa ile 15 maaştan 30 maaşa 

çıkarılmaktadır. 1 . 3 . 1974'te işçiler için böyle bir 
yasa getirmiştik. İşçilerin tavanını da sınırlamak su
retiyle «9 bin liradan daha yukarı olamaz» diye bir 
sınır koyduk. O sınırdan sonra, onlara 300 maaş ik
ramiye çıkartmıştık. O gün işçi ve memur arasında iş
çilerin lehine denge bozuldu. Bu dengeyi şimdi sağ
lamaya çalışıyoruz ve sağlarken de bugünden değil de 
1 . 3 . 1974/e götürüyoruz. Tarihi 1 . 3 . 1974'e gö
türmekte bu noktadan bir isabet vardır, doğrudur; 
ama her taş olduğu yerde ağırdır. 1974'ün ikramiye 
tutarının o günkü iştira gücüyle, o paranın 1976'daki 
iştira gücünün ağırlığı bir değildir; bir fark vardır. 

Şimdi, umumiyetle yasalar ya çıktığı andan itiba
ren yürürlüğe girer ya da çıkacağı kamuoyunda şayi 
olduğu andan itibaren bir tarih dikkate alınarak (özel
likle af yasalarında, bu bir kanun tekniği) yürürlüğe 
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konulur. Ondan önceki yılları yürürlük maddesi ola- I 
rak almak bir kısım vatandaşları memnun edebilir; 
ama bir kısım vatandaşları da «adalet son derece bo
zuldu» diye, son derece rahatsız olabilir. 

Şimdi, 1 . 3 . i 974 ve o günden sonra emekli 
olanların farklarım 30 maaş ikramiyeye göre ödeyip j 
vereceğiz. Peki, bu fark belki 100 - 150 bin çıkacak, 
Bu 100 - 150 bin liral k farkın bugünkü iştira gücüy
le 2 sene evvelki iştira gücü arasında çok fark var. j 
Öyleyse, o gün yerine bugün bu parayı vermekle on
ları b ;r ölçüde rahats z ediyoruz; ama hele hele 
1 . 3 . Î974'ten meselâ 10 gün evvelki emekli olan bir 
insanı ne hale getiriyoruz: onu düşünebiliyor musu
nuz?. I 

Bugün Senatoda bir Adalet Partili senatör arka- I 
daşımla görüştüm: yürürlük maddesinde gördüğümüz 
tarihten 15 gün evvel emekli olmuş; 3 5 Şubat 1975'te.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 1973'te | 
1975'te değil..'. 

M B. GRLlPU ADINA SUPHİ KARAMAN (De
vamla) — Yani !5 gün evvel. Bu yasa 1 . 3 . 1974'te 
yürürlüğe giriyor. 1974'ün Şubatında emekli olmuş. 
İsim de söyleyebilirim; sayın Mehmetoğlu. 

Şimdi o arkadaş bu yasadan faydalanamıyor; 15 
günlük fark var. Mektuplar alıyoruz: «Bu yürürlük 
maddesinden 18 saat evvel emekli olmuştum» diyor. 
Peki onu nasıl bundan istisna edeceğiz'?.. Öyleyse 
yasaları ya çıktığı andan itibaren: (ki, ben bu sözü 
söylemekle 2 sene evveline götürmekle birçok menfa
ati olan insanların karşısına çıkmış gibi oluyorum; 
ama kanun tekniği budur, adalet tekniği budur.) ya 
da çıkacağı şayi olduğu andan itibaren -yürürlüğe gi
rer. 

İşçiler için 1 . 3 . 1974 tarihini almıştık: birden 
bire o tarih söz konusu olmuştu. Ondan 2 ay evvel 
emekli olan bir işçi, zaten duymuşsa kendini ona gö
re ayarlıyordu, emekli olmuyordu: ama daha öncesi 
emekli olup gitmişti. Fakat bugün böyle bir fark son 
derece rahatsız etmektedir. Biraz meseleleri inceliği
ne götürürsek, meselâ şu gibi teknik hatalar da çık
maktadır: 

Şimdi bu yasa 3ü sene çalışmış ve 30 senenin kar
şılığı ikramiye almış olanlara yeni bir hak getirmiyor; 
ama 28 seneden emekli olmuş olanlara, «Al 2 senenin 
karşılığı 2 aylık ikramiye daha» diyorlar. P.u arada 
bakıyorsunuz ki, ikinci defa memuriyete girmiş bazı 
emekli kişiler bu yasadan faydalanamıyorlar; ama o 
emekli kişilerin maaşlarından bu 2 yıl için mütemadi
yen emekli aidatı kesilmiş bulunuyor. Şimdi maaşm-
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dan mütemadiyen emekli aidatı kesilen bir insana hiç 
bir fark vermiyorsunuz, hiçbir şans tanımıyorsunuz; 
ama-2 yıl önce emekli olmuş bir insan, hiç bir suret
te artık emekli aidatı vermeyen bir insana yeniden 
fark veriyorsunuz. Demek ki, meseleler ayrıntıya gö
türüldüğü vakit meydana çok adaletsizlikler çıkıyor. 
Bir yasanın yürüdük tarihini şu veya bu ufak bir dü
şünceyle hemen geriye ve ileriye almak aslında bir 
kitleyi memnun edebiliyor: ama büyük adaletsizlikler, 
büyük haksızlıklar getiriyor. 

Bu arada bir ince noktaya daha değinmek istiyo
rum; bunu da ilgililerin dikkatine sunmak için arz 
ediyorum. 

Tabiî ülkemizde Personel Kanununun yürürlük 
şekline göre. bütçe imkânlarına göre her malî yıl ba
şında kat sayı değişmesi oluyor. Meselâ 2 sene ev
vel katsayının 11 olmasını zorlayan bir girişim vardı 
ve 11 bu sene de olabilirdi. Şimdi benim bilebildiğim 
kadarıyla 1 . 3 . 1974'te ve ondan sonraki 1 yıl içe
risinde katsayı 8 idi. 1 . 3 . 1974'te katsayı 9 oldu. 
Bugün 30 maaş ikramiye hesabı yapılırken acaba kat
sayı 9 olarak mı 1974 emeklileri için esas alınacaktır, 
yoksa katsayı 8 olarak mı yapılacaktır?.. Bunun da 
bir açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç vardır. Sanı
yorum ki, doğrusu o günkü katsayı ne ise 1974 yılı 
için uygulamanın öyle olmasıdır. 1975 için de uygu
lama 9 katsayıdır; öyle olması lâzımdır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Emekliye 
e:as olan ne ise, ondan alır. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN (De-
i vamla) — Evet. 

Bu noktaya da böylece değindikten sonra Yasanın, 
başlangıçta ifade ettiğim gibi, kamuoyunu oluşturan. 
kamuoyunu baskı altına alan iki büyük boşluğu dol
durma durumunda olmasından ötürü iyi bir yasa 
olacağı, toplumu birçok kesimleriyle memnun edece
ği kanısındayım: ama büyük temennim, bundan sonra 
1101 sayılı Kanunun eski emekli, yeni emekli diye 
kaldırılmış olduğu farkın yeni kararnamelerle, yeni ya-

I salarla getirilmemesi, buradan bu farkın böyle devam 
ettirilmesi... Birinci temennim bu. 

I İkinci temennim; alt sınır aylıklarının yeniden göz-
I den geçirilmesi ve alt sınır aylıklarını asgarî geçim-
I de aşağıya düşürmeyecek, günün yaşama şartlarına 
I uygun bir pozisyona getirmektir. 

Dün ilgili kurullar en az ücretin 60 lira olarak tes
pitini önermişlerdir. Bir süre önce 40 liraydı bu. 60 
liralık bir günlük asgarFücret ayda 1 800 lirayı kap-

j sar. Öyleyse, mademki ülkenin geçinme şartları ve ge-
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çim endeksinin gereği budur, alt sımr aylıklarının da 
buna göre değiştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu nedenle 
bu yasa böyle çıkacaktır, bu yasa geriye çevrilmeye-
cektir. Zaten bu yasanın içerisinde alt sınır aylığına 
ait bir konu yoktur; ama önümüzdeki günlerde ikti
darları bekleyen birinci görev, alt sınır aylıklarının 
yükseltilmesi sorunudur. 

Üçüncü bir dileğimi tekrar dile getirmek istiyo
rum. O da, vatanî hizmet tertibinden. (Ç) işaretli cet
vellerde gösterilen isme tahsis edilmiş maaşlardan ba
zılarının 20 - 30 - 40 senedir donmuş rakamlarının 
bugün artık hiç bir mana ifade etmediğidir. Çok ya
kın bir tarihte şeref aylıkları için yaptığımız gösterge 
tablolarına vatanî hizmet tertibinin bütün geride kal
mış maaşlarını da bağlamanın hükümetlere düşen bir 
görev olduğu kanısındayım. 

Cir ufak dileğimi daha burada dile getirerek söz
lerime son veriyorum. 

Bu yasa sosyal güvenliği gerektiren bir yasadır. 
Burada Sosyal Güvenlik Bakanının yasa münasebetiy
le bulunması çok daha yerinde olacaktı. Yakın tarih
te Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulmuş olması ba
şarılı bir iştir; ama Sosyal Güvenlik Bakanlığına ge
rek Emekli Sandığının eski ve yeni emekliler arasın
daki bozulan dengesini kurtarması bakımından, gerek
se işçi - memur ayırımında Sosyal Sigortalar Yasasıy
la Emekli Sandığı Yasasının pek çok olan birbirine 
zıt ve çelişkili hükümlerini düzeltebilmesi bakımından 
önemli görevler düşmektedir. Bu meseleleri Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı kucaklamalıdır, yürütmelidir; ama 
onun yerine sayın Maliye Bakanının burada bulun
ması. öyle gösteriyor ki, hükümetler için bu mesele
nin sosyal güvenlik yönünden çok bütçe yönü ağır 
basmaktadır ve o nedenle sayın Maliye Bakanı bura
da bütçenin daha büyük külfetle karşı karşıya kalma
ması için bulunmaktadırlar. Oysa. onun yanında Sos
yal Güvenlik Bakanının da yapacağı görevler vardır. 

Sözlerimi bu şekilde bitirir, hepinize saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kontenjan Grupu adına konuşmak 
isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Gruplar adına birinci konuşmalar bitmiştir. 
Grupları adına ikinci kez konuşma yapmak iste

yen'?.. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, müsaade eder misiniz?... 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, ikinci konuşmayı 

mı yapmak istiyorsunuz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet efen
dim, müsaadenizle... 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Gündoğan; Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına ikinci konuşmayı 
yapmak üzere. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli ar
kadaşlarım ; 

Şunu demeye hakkım var ki, Sayın Ucuzal bu 
kürsüye gelip her zaman yaptığı gibi, âdet haline ge
tirdiği gibi, Cumhuriyet Halk Partisini tarih içinde 
izlediği çizgilerin dışında gösterme çabalarına baş
vurmadaydı* kendilerine hiç de ait olmayan bir ko
nuya candan, içtenliiikli bir görünüm kazandırarak 
sahip çıkmaya yeltenm eşeydi ben de huzurlarınızı 
işgal eden. bir sosyal güvenlik yasası demeye dilim 

Çünkü, aylardan beri kamuoyunu önemli ölçüde 
işgal eden bir sosyal güvenlik yasası demeye dilim 
varmıyor. O nitelikte bir yasanın müzakerelerinin 
yapıldığı bugün, Grupumuz adına Sayın Tanyeri, 
çok derinlemesine ve bilgince bir anlatımla görüş
lerimizi belirttiler; ama maalesef o sırada Cumhuri
yet Senatosu bundan daha kalabalıktı ve kimse kim
seyi dinlemez haldeydi; herkes birbiriyle konuşuyor
du. 

Değerli arkadaşlarım: 
Şunu söylemek zannederim ki, bizim hakkımız

dır. Bu kürsüden hiç kimse Cumhuriyet Halk Par
tisinin, kurulduğu günden bu yana Türk toplumu
nu yönettiği veya demokratik muhalefette bulundu
ğu süreler içinde, sosyal adalet ve sosyal güvenlik 
konularında daima öncü, daima çığır açıcı, hattâ 
devir değiştirici bir görev yüklenmiştir. Herkes, bü
tün dünya ve bütün Türk halkı bilir ki, Cumhuri
yet Halk Partisi sayesinde çalışanlar; ister işçi olsun
lar, ister memur olsunlar, ister başka görevde ol
sunlar, ancak O'nun sayesinde, ortazaman usulü 

- çalıştırmalardan, baskılardan, sömürülerden, ezilme
lerden, horlanmalardan kurtulmuşlardır ve Cumhu
riyet Halik Partisinin adı bu yüzden solcuya, sosya
liste ve hattâ bilmem nereye kadar çıkmıştır. Durup 
dururfcen boşu boşuna solculuk isnat edilmez ve biz 
de büyük bir inançla, demokratik sol bir parti ol
duğumuzu söyleyemeyiz. 

Demokratik sol partilerin, kanımca demokratik 
sol olduklarını belirleyen en belirgin inanışları ve 

ı görüşleri, emök - sermaye mücadelesinde emekten 
I yana olabilmektir. Emekten yana olmak dendiği 
| zaman apaşikâr, emeğin yarattığı değerleri kendisin-
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de toplamak isteyen sermaye çevrelerine karşı emek
çilerin siyasal mücadelelerini vermeyi göze almayı 
gözetmiş bir parti olmak demektir. 

Binaenaleyh, emek haklarını savunan demokra-
ıtilk sol ıbir parti olmak 'İçin evvelâ, 'bir'az evvel arz 
ettiğim gibi, bu önemli konularda tutarlı ve uyumlu, 
sistemli görüşlere sahip olmak gerekir. 

Cumhuriyet Halk Partisi olmasaydı, 1936'larda 
işlilerin çalışma haklarını teminat altına alan bir 
kanunun çıkması olanağı yoktu. Cumhuriyett Halk 
Partisi olmasaydı, Türkiye'de işçilerin grev, toplu 
isözl'eşme yapma, sendika kurma olanakları yoktu. 
Cumhuriyet Halik Partisi bunları, daha muhalefeti 
döneminde uzun mücadeleler vererek Türk kamuoyu
na kaibul ettirmiş ve 1961 Anayasasında bunları, 
abide saygısı veren yapıtlar halinde »oraya dikmiştir. 
Cumhuriyet Halk Partisi, nerede bir işçi ve emek 
meselesi varsa, nerede bir çalışan insan kümesi, sı
nıfı, grupu veya bölüğü varsa hemen orada ve her 
türlü güçlükleri göze alarak yer almıştır. Çünkü, 
Cumhuriyet Halk Partisinin temelinde, herkesin 
bildiği gibi, dış ve iç sömürüye karşı gelmekle baş
layan bir tarihsel görev vardır. Emperyalizme karşı 
gelen Cumhuriyet Halk Partisinin, içte emperyaliz
min bir başka görüntüsü olan feodalizme ve kafba 
kapitalist sömürüye de karşı gelmesi doğaldı. 

Bu doğal sürecin sonucu siyasal hayata başlayan 
Cumhuriyet Halk Partisinden bahsederken, Sayın 
Ucuzal'ın yaptığı gibi, «Şimdiye kadar işçiye, memu-
ra ne yaptınız? hep ne yaptıksa biz yaptık...» gibi 
bir eğlenceye insanın tahammülü yoktur, Yoktur; 
çünkü Cumhuriyet Halk Partisinin tarihi budur. 
Cumhuriyet Halk Partisinin tarihi, bir yerde Türk 
halkının, emekçi sınıfının mücadelesi tarihidir. 
Böyledir bu. Bugün biz her şeyle, her ş©yimizlie, her 
yönümüzle, her yanımızla, her türlü tehlikeyi, her 
türlü iç sömürüyü göğüsleyen ve emekten yana ol
mayı, emek hakkını korumayı şiar edinmiş parti 
olarak yaşıyoruz. 

Bu M. C. boşuna mı kuruldu sanıyorsunuz? Abar
tıp, bir türlü tarif edemedikleri, nerede olduğunu be-
lirleyemedikleri* bir türlü yakalayıp günışığına çı
karamadıkları büyük komünist tehlikesini bertaraf 
etmek maksadıyle kurulduklarını iddia eden bu 4 
çarpık... 

ERGÜN ERTEM (Ankara) — 4 sapık... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, ne alâkası var bunların bu kanunla?.. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — ...partinin kurduğu Hükümetin 

hayatı buradan geliyor, bize olan husumetlerini... Ya
ni bizim savunusunu yaptığımız emek haklarının sa
vunusunu yapmayı engellemeniz için kurulmuş bir 
Cephedir bu. Maalesef kanlı bir cephedir, maalesef 
Türk halkını savaş dönemleri dışında, maruz kalma
dığı en ağır insanlık dışı muameleye tabi tutmuş bir 
partidir bu. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, konuştuklarının kanunla ne alâkası var efen
dim?.. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Bu partinin mensubu bir kimse 
buraya gelip de Cumhuriyet Halk Partisini, işçiye, 
emekçiye, memura yardım etmez parti diye gösterme
ye ne hakkı vardır? Adam öldürmekten öteye hiçbir 
marifeti olmayan bir Cephenin mensuplarının burada 
işçi ve emekçiden yana olduğundan bahsetmeye ne 
hakları olabilir? Siz adamları öldürmekle ancak sus-
turabileceğiniz kanısındasınız. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Ne de
mek bu beyefendi?.. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Evet, katillik ediyorsunuz da on
dan. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, mü
dahale etmeyin. 

Sayın Gündoğan, rica ediyorum, konunun dışına 
çıkmayımz lütfen. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Konunun dışında... 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — «4 sapık 
parti, 4 çarpık parti» ne demek?.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (Devamla) — Çarpıktırlar... Türk insanını öl
düren her parti çarpıktır; onunla Hükümet kuran her 
parti çarpık yoldadır, Türk insanının aleyhindedir, 
Türk halkının düşmanıdır, bundan ötesi yoktur. 

Sokaklar dolusu kan akıyor. Körpe evlâtlar ölü
yor, analar babalar yas içinde. Türkiye'nin itibarı sı
fıra düşmüş. İçte ve dışta bir sürü sorunla karşı kar-
şıyasmız. Birini çözmeye gücünüz yetmez, acz içinde
siniz. Türkiye'yi felâketlere sürüklüyorsunuz. Ondan 
sonra gelip, adam aldatırcasına, gerçekten herkesin 
aleyhine olduğu besbelli olan bu Kanun tasarısında 
olduğu gibi, seçim ekonomisini düzelteceğiniz umu-
duyle, kimine bir parça, kimine bir parça; ulufe da
ğıtır gibi Devletten olursa Devletten, olmazsa bilmem 
hangi kesimden bazı şeyler dağıtacaksınız ve herkese 
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şu intibaı vereceksiniz : Aman efendim, ne sosyal 
adaletçi, ne sosyal güvenlikçi parti de, işte bak herkese 
her hakkım veriyor da. memurlar bekliyormuş da bu 
hayırlı uğurlu tasarıyı... Ne münasebet, bunun hayırlı 
uğurlu tasarı olması sizin lütfunuza, ihsanınıza kalmış 
değil ki... Bu, büyük bir tarihsel mücadelenin sonun
da grlmiş ve artık kimsenin önüne duramayacağı bir 
selin getirdiği son noktadır sizi. Nas.l durabilirsiniz?.. 
Mücadelemiz var bizim bu yolda. Siz bunu elbette 
bizim zorumuzla yapmıyorsunuz, ama yaparken de yi
ne eski tabiatınıza ve tiynetinize uygun yapıyorsunuz 
ve adaletsizlikleri, eşitsizlikleri bir türlü gideremiyor-
sunuz. 

Teklif ediyoruz size, 1970 öncesi emeklilerinin 
haklarını, 1970 sonrası emeklilerle eşit hale getire
lim dediğimiz zaman, tek verdiğiniz cevap «Devletin 
gücü yetmez...» oluyor. Devletin gücü yoksa, Devlet 
güçsüzce bu güçsüzlüğü paylaşalım hepimiz. Gücünü 
paylaşanlar var, ondan hiç hisse almayanlar var. 1970 
öncesi ve sonrası mücadelemizin anlamı burada. Dev
letin gücü yok; 1970 öncesine de bir şey yok... Dev
letin gücü yok; ama 1970'den sonrasına her şey var... 
Nasıl şey bu?.. Adalet mi bu?.. 

Binaenaleyh, paylaşacaksak güçsüzlüğü de bera
ber paylaşalım, güçlülüğü de beraber paylaşalım. 1970 
öncesi diye bir şey... Nedir bu tarih; sosyal güvenlik 
hayatında?.. Sosyal hayatta bir tarih mevzubahis ola
maz. Hayatta olan herkes, eğer bir ülkede Anayasanın 
verdiği haklardan istifade ederek sosyal güvenliğe 
nail olacaksa, eşit olmalıdır. Bunun başka çaresi yok
tur. 1970'dir. 1974'tür. 1976'dır, 1923'dür... Hayır.'Na
sıl oluyor?.. Biliyorsunuz bunun böyle olduğunu siz; 
«Efendim, 1970 öncesininkilerin tahsil durumu...» Bu
nu nasıl söylersiniz efendiler? Bu memleketin tarihin
den kopuk mu yaşıyorsunuz?.. 1970 senesi öncesi emek
lilerinin her birinin kaç sene hizmet ettiklerini hesap
lamasını bilmiyor musunuz?.. Gidin geriye; 1970 ön
cesi 30 sene 1940'a iner. 1940'ta diyelim ki, işe girdi. 
30 sene çalıştı. 20 yaşında işe girse 1920'li olması lâ
zım veya daha biraz evvelki yaşta olması lâzım. 

Sizin ülkenizde, koskoca İmparatorluk döneminde 
kaç tane üniversiteniz vardı, kaç tane yükseköğrenim 
kurumunuz vardı da, kaç defa harbe girip çıktığınız 
için onlar nasıl tahsil edeceklerdi de, sizin gibi efen
dilerin. 1970'den önce emekli oldukları takdirde maaş
ları tahsil yüzünden bir yerde sıralanacaktı? Verebilir 
misiniz bana misalini 1905'linin, 1910'lunun, 1915' 
linin? «Dünya mektep dolu idi de, hiçbiri gitmediği 
için ilkokulu bitirerek geldiler, Devlet kapısına kapı-

I landılar, ondan dolayı da onların tahsil ve tavanını 
I yıkmamak için tutuyoruz» diye bir misalini verirse-
I niz, bu Türkiye'nin tarihine, bu insanların tarihine 
I büyük; ama çok büyük ihanet etmiş olmaz mısınız?.. 
I Nasıl bir zihniyettir bu ki, sosyal güvenlik bahşeden 
I bir Devlet idaresinde yaşıyorsunuz, Devletin esası 
I sosyal devlet, fakat sosyal güvenceye sahip s.nıflar 
I arasında bir uçurum; korkunç bir uçurum... 

I 7 nci derecede dondurmuşsunuz, «ondan ileri gi-
] demezsiniz» diyorsunuz. Peki, 1970 öncesi işe girip 
I hâlâ çalışanları 1897 sayılı Kanunla eşitlendirirken 
I hangi kıstasları kullandınız? 1970 öncesi emeklilerine 
I niye aynı kıstasları kullanmıyorsunuz ve bundan kork-
I tuğunuz için kanun içine ne koydunuz?.. «Eğer 1970 
I öncesi emekliler bu uygulamadan dolayı eski aldık-
I lan maaştan daha aşağı maaş alırlarsa, onlar eski al-
I dıklan maaşı alırlar...:> Ayıptır bu. Parlamentoya 
I ayıptır bu; Parlamentoya yakışmaz bu. Hesabını 
I edememiş, kitabını edememiş, birine başka bir ölçü 
I kullanmış, öbürüne başka bir ölçek kullanmış; sosyal 
I adalet ile, sosyal güvenlik ile alâkası olmayan bir kaos 
I yaratmış, o kaosu gelmiş burada methiyelerle sena-
I larla söylemeklerle bir de sövmekie (affedersiniz) 
I ahaliyi aldatacak, ahaliyi kandıracak... Olmaz böyle 
I şey... Bu, sosyal güvenlik denilen bir nimetle herkese 
I sosyal devletçe verilmesi gereken zorunlu bir devlet 
I yardımıdır âdeta. Öyleyse bunu eşit kılıp, eşit vere-
I çeksiniz. Ayıp oluyor... Türk halkının babasına, de-
I desine; yaşayan çocuğun babasına, dedesine bu gözle 
I bakmasına ne hakkınız var sizin?.. Babasının karşısı-
I na gelecek 1970 sonrası emekli olan bir memur, maaş 
I kuponunu sallayacak. Babası da, kimbilir hangi mu-
I harebede; Galiçya'dan tut da Sina cephesine kadar her 
I yerde çarpışmış olacak, o fukara da, bir dilenciye ver-
I sen kabul etmeyeceği bir çek ile aynı bankanın kapı-
I sında sürünecek... Olur mu böyle şey. olmalı mı böyle 
I ş?y, doğru mu bu?.. 
I Devletin gücü yetmiyormuş... Onu paylaşalım. Ye-
I t;yorsa. hepsini yetirelim. 

I Yalan bu 5 milyarlar falan; düpedüz yalan ve bu 
I Emekli Sandığının batacağı büyük bir yalan. Bir kere 
I Emekli Sandığı statüsü diye bir statü yok burada. Bi-
I liyorsunuz önceleri otellerde, hamamlarda kullanılan 
I naralar, bir zaman sonra geldi bir ucundan tutuldu. 
I (affedersiniz) Maliye çatanasının arkasına bağlandı, 
I şimdi salapurya gibi geziyor. Başka bir şey değil. Eğer 
I benzetmek istersek öyle. Hiçbir anlamı yok bu San-
I iığın. Ne kurulduğu zamanki gibi bir kişiliği var, ne 
| ekonomik gücü var. Ekonomik gücü var dedim: eko-
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nomiyi bu hale getirenler şimdi o suçlarının kefaretini 
verecekler. Neymiş? Eğer şayet 1970'den sonraki adam, 
1897 sayılı Kanunla şurada burada çalıştığı günleri 
saydırmış ise, onu affedecekmişiz. Ondan öncekini?.. 
Ondan öncekini ölüme terkedeceğiz. Ölüme terkedici 
kanunu yapamaz parlamentolar; boylarını aşar bu. 
Yaşayan vatandaşların parlamentoları bir kısım vatan
daşlarını ölüme terkedemez, ekonomik kaosa düşü
remez, sosyal kompleks içine düşüremez, küçüklük 
kompleksi içine düşüremez. 

Bu, sosyal güvence kanunu değildir beyler; seçim 
endüstrisi kanunudur. Ekonomi politikası ile alâkası 
yoktur. Politika ekonomisi ile çok yakından alâkalı
dır. Böyle yapıyorlar ve yapacaklar. 

Biraz evvel burada ikramiyeden bahsettiler. Doğru
sunu söylemek gerekirse bu ikramiye meselesi yanlış 
vazediliyor. Bence bunun Emekli Sandığı ile alâkası 
yok. Sayın sözcümüz söyledi; işçilerle eşit olması için 
böyle yapmışlar. Nasıl eşitlik bu?.. Tesadüfen iki ra
kam yanyana gelmiş, eşit gibi duruyor; 1 300 lira 
fark ile... Ha! Bu eşitlik... Hayır. Bakın bakalım öl
çeklere, işçiye verdiğiniz kıdem tazminatı neye daya
nıyor, kıstas ne?.. Yevmiyesinin yan ödemelerle bu
lacağı miktarın 30 tanesinin 30 ile çarpımı. Bu, açıkça 
söyleyeyim uydurduğumuz emekli aylığı, aslî çalışa
nın aylığından fazla olmaması için 695, 682, bilmem 
ne diye uydurduğumuz o kanunlardaki husus... 

Şimdi, «emekli aylığına esas olan aylık» uydurma 
bir haldir. Ona bağlanarak ikramiyelerin hesaplanma
sını istiyorsunuz, aynı kıstası kullansanıza. Birinde 
yevmiye kıstası kullanıyorsunuz (ki, işçinin aldığı yev
miyedir, ücret olarak) birinde maaş; onu kullansanı
za. Hayır, sunî olarak oluşturduğumuz bir «emekli 
aylığına esas aylık» diye bir kıstas ikramiyenin he
saplanmasına esas ittihaz ediyoruz ve tesadüfen sonuç
lar yaklaştığı içindir ki, «eşitlik vardır» diyoruz. Böy
le eşitlik olmaz. Eşitlik, kıstaslar eşitliği ile olur. Eşit
lik, kanunî imkânlar eşitliği ile olur. Öyleyse burada 
da yanlışınız var. 

Kaldı ki, (şu anda oturup hesap etmedim) yeni işçi 
asgarî ücretlerine göre şimdi bulunacak işçi ücretinin 
çarpımından hâsıl olacak netice eşitliği bozarsa, ge
ne mi kanun getireceksiniz?.. Size burada gerçeği ve 
doğruyu gösterdiler gerek Halk Partisi sözcüsü, gerek 
Millî Birlik Grupu sözcüsü. 1101 sayılı gerçekten an-
İPdnlı ve gerçekten ülkenin içinde yaşadığı ekonomik 
ve sosyal koşullara uygun düşen bir ilkeyi içeren bir 
Kanunun uygulanmasında tekasül gösterdiğiniz, ka
sıtlı tekasül gösterdiğiniz için sadece asker kesimine, 
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onları sükuta erdirebilmek için verdiniz, geri yanlısı
na; yani sivil emeklilere, sivillere bahşetmediniz. «Ora
sı müemmen, burası nasıl olsa idare edilir» hesabı güt
tünüz. Oysa ona lüzum yoktu. 1101 sayılı Kanunun 
ilkeleri otomatik uygulanmış olsa idi bugünkü durum 
hasıl olmayacaktı ve böylece lütuf didesi olmayacak
tı devlet memurları iktidarınızın veya iktidarların. Ka
pı kulu değildir artık devlet memurları. Anayasal te
minat altında çalışan idare adamlarıdır onlar; devam
lıdırlar ve hiçbir hükümetin kendi statülerini Anaya
sa dışına düşüremeyecek kadar teminata bağlıdırlar. 
Şimdi gene ellerini açmışlar, «Acaba siz ne lütfeder
siniz?» şeklinde sizi bekleyen bir kapıkulu zümresi 
haline getirmek isterseniz memurları, karşınızda bizi 
bulursunuz. Sadece memurlar için değil, hangi gru-
pun, hangi çalışan grupun, hangi emekçi grupun hak
larına uzun zaman ağırlık koyar, baskı koyar, onları 
haklarından mahrum eder ve bir gün patlama derece
sine gelen isyanları karşısında böyle ulufe dağıtır gi
bi veya ikramda bulunur gibi hareket ederseniz, biz 
daima karşınızda olacağız. Ya Anayasanın sosyal dev
let ilkesine bağlı olarak hepimiz sosyal adalet ve sos
yal güvenlik meselelerinde bugünkü dünyada mute
ber olan, revaçta olan ilkeleri benimseyeceğiz veya-
hutta bu orta zaman biçiminde hareketten kendini 
kurtaramayanlar bizim eleştirilerimize tabi olacaklar. 

Sonuç olarak onu demek istiyorum ki, bu tasarı 
Adalet Partisine vesairesine ne getirirse getirsin, o be
nim hiç gözümde değil; bu tasan bir tekrar olacak. 
Neyin?.. Adaletsizliklerin ve eşitsizliklerin. Bu tasarı 
bir aldatmaca olacak. Neyin?.. Emeklilerin. Bu tasarı 
gerçekten çalışanlarla emekliler arasında son derece 
ve onda sizin hiç beğenmediğiniz âdeta sınıf çatışması 
meydana getirecek, sosyal tahrikleri içerecek; üç... 

İşte bu nedenlerledir ki, Anayasadaki esaslara, mo
dem sosyal güvenlik anlayışlarına uygun hale getir
mek için bir ölçüde olsun sarfettiğimiz çabaları içe
ren önergelerimiz vardır. Eğer inatlaşmazsanız, mo
dern sosyal güvenlik anlayışına yatkınsanız, Anaya
sanın emirlerini yerine getirmek istiyorsanız, bu ada
letsiz tasarıyı mümkün mertebe adaletli hale getirme
ye yönelik önergelerimize oy verirsiniz. Çünkü, 1976 
diye koyduğunuz hükmü 1974'e çıkardığımız zaman 
da bağırıp çağırıyordunuz; ama geldiniz burada 
«1974 olması iyidir» dediniz. Demek, biz şimdi 1970 
teklif ediyoruz, ona da iyi diyeceksiniz; daiha ileri gö
türdüğümüz zaman. Çünkü temelli fikriniz yok. Me
seleler üzerinde düşünceleriniz sadece seçime yönelik 
olduğu için böyle oluyor. 
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Bu itibarla bizim önergelerimize lütfen, çalışanla
rın haklarını koruyucu vasıtalı olarak önem veriniz, 
oy veriniz. Bundan Devlet zarar görmez. Devlet şun
dan zarar görür; Devlet, içinde yaşadığı insanlarına, 
vatandaşlarına, ülkedaşlanna kendi eliyle dağıttığı ge
lirleri adaletsiz bir dağılım düzeni içerisinde dağıtırsa 
Devlet, değil zarar görmek, batar. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Konuşmak mı istiyorsunuz Sayın 

Ba'kan?.. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(fzmir Milletvekili) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun değerli üyeleri; 

Bir süreden beri Türk kamu personelinin sabır
sızlıkla beklediği bir kanun tasarısının biran evvel 
Meclislerden geçmesi, kanunlaşması maksadıyle bu
gün konuşmamayı tercih ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının Türk kamu per
soneline hangi imkânları getirdiğini etraflıca burada 
izah etmişlerdi. Türk basını tarafından da uzun uzun 
tasarı hakkında bilgi verilmişti. Bu itibarladır ki, ka
mu personeli bunu heyecanla bekliyordu, sevinçle 
bekliyordu. Bundan bir hafta evvel bu tasarının niye 
Cumhuriyet Senatosunda görüşülemediği üzüntüsü 
içinde idi. Cumhuriyet Halk Partisinin değerli grupu 
şayet bundan bir hafta evvel burada bulunabilseydi 
bu tasarı belki bir hafta evvel konuşulabilecek, bel
ki de Türk kamu personeli uzun seneler bu memle
kete hizmet ettiği için, hakikaten hak ettiğine biran 
evvel kavuşmuş olacaktı. Tabiatiyle bu gecikmeyi 
bize değil, bekleyenlere izah edilmesi gereken bir 
keyfiyet olarak kaydediyorum. Biz bu gecikmenin 
manasını biliyoruz; fakat bekleyenlere de izah edil
mesi mutlaka gerekecektir: gerektiği zamanlarda. 

Bir şey daha ifade etmek istiyorum. Değerli söz
cü herkesin zararına bir kanun tasarısı olduğundan 
bahsetti. Halbuki, kamu personelinin çok büyük bir 
bölümü, tasarının kendisine neler getirdiğini öğren
miş olan çok büyük bir bölümü bunu iştiyakla bek
lediğine göre, her halde herkesin zararına olduğu id
diası bu noktada ispata muhtaç bir iddia olarak ka
lıyor; havada bir iddia olarak kalıyor. 

Niye herkesin zararına bir tasarı? Bu tasanda ki
min elinden ne alınıyor, kimin mevcudundan ne ek
siltiyor? Kamu personeline getirilmek istenen şey, 
onun ne şekilde zararına olabiliyor? Azamî 15 maaş 

ikramiye alabilen bir Devlet memuru emekli olduğu 
zaman 30 maaş ikramiye alırsa, bu onun zararına mı 
oluyor? Zararına olduğunu kabul etmek bir şeyi ifa
de eder; ama memurun zararını ifade etmez, ancak 
bir zihniyeti ifade eder. Çünkü şunu açıkça ortaya 
koymak lâzım. Devlet imkânlarını zorluyor, nesi var 
nesi yoksa ortaya koyuyor, bununla çalışanlarına 
şimdiye kadar vermiş olduğumuzun daha üstünde 
bir imkân verme gayretine giriyor. Buna karşı «ne 
diye bunu yapıyorsunuz?» çabasıdır; bunun herkesin 
zararına olduğunu iddia etmek. 

Kaldı ki, burada sayın sözcüye cevap veriyorum. 
Çünkü, eğer böyle bir tasarıyı herkesin zararına gör-
meselerdi, şimdiye kadar kendileri getirirlerdi; elle
rinde fırsat varken kendileri getirirlerdi. Ne diye 
15 maaşta tuttular memur emekli ikramiyesini? Ne 
diye 30'a, 40'a, 50'ye yükseltmediler?.. Ne diye za
rarına olan bir tasarı değil de, faydasına olan bir 
tasarıyı getiremediler şimdiye kadar? Mevcut durum 
mu memurun faydasınaydı. karinaydı da, bu getiri
len zararına? Bunların da cevabını vermek lâzım. O 
halde mevcut durumu muhafaza edeydik. Mademki 
zarar oluyor, o halde biz mevcudu bozuyoruz, mev
cudu daha kötüye götürüyoruz demektir. Mevcut du
rumun muhafazasına taraftarsaniz, onu da Türk ka
mu personeli önünde açıkça söyleyiniz. Öyle zanne
derim ki, buradaki ifadelerinde, ayrıca söylenmesine 
ihtiyaç kalmamıştır. 

Tabiatiyle burada böyle bir tasarının görüşülme
si sırasında genellikle teknik izahat verilir. Her tasa-
rııiin kendine göre eksik tarafları olur, ikmal edilme
si icabeden tarafları olur; bunun ne diye eksik oldu
ğu veya ne diye öyle olduğu hakkında izahat istenir. 
Bu izahat ilgililer, yetkililer tarafından verilir, ikna 
edilmeye çalışılır. Kanaatimce siyasî münakaşaya az 
müsait bir tasarı idi bu; fakat buna rağmen, değerli 
sözcü, bu münakaşadan başlayarak bugün Cumhu
riyet Hükümetini oluşturan 4 siyasî parti hakkında 
birtakım teşhisler ileriye sürdüler. Bu teşhislere nere
den hareket ederek gidiyorlar? Bu tasarının herkesin 
zararına olduğu tespitinden hareket ederek gidiyor
lar. Eğer bu tasarı herkesin zararına ise, elbette o 
mantıkla o koalisyonu meydana yetiren 4 parti hak
kındaki teşhisleri de değerlendirmek lâzımdır. Bu ta
sarıyı, herkesin zararına olduğunu söyleyen mantık, 
elbette ki, böyle bir tasarıyı getiren koalisyon parti
lerine de «çarpık partiler» diyebilir; fakat şunu ka
bul etmek gerekir ki, memurun 15 maaş ikramiyesi
ni 30 maaşa çıkarmak, bizim kanaatimizce doğru bir 
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harekettir. Bunu yanlış deyiniz; eğer bunu yanlış bu
luyorsanız bunu yanlış deyiniz. 1970 öncesi emekli
leri 1970 sonrası emeklilerin kanunu statüleri içine 
almak eğer haksızsa, bunu haksız buluyorsanız, bu
na karşıyız deyiniz. Burada yapılan iş bu. Bir başka 
şey yapılmıyor. Bu tasarı herkesin zararına ise, o 
halde sizi 30 maaşa karşı olarak ilân etmek icabeder. 
(C. H. P. sıralarından «Aaa» sesleri, gülüşmeler) Sizi, 
1970 öncesi emeklilerin 1970 sonrası emeklilerin sta
tüsüne getirilmesine karşı olduğunuzu ilân etmek ica
beder. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Getiriyor mu
sunuz ki?.. 

MALİYE BAKANİ YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Şimdi getirip getirmediğimizi izaha 
gayret edeceğim. Yalnız, değerli arkadaşımın bir ifa
desine de temas etmek isterim; teknik izahata geçme
den evvel. 

«Eşit değilsiniz» dedi, «eşit yapmıyorsunuz» de
di. Özellikle 1940 senesinde memur olan bir kamu 
görevlisinin 1970'e gelene kadar geçen 30 sene süre 
içinde yüksek tahsil yapmak imkânını tabiî olarak 
bulamayacağım, çünkü o tarihlerde Türkiye'de yük
sek tahsil yapmak imkânının kimseye verilemediğin
den yana yakıla şikâyet etti. Bu şikâyetin adresi size 
ait, muhatabı biz değiliz. Ne diye yüksek tahsil im
kânı vermediniz o tarihlerde Türk vatandaşına? Bu
nun cevabını da siz veriniz. 

Yine şunu da ilâve etmek lâzım; bizim eşitlikten 
anladığımız mana mutlak eşitlik değildir, adalettir. 
Herkese hak ettiğini vermektir, herkesin hak etme
diğini vermek değildir. Mutlak eşitlikle, mutlak 
adaletsizlik vardır. Hiçbir yerde mutlak eşitlik yok
tur. Testiyi kıran ve dolduranı bir tutmuk kadar bü
yük adaletsizlik yoktur. Sizin anladığınız eşitlik ma
nası bu ise, biz böyle eşitlikle sizinle beraber değiliz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu tasan ne getiriyor, niye 1970 öncesi, 1970 

sonrası tefrik bu şekilde bir münakaşaya mevzu ola
biliyor; bu noktaya da bir parça temas etmek iste
rim. 1897 sayılı Kanun 12 sayılı Kanun Hükmünde
ki Kararnamenin birtakım değişikliklerle kanun-
laşmasıdır. 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararna
me, Cumhuriyet Halk Partisinin İktidar olduğu dö
neminde kendileri tarafından çıkartılmış bir ka
rarnamedir. Bu kararnamenin bir 36 ncı maddesi 
vardır. Bu 36 ncı maddesi de Cumhuriyet Halk 
Partisi tarafından hazırlanmış, tanzim edilmiş bir 

maddedir. Bu 36 ncı madde, tahsil durumuna göre 
giriş derecesi tespit eder, tahsil durumuna göre aza
mî yükselme derecesi tespit eder. Giriş derecesini. 
azamî yükselme derecesini siz buluyorsunuz, tespit 
ediyorsunuz: (Haksız değil yaptığınız, doğru. Biz 
doğıu olan meselenin, gerçek olan meselenin bir si
yasî maksat uğruna yanlış olacağını iddia edecek 
değiliz, doğrudur yaptığınız.) ama kendi yaptığmı-
na, sahip çıkınız. Tavanı da tespit eden, tabanı da 
te>pit eden sizsiniz. Başlangıçta bunu öngörüp de 
kanun hükmündeki kararname şeklinde getiren de 
sizsiniz. Bundan evvel de Devletin barem kanun
larında, maaş kanunlarında bu nevi tefrikler vardı. 
Eğer siz, tavana, tabana karşı olsaydınız 13 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararnamede bunu kaldırır
dınız. Bunu kaldırmadınız, demek aynı statüyü haklı 
buluyorsunuz, doğru buluyordunuz, devam ettir
diniz. Şimdi, bu statüden şikâyetçisiniz Kendiniz
den şikâyetçisiniz, yaptığınızdan şikâyetçisiniz, İza
hı biraz güç... 

Şimdi, 1970 öncesi emeklileri hangi duruma ge
tiriyoruz... Bugün 800 bin civarında kamu persone
li Devlette çalışmakta. Bu çalışmakta olan kamu 
personeli 1897 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine gö
re tahsil durumları dikkate alınaıak belli bir dere
ceye kadar yükselebilirler. Hizmet süreleri 30 sene
yi aşabilir; fakat maaş derecelerinde yükselme had
leri 36 ncı maddenin, göstermiş olduğu azamî had-
krdir. Yani bugün görevde olan kamu personeli 
erta mektep mezunu ise, 5 nci derecenin son kade
mesine kadar yükselebilir. Cumhuriyet Halk Parti
sinin değerli sözcüsünün ifade ettiği gibi, Mecliste 
de aynı hususu ifade etmiş idim. Üniversite mezunu 
ise, tabiat'iyle 1 nci derecenin son kademesine ka
dar, ilkokul mezunu ise 7 nci derecenin son kade
mesine kadar yükselebilecektir. Bu kamu görevlisi, 
bu Türk vatandaşı emekli olduğu zaman hangi maaş 
üzerinden emekli olacaktır? İşte bu yükselebilece
ği maaş üzerinden emekli olacaktır. Personel reji
mi budur. Bugün sahip olduğumuz personel reji
mi budur. Bugün çalışan Devlet memuru emekli 
olduğu zaman, ilkokul mezunu ise 7 nci derecenin 
son kademesinden emekliye sevk edilecektir; lise 
mezunu ise, 3 ncü derecenin son kademesinden 
emekliye sevk edilecektir ve bundan sonra da lise 
mezunu veya ortaokul mezunu olarak kamuda gö
rev yapanlar 36 ncı maddenin bu tavan hükmü mu
hafaza edildiği sürece, ancak bu dereceden emek
li olabileceklerdir. 
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Peki 1970 öncesi emeklilerin intibakını yapar
ken hangi kaideyi getirirsek adil olur?.. Bugüi' ka
mu personeline tatbik etmiş olduğumuz kaideyi ge
tirirseniz adil olur. Hangi şekli ile? Her iki şekliy
le de; yani taban derecesini dikkate alarak tavan 
derecesini de dikkate alarak. Bundan evvel maaş ka
nunlarında, barem kanunlarında ilkokul mezunu 
15 lira aslî maaştan başlardı, lise mezunu 20 lira 
aslî maaştan başlardı; şimdiki derecelere şu veya 
bu şekilde tekabül edebilir, bu aslî maaşlar belli bir 
dereceye kadar gidebilirdi. Ama 1970 öncesi emek
lilerin intibakı yapılırken, eskiden daha düşük de
recelerde memuriyete başlama imkânı, memuriyete 
girdikleri tarihte carî olan hukuk icabı kendileri hak
kında uygulanmış olsa dahi, kendilerinin intibakı 
yeniden yapılacak ve bugün Devlet memuriyetine 
giren, aynı tahsil derecesine sahip bir kamu gö
revlisi, hangi dereceden başlıyor ise, o dereceden 
başlatılacak. İşte eşitlik burada... Ondan sonra ne 
yapılacaktır?.. Bunlar üç senede bir terfi esasına 
göre yükseltilecektir. Bir ara yine sizin kabul etmiş 
olduğunuz Kanun Hükmündeki Kararnamede bir 
kısmı muhafaza edildiği gibi, «İlk mektep mezun
ları dört senede terfi eder, beş senede terfi eder» 
denmeyerek, ( O eşitsizliği biz kaldırmıştık.) üç se
nede bir terfi esasına göre yükseltilecektir derece
si. Nereye kadaı?... Bugün Devlette görevli aynı 
tahsil derecesindeki kamu personeli azamî, en son 
hangi noktaya çıkabiliyorsa, o noktaya kadar yük
seltilecektir ve o noktadan kendisine emekli maaşı 
bağlanacaktır. İşte, 1970 öncesi emeklilerin inti
bakı hadisesi budur. Eğer bu intibak hâdisesini 
1970 öncesi emeklilerini tavan tanımayarak; yani 
bugün 1897 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin tes
pit etmiş olduğu tahsile göre tayin edilmiş azamî 
yükselme sınırlarını tanımayarak, 1 nci derecenin 
son kademesine kadar yükseltirseniz, bugün görev
de bulunan Türk kamu personeline hangi cevabı ve
rirsiniz?... 

Şayet 1897 sayılı Kanunun getirmiş olduğu esas
lar tadil edilmedikçe, eski emeklilere de, yeni emek
lilere de bu esasın tatbik edilmesi icap eder. Eşitlik 
de budur, hakkaniyet de budur. Getirilmiş olan 
tasarıda bir otomatik intibak imkânı da tanın
mıştır. Bu otomatik intibak imkânı, bundan böyle 
36 ncı maddede giriş ve azamî yükselme derece
lerinde bir fark eğer vâki olursa, ayrıca bir kanun 
hükmüne ihtiyaç göstermeksizin mevcut emeklile
re, eski emeklilere otomatikman bu yeni getirilmiş 
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olan tavan derecesinin aynen uygulanması imkânı
nı da sağlamış bulunmaktadır; 

Değerli senatörler; 
Kamu personelinin, bugün Devlette hizmet gö

ren kamu personelinin bugün sahip . olduğu bir sta
tü vardır. Bu statü değişmez değildir. Nitekim, bun
dan birkaç sene evvel sahip olunan statüler de de
ğişmiştir pekâlâ. Fakat, «Hangi statüye göre bir in
tibak yapılabilir ve yapılacak intibak âdil olabilir?» 
sualine karşı verilebilecek cevap, bugün cari olan 
statüdür. Yarın cari olacak statü, eğer durumu da
ha iyiye götürüyor ise, bu statüden de emekli per
soneli istifade etmelidir. Bu mekanizma getirilmiş
tir. Eğer yarın cari olacak statü durumunu daha 
kötüye götürüyorsa; bir müktesep hak teşkil etme
lidir, ait olduğu statü ona ilişmemelidir Bu meka
nizma da getirilmiştir. Öyle zannediyoruz ki, ada
letin de, hakkaniyetin de, hukukun da gereği bu
dur. Kamu personeli bu gerek karşısında, şimdiye 
kadar değerli arkadaşlarımın, değerli sözcülern ifa
de ettikleri gibi, bir tepki göstermemişlerdir. Çün
kü, hukuk vicdanı ve adalet ancak bu şekilde bir 
tatbikata elverişli olmaktadır. 

Bir şey daha kaydedeyim; bu intibakların böy
le tespit edilmesinin yegâne sebebi; haklı olmak, 
âdil olmak ve hukukî olmaktır. Yoksa, Devletin gü
cü meselesi değildir. Bu işin Devletin gücü ile alâ
kası yoktur. Devletin gücü, kendi personelinin hak
larını ödemeye yeterlidir, Devleetin gücünün yeter
li olduğu şimdiye kadarki, uygulamalarda pekâlâ 
görülmüştür. Ben birtakım münakaşaları burada 
tekrarlamak istemiyorum, yalnız son olarak şunu 
belirtmek istiyorum. 

Nerede sosyal muhtevalı bir tasan varsa, nere
de sosyal muhtevalı bir yenilik, bir yeni imkân geti
rildi ise, tabiatiyle bunun birçok sahibi çıkacaktır. 
Bunun sahibi Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Ge
tirilmiş olan scsyal muhtevalı bütün imkânların sa
hibi Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Yalnız birta
kım siyasî iktidarlar ve iktidarı oluşturan birtakım 
siyasî partiler, bu tasarıların getirilişinde, hazırla
nışında bir şans sahibi olurlar; onlar teklif eder
ler, onlar savunurlar. İşte zannederim ki, ddiayı 
yalnız bu noktaya hasretmek icap eder. İddialar bu 
noktaya hasredildiği zaman; sahibinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi olduğu münakaşaların dışında 
iddialar bu noktaya hasredildiği zaman, «Çalışan
lara, kimsesizlere, muhtaç kişilere Türkiye'de sos
yal imkânların ne zaman getirildiği, hangi şartlar-
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da, nasıl getirildiği?..» sualleri karşısında daima 
büyük harflerle Adalet Partisi çıkar. 

Saygılar sunarım sayın senatörler. (A. P. sırala
rından, alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına ikinci kez konuş 
ma yapmak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

Sayın senatörler; 
Gıuplan adına kanun tasarısının tümü üzerin

deki konuşmalar bitmiştir. Kişisel konuşmalara 
geçiyoruz. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki kiş'tsel ko
nuşma yapmak üzere müracaat eden s&yın üyeler; 
Sayın Hamdi Özer, Sayın Bahriye Üçok, Sayın Lüt-
fi Bilgen. 

Buyurun Sayın Hamdi Özer. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının ben ;m üç 
teklifimle birleştirilmiş olarak huzurunuza getiril
diği ifade edilmektedir. Benim birinci kanun tekli
fim 26 . 10 . 1973, ikincisi 25 . 4 . 1975, üçüncüsü 
de 2 . 5 . 1975'tir. 

Bu tekliflerimde, 30 yıl fiilî hizmet süresini dol
duranlara c/r 75 oranında aylık bağlanmasını öneri
yorum. Ayrıca, «Emekli aylığı bağlanmasına esas 
aylık» deyimi yerine, «Emekli keseneğine esa .̂ tu
tulan aylık» deyiminin hükme bağlanmasını talep 
ediyorum. Fakat bunlardan hiçbir tanesi tasarıda 
yer almamıştır. 

Muhterem senatörler; 

Emekli demek, yapabilme gücünü, bu gücün 
3/4'ünü devlet hizmetinde eritmiş insan demektir. 
Öyle ise, bu insan ancak ve ancak gücünün 1/4'üyle 
ömrünü tamamlamak üzere devlet kapısından ay
rılıp, kendi kapısına gelmiş bulunmaktadır. 

İşte, her memurun amacı, geri kalan bu kısa
cık ömrünü yeterli bir sosyal güvenliğin huzur ve 
özgüllüğü içinde sürdürüp sonuçlandırmaktır. Ne 
yazık ki, bu tatlı umutlar emeklilerimiz için serap
tan başka bir şey değildir. Birçokları birkaç yıl 
içinde çöker, söner ve tükenirler. Çünkü, bizde emek
li olmak, huzura kavuşmak değil, musalla taşma bi
raz daha yanaşmaktır. Çokları emeklilik rejiminde
ki adaletsizliğin kahriyle felç olur, kalp hastalığı
na tutulurlar. Birkaç yıl daha beklememelerinin 
pişmanlığı içinde kavrulur dururlar. O halde, bir 
memur, emekli olduğu zaman ilerideki emsaline 
tanınacak tüm hakların sahibi olacağına inanma

lıdır, inandırılmalıdır. Bu inançları kanunların te
minatı altında bulunmalıdır. İşte, adalet!-' ve huzur
lu bir emeklilik rejimi budur. 

Bizde böyle bir emeklilik rejimi yoktur. 1101 sa
yılı Kanun bu rejimin kendisiyken, bugün silirir ha
le gelmiştir. Bugün emekli, geçmişteki hizmetin sa
hibi olmaktan çıkarılıp Devletin sırtına yük kabul 
edilmiştir. Aynı Devlete aynı hizmeti yapmış olan 
dünkü memur ile bugünkü memur ara.sında uçurum
lar doğmuştur. Bugünkü memur el uzatır alır, dünün 
memuru olan emekli avuç açar alamaz. Çağdaş bir 
toplum düzeninde vefa duygusu ve hukuk anlayışı 
zorlamalara değil, hakka ve adalete itibar eder. 

Sayın senatörler; 
İşte, bu inancın sahibi olarak, 1970'ten önce 

emekli olanlarla bu tarihten sonra emekli olanlar 
arasında eşit hak sağlanması için ilk kanun teklifini 
ben yapmıştım. Daha sonra başka arkadaşların da 
teklifi olmuş ve Hükümetin de tasarısı devreye gir
miştir. 

Hükümetin bu müjdeli haberi yüzbinlerce emek
li, dul ve yetimleri bayram havasına soktu. Fakat 
görüyorum ki, Hükümet tasarısı bu insanları sade
ce hayal kırıklığına uğratmakla da kalmamış, ağır 
bir şok tesiri altına da sokmuştur. 

Sayın senatörler; 
Bir Devletin varlığı, kendisine hizmet edenlerin 

omuzunda yaşar Devlete hizmetin değeri, zaman 
çizgileriyle ayrılamaz. Dün ne ise bugün ve yarın 
da aynıdır; çünkü Devlet süreklilik ifade eder. Dün 
yurdumuzu işgalden kurtaran, Cumhuriyeti kuran, 
yaşatan ve bizi bugünlere kavuşturan insanların 
Devlet hizmetleri bugünkü kadar itibarlı değil mi
dir?.. Devletin o günkü mahrumiyetlerine feragat 
ve fedakârlıkla katlanarak onu ayakta tutmuş olan 
bu kimselerden bugünkü hayat şartları içinde in
sanca yaşamak hakkını nasıl esirgeyebiliriz?, 

Devletin bugün ödeme gücü ne ölçüde olacak
sa, eski - yeni ayrımı yapmadan eşitlik ve hakkani
yet esasına göre ödeme yapmalıdır. Emekli bir ba
ba memur oğluna avuç açmamalıdır. Çünkü, bu
günü kazanan odur; bu kazancın mükâfatı sadaka 
değil, hak olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu hususta bir örnek arz edeceğim ve demin ko

nuşan Sayın Bakana da belki bir cevap teşkil ede
cektir. 

«Mutlak eşitlik yoktur.» diyorlar; ama «Mutlak 
adalet vardır» diye ısrar ediyorlar. Hakta eşitlik 
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şarttır arkadaşlar. Hakta eş-itlik olmazsa, adaletten 
söz edilemez. 

Dün iki tane öğretmen gördüm, birisinin ifade
sini aynen arz ediyorum: 

«43 yıllık hizmetim vardı. 1969 yılının son ayla
rında emekli edildim; fakat 39 yıl hizmeti olan di
ğer bir öğretmen, aynı tahsile sahip bir öğretmen, 
aynı hizmeti yapan bir öğretmen, 1973 Mart'ının 
1'inden sonra bu Kanun çıktığı için emekli olmuş 
ve benden ayda 380 lira fazla aylık almaklaı-ır». 

Buna ne diyebiliriz?. Hani adalet, hani eşitlik?.. 
Muhterem Bakan diyorlar ki, «Bu kanun tasa

rısında herkese zarar getiren ne vardır?..» 
Muhterem arkadaşlar; 
Bir topluma adaletsizlik kadar, eşitsizlik kadar 

zarar getiren hiçbir şey yoktur. Burada adaletsiz
lik vardır, eşitsizlik vardır. Bu hususta birkaç tane 
benim ve grupumun önergeleri vardır. 

Ben şunu özetlemiş oluyorum; 1970'ten önce 
emekii olanlar, bugün emsali olacaklarla aynı hak
ka sahip hale getirilmelidir. Emekli ikramiyesi al
dıktan sonra tekrar iştirakçi durumuna geçenler, 
emsalinin alacağı ikramiye kadar ikramiye alma
lı ve önceden aldığı ikramiye mahsup edilmelidir. 
Bunun da izahını Sayıştay kararına dayanarak ya
pacağım. Bu hususta değişiklik önergelerim var
dır ve ayrıca maruzatta bulunacağım. Arzu ettiğim 
yahutta toplumun arzu ettiği şekilde bu kanun ta
sarısı gerçekleşirse, elbette ki binlerin değil, yüz-
binlerin de yüzü gülecektir. Yalnız mahdut kişilere, 
yakinen bizimle temasta bulunan, yakında emekli 
olmuş olan kişilere değil, tarihin gölgelerinde kal
mış birçok sığıntılar içinde dilenen dul ve yetimle
re de ellerimizi uzatmış olacağız. İşte aradığımız 
hak, adalet ve eşitlik budur. Bunun dışında, «Dev
letin imkânı yoktur.» demek, bizce bir mazeret ola
rak kabul edilemez; imkânı yoksa hiç kimseye ver
mesin. Varsa imkânı; eşitlik, adalet ve hakkaniyet 
ölçüsü içinde toplumun tümüne teşmil etsin. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Konuşma sırası Sayın Bahriye Üç-
ok'ta. Buyurun Sayın Üçok. 

BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, saym senatörler; 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda yapıla
cak değişiklik, kamuoyunda yankılandığı günden 
bu yana her parlamenter gibi bana da şikâyet mek
tupları yağmaya başladı. Çoğu 1970 öncesinde emek
li olmuş kişilerden gelen bu mektuplar okunduğun

da, yazanlara hak kazandıracak iddiaları içermek
tedir. Bunların özetle dile getirdikleri iki husustan 
biri: 

1970 öncesi emeklilerinin de bu vatana hizmet 
ettikleri, hem de sayısız mahrumiyetlere katlana
rak çalıştıkları halde, aidatlarını eksiksiz ödedik
leri halde, garip bir formülle bir yasa değişikliği 
yapılıp kendilerine üvey evlât muamelesi uygulan
dığı yolunda. 

Bu yasa tasarısı, geldiği biçimde Senatodan çı
karsa, yalnız 1970 öncesi emeklileri değil, bu yasa
dan yararlanacak olanları bile üzecek, hatta belki 
de huzursuz edecektir. Çünkü, her şeyden önce Ana
yasamızın eşitlik temel ilkesinin bir gereği, âdeta 
unutulmuş, uygulanmamış olacaktır. Bu nedenle, 
görüşülmekte olan 5434 sayılı Kanunun, önümüze 
gelen biçimiyle değil, ancak sosyal adalet ilkesine 
ulaştırıcı bir çözüm yolu bulunduktan sonra yasa
laşmasını temenni etmekte, dilemekteyim. 

Şöyle ki; tasarı gerekçesinde; 1 Mart 1970 son
rası emeklileri ile 1 Mart 1970 öncesi emeklileri ara
sındaki farklılığın giderilmesi amaciyle bu yasanın 
sevk edildiği belirtiliyor. Biliadiği gibi, 1 Mart 1970 
sonrası emeklileri 1897 sayılı Yasanın 36 ncı mad
desinin bütün hükümleriyle, geçici ek 2 nci ve ek 
geçici 4 ncü maddelerinin bütünüyle yararlanmışlar 
ve tüm hizmetleri 3 yılı bir derece olmak üzere de
ğerlendirilmiş, öğrenim tavanı da uygulanmamıştır. 

1 Mart 1970 öncesi emeklilerinin bunlarla eşit 
hale getirilmesi, onların da 36 ncı maddenin bütün 
hükümleriyle ek, geçici 2 ve 4 ncü maddeler hüküm
lerinden aynı biçimde yararlanmalarıyle mümkün 
olabilir. Halbuki, tasarının bu konuyu düzenleyen 
ek 1 nci maddesi, 1970 öncesi emeklilerinin intiba
kında 36 ncı maddenin sadece ortak noktalar kıs
mının büyük (A) işaretli bendinin hizmete girmiş ve 
hizmette yükselebilme derecelerini saptayan tablosu 
uygulanır olmuştur yahut uygulanmak istenmiştir. 
Diğer hükümler ile ek geçici 2 ve 4 ncü maddeler
den söz edilmiyor. Bu durumda 1970 öncesi emek
lileri için hizmet süreleri ne olursa olsun, öğrenim 
derecelerine göre hizmette yükselebilme derecesi
ni yukarı geçme olanağı kaldırılıyor. 

Bu mahzuru kaldırıcı nitelikte gördüğüm şu öne
riyi takdim ediyorum ve izninizle öneriyi burada 
bir kez okuyayım: 

«Ek madde 1. 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi ol
mayan görevlerden 1 . 3 . 1970 tarihinden önce emek-
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li, âdi malûl veya vazife malulü olanlara, ölenlerin 
dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar; 

A) Görevlerinden ayrıldıkları tarihte öğrenim 
durumlarına göre 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Ka
nunla değişik 36 ncı maddesi ile ek geçici 2 ve 4 ncü 
maddeleri tümüyle uygulanmak, 

B) Emekli aylığı bağlanmasına esas alınan fiilî 
hizmetin (Fiilî hizmet zammı, itibarî hizmet süresi 
ve tamamlayıcı emeklilik keseneği tahakkuk ettiri
len süreler hariç) her yılı için bir kademe ve her 
üç yılı için bir derece verilmek suretiyle ve 1.3.1975 
tarihinden geçerli olarak yükseltilir.» 

Sayın senatörler; 
Emeklilerle ilgili yasanın önümüze gelmesi, yine 

emeklilerin; ama bu kez dul kalan emeklilerin çok 
büyük bir sorununu huzurlarınızda ifade etmek ve 
yardımlarınızı dilemek fırsatını verdi bana. O da 
şudur: Karı koca Devlet memuru olan çiftlerden 
biri bir gün eşini yitirdiğinde, her gün güçleşen ya
şam koşulları nedeniyle büyük sıkıntılara uğramak
tadırlar. Kadın, eşinin yükünü hafifletmek, yuvası
na katkıda bulunmak için bir yandan ev işlerini yü
rütüp, bir yandan Devlet hizmetinde görev yaptı
ğı halde, emeklilik döneminde pek doğal olan bir 
garantiden yoksun kalmaktadır. İkisi de emekli 
olan eşlerden kocanın ölümü halinde kadının, ya 
kendi maaşını, ya da eşinin maaşını tercih etmesi 
zorululuğu vardır. Ölen eşin hayatta kalan karısı
na intikâl eden maaşı tam değil, bilindiği üzere ya
rımdır. Böyle olunca, en yüksek emekli maaşına 
hak kazanmış bir kişinin dul eşine geçen maaşı, 
genel olarak en çok 2 500 lira kadar olmak lâzım; 
o kadardır her halde. 

Bugünkü geçim standartlarına göre bu para ile 
ancak ev kirasını, yakacak, aydınlanma masrafla
rını karşılaması mümkün olacak; yemek, giyecek ve 
yol masraflarına parası yetmeyecek, kısaca kurulu 
ekonomik düzeni bozulacaktır. 30 - 40 yıl Devlet 
hizmetinde çalışan bir kadının, kışın yağmur ve ka
rın altında, kimi kez doğacak çocuğunu da taşıya
rak, günde dört kez otobüs, dolmuş bekelyerek, ya 
da yaya olarak işe koşması, sonra eve dönüp gece 
yarılarına kadar ev işlerini düzene koyması gibi ça
baların, uğraşların bir karşılığı olarak bir emekli 
aylığı sağlaması beklenirken, eşini yitirmesinin ma
nevi yıkıntısının yanı sıra, bir de geçim sıkıntısı gibi 
maddî bir sorunla karşı karşıya bulunmaktadır. 

Oysa, Devlet hizmetinde çalışan eşler, Emekli 
Sandığına karşı bütün yasal yükümlülüklerini yeri
ne getirmişlerdir. Aylıkların yüzde 8'i memurdan, 

yüzde 14'ü de çalıştığı daireden Emekli Sandığına 
yatırılmak üzere alınmış ve yine Yasaya göre her 
terfide, eskiden 2, şimdi ise 1 maaş farkı yine Emek
li Sandığına kesilmiştir. 

Durum böyle olduğu halde, dul kalan eş, eğer 
kendi de Devlete hizmet eden, Emekli Sandığına 
aidat ödeyen bir kişi ise, bu aylığın bir kuruşuna 
bile sahip olamamaktadır. Bu haksız durum, sadece 
memur kan - koca içindir. Eğer hayatta kalan eş 
çalışmıyor, evde oturup rahatına bakıyorsa, ya da 
doktor, avukat, eczacı ve bunun gibi bir görevde 
iş görüyorsa veya Sosyal Sigorta veya BAĞ - KUR'a 
bağlı ise, yani Emekli Sandığı dışında bir kuruluş
tan gelir sağlıyorsa, memur olan eşinin ölümü ha
linde maaşının yarısını alabilmektedir. 

Özetle söylemek gerekirse; ikisi de Emekli San
dığına bağlı olan eşlerden biri ölürse, Emekli San
dığı sağ kalan eşin hakkını kaldırıyor; (Sanki onun 
mirasçısı gibi) böylece 5434 sayılı Yasa, sanki Dev
let memuru olanların evlenmelerini, yuva kurmala
rını önleyici bir tedbir olarak getirilmiş gibi bir an
lam kazanıyor. Yani karı - koca, memur olduğu 
takdirde, Emekli Sandığına bağlı olurlarsa bir ce
za hükmünü taşıyor âdeta. İkisi evlendiği takdir
de, birinin ölümü halinde, kendisine intikal etmesi 
gereken emekli aylığı intikal etmiyor. 

Sayın üyeler; 

Demokratik yasaların amacı, uygulandıkları top
lumların eşit haklar çerçevesi içinde mutluluklarım 
ve düzenini sağlamaktır. Düzen ve huzurun, ayrım 
gözetmeden yurttaşlara eşit haklar sağlamayı gözet
mekle gerçekleşeceğini açıklamaya gerek yoktur. 

Bu nedenle, 5434 sayılı Yasanın 68 nci maddesi
ne eklenecek bir - iki fıkra ile bu sosyal problemin 
bir ölçüde çözümlenmesi yoluna gidilmesinin artık ka
çınılmaz bir zorunluk olduğunu belirtirken, «Kadın 
- erkek eşitliği» ilkesine bağlı kalmanın, en gerçek
çi ve gerekli örneğini de bu Yasada yapılacak deği
şiklik ile saptamak mümkün olacaktır. 

Ben, «Bu aylık yalnız kadına bağlansın.» demiyo
rum; eşlerden kadın ölürse, kocaya da aynı b;çimde 
kadının emeklilik aylığı intikal ettirilsin; -bunu dile
mekteyim. 

Bundan dolayı, karı - koca Devlet memuru olan 
eşlerden birinin gaybı halinde; yaşam koşulları, er
kek olsun kadın olsun aynı güçlüğü doğuracağından, 
hayatta kalan eşe ölen eşin emekli aylığının intikal 
etmesi yolundaki yasa önerimizi (ki, bu yasa öneri
mizi dün sundum Meclis Başkanlığına) Hükümetin 
daha geniş kapsamlı olarak ele alıp desteklemesini 
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ve öncelik vermesini diler, Yüce Senatoyu saygıla
rımla selâmlarım efendim. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Konuşmas sırası sayın Lûtfi Büken' 
de. Buyurun sayın Bilgen. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, sayın se
natörler; 

Bu tasarı üzerinde mütehassıs arkadaşlarımız de
taylarına kadar inerek fikirlerini net olarak söytemek-
teler; onlara katılıyorum. 

Ben bu tasarıda birkaç noktada gördüğüm eksik
liği belirteceğim. 

Bizim Anayasamızın başlangıcında, «Bütün fert
lerini, kaderde, kıvançta ve tasada ortak,» olmaları
nı öngören hükmüne bu tasarının aykırı olduğunu be
lirtmek için söz aldım. 

Hepsinin devlet memuru olması, emekli olması 
kaderde ortaklık; ama belli bir tarihten sonraki emek
lilere bir kısım avantajlar sağlarken, ondan öncekile
re bu hakkı tanımamak, sonrakilerin kıvancına önce
kilerin katılamaması gibi bir terslik yaratmaktadır. 
Öncekilerin tasalarına sonrakilerin ortak olmasını is
teyemeyiz. Çünkü, Anayasa bizi ileriye doğru götür
mektedir. Mademki «Sosyal Devlet» ilkesini kabul 
etmişizdir; gönül ister ki, bütün fertler hiç tasa gör
mesinler, hep kıvançta ortak olsunlar; ama hiç ol
mazsa bu Kanunu geçirirken, elimizde olan bir im
kânı kullanıp fertlerin, emeklilerin, bizim vereceği
miz bir kararla kıvançta ortak olmalarını sağlamak 
lâzımdır. 

Çalışmakta olan memurların maaşlarına bir zam 
yapıldığı zaman, (Şu, ya da bu şekilde katsayı yük
seltilmesi, gösterge yükseltilmesi filan...) «Şu tarihten 
itibaren memuriyete girenler faydalanacak.» diye bir 
şey demiyoruz; o anda çalışmakta olan bütün devlet 
.memurlarının bundan yararlanmasını sağlıyoruz; bu, 
normal bir şeydir, tabiîdir. Öyle ise, emeklilik de dev
let memurluğunun doğal bir sonucudur. Çalışırken 
ayrım göstermediğimiz bir konuda, çalışmanın doğal 
sonucu emeklilikte ayrım göstermek de haksızlık ol
maktadır. 

Emeklilerden bir grupuna hak tanırken, bunu bir 
tarihle, bir zaman şeridini çizerek ayırmak, belki Hü
kümet bütçesi bakımından kolay gelmektedir: ama 
biraz evvel arkadaşlarımın da belirttikleri gibi, bu 
kolay yol, sosyal adaleti biraz daha kırmakta, uçu
ruma atmakta, dengesizliği artırmaktadır. Bu da ya
rın başımıza bir hayli belâlar getirecektir Burun da 
düzenltilmesi mürriküridür. 

Çalışmakta olan memurların, hizmetlilerin, her
hangi bir zamdan, ekten faydalanmalarında işe baş
layış tarihini aramayışımız ne kadar doğal ise, emek
lilerin de emekli oluş tarihlerini hesaba katmadan, 
hepsine eşit olarak kıvanç dağıtmak Parlamentonun 
görevidir sanırım. 

Bu tasarı, ister bizim iddia ettiğimiz şekilde çık
sın, ister Hükümetin getird'iğ sekide çıksın, 30 maaş 
değil, 130 maaş üzerinden de çıksa, yine emekliler ta
sadan kurtulamayacaklar demektir. Çünkü, bir ay
dan beri aşağı yukarı bu Kanun Mecliste görüşülme
ye başlar başlamaz, bu emeklilik ikramiyesini bütün 
ömrü boyunca bir evceğize yatırmak hayalini bilen 
yap - satçılar apartman dairelerine büyük kentlerde 
50 - 100 bin lira açıktan zam yapmışlardır; derhal 
bu zammı yapmışlardır. 

Bunun manası şudur: 
Eski emeklilik - üzerinden eski fiyatlarda bir daire 

temin edebilen insanlar, son zamanlarda bunu temin 
edemiyorlar idi. Bir yıla bir aylık mükâfat karşılı
ğında; iyi yerde olmasa bile, bir daireye sahip olma 
hayali yine kırılmış bulunmaktadır. Öyle ise, içinde 
bulunduğumuz bozuk düzen şunu söylüyor bize: 

«Devlet memurlarını olduğu gibi, emeklileri dahi 
kitacılıktan kurtarmayacağız, sizi daire sahibi yap
mayacağız.» demektir bu. Buna bir çare bulmak lâ
zım. 

Evet, fiyatların çok arttığını biliyoruz; demitin 
yokluğunu çimentonun karaborsasını, şunu bunu hep
sini biliyoruz, ama bütün bunların gereği olan tabiî 
fiyat yükselmelerinin dışında; sorunuz, tetkik ediniz 
İstanbul, Ankara, Bursa gibi emeklilerin yoğunlaştığı 
yerlerde, sırf bu Kanun çıkacak, Devlet bu emeklilere 
fazla para verecek diye yap - satçılar 5 0 - 1 0 0 bin lira 
ararında zam yapmışlardır. Buna da bir çare bulmak 
lâzım. Hükümet, Devlet sanayi kesiminde bazı mal
ların fiyatlarına bir hudut çekiyor, maliyet hesapları 
yapıyor, «Şu fiyata satacaksın, ondan fazlaya sattır
mam.» diyor. Bu, ne dereceye kadar doğru hesap edi
lir; o ayrı bir tartışma konusudur; ama bir müdaha
le imkânı var. 

Öyleyse, bu yap - sat sisteminde de Devletir. mü
dahalesini gerektiren bir konu var. Ben bu tasarı üze
rinde görüşlerimi, sadece bunları ifade ederek izah et
mek isterim. 

Tekrar ediyorum; grupum adına konuşulan husus
lara ve arkadaşlarımın belirttiği görüşlere benim 
ekleyeceğim bir şey yoktur. Bu işin mütehassısları, 
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yeri geldikçe maddeler üzerindeki fikirlerini söy
leyeceklerdir; ama şu üç nokta benim için çok önem
lidir: 

Birincisi; Anayasanın dibacesinde mevcut «Kı
vançta ortaklığa» bütün emeklileri katmamız lâ
zım, bir. İkincisi; memuriyette yapılan bir zr.mda, 
memuriyete giriş tarihine bakılmaksızın nasıl herkes 
faydalanıyorsa, emeklilik de memuriyetin doğa bir 
sonucu olduğundan, emeklilik tarihine bakılmaksızın 
hepsinden faydalanmaları, iki. Üçüncüsü böyle bir 
Devlet parasının emeklilere aktarılacağı havadisi 
ortaya çıkar çıkmaz bir ev sahibi olma hayali ku
ran insanların düş kırıklığına uğratılması p3hası
na yap - satçıların bu fırsatçılığına da bir son ve
rilmesi gerekir. Bunu belirtmek istedim 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, şahıslan adı
na söz alan sayın üyelerin konuşmaları bitmiştir. 
son söz sizindir, buyurun. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Kara-
hisar) — Kanunun müzakeresinin sonunda istiyo
rum. 

BAŞKAN — Kanunun tümünü müzakere edi
yoruz... 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Kara-
hisar) — Maddeler bittikten sonra son söz olarak 
konuşmak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — En son sözü istiyorsunuz. Peki 
efendim. 

Komisyon adına Komisyon Başkanı Sayın Yiğit 
Köker, buyurunuz. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Ben maruzatıma başlamadan önce kısaca bir 
hususu arz etmek istiyorum. Sayın Bilgen arkadaşı
mın anlayamadığım bir beyanı oldu, «Sat - yap-
çı» mı dedi, «yap - satçı» mı dedi; «Onlar fırsat bil
di, bina fiyatlarını artırdılar.» dedi. 

Ben, o bina fiyatlarının artışıyle Emekli Sandığı 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki rabıtayı anlayamadım. O başka iş; apart
man mı alır, otomobil mi alır, gider kumarda mı 
yer, yahut çoluğunun çocuğunun nafakasını mı te
min eder; o, bizim bileceğimiz iş değil. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada C. H. P. Grupu adına konuşan değerli 

arkadaşım Sayın Gündoğan, 5 milyarlık bir malî 
külfet getirdiğine mütedair beyanımı savsat:-* ve 

yalan olmakla vasıflandırdı. Kendileri ^imdi bura
da yok; ama ben zabıtlara tescil ettirmek için he
sabı vermek istiyorum. 

Emekli Sandığı tarafından yapılan aktuarye he
saplarına göre, bu yıl bu Kanun çıktıktan sonra 40 
bin memurun emekliye ayrılacağı hesap edilmiştir. 
Bu memurlardan halen 25 yılın üzerinde hizmet 
eden 1 nci derecede 14 550 memur, 2 nci derecede 
12 900 memur, 3 ncü derecede 21 400 memur, 4 ncü 
derecede 29 250 memur, 5 nci derecede 30 600 me
mur, 6 nci derecede 45 650 memur ki, ceman 1-6 nci 
derece arasında heran emekli olabilme imkânına 
sahip 199 800 memur bulunduğu hesap edilmiştir. 

Yine Emekli Sandığı tarafından yapılan hesap
lara göre, 1 nci dereceden 10 bin, 2 nci dereceden 
6 bin, 3 ncü dereceden 7 bin, 4 ncü dereceden 10 bin, 
5 nci dereceden 5 bin, 6 nci dereceden de 2 bin ki, 
ceman (Bu biraz önce ifade ettiğim 199 800 memur
dan) 40 bininin emekli olacağı hesap edilerek: 1 nci 
dereceden emekli olacaklara 176 850 lira, 2 nci de
receden emekli olacaklara 145 377 lira, 3 ncü dere
ceden emekli olacaklara 125 244 lira, 4 ncü derece
den emekli olacaklara 109 107 lira, 5 nci derece
den emekli olacaklara 95 238 lira, 6 nci dereceden 
emekli olacaklara 81 900 lira hesabiyle ceman 
5 248 530 000 liralık bir malî külfetin vukua gele
ceği Emekli Sandığı tarafından hesap edilmişti. Ben 
bir önceki maruzatım sırasında bu 5 248 530 000 li
ranın küsuratını söylemedim, 1976 malî yılı içinde 
emekliye ayrılacakların Devlete 5 milyar liralık bir 
külfet tahmil edeceğini ifade ettim. Söylediğim ra
kamda ve hesaplarda bir yanlışlık olduğunu sanmı
yorum; yalan hiç yok. 
Değerli arkadaşlarım; 

Yine Sayın Gündoğan arkadaşım burada konu
şurlarken, •:«Askerleri susturmak için onların inti
baklarını yaptınız, 1970 öncesindekilerin intibakla
rını da yaptınız.» şeklinde bir beyanda bulundu. 

Yine bu konuda Komisyonumuzdaki müzake
reler sırasında ileri sürülmüş bulunduğu cihetle, 
o vakit ilgililer tarafından ileri sürülen ve karşı fi
kir sahipleri tarafından ileri sürülen bir hususu 
Sayın Gündoğan arkadaşıma hatırlatmak için ve 
zabıtlarda bulunması için burada da tekrar etmek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biliyorsunuz, subay ve astsubay olabilmek için 

muayyen tahsil derecelerini ihraz etmiş bulunmak 
ve askerî personelin bazı rütbeleri ihraz etmiş bu
lunması da şart. 
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Meselâ bir zatın kaç yıl zarfından albay ola
cağı, kaç yıl zarfında tuğgeneral olacağı, kaç yıl zar
fından korgeneral olacağı belli ve muayyen bir 
tahsilden sonra da subay nasbedildiği de belli oldu
ğuna göre, askerlerin 1970 emeklilerinin 1970'den 
sonra emekli olmuş olanlara kıyasla durumlarını 
ıslâh etmek fevkalâde kolaydı. Nitekim, bunu Hü
kümet bir kararname ile de yapmıştır, Sayın Gün-
doğan'ın ifade ettiği gibi; ama takdir buyurursunuz 
ki, 1970 öncesi dediğimiz zaman 29 Ekim 1923 ta
rihine kadar gidecek bir intibak düzeni içinde tah
sil dereceleri fevkalâde farklı, görev unvanları 
fevkalâde farklı, bir rütbe ve kıdem esası da mev
cut olmayan sivil personel için bir intibak sistemi
nin bulunması mümkün olamamıştı t. 

Nitekim, Sayın Maliye Bakanının da ifade ettik
leri gibi, ne 2 sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararna
me, ne Sayın Gündoğan arkadaşımın ifade ettikle
ri gibi, 1101 sayılı Kanun, ne 12 Sayılı Kanun Kuv
vetindeki Kararname ve ne de 1897 sayılı Kanun 
intibaklarda mutlak bir eşitlik getirmemiştir. 

Değerli arkadaşlarıma şimdi bir hususu arz et
mek istiyorum. 12 Sayılı Kanun Kuvvetindeki Ka
rarnamenin 36 ncı maddesi ve 1897 sayılı Kanunun 
intibakla ilgili hükümleri ne diyor?.. 

« 1 . 3 . 1975 tarihinde vazifede bulunanlardan 
tahsil derecelerine göre yükselebilecekleri mükte
sep hak aylığını almış olup da, müktesepleri daha 
yüksek bulunanlar bir defaya mahsus olmak üzere 
tavanı delebilirler.» 

Yani, söylenen lâf bu. 
Peki değerli arkadaşlarım, şimdi ben size müşah

has bir misalle hâdiseyi anlatmak istiyorum. Çün
kü, üzerinde fevkalâde spekülâsyon yapılan bir ko
nu olduğu için arz etmek istiyorum. 

Bilfarz bir ilkokul mezunu 14 ncü dereceden 
vazifeye başladığına göre ve 7 nci dereceye de 21 
senede gelebileceğine göre, bu ilkokul mezunu 
1 . 3 . 1975 tarihinde 20 sene 11 ay 20 gün hizmeti 
olsaydı: ki, nitekim böyledir, birçokları var bu ta
vanı delme imkânına sahip olamamıştır, han.' mut
lak eşitlik? Yok mutlak eşitlik. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yine arz ediyorum; bir ortaokul mezunu İ4 ncü 

derecenin 2 nci kademesinden vazifeye başlar. Yük
selebileceği tavan derecesi 5 nci derecenin son ka
demesidir ve 32 yılda gelebilir buraya. 1.3.1975 ta
rihinde 32 yıldan daha az hizmeti bulunan ortaokul 
mezunları artık 4 ncü dereceye, 3 ncü dereceye ter
fi imkânına sahip değildirler; ama o tarihte hizmet 

süresini doldurmuş bulunanlar tavanı delme imkâ
nına sahip olmuşlardır. 

O halde, o intibak hükümlerinin dahi mağdur
ları vardır. Biz demiyoruz, ben şahsan söylemiyo
rum, bu görüşmekte olduğumuz Kanun tasarısı 
mutlak eşitliği sağlamıştır, mutlak sosyal adaleti 
sağlamıştır demeye imkân yok; ama şunu da ifade 
etmek istiyorum, Sayın Üçok arkadaşımın da ifade 
ettikleri gibi, «Bu Yasa Meclisten geldiği gibi çıkar
sa, bu Yasadan faydalananlar da huzursuz olacak
lar.» fikrine itibar etmek de benim şahsi kanaati
me göre mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kanun eksik olabilir; fakat hüsnüniyetle müna

kaşa edilmiş ve hazırlanmıştır, Yüce Meclisten bu
raya kadar gelmiştir. Yüce Senatonun da bu anla
yış içinde kanunu en kısa süre zarfında neticelen
dirmesini diliyor ve Yüce Heyetinize saygılar sunu
yorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş

kan, müsaade ederseniz Komisyon Başkanından bir 
sorum olacak? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Efendim, 

Komisyon Başkanı birinci açıklamasında, «Daha 
ileri bir neticeye varmak için bu tasarının yükünü 
de hesap etmek zorunda kaldık.» diye ifade ettiler. 
Sayın Maliye Bakanı hepimizi ferahlatıcı bir ha
berle, «Bir malî külfet, Hazinenin tahammül ede
meyeceği gibi bir vaziyet yoktur.» dediler. Bu çeliş
kiyi nasıl anlamamız lâzım geldiği hususunda lüt
fen bizi aydınlatsınlar efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, cevap 
verecek misiniz efendim? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
ben Sayın Tahtaküıç'ın müşahade ettikleri çe
lişkiyi sezemedim. Ben malî portesini ifade et
tim, kanun ne getiriyor; Türk memuruna, Türk emek
lisine ne getiriyor onu ifade ettim. Sayın Maliye Ba
kanının ifade ettiği hususla benim ifade ettiğm hu
sus ayrı ayn hususlar. Bu itibarla bir çelişki oldu
ğu kanaatinde değirim. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın. Ahmet Cemil Kara, konuş

maların sınırlandırılması için bir önerge vermiş 
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bulunuyorsunuz. Zaten konuşan sayın üyelerin ade
di 5'i geçmediği için bu önergenizi muameleye koy
muyorum. 

Say/1 üyeler; 
§u suretle kanun tasarısının tümü üzerindeki gö

rüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bilinci maddeyi okutuyorum. 
5434 Sayılı T. C. Emek'i Sandığı Kanununun 6 ncı 
Mr idesi ile Bu Kanuna 1425 Sayıh Kanunla Eklenen 
Ek 6 ncı Maddenin Değiştirilmesine ve Aynca 2 Ek 
ve 1 Geçici Madde Ekîenmesüıe Dair Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa 8 . 7 . 1971 gün ve 1425 sayılı Kanunla 
eklenen ek 6 ncı madde aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Ek madde 6. — Emekli, adi malullük, vazife 
malulülügü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme 
yapılan; asker, sivil tüm iştirakçilere, her tam fiilî 
hizmet yılı için, ek 4 ncü maddeye göre hesap edi
lecek aylık bağlamaya esas tutarların bir aylığı emek
li ikramiyesi olarak verilir. 

Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 30 fii
lî hizmet yılından fazla süreler nazara alınmaz. 

Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü ay
lığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapılma
dan ölen iştirakçiler için yukarıdaki esaslara göre 
hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa veya top
tan ödemeye hak kazanan dul. ve yetimlere 5434 sa
yılı Kanunun 68 nci maddesinde gösterilen hissele
riyle orantılı olarak ödenir. 

Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden işti
rakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ayrıl
malarında, yalnız sonradan geçen hizmetlerine kar
şılık yukarıdaki esaslara göre emekli ikramiyesi öde
nir. 

Şu kadar ki, evvelce verilmiş olan ikramiye ile 
semadan geçen hizmetler için ayrıca tahakkuk et
tirilecek ikramiyenin hesabına esas alınan fiilî 
hizmet süreleri toplamı 30 yıldan fazla olamaz ve 
evvelce 30 hizmet yılı için emekli ikramiyesi öden
miş olanlara hiçbir şekilde ikramiye farkı ödenmez. 

5434 sayılı Kanunun 88 nci maddesi kapsamı
na girenlerin emeklilik ikramiyeleri hakkında da 
yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır. 

Sandıkça tahakkuk ettirilecek emeklilik ikrami
yelerini almadan ölenlerin ikramiyeleri, kanunî mi
rasçılarına ödenir. 

Bu madde gereğince ödenecek emeklilik ikramiye
si ödendikçe onayı veren kurumca, Sayıştay v . Da
nıştay Başkanlarının ise kendi kurumlarınca, yazı 
ile istenilmesi üzerine en çok iki ay içinde fatura
sı karşılığında Sandığa ödenir. 

Ölenlerin hak sahiplerine ödenecek emeklilik ikra
miyesinin tahsili hakkında da yukarıdaki fıkra hük
mü uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, birinci madde üze
rinde konuşmak isteyen sayın üye var mı?.. Sayın 
Lûtfi Bilgen, buyurun efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

Bu madde, işçilerle memurlar arasındaki ayrımı 
yaklaştıran bir maddedir. Hiç olmazsa ücrette 1 yıl 
hizmete karşılık 1 aylık gelir gibi bir şey; fakat bu 
yetmez. Aslında İşçi - memur ayrımı deği', işçi - me
mur birleşimi üzerinde durmak gerekir ve bu adım 
devam ettirilmelidir. 

Zamanımızda işçilerle memurları tarif etmek 
de mümkün olmamaktadır. Eski bir tarife göre, 
«Beden işi, fizik gücünü fazla gerektiren işlerde ça
lışanlara işçi; beyin işi fazla olan işlerde çalışanlara 
memur denir.» tarifi yapılmıştır. Halbuki, zamanı
mızda öyle hizmetler vardır ki, bir işçi bir elektro
nik makineyi, beyni çalıştırmaktadır ve kafa kullan
maktadır; bu adam işçidir. Öyle memuriyetler var
dır ki, dairelerde odadan odaya evrak dolaştıracak. 
b?cak çalıştıracaktır; bu da memurdur. 

Öyle ise zamanımızda işçi - memur ayrımı yap
mak mümkün değildir.Ancak işçi - memur ayrımı 
yapmak değil, işçi - memur birleşimi yapılabilir. 
Bu da, sosyal haklarda bir birlik sağlanırsa olur. 
Sosyal haklardan bir tanesi budur. Bir işçinin bir 
yıllık hizmeti karşılığında aldığı bir aylık gelir, bu
gün emekli memurlara da tanınmak suretiyle bu 
adım atılmıştır; ama bu yetmeyecektir. Öyle bir nok
taya gelmeliyiz ki, işçi ile memurun sosyal hakları 
ne ise, eşit olmalıdır. Örneğin; memurlar sendika
laşma hakkına sahip olacaklardır. Örneğin; memur
lar toplusözleşme hakkına sahip olacaklardır. Ör
neğin; memurlar grev hakkına sahip olacaklardır. 
İşte o zaman Türkiye'de sosyal denge kurulabilir. 
Biz, işçilere grev hakkı, toplusözleşme hakkını ver
me çabasına girdiğimiz tarihlerde; yani bugünkü 
Genel Başkanımız Sayın Ecevit'in Çalışma Bakan
lığı zamanında da, grevin, toplusözleşmenin Türki
ye'ye zarar getireceği iddia edilmişti; halbuki zarar 
değil, çok yarar geldi. 



C. Senatosu B : 71 

Sayın Köker konuşmasında yap - sat sistemi ile 
bu Emeklilik Kanununu bağdaştırmadığını, bağın
tı kuramadığını söylediler. 

Sayın Köker gayet iyi bilirler, bağıntı kurdular; 
ama söylemek işlerine gelmedi. Bir rakam verdiler, 
Türkiye'de bu sene 40 bin kişinin emekli olacağını 
söylediler. Acaba hepsinden senet mi aldılar; 40 bin 
kişiden emekli olacaklarına dair?.. Hayır. Birinci de
receden şu, iki ve üçden şu kadar insan var dediler; 
bunların hepsinin emekli olacağı var sayıldı ve böy
lece bunlara ödenecek beş milyar küsur liralık ra
kam çıkarıldı. 

Bir defa bu, komisyon sözücüsünün ve Hüküme
tin belirttiği 40 bin kişinin mutlaka emekli olması 
gerekmez ve bunu gerektirmeyecek emareler de var
dır. îşte bu bakımdan, hesap edilen beş milyar lira 
harcanmayacağından, bizim grup sözcümüz bu ra
kamı beğenmemiştir, yanlış bulmuştur, fazla bulmuş
tur. Neden?... Konuşmamda ifade etmiştim, bu tasa
rı Meclislere geldiği günden bu yana yap - sat siste
mindeki dairelerin fiyatı 50 bin lira, 100 bin lira arttı 
birden. Her gün temas ediyoruz, gidiyoruz, konuşu
yoruz; iki ay, üç ay önce emekliye ayrılacağını ve 
bunun hesabını yaptığını söyleyen birçok kişilerin 
bugün hedefi olan bir daireyi alamamak nedeni ile 
korkusu ile bundan vazgeçtiğini hissediyoruz, görü
yoruz. îşte hesap da meydanda. Ben bunu demek is
tedim. Ama bütün buna rağmen bilinci maddenin 
benim tarafımdan müspet oy alacağını belirtmek is
tiyorum ve saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Birinci madde üzerinde konuşmak 

isteyen başka sayın üye var mı?... Yok. 
Sayın üyeler, bu madde üzerinde birçok değiştir

ge, önergesi var; bunları sırası ile okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 1 nci maddesi ile de
ğiştirilmesi öngörülen, 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa 1425 sayılı Kanun ile 
eklenen ek madde 6'nın 1 nci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

C. H. P. Grupu C. H. P. Grupu 
Başkanvekili Başkanvekili 

istanbul Artvin 
Fikret Gün'doğan Reoai Kocaman 

Trabzon Gaziantep 
Hasan Güven Salih Tanyeri 

1 . 6 . 1976 O : 1 

I «Ek madde 6. — Emekli, âdi malûllük, vazife ma-
I lüllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapı-
I lan; asker, sivil tüm iştirakçilere, emekli keseneğine 
I esas aylıkları üzerinden her tam fiilî hizmet yılı için 
I bir aylık tutarında ikramiye verilir.» 

BAŞKAN — İkindi değiştirge önergesini okutu-
I yorum: 

I Yüksek Başkanlığa 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı-
I ğı Kanununa 1425 sayılı Kanun ile eklenen ek 6 nci 
I maddenin değiştirilmesine ilişkin tasarının madde 1 

ek madde 6 başlıklı metinde ilk fıkradan sonra: 

I «Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içeri-
I sinde emekli olacaklara toptan ödenecek ikramiyenin 
I yüzde 5'i kadar fazla ödeme yapılır,» 
I Fıkrasının ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
I Süleyman E. Ergin 

I BAŞKAN — Diğer bir önerge var, okutuyorum: 

I Sayın Başkanlığa 

I Tasarının 1 nöi maddesindeki ek 6 nci maddenin 
4 ve 5 nci fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilme-

I sini arz ve teklif ederim. 

I Malatya 
I Hamdi Özer 

I Emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü ikrami-
I yesin'i aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna gi-
I renlerin tekrar emekliye ayrılmalarında, kendilerine 
I verilecek ikramiye emekli keseneğine esas son aylığın 
I derece ve kademesi ile tüm hizmetleri dikkate alı-
I narak, ilk defa emekli olanlar gibi hesaplanır. Bu 
I suretle tahakkuk eden ikramiyeden evvelce almış ol-
I dükları ikramiyenin yüzde 5 faizli tutarı çıkarıldıktan 
I sonra geri kalan kısmı kendilerine ödenir. 

I Tahakkuk ettirilecek ikramiye 30 yıl fiilî hizmet 
I esasına göre hesaplanır. 

I BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyorum: 

I Yüksek Başkanlığa 

I Görüşülmdkte olan tasarının 1 nci maddesi ile 
I değiştirilmesi öngörülen 5434 sayılı Türküye Cumhu-
I riyeti Emekli Sandığı Kanununa 1425 sayılı Kanun 
I ile eklenen ek madde 6'nın 5 nci fıkrasının aşağıdaki 
I şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
I Saygılarımızla. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu 
Grupu adına başkanvekiMeri: 

istanbul Artvin 
Fikret Gündoğan Recai Kocaman 

Gaziantep Trabzon 
Salih Tanyeri Hasan Güven 

«5434 sayılı Kanunun 88 nci maddesi kapsamı
na girenlerin emeklilik ikramiyeleri hakkında da yu
karda hükümlere göre işlem yapılır. Bunlardan en 
az 10 yıl Türkiye Cumhuriyeti Erriekli Sandığına ta
bi bir hizmette çalıştıktan sonra, Sosyal Sigortalar 
Kurumuna tabi bir göreve geçenlere, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığına tabi hizmetlerMn her tam 
fiilî hizmet yılı için yukariki hükümlere göre ikra
miye verilir. Ancak, bu süreler için ayrıca kıdem taz
minatı ödenemez.» 

BAŞKAN — Başka bir önerge var, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanunu .le ilgili tasannın 1 nci maddesinin sonuna 
aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

-Malatya 
Hamdü Öz<er 

Geçici madde — Bu kanunun yayımı tarihinde 
35 fiilî hizmet yılını doldurmuş olanlara ödenecek 
ikramiye, 5 yıl süre içinde bugünkü katsayısı üze
rinden hesaplanarak ödenir. 

BAŞKAN — Sayın önerge sahipleri, önergeleri
nizi izah etmek isteğiniz varsa söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Güven. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Saym Başkan, 
sayın üyeler; 

Önergemizin öngördüğü esas 30'u aşrnaımak üze
re verilmesi öngörülen ikramiyenin dayanağının ne 
üzerinden hesaplanacağıdır. Brüt maaş üzerinden 
ikramiyenin hesaplanması, hem adalet esaslarına 
uygun olacak, hem de çalışanların büyük bir k'esim'i-
ni teşkil eden Sosyal Sigortalar Kurumundaki emek
li kesim ile aralarında adaletli bir ortam yaratmayı 
öngörecektir. 

Sorunu açıklığa kavuşturalbihnek için çıplak ra
kamlara müracaat edeceğiz. Bugünkü durumda 
en çok birinci derece gösterge üstfü maaş alan 
1 000 + 60Û ve brüt 432 bin lif a, Emekli Sandığı 
göstergeleri esas alındığında 268 bin lira, fark 164 
bin liradır. 

I 1 000 + 200\ie ise bu brüt 324 bin lira, emekli 
I göstergesinde 216 bin lira, faîlk 108 bin liradır. 
I Birinci derecenin 4 ncü kademesinde ise brütten 
I 270 bin lira Emekli Sandığı göstergesinden 189 bin 
I lira, fark 81 bin liradır. 
I Bunları zikretınektıeki amacım, sorunu ortaya 
I koyarken bu biraz kabarık görünen çarpıcı rakamlar 
I ortaya atılıp, bunların arkasına sığınarak esas daiha 
I gerçekçi olan malî porteyi oluşturan alt kadernelerde-
I ki rakamlara dayanılmıyor. 
I Şimdi, göreceksiniz ki, 2 nci derecenin birinci 
I kademesinde ise birden bire bu rakam brütte 205 
I bin liraya düşüyor, Emekli Sandığının göstergesi-
I ne dayanılınca 150 bin lira oluyor. 
I Şimdi bugün 900 bin kamu personeli bulunmak -
I tadır. Emekli olacakların yüzde 90'a yakını genel-
I lîkle 2 nci derecenin altında bulunan kesimlerdedir. 
I Zaten ilkokul mezunlarının 7'den yukarıya, ortaokul 
I mezunlarının 5'ten yukarıya, lise mezunlarının 3'ten 
I yukarıya çıkma olanaklarının olmadığı bir ortamda 
I 1 - 2 özellikle yüksek tahsilli kişilere kalmış kadro-
I ların oluşturulacağı yeridir: Sonra bu rakamlarda 
I Ib'ir şaşırtıcı da yön vardır. 6 - 7 seneden beri emek-
I lilik işleri tam oturmadığı için tavan delmeler, ta-
I bani ardaki oynamalar nedeniyle birçok kimse emek-
I l'i olmadı. Çünkü; ileride daha iyi şartları kazana-
I cağı ümidiyle. 

I Şimdi elimizde mevcut resmî kayıtlara göre, 25 
I hizmet yılını dolduran 14 bin kişi, 26 yılını doldu-
I ran 12 bin kişi. Sonuç olarak 80 bin kişi emeklilik 
I hakkını kazanmış bulunmaktadır. Fakat, size bir 
I başka rakam daiha vereceğim. 6 yıl içerisinde emek-
I li olanların sayısı da 50 bini aşmamaktadır. Demek 
I ki, ortalama 7 - 8 bin kişinin emekli okluğu bir or-
J tamda sayın yetkililer «her sene en az 20 (bin kişi 
I emekli olacak, bu sene 40 toin kişinin emekli olması 
I lâzım» diyorlar. Şimdi, burada bu rakamlarda in-
I safla, gerçekle bağdaşır taraf var mı?.. 6 yıl içerisin-
I de 50 bîn kişi emekli olmuş, bir yıl içerisinde şimdi 
I 40-50 bin kişi emekli olacak. Bu hayal. Bu rafcam-
I lan taibiî ortaya koyunca malî porte birden bire ka-
I bank gibi görünüyor. 

I Şimdi bu yasa çıktığı takdirde görülecektir ki, 
I Mart ayında bu sene en azından gösterge arttırılma-
I dığı için memurlar 9 göstergenin 10 veya 11 'e çıkma-
I sini beklemektedir. 9 gösterge 11'e çıktığı takdirde 

birinci derecenin tepe noktalarında fark ikramiyede 
I 6 0 - 7 0 bin liraya birinci ve ikindi derecede en az 
I 4 0 - 5 0 bin liraya çıkacağına göre. bu arkadaşların 
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emekli olması düşünülemez, emekli olmayacaklar-
dır, Yani, böyle bir yük yoktur. Kaldı M, biz yap
tığımız hesaplara göre, demin verdiğim tablodan 
aradaki farkları da Verdim, en iyimser bir hesapla 
40 bin kişinin emekli olacağını da düşündüm. Hat
tâ ve hattâ birinci ve ikinci derecedeki 5 bin kişi 
de emekli olacağını nazarı itibara aldım, benim yap
tığım hesaplarda brütle, emekli göstergesi arasındaki 
fark, 1,5 milyarı bir türlü bulamadı. Hattâ ve hattâ 
1 milyarın da altımda. 

Kaldı ki, demin bahsettiğim yasa çarpıklıkları 
nedeniyle, emekli olmayan kişiler tavan delmek su
retiyle, bugünkü durumlarını almış kişi bir defaya 
mahsus olmak üzere emekli olduktan sonra, yeni 
yasa düzeniyle tavanı taşamıyacağına göre, ona göre 
yaptığımız hesaplarda emekli göstergesi ayrı ayrı 
alındığında bütçeye getireceği fark, 600 ile 700 mil
yon lira arasındadır. 

Şimdi, düşünün bir işçi bugün emekli olduğu 
zaman en çok 270 bin lira alabiliyordu. Yalnız, 
dün Resmî Gazetede yayınlanan yeni ücret sistem
lerinle göre bu 400 bine doğru gidiyor. Kaldı ki, 
toplu sözleşmelerle de bu daha yukarıya da götürü-
lebiliyor. 

O halde, orgeneral 1 000 + 600 alıyor diye, 
bunların sayısı 10'u geçmediği bir ortamda, memur
lara da 268 bin lira kadar bir para veriyoruz demek 
doğru değildir?. Çünkü, ancak yüzde 95'inden faz
lası 200 bin liranın altında ikramiye alacak kesimler
den emekli olabiliyor. «İstisna kaideyi bozmaz.» 
esas olan; bu büyük kesimin emekli göstergeleri göz 
önünde tutularak, buna göre meseleyi ortaya koy
maktın Yoksa, 3 - 5 tane dar kadro için sıkışık bir 
durumda ki, o dahi bir işçi kadar ikramiye alamıya-
caktır. İşçinin ikramiyesi 270 bin liradır ki, şu son 
değişikliklerle daha da yukarıya çıkmıştır. 

Bu gerçekleri gözönünde tutarak işçi memur ay
rılığını da giderek azaltıp, ortadan kaldırmanın bir 
nişanesi olarak bu önergeyi huzurunuza getirmiş 
bulunuyoruzj Önergedeki amacımız, deminden be
ri verdiğim çıplak ve net rakamlarla büyütüldüğü ka
dar büyük bir fark getirmiyoruz, Ancak ve ancak 
şu geçici dönem geçtikten sonra, istikrarlı bir ortam
da 500 - 600 milyona mal olacaktır; fakat şu ka
barık rakamların emeklilik işlemlerinde bu miktar 
bir ölçüde mutlaka taşabilecektir. Ama hiçbir su
rette dahi 30 sene hizmet yapmış olan bir memur 
ki, birinci dereceye gelen bir memur için 176 bin lira, 
ikinCi derecedeki bir memur 150 bin lira ile bugün 
en ilkel şartlarla 60 metre karelk Etlikle bir daire 

I alma olanağından bile mahrumdur. Çünkü, kalo
rifersiz 60 - 70 metrekarelik daireler 150 - 200 bin 

I liraya orada satılıyor. 30 sene emek vermiş, hiz-
I met vermiş, uğraşmış, didinmiş, sonunda Devlet ola-
I rak ona tanıyacağımız halk ve imkânın azamî hufdu-
I du nihayet bu olacaktır. 

Buna mukabil işçilerin durumu bu ortamda 270 
I bin liraya kadar çıkabiliyor. Bu çarpıklığı gidermek 
I için önergemize iltifat etmenizi rica eder, hepinizi 

saygılarımla selâmlarım. (C. H. P. sıralarından al-
I kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer, önergenizi izah 
I etmek üzere buyurun. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 
I yardımcı olmak için bir hususu arz ermeme müsaa

de buyurur musunuz?.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Simidi verilmiş 

1 olan önergelerin hepsini birden muameleye koyula
şanız da, tek tek aykırılık derecesine göre sıraya ko-

I yup, tek tek işleme kayadanız, önergeler hatalı ka
bul veya hatalı rdddolmaktan kurtulur. Bu itibarla, 

I lütfedin aykırılık derecesine göre sıraya koyun, tek 
tek söz alan önerge sahiplerine izah hakkı verin, 

I oylansın o işlemden çekilsin, öbür önergeye sıra 
I gelsin. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. Za-
I ten aynı usulü uyguluyoruz. Aykırılık derecesine 
I göre sıraya köydük, okuttuk. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Aynı değil efen-
I dim. Şimdi Sayın Özer'e söz vermeyeceksiniz. On

dan evvel konuşan saym üyenin önergesini işleme 
I koyacaksınız, 

BAŞKAN — Anladım efendim, sıraya göre söz 
I verme... 

MEHMET ÜNALDI (Ankara) — Evet efendim. 
I BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz, anîa-
I dım efendim, teşekkür ederim. 

Efendim sıraya göre Saym Süleyman Ergin, 
i önergenizi izah etmek istiyor musunuz?.. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Şimdi Saym 
I Başkan, önce işleme tabi tuttunuz ve önerge sahibin© 
j söz verdiniz. Sayın Hasan Güven arkadaşımız kıonuş-
I tular, önergelerini izah ettiler. Şimdi o önergeyi 
I oya arz edeceksiniz, ka'bül edilir veya reddedilir. 

Ondan sonra diğer önergeye sıra gelecektir. 
BAŞKAN — Anlaşıldı efendim, anlaşıldı. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 

I müsaade eder misiniz?.. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Özitürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Usul bakımın

dan yanlış. Bütün önergeler okunup, önergelerin 
hepsi hakkında fikir sahibi olmadan, baştan bir 
önerge oya konamaz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, önergeleri okuldunuz efendim, arkadaşımız 
o sırada dinlemiyordu her halde. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk müsaade buyurun 
efendim. 

Sayın Güven ve arkadaşları tarafından verilmiş 
bulunan önergeyi okuttum ve dinlediniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, size yardımcı olmak için arz ediyorum efen
dim; Sayın Güven bizim arkadaşımız, önerge de bi
zim önergemiz; ancak siz «Sayın Hasan Güven'in 
önergesi...» dediniz. Oysa önerge Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupunun önergesidir, bunu arz etmek iste
dim efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına verilen Önerge, Sayın Hasan 
Güven tarafından açıklığa kavuşturuldu. 

Sayın üyeler; 

Bu önergenin leh veya aleyhinde konuşmak iste
yen var mı?.. Yok. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet okunmuş 
bulunan önergeye katılıyorlar mı efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın 
Güven arkadaşımız önergelerini izah ettikleri sırada, 
«1970 yılından bugüne kadar sadece 60 000 civarın
da memurun emekli olduğunu...» ifade ettiler. Ben 
şimdi resmî kayıtlardan zabıtlara tescil için arz edi
yorum : 1970 yılında 8 502, 1971 yılında 23 896, 
1972 yılında 30 000, İ973 yılında 28 333, 1974 yılın
da 29 514, 1975 yılında 25 000 memur; ki, cem'an 
144 bin Küsur Devlet memuru emekliye ayrılmıştır. 
Bunu zabıtları tashih bakımından arz ettim. 

Biraz önceki maruzatım vesilesiyle arz ettiğim 
sebepler muvacehesinde önergeye katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(İzmir Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Komisyon ve 

Hükümet, önergeye katılmadıklarını beyan etmişler
dir. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

I Diğer önergeye geçiyoruz efendim. 
I Önerge sahibi Sayın Süleyman Ergin, önergenizi 
I izah etmek istiyor musunuz?.. 

SÜLEYMAN ERGİN (Yozgat) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ergin. 
SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Sayın Baş-

I kan, sayın senatörler; 
I Önergemi kısaca izah etmek istiyorum. 
I Halen, sadece 25 yılını doldurmuş, emekliliğini 
I bekleyen 14 000'i aşkın memur bulunmaktadır. Bun-
I ların emekli olmasını ve dolayısıyle memur olmak 
I için sıra bekleyenlere iş sahası açılabilmesini temin 
I için bu önergeyi vermiş bulunuyorum. Kabulü ha-
I linde, tahmin ederim ki bu 14 000 memurun büyük 
I bir kısmı önümüzdeki yıllarda katsayı artışını bekle-
I meksizin emekliliğini isteyebileceklerdir. Yalnız, yüz-
I de 5 nispetindeki oranı fazla bulanlar olabilir. Bu 
I takdir Heyetinizindir, bu ayarlanabilir. 
I Teşekkür ederim efendim. 

I BAŞKAN — Önerge üzerinde konuşmak isteyen 
I sayın üye?.. Yok. 
I Sayın Komisyon ve Hükümet okunmuş bulunan 
I önergeye katılıyorlar mı efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
I (İzmir Milletvekili) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
I BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet okun-
I muş bulunan önergeye katılmadıklarını beyan et-
I mislerdir. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
I oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme-
I yenler... Kabul edilmemiştir. 
I Diğer önerge sahibi Sayın Hamdi Özer, açıkla-
I mak istiyorsanız buyurunuz efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa-
I yın senatörler: 

I Evvelâ önergemi bir daha huzurunuzda okuyarak, 
I çok kısaca maruzatta bulunacağım. 
I «Emekli, adi malullük ve vazife malullüğü ikra

miyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna 
I girenlerin, tekrar emekliye ayrılmalarında, kendileri-
I ne verilecek ikramiye emekli keseneğine esas son ay-
I lığın derece ve kademesi ile tüm hizmetleri dikkate 
I alınarak, ilk defa emekli olanlar gibi hesaplanır. 
I Bu suretle tahakkuk eden ikramiyeden, evvelce 
I almış oldukları ikramiyenin yüzde 5 faizli tutarı çı

karıldıktan sonra, geri kalan kısmı kendilerine öde-
I nir. 
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Tahakkuk ettirilecek ikramiye, 30 yıl fiilî hizmet 
esasına göre hesaplanır.» 

Muhterem arkadaşlar; 
Bugün halihazırda Devlet dairelerinde çalışan 

yüzlerce, belki de binlerce memur mevcuttur. Bun
lar, emeklilik süresini doldurmaya hak kazandıkları 
zaman ya doğrudan doğruya kurumlarınca re'sen 
emekli edilmişlerdir veyahut da emekli olmak zo
runda bırakılmışlardır. 

O zurnana kadar düşük bir barem üzerinde, dü
şük bir emekli keseneği karşılığında 30 yıl esası üze
rinden emekli edilmiş ve ikramiyeleri bunun üzerin
den tahakkuk ettirilerek ödenmiştir. 10 000 - 15 000 -
20 000 belki de 7 - 8 000 lira tutarında emekli ik
ramiyesi almışlardır; ama kısa bir süre sonra tekrar 
Devlet dairesinde vazife almak için müracaat ediyor 
yeniden iştirakçi durumuna geçiyor. 

Dikkatlerinize arz ediyorum; çok önemli bir ko
nudur : Ufacık bir hizmet süresindeki kopukluk ne
deniyle büyük ölçüde bu vatandaşlarımız mağdur 
edilmektedirler. Şöyle ki, aynı okuldan mezun ol
muş, aynı hizmet kademesine yükselmiş iki memur 
kabul ediniz. Birisi, fiilî - itibarî hizmetleri toplamı 
25 yıl olduğu için emekli olmuş, 20 000 lira ikramiye 
ile ayrılmış; fakat bir süre sonra tekrar iştirakçi du
rumuna geçmiş ve bu sefer, artan barem derecesine 
göre büyük ölçüde emekli keseneği kestirmiş. Meselâ; 
baremin son kademesine gelmiş iki kişiyi kabul ede
lim. Birisi, aldığı emekli ikramiyesiyle kalmıştır, di
ğeri de son emekli keseneği üzerinden ikramiye al
mıştır. Aradaki fark yüz binlerce lira tutmaktadır. 
Hizmet, aynı hizmettir. Birisi 40 yıl, 35 yıl emekli 
keseneği ödemiştir, düşük kesenek üzerinden ikrami
ye almıştır; fakat öbürü de yine onun kadar yüksek 
barem üzerinden emekli keseneği ödemiştir; ama al
dığı ile kalmıştır. Bu büyük ölçüde bir adaletsizlik
tir. 

Sayıştay Başkanlığının 2 . 4 . 1964 tarih ve 8938 
sayılı Kararına göre şöyle denmektedir: «Emekliye 
ayrılıp, bilâhare emekliliklerinin iptal edilmesi üze
rine tekrar vazifeye alınanların, almış oldukları 
emekli ikramiyelerinin geri alınmayarak, sonradan 
emekliye ayrılmaları halinde, evvelce almış oldukla
rı ikramiyelerinin son defa tahakkuk ettirilecek ik
ramiyelerinden mahsup olunması ve farkın kendile
rine ayrıca ödenmesi suretiyle muamele yapılması...» 
sökündedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
iştirakçinin üzerinde bu borç, kaç yıl kalmışsa 

onu % 5 faiz ile tahakkuk ettirelim; fakat son ayrı

lacağı aylık üzerinde emsali gibi onlar da ikramiye
lerini alsın. Fakat, önceden almış oldukları İkrami
yenin % 5 tutarı üzerine eklenmek suretiyle bunlara 
ödensin. Sanırım ki, en hakkaniyetli ve adaletli eşit 
anlamda gözeteceğimiz ve uygulayacağımız bir mad
de olacaktır. 

Takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Önergenin leh ve aleyhinde konuş

mak isteyen? Yok. 
Sayın Komisyon, iştirak ediyor musunuz? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(İzmir Milletvekili) — Katılmıyoruz Saym Başkan. 
BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon 

katılmıyorlar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Sayın üyeler, Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuri
yet Senatosu Grupu adına Sayın Gündoğan, Sayın 
Kocaman ve Sayın Güven tarafından verilmiş bir 
önerge var. Önerge sahipleri önergelerini izah etmek 
istiyorlar mı? 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Önergemiz acık 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Cumhuriyet Halk 
Partisi sayın grup başkan vekilleri tarafından verilen 
değiştirge önergesiyle bir evvel reddedilen Saym 
Hamdi Özer tarafından verilen değiştirge önergesi, 
1 nci maddenin beşinci fıkrası ile ilgiÜdir. 

Sayın Hamdi Özer tarafından verilen 1 nci mad
denin dördüncü ve beşinci fıkrası ile ilgili önerge red
dedilmiştir. Şimdi Sayın Gündoğan ve arkadaşları 
tarafından verilen önerge yalnız beşinci fıkra ile il
gilidir. Bu önergeyi tekrar okutuyorum efendim. 

(istanbul Üyesi Fikret Gündoğan ve arkadaşları 
tarafından verilen ikinci önerge tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bir evvel reddedilen 
önerge her ne kadar beşinci fıkra ile ilgili ise de, sa
yın önerge sahibi dördüncü ve beşinci fıkrayı bir ara
da zikrederek önergesini vermiştir. Bu itibarla Sa
yın Gündoğan ve arkadaşları tarafından verilen öner
ge biraz ayrıdır. Okuttum şimdi bunu oylarınıza su-

j nacağım. 
Komisyon katılıyor mu efendim? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(İzmir Milletvekili) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmıyor

lar. Okunan bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

1 nci madde ile ilgili diğer bir önerge Sayın Ham-
di Özer tarafından verilmiştir. Sayın Özer izah ede
cek misiniz efendim? 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Okunsun kâfi Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN —: Sayın Özer, bir hususu zikretmek 
istiyorum; bu önergenizde 1 nci maddenin sonuna 
geçici bir ek maddenin ilâvesini istiyorsunuz. Şimdi
ye kadar takibedilen usulde, bütün maddelerin so
nuna ek maddeler ilâve ediliyor. Siz 1 nci maddenin . 
sonuna mı istiyorsunuz yoksa? 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — 1 nci maddenin so
nuna geçici madde ilâvesini istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar tatbik edilen usulde 
1 nci maddenin sonuna geçici madde ilâvesi usulü 
yoktur. Mamafih, oylayacağım Sayın Özer. 

Sayın üyeler, önergeyi tekrar okuyorum, oylarını
za sunacağım. (Malatya Üyesi Hamdi Özerin ikinci 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Kısaca izah etmek istiyorsanız, bu
yurun Sayın Özer. 

Değerli arkadaşlarım, belki uzuyor; ama Tüzü
ğün hükmünü tatbik ediyorum. Sayın üye isterse 
önergesini açıklayabilir. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Türk Devleti kanunlarında 1 nci maddenin sonuna 
geçici madde konması vaki midir? 

^ HAMDİ ÖZER (Malatya) — Geçici bir fıkra 
olarak konuluyor bu. 

BAŞKAN — Efendim, sayın üyeye bu hususu 
izah ettim; fakat ısrar ettiler. Bu sebeple Genel Ku
rulun oyu ile halletmek mecburiyetindeyim. 

Buyurun Sayın Özer, kısaca izah etmek üzere. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Geçici bir fıkra

dır bu Sayın Başkan. 5 yıl süre içinde bugün 35 ya
şını; yani kanunun yayımı tarihinde 35 fiilî hizmet 
yılını dolduranlar; katsayı 2 daha artacak. 3 daha ar
tacak diye bekleyecek olurlarsa, 10 binlerce gencin 
dışarıda işsiz, güçsüz dolaşmalarına sebep olacaklar
dır. Bunları 5 yıl süre içinde bu umutlarından uzak
laştırmak için böyle bir çareye başvurdum. 5 yıl sü
re içinde bugünkü katsayısı üzerinden emekli olaca
ğını yaşlanmış olan memurlar bilirse gençlere de beî-

J ki bir yol açılır diye bu geçici fıkrayı onun için ge
tirdim. 

Maruzatım bu kadardır, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, önergenin leh ve aley

hinde konuşmak isteyen? Yok. 
Komisyon? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(İzmir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın üyeler, 1 nci maddeyi daha evvelce okut
muştum bir değişikliğe uğramadı, aynı şekliyle oyla
rınıza sunacağım. 

1 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 3 . 3 . 1954 tarihli ve 6311 sayılı Ka-

j nunla değişik 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 6. — Sandığın bir genel müdürü ile sayısı 
üçten az olmamak ve Bakanlar Kurulunca tespit edil
mek üzere yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulu
nur. 1 7 . 6 . 1938 tarih ve 3460 sayılı Kanunun 18 
nci maddesi hükmü mahfuz kalmak şartıyle 4 ncü 
ve daha yukarı derecedeki memurlarla bunların ay
lıklarına muadil ücret alan hizmetliler genel müdür
lüğün teklifi üzerine Müdürler Kurulu, bunların dı
şında kalanlar Genel Müdür tarafından tayin edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isteyen 
sayın üye var mı? Yok. Madde ile ilgili bir değiştirge 
önergesi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Malatya 

Hamdi Özer 

Madde 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde ek
lenmiştir: 

Ek Madde 1. — 1 . 3 . 1970 tarihinden önce emek-
I li, adi malul ve vazife malulü olanlar, bu tarihten 

sonra emekli olan emsallerinin derece ve kademesine 
intibak ettirilerek onlara bağlanan aylıklar kadar 

I kendilerine, dul ve yetimlerine bağlanır. 
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1 . 3 . 1970 tarihinden geçerli olarak hesap edi
lecek aylık farkları bu kanunun yayımından itibaren 
bir yıl içinde ödenir. 

BAŞKAN — Sayın Özer, önergeniz yine başka 
bir usul getiriyor. Şimdiye kadar tatbikatta böyle bir 
usul uygulamadık. Çünkü her maddenin sonuna bir 
ek madde veya geçici madde konması şeklinde bir 
usul, bir tatbikat olmamıştır. 

Önergeniz üzerinde ısrar ediyorsanız Genel Ku
rulun... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 
kanun yapmanın bir tekniği vardır. Bu tekniğe ay
kırı verilmiş olan önergeler re'sen muameleye kon 
m az. 

BAŞKAN — Soruyorum efendim; ısrar ediyor 
musunuz? 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — İzahını yapmaya
cağım; fakat aykırılığı nedir izah buyurun Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Geri alıyor musunuz? 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Hayır izah etmiyo

rum, oylamaya koyduracağım. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon iştirak ediyor mu

sunuz? 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, bu öner
geye iştirak etmeye imkân yoktur. 2 nci madde ile 
ilgili bir önergedir. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(İzmir Milletvekili) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — İştirak etmiyorsunuz. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 

muameleye koyamazsınız. 
BAŞKAN — Önergenin leh ve aleyhinde konuş-

mek isteyen var mı? Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın üyeler, 2 nei maddeyi biraz evvel okutmuş

tum. Okutulduktan sonra bir değişikliğe uğramamış
tır. Bu şekliyle oylarınıza sunacağım. 

2 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa aşağıdaki 2 ek madde eklenmiştir. 

Ek Madde 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi ol
mayan görevlerden 1 . 3 . 1970 tarihinden önce 

emekli, adi malul veya vazife malulü olanlara. ölen: 

lerin dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar; 
A) Görevlerinden ayrıldıkları tarihteki öğrenim 

durumlarına göre 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Ka
nunla değişik 36 nci maddesinin ortak hükümleri 
kısmının (A) bölümündeki tabloda gösterilen hizme
te giriş derece ve kademesi başlangıç alınmak, 

B) Emekli aylığı bağlanmasına esas alman fiilî 
hizmetin (Fiilî hizmet zammı, itibarî hizmet süresi ve 
tamamlayıcı emeklilik keseneği tahakkuk ettirilen 
süreler hariç) her yılı için bir kademe ve her üç yılı 
için bir derece verilmek, 

Suretiyle öğrenim durumlari itibariyle 36 acı mad
dede belirtilen yükselebilecekleri derece ve kademe
leri geçmemek üzere bulunacak derece ve kademele
rin emekli aylığı bağlanmasına esas aylıkları üzerin
den ve 1 . 3 . 1975 tarihinden geçerli olarak yüksel
tilir. 

Şu kadar ki, bu yükseltmeler sırasında; 
a) 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla de

ğişik ek geçici 4 ncü maddesinin başlangıç ve tavan 
dereceleri ile ilgili hükümleri gözönünde tutulmak, 

b) Hizmete girdikleri tarihteki kazanılmış hak 
aylık dereceleri yükardaki hükümlere göre alınacak 
başlangıç derecesinden daha yukarı olan hallerde bu 
dereceler esas alınmak, 

c) Barem veya emeklilikte kazanılmış hak aylı
ğının yükseltilmesinde sayılmış kıdemler, derece ve 
kademenin tespitinde değerlendirilmek, 

d) Hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek 
subaylıkta (Muvazzaflık dışında geçen süreler de da
hil) yedek subay öğretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat 
erlikte geçen süreler değerlendirilmede gözönünde 
bulundurulmak, 

Suretiyle işlem yapılır. 
Aynı süre ve aynı neden hiçbir şekilde mükerrer 

değerlendirilemez. 
Yükardaki hükümlere göre bulunacak derece ve 

kademe, halen kazanılmış bulunan derece ve kade
melerden aşağı olanların aylıkları, yüksek olan eski 
derece ve kademeleri üzerinden ödemeye devam edi
lir. 

Yükseltme sonunda 1 nci derecenin 4 ncü kade
mesine gelinmesi ve son görev için ek gösterge veril
miş olması halinde ek göstergeler de gözönünde bu
lundurulmak suretiyle işlem yapılır. 

Bu madde gereğince yapılacak yükseltmeler nede
niyle ikramiye farkı ve 1 . 3 . 1975 tarihine kadar 
geçen süre için aylık farkı ödenmez. 
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Ek Madde 2. — 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı 
Kanunla değişik 36 ncı maddesinin ortak hükümler 
kısmının (A) bendinde'ki tabloda ve aynı kanunun 
ek geçici 4 ncü maddesinde yapılacak değişiklikler 
bu kanun kapsamına girenler hakkında da değişiklik 
tarihinden geçerli olmak üzere uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isteyen 
sayın üye var mı efendim?... Yok. Bu madde ile ilgi
li değiştirge önergeleri var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununa iki ek madde eklenmesine ilişkin tasarı
nın ek madde 1 (B) fıkrası ikinci pragrafındaki : 

«Öğrenim durumları itibariyle 36 ncı maddede 
belirtilen yükselebilecekleri derece ve kademeleri geç
memek üzere.» 

İbaresinin metinden çıkarılmasını. 
Keza, aynı maddenin (a) fıkrasındaki : 
«Ve tavan.» 

Kelimelerinin metinde çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Yozgat 
Süleyman E. Ergin 

BAŞKAN — Diğer bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan tasarının 3 ncü maddesi 

ile getirilen ek 1 nci maddenin aşağıdaki biçimde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ek Madde 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi ol
mayan görevlerden, 1 . 3 . 1970 tarihinden önce emek
li, adı malul veya vazife malulü olanlara, ölenlerin 
dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar; 

A) Görevlerinden ayrıldıkları tarihteki öğrenim 
durumlarına göre 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Ka
nunla değişik 36 ncı maddesi ile Ek Geçici 2 ve 4 
ncü maddeleri tümüyle uygulanma; 

B) Emekli aylığı bağlanmasına esas alınan fiilî 
hizmetin (fiilî hizmet zammı, itibarî hizmet süresi 
ve tamamlayıcı emeklilik keseneği tahakkuk ettirilen 
süreler hariç) her yılı için bir kademe ve her üç yılı 
için bir derece verilmek suretiyle ve 1 . 3 . 1975 ta
rihinden geçerli olarak yükseltilir. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bahriye Üçok 

BAŞKAN — Başka bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 3 ncü maddesi ile 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa eklenmesi öngörülen ek madde l'in aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Başkanvekileri Cumhuriyet Senatosu 

istanbul Artvin 
Fikret Gündoğan Recai Kocaman 

Gaziantep Trabzon 
Salih Tanyeri Hasan Güven 

«Ek Madde 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi 
olmayan görevlerden 1 . 3 . 1970 tarihinden önce 
emekli, adi malul veya vazife malulü olanlara, ölen
lerin dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar; 

Görevlerinden ayrıldıkları tarihteki öğrenim du
rumlarına göre 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Ka
nunla değişik 36 ncı maddesi ile Ek Geçici 2 nci ve 
Ek Geçici 4 ncü maddeleri esaslarına göre 1 . 3 . 1975 
tarihinden geçerli olarak yükseltilir. 

Aynı süre ve aynı neden hiç bir şekilde mükerrer 
değerlendirilemez. 

Yukarıdaki hükümlere göre bulunacak derece ve 
kademe, halen kazanılmış bulunan derece ve kade
melerden aşağı olanların aylıkları, yüksek olan eski 
derece ve kademeleri üzerinden ödenmeye devam 
edilir. 

Yükseltme sonunda birinci derecenin dördüncü 
kademesine gelinmesi ve son görev için ek gösterge 
verilmiş olması halinde, ek göstergeler de gözönün-
de bulundurulmak suretiyle işlem yapılır. 

Bu madde gereğince yapılacak yükseltmeler ne
deniyle ikramiye farkı ve 1 . 3 . 1975 tarihine ka
dar geçen süre için aylık farkı ödenmez. 

BAŞKAN — Başka bir önerge var. okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Emeklilerle ilgili müzakere edilmekte olan tasarı

da 1971 yılından beri yüksek rütbeli subaylarla, yük
sek dereceli memurlarda olduğu gibi küçük rütbeli 
subay, astsubay, sivil memur emeklilerinin de kaza
nılmış hak olarak aldıkları görev aylıklarındaki ek 
göstergelerinin emekli aylıklarında dikkate alınacağı 
hususunda genel hüküm getirilecek yerde, ek 1 nci 
maddenin (b) fıkrası sonuna sadece birinci derecenin 
son kademesinden emekli olanların ek göstergeleri-
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nin emekli -aylıklarında dikkate alınması yolunda ko
nulan hükümle, üst rütbe ve derecedekilerin, (müste
şarlık, genel müdürlük ve benzeri görevlerden emek
li olanların) haklan korunarak ek gösterge yönün
den durumları aynı olan küçük rütbe ve derecedeki 
subay, astsubay ve memur emeklileri zuhülen yine 
unutulmuşlardır. 

Küçük rütbe ve dereceli subay, astsubay ve me
mur emeklileri aleyhine devam edegeien bu duru
mun Anayasanın 12 nci maddesine aykırılığı bir ya
na, görev başındaki küçük rütbe ve derecelilere hiz
metin görülmesi ve moral bakımından ters yönden 
olacak etkisi de izahtan varestedir. 

Küçük rütbe ve derecelilerin ek göstergelerinin 
emekliliklerinde sayılmaması dolayısıyle birinci de
recenin son kademesine gelinceye kadar ek gösterge
lerden kesenek kesilmemesinden Emekli Sandığının 
malî bakımdan maruz kaldığı ve kalacağı zarar da 
calibi dikkattir. 

Ek göstergeli aylık alanlar arasındaki farklılığı 
giderecek genellik ve eşitliği sağlayacak, ek madde 
l'in sonuna ikramiye ve aylık farklarının ödenmeme
sine ilişkin hükümden önce aşağıdaki ibarenin eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu 

Grupu adına Grup Başkan vekilleri 
İstanbul Artvin 

Fikret Gündoğan Recai Kocaman 

«Son görev için ek gösterge verilmiş olan asker 
ve sivil emeklilerin ise görev aylıklarındaki ek gös
tergelerinin yarısı emekli göstergelerine ilâve edil
mek suretiyle işlem yapılır.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Önergeler, aykırılık derecesine göre tanzim edil

miş ve ökutulırıuştur. 
Sayın Ergin, önergeniz açıktır, ayrıca izaha lü

zum görüyor musunuz?... 
SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Evet Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Halen, Emekli Sandığı temsilcilerinin komisyon

larda verdikleri bilgiye göre, emekli maaşları için 
Emekli Sandığı yılda 6 milyar lira ödemektedir. Mü
zakere edilen kanun şayet bu şekliyle kabul edilirse 
ki, 1970 öncesi emeklilerine, 1970 sonrasındaki emek
lilere yapılan imkânların tanınmaması halinde, Emek

li Sandığının ödeyeceği para, malî külfet 900 milyon 
lira artışla, 6 milyar 900 milyon olacak. 

Benim verdiğim önerge, 1970 öncesi emeklileri-
riin 1970 sonrası emeklilerinin seviyesine çıkarılması
nı; yani bu haksızlığın giderilmesine amirdir. Öner
gem kabul edildiği takdirde, 600 milyon lira bir kül
fet daha gelecektir. Böylece Emekli Sandığının top
lam ödeyeceği emekli maaşları 7,5 milyar lirayı bu
lacaktır. 

Şimdi, ortadaki bu haksızlığı gidermek için, sa
dece 600 milyon lira bir külfet yükleyecek olan bu 
önergenin kabul edilmesi yolunda oy kullanmanızı 
rica ediyorum. Çünkü bu 7,5 milyar değil, sadece 6 
milyarın 1/10'i mertebesinde bir meblağdır ki, bu
gün 1970 öncesi emeklilerin maruz kaldıkları bu hak
sızlığın giderilmesine karşılık, 600 milyon lira gibi 
(ödenen 6 milyar liranın 1/lO î) bir külfeti kabul et
memek herhalde doğru olmayacaktır kanaatindeyim. 
Böylece en az 145 bin emekli de bu mağduriyetten 
kurtulmuş olacaktır. 

Takdir Yüce Heyetindir. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — önergenin lehinde ve aleyhinde ko

nuşmak isteyen sayın üye?... Y6k. 
Sayın komisyon ve Hükümet, katılıyor musunuz 

efendim?... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(İzmir Milletvekili) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmıyor
lar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

İkinci önerge sahibi Sayın Üçok, önergenizi izab 
etmek istiyor musunuz efendim?... 

BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Hayır efendim, önergem açık. 

BAŞKAN — Önergenin lehinde ve aleyhinde ko
nuşmak isteyen sayın üye?... Yok. 

Sayın komisyon ve Sayın Hükümet, önergeye ka
tılıyor musunuz efendim?... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(İzmir Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmıyor
lar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu 
Grupu başkanvekilleri Sayın Gündoğan, Sayın Recai 
Kocaman ve Sayın Hasan Güven, Sayın Salih Tanye
ri tarafından verilen önergeyi, önerge sahipleri, izah 
etknek istiyor musunuz efendim?... 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Evet Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güven. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 

Bu değiştirge önergemiz kamuoyuna mal olmuş 
bir sorunun çözümü için getirilmiştir. Adı, 1970'ten 
evvelki emeklilerin durumu olarak bilinmektedir. 

1 . 3 . 1975 tarih ve 1897 sayılı Yasa ile bir defaya 
mahsus olmak üzere de olsa tavan delinmişti; yani 
ondan evvel hizmette bulunanlar hizmet süreleri esas 
almara'k, tavan da kabul edilmemek şartiyle nereye 
kadar yü'kselebilirse, o dereceye intibak ettirilmiş ve 
daha sonra da doğal olara'k emeklilik işlemleri o şe
kilde yapılagefaıiştir. 

12 sayılı Kararname, memuriyete giriş için bir gi
riş derecesi saptamış ve bunun yanı sıra tahsil du
rumlarını esas alarak yükselebileceği nihaî dereceleri 
de saptamış durumdadır. O halde, 12 sayılı Kararna
me gereği bir memurun yükselebileceği yer belidir, 
bunun üzerine çıkamayacak. Ancak, bir defaya mah
sus olmak üzere bu tavan tanınmamak suretiyle 
1 . 3 . 1975 tarihinde 1897 sayılı Yasa ile kamu hiz
metinde çalışan kişilerin hizmet sürelerine göre inti
bakları yapılmış ve onun yanı sıra 1 . 3 . 1970 tari
hinden soıra emekli olanlar da, bu haktan aynen ya
rarlanmışlardır. Şimdi, Anayasanın eşitlik ilkesine 
aykırı düşen şöyle bir durum doğmaktadır: 

Düşünün ki, 1935 yılında memuriyete girmiş iki 
kişii devamlı çalışagelmiş. 1969 yılında birisi ya öl
müş veyahut emekli olmuş. Diğeri ise, görevine de
vam etmiş ve 1970 yılının Mart ayından sonra emekli 
olmuş. Bu durumda bunun için tavan tanımıyoruz. 
İntibak edeceği yere kadar gelip oradan emekli olan 
imikân ve olanağını bulurken, 1969 yılında ölme baht
sızlığına uğrayan kişinin yetimleri veyahut kendili
ğinden emekli olan kişi, o günün şartlarına göre 
emekli olan kişi ancak ve ancak intibakında, lehine 
bir fark sağlayacak; ama bu, yükselebileceği tavanı 
bir türlü aşamayacaktır. Şimdi, birisi iki gün sonra 
da emekli- olabilir. Meselâ 28 Şubat 1970 tarihinde 
emekli olmuş veya ölmüş, diğeri ise ondan üç gün 
sonra emekli olması halinde birisi için tavan mev
zubahis değil, öbürü için ise mevzubahis olacak. 

Bu durum son derece adaletsiz ve Anayasanın 
eşitlik ilkesine de tam manasıyle aykırı düşmektedir 
Bu adaletsizliği gidermemiz gerekir. Zaten ömrünü 
Devlet memuriyetine verip köşesine çekilmiş ıstırap, 
imkânsızlık içerisinde kıvranan bu emekli dul ve ye
timleri yararlandırmak amacıyle bir dengeye getir
me, bir eşitliği sağlama, sosyal adaleti, sosyal gü
venliği gerçekleştirmek için grupumuz bu değişiklik 
önergesini getirmiş bulunuyor. Önergemiz gayet 
açıktır. Bu adaletsizliğe ortak olmamak için hepinizi 
bu önerge lehinde oy vermeye davet ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Önergenin lehinde ve aleyhinde 

'konuşmak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz 

efendim?.. 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan; 
Biz, önerge sahiplerinin kanaatlerini paylaşmıyo

ruz. Madde ile 1970 öncesi emeklilere bir haksızlık 
yapılması söz konusu değildir. 1975 yılında çıkarılan 
12 sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararname ile bir 
defaya mahsus olmak üzere tavanın delinmesi 1897 
sayılı Kanunla düzeltilmiştir, tavan delinmesi bir 
şarta başlanmıştır. Emekliliğini talep ettiği takdirde, 
memur tavanı delebiliyordu. Bu adaletsizlik de tas
hih edilmiştir. 

Biz Komisyon olarak önergeye biraz önce kürsü
den de ifade ettiğim sebeplerle ve şimdi arz ettiğim 
sebeplerle katılmıyoruz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(İzmir Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önerge sahipleri C. H. P. Cumhuriyet Se

natosu Grupu adına Grup Başkanvekilleri Sayın 
Gündoğan, Sayın Kocaman, önergenizi izah etmek 
istiyor musunuz efendim?.. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Önergemiz ge
rekçesini de içermektedir, izaha lüzum yok. 

BAŞKAN — Önergenin lehinde ve aleyhinde ko
nuşmak isteyen sayın üye?.. Yok. Sayın Komisyon 
ve Hükümet katılıyor mu efendim?.. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Kürsüden açıkladığımız 
sebeplerle katılmıyoruz. 
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MALİYE BAKANİ YILMAZ ERGENEKON 
(İzmir Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 
Sayın üyeler, 3 ncü madde üzerinde bir değişiklik 

yapılmamıştır. Biraz evvel 3 ncü maddeyi okutmuş
tum. 3 ncü maddeyi bu okuttuğum şekliyle oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

4 ncü maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 4. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka

nununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
Geçici Madde 1. — 3 . 7 . 1975 gün ve 1922 sa

yılı Kanunun geçici maddesinde yer alan süre bu ka
nunla getirilen intibak hükümleri uygulanmak sure
tiyle yapılacak yükseltme işlemlerinin zamanında ye-
tiştirilebilmesi için. bitiminden itibaren 1 yıl uzatıl
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isteyen 
sayın üye?.. Yok. Madde üzerinde bir değiştirge öner
gesi yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarıya 5 nci madde olarak 

aşağıda yazılı madde eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 

C. H. P. Cumhuriyet Senatosu Grupu adına 
Başkanvekilleri 

İstanbul Artvin 
Fikret Gündoğan Recai Kocaman 

Trabzon Gaziantep 
Hasan Güven Salih Tanyeri 

«Madde — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 68 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 68. — Dul ve yetim aylıkları; 

Ölenin bağlanmış veya bu Kanun hükümlerine 
göre bağlanacak emekli, âdi malullük veya vazife ma
lullüğü aylıklarının: 

a) Dul karı veya dul koca için % 50'si; 
b) Çocuklarla ana veya babanın her biri için 

•% 25"i; rıisbetinde bağlanır. 

Evvelki karıdan veya kocadan olan çocuklarla 
hem baba ve hem anadan yetim çocukların aylıkla

rı % 30 nispetinde bağlanır ve sonradan bu duruma 
girenlerin bağlanmış aylıkları da bu miktara yükselti
lir. 

Ölen, dul karı veya koca bırakmazsa veya bırak
tığı bu kimseler aylığa müstehak değilse, bunların 
payları, müstehak olan çocuklar ile ana veya ba
banın aylıklarına eşitlikle eklenir. 

Şu kadar ki, bu aylıkların her biri, yapılan ekle
melerden sonra, bağlamaya esas tutulan emekli, âdi 
malûllük veya vazife malûllüğü aylığının % 30'unu 
geçemez. Ancak aylık bağlanacak çocuk, ana veya 
baba bir kişi ise, bu nispet % 50 olarak uygulanır 
ölenin dul karısına kocasından başka aylık bağlan
maya müstehak çocuk, ana veya baba bulunmazsa, 
dul kan veya kocaya bağlanacak aylık, bağlanmaya 
esas aylığın Çr 100"ü olarak hesaplanır. 

Yükar.'da yazılı nispetlere göre bağlanacak dul ve 
yetim aylıkları toplamı, bunlara esas tutulacak emek
li, âdi malullük veya vazife malullüğü aylıklarından 
fazla olursa, fazlası, dul ve yetimlerin aylıklarından 
mütenasiben indirilir. 

Dul ve yetimlerden birinden boşalan aylık hiçbir 
surette diğerlerinin aylıklarına eklenemez. Ancak, bu 
aylıklardan bağlanma sırasında, toplamının bağlan
maya esas tutulan aylıktan fazla olması dolayısiıyle 
indirme yapılmış ise, boşalan aylıklar bu indirmeler 
giderilinceye kadar geri kalanların aylıklarına müte
nasiben eklenir. 

72, 74 ve 80 nci maddelere göre birer yıllık müd
detler içinde yazı ile sandığa müracaat eden ilgililer
den müstehak bulundukları anlaşılanlara da aylık bağ
lanır ve gerekiyorsa evvelce bağlanmış aylıklar da dü
zeltme yapılır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, önergeyi dinlediniz. 
Önerge kanun tasarısı metnine yeni bir maddenin 
ilâve edilmesini istemektedir. 

Önergsnizi izah etmek istiyor musunuz?.. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Önerge açıktır 
efendim. 

BAŞKAN — Önerge açık. Önergenin lehinde ve 
aleyhinde konuşmak isteyen sayın üye var mı?... 
Yok. 

Sayın komisyon ve Hükümet önergeye iştirak edi
yor musunuz efendim?... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
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MALÎYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(izmir Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — îştöraik etmiyorsunuz. Önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

5 noi maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 5. — Bu Kanunun 1 nci maddesi 1.3.1974 

tarihünde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde konuşmak iste
yen sayın üye?... Yok. Maddeyle ilgili değiştirge öner
gesi var okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 

arz ve teklif ederiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına .Başkanvekillesrî Cumhuriyet Senatosu 

istanbul Artvin 
Fikret Gündoğan Recai Kocaman 

Trabzon Kayseri 
Hasan Güven Ziya Müezzinoğlu 

Madde 5. — Bu Kanunun 1 nci maddesi 1.3.1970 
tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN ;— Diğer bir önerge var. okutuyorum 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan Yasanın yayımı tarihin

den itibaren meri olmasını arz ve teklif ederiz. 

Mardin Yozgat 
Sait Mehmetoğlu Süleyman E. Ergin 

Çorum 
Safa Yalçuk 

BAŞKAN — Birinci önergenin leh ve aleyhinde 
konuşmak isteyen sayın üye?... Yok. 

Sayın Komisyon, katılıyor musunuz?... 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, katılıyor musu

nuz?... 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(tzmir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

îk inci önergenin leh ve aleyhinde konuşmak iste
yen sayın üye?... Yok. 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz?... 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet, önergeye katılı

yor musunuz?... 
MALÎYE BAKANİ YILMAZ ERGENEKON 

(İzmir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —• Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
5 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Kanunun açık oylaması yapılacak
tır, lütfen dağılmayın. 

Sayın üyeler, Kanunun tümü üzerinde söz iste
yen sayın üye?... Yok. 

Sayın Karaağaçlıoğlu, son söz sizindir, konuşmak 
istiyor musunuz efendim?. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahi-
sar) — Vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Kanunun açık oyla
ması yapılacaktır. Evvelâ işari oylarınıza sunuyorum, 
sonra açık oylaması yapılacaktır. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Kajsul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun açık oylamasına geçiyoruz. 

Sayın üyeler, küreler vazifeliler tarafından sıra
lar arasında dolaştırılacaktır. 

(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?... 
Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir, küreler kaldırılsın. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 
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BAŞKAN — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 6 ncı Maddesi ile bu Kanuna 1425 sa
yılı Kanunla eklenen Ek 6 ncı Maddenin değiştiril
mesine ve ayrıca 2 Ek ve 1 Geçici Madde eklenme
sine dair Kanun tasarısının açık oylamasına 154 üye 
iştirak etmiş; 152 kabul, 1 ret, 1 çekinser oy kulla-

1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Oztürk'ün, öğrenim gençliğinin içinde bulunduğu du
ruma dair soru önergesi ve Devlet Bakanı Seyfi Oz
türk'ün yazılı cevabı. (7/541) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ülkü Ocaklı şehir eşkıyalarının MC iktidarının 

gölgesindeki saldırıları sonucu tüm öğrenim gençliği 
okuma haklarından edilerek bunalım ve buhrana so
kulmuştur. Ülkemiz, ulusumuz ve demokratik reji
mimiz tehlikeye düşürülmüştür. Bu konuyla ilgili aşa
ğıda 21 soru olarak saptanan esasların Sayın Başba
kan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve rica ederim. 

Sivas Senatörü 
Hüseyin öztürk 

1. — Tüm öğrenim gençliğinin içinde bulunduğu 
bunalım ve olumsuz çalkantıların nedenleriyle bu so
runların çözümü için bugüne kadar ne yaptınız ne gi
bi çaba içindesiniz? Komando saldırılarının bu duru
ma olumsuz bir etkisi var mıdır? 

2. — a) Gençlik arasındaki bunalım ve huzur
suzluğun başlıca kaynağı Ülkü Ocaklı silâhlı saldır
ganlar olduğuna göre, bunlara engel olamayışınızın ve 
ayrıcalık tanımanızın anlamı nedir? 

b) Bu tutumunuzla oligarşik bir yönetimi amaç
lamış bulunanlara yardımcı olduğunuzu biliyor musu
nuz? Bu kanımız için düşünceleriniz nelerdir? Sokak 
eşkiyasıyle işbirliği yaptığınız ithamları karşısında ne 
düşünüyorsunuz? 

3. — Baskı ve korkutma yöntemlerine başvura
rak yaratılan anarşik ortamlardan faydalanarak, Türk 
ulusuna reva gördüğünüz tedhişçilikleri önlemede et
kin bir görev anlayışı içinde olamayışınızın nedenle
ri ve ulusumuza güvensizliğinizin, demokrasiye inanç-

mlmıştır. Bu suretle Kanun kabul edilmiştir. Hayırlı 
olsun. 

Sayın üyeler, görüşmeler bitmiştir, 2 Haziran 
1976 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.50 

sizliğinizin bir sonucu gibi gözüken bu durumlar için 
ne gibi tedbirler aldınız ve alacaksınız? 

4. — Markiszm ile, anarşizmin bağdaşmayacağı 
Marksın felsefesinin asıl öğesi olduğuna göre, ülke
mizden anarşizmi yaratanlar kimlerdir? Bunlar Ülkü 
Ocaklı şehir eşkıyaları mı, yoksa gerçökten komünist
ler mi? Bunları örnekleriyle açıklayarak demokrasiye 
ve gençliğe sahip çıkılması için, neler yapılması gerek
tiğini belirtir misiniz? 

5. — a) Atatürk'ün de, faşist yöntemlerin karşı
sında olduğu bilinen bir gerçek iken, ırkçılık, Turan
cılık gibi sapık fikirlerin doktriner bir yönetimde ka-
nalize edilmesinin tehlikeli bir imgecilik (hayalperest

lik) olduğu kabul edildiğine göre gençlik üzerindeki fa
şizm baskılarını engellemek için, ne gibi tedbirler al
mış bulunuyorsunuz? 

b) Bu gerçeklere rağmen hâlâ ülkedeki anarşizmin 
kaynağının yalnız komünistler olduğunu açıklayan ve
cizenizde ısrarlı mısınız? 

6. — Atatürk «Yurtta sulh cihanda sulh» özde-
yişiyle dünyada barışın önemini belirtirken,- yurt için
de, de güvenceli bir ortamda kalkınmayı esas kabul 
etmiştir. 

Atatürk'çü olduğunuzu savunduğunuza göre, MC 
hükümetinin yarattığı güvensizliğin, bunalımın ve buh
ranın amacı nedir? 

7. — a) Bilhassa öğretmen liseleri ve Eğitim Ens
titüleri başta olmak üzere tüm öğrenim gençliğinin 
can güvenliğini sağlayamayısınızın, onbinlerce öğren
cinin okullara devamsızlıkları nedeniyle sınav hakkı
nı kaybetmelerini, burslarının kesilmesinin, bir hak 
olarak kazandıkları öğrenci yurtlarında kalamamaları-
nın müsebbitleri ve sınıfta kalmalarının maddî - ma
nevî ve hukukî suçluları kimlerdir? 

b) Bu hususta hükümet olarak: ne gibi tedbirler 
alınmış ve çözüm yolları denenmiştir? 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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8. — Her gün okullarda, öğrenci yurtlarında, so
kakta veya herhangi bir yerde şişlenip bıçaklanarak, 
kurşunlanıp öldürülen gençlerin katilleri kimlerdir? Ve 
bunların çoğu neden yakalanmamaktadır? Bu katiller 
mi daha becerikli yoksa MC hükümeti mi daha çok 
beceriksizdir? 

9. — a) Ayrıca basında sürekli yayımlandığı gi
bi, bu anarşik olayları çıkartmak ve adam öldürmeyi 
de göze alarak kışkırtıcı ajanlar kullanıldığı, bunlara 
yardımcı kişilerin bu plan içinde çalıştırıldığı iddiası 
doğru mudur? 

b) Yani gençler arasında resmî veya sivil kimse
lerden ajanlar kullanarak anarşik olaylar yaratılması, 
tedhişçilik ortamı oluşturulması, böylece fikir ve dü
şün özgürlüğünü yok ederek demokrasiye son vere
cek ve monarşi'k bir düzeni getirecek plan ve yöntem
ler mi uygulanmak istenmektedir? 

10. — a) Ülkemizde düzenli bir yönetim varsa, 
buna karşı çıkan silâhlı çeteler kimlerdir? Bunların 
aşırı solda da, aşırı sağda da olsalar, yakalanıp yargı 
organlarına teslim edilemeyişinin sebepleri nelerdir? 

b) Hukukun üstünlük ilkesinin yargı organlarının 
kararlarını - anayasal hakları çiğneyenler, düzenin ge
reği olan belli kurallara uymayanlar gerçekten okul 
çocukları mıdır, yoksa başında bulunduğunuz MC ik
tidarı mıdır? 

11. — Piyasayı kontrol edememe acizliğinizden do
ğan ve gizli enflasyonun etkisiyle artan hayat paha
lılığı bir yılda % 20 ve •% 100 iken, dar gelirli me
mur, işçi, esnaf ve köylüler açlık ve çıplaklıkla sava
şırken, yüzlerce Ülkü Ocağı derneğine mensup silâhlı 
paralı askerlerin çoğunlukla aynı model 800 TL.'hk 
küridü gocuklara, 350 - 400 liralık müflonlu botlara 
sahip olmalarındaki zenginliğin kaynağı nedir? 

12. — Aslında çoğunun fukara aile çocukları ol
duğu bilinmesine rağmen, bu paralı asker komandola
rı giydiren Kırıkkale, Karadeniz ve Çekoslovak ya
pısı otomatik tabancalarla karşıt fikirde kabul edilen 
gençlere saldırtanlar, bu malzemeyi onlara temin eden
ler kimlerdir? 

13. — Ülkede huzuru ve Cumhuriyet düzeni ko
ruyacağınızı ifade etmenize rağmen, iktidarınızın kan
lı olaylarla gereği kadar ilgilenmeyişinin, rejimi teh
likeye sokan Ülkü Ocaklı gençlerin silâhlı eylemle
rine engel olamayışınızın nedenlerinin açıklanması. 

14. — Başbakan Yardımcınızın, aynı zamanda 
Devlet Bakanı sayın Alpaslan Türkeş'in beyanları ile 
silâhlı bir örgüt olduğu kanıtlanan Ülkü Ocağı Der
nekleri mensubu gençlerin eğitim kurumlarının ço
ğunu işgale ve boykota götürerek öğretimi durdurduk-
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larına, derse girmek isteyen gençleri öldürmekte bir 
sakınca görmediklerine göre, bu çirkin olayları önle
mek için ne gibi tedbirler aldığınızı ve bu dernek hak
kında nasıl bir işlem yaptığınızı açıklamanızda fay
da olacağı kanısındayım. 

15. — Bu olayların Cumhuriyet düzenimiz için 
ne kadar çok zararlı olduğu kamuoyunda iyice oluş
tuğuna göre,. Ülkü Ocağı Derneklerinin MHP'li ide
olojisi yönünde yıkıcılıklarına devam etmelerinde bir 
sakınca görmüyor musunuz? 

16. — MÎT ile de görevli Başbakan Yardımcınız 
sayın Türkeş'in gölgenizde ve himayenizde anarşik 
olaylar: ve tedhişçilik yöntemlerini Bozkurtçu tosun
cukların silâhlı saldırılarıyle sürdürdüklerine göre, bir 
tedbir alıp almadığınızın bilinmesi gereğine inanıyo
rum. 

17. — Yine hoşgörünüz altında gelişen sayın Tür
keş'in ifadesiyle sayıları 300 bini bulan silâhlı örgü
tün hangi yasa veya kararnameye göre kurulup oluş
turulduğunu, hangi amaçlar için kullanılacağı hakkın
da bilginiz varsa ve tedhişçilik dışında daha hangi 
maksatlar için kullanılacağını açıklar mısınız? 

18. — Sayın Türkeş'in her konuşmasında gençler 
arasında kavgayı, silâhlı çatışmayı teşvik ettiğine, 
normal bir düzene inanmadığına göre, hürriyetçi bir 
demokrasiye sahip çıkılacağını ifade eden sözlerinin, 
ortağınızın bu fikirleri karşısında hoş bir lâf olarak 
havada kaldığını ve anarşinin asıl sorumlusunun ka
muoyunda siz olduğunuz kanısının günden güne güç 
kazandığı biliyor musunuz? 

19. — 1968'den beri tek başınıza iktidar olduğu
nuz veya ara rejimi süresince hükümette ağırlık ve 
sorumluluk taşıdığınız dönemler içinde siyasî amaç
larınıza ters düştüğü ve kamuoyunca da kabul edildiği 
gibi 108 Türk gencinin öldürülmesinde uygulanan yan
lış ve çirkin yöntemlerin bugün de devamında ve uy
gulanmasında fayda umanlar kimlerdir? 

20. — T. B. M. M. ve ülke içinde yaratmaya ça
lıştığınız bunalım ve buhranın anarşiye ortam hazır
ladığını, bu fikrin kamuoyunda günden güne oluş
tuğunu ve bu durumu önlemek için ne gibi çarelere 
başvurduğunuzu açıklar mısınız? 

21. — Ülkeyi, gençliği ve demokrasiyi içinde bu
lunduğu bunalım ve buhrandan kurtarmak için aldı
ğınız âdil ve yasal tedbirler nelerdir? 

a) Tüm anarşik olayların kaynağı olduğu anlaşı
lan Ülkü Ocaklı şehir eşkiyalarının tedhişçiliğinden ve 
şerrinden Türk gençliğini ve rejimimizi kurtarmak için 
alacağınız yasal tedbirlerin hükümet ortağınız MHP' 
sine kabul ettirebilecek misiniz, bunu başaramadığınız 
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takdirde ne düşünüyorsunuz, nasıl hareket edeceksi
niz? 

T. C. 
Başbakanlık 28 .5 .1976 

Sayı : 106-89/07023 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : a) 2 . 3 . 1 9 7 6 tarih ve 106-89/06237 sayılı 
yazımız. 

b) 31 . 3 . 1976 tarih ve 7/541-3620/8457 sayılı ya
zınız. 

C. Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün Baş
bakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine Başba
kanımız adına cevabımızı saygı ile arz ederim. 

Seyfi Öztürk 
Devlet Bakanı 

Bu yazılı soru önergesine, C. Senatosu İçtüzüğü
nün 117 nci maddesindeki sorunun kapsamını belir
leyen hüküm karşısında cevap verilmesinin müm
kün olmadığı, ilgi (a) da kayıtlı yazımızla verilen ce
vapta belirtilmişti. 

Önerge sahibi 'bir önceki soruyu yeniden yönelte
rek cevap istemektedir. 

Soruya bu haliyle cevap verilmesi, İçtüzüğün anı
lan maddesindeki hakkın gereği gibi ve maksada uy
gun bir biçimde kullanılmamasına yardımcı olmak an
lamını taşıyacaktır. 

Yazılı sorulardan İçtüzüğün aradığı niteliğe uyan
lara her zaman için cevap verileceği de tabiîdir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, Bakanlar Kurulunun bir kararnamesine dair 
soru önergesi ve Ticaret Bakanı Halil BaşoVun ya
zılı cevabı. (7/543) -

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 
olarak cveaplandırılmasının sağlanmasını saygılarımla 
rica ederim. 

30 . 3 . 1976 
Sırrı Atalay 

C. Senatosu Kars Üyesi 

Bakanlar Kurulu tarafından 22 . 11 .1975 günü 
kararlaştırılan ve uygun görülen Amerikan Birleşik 
Devletlerindeki firmalardan kurulu yabancı grubu
nun memleketimizde kurmuş oldukları ve 6224 sayılı 
Yasadan istifade eden AD. ile 6 . 5 . 1960 günlü 
kararnamenin yeri olan ve sermayeyi yeniden düzen
leyen kararnameye göre yabancı firma henüz geti-

I riimemiş sermaye kısmını bu kararnamenin yayımı 
tarihinden itibaren 3 ay içinde yurda ithâl etmek 
zorundadır. Bakanlar Kurulu kararnamesi 25 Aralık 
1975 günü yayımlandığından 25 Mart 1976 günü 
firmanın yurda ithal etmesii zorunlu olan yabancı 
sertnaye için son mehildir. Firmanın sözü edilen ser
maye kısmını yurda ithal ettiği tarih ve yerinin ne 
olduğunun belgeleriyle tutanaklara geçmek üzere 
açıklanmasını talebediyorum. 25 Mart 1976 gününe 
kadar getirilmemiş ise yapılan işlemin belgelerinin 
açıklanması gereklidir. Tüketim malları ve ilâç gibi 
çok kârlı alanları seçen yabancı sermayeye (firmanın 
üâç hammaddesi üretimi artırmak için gerekli göre
ceği makina ve teçhizata ilişkin istemleri ayrıca göz-
önünde bulundurularak) geniş kapsamlı açık kapıdan 
sonra «Firma boş kapasiteyi değerlendirmek için süt 
tozu ve kondanse süt üretiminde bulunursa» kaydı 
ile ilâç sanayii yoluyla «tarımda» teşebbüslere geç
me izni sağlanması, plan hedeflerine ve yabancı ser
mayeye ilişkin yasaya, ve ülkenin yararlarına aykırı 
değil midir? Böyle bir düzenleme ve izin görevini 
kötüye kullanması sayılmaz mı? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 21.5.1976 

Dışticaret Genel\Sekreterliği 
Teşvik ve Uygulama 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: 225/24-4-31/7275 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Kars Üyesi Sırrı Atalay"ın 
soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 2.4.1976 tarihli 3640-3683-7/543 21.4.1976 

tarih ve 24-4-31-5656 sayılı yazımız. 

Başbakanlıktan alınan 8 . 4 . 1976 tarih ve 
106-201/07076 sayılı bir yazıda, Cumhuriyet Senato
su Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın Bakanlar Kurulu tara
fından 22 . 11 . 1975 günü kararlaştırılan Amerika 
Birleşik Devletlerindeki firmalardan yabancı grupu-

I nun henüz getirilmemiş sermaye kısmını bu kararna
mede öngörüldüğü gibi 25 Mart 1976 gününe kadar 
yurda ithal edip etmediği konusundaki soru önerge
sine Başbakan adına tarafımdan cevap verilmesi ten-

I sip buyurulmuştur. 
I Başkanlığınıza daha önce gönderilen ilgide tarih 
I ve sayısı kayıtlı yazımızda bahis konusu'sermayenin 

yurda getirilip getirilmediğinin tahkiki için Maliye 
I Bakanlığına ve firmaya gerekli tebligatın yapıldığı 

383 — 



C. Senatosu B : 71 1 . 6 . 1976 O : I 

bildirilmiş ve lüzumlu belgelerin toplanabilmesi ve 
Sayın Atalay'ın soru önergesine gerekli cevabın ve
rilebilmesi için Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
122 nci maddesi 1 nci fıkrasına göre cevap süresinin 
30 gün uzatılması hususu talep edilmişti. 

Yapılan araştırma sonucu soru önergesinde üze
rinde durulan ve 22 . 11 . 1975 tarih ve 7/11033 sa
yılı Kararnamede öngörüldüğü gibi firmanın 25 
Mart 1976 tarihine kadar yurda ithali gereken ser
mayesinin firma tarafından bu süre içinde yurda ge
tirilmemiş bulunduğu gerek firmanın 28 Nisan 1976 
tarihli mektubundan gerekse Maliye Bakanlığının 4 
Mayıs 1976 tarih ve 21451 sayılı yazısında anlaşılmış 
bulunmaktadır. 

Ancak firmanın $ 75 823,30 karşılığı 1 050 152,75 
TL.'sı tutan bu mükellefiyetinin yerine getirilemeyiş 
nedeni firma hakkında çıkartılan 7/11033 sayılı Ka
rarnamede firmanın dört ortağının isminin yer alma
sı ve firmanın beşinci ortağı J. F. Murray Advertising 
Ageney Inc. isminin sehven unutularak yazılmamış 
bulunması, dolayısiyle soru önergesinde bahis konusu 
edilen kararname metninin eksik olarak yayınlanmış 
bulunmasındandır. 

Bu eksikliğin düzeltilmesi ve firmanın beşinci ya
bancı ortağının isminin de yer alacağı yeni bir düzelt
me kararnamesiriin İstihsalinin gerekli olduğu hususu 
25 Mart 1976 tarihinden önce 23 Ocak 1976 tarih ve 
1064 Sayılı yazımızla Başbakanlığa intikal ettirilmiştir 

Bahis konusu kararname eksik yayınlanmış bulun
duğundan firma 25 Mart 1976 tarihine kadar yurda 
ithali gerekli $ 75 823,30 sermayeyi henüz getirme
miş bulunmaktadır. Başbakanlığa intikal ettirildiği 
bildiriden düzeltme kararnamesi Bakanlar Kurulun
ca kabul edilip yayınlandığı tarihten itibaren 3 ay 
içinde firmanın bu mükellefiyetini yerine getirmesi 
gerekmektedir. Öte yandan, Sayın Atalay'ın öne sür
düğü gibi, tarımda teşebbüslere geçme izninin sağ
lanması gibi bir husus varit değildir. Kararnamenin 
V. özel şartlar bölümünün 4 ncü maddesinde de 
belirtildiği gibi, firma boş kapasiyeti değerlendirmek 
için süt tozu ve kondanse süt üretiminde bulunduğu 
takdirde, bu imalat ve satış nedeniyle elde edilerek 
kâr 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu
nun firmaya tanıdığı transfer imkânından yararlan
dırılmayacaktır. Ayrıca, bu maddelerin ihracı gerçek
leştirildiğinde bu ihracaat firmanın ihraç mükellefi
yetinde nazarı itibara da alınmayacaktır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Cihat Alpan'ın, 1976 yılı Bütçe Kanu
nunun 90 ncı maddesinde yer verilen hususların her 
birine ait gider ve gelir ile bunların toplamlarının 
miktarlarına dair soru önergesi ve Maliye Bakanı 
Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı. (7/545) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 88 nci ve 

Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 117, 120 nci mad
delerine dayanarak; ilişikteki sorunlarımın, Sayın 
Maliye Bakanı tarafından 15 gün zarfında yazılı ola
rak cevaplandırılması için gereğine emirlerine arz 
ederim. 

C. Senatosu Üyesi 
M. Cihat Alpan 

Cumhuriyet Senatoscu Üyesi M. Cihat Alpan'ın 
Saym Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılması istemiyle Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığına sunduğu sorular: 

Soru 1 . — 28 Şubat 1976 tarihinde kabul edi
len 1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanununun 90 ncı 
maddesinde yerverilen hususların her birine ait Gi
der veya Gelir miktarları ile bunların toplamları ne 
kadardır? 

Bu toplamların Gider ve Gelir Bütçeleri genel top
lamına oranlan ile etkileri ne ölçüdedir? 

Soru 2. — Yukarıda belirtilen 90 ncı madde, Ana
yasanın 8 ve 126 ncı maddeleriyle Anayasa Mahke
mesinin mezkûr 126 ncı maddeyi de inceleyen ve 
kapsayan 21 Kasım 1974 tarihli ve 1974'e 26 Esas, 
1974'e 48 karar sayılı Kararının ilgili kısmına 
aykırı olmasına binaen açılacak bir dava sonucunda 
iptal edilecek olursa husule gelecek durumun gerek
leri nasıl karşılanacaktır? 

C. Senatosu Üyesi 
M. Cihat Alpan 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

ÖKA : 310000/1677 28 . 5 . 1976 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 7 . 4 . 1976 tarih 7/545-8694-3703 ve 

28 . 4 . 1976 tarih 7/545-8694-3703 sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanlığınca seçi
len Üye Cihat Alpan'ın, 1976 yılı Bütçe Kanununun 
90 ncı maddesiyle ilgili soru önergesini tetkik ettir
dim. 
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1970 sayılı Kanunun 90 ncı maddesinde yer alan 
hususlar Bütçe yılı içinde gelir veya masrafa taal
luk eden bazı Kanun Hükümlerinin uygulanması ile 
ilgilidir. 

Bütçe Kanunu, masrafların konusu, yeri ve mik
tarı belirtilerek sarfına mezuniyet veren bir vesika 
olduğu gibi aynı zamanda Kamu gelirlerinin top
lanmasına da mezuniyet veren bir vesikadır. 

Bu itibarla ilgili Kanunlarda masrafın yapılma
sına amir hüküm bulunsa dahi, Bütçe Kanununa öde
nek konularak masrafın yapılması öngörülmedikçe 
asla sarf imkânı yoktur. Keza Bütçe Kanunlarında 
gösterilen Devlet Gelirlerinin toplanmasına da me
zuniyet veren bir vesikadır. Bu nedenledir ki, 1970 
saydı Kanunun 34 ncü maddesinin (a) bendinde be
lirtilen (C) cetveli her yıl bütçelere eklenmektedir. 

Bütçe uygulaması ile görevli Maliye Bakanı, yet
kilerini, bu hükümlere uygun olarak yapar. 

Arz edilen bu münahazalar sebebi ile sorunun 
birinci maddesinde istenilen hesaplamanın nazarı bir 
ameliyeden öte bir değeri olamaz. 

1974 yılı Bütçe Kanununun bir kısım maddeleri
nin Anayasa Mahkemesi tarafından iptali örneği ve
rilerek 90 ncı maddenin Anayasa Mahkemesine gö
türülmesi ve orada iptal ettirilmesi halinde husule 
gelecek durumun gereklerinin nasıl karşılanacağı su
alin ikinci kısmını teşkil etmektedir. 

Bütçe Kanununun 90 ncı maddesi Bütçe uygula
ması ile ilgilidir. 

Anayasanın 126 ncı maddesinin son cümlesinde, 
«Bütçe Kanununa Bütçeyle ilgili hükümler dışında 
hiçbir hüküm konulamaz.» hükmü yer almaktadır. 
90 ncı madde bütçe ile ilgili bir hüküm niteliğinde 
olduğundan, sözkonusu Anayasa Hükmü ile çelişir 
bir durumda olmaması gerekir. Kaldıki senelerden 
beri aynı nitelikteki hükümler Bütçe Kanunlarımız
da uygulanmış ve Anayasa aykırılığı iddia edilme
miştir. Bu nedenle henüz Anayasa Mahkemesine gö-
türülmemiş olup, götürülse dahi Anayasanın 126 
ncı maddesine uygunluğu hakkında şüphe taşıma
dığımız sözkonusu hükmün iptal edilmesi halinde 
ortaya çıkacak durumun gereklerinin nasıl karşıla
nacağı hakkında Bakanlığımda bir çalışma yapıl
masına lüzum görülmemiştir, 

Arz eder, saygılar sunarım. 

Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 
Maliye Bakanı 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi ibra
him Öztürk'ün, Ankara'nın Polatlı ilçesinin hubu
bat ekimi ile gübre ihtiyacına dair soru önergesi 
ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı cevabı. 
(7/555) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Gıda, Tarım, Hayvancılık 

ve Ticaret Bakanları tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına aracılığınızı saygıyla rica ederim. 

15 . 4 . 1976 
Ankara Senatörü 
İbrahim Öztürk 

Soru : 
1. — Ankara - Polatlı ilçesinin 88 köyünde her 

yıl ortalama 1 120 000 dekar alanda hububat eki
mi yapılır. Bunun için 16 800 ton fosforlu ve 12 000 
ton azotlu gübreye ihtiyaç vardır. 

Bugüne kadar Polatlı'ya ne miktar gübre sağlan
mıştır, ihtiyaç karşılanabilecek midir? 

2. — Polatlı da ıslâh için 4 000, muhtaç çifçiye 
dağıtılmak üzere de 4 000 ton olmak üzere 8 000 
ton tohumluğa ihtiyaç vardır. Bunun için gereken 
tedbirler alınmış mıdır? 

3. — Tarımsal araç ve gereç edindirme (Dona
tım) kredisi için Polatlı Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerinde yeterli plasman mevcut de
ğildir. 

Bu konuda da gereken plasman ilgili yere 
sağlanabilecek midir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

İçticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 14 (140.2) 15096 26 . 5". 1976 

Banka ve Kredi 

Konu : İbrahim Öztürk'ün yazılı soru 
önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 20 . 4 . 1976 gün ve 

3752-8778, 7/555 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbrahim Öz

türk'ün Polatlı İlçesi ve köyleri çiftçilerinin tohum
luk, kimyevî gübre ve kredi ihtiyaçlarına dair 
15 . 4 . 1976 tarihli yazılı soru önergesinin Bakanlı
ğımla ilgili kısımları aidiyeti yönünden T. C. Ziraat 
Bankası Genel Müdürlüğüne incelettirilmiştir. 

Bankanın cevabî yazısından; Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığınca tahsis olunacak sertifika
lı tohumlukların Polatlı çiftçilerine kredili olarak 
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tevzii için yetecek miktarda plasmanın mahalli şu
bede mevcut bulunduğu, tohumlukların 5254 sayılı 
Kanuna göre tahsis edildiğinde mezkûr Kanun hü
kümlerine göre çiftçilere tevzi edileceği, 

Çiftçilerin kimyevî gübre konusundaki kredileri
nin karşılanması için 2 500 000 lirası 1976 yılında 
olmak üzere ceman 19 100 000 lira plasman tahsis 
edildiği, 

Tarımsal araç ve gereç edinmek isteyen çiftçi
lerin ihtiyaçlarının karşılanması için Polatlı şube-
besinin talebi üzerine 3 400 000 lirası 1976 yılında 
olmak üzere mezkûr şubeye toplam olarak 24 400 000 
lira plasman verildiği. 

Polatlı şubesince, 223 sayılı Karakuyu Tarım 
Kredi Kooperatifi ortaklarının Donatma Kredisi 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere herhangi bir plasman 
talebinin intikal etmemiş olup, bu konuda ilgili şu
bece yapılacak talebin mevzuat esasları çerçevesin
de karşılanacağı, 

Diğer taraftan, kaynak ve imkânlarının müsaa
desi nisbetinde bütün şubeleri meyanında Polatlı şu
besinin de plasman ihtiyaçlarının zamanında karşı
landığı, anlaşılmıştır. 

Durumu bilgilerinize arz ederim. 

Halil Başol 
Ticaret Bakan! 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 
Kaplan in, çevre kirlenmesi sorunlarına dair soru 
önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı A. Kerim 
Doğru'nun yazılı cevabı. (7/567) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
3 . 5 . 1976 

Bir yazılı sorum, C. Senatosunun 7 . 1 . 1976 gün 
ve 7611 - 3296 - 7/461 sayılı yazısı ile Sanayi Ba
kanlığına iletilmiş ve Bakanlığın 16 . 1 . 1976 gün 
ve Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosunun 9/32 sayılı ya
zısı ile cevaplandırılmıştı. Sözü geçen yazılı soru ko
nusu güncelliğini ve önemini koruduğu için, konu
nun bütünlüğü bakımından aşağıdaki sorumun ya
zılı olarak Gıda - Tarım ve Hayvancılık, Sağlık, Sa
nayi Bakanlıkları ve Belediyeleri ilgilendirmesi bakı
mından İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Bilimsel ve Tek
nik Araştırma Kurumunu ilgilendirmesi bakımından 
da ilgili Devlet Bakanlığınca cevaplandırılmasına ara
cılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
C. Senatosu Tabii Üyesi 

Kadri Kaplan 

1 . 6 . 1976 O : 1 

Soru 1. — Çevre kirlenmesinin ve özellikle sula
rın kirletilmesinin önlenmesi için gerekli gözetim, de
netim ve kovuşturma için Bakanlıklar ve Belediyeler 
yetki bakımından kendilerini gerekli ölçüde yeterli, 
örgütlü ve olanaklı buluyorlar mı? Bu konuda mev
zuat ve olanak bakımından ihtiyaç duyulan hususlar 
nelerdir?. 

Soru 2. — Kirleten tesislerin kapatılması ile uğ
ranılacak ekonomik kayıp ya da kirletmeyi önleye
cek ek yatırımların yükü ile kirletmeye devam ha
linde uğranılacak scsyo - ekonomik kayıp arasında 
karşılaştırmalı bir örnek vermek olanağı var mıdır?. 

Soru 3. — Çevre kirlenmesi sorunları için ayrıca 
bir yasaya gerek duyuluyor mu? Bu yasada başlıca 
neler hükme bağlanmalıdır? Bu konu için özel b ;r 
kurul ya da kuruluşa gerek görülüyor mu?. 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 
Bilim ve Teknoloji Dairesi 20 . 5 . 1976 

Başkanlığı 
Sayı : 12/50 - a/441 - 8970 

Konu : Tabiî Senatör Kadri Kaplan'ın 
soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 5 . 5 . 1976 tarih ve 8970 - 3805/7 - 567 sa

yılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Kadri 

Kaplan'ın çevre problemleri ile ilgili sorusu hakkın
daki bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

1. —- Memleketimizde son yıllarda yoğun bir sa
nayileşme hamlesi başlamış bulunmaktadır. Bu sa
nayileşme hamlesinin geri kalmış bölgelere yaygın
laştırılarak adaletin sağlanması için her türlü çalışma 
yapılmaktadır. Sanayileşme birtakım çevre meselele
rimde beraberinde getirmiştir. Ve getirmeside tabiî 
karşılanmalıdır. Bu cümleden olarak sanayi tesisle
rinden sıvı, gaz ve katı bir takım artıklar çıkmakta 
ve bu artıklar su, hava ve toprakta çevre kirliliğini 
meydana getirmektedir. Bu kirlilik tabiîdir. Yalnız 
belli limitleri geçmemesi için kontrol edilmesi lüzum
ludur. 

Artıklarını su ürünlerinin bilhassa balıkların ya
şadığı muhitlere akıtan Sanayi tesislerinin durumu
nu incelemek ve tedbirlerini almak gayesiyle 1380-
sayılı su ürünleri kanunu çıkartılmış ve bunun kont-
rolüde Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ve
rilmiştir. İlgili Bakanlık bu konuda çalışmalar yap
maktadır. 
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Bakanbğımızda, yeni kurulacak Sanayi projeleri 
tasdik edilip teşvik tedbirlerinden istifade ettirilirken 
çevre kirliliği yapmaması için on şartlar konulmak
ta ve durum kontrol edilmektedir. Bunun yanında 
çevresi 'kirlenmiş bulunan büyük sanayi merkezleri
nin yatırım talepleri tahdit edilmektedir. 

Ayrıca kirlenmesini önlenmesi ve durdumiması 
ile ilgili olarak .Bakanlığımızca ;gerekli çalışmalar ya
kılmakta ve standartlar hazırlanması yoluna gidil
mektedir. Yakın bir zamanda standartlara esas ola
cak kriterlerin tespit edileceği umulmaktadır. 

2. — Memleketimizde bilhassa fs.tanb.ul - İzmit -
İzmir vs . yerlerde çevresi tamamen kirlenmiş bulu
nan sanayi tesislerinin faaliyetinin men edilmesi gi
bi bir düşüncenin akla gelmesi de mümkündür. 

Ancak böyle bir durumda meydana çıkacak sos
yal ve iktisadî buhran beraberinde çok büyük zarar
lar hâsıl edecektir. 

3. — Çevre problemleri ile ilgili meseleler çok 
komplikedir. Sosyal .İktisadî kültürel v.s. bir çok özel
likleri ihtiva etmektedir. 

Gerek kanunların ve gerek standartların memle
ket ihtiyaçlarını en müsait bir şekilde karşılayabile
cek vasıfta olması, memleketimiz şartlarına göre ye
niden düzenlemelerin yapılması gerektiği aşikârdır. 

Bugünkü şartlar altında, gerek efkârı umumiyenin 
ve gerekse icranın Jnazırlıksızliğı muvacehesinde teş
kil edilmiş bulunan ve İmar ve İskân Bakanlığının 
koordinatörlüğünde yürütülmekte olan Bakanlıklar-

arası çevre problemleri koordinasyon kurulu, bu prob
lemlere tam hakkiyle eğilememekte, ayrıca herşeyi 
polisiye tedbirlerle önleme yoluna gitmektedir. Hal
buki şayet sanayileşmek istiyorsak bir kısım kirliliğin 
olmasını tabiî karşılamamız gerekmektedir. Bunun 
yanında çevre problemleri koordinasyon kurulunun 
icraî yetkiside mevcut değildir. Konu çok taraflıdır. 
Yeni kanun tasarısı ve gerekli tedbirler hazırlanır
ken kamu menfaati ile birlikte insan ve çevre men
faatleri müşterek incelenmeli ve buna göre tedbirleri
nin alınması yoluna gidilmelidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Kerim Doğru 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı 

6. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Hik
met Savaş'in,' 1975 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi
nin ne kadar hububat aldığına dair soru önergesi ve 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın 
yazılı cevabı. (7 j 572) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

11 . 5 . 1976 
Aşağıdaki sorularımın Gıda - Tarım ve Hayvan

cılık Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına aracılığınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Eskişehir Senatörü 

Hikmet Savaş 

1. — 1975 yılı hasat mevsiminde veya sonra Top
rak Mahsulleri Ofisi ne kadar hububat (buğday, arpa, 
çavdar) alımı yapmıştır? 

2. — 1975 yılı içinde alınan bu mahsulün ne ka
darı nerelerde açık ve kapalı silolara alınmıştır? 

3. — 1 Mayre 1-976 tarihi itibariyle stokumuz ne 
kadardır? 

4. — Açık silolarda ne kadar ne cins hububat kal
mıştır, hangi yerlerdedir? 

5. — Açık stokun bu tarihe kadar firemiz ne ka
dar olmuştur? 

6. — 1976 yılı için silo olanak ne gibi tedbirler 
alınmaktadır? 

T. C. 
Gıda-Tarım ve Hayvancılık 28 . 5 . 1976 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 708 

Konu : Sayın Hikmet 
Savaş'ın soru önergesi 
Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 13 . 5 . 1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/572 - 3834/9044 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Sayın Hik

met Savaş tarafından; 1975 yılında T. M. O. nin hu
bubat stoklarına ilişki nolarak; Bakanlığımıza yö
neltilen yazılı soru önergesi cevabının üç nüsha ola
rak eklice sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Hikmet Savaş' 
m yazılı soru önergesi cevabı. 

1. — 1975 - 1976 hasat mevsiminde Toprak Mah
sulleri Ofisi tarafından 2 466 975 ton buğday, 92 936 
ton çavdar ve 621 805 ton arpa olmak üzere 3 181 716 
ton hububat mubayaa edilmiştir. 

http://fs.tanb.ul


C. Senatosu B : 71 1 . 6 . 1976 O : 1 

2. — 15 . 10 ..1975 tarihi itibariyle 1975 yılında 
2 077 443 ton hububat açıkta, 1 324 918 tonu hubu
bat 48 251 tonu pirinç olmak üzere 1 373 169 ton 
kapalı depolarda stoklanmıştır. 

3. — T. M. O. depolarında 1 
barıyle: 

5 . 1976 tarihi iti-

1 795 823 ton buğday, 
88 671 » çavdar, 

529 106 » arpa, 
8 582 » yulaf, 

49 162 » pirinç, 
5 434 » çeltik olmak üzere , 

2 476 828 » hububat devretmiştir. 

4. — 30 . 4 . 1976 tarihi itibariyle açıkta muhafaza 
altında bulunan hububat miktarları, bölgeler itiba
riyle ekli cetvelde gösterilmiştir. 

5. — 1975 - 1976 alan devresinde açıkta stokla-
nan hububatın büyük bir kısmı henüz tasfiye edilme
diğinden, fire miktarının şimdiden tespiti mümkün 
olmamaktadır. 

6. — 1976 yılında depolama master planının bü
tün teşkilât çapında 1 nci planda ele alınmasını ön
gördüğü 365 000 tonluk deponun tesisi için çalışma
lar yapılmakta olup, diğer yandan âcil depo yatırım 
fonundan bu yıl, 30 500 tonu istanbul (Trakya kesi
mi) ve 19 000 tonu da İskenderun bölgesinde olmak 
üzere, cem'an 49 500 tonluk depo tesisi çalışmaları
na girişilmiş bulunmaktadır. 

30 . 4 . 1976 tarihi itibariyle açıkta muhafaza altında bulunan hububat miktarları bölgeler itibariyle aşağıda 
gösterilmiştir. 

Bölge Adı 

İstanbul 
İzmir 
Afyon 
Ankara 
Konya 
İskenderun 
Samsun 
Erzurum 
Diyarbakır 

Yekûn 

Buğday 
Ton 

262 523 
4 567 

64 286 645 
232 526 
242 622 

52 903 
1 657 

15 335 
309 402 

1 185 821 

Arpa 
Ton 

. * 
— •• 

62 645 
38 998 

124 038 
— 
— • 

9 428 
36 698 

271 807; 

Çavdar 
Ton 

— • 

58 
9 037 

49 614 
— 
— 

1 161 
3 271 

63 141 

Yulaf 
Ton 

, 
— • 

1 097 
938 

2 853 
— 
— 
— 
— 

4 889 

Yekûn 
Ton 

262 523 
4 567 

128 086 
281 500 
419 127 

52 903 
1 657 

25 924 
349 371 

1 525 658 

~m-<i 
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5434 Saydı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 6 ncı Maddesi ile Bu Kanuna 1425 Saydı Kanunla Eklenen Ek 
6 ncı maddenin Değiştirilmesine ve Aynca 2 Ek ve 1 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 

Açık Oylaması Sonucu. (S. Sayısı: 599) 

(Kabul edlilnıiştjir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karamanı 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özditek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYONKARAHÎSAR 

Mustafa Çelik 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğ"lu 
Ahmet Karayiğk 

AÖRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Melımet Atıf Benderlioğlu 
Ergün Ertem 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İbrahim Öztürk 

Üye sayısı : 184 
Oy ver< înler : 154 

Kaibul edenler : 152 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 30 

Açık üyelikler : — 

[Kabul edenler] 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettirı Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıealı 
İ. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kararan İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
AlâJöddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 
Barîas Küntay 

ÇANAKKALE 
Imadettin Elmıas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yaliçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Crzrelioğlu 
Sebahattin Savoı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

1 Hasan İldan 
ERZURUM 

Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
t Mustafa Deiliveli 

Kemal Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdemi 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karalkücük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Nuaret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
| Ali AHkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 
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KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lûtfi Tokoğhı 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Feyzi Halıcı 
Uakdh Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albaynak 
Ahmet Özrrramcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdı Özer 

MANİSA 
Doğan Baratçuoğhı 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait Mehmet-oğlu 

MUtfLA 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Giirsoytrak 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgûneş 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Â-clemoğlıı 
Havri Öner 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Cengizhan Yorulmaz 

ERZİNCAN 
Nivazi Unsal 

• Haldun Me^teçeofİn 
Feivzi Özer 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 

Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

ORDU 

Bekir Sıtikı Bayikal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 

Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 

Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Sürevya. Öner 

SİNOP 
Nazını İnetöeyli 

SİVAS 
Âdii Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDACf 

Orhan Öztrak 

TOKAT 

Cevdet Aykan 
Zihni Hetil 

TRABZON 

Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 

Naim Taşan 

URUA 

Abdulgani Demirkol 

Hasan Oral 

/Reddeden J 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

(Çekinser) 
TABİÎ ÜYE 

Cevdet Sun ay 

[Oya katılmayanlar] 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

İSTANBUL 
M. Teptin Arîburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Necip Mîrkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı At-alay 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KONYA 
Erdoğan Bâkkalbaşı 

MANİSA 
Oral Kanaosmanoğ'ln 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
Selâhat+in Acar 

RİZE 
£ Talât Doğan (İ.) 
I 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 

SİVAS 
Kâzım Kangai (Bşk. V.) 

" V A N ' • • 

Fer id M êlen 

YOZGAT 

E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

Z0NC4ULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Möhmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURB AŞK ANİN 
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Oilhat Alp an 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Fethi Çelifebaş 
Sait Naci Ergin 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Naim Talü 

| Şerif Tüten 
Bahriye Üeok 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlıı 

TRABZON 
Hasan Güven 

UŞAK 
. Ahmet Tahtakılıç 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhaddin Babüroğlu 
Hüsamettin Çelebi 
Üzer Derbil 
Nihal; Erim 
Halil Tunç 

» » ^ < —<• 
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Cumhuriyet Senatosu 
GtmDEMî 

71 NCÎ BİRLEŞİM 

1 . 6 .1976 Salı 

Saat: 15.00 

l 
A -BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KLfftULA SUJ^ÜŞEARF 
a - İKİNCİ B £ * A OYA KONCJfcAl^AK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sim Ata* 

lây'ın, 1 3 . 2 . 1974 tarihli ve 11 sayıli Kamın Hük
münde Kararname ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12" sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin (ğ) trendinin yürür
lükten kaldırılmasına dair kanun tasarısının- Cumhu
riyet. Ssnatosundaki görüşmelerine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/57) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabi Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, mahkeme tutanakları ile yapılan iddia ve 
haherlere dair Başbakandan, sözlü, sorusu. (6/26) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Mehr 
met Ali Arıkan'ın, T.P.A.O. Genel, Müdürlüğü- ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü-sorusu. (6/49) 

4: — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dair, Gıda - Tarım ve Hay 
vancılık Bakanından sözlü.sorusu. (6/52) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil-
genlin, 28 Haziran 1575 günü. İstanbul Taksim mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu.- (6/59) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Ankara Belediye Baş
kanına atfen çıkan bir beyanata dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/60) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan ti
carî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu. (6/61) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Örner 
ücuzal'ın, J0 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Ga
zetesinde neşredilen-bir yazıya dâir Başbakandan söz
lü sorusu. (6/62) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata-
lay'ın, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sındaki ortaklık anlaşmasını «Tamamlayıcı protokole» 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/66) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dâir İçişleri Bakanından sözlü sorusu, 
(6/67)' 

12. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be-
ler'in, Lemngrad'ta yapılan 1"9' ncu Avrupa serbest 
güreş şampiyonasına dair Gençlik ve Spor Bakanım
dan sözlü: sorusu. (6/68) 

131 — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşü
nülen alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü so
rusu.. (6/69) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Hava- Kuvvetleri Komutanlığına yar 
pılan tayine dair, Millî Savurana. Bakanından sözlü 
sorasu, (6/70), 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLEK 

R - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, 11 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnameye müsteniden TRT Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya dair Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/12) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye Suphi Gür-
soytrak'ın, Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve it-
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hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve Malatya Üyesi Nu
rettin Akyurt'un, TRT'nin malî ve idarî işlemleri 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri. 
(10/17) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam' 
da vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi, (10/27) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ile Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca' 
nın, TRT yönetiminin tutumu, TRT genel müdürle
ri ile yargı kararlarının tatbiki hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergeleri. (10/31) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Unsal'ın, Devlet Planlama Teşkilâtınca kurulan 
«Kalkınma Fonu» na ayrılan dört yüz milyon lira
nın dağıtım şekli hakkında Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/32) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, bazı okullara ve bu okullardaki öğren
cilerin devam durumlarına dair Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/34) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Dördüncü Demir - Çelik tesislerinin ku
ruluş yerinin seçimi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/35) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve arkadaşlarının, geri kalmış bölgelerin so
runlarını ayrıntılarla belirlemek üzere bir Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/36) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, çocuk mahkemeleri kurulması konusun
da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/38) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, hapishane ve tevkifhanelerin du
rumu hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/39) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsal'ın, bazı vilâyetlerde vuku bulduğu iddia 
edilen işkence olaylarına dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/40) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Lice depremiyle ilgili bazı olay
lar hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/42) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata
lay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğlu'nun, Yaban
cı Devletler ve Milletlerarası kurullarla yapılan And-
laşmalara dair Senato Araştırması isteyen önergeleri. 
(10/43) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüse
yin öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devam
sızlık yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin 
uğradıkları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve 
bir çözüm yolu bulunması hakkında, Senato Araştır
ması isteyen önergesi, (10/44) 

17. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na geçici dört madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 2/70; C. Senatosu : 2/102) (S. Sayısı : 
595) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) (Bitiş tarihi : 
4 . 6 . 1976) (Red) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCt GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRlNCt GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 211 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının sonu
na (e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkında Kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/392; C. Senatosu : 1/437) (S. 
Sayısı : 596) (Dağıtma tarihi : 24 . 5 . 1976) 
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X 2. — Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesi
nin 7 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/406; C. Senatosu : 1/442) (S. Sayısı : 
597) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1976) 

3. — 24 Haziran 1965 Tarihli ve 635 Sayılı Uz
man Jandarma Kanununun 17 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında Kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçiş
leri ve Bütçe ve Plan Komisyonları raporları (M. 

Meclisi : 1/168; C. Senatosu : 1/438) (S. Sayısı : 598) 
(Dağıtma tarihi: 25 . 5 . 1976) 

X 4. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 6 ncı maddesi ile bu Kanuna 1425 sayılı Kanunla 
eklenen ek 6 ncı maddenin değiştirilmesine ve ayrı
ca 2 ek ve 1 geçici madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/421; C. Senatosu : 1/443) (S. 
Sayısı : 599) (Dağıtma tarihi : 24 . 5 . 1976) 





TC,***,: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 599 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 6 ncı Maddesi ile 
Bu Kanuna 1425 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 6 ncı Maddenin 
Değiştirilmesine ve Ayrıca 2 Ek ve 1 Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni 

ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 
(M. Meclisi : 1/421; C. Senatosu : 1/443) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 279'a 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 . 5 . 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3907 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Mulet Meclisinin 26 . 5 . 1976 tarihli 103 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul edilen, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanonunun 6 ncı maddesi ile bu Kamına 1425 sayılı Kanunla eklenen ek 
6 ncı maddenin değiştirilmesine ve ayrıca 2 ek ve 1 geç?ci madde eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyası 
ile birlekte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 8 . 3 . 1976 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 6, 8, 
13, 15, 20. 4; 18, 20 . 5 . 1976 tarihli 85, 87, 88, 90, 91, 102 ve 103 ncü birleşimlerinde öncelikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Mület Meclisi S. Sayısı : 279'a 1 nci ek) 

Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 21.5. 1976 

• Karar No. : 25 
Esas No. : 1/443 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 Mayıs 1976 tarihli 103 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla kabul 
edikti, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 6 ncı maddesi ile bu Kanuna 1425 sayılı Kanunla 
Eklenen Ek 6 ncı Maddenin Değiştirilmesine ve Ayrıca 2 Ek ve 1 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 21 Mayıs 1976 tarihli ve 390,7 sayılı yazılan ile Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına gönderilmekle, sayısı yüz binleri bulan memur ve emeklilerimizin büyük bir hassasiyet ile 
takip ettikleri ve en kısa zamanda kanunlaşması için istekte bulundukları keyfiyeti gözetilmiş ve Cumhu
riyet Senatosu İçtüzüğünün 28 nci maddesi uyarınca Komisyon Başkanlığı tarafından Komisyon - ivedi-



olarak toplantıya çağrılmış ve 2,1 Mayıs 1976 tarihli Birleşimde Maliye Bakanlığı temsilcileri ile Emekli 
Sandığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tet kik ve müzakere olunmuştur. 

I - Millet Meclisi metmi, Emeldi Sandığı Kanun unda gerekli değişikliklerin yapılması ile : 
a) Devlet Memurları Kanununun malî hükümlerinin yürürlüğe girdiği 1970 yılı Aralık ayından önce 

emekli olanlara da, Devlet Memurları Kanunu ile getirilen ve Emekli Sandığı Kanununa da yansıyan 
- ileri - hükümlerin uygulanabilmesini, 

b) Emekli, âdi malûllük, vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan tüm iştirak
çilere, her tam filî hizmet yılı için, aylık bağlamaya esas tutarm bir aylığı baz kabul edilerek - 30 aylık 
tutarında - emeldi ikramiyesi verilebilmesini, 

c) Emekli Sandığı idarî teşkilâtının üst yönetiminin, zamanın ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlene
bilin esini, 

d) İntibak işlemlerinin en kısa zamanda ve en sağlıklı biçimde yapılabilmesi için gerekli - idarî ted
bir - lere imkân sağlanabilmesini, 

Öngörmektedir. 
Millet Meclisi metni 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 1425 sayılı Kanunla eklenen Ek 6 ncı 

Maddenin Değiştirilmesine, Bu Kanuna 4 Ek ve 1 Geçici Madde Eklenmesine dair Kanun tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker*in, Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 
Kocaeli Mföfetvckiili Sedat Akay'un, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Gaziantep Milletvelkili Orhan To 
'kuz'un, Kocaeli Milletvekili Sedat Akay ve iki arkad ışının, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Kars 
Milletvekili Rasim Bozkurt'un, Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaosmanoğlu'nun, İçel Milletvekili 
Süleyman Şimşek ve 28 arkadaşının, Sakarya Milletvekili Kenan Durukan ile Cumhuriyet Senatosu Cum
hurbaşkanınca Seçilen Üyesi Halil Tunç'un ve Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve on arkadaşının aynı 
Kanunu değiştiren kanun tekliflerinin birleştirilerek gö. üşülmesd sonucunda tanzim ve kabul olunmuştur. 

Millet Meclisi metni, sosyal güvenlik kuramlarının ilgililere tanıdığı haklar arasında - paralellik • sağ
layıcı ve getirdiği - ileri - hükümler ile Emekli Sandığı Kanununa tabi kişilerin şartlarını - ferahlatıcı - mahi
yeti gözetilmek sureti ile Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

Komiryonumuzdaki görüşmeler sırasında, Hükümet temsilcileri, metnin kanuniyet kazanması halinde 
- iştirakçilerin ayhk derecelerine göre tahmini dağılımı - nı şöylece ifade etmişlerdir. 

Derece Adet 

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

18 320 
13 636 
20 221 
26 637 
30 550 
46 985 
68 082 
98 132 
101 258 
105 880 
138 588 
106 836 
42 209 
50 303 
32 358 

Toplam 900 000 
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Komisyonumuzdaki görüşmeler sırasında Hüküm ::t temsilcileri, metnin kanuriiyet kazanması halinde 
1 Mart 1974 tarihinden geçerli olmak üzere ve yıllar itibari ile - parasal dağılımı - m şöylece ifade etmişlerdir. 

A) 1 Mart 1974 - 31 Aralık 1974 tarihleri arasında : 712 338 731 lira 
B) 1975 yılı için : 1 000 000 000 lira 
C) 1976 yılı için : 5 000 000 000 lira 

Toplam : 6 712 338 731 lira 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Madde 1. — Komisyonumuzca da aynen kabul ediisn çerçeve 1 nci madde metnindeki 6 ncı maddenin 

görüşmeleri sırasında, madde hükmünü, işbu tasarının getirilişine esas gereikçe olarak kabul edilen - sosyal 
güvenlik kurumları arasında ilgililere sağlanan haklar yönünden paralellik ve denge kurulması yolundaki ilke
nin ihmal edildiği - ve böylece de, bir benzerlik içindeki, - işçi kıdem tazminatları - ile - memur emeklilik ikra
miyeleri - arasında bir - adaletsiz düzenleme - yarattığı görüşü, üeri sürülmüştür. 

Komisyonumuz çoğunluğu, bu görüşün, - ilgili kanun metinlerinde yer alan ve uygulama ile de taftıştmasız 
bir biçimde ortaya çıkan gerçeklere uygun olmadığını - aksine madde hükmünün, - işçiler - ile - me
murlar - arasında, içşi kıdem tazminatı - ve - me:.ıur emeklilik ikramiyesi - ödemelerindeki - eşitsizliği 
giderici - ve bir - denge sağlayıcı - olduğunu tespit etmiş ve Komisyon müzakerelerinde hazır bulunan Maliye 
Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü ile Emekli Sandığı Genel Müdürü de, tatbikatçılar olarak bu 
tespiti teyit ve tekrar etmişlerdir. 

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, 
İş Kanununun - işçi kıdem tazminatı - na ilişkin 14 ncü maddesinin 4 Temmuz 1975 tarihli ve 1927 sayılı 

Kanun ile değişik metni, işçi kıdem tazminatının miktarını: 
« hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için 30 günlük ücret » 

şeklinde belirlemiştir. 
işbu tasarının Komisyonumuzda görüşüldüğü 21 Mayıs 1976 tarihi itibarı ile ülkemizde, - işçi kıdem tazmi

natı - na hak kazanan bir işçinin - işçi kıdem tazminatı - olarak hak kazanabileceği miktar, - 270 000 liradır. 
İşbu tasarının memurlar için öngördüğü - emeklilik ikramiyesi tutarı - ise - aylık bağlamaya esas tuta

rın 30 aylığının karşılığı - olarak bulunacak rakamdır. 

Bu hükme göre - en yüksek devlet memuru - ola: ak çalışmakta iken - 30 yıllık bir hizmet dönemlinden 
sonra - emekli olarak - emeklilik (ikramiyesi - ne hak kazanan - en yüksek devlet memuru - nun, - emeklilik 
ikramiyesi - olarak hak kazanabileceği miktar - 268 650 liradır. 

İşçi 'kıdem tazminatının tutarı olan - 270 000 lira ile memur emeklilik ikramiyesinin tutarı olan 268 650 
lira arasındaki fark ise sadece - 1 350 liradır. 

İki farklı statü esaslarında hizmet veren kişilerin yararlanacakları - sosyal güvenlik hakları - arasında, Ko
misyonumuzca kabul edilen hüküm ile kurulan - paralellik ve dengeden daha - ileri ve adaletli - bir düzen
lemenin - zorluğu - ve hatta - imkânsızlığı - ile karşılaşılmış ve bu durum, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürü ile Emekli Sandığı Genel Mü'ürü tarafından da, uygulama gerçekleri belirtilerek 
teyid ve tekrar edilmiş ve Komisyonumuz, kabul ettiği Jüzenlemenin - paralelliği ve dengeyi - sağladığı ve 
- adaleti - gerçekleştirdiği, sonucunda birleşmiştir. 

Komisyonumuzca da aynen kabul edilen çerçeve 1 nci madde metninde yer alan hüküm ve kavramların 
açıklığa kavuşturulmasına ilişkin olarak yürütülen gör işmelerde, madde metnindeki, «her tam fiilî hizmet 
yılı» hükmünün, - kesenek ödenmiş tüm hizmet süreleri - nin karşılığı olduğu ve - fiilî hizmet süreleri zamla
rının -, - borçlanılan sürelerin -, - tamamlayıcı emekllik keseneğine esas alınan sürelerin -, - resmî sektörde 
sigorta primi ödeyerek geçen sürelerin - ve - resmî sekt 3rde geçip sigortaya gönderilen sürelerin - bu kapsam
da, bulunduğu hususunun tespiti ve böylece Komisyon .aporunda belirtilmesi, yararlı mütalaa olunmuştur. 

Madde 4. — Komisyonumuzca da aynen kabul t Jilen 4 ncü maddenin görüşmelerinde, kanunun 1 nci 
maddesinin - 1 Mart 1974 - tarihinden geçerli olacağı yolundaki hükme açıklık getirilmek üzere görüşme-
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ler yapılmış ve bu maddenin-hükmü, Emekli Sandığı Kanununun 91 nci maddesi esaslarında değerlendirile
rek, - emeklilik hakkının kazanılması - na imkân verecek ve bu statüye geçişi belgeleyecek - onaylan {âmiri 
ita onayı) - I Mart 1974 gününde ve sonraki günlerde gerçekleşmiş olanlar ile statüleri kanunların hükümleri 
ile belirlenenlerin, 1 nci madde ile değiştirilmesi öngöıülen 6 ncı madde ile getirilen haklardan yararlanabile
cekleri hususunun, Komisyon raporunda bu açıklık içinde ifadesi uygun mütalaa olunmuştur. 

III - Tasarının, sayıları yüz binler ile ifade edilebilecek - memurlar - ve - emekliler - tarafından, büyük 
bir hassasiyet ile takip edildiği ve anılanlârca - kanunlaşması - nın beklendiği keyfiyetini gözeterek, Cumhuri
yet Senatosu İçtüzüğünün 28 nci maddesi uyarınca - ivedi - olarak toplanan ve görüşmelerini sonuçlandı
ran Komisyonumuz, aynı gerekçeler ile ve kanunlaşması halinde ilgililer yönünden sağlayacağı - yararlar- ı da 
mütalaa ederek, Genel Kuralda, görüşmeleri sonuçlanıncaya kadar - öncelik ve ivedilikle - görüşülmesi hu
susunda, istemde bulunulması hususunu da kararlaştırmıştır. 

îşbu raporumuz, Genel Kutulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunular. 

Başkan 
Ankara 

Y'piî Köker 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eriş 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

Toplantıda bulunamadı. 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Başkanvefcili 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Selâhaddin Babüroğlu 
Toplantıda bulunamadı, 

Aydın 
Halil Goral 

Toplantıda bulunamadı. 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Kahraman Maraş 
Adnan Karaküçük 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

Cumhurbaşkanınca S. 
Zeyyat Baykara 

Gaziantep 
L Tevfik Kmtim 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Trabzon 
Karşıyım 

Hasan- Güven 
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MİLLET MECLİSİNİN KAEUL ETTİĞİ METİN 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 6 ncı Maddesi ile Bu Kanuna 1425 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 
6 ncı Maddenin Değiştirilmesine ve Ayrıca 2 Ek ve 1 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5434 saydı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 8 . 7 . 1971 gün ve 1425 sayılı Kanunla 
eklenen ek 6 ncı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek madde 6. — Emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan; 
asker, sivil tüm iştirakçilere, her tam fiilî hizmet yılı için, ek 4 ncü maddeye göre hesap edilecek aylık bağla
maya esas tutarların bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir. 

Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 30 fiilî hizmet yılından fazla süreler nazara alınmaz. 
Emekli, âdi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapılmadan ölen 

iştirakçiler için yukarıdaki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa veya toptan ödemeye hak 
kazanan dul ve yetimlere 5434 saydı Kanunun 68 nci maddesinde gösterilen hisseleriyle orantılı olarak öde
nir. 

Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ayrılmalarında, 
yalnız sonradan geçen hizmetlerine karşılık yukarıdaki esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir. 

Şu kadar ki, evvelce verilmiş olan ikramiye ile sonradan geçen hizmetler için ayrıca tahakkuk ettiri
lecek ikramiyenin hesabına esas alınan fiilî hizmet süreleri toplamı 30 yddan fazla olamaz ve evvelce 30 
hizmet yıh için emekli ikramiyesi ödenmiş olanlara hiçbir şekilde ikramiye farkı ödenmez. 

5434 sayıh Kanunun 88 nci maddesi kapsamına gerenlerin emeklilik ikramiyeleri hakkında da yukardaki 
hükümlere göre işlem yapdır. 

Sandıkça tahakkuk ettirilecek emeklilik ikramiyelerini almadan ölenlerin ikramiyeleri, kanunî mirasçıla
rına ödenir. 

Bu madde gereğince ödenecek emeklilik ikramiyesi ödendikçe onayı veren kurumca, Sayıştay ve Danıştay 
Başkanlarının ise kendi kurumlarınca, yazı ile istenilmesi üzerine en çok iki ay içinde faturası karşılığında 
Sandığa ödenir. 

Ölenlerin hak sahiplerine ödenecek emeklilik ikramiyesinin tahsili hakkında da yukardaki fdtra hükmü 
uygulanır. 

MADDE 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 3 . 3 . 1954 tarihli ve 6311 sayılı Kanunla 
değişik 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 6. — Sandığın bir genel nüdürii ile sayısı üçten az olmamak ve Bakanlar Kurulunca tespit edil
mek üzere yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulunur. 17 . 5 . 1938 tarih ve 3460 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesi hükmü mahfuz kalmak şartiyle 4 ncü ve daha yukarı derecedeki memurlarla bunların ayhklanna 
muadU ücret alan hizmetliler genel müdürlüğün teklifi üzerine Müdürler Kurulu, bunlann dışında kalanlar 
Genel Müdür tarafından tayin edilir. 

MADDE 3. — 5434 saydı T. C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki 2 ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi 
olmayan görevlerden 1 . 3 . 1970 tarihinden önce emekli, âdi malili veya vazife malulü olanlara, ölenlerin dul 
ve yetimlerine bağlanan aylıklar; 

A) Görevlerinden ayrıldıkları tarihteki öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Kanunun 1897 sayıh Kanunla 
değişik 36 ncı maddesinin ortak hükümleri kısmımn (A) bölümündeki tabloda gösterUen hizmete giriş de
rece ve kademesi başlangıç alınmak, 

B) Emekli aylığı bağlanmasına esas alman fiilî hizmetin (Fiilî hizmet zammı, itibarî hizmet süresi ve 
tamamlayıcı emeklilik keseneği tahakkuk ettirilen süreler hariç) her yılı için bir kademe ve her üç yılı için bir 
derece verilmek, 
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BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 6 ncı Maddesi ile Bu Kanuna 1425 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 
6 ncı Maddenin Değiştirilmesine ve Ayrıca 2 Ek ve 1 Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Suretiyle öğrenim durumları itibariyle 36 ncı maddede belirtilen yükselebilecekleri derece ve kademeleri 
geçmemek üzere bulunacak derece ve kademelerin emekli aylığı bağlanmasına esas aylıkları üzerinden ve 
1 . 3 . 1975 tarihinden geçerli alarak yükseltilir. 

Şu kadar ki, bu yükseltmeler sırasında; 
a) 657 saydı Kanunun 1897 saydı Kanunla değişik ek geçici 4 ncü maddesinin başlangıç ve tavan dere

celeri ile ilgili hükümleri gözönünde tutulmak, 
b) Hizmete girdikleri tarihteki kazamlmış hak ayhk dereceleri yukardaki hükümlere göre ahnacak baş

langıç derecesinden daha yukarı olan hallerde bu dereceler esas alınmak, 
c) Barem veya emeklilikte kazanılmış hak aylığının yükseltilmesinde saydmış kıdemler, derece ve kademe

nin tespitinde değerlendirilmek, 
d) Hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta (Muvazzafhk dışında geçen süreler de dahil) 

yedek subay öğretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat erlikte geçen süreler değerlendirilmede gözönünde bulundurul
mak, 

Suretiyle işlem yapdır. 
Aynı süre ve aym neden hiçbir şekilde mükerrer değerlendirilemez. 
Yukardaki hükümlere göre bulunacak derece ve kademe, halen kazamlmış bulunan derece ve kademeler

den aşağı olanların ayhklan, yüksek olan eski derece ve kademeleri üzerinden ödemeye devam edilir. 
Yükseltme sonunda 1 nci derecenin 4 ncü kademesine gelinmesi ve son görev için ek gösterge verilmiş ol

ması halinde ek göstergeler de gözönünde bulundurulmak suretiyle işlem yapdır. 
Bu madde gereğince yapılacak yükseltmeler nedeniyle ikramiye farkı ve 1 . 3 . 1975 tarihine kadar geçen 

süre için ayhk farkı ödenmez. 

EK MADDE 2. — 657 saydı Kanunun 1897 saydı Kanunla değişik 36 ncı maddesinin ortak hükümler 
kısmının (A) bendindeki tabloda ve aym kanunun ek geçici 4 acü maddesinde yapılacak değişiklikler bu ka
nun kapsamına girenler hakkında da değişiklik tarihin len geçerli olmak üzere uygulanır. 

MADDE 4. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 3 . 7 . 1975 gün ve 1922 Sayılı Kanunun geçici maddesinde yer alan süre bu kanunla 
getirilen intibak hükümleri uygulanmak suretiyle yapılacak yükseltme işlemlerinin zamanında yetistirilebil-
mesi için, bitiminden itibaren 1 yû uzatılmıştır. 

MADDE 5. — Bu Kanunun 1 nci maddesi 1 . 3 . 1974 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 6. — 3u Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Bütçe ve Plan Komisyonunun Kabul ettiği Metin) 

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

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

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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