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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle izin veril
mesine ve 

Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin alan 
Kars Milletvekili Veyis Koçulu'nun ödeneğine 
dair Başkanlık tezkeresi kabul olundu. 

18 . 3 . 1971 tarihli 73 ncü Birlerimde görü
şülmesi yapılıp da karara bağlanamıyan, yeni 
teşkil olunmuş ve fakat henüz güven oyu alma
mış Hükümetlerin güven oyu almasına kadar 
geçecek safha içerisinde araştırma ve genel gö
rüşme önergelerinin görüşülmesinin ertelenmesi 
hususu Genel Kurulun oyuna sunuldu ve kabul 
edildi, 

Gündemde bulunan iki daimî komisyona üye 
seçiminin ertelenmesi. A. P. ve C, H. P, grup 

başkanvekillerinin önergesi üzerine, kabul olun
du, 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısının ek 4 ncü maddesine kadar kabul 
edildi. 

14 . 5 . 1971 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,10 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çankırı 

Kemal Ziya Öztürk Nuri Çelik Yazıcıoğlu 
Kâtip 
Ordu 

Memduh Eksi 

BİRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Kemal Ziya öztürk 
KÂTİPLER : Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 100 ncü Birleşimini açıyorum. 

II — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin yoklamaya katılma
larını rica ederim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir efendim. 
Sayın üyelerin beyaz düğmelere basmalarını 
tekrar rica ediyorum ve birtakım tefsirlere yol 
açmaması bakımından sayın üyelerin yoklama 

sonuna kadar yerlerinden ayrılmamalarını da 
ayrıca istirham ediyorum efendim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Gerekli çoğunluğumuz vardır, çalışmaları

mıza başlıyoruz. 

III — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı 
Sadi Koçaşhn, Burdur ili ve dolaylarında vuku-
bulan deprem felâketi hakkında ilk konuşmasını 
tamamlayıcı demeci 

— 428 — 

BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı Sayın 
Koçaş, depremle ilgili bilgi arz etmek üzere söz 
talebinde bulunuyorsunuz. Buyurunuz efendim. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SADÎ KOÇAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

îki gün evvel Burdur bölgesinde cereyan 
eden deprem hakkında Yüce Meclise bilgi arz 
ederken belirttiğim gibi, deprem bölgesini zi
yaret ettikten sonra da müşahedelerimize daya
nan bilgileri Yüce Meclise arz edeceğim. 

Depremin ilk günü ilgili bakanlar deprem 
bölgesine gitmiş, aldıkları bilgileri Hükümete 
saati saatine intikal ettirmişlerdi. Bunun üzeri
ne gereken tedbirlerin alınması için, Ankara'
dan emir verdikten sonra, dün Sayın Başba
kanla birlikte deprem bölgesine gittik. Orada 
bulunan bakanlarla birlikte Burdur merkezini 
ve en çok hasar gören köyleri yerinde inceledik. 
Gerek müşahedelerimize, gerekse daha evvel 
bölgeye gönderdiğimiz teknisyen arkadaşlarımı
zın hazırladıkları bilgilere istinaden daha tefer
ruatlı bilgi arz edeceğim. 

Halen yürürlükte olan Türkiye deprem böl
geleri haritasında Burdur merkezi birinci dere
cede deprem bölgesi, Yeşilova ve Tefenni ilçe 
merkezleri ise üçüncü derecede deprem bölgesi 
olarak görülmektedir. Bir süreden beri hazır
lanmakta olan ve henüz bitmemiş olan Türkiye 
deprem bölgeleri haritasında ise bu merkezle
rin tamamı ikinci derecede »deprem bölgesi ola
rak tesbit edilmiştir. Bu hazırlıklar tamamen bi
tince kamu oyuna açıklanacaktır. 

En son dün akşam kendi müşahedelerimiz, 
bugün de öğleye kadar Burdur Valisi ile de
vam eden temaslarımız sonunda can kaybını şu 
suretle açıklıyacağım : 

Burdur il merkezinde 22 ölü, merkez ilçeye 
bağlı Hacılar köyünde 2 ölü, 3 yaralı; merkez 
ilçeye bağlı Yazı köyünde 17 ölü, yaralıların 
miktarı henüz kesin olarak tesbit edilememişti, 
fakat içlerinde hayatı tehlikede olan yaralı yok
tur. Merkez ilçesine bağlı Yarı köyünde 8 ölü, 
merkez ilçeye bağlı Büğdüz köyünde 2 ölü, mer
kez ilçeye bağlı Akkaya köyünde 2 ölü, merkez 
bucağı Kışla köyü 2 ölü, Yeşilova merkez bu
cağı Harmanlı köyünde 2 ölü; toplam 57 ölü ve 
halen hastanede bulunan 3 yaralı vardır. Bir 
kısım hafif yaralılar bu miktara dâhil değildir. 

Konutların hasar durumunu arz edeceğim: 
Burdur il merkezinde 58 yıkılmış bina, 172 

hasar, 202 orta hasar, Hacılar köyünde 53 yı
kık, 94 ağır, 63 orta, 11 hafif hasar; Yazı köyün

de 110 yıkık, 83 ağır, 33 orta, 21 hafif hasar; 
Yarı köyünde 58 yıkık, 73 ağır, 34 orta, 19 ha
fif hasar; Düver köyünde 16 yıkık, 59 ağır, 108 
orta, 22 hafif hasar; Aşağı Müslümler köyünde 
50 yıkık, Günalan köyünde 10 yıkık, 20 ağır ha
sar ; Yaylabeli köyünde 175 ağır hasar; Sulude-
re köyünde 1 yıkık, 16 ağır, 27 orta, 19 hafif 
hasar; Karaçal köyünde 1 yıkık, 12 orta, 9 ha
fif hasar; Salda köyünde 1 yıkık, 2 ağır, 35 or
ta, 95 hafif hasar; Ulupınar köyünde 5 hafif 
hasar; Askeriye köyünde 3 yıkık, 7 ağır, 6 orta, 
14 hafif hasar vardır. 

Köylerde halen 10 ekip halinde hasar tesbi-
tine devam edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu raporlardan sonra 
yerinde teknisyenlerin de iştiraki ile yaptığımız 
kendi tetkiklerimizde dikkati çeken bir noktayı 
huzurlarınıza getirmek isterim. Bu nokta, res
mî binalardaki hasarların özel yapılara nazaran 
daha fazla oluşudur. Bu konunun üzerinde du
ran ilgili Bakanlık bugün teknisyenlerini, bunun 
bilimsel nedenlerini tesbit etmek üzere görev
lendirmiştir. Bizim ̂  yerinde görebildiğimiz ka
darı ile ve yerinde mühendislerin bize söyliye-
bildiği kadarı ile, yapılan inşaatlardaki, bilhas
sa resmî inşaatlardaki bu hataların sebebi şöy
ledir : 

Karkas inşaat usulü ile yapılmış binaların 
zeminkat kolonlarının kırıldığı, bu husus, pro
je noksanı ve projenin öngördüğü teknik koşul
ların şantiyelerde sağlanamadığı; gerek resmî 
kesim, gerekse belediyeler tarafından etkin bir 
teknik kontrol yapılamadığı nedenine bağlan
mıştır. Bu tür inşaatların yetkili teknik per
sonel tarafından projelendirilip denetlenmesine 
yeteri kadar önem verilmemiş olduğu, yardım 
dernekleri tarafından yapılan bâzı binaların 
ucuza maledilmesi arzusu ve etkisi ile teknik ge
reklerden fedakârlık yapılmış olduğu, amortis
man süresi ve inşaatın en uzun ömrü dolmuş ol
masına rağmen, bâzı binaların kullanılmasına 
devam edilmesi gibi sebepler ilk göze çarpan 
hususlardır. Bu son arz ettiğim konu bilhassa 
köylerdeki hasarların belli başlı sebebidir. 

Değerli arkadaşlarım, şu ana kadar alınan 
âcil tedbir ve yapılan yardımlar hakkında çok 
kısa olarak bilgi vermeye çalışacağım. 

İlk tedbir olarak Hükümet derhal 100 000 
liralık bir parayı Burdur Valiliği emrine 

429 — 
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gönderdi, depremin ilk günü. Aynî yardımı 
olarak da Gediz'den 2 051 çadır, yine Gediz'
den 800 teneke yağ, 2 925 kilo. bezelye, fa
sulye, Büıt tozu, konserve gibi, - rakamlariyle 
sizi işgal etmek istemediğim - yardımlar ya
pılmıştır. Ayrıca Muğla Valiliği emlinde bu
lunan gıda stokları takviiye edilmek üzere 
yeni yardımlar gönderilmiştir. 

'Bunun dışında bilhasfsa enkaz kaldırma 
işinde vatandaşlara ve mahallî idarelere yar
dım etmek üzere o bölge civarında bulunan 
iş makinaları, ki, üiç treyler, iki dozer, beş 
yü'kleyidi, iki kamyon, bir seyyar telsiz cihazı, 
ülç araba ve ü;e kamyon derhal gönderilmiştir. 
Bunun dışında bölgede imar ve İskân Bakan
lığınca bir Deprem İrtibat Komitesi kurulmuş
tur. Gediz Bölgesindeki heyetlerden onbeş ki
şilik bir ekip depremin ilk günü Burdur'a 
intikal etmiş, çalışmalarına devam etmekte
dir. Ayrıca beş kişilik bir jeoloioıg ekkiıbi ilk 
günden Iberi Burdur bölgesinde bilimsel araş
tırma yapmaktadır. Şehircilik yönünden ge
rekli etütleri yapmak üzere dört kişilik ayrı 
bir uzman heyeti yine ilk günden beri faa
liyettedir. Karayolları, YSE ve DSİ Genel 
müdürlüklerinden sağlanan araçlar ve civar
daki. askerî birliklerden yapılan yardımlar 
ilk günden (beri enkaz kaldırma işinde çjaliş-
maktadır Biz de bunu yerinde kendimiz 
müşahade ettik. 

Deprem bölgesine gönderilen çadırlar ilk 
ihtiyacı karşılamıştır. Bugün yapılan bir is
tek üzerine yeniden kamyonlarla çadırlar gön
derilmiştir. Sanırım ki, bu akşamdan itibaren 
çadır ihtiyacı bölgede kalmıyacaktır. Ayrıca 
salgın haftalıklara sebebolmaıması ba,kmıin-
dan halkın yıkanma, çamiaşır yıkama vo 
tuvalet ihtiyaçlarını görmek üzere on prefab
rik tesis için ıgerekli malzeme deprem bölgesi
ne ulaştırılmış ve faaliyete geçmiştir. Ayrıca 
'Kızılayca temin edilen biner kimlik iki aded 
seyyar mutfak 13 Mayıs igününden beri bölge
de ıçalışmlaktadır. 

Âfetzedelerlerin daimî iskânını temin için 
şu anda Burdur da bir inşaat amirliğinin faa
liyete geçmesi için gerekli bütün tedbirler 
alınmıştır. Buna ilâveten depremin ilk an
daki tesirini izale etmek, halkın paniğe uğra
masına mâni olmak üzere bütün imkânlardan 
faydalanılarak uyurmalar yapılmaktadır. 

Kızılay Genel Başkanlığınca şu ana ka
dar deprem bölgesine onbin lira, Kızılay yar
dım ekibi emrine yirmibeş bin lira nakdî yar
dım yapılmıştır. Bunun dışında çeşitli yi
yecek ve iskân malzemeleri devamlı olarak 
gönderilmiş, yiyecek yardımına şu anda dahi 
devam ©dilmektedir. Fakat vatandaşlar bize 
yerinde, gıda yardımından ziyade çadır ve en
kaz kaldırılmasına yardım talebinde bulun
muşlardır. Buna rağmen 'gıda yardımına da 
devam edilmektedir. 

Memnuniyetle belirtmek isterim ki, hiç
bir müracaat vâki olmadığı halde yurdun muh
telif köşelerinden, illerden, resmî ve özel te
şekküllerden nakdî ve aynî yardım yapılması 
devam etmektedir. Biz* mütaaddit müracaatlar 
vukıulbulmuştur. Yabancı ülkelerden, Kızılay 
ve Kızılhaç teşekküllerinden de pynı şekilde 
müracaatlar vardır. 

Değerli arkadaşlarım, yaptığımız etüde 
göre Ibu deprem böloresindeıki hasarları kendi 
imkânlarımızla en kssa zamanda telâfi edecek 
durumdayız. Bu bakımdan yardım için bize 
müraoattta bulunanlara teşekkür ettik. Yüce 
Meclisin şahsında (bütün millete bu teşekkür-
lerimM bir defa daha duyurmak Menim. 

Değerli arkadaşlarım, 57 vatandaşımızın 
hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bu depre
min sabah saat 8,25 te başlamak suretiyle çok 
büyük bir felâketin önlenmesi şeklinde tecelli 
ettiğini de ayrıca belirtmek isterim. Yerinde 
yaptığımız müşahede odur ki, eğer bu deprem 
bir geceyarısı vukubulsa idi en az birkaç bin 
vatandaşımızı kaybetmek durumunda kalabilir
dik. 

Depremden sonra lüzumlu bütün tedbirler 
alınmış olmakla beraber, böyle bir felâketin bir 
daha yurdumuzda bulunmaması dileklerimizle, 
hayatını kaybetmiş olan vatandaşlarımıza Al
lah'ın rahmetini, geride kalanlara da başsağlığı 
dileklerimizi Yüce Meclisin aracılığı ile arz eder, 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN —Sayın özbey, zatıâliniz de Bur
dur depremi münasebetiyle söz talebetmiştiniz. 
Ancak Sayın Başbakan Yardımcısının bu izaha
tından sonra size ve gündemimizde bulunan ta
sarının ehemmiyetine binaen diğer sayın arka
daşlarıma gündem dışı söz veremiyorum efen
dim. 
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2. — Devlet Plânlama Teşkilâtının bünyesin
deki bir daire ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
bünyesindeki bir şubenin Dış Ekonomik İlişki
ler Bakanlığına bağlanmasının uygun görüldüğü-
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/531) 

BAŞKAN — Başkanlığın bir sunuşu var
dır, takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 3 Mayıs 1971 gün ve 

1/1 - 3460 sayılı yazısı. 
1. 28 . 7 . 1967 tarihli ve 933 sayılı Kanu

nunun 4 ncü maddesiyle Başbakanlığa bağlı ola
rak «Yatırımları ve ihracatı Geliştirme ve Teş
vik Bürosu» adiyle kurulup 15 . 9 . 1967 tarih
li 12700 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Başba
kanlık genelgesine göre yönetilmesi Devlet Plânla
ma Teşkilâtı Müsteşarlığına bırakılmış bulunan 
ve 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1318 sayılı Finansman 
Kanununun 67 nci maddesiyle kabul edilen ek 
madde 2 ile «Devlet Plânlama Teşkilâtı Teşvik 

IV - GÖRÜŞÜLEN 

1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler 
eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/438) (S. Sayısı : 291) 

BAŞKAN — Yüce Heyetinizin dün aldığı 
karar gereğince Emekli Sandığı kanun tasarısı
na kaldığımız noktadan devam ediyorum efen
dim. 

Tasarının eski 4, yeni ek 5 nci maddesini 
okutuyorum efendim. 

Ek madde 5. — Bu kanuna göre bağlanacak 
emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü aylık
larının alt sının; 657 sayılı Kanuna bağlı gös
terge tabloscunun 15 nci derecesinin 4 ncü ka
demesinde bulunan iştirakçiye 30 fiilî hizmet 
yılı üzerinden hesabedilecek emekli aylığıdır. 

Dul ve yetimlere ödenecek aylıkların alt sı
nırı; 

a) Dul ve yetim adedi 3 veya daha fazla 
bulunduğu takdirde 15 nci derecenin 4 ncü, 

b) Dul ve yetim adedi 2 kişiden ibaret bu
lunuyorsa 15 nci derecenin 1 nci, 

I ve Uygulama Dairesi» olarak adlandırılan ve çe
şitli kanun ve kararnamelere göre belirli görev
leri yürütmekte olan bu dairenin görev ve yet
kileri ile birlikte, (yıllık programlar ve karar
namelerle belirtilen esaslar ve objektif kriterle
ri tesbit ve koordinasyon yetkisi Devlet Plânla
ma Teşkilâtında saklı kalmak üzere) Dış Eko
nomik İlişkiler Bakanlığına bağlanması, 

2. 6224 sayılı Kanunun 9 ncu maddesiyle 
verilen görevleri yapmak üzere kurulmuş bulu
nan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki 
sermaye şubesinin görev ve yetkileriyle birlikte 
Dış Ekonomik ilişkiler Bakanlığına bağlanma
sı, 

Başbakanın 4951 sayılı Kanunun 1 nci mad-
I desine istinadeden teklifi üzerine, uygun gö-
j rülmüştür. 
j Arz ederim. 
! Cevdet Sunay 
I Cumhurbaşkanı 
| BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

İŞLER 

c) Dul ve yetim adedi 1 kişi olduğu tak
dirde, 16 nci derecenin 4 ncü, 

Kademesi üzerinden 1 nci fıkra esasları ge
reğince hesabedilecek emekli aylığıdır. 

Vazife malûlü erlerle, bunların dul ve yetim
leri hakkında da yukarıki hükümler uygulanır. 

Harb malûllüğü zammı ayrıca nazara alı
nır. 

BAŞKAN — Verilen önergeler üzerine bu 
maddenin Komisyonca hazırlanan yeni şeklini 
okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının ek madde 4 ün, 

ek madde 5 olarak ve aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini Komisyonumuz kabul etmiştir. Ka
bulünü arz ederiz. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanvekili 
Cavit Okyayuz 

İçel 

Ek madde 5. — Bu kanuna göre bağlana
cak emekli, adî malûllük ve vazife malûllüğü 
aylıklarının alt sının; 657 sayılı Kanuna bağ
lı gösterge tablosunun 16 nci derecesinin 9 ncu 
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kademesinde bulunan iştirakçiye 30 fiilî hizmet 
yılı üzerinden hesabedilecek emekli aylığıdır. 

Dul ve yetimlere ödenecek aylıkların alt sı
nın; 

a) Dul ve yetim adedi 3 veya daha fazla 
bulunduğu takdirde 16 ncı derecenin 9 ncu, 

b) Dul ve yetim adedi 2 kişiden ibaret bu
lunuyorsa 16 ncı derecenin 7 nci, 

c) Dul ve yetim adedi'1 kişi olduğu tak. 
dirde, 16 ncı derecenin 5 nci, 

kademesi üzerinden 1 nci fıkra esasları ge
reğince hesabedilecek emokli aylığıdır. 

Vazife malûlü erlerle, bunların dul ve ye
timleri hakkında da yukarıki hükümler uygu
lanır. 

Harb malûllüğü zammı ayrıca nazara alınır. 

BAŞKAN — Yeni metinle ilgili olarak Ko
misyonun rapor özetini takdim ediyorum efen
dim. 

«Tasarının (Ek madde 4) ü olup Komisyonca 
(Ek madde 5) olarak kabul edilen madde, 1 nci 
madde bahis konusu gösterge tablosundaki de
ğişiklik nedeniyle Komisyonumuzca redaksi
yona tabi tutularak değiştirilmiştir.» 

Bu madde üzerinde Sayın Tural söz tale
binde bulunmuşsunuz. Buyurunuz efendim. Sü
reniz on dakikadır efendim. 

SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan 
ve muhterem milletvekilleri; 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanunun 5 nci maddesi üzerinde gö
rüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınıza^ gel
miş bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, emekli, hizmette bu
lunduğu müddetçe maaşından Emekli Sandığına 
para yatırır. Emekli olduğu zaman da aynı pa
ra kendisine maaş olarak ödenir. Emekli, bir 
ömür boyu Sandığa ödediğini bankaya yatır-
saydı emekli olunca onu bankadan istediği za
man çeker ve dilediği yararlı işte kullanabilir
di. Sigortalı olsaydı yine müemmen durumda 
olacaktı. Halbuki başarılması icabeden büyük 
problemler bir tarafa bırakılmış, emekli maaşı
na ve Emekli Sandığına el atan bir politika 
içine girilmiştir. Emekli müessesesi istikrazsız 
duruma düşerse, bugün Devlet hizmetinde olan
lar da bilmelidirler ki, geleceklerinden asla ve 
kat'a emin olamryacaklardır. Hizmet aksıyor 
bahanesiyle Emekli Sandığı üzerine el atma şüp
heleri doğuran taraflara kapılmamalı, onun 

istikbali daha büyük garantilere ulaştırılmalı-
dii\ 

BAŞKAN — Sayın Tural, bir dakika mü
saade eder misiniz efendim? Hanımefendi, ek 
5 nci madde üzerinde zatiâlinize söz verdim. 
Tümü üzerinde görüşüyorsunuz efendim. 

SUNA TURAL (Devamla) — Tümü üzerin
de değil, sadede geliyorum. Ama bu meselede 
önce söylenilmeli ki, ondan sonrası daha iyi 
anlaşılsın. 

BAŞKAN — Ancak hanımefendi bunlar tü
mü üzerinde söylenecek sözlerdir. Lütfediniz 
madde üzerinde görüşünüz efendim. 

SUNA TURAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
madde üzerine geliyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
SUNA TURAL (Devamla) — Ve bu mües

sesenin. çalışan ve emekli olanların müessesesi 
olduğu asla unutulmamalıdır. Çünkü Emekli. 
Sandığı bu çalışanların ve emeklilerin parası 
ile kurulmuştur. Hal böyle olunca; 4 ncü mad
dede gösterilen miktarların, verdiğimiz öner-
gedeki miktarlar üzerinden bağlanmasını 
ve ödenmesini arz ve isürham ederiz. 

Emekli Sandığı, 1101 sayılı Kanun hüküm
lerine göre Hazineye bir külfet yüklemeden 
kesenek ve karşılıklarla emekli aylıklarını ödi-

yebilecek malî güce sahiptir. Maliye Bakanlığı 
Bütçe Kanuni; ile, Emckü Sandığından Hazi
neye aktardığı kesenekleri ve yatırımlarının 
karşılığını Emekli Sandığına ödediği takdirde, 
emekli aylıklarının, onların dul ve yetimlerine 
bağlanan aylıkların, keseceklerin ve ödenekle
rin 11Ö1 sayılı Kanunun emrettiği oranlar üs
tünde bile karşılanması her zaman mümkündür. 

Onun için emeklilerin dul ev yetimlerine 
bağlanan emekli avlıklan da onların hakkı ola
rak, dullarından yetimlerine, yetimlerinden 
dullarına intikal ettirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri; bir evde emekli vefat 
edince maaşı dul ve yetimlerine bağlanıyor. Al
tı ay veya bir sene sonra çocuklar, ek 7 nci 
madde dışında bu maaşı almaktan, evlenme,, 
ölüm ve saire gibi sebeplerle ayrılınca, geri
de kalan dul ye yetimelrin malî bünyesinde bir 
zayıflama meydana getiriyor. Emekli Sandığı 
bunu karşılıyamıyor, deniliyor. Emekli Sandığı 
ve onun gelirleri Maliye Vekâletinin bünyesin-
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de kabul ediliyor, Maliye Vekâletinin Sandığın 
imkânlarını dilediği şekilde kullanılmalarım 
kabul etmek mümkün gibi gösteriliyor. Küllola-
rak meseleyi ele alınca; sosyal sigortalıları ve 
emeklileri de bir elde toplamak sosyal adalete 
uygun düğer. 

iştirakçiler fazla bir şey istemiyor. Kendi pi-
rimleriyle toplanan paraların değerlendirilme
sini istyor. Emekli Sandığı, çoğu zaman pa
rasını otelcilik, motelcilik işletmesi gibi her sene 
zarar ettiği ticari tesislere yatırıyor. Ömrünü, 
hizmetini Devlete veren memurlar emekli pirim-
lerini verdiği sandıktan haklı olarak emekli 
maaşı istemekte ve ek 5 nci madde gereğince de 
bunların dul ve yetimlerine bırakılmasını iste
mektedirler. 

Ordu Yardımlaşma Sandıkları, özel banka
ların durumu, bu mesele için örnek alınması ica-
beden (kuruluşlardır. 

Sayın milletvekilleri; bizde boş bir halde 
bırakılan emekli ihtisas potansiyelinden fayda
lanmayı ihmal etmenin, bu sınıfı her gün ar
tan yaşama güçlükleri karşısında kendi kaderi 
ile başbaşa bırakmanın olumsuz ve beceriksiz 
bir Hükümet ve maliye politikası olduğundan as
la şüpheniz olmamalıdır. 

1101 sayılı Kanun çıkarılırken, «hayat paha
lılığı» mucip sebebolarak gösterilmişti. Yalnız 
kifayetsiz maaşları ile geçinen emekli, dul ve 
yetimler, hayat pahalılığından en çok mütees
sir olanlardır. Kaldı ki, 5 nci maddede öngö
rülen aylıklar, bugünkü şartlarla asla elveriş
li değildir. Yıllar boyu hizmet etmişleri, ha
yatlarının sonunda geçinemiyecekleri bir pa
raya mahkûm etmek, ekseriya hastalıkların baş
ladığı bir devrede onları ihmal, hizmetlerini in
kâr etmek hükümetlerin en büyük haksızlıkla
rı ve günâhları olacaktır. 

Japonya'da emeklilik müessesesinin tanzimi, 
onu dünyanın en mütemeddin milletleriyle ya
rış edebilecek bir medeni seviyeye ulaştırmış
tır. Bizde de mütahassıs emeklilerden, yüksek 
akademiler, sanayi yüksek ihtisas ekipleri, ter
sane ve havacılık büroları kurulabilir. Emekli
ler, buralarda ihtisas potansiyelini yoğunlaş
tırarak büyük bir başarıya ulaşabilirler. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı Sayın Tu-
ral. 

SUNA TURAL (Devamla) — Peki Sayın 
Başkan. 
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Bu teklfimizin üzerinde Sayın Erim Hükü
metinin duracağına inanıyoruz. 

Emekli, dul ve yetimleri huzur içinde ya
şatmak vazifemizdir. Memuriyet muvakkat, 
emeklilik daimidir. Memlekete hizmet etmiş in
sanların ve bugün hizmet etmekte olanların 
müşterek dâvası olan bu emeklilik dâvasına sa
hip çıkmak Meclisimizin bir borcu haline gel
miştir. Emeklilerin müktesep haklarım kısıt
lamak ne hukuk Devletine, ne de hukukun üs
tünlüğü prensiplerine uygun düşer. 

Nasıl ki sendikalar, hükümetlerin koruya
madığı işçi haklarını korumak üzere hükümet
lere karşı kuvvetler olarak ortaya çıkmışsa 
yalan bir gelecekte emekliler de hükümetlerin 
koruyamadığı haklajını Emekli Millî Konfede
rasyonu halinde toplanarak koruyacak, yarını 
için teminatının temellerini hükümetlerin ye
rine bu birleşmesi ve örgütlenmesi ile yine 
kendisi atacaktır. 

Sayın arkadaşlarım; bir reform Hükümetin
den mekanizmanın tüm işlemesini sağlıyacak 
Maliye Bakanının, yıllar geçmeden bir daha önü
müze gelmiyecek bir reform konununda Dev
letin, fedakârlık numunesi emeklilere takındı
ğı ve insafla da bağdaştırılamıyacak tutum yıl
larca kendisini itham ve hattâ reform Hükümeti
ni ciddî tenkidlere mâruz bırakacaktır. 

1101 Sayılı Kanunun tanıdığı hakları dâhi 
emeklilerden gasbeden bir anlayışı, reform gibi 
bir geniş anlayışla bağdaştırmak elbette müm

kün değildir. 
BAŞKAN — Süreniz doldu efendim. 
SUNA TURAL (Devamla) — Bir dakika Sa

yın Başkan. 
Emekliler, yüzlerce defa haklarım koruma

yı haykırmışlardır. Reform Hükümeti çare bul
mamakta direndikçe onların susacağını ummak 
ve haksızlıkların Hükümetçe haklı görüneceği
ni savunmak aldatıcı ve becerememekten do
ğan bir kaçma, geçiştirme politikası olacaktır 
iki, bu da reform iddiası ile bağdaşamaz. 

Sayın, arkadaşlarım; Cumhuriyetimizin ta
rihinde kazanılmış hakların geri alındığı bu
güne kadar görülmemiştir. Anayasanın, kanun
ların tatbikini sağlamak ve hukuku hâkim kıl
mak amacı ile, iş başına gelen Hükümetin emek
li, dul ve yetimi bütçe denkleştirilmesi mülâ-
hazasiyle kurban etmiyeceğine, hukuku hâkim 
kılacağına inanmaktayız. 

433 — 
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Yukarda arz olunan nedenler ile, tasarı ve 
bu maddeleri nazarı itibara almanızı ve emekli
ye gereken haklan vermenizi istirham ediyo
ruz. 

Bu 5 nci maddede noksan gördüğümüz bir 
noktayı da önerge olarak Başkanlığa sunuyo
ruz, kabulünü arz ve istirham ederiz. Teşekkür 
ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, buyurunuz 
efendim. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Anjkara) — 
Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

G-enel görüşmede ve bu tasarının 1 nci mad
desinde büyük bir haksızlığın yapılageldiğini 
dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışmıştık. 
Şimdi, önümüzdeki madde ile bu büyük haksız
lık bir jkere daha kendini gösteriyor. Şöyle ki: 

Türkiye'de en güvenilir müesseselerden bi
ri olan Başbakanlık Devlet İstatistik Umum 
Müdürlüğünün 1969 yılında neşrettiği geçim 
endeksine göre; «İki çocuklu dört nüfuslu bir 
ailenin Türkiye ortalaması olarak geçinebilme
si için ©İne geçece|k paranın 1 715 lira olma
sı» öngörülmüştür. Türkiye ortalaması olarak 
verilen bu rakamın içine 250 lira ev kirası da 
dâhildir. Tasavvur ediniz ki, Türkiye'nin he
men hemen her yerinde artık 250 lira ile bir 
meskende kira ile oturmak im)kânı da yoktur. 

Meseleyi bu açıdan ele almak lâzımdır. Fa
kat elimizdeki bu tasarı, 30 sene, 40 sene Dev
lete hizmet ettikten ısonra ölmüş veya bir başka 
sebeple kamu hayatından çekilmiş bulunan [kim
senin geride bıraktığı dul ve yetimlerinin ge
çineceği ücreti, üç çocuklu bir aile için 539 lira, 
iki çocuklu bir aile için 490 lira, tek kişi için 
- dul veya yetim olarak - 441 lira önermiş
tir. 250 lira ev kirasını bundan düşooejk olur
sak 200 lira ile üç, dört, beş kişiye yaşa diyoruz 
ki, bu mümkün değildir. Kaldı ki, -biraz 
sonra Sayın Başkan lütfedip okutacaklardır -
verdiğimiz öneride biz astronomik rakamlara 
da gitmiyoruz. Verdiğim önergede: 

Başbakanlık İstatistik Umum Müdürlüğü
nün verdiği 1909 rayicini, yani 1 715 rakamın
dan 250 lira ev kirasını düştükten sonra bul
duğumuz 1 405 lirayı dörde böldüğümüz za
man bir kişi için 300 lira vermek lâzım İki, 250 
lira ev kirası da buna teklenince bir İkisi 016 İ ra 
ile yaşayabilsin. İki kişilik br aile için bu 982 

İra, üç kişilijk bir iaıile için 1 348 lira ve dört 
kişiHk bir aile için ise 1 715 liradır. 

Değerli arkadaşlarım; eğer 1 nci maddede 
1101 sayılı Kanuna sadık kalınmış olısaydı, ge
rek Hükümet, gerekse Komisyon sadılk kalsa
lardı işte bu mahzur da böylece giderilmiş ola
caktı. 

Bu maksatla verdiğimiz öneri, bu memle
kette çileli bir hayat yaşayagelmiş bulunan bu 
zümreyi biraz olsun rahatlatacaktır. Çünkü 
hepimiz biliyoruz ki, bugüne jkadar en çok ih
mal edilmiş olan zümre dul, yetim, malûl ve 
emekliler olmuştur. Geçen yıl çılkan Personel 
Kanununa ve onun atıf yaptığı 1 101 ve bugün 
görüştüğümüz bu kanuna kadar emekliler he
men hemen, ufak tefek değişiklilkler olmasına 
rağmen hiç düşünülmemiş, hepsi bir başka in
sanın yanında sığıntı olarak yaşamış, Darüla
ceze veya benzeri müesseselere sığınmak mecbu
riyetinde kalmışlardır. O halde memlekette de 
büyük bir yejkûn tutmayan, tarihte Millî Mü
cadeleden biza hatıra kalmış veya büyük hiz
metler ifa ettikten sonra yine.bu memleketin 
evlâtlarına, bizlere hatıra kalmış bulunan bu 
insanlara «Artık ben de Devletten aldığım pa
ra ile geçinebiliyorum» diyebilme imkânını sağ
lamamız lâzımdır. İnsanların insanlara kul ol
ması Ikadar kötü hiç bir şey yoktur. Eğer biz 
bir dulu, bir yetimi bir başka aile ocağının 
içine böylesine bir kul olarak itersek, bura
dan her halde rahat ve huzur içinde ayrılama
yız. 

Verdiğimiz takririn dikkate lalınması istir-
hamiyle Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Başer, buyurunuz. 
HÜSAMETTtîN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Emekli Sandığı Kanununu tâdil eden tasa

rının ek 5 nci maddesi üzerinde tartışma açıl
mıştır. 

Evvelâ şunu söylyeiim ki, bugün Türkiye'
de 800 000 tane memur var; 35 kişiye bir me
mur düşmektedir. Emekli memur sayısı da 
203 090 dir. Yeni çılkacak kanunla emekliye 
ayrılacak olanları yüzde 10 üzerinden hesabet-
sek 80 000 kişi, yüzde 5 üzerinde hesabetsek 
40 000 kişidir. 

Biz, Parlâmento olarak buraya Devletin pa
rasını cömertçe dağıtmak için gelmiş insanlar 
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değiliz. Elbette bir taraftan Devletin Hazinesi
ni, diğer bir taraftan da emeklilerin durumunu 
nazarı itibara almak mecburiyetindeyiz. Evet, 
gönül ister M, emekli olan bu memurlara daha 
geniş imkânlar tanıyalım; fakat Türkiye'yi bir 
kere gözünüzün önüne getirin; 40 000 tane kö
yümüz, 1300 tane il, ilçe ve bucağımız mevcut
tur ve bunların birçoğunda okul, yol, içme su
yu yoktur. 

Arkadaşlarımız emeklilere istediğimiz kadar 
bol keseden verelim diyorlar; fakat bu, bugün
kü bütçe ve Devletin durumu nazarı itibara alı
nacak olursa, imkân dâhilinde değildir. Bu ba
kımdan ek 5 nci maddede Komisyonun getirmiş 
olduğu tâdil teklifi yerindedir. Bugün 35 kişi
ye bir memur düşen memlekette elbette ki, da
ha fazla fedakârlık yapılamaz. 

Saniyen; memurlarımız da hizmet ediyorlar
sa, şunu söyliyeHm ki, aldıkları bir ücret kar
şılığında hizmet ediyorlardır. Hiç kimse bu 
memlekete bedava hizmet etmiyor. Bu bakım
dan Devlet Hazinesini de düşünmek mecburi
yetindeyiz. Birçok ailelerin bugün yılda 3 - 4 
bin liralık bir gelirle geçindiklerini de nazarı 
itibara almak lâzımdır. 

Komisyon tarafından getirilmiş olan teklif 
yerindedir. Aynen çıkmasında faydalar vardır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurun. 
BUBHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Dün kanun üzerinde müzakereler yapılırken 

her madde üzerine eğilen arkadaş, kanunun tü
mü üzerinde görüşünü bir kez daha tekrarladı 
ve böylece dün büyük bir zaman kaybettik. 
Ben aynı yola girmiyeceğim. Aynı yola gir
mek istesem, kanunun 1 nci maddesinde tanzim 
edilmiş olan listede bir insanın 1 617 lira ile 
geçinmesi imkânı yokmuş gibi yan yollara gi
rer ve vaktinizi alırım; ama şu noktaya dikka
tinizi çekiyorum : 

Kanunun ek 5 nci maddesi, bu kanuna göre 
bağlanacak emekli, âdi malûllük ve vazife ma
lûllüğü aylığının tabanını tesbit etmektedir. Ya
ni, muayyen müddetlerle çalışma imkânı elinden 
alınacak; ya vazife malûlü olacak veya malûl 
olacak veya bundan evvel Yüce Meclisçe tesbit 
ve tadil edilmiş olan kanun hükümlerine göre 
5 senelik hizmeti hitama erecek ve hak sahibi 

ölecek, geriye bıraktıkları için de biz maaş bağ
lıyacağız. Ne bağlıyacağız? Eğer, üç kişi ise 
ve daha fazlası dâhil, 539 lira. Eğer, iki kişi ise, 
490 lira. Eğer, bir kişi ise 441 lira. 

Bunun, bugün piyasada mevcut malların fi-
yatlariyle bir mukayesesini yaptım, ölçtüm; bir 
günde 1 kilo 110 gram zeytine geliyor bu para
nın karşılığı. Hani, ben bundan sonraki ola
cak kademeler de yetmez, adaletsizdir, günün 
şartlarına uygun değildir, kişi zorluk çeker, 
gibi birçok meselelere değinmeden söylüyorum. 
Şimdi, 1 kilo 110 gramlık bir zeytinle malûl bir 
işçiyi ve malûl işçinin veya ölmüş bir ilcinin ge
riye bıraktığı aileyi başbaşa bırakacağız. Ne 
olacak?. İki çocuk anası bu parayla çocuğunu 
okutacak, yani ayakkabı boyacılığı yapmaktan 
kurtaracak, gevrek satmaktan çekecek ve okula 
gönderecek; ortaokula gönderecek, liseye gön
derecek ve üniversite tahsilini yaptıracak... Ol
maz sayın milletvekilleri. 

Şimdi, malûl ve vazife malûlü olan arkadaş
lar için söylüyorum; arkadaşlarım da istatistik! 
esaslarına dayanmak suretiyle ariz ve amik ra
kamlarını da ifade ettiler, büyük rakam değil
dir. Komisyon şöyle bir hususu lütfetsin, yeni
den ele alsın ve ele alırken asgari ücretin 18 
lira olduğunu ve neticenin 520 liraya bağlan
dığını da dikkate alarak malûl ve vazife malûl
lerinin taban ücretlerini 711 lira üzerinden de
ğerlendirsin hiçolmazsa. Yani, yarım zeytin 
değil, tek zeytinle malûl, vazife malûlü veya 
zaruri emekli olmuş olan arkadaşlarımızın ha
yatlarını tanzim etsin ve geride bıraktığı dul, 
yetim, malûl ve muhtaç olan kimseleri de mer
de ve nâmerde muhtaç etmesin. 

Bu yolda verilmiş olan önergelerin Komis
yonca nazan dikkate alınacağı inancı içinde te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyelerden, başka konuş
mak istiyen olmadığı için önergeleri sırasiyle 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarıya ekli gösterge 

tablosu değişmiş bulunduğundan, buna uygun 
olarak alt sınır aylığını tesbit eden ek 4 ncü 
maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Samsun 
İsmet Yalçmer 
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Ek madde — Bu kanuna göre bağlanacak 
emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü aylıkla
rının alt sınırı; bu kanuna ekli gösterge tablo
sunun 16 ncı derecesinin 9 ncu kademesinde bu
lunan iştirakçiye 30 fiilî hizmet yıh üzerinden 
hesabedilecek emekli aylığıdır. 

Dul ve yetimlere ödenen aylıkların alt sınırı: 
a) Dul ve yetim adedi 3 veya daha fazla 

bulunduğu, takdirde 16 ncı derecenin 9 ncu, 
b) Dul ve yetim adedi 2 kişi ise 16 ncı de-

derecenin 7 nci, 
c) Dul ve yetimin yalnız 1 kişi olması ha

linde, 16 ncı derecenin 5 nci, 
Kademesi üzerinden birinci fıkra esasları ge

reğince hesabedilecek emekli aylığıdır. 
Vazife malûlü erlerle, bunların dul ve ye

timleri hakkında da yukarıdaki hükümler uy
gulanır. Harb malûllüğü zammı ayrıca nazara 
alınır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor mu
sunuz? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
önergenin muhtevası Plân Komisyonunun kabul 
ettiği esasın aynıdır. Yalnız önergede ufak cüm
le düşüklükleri vardır. Bu bakımdan Plân Ko
misyonunca hazırlanan önergenin esas alınması
nı istirham ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 

Aynı görüşteyiz. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek madde 4 ün aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımızla, 

Ankara Sinop 
Suna Tural Hilmi İşgüzar 

Ek madde 4. — Bu kanuna göre bağlanacak 
emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü aylık
larının alt sınırı 657 sayılı Kanuna bağlı göster
ge toblasunun 14 ncü derecesinin 4 ncü kade
mesinde bulunan iştirakçiye 30 fiilî hizmet yılı 
üzerinden hesabedilecek aylığıdır. 

Dul ve yetimlere ödenecek aylığın alt sınırı : 
a) Dul ve yetim adedi 3 veya daha fazla 

bulunduğu takdirde 14 ncü derecenin 4 ncü, 
b) Dul ve yetim adedi 2 kişiden ibaret bu

lunuyorsa 14 ncü derecenin 1 nci, 
c) Dul ve yetim adedi 1 kişi olduğu takdir

de 15 nci derecenin 2 nci, 
Kademesi üzerinden birinci fıkra esaslarına 

göre hesabedilecek emekli aylığıdır. 
Vazife malûlü erlerle bunların dul ve yetim

leri hakkında da yukarıdaki hükümler uygula
na. 

Harb malûllüğü zammı ayrıca alınır. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye ka

tılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının ek 

4 ncü maddesinin (a), (b), (c) fıkralarının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
Anfeara Milletvekili 

Sakıp Hiçerimez 

a) Dul ve yetim adedi 3 veya dalha 'fazla 
(bulunduğu takdirde 15 nci 'dereicenin 6 ncı, 

<b) Dul ve yetim adedi 2 (kişiden ibaret bu
lunuyorsa 15 nci derecenin 2 nci, 

c) Dul ive yetim adedi 1 kişidem itoret (bu
lunuyorsa 16 inci derecenin 6 nci, 

BAŞKAN — (Sayın Komisyon, lönerlgeye ka
tılıyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU «SÖZCÜSÜ (MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — (Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI ISAİT CNACİ ERGİN — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi 'oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... 
SAKIP 'HİÇERİMEZ (Ankara) — Bite isti

yorum. 
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BAŞKAN — Konuştunuz, tekrar veremem, 
efendim. 

SAKIP (HÎÇERİMEZ (Ankara) — O zaman 
madde üzerinde görüştüm, şimdi önergem hak
kımda söz İstiyorum. 

BAŞKAN — Veremem, efendim. (Madde üze
rinde önergeniz var, temas etseydiniz, önerge
nize. 

Önergeyi kabul edenler... Kaibul etmiyenler... 
Kalbul edilmemiştir. 

Sa^ın Hiçerimez, Size söz vermem mümkün 
değil, önergeniz var, madde Üzerinde (konuşu
yorsunuz, o ızaman rönergenizden (bahis fbuyurma-
mışsanıız, iki Idefa islöz hakkını istimal maksadiy-
le temas etmemişlsinizdir İM, (buna müsaade ede
mem. 

Diğer Ibir önergeyi okutuyorum. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
5434 sayılı Emekli (Sandığı Kanununun 2 nci 

maddesinde ek S nci maddenin (d) fıkrası ola
rak aşağıdaki teklifimizin kalbulünü arz ve is
tirham ederiz. 

Ankara Milletvekili ISinlop (Milletvekili 
Suna Tural Hilmi İşgüzar 

d) Yetimlerin maaş alma yaşlarını doldur
ma veya ölümü halinde kendilerine düşen emekli 
hisseleri dullara intikal eder. 

Dulların Ölümü halinde ise dulların emekli 
hisseleri yetimlerine intikal eder. 

BAŞKAN1 — Sayın Komisyon, önergeye ka
tılıyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ '(Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — 'Sayın Hükümet?.. 
MALÎYE [BAKANI 1SAİT NACİ ERGİN — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kaibul 

edenler... Kaibul etmiyenler... Kaibul edilmemiş
tir. 

Sayın Başkanlığa 
5434 sayılı Kanuna ek geçici madde eklen

mesine dair tasarının ek (5 nci maddesine aşağı
daki fıkranın eklenmesini (saygılarımla arz ede
rim. 

Bitlis Milletvekili 
Kenan Mümtaz Akışık 

«d) Emekli ikramiyesini aldıktan sonra, 
yeniden iştirakçi durumuna girenlerin teikrar 
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emekliye ayrılmalarında emekli ikramiyeleri 
yukarıdaki esaslara göre son aldığı aylığı üze
rinden hesaplanarak, evvelice aldığı ikramiye 
(bundan tenzil 'olunarak ödenir.» 

BAŞKAN — Sayım Komisyon ve (Sayın Hü
kümet katılmıyorsunuz... 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Söz 
işitiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kısaca olmak kaydiyle önerge
nizi izah sadedinde (buyurunuz efenıdim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Sa
yın Başkan, aziz milletvekilleri; 

Bu Önergeyle güttüğümüz hedef mevcut hir 
haksızlığı gidermedir. /Uygulamada şöyle (bir 
durum hâsıl oluyor, "bir Örnekle arz edeyim. 

îki kişi aynı tahsil durumu ve ayını şartlarla 
göreve haşlamışlardır; emeklilik statüsüne ta
bidirler. Bunlardan hirmcisi S5 senesini doldu
ruyor, ikincisi devam ediyor. "25 Senesini doldu
ran emekliye ayrılıyor, ikramiyelerini alıyor, 
gerekli Ibütün ilişkilerini kesiyor, ikincisi yine 
devam ediyor. Ama, emekliye ayrılmış olan bir 
süre öonra tekrar göreve giriyor. (Göreve girip 
de ikinci defa emekliliğe müstahak olduğu ıza
man, kendisine, emekli (keseneği kesildiği hal
de, emeklilik ve hununla ilgili (bütün sorumlu
luklar yüklenildiği halde, devam ettiği »ürenin 
gerektirdiği ikramiye verilmiyor. Halbuki, ken
disiyle Iberalber çalışan ve Idevam eden diğer 
aynı Statüdeki şahıs, Sırf emekliye ayrılmadığı 
için 've hizmetini devam ettirdiği için, meselâ 
30 sene hizmet etmişse 30 sene üzerinden emek
lilik ikramiyelerini alajbildiği halde, 25 sene so
nunda ikramiye alarak ayrılmış olan şahıs, ikin
ci iştirakiyle 30 sene çalıştığı halde daha az 
emekli ikramiyesi almak mecburiyetinde kalı
yor. 

Bu, hukuk mantığına, kanun yapma anlayı
şına uyan ibir durum değildir. Neden (bu böyle 
oluyor derseniz, mâkûl şekliyle izah tarzını hiç 
hir ısurette (bulamazısınız. Tek cevabı şudur: Ka
nun Öyle istiyor da tonun için öyledir... 

BAŞKAN — 'Sayın Akışık, hir dakika mü
saade eder misiniz .. (Bu maddenin ikramiyeyle 
hiçbir ilgisi yok; (önergenizde de hu konuda her 
hangi hir ifade yok. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Efendim, hu tasarı üzerinde hu fıkranın girebi
leceği tek yer olarak (bu ek 5 <nci maddeyi gör
düm. 
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BAŞKAN — ISizin 10 vakit yeni Ibör ek madde 
teklifinde Ibulunmanız gerekir. 

KENAN (MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Ek '5 nci maddenin bdr fıkrası olarak... 

BAŞKAN — Sayın Akısık mümkün değil 
efendim. Gerek esas (metinde, (gerek Komisyonun 
tanzim ettiği son (metinde (bundan (bahis yok, 
'önergenizde de (buna temas etmemişisiniz efen
dim. 

KENAN MÜMTAZ (AKIŞIK (Devamla) — 
Efendim, (biz 'bunu 'fıkra olarak arz ediyoruz. 
Ama, 'takdim yerinde 'bir isabetsizlik varsa, Ko
misyon... 

BAŞKAN — Beyefendi, fböyle 'bir teklifiniz 
de yok. Olsa... 

KENAN (MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Arz eldeyim. Eğer (Komisyon görüşümüze iştirak 
ederse ayrıca önergemi takdim edeyim. 

BAŞKAN — Olmazki 'Beyefendi, henim size 
sötz verebilmem için (önergeniz 'üzerinde konuş
ma talebiniz (olmalıydı; siz (böyle hir (taleple Ibu-
raya geldiniz, (önergeniz üzerinde izah sadedin
de konuşuyorsunuz, Ibu konuda !bir Önergeniz 
yok, mümkün değil. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Başkanlık olarak ek 5 nci maddeye ilâve fıkra 
olarak 'takdim ettiğim (d) fıkrası ilavesini havi 
yazımı (önerge kabul etmiyor musunuz? 

BAŞKAN — Efendim, (bunun, ikramiyeyle 
de alâkası yok. 'Önergenizi tekrar okutuyorum, 
lütfen ıdinleyiniz. 

PLÂN (KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
ileride (bu hususla ilgili (bir madde gelecektir, hu 
madde ile ilgili (bir ışey yok. 

BAŞKAN — Efendim, ben dün zâtıâlinizden 
önergenizi sırası (geldiğinde vermenizi rica et
tim, fakat (bu maddeyle ilgili olduğunda ısrar 
ettiniz. 

KENAN (MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Onu (da arz edeceğim; 6 nci maddede yer alan 
husus, kısmî (bir eksikliği telâfi eder; fakat hu, 
tümünü telâfi etmiyor. Ama, Sayın (Komisyon 
ve Sayın Hükümet lütfen kahul edip hu fıkrayı 
6 nci madde içinde ele alabilirler. 

BAŞKAN — Müsaade huyurur musunuz 
efendim?.. Şimdi hiz, eski 4 ü, yeni 5 i konuşu
yoruz. Her halde zâtıâlinizin 'önergesi eski 6 ile 
ilgili... ikramiye o maddededir, io maddede gö-
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rüşünüz lütfen. Araya yeni bir madde girdiği 
için teselsülde Ibir değişiklik var efendim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) >— 
Numara olarak hir değişiklik varsa onda bizim 
günahımız yok efendim. 

BAŞKAN — 'Evet efendim, lütfediniz o 'za
man görüşünüz. Önergenizi de o madde üzerin
de olacak şekilde taslhih buyurumuz, gönderiyo
rum... 

KENAN (MÜMTAZ AJKIŞIK (Devamla) — 
Peki efendim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 'Sayım Komisyon ve Sayın Hü
kümet Ibu (önergeye katılmamışlardı; aslında 
arkadaşımız da hu önergesini geri almış oluyor. 
Bu 'bakımdan oya sunmuyorum efendim. 

Maddeyi, ek ö nci madde olarak ve yeni tan
zim edilmiş şekliyle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Eski 5, yeni 6 nci ek maddeyi okutuyorum. 
EK MADDE 6. — Emekli, adî malûllük, va

zife malûllüğü aylığı (bağlanan veyahut toptan 
ödeme yapılan iştirakçilere, her tam fiilî hiz
met yılı için, ek 3 ncü maddeye (göre hesabedi-
lecek aylık (bağlamaya esais tutarların yarısı 
emekli ikramiyesi olarak verilir. 

Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 
30 fiilî hizmet yılından fazla (süreler nazara alın
maz. 

Emekli, adî malûllük veya vazife malûllüğü 
aylığı bağlanmadan veyahut toptan (ödeme ya
pılmadan ölen iştirakçiler için yukardaki esas
lara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, 
aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan dul 
ve yetimlere (5434 sayılı (Kanunun '68 nci mad
desinde gösterilen hisseleriyle orantılı olarak 
ödenir. 

Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden 
iştirakçi (durumuna girenlerin tekrar emekliye 
ayrılmalarında, yalnız sonradan geçen hizmet
lerine karşılık yukardaki esaslara (göre emekli 
ikramiyesi ödenir. 

Şu kadar ki, evvelce verilmiş olan ikramiye 
ile sonradan geçen hizmetler için ayrıca tahak
kuk ettirilecek ikramiyenin hesabına esas alınan 
fiilî hizmet süreleri toplamı 30 yıldan fazla ola
maz. 

88 nci madde kapsamına girenlerin emeklilik 
ikramiyeleri hakkında da yukardaki (hükümlere 
göre işlem yapılır. 
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Sandıkça tahakkuk ettirilecek emeklilik ik
ramiyelerini alamadan ölenlerin, ükramiyeleri 
kanuni mirasçılarına ödenir. 

BAŞKAM — Yeni tanzim edilen (bu maddey
le ilgili rapor özetini okutuyorum efendim. 

«Tasarının ek madde 15 i olup, Komisyonu
muzun ek madde 6 sı ile ilgili olarak Burdur 
Milletvekili Ahmet Çiloğlünun 'önergesi benim
senmiş, Ankara (Milletvekili ISuııa TuraTın, Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, Ankara Mil
letvekili Sakıp IHiçerimez'in, Ankara Milletve
kili ıCenlgizhan Yorulmaz'ın 'önergeleri 'benim
senmemiştir.» 

BAŞKAN — Maddenin Komisyonca hazırlan
mış olan yeni metnini okutuyorum. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte Olan tasarının ek (5 mci mad

desinin, ek'anadde 6 olarak ve aşağıdaki şekil
de değiştirilmesi 'Komisyonumuzca kabul edil
miştir. 

Kabulünü arz ederim. 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Başkanvekili 
Cavit Okyayuz 

Ek madde 6. — Emekli, âdi malûllük, vazi
fe malûllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan 
ödeme yapılan iştirakçilere, her tam fiilî hiz
met yılı için, ek 4 ncü maddeye göre hesabedi-
lecek aylık bağlamaya esas tutarların yarısı 
emekli ikramiyesi olarak verilir. 

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

EmekM, âdi malûllük veya vazife malûllü
ğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme 
yapılmadan ölen iştirakçiler için yukardaki 
esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tama
mı, aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan 
dul ve yetimlere 5434 sayılı Kanunun 68 nci 
maddesinde gösterilen hisseleriyle orantılı ola
rak ödenir. 

Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden 
iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye 
ayrılmalarında, yalnız sonradan geçen hizmetle
rine karşılık yukardaki esaslara göre emicjkli 
ikramiyesi ödenir. 

Şu kadar M, evvelce verilmiş olan ikramiye! 
ile sonradan geç&n. hizmetler için ayrıca tabak-

Ikuk ettirilecek ikramiyenin hesabına esas alı
nan fiilî hizmet süreleri toplamı 30 yıldan faz
la olamaz. 

88 nci madde kapsamına girenlerin emekli
lik ikramiyeleri hakkında da yukardaki hü
kümlere göre işlem yapılır. 

Sandıkça tahakkuk ettirilecek emeklilik ik
ramiyelerini almadan ölenlerin, ikramiyeleri 
kanunî mirasçılarına ödenir. 

Bu madde gereğince ödenecek emeklilik ik
ramiyesi ödendikçe, onayı veren kurumca, Sa
yıştay ve Danıştay Başkanlarının ise kendi ku
rumlarınca, yazı ile istenilmesi üzerine en çok 
2 ay içinde faturası karşılığında Sandığa öde
nil*. 

Ölenlerin bak sahiplerine ödenecek emekli
lik ikramiyesinin tahsili hakjkında da yukarıki 
hükmü uygulanır. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
açıklanması için komisyondan bir sual sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, isterseniz sorula
rı söz isleyenlerden sonra sıraya alalım efen
dim... 

Söz istiyen sayın üye?.. 
HÎLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Bendeniz söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar

kadaşlarım ; 
Değişik ek madde 6 üzerinde kısaca mâru-

aattp, bulunmak istiyorum. 
Bu maddenin ilk fıkrası hukuk tekniğine 

uygun olarak iyi bir şekilde ele alınmış, fakat 
hemen ikinci fıkrada, «verilecek emekli iikramd-
yejsinin hesabında, 30 fiilî hizmet yılından faz
la süreler nazara alınmaz.» kaydı konmak su
retiyle, fiilen görevi başında olan insanlara ta
nınan süreyi, emekliye ayrıldığı zaman tanıma
mak gibi bir çelişkiye düşülmüştür. 

Belki arkadaşlarımız başka şekilde yorum
layacaklardır fakat biz bu maddeyi 'adalete 
de eşitlik ilkesine de uygun görmüyoruz. Bir 
iştirakçi 30 yıl hizmet etmekle kalmamaktadır. 
Çünkü bunlar esas kanunumuzda ve 657 sayılı 
Kanunda yer aldığı gibi 65 yaşına kadar hiz
met görmektedirler. Yaş haddi dışında da yi
ne kanunların getirdiği gibi 30 hizmet yılını i|k-
mal ettikten sonra kendisi hizmet süresini 
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doldurduğu için emekli olabilmektedir lama 30 
yıldan sonra çalışma imkânlarını haiz olan me
mur arkadaşlarımız kıymetli insanlar Devlet 
hayatında önemli görevlerde bulunmajkta hiz
met vermektedirler. O halde bunların 30 yıl
dan sonra devam eden hizmet /sürelerini niçin 
kaale almamak durumundayız? Emekli olunca
ya kadar 40 yıl çalışmışsa 40 yıl değil de 30 yıl 
üzerinde emekli ikramiyesinin verilmesi gerek
tiğini, 40 yıl üzerinden verilmesinin külfet ol
duğunu, Maliyeye bağlı olan vta âdeta Maliye
nin bir hazinesi gibi telâkjki edilen Emekli San
dığının finansman imkânlarının elverişli olma
dığını ortaya atmak suretiyle iddia edecek ar
kadaşlarımız olacaktır. Ancak malûmunuz ol
duğu üzere, Anayasamızın 53 ncü maddepi, 
Devletin sosyal ve ekonomik konuları düzenle
mesini, malî kaynakların elverişliliği nisbe-
tiinds ele alacağını âmirdir. O halde, Devlet 
olarak, Maliye Bakanlığı olarak her şeyden 
evvel finansman, kaynaklarını, Sandığın malî 
dayanaklarını, bir tüccar gibi, bir anonim şir
ket gibi, hesabını bilen bir kişi gibi ele almak 
suretiyle kıymetlendirmek mecburiyetindedir. 
Biz, malî imkânlarımız yoktur diye, eldeki 
malî imkânları iyi bir şekilde değerlendirmiyo
ruz diye, vatandaşların, bir ömür boyu hizmet 
vermiş kişilerin hizmetlerini bir tarafa itmek 
durumunda değiliz. Bu bakımdjan, 40 sene ça
lışmış olanların 40 yıla kadar olan hizmet sü
relerini kabul edip, ondan sonraki hizmetlerini 
kabul etmemek anormal olur. Bir memur 30 
sene hizmet etmiş aynlmışsa, ek 4 ncü madde
nin esprisine göre yapılan hesapla ve esasında 
hizmet yılının yarı tutarında ikramiye verildi
ğine göre, 30 sene hizmet etmişse 15 senelik bir 
ikramiye verilecek; buna göre 36 sene hizmet 
etmişse 18 senelik hizmet süresi üzerinden ik
ramiye verilmesi, 40 sene hizmet etmişse 20 sene 
üzerinden emekli olan bu arkadaşımıza ikrami
ye verilmesi ioabeder. Hepinizin bildiği gibi, 
bu memlekette çalışan, hayatını, hizmetini, eme
ğini Devlete veren insanların en büyük daya
nak kaynağı, sigortası Devlet ve Devletin elin
de teşkilâtlı olarak çalışan kendi müessesesi 
Llmekli Sandığıdır. 

Hayat pahalılığı ortadadır; her yıl para
nın iştira gücü de düştüğü için bir memur fiilî 
hizmet yıllarında çalışırken elde ettiği maaş
tan iradi tasarruf yapamamaktadır. Onun için 

memurların çoğu, «Hele ben bir emekli olayım, 
emekli ikramiyemi aldıktan sonra kendi ihtiya
cım olan bir meskene kavuşayım, ya da ken
dim için zaruri ihtiyaçlarımı toptan karşıla
yayım» düşüncesi içinde çalışırlar. 

Biz, bu maddeyi kabul ettiğimiz takdirde, 
gayriâdil bir harekete girmiş oluruz. Bu ba
kımdan bilhassa arkadaşlarımızın, Komisyonun, 
Sayın Maliye Bakanının bu konu üzerinde hıas-
3̂ niyetle durmasını istirham ediyoruz. 

Bilhassa son zamanlarda, bakıyorsunuz ki, 
hayat pahalılığı % 100 artmış durumdadır. 1 
mark 60 kuruş iken bugün 1 markın değeri 
430 kuruşa çıkmıştır. Etin kilosu 9 liradan 
- sn son çıkan istatistiğe göre - 17 liraya, 25 li
raya kadar çıkmıştır. Yumurtanın tanesi 20 ku
ruştan 55 kuruşa çıkmıştır. Bir salatalık 2 lira
ya fırlamıştır. Bu vaziyet karşısında, normal 
hi?met süresi içinde 657 sayılı Kanunu da tat
bik etseniz - ki biliyorsunuz 1965 yılında çık-
ir.ış olmasına rağmen tatbiki gecikmiştir, her 
sene tatbik ediliyor dendikçe fiyatlar yüksel
miş ve memurların eline geçen paranın iştira 
gücü düşmüştür - durum değişmiyecektir. 

1971 yılı içinde 657 sayılı Kanunun bütün 
imkanlanı:a rağmen memurlar tatmin edilme
mektedir, edilememektedir. Çünkü; esas olan 
husus memurun maaşını artırmak değil, me
mura ikramiyeyi çok telâkki etmek yüzünden 
vermemek değil, paranın değerini sabit tut
mak, fiyatın artmasını önleyici çeşitli tedbir
leri almaktır. Bugün, reform Hükümeti ola
rak kabul ettiğimiz ve kendisini burada öyle 
takdim eden Hükümetin bile iş başına geçme
sinden bu yana geçen süre bir ay olduğu hal
de, fiyatlar % 5, % 7, % 10 artmıştr. Fiyatlar
la ilgilenen yok. Ondan sonra Maliye Bakanı 
da dâhil olmak üzere yetkililer buraya geldik
leri zaman; «Bendeniz 1 200 lira alırken, bugün 
1 800 Ura alıyorum, 2 000 lira aldım, 3 400 lira 
aldım; bu para çoktur» diyorlar. Paranın çoklu
ğu değil, paranın iştira gücü üzerinde durmak 
zorundayız. 3 400 lira Sayın Maliye Bakanımız 
için belki çoktur, ama hayatını sadece buraya 
bağlamış olan insanlar için, büyük şehirlerde 
yaşıyan insanlar için - hepsi de 1 nci dereceden 
emekli olmıyacaklarına göre - ikramiyenin öne
mi kendiliğinden ortaya çıkar. 40 sene hizmet et
miş, gelmiş 6 ncı derecede durmuş. Bunun ala
cağı ikramiye nedir M? 
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Sayın milletvekili arkadaşlarımız elbet
te bunun hesabını, 1 nci dereceye kadar yük
selmiş, çeşitli sosyal imkânlara kavuşmuş, 
dairesi olan, imkânları olan kişilere göre yap-
mıyacaklardır. 657 sayılı Kanunun da hataları 
tesbit edilmiştir. En çok yükselebilecekleri yer 
olan 4 ncü dereceye kadar gelmiş olan kişilerin 
eline geçecek ikramiyelerin toplamı 40 000 lirayı 
geçemez. Bugün Ankara'da 40 000 liraya bir kü
mes alamazsınız, bir tek oda alamazsınız. Bir 
bekâr odasının kirası 500 lira ile 600 lira ara
sındadır. 

Muhterem arkadaşlarımız bu madde üzerin
de görüşen kişilerin fikirleri karşısında Türk 
köylüsünden, Türk çiftçisinden bahsedecekler
dir, biz de bahsediyoruz; ama bu Sandık ta
mamen ayrıdır,, tamamen iştirakçilerin yaşat
tığı bir Sandıktır. Bunu daha iyi bir şekilde 
ele alıp, organize etmek suretiyle istenileni ver
mek mümkündür. Bunun parasını % 2 faiz kar
şılığı muayyen yerlere yatırmaya kimsenin 
hakkı yoktur; otelcilik, motelcilik yapmaya da 
hakkı yoktru. Daima söylüyoruz, yine de /tek
rar ediyoruz, Maliye Bakanlığı olarak buna eği-
linmek zorunluğu vardır, ama kimse de eğilme
miştir, sadece söylemişlerdir; «İstikraz tahville
ri alacaksınız 3 milyar lira, 2 milyar lira, 500 
milyon lira», «Şuraya şu yatırılacak» denmiş
tir. 

Bendeniz, elimizde bulunan dokümanların 
hepsinden muhterem milletvekilleri de haberdar 
olduğu cihetle, fazlaca vaktinizi almak istemi
yorum, ama şunu da ifade etmek mecburiyetin
deyim: 657 sayılı Kanunun getirdiği memur-
lira artış farklarını Maliye Bakanlığı emekli 
keseneği adı altında Emekli Sandığına yatır-
mamış, vergi dairesine gelir olarak yatırmıştır. 
Bunu yapmaya hakları var mıdır arkadaşlar? 
Bunlar olursa Sandık yaşıyabilir mi? Sandık ge
lişebilir mi? 

Bu bakımdan, hiç değilse emekli ikramiye
sine esas olacak süreyi 30 yıl değil, âzami had 
olarak 40 yıl kabul etmek adalete uygun olur. 
30 senede ayrılan 30 sene üzerinden emekli ik
ramiyesi alır, ama fiilen 18 - 20 yaşında çalış
maya başlamış 60 yaşına gelmiş ve 40 yıl bu 
memlekete hizmet etmiş arkadaşlara emeldi ik
ramiyesi verilirken niçin 40 sene üzerinden he
sap yapılmaz? Ki, bunun yarısı da 20 senedir. I 
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Zaten böyle kişilerin çoğunun ortalama maaşı 
da 2 000 lirayı bulmaz. Çünkü tahdit mevzuu-
bahistir; 16 ncı dereceden başhyan Mşi ilkokul 
mezunu ise 11 nci dereceden ileri gidemez, li
se mezunu ise 12 nci dereceden başlar 5 nci de
receden fazla ilerliyemez; yüksek mektep me
zunu ise 10 ncu dereceden başlar fakat 1 nci 
dereceye kadar gidemez; çünkü Bakanlar Ku
rulu karar vermedikçe ilerlemesi mümkün de
ğildir; üç senede, dört senede bir terfi edildi
ğine göre 1 nci dereceye, 4 ncü dereceye gel
mesi mümkün değildir. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Bu bakım

dan bu yönde bir önergemiz olacak. Kıymetli 
arkadaşlarımın önergemize iltifat etmesini ri
ca eder, teşekkürlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, buyurun. 
SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, değeri arkadaşlarım; 
Benden evvel konuşan değerli arkadaşıtmın 

fikirlerine aynen iştirak etltiğlimii ifade ettikten 
sonra, ilâve edeceğim şu hususa özellikle 'dik
katinizi çekmek isıtiyeöeğiım. 

Hatırlarda olduğu üzere 1101 sayılı Kanun 
- hana şu alkışladığımız kanun, memleket ça
pında büyük ilıgi ille karşılanan kanun - emek
li ayüklanmii 12 den 15 e çıkartıyordu ve 
«fbrült aylık 'üzerinden verilir» diyordu. 

Persıonel Kanunu burada görüşülürken, 
Personel Kanununu hazırlıyan teknisyenlerin 

ve ısayasi otoritesini kalbul etltiren kimselerin 
emeklilik müessesesi ille yakından ilişiği olmadı
ğını söylemiş, zabıtlara geçirtmftş ve endişe 
olarak da demiiştiım M : «Bir gün gelecek, siiız 
1101 sayılı Kanunu değiştirme durumuna gi
receksiniz.» 

Bugün (burada o vakıa ile karşı karşıyayız. 
«1101 sayılı Kanun değişti, göstergeler Per
sonel Kanununa muvazi hale getirildi» denilir
den emekli aylıklarında % 40 oranında bir dü
şüş meydana getirildi. % 70 olan emek! aylı
ğı bugün % 40 - 42 ıdir. Demek kü % 30 mut
lak bir düşüş olmuştur. Emekli aylıkları artıril-
mamış, düşürülmüştür. Şu hale göre hiç olmaz
sa emekli ikramiyelerini 1101 sayılı Kanun pa
ralelinde tutalım. 

Arkadaşlarım burada göstergeleri tetkik 
ederlerse giöreceklerdir M, 16 ncı derece, 15 nci 
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derece, 14 ncü derece, 13 ve 12 nci dereceler 
vardır. 16 ncı derece ilkokul mezunu bir zâtın 
memuriyete (giriş derecesidir. Memuriyete bu
gün girip ertesi ıgHinü emekli olmak olmaz. 15 
nci derece öyledir, 16 öyledir, 13 öyledir, 12 öy
ledir, yani ilkokul mezunu olan bir kişi ancak 
ve ancak 11 nci derecede 30 yılını ikmal edeceği1 

için emekli olabilir. O halde cetvelin altını hiç 
ıkaale almamak ve meseleye 11 <noi dereceden iti
baren bakmak lâzımdır. Meseleye 11 nci dere
ceden baktığımız zaman dabi göreceğiz ki, son 
kademedeki 30 yıllık vatandaş 907 lira gibi bir 
emekli aylığı alacaktır. 

O halde bu kimsenin - fbiraz evvel çok de
ğerli arkadaşımın da dile gdtirdliği gM - 1327 
sayılı Kanundaki aylığının ve 1101 sayılı Ka
nunun emekli keseneğine esas aylık dediği bu 
aylığın esası üzerinden kendisine 15 maaş nis
petinde bir ikramiye verlilecek olursa, 11 nci 
dereceden emekli olacak bir vatandaşımıız kü
mes değil ama belki bir gfözüıüfc bir oda, bir ev
cik alabilir; bu, 'tedricen yukarıya çıkıldığı za
man da oturulabilir bir mesken haline dönüşe
bilir. 

İddiam odur ki, 4 nic'ü, 6 ncı derecelerin al
tındaki kimselere Ibu kanunun, hattâ 1101 sa
yılı Kanunun vereceği ikramiye ibir mesken al
masına yeterli, insanca yaşıyabileoeği, içinde 
oturabileceği İbir mesken almasına imkân ver
memektedir. 

O halde bu meseleyi de 1101 sayılı Kanun 
istikametinde, almakta olduğu aylık üzerinden 
15 maaş nislbetinde bir ikramiye ille karşılamak 
yerinde olur. 

Benden önceki değerli arkadaşım da temas 
ettÜ; dünkü gorülşıme sırasında çok değerli Ma
liye Bakanımız bir itirafta bulundular, dedi
ler ki : «Emekli iSandığına ben, henüz hiç bak
madım» iştfe, Emlekli İSandığına hiç baMımıazsa, 
ıburada söylenen sözler de - heni mazur görsün
ler - böyle afakî, hiç mesabesinde olur. 

Emekli Sandığının gücü vardır. İsraf politi
kasından ayrılıma bundan kurtuluş mümkün^ 
dür. Halihazırda Hazinenin Emekli Sandığına 
7 milyar Mra borcu» varıdır. 7 milyar borçla 60 -
70 bin emeklinin, ki bunlar eskiden emekli ol
muştur, Sayın Mesut Erez'in tahmin ettiği ye
ni emekli olacak 20 hin kliışıi için de /bu para bol 
bol yetip artacaktır. 

Yine Sayın Maliye Bakanımız dediler ki; 
«Emekli Sandığının parası, gelecek emekliler 
için de varittir» 

Evet, doğrudur, ama 800 bin kamu personeli 
de devamlı olarak % 8, % 25, % 100 lerini v« 
kurumlar da karşılıklarını Emekli Sandığına 
ödemektedir. 

Bu öyle bir dönen sarmaye, dönen öyle 
'büyük bir sigortadır ki, bu sigortanın içine 
girer, onun kasasındaM parayı alır Hazine
ye götürürseniz, o zaman işte «akturyel» 
dediğiniz açık meydana gelir ve ve Sayın Ma
liye bakanları - hangisi olursa olsun - buraya 
çıkar ve der ki : «Hazinenin imkânı yok, 
Emekli Sandığının imkânı yok»... 

Emekli iSandğmm imkânının olma3i, Mali
yenin, Hazinenin elini, Emekli Sandığının ka
sasından çekmesiyle mümkündür. 

'Sözlerimi şu cümle ile bağlamak istiyo
rum : Kümes değil ama, bir odacık şeklinde 
olsun meskeni olması isteniyorsa otuz yıl, 
kırk yıl Devlete hizmet etmiş bir insanın, 
o halde biç değilse almakta olduğu aylık üze
rinden 15 maaş nislbetinde - 1101 de de böyle
dir, bundan evvel de 12 idi, 1101 15 e çıkar
mıştır - ikramiye alması «eklini benimSiyelim 
ve 'böylece onları biraz daha memnun edelim. 
'Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kılılç, Komisyondan 
soru Soracaktınız. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Kürsüden izah 
etmek istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun ©fendim. 
1LYAS KILIÇ (Samsun) — ISaym Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, bir tereddüdün iza
lesi için küçük bir sual sormak üzere huzuru
nuzu işgal etmiş bulunuyorum. Komisyonun da 
bunu sarahatte kavuşturmasını temenni etmek 
istiyorum. 

Mesele şudur : 
Emekli iken, bilfarz 42 sayılı Kanuna göre 

emekli olmuş bir iştirakçi, bilâhara emekli
liğini iptal ettirmek suretiyle tekrar iştirakçi 
durumuna girdiğinde ve bir müddet hizmet 
etikten sonra ikinci defa emekli olduğunda, 
42 Sayılı Kanuna 24 maaş ikramiye alarak 
ayrılmış olması, bilâhara, yani ikinci emeklili
ğinden evvel yapmış olduğu hizmetlerden do
layı konuşulmakta olan ek 6 ncı madde muci-
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Ibince alması lâzımgelen fark ikramiyesini ala
cak mıdır, almıyacak mıdır 

Yani, 30 sene hismet üzerinden 15 maaş 
bağlanacağına gtöre, bunlar 42 sayılı Kanu
na göre - misal olarak arz ediyorum - 24 maaş 
almış oldukları nazarı itibara alınarak, «siz 
24 maaş üzerinden emekli olmuşsunuz, bilâ-
hara çalışmış 'olduğunuz hizmetten dolayı 
emekli aidatı kesilmiş olmasına rağmen, size 
ikramiye farkı verilmiyecektoir» diyebilecek 
misiniz? 

'Saygılar sunarım. 

'BAŞKAN —̂ Sayın Komisyon buyurunuz. 
PLÂN KOMİSYONU 8ÖZ0ÜI3Ü MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Emeklilerin alacakları ikramiyelere dair 
6 ncı madde vesilesiyle arkadaşlarım bâzı 
taleplerde Ibulundular. G-önül ister ki, bu Dev
let ve dolayısıiyle Hazine zengin olsun; her 
birisine 10 ar bin lira maaş bağlıyalım ve ik
ramiyeler de 100 er bin lira olsun. 

Dünkü maruzatımda arz ettiğim gibi; bir 
memurun ilk memuriyete girişten 30 sene 
zarfında emekli olurken, Emekli 'Sandığında 
birikmiş olan parası 43 208 - 43 500 lira civa
rındadır. (Binaenaleyh, arkadaşlarımızın mu
cip sebebolarak ileri sürdükleri, «Kimin pa
rasına müdahale ediliyor veya hangi vesile ile 
bunun üzerine el atılıyor?» sebepleri yerinde 
değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; bildiğiniz gibi, 
5434 sayılı Kanun ikramiye miktarını 89 ncu 
maddesinde 12 maaş olarak tesbit etmiş idi. 
1101 sayılı Kanun çıktığı esnada bu 15 e 
çıkarılmıştır. Binaenaleyh, 30 fiilî hizmet yı
lını dolduran bir memur arkadaşımız emekli 
olurken, 15 maaş tutarında ikramiyesini ala
caktır. 

Bu bakımdan arkadaşlarımızın bilhassa Sa
yın Hiçerimez'in ileri sürdüğü, «Efendim, Ha
zinenin Emekli Sandığından 7 milyar lira ala
cağı var» gibi, yani bir... 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Hazinenin değil, Emekli Sandığının Hazineden 
alacağı var. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Devamla) — «Emekli San
dığının Hazineden alacağı var» gibi bir müta

lâa yerinde değildir. Zaten Emekli Sandığının 
bütün varlığı 6 milyar liradır. Bütün varlığı 
6 milyar lira olan bir müessesenin 7 milyar lira 
alacaklı olması bahis konusu olamaz muhterem 
arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Emekli Sandığı Kanununda yapılan son ta

dilâtlarla emeklilere bir hayli sosyal hizmet gel
miştir. Bundan önceki kanunda emeklilere 
hastalık tedavisi ve ilâç yardımı mümkün değil
di. Bu gelen teklife nazaran, 550 milyon liraya 
bu miktar dahil değildir, ayrıca 250 milyon li
ralık da emeklilere ilâç ve hastalık tedavi mas
rafını ilâve etmek lâzımgelir. 

Bu bakımdan, muhterem arkadaşlarımın, 
«15 maaşı 20 ye çıkartalım ve 40 fiilî hizmet 
yıh üzerinden» şeklindeki mütalâalarını alalım; 
belki bugün yarın verebilir ama, bir müddet 
sonra Emekli Sandığı, emekli olan memura ve
yahut üyesine parayı ödiyemez hale gelirse, o 
zaman ileriki yıllarda emekli olacak memurlar 
da her halde rahmet okumayacaktır. 

Bu bakımdan, muhterem arkadaşlarımızın 
'ileri sürmüş olduğu mucip sebepleri yerinde bul
muyoruz ve Komisyonumuz 1101 sayılı Kanunla 
getirilmiş olan 15 maaş tutarındaki ikramiyeyi 
yine bu tasarı ile huzurunuza getirmiş bulun
maktadır. İkramiyenin 15 maaş üzerinden ka
bulünü bilhassa istirham ediyoruz. 

Sayın llyas Kılıç'ın bir sorusu vardır: Eğer 
bir kişi emekli olmuş ve emekliliğini almış ve 
yeniden Emekli Sandığına tabi olmuş ise; ken
disinin verdiği misâl ile izah edeyim; farzı mu
hal 24 yıl üzerinden emekli olmuş ise ve emek
liliğini de devam ettirmiş ise, ancak 6 yılın 
ikramiyesini yani 3 maaş ikramiyeyi alablir, 
öbürünün farkını alamaz. Eğer Sayın Kılıç'ın 
izah ettiği gibi olsa, o zaman bir arkadaşın eski 
para değerinden almış olduğu ikramiye ile yeni 
değer ve zamlar üzerinden almasında büyük 
farklar olur. Binaenaleyh, o arkadaşımız 24 yı
lı almış ise, ancak geri kalan 6 yılını alabilecek, 
yani 3 maaş nisbetinde ikramiyesini alacaktır. 
Arz ederim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, buyurunuz 
efendim. 

TURHAN ÖZGMJMER (İcjel) — Bayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 
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imkânları itibariyle dar (bir imkân içinde 
bulunduğu defaatle tekrar 'edilen bir (Sandığın, 
bir defa söyliyelim iki - rakamları tam olarak 
bilmesek de - imkânları Komisyon sözcüsünün 
dile (getirdiği gibi değildir. «Bütün imkânları 
6 milyar lira» denilen (bir Sandığın, tahmin 
ederim ki, bu verilen rakamın dışında - ki 
mevzuun dışımda olduğu halde (bunu iş edin
miştir - otelleri dahi Ibu imkânının üzerindedir, 
bunu talhmin ederim. Arkadaşımın verdiği bu 
imkânın üzerindedir, Ibunu tahmin ederim. Ar
kadaşımın verdiği bu rakam isabetli değildir. 
Onun için kendilerinin, bir kere daha Sandığın 
hakiki mameleki üzerine ciddiyetle eğilmelerini 
ve kürsüye o suretle gelmelerini rica ç/in bu hu
susu dile getirdim. 

Şimdi, imkânları esaslı olarak tetkik et
mek ve ondan sonra kanun yapıcılar olarak yap
mak istediğimiz hedefe ulaşmak için çaba 
göstermek lâzımdır. Bu göstermelik değildir. 
ne yapmak istiyoruz? Yıllarca ve yıllarca kamu 
hizmetinde emek vermiş memuru, yaşlı bir döne
minde asgari geçinebilecek miktarı vermenin 
münakaşasını yaparken, «imkânlarımız yok» 
diyoruz. Ama, evvelâ imkânlara ulaştırmamız 
gereken yaşa gelmiş (bu insanları o imkânlara 
ulaştırmanın Ihedef olduğunu esas alır isek; 
imkânları otel yapmakla veya Emekli Sandığı
nın meşgalesi sayılmıyan başka sahalara dökü-
vermekle elbette isabetli hareket etmiş olma
yız. Bundan kaçınalım. 

Arkadaşlarım, 
'Getirilen ıek maddede, 30 senenin üzerinde

ki çalışması nazarı itibara almmıyacak... Ne
den? Esbabı mucibe dayatılınsa yine imkâna 
dayatılır. 30 isıeneden ısonra kamu (hizmetinde 
büyük yararlar göstermiş ve kamuya hizmeti 
geçmiş olan insanın, 30 ncu ısenede tekaüt ol
muş ile 40 ncı Senede tekaüdolmuş olan ara
sında hiçbir farka tabi tutulmaması haklı olur 
mu? Oysıa ki, 30 sene içinde tekaüdblmuş ile 
40 ncı senede tekaüdolmuş arasında yaş ve gtfiç 
farkı vardır ve bu derece hakikaten o yaş dö
neminde mulhtacolan bir insana 30 senede teka
üdolmuş şaftlarını vermiş olmak ve bu 40 se
neye kadar geçen 10 sene için de hiçbir hak ta
nımamak isabetli ve adaletli olmaz. 

Saniyen, hesabını yaptık: Göstergenin 16 -
15 - 14 - 13 dereceleri bir hayali durumdur. 
Hakikaten Sayın Hiçerimez'in dediği gibi, bir 

| insanın memuriyete girmesiyle ıtekaüdblması 
muayyen zamanlar ister. O halde, 11 ve 10 ncu 
dereceleri tekaütlük için esas olacak ise, 11 nci 
derecede hesabını yaptık. Eğer ona net olan bir 
aylığının 15 katı, 15 aylığını verecekseniz, elle
rine geçecek rakam 13 - 14 bin lira arasında
dır. 13 - 14 bin lira ile bir tekaüt memurun, 
söylendiği gibi, bir ımezar yeri alınamaz. 

Şimdi, 13 - 14 bin liranın üzerine çıkabilme
nin iki yolu var: Biraz daha imkânları zorla
mak, biraz daha lükse gitmemek ve mevzu dışı
na taşarak otellere heves etmemek veya imkân
lan daha müsmir sahalara yöneltmekle bunda 
başarı sağlanır. 

Biz iki teklif yapıyoruz : 
Birincisi, bu neti brüte çevirmek suretiy

le - teklifteki gibi 15 aylık yine kalsın - brüt 
üzerinden 15 aylık verilsin. Bu durum, bir neb
ze olsun muhtacın o gün için hiç değilse başını 
sokacak bir mesken edinmesine belki imkân ve
rebilir. 

İkincisi, 30 senede tekaüt olduğu zaman ile 
40 sıene veya daha fazlası zamanlarda her hangi 
bir fark gözetmemek şeklinde bir (teklife de
min değindim, bu sakıncalıdır. O halde, son al
dığı aylığı esas almak ve son aldığı aylığın brü
tü üzerinden 15 ile çarpımı neticesinde kendi
sine hiç değilse o gün bir mesken alabilecek 
imkânı yaratabilmek, hakkaniyete uygun olur 
kanısındayım. 

Şimdi arkadaşlarım, bir de 'şu hususa değin
mek isterim: 

Çokça görülmemesine rağmen, İstisnai ola
rak da görülebilen bir durum bâzı tekaütler 
için vardır : 

Birisi 25 senede ve genç yaşında kendi iste
ği ile tekaüt olduğu için, aradan zaman geçmiş 
yine bir kamu görevinde yeniden tekaüt olacak 
bir durum iktisabetmiştir. Ancak, ilk tekaüdi-
yesinden dolayı bir ikramiye almış, ikinci teka-
üdiyesinden dolayı her hangi bir ikramiyeye 
tabi olamaması durumu, var. Komisyonca ve 
Hükümetçe üzerinde duruldu mu acaba, bunu 
bilmiyorum. Bunun üzerinde hassasiyetle dur
mak gerekir. Bir müktesep hak sebebiyle aldı
ğı ikramiye, ondan sonra kendisinin çok daha 
yararlı olduğu bir çalışma döneminin sonun
da, kamu hizmetinin bittiği devrede yeni bir 

I müktesep hakkını bertaraf edememelidir. Bi-
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rinci ikramiyesi, ikinci ikramiyesinin mükte
sep hak olarak ortadan kaldırılmasını gerektir-
memelidir. Komisyon ve Hükümetin bu hususa 
da ciddiyetle eğilmesini rica ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
başka sayın üye yoktur. Önergelere gediyoruz 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Uygulamada kolaylık sağlamak ve doğacak 

muhtemel ihtilâfları önlemek bakımından, gö
rüşülmekte olan tasarının emeklilik ikramiyesi 
ile ilgili ek 5 nci maddesine aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

«Bu madde gereğince, ödenecek emeklilik 
ikramiyesi ödendikçe onayı veren kurumca, Sa
yıştay ve Danıştay Başkanlarının ise kendi ku
rumlarınca yaziyle istenilmesi üzerine, en çok 
iki ay içinde faturası karşılığında sandığa öde
nir. ölenlerin hak sahiplerine ödenecek emekli
lik ikramiyesinin tahsili hakkında de yukarda-
ki fıkra hükmü uygulanır.» 

Burdur 
Ahmet Çiloğlu 

BAŞKAN — Sayın komisyon, bu benimse
nen önergedir, aynen benimsediniz değil mi 
efendim?. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-
VİT OKYAYUZ (İçel) — Bunu madde metni
ne ilâve ettik. Benimsedik ama, (maddenin aldı
ğı yeni şekli ile muhtevasını sayın Riyasete ver
dik, almadınız mı efendim? 

BAŞKAN — Aldım efendim. Yani, önergeyi 
yeni tanzim ettiğiniz madde bünyesinde aynen 
benimsediniz, madde metnine koydunuz değil 
mi efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-
VİT OKYAYUZ (içel) — Maddeye bir fıkra 
halinde koyduk efendim. 

BAŞKAN — Maddeye bir fıkra olarak koy
dunuz; peki efendim. 

Sayın Çiloğlu? Yok. Önerge Komisyonca ka
bul edildiği için oylamaya koymuyorum. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 

ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu kanun 

I ile diğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldırıl
masına dair kanun tasarısının ek 5 nci madde
sinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Sinop 
Suna Tural Hilmi işgüzar 

«Ek madde 5, fıkra 2 : Verilecek emekli 
ikramiyesinin hesabında 40 fiilî hiizmet yılından 
fazla süreler nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Sayın komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. Oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmjiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının ek 

5 nci maddesinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
Sakıp Hiçerimez 

Ankara Milletvekili 

«Emeklilik işlemi yapılanlara 1327 sayılı 
Kanuna göre girdikleri derece ve kademe gös
tergelerinin katsayı ile çarpımı sonucu bulunan 
bürüt aylıkları üzerinden (Damga Resmi kesi
lerek) çalıştıkları her yıl için yarım maaş tu
tarında ikramiye ödenir. 

Ödenecek ikramiye tutarı 15 maaşı geçemez.» 

BAŞKAN — Sayın komisyon ve sayın Hü
kümet?... 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-
VİT OKYAYUZ (İçel) — Katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. Oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim.. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Emekli Sandığı Kanunu

nun tadil eden tasarının ek madde 6 daM ikra
miye 1 ve 2 dereceler için 60 bin lirayı geçe
mez şeklinde fıkra ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Hüsamettin Başer 

Nevşehir Milletvekili 

BAŞKAN — Komisyon?... 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ OA-

I VİT OKYAYUZ (içel) — Katılmıyoruz. 
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HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — öner
gemi izah edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Başer, çok kı
sa rica ediyorum. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Ek maddeye bir fıkra ilâvesi için önerge ver
dim. 

Biliyorsunuz ki; 1 ve 2 nci derecedeki me
murlar emekli olduğu zaman 1 nci derece 3 400, 
2 nci derece 3 185 lira ve ayrıyeten de 70 şer bin 
lira ikramiye almaktadırlar. 

Bu memurlar kızları varsa gelin etmişlerdir, 
oğulları varsa evlendirmişlerdir, karı - koca 
kalmışlardır ve bu yaşa gelinceye kadar da öy
le tahmin ediyorum ki, yüzde yüzünün de birer 
dairesi vardır. Bu bakımdan vermiş olduğum 
önerge kabul edilirse hem Hazine hem de Emek
li Sandığı 10 ar bin lira tasarruf etmiş olur. 

Önergeme iltifat buyurmanızı saygı ile arz 
ederim. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum efendim. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmemiş
tir efendim. 

Komisyonun son metnini ek 6 nci madde ola
rak oylarınıza sunuyorum. Kabulü edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Ek madde 7 yi okutuyorum efendim: 

Ek madde 7. — Bir meslek veya sanat 
okulunu bitirenlerden, Türk Medeni Kanunu 
hükümlerine göre kazai rüşt karan almak sure
tiyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tâ
bi ve öğrenimleri ile ilgili görevlere atananlar 
hakkında, 5434 sayılı Kanunun 12 nci madde
sinde yazılı 18 yaşın bitirilmiş olması şartı aran
maz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de yok. 
Komisyon metnini ek 7 nci madde olarak oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ek madde 8 i okutuyorum efendim: 

Ek madde 8. — Sıhhî izin sürelerini doldu
ranlardan bu süreleri doldurdukları tarihleri 
takibeden aybaşından itibaren her ne sebeple 
olursa olsun kurumlannca görevleri ile ilgileri 
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kesilnüyerek aylıikları ödenenlerin, bu suretle 
geçen süreleri fiilî hizmet müddeti sayılmaz ve 
bu süreler için kesenek ve karşılık alınmış ise 
geliverilir. 

Şu kadar ki, bağlanan aylıklar; görevlerin
den aynlarak görev aylıklarının kesildiği tari
hi takibeden aybaşına kadar ödenmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de yok. Ko
misyonun metnini ek 8 nci madde olarak oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Ek madde 9 u okutuyorum: 

Ek madde 9. — 5434 sayılı Kanunun 68 nci 
maddesi uyarınca, indirme yapılmak suretiyle 
aylık bağlanan dul ve yetimlerden emeklilik ile 
ilgili görevlere girenlerin kesilen aylıikları, bu 
indirimler giderilinceye kadar geri kalanların 
aylıklanna mütenasiben eklenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de yok. Ko
misyon metnini ek 9 ncu madde olarak oylan-
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Ek madde 10 u okutuyorum: 
Ek madde 10. — Yasama organı üyeleri ile 

açıktan bakanlığa tâyin edilenlerden daha ön
ce emekliliğe tâbi bir görevde bulunmuş olan
lar, bu sıfatlanılın devamı süresince (daha ön
ce 23 . 10 . 1969 günlü ve 1186 sayılı Kanunun 
geçici 5 nci maddesi gereğince Sosyal Sigortalar 
Kurumu ile ilgilendirilmiş olsalar dahi) müra
caatları halinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı ile ilgilendirilirler. 

13 . 6 . 1968 günlü ve 1046 sayılı Kanun hü
kümleri; adı geçenlerin bu sıfatlannın devamı 
sırasında Sosyal Sigortalar mevzuatına tâbi 
olarak geçmiş hizmet süreleri hakkında da 
uygulanır ve intibaklan buna göre yapıhr. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de yok. 
Komisyon metnini ek 10 ncu madde olarak oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Ek 11 nci madde olarak Komisyonun yeni 
bir teklifi vardır efendim, okutuyorum: 
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Millet Meslisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarıya aşağıdaki ek 

madde 11 olarak kaoulunû arz ve teKiif ede
riz. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanvekili 

Cavıt ÜKyayuz 

Ek madde 11. — İştirakçilerin, 5434 sayılı 
Kanunun 12 nri maddesinde yazılı kurumlarda, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna veya T. 0. Emek
li Sandığına tâbi bulunmadan ücreli, geçici 
kadrolu, veya gündelikli olarak geçen hizmet
leri, 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunla, 
5434 sayılı Kanuna eklenen ek maddedeki esas 
ve oranlara göre borçlandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi ek 11 nci madde ola
rak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Yine Komisyonun ek 12 nci madde olarak ye
ni bir teklif i vardır, okutuyorum efendim : 

Millet Meslisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarıya aşağıdaki mad

denin ek madde 12 olarak kabulünü arz ve tek
lif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanvekili 

Cavit Okyayuz 

Ek madde 12. — 5434 sayılı Kanun ve ona 
ek kanunlara göre Sandıkla iUgilendiriüenlerin 
emeklilik işlemleri; 

a) Resen emekliye sevk hallerinde, iştirak
çinin göreve tâyinindeki usule göre tâyine yet
kili makamın, 

b) İstek üzerine veya yaş haddi veya ma
lûllük (Âdi ve vazife malûllüğü) hallerinde, 
iştirakçinin mensubolduğu kurumun en yük
sek âmirinin, 

c) Yasama organı üyeleri, belediye baş
kanları, illerin daimî komisyon üyeleri ile, San
dıkla ilgileri kesilmiş, olup da bir kanunla bir 
kuruma bağlı olmaksızın iştirakçilik hakla de
vam edenlerin, istek, maluliyet ve yaş haddi 
hallerinde daha önce Sandıkla ilgilendikleri en 
son kurumun en yüksek âmirinin, bunlardan 
bu görevlerinden önce iştirakçiliği olmıyanla-
rın son defa görev yaptıkları yer başkanının, 

d) Kurumların, yönetim veya müdürler 

kurulu üyelerinin istek, maluliyet ve yaş had
di hallerinde, atanmalarında inhayı yapan ku
rumun en yüksek, âmirinin, (Müdürler kuru
lundaki memur temsilcileri, bu göreve seçil
meden önceki görevi nazara alınarak yakar
daki fıkralar hükümlerine göre) 

e) Danıştay Başkanının istek, maluliyet ve 
yaş haddi hallerinde Başbakanlık, Sayıştay Baş
kanının aynı hallerde Millet Meclisi Başkanlı
ğı, 

Onayı ile tekemmül eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Okunan maddeyi ek 12 nci mad
de olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Şimdi sayın üyelerce verilmiş ek madde tek
lifleri vardır, sırası ile onlara geçiyoruz efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 5434 sayılı Türkiye Cum

huriyeti Emekli Sandığı Kanuna ek madde ek
lenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısına aşağıdaki maddenin eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Baha Müderrisoğlu 
Konya Milletvekili 

Madde — 5434 sayılı Kanuna 23.2.1965 gün 
ve 545 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ile ekle
nen ek maddenin 1 nci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değışirilmiştir: 

102 nci maddede yazılı süreler içinde yazı 
ile Sandığa müracaat edeceklerin borçlandırıl
ma mevzuuna giren (Envali metruke veya mü
badil hesabı carisinden aylık ücret almak su
retiyle geçen sürelerle, fahrî asistanlıkta geç
miş süreler dâhil) geçmiş hizmetleriyle, sonra
dan bu kanun ile sürekli hale getirilen sigor
ta dışında geçen hizmetlerden ve en çok 15 yı
lı, tahsil derecelerine göre girebilecekleri de
receler esas alınmak ve her 3 yılda bir derece 
yükselmek suretiyle bulunacak derece aylık-
lari üzerinden o tarihlerde ödeşmesi gereken 
emeklilik keseneği, kurum karşılığı, artış far
kı ve karşılıkları sandıkça hesaplanarak adla
rına borç kaydedilir ve fiilî hizmet sürelerine 
eklenir. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet katılmıyorsunuz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ H. 
CAVİT OKYAYUZ (içel) — iştirak etmiyo
ruz. Verdiğimiz raporda iştirak etmediğimiz 
yazılıdır efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Öner 
gemi izah için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim; kısaca Sa
yın Müderrisoğlu. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Geçen hazinelerin borçlandırılması, ilgili
lere bu hizmetlerin karşılığında ileride sos
yal güvenlik bakımından bir menfaat sağla
maları maksadına matuf olduğu halde, 5434 sa
yılı Kanuna ek 545 sayılı Kanun ile kabul edi
len esaslara göre borçlandırma ise, bilhassa 
657 sayılı ve buna ek 1327 sayılı Personel Ka
nunundan sonra ilgililere bir menfaat sağla
madığı gibi daha çok zarar doğurmaktadır. 

Meselâ; 6 sene borçlanan bir hekimin 102 
bin liradan fazla para ödemesi lâzım Buna mu
kabil bu hekim 25 yılını doldurduğu takdirde, 
54 bin lira civarında, 30 senesini doldurduğu 
takdirde 64 bin lira civarında bir ikramiye 
alabilecektir. 105 bin lira borçlanıp 55 bin li
ra almak elbette akıl kârı değildir. Parlâmen
toca bu husus düşünülerek, 1136 sayılı Avukat
lık Kanununun geçici 2 nci maddesi ile ilgili
lerin menfaatlerine uygun olarak borçlandır
ma esasları değiştirilmiş olduğuna göre, avu
katlar hakkında değiştirilen bu hükmün, he
kimler için de değiştirilmesi gereklidir. Meclis 
gündeminde bulunan noterlik hakkındaki ta
sarıda da aynı hüküm konmuştur. Binaenaleyh, 
bugünkü durumda hekimler mağdur vaziyette
dir. Eşitlik prensibine aykırı olan, sosyal ada
lete aykırı olan bu hususun 1136 sayılı Avukat
lık Kanununun 2 nci maddesi esaslarında ol
duğu gibi değiştirilmesi icabetmektedir. 

Önergem bu hususu kapsamaktadır, iltifat 
edilmesini saygı ile rica ederim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Sosyal Sigartalar Kurumuna tâbi görevler

den emeklilikle ilgili görevlere geçenler daha 

önce Sosyal Sigortalar Kurumuna ve Emekli 
Sandığına tabi olmadan ücretli, geçici kadrolu 
veya gündelikli hizmetlerini 1214 sayılı Ka
nuna göre borçlanabildikleri halde, sigortalı 
hizmeti bulunmıyan iştirakçiler aynı mahi
yetteki hizmetlerini borçlanmak imkânından 
mahrum bulunmaktadırlar. 

Bu farklı durumun giderilmesini teminen 
görüşülmekte olan tasarıya aşağıdaki ek mad
denin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Turgut Nizamoğlu 
Yozgat 

Ek madde — İştirakçilerin, 5434 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesinde yazılı kurumlarda, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna veya T. C. Emekli 
Sandığına tabi bulunmadan ücretli, geçici 
kadrolu veya gündelik olarak geçen hizmet
leri 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunla 5434 
sayılı Kanuna eklenen ek maddedeki esas ve 
oranlara göre borçlandırılır. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. Sayın Ko
misyon?.. Katılmıyorsunuz. Önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Bu arada Komisyonca tanzim edilmiş ek 13 
ncü maddeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarıya aşağıdaki mad

denin ek madde 13 olarak kabulünü arz ve tek
lif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
BaşkanveMli 

Cavit Okyayuz 

Ek madde 13. — iştirakçi veya ölümü ha
linde dul ve yetimlerinin biri tarafından ya
pılan borçlanma isteği üzerine Sandıkça di
lekçiye borç miktarı bildirilir. Bu duyurudan 
itibaren ilgili, 30 gün içinde Sandığa yazı ile 
müracaat etmek şartiyle, bir defaya mahsus 
olmak üzere borçlanma isteğini geri alabilir. 

30 gün içinde istek geri alınmadığı takdir
de, borçlanma isteğinden dönülemez . 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Söz istiyo
rum.. 

BAŞKAN — Ne hakkında söz istiyorsunuz?.. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Efendim, Ko

misyondan mütemadiyen ek maddeler geliyor. 
Teksir edilmemiş, bilemiyoruz. Okunduğu za-
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man da esasına vâkıf olmadan oylamaya geçi
liyor. Usul hakkında konuşacağım. Bu nasıl 
olur?.. 

BAŞKAN — Efendim.. 
TURHAN ÖZGÜNER (tçel) — Zabıtlara 

geçmesi için kürsüden arz etmeye mecburum. 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade eder mi
siniz?... Zabıtlara her şeyin geçmesi lüzumlu 
değildir. Komisyon böyle bir değişiklik veya 
yeni bir madde teklifine yetkilidir. Komisyon 
bu teklifini yapmıştır. Komisyonun teklifini 
biz okutuyoruz, üzerinde söz de alabilirsiniz.. 

TURHAN ÖZGÜNER (tçel) — Efendim, mü-
taakıp bir teklifim var. 

BAŞKAN — Bunun üzerinde söz alabilirsi
niz; ama,, «Komisyonun böyle teklif getirme
ye hakkı yoktur, bu müzakere tarzı İçtüzüğe 
aykırıdır» şeklindeki iddiayı dinliyemem. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Usul bakı
mından müsaade etmezseniz... 

BAŞKAN — Usule cevaz yok, yer yok. Esas 
hakkında konuşmak istiyorsanız, buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın arka
daşlarım ; 

Emeklileri, yalnız emeklileri değil onlar se
bebi ile bütün kamu oyunu çok yakından il
gilendiren bir tasarı üzerinde görüşüyoruz. 
Bu tasarı, hakikaten günümüzde ağırlık taşı
yor ve kamuoyu Parlâmentoya dikkatini çe
virmiş. 

Şimdi, bu derecede ciddî ve önemli bir ta
sarının görüşülmesi sırasında Parlâmento üye
leri; haklı olarak çokça emek verdikleri bu ta
sarının maddeleri üzerinde uğraşı gösterirler
ken, hiç akla ve hayale gelmiyen; ama Komis
yonun her ne sebeple olursa olsun aklına geli
vermiş olan bir husus, yeni bir ek madde ola
rak Parlâmentoda ileri sürülüyor ve Sayın Kâ
tip üye-tarafından okunduğu gibi esası şöylece 
bir zihinlere geçmeden ve münakaşa mevzuu 
yapılmadan oylamaya geçiliyor ve hakikaten 
çok ağırlık taşıyan bir mevzu, Parlâmentoda 
ciddiyetten uzak geçip, gidiveriyor. 

Arkadaşlarım, bu Komisyon çalışması.. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, bir dakikanı
zı rica ediyorum. Parlâmento çalışmalarının 
hiçbir halini ve şeklini gayri ciddî olarak vasıf
landırmazsınız. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Komis
yon çalışmasını efendim. 

BAŞKAN — Komisyon da Meclis adına ça
lışıyor efendim. Komisyonun teklif ettiği mad
de üzerinde arkadaşlarımızın söz almak, fikir
lerini beyan etmek hakları mevcuttur. Ben de 
bu maksatla zatıâlinize söz verdim. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Teklif 
üzerinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Gerekirse Komisyondan ve Hü
kümetten soru da sorabilirsiniz. Lütfen esas hak
kında görüşünüz. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Tekli
fim şu efendim: Şimdi ben şu şekilde okunan 
bir teklifi anlamadım; ama «Bravo» diyen ar
kadaşlar anladılarsa bu kürsüye çıksınlar, söyle
sinler bende anhyayım. 

Arkadaşlarım, şüphesiz reye hürmetkarız. 
Parmak kaldırmak.. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sen anlamadıysan 
biz anladık. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Kalk, 
izah et. Anlamadan parmak kaldıracaksın.. 

BAŞKAN — Sayın özgüner.. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Tekli

fim var,, Sayın Başkan. Bu şekilde gelmiş olan 
bir teklifin teksir edilerek Parlâmento üye
lerine dağıtılması, reye saygıdır. Bu saygıyı lüt
fen göstersinler. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Komisyona verilen önergeler 

üzerinde bir baskı ve dağıtım usulü ve şekli 
yoktur. 

Komisyon, buyurun. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-

VİT OKYAYUZ (İçel) — Sayın Başkan, çok 
aziz arkadaşlarım; 

Sayın Özgüner, bu kürsüden gerçekten hepi
mizi itham edici beyanı arasında gerçeklerin 
içinde değildir. Mehmet özbey arkadaşımızın bu 
madde ile alâkalı olarak evvelki toplantıda ve
rilmiş bir takriri vardır. Bu takrir sizlerin 
kararınız ile Komisyonumuza intikal etmiştir. 
Komisyonumuz da takriri benimsiyerek bu isti
kamette bu maddeyi getirmiştir. Gerçekten bu 
kürsüden söylemekten ıstırap ve azap duyarak 
ifade ediyorum ki, bütün arkadaşlarımızı «Ro
bot» diye vasıflandırarak, her yönden memleket 
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hizmetinde olmayı şeref sayan insanlar için kü
çüklük ifade eden beyan ve ifadelerle bu kürsü
nün heybet ve hüviyetini ihlâl etmeye hiçbir 
arkadaşımızın hakkı olduğuna inanmıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, lütfen bu 
madde üzerinde görüşünüz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-
VİT OKYAYUZ (Devamla) — Bu itibarla, bu 
istikametteki iddiası yanlıştır. 

Arz ediyorum; Heyeti Umumiyede verilmiş 
bir takrir benimsenerek Komisyonca bu madde 
sevk edilmiştir. İltifatınızı arz ve istirham ede
rim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen baş
ka sayın üye var mı, efendim?.. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sual sorabi
lir miyim?.. 

BAŞKAN — Sorabilirsiniz efendim. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Efendim, 

maddede «30 günlük süre» gördüm, ölüm vu-
kubulmuştur, borçlanma mevzuubahistir. Miras
çılar yurt dışında olabilir, geniş bir sahaya ya
yılmış olabilir. Binaenaleyh, süreyi tatbikat yö
nünden biraz daha uzun tutmak mümkün olabi
lir mi? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Efendim, ıttıla kesbet-
tikten sonra başlıyan 30 günlük bir müddettir; 
yani Emekli Sandığına müracaat edecek, Emek
li Sandığı kendisine tebligatta bulunacak, teb
ligat tarihinde ıttıla kesbettikten sonra 30 gün 
içinde müracaat ederse vaz geçebilecektir. 

BAŞKAN — Sayın özbey, bu madde sizin 
önergeniz üzerine tanzim edilmiştir, önergeni
zi geri alır mısınız, işleme koyayım mı?.. 

MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Efendim, maddeyi ek 13 ncü madde olarak 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergelerin okunmasına devam ediyo
ruz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 ve 1327 sayılı kanunlar muvacehesinde 

kadrolarının 1, 2 ve 3 üst derecelerine intibak 
ettirilip, bu derecelerin 1 nci kademelerinden 
maaş alarak kademe ilerlemesine imkân bula-

mıyan memurların emeklilik halinde de mağduT 
riyetlerine meydan verilmemesi amacı ile ha
zırlanan aşağıdaki madde metninin görüşülmek
te bulunan Emeklilik Kanunu tasarısına ek 
madde olarak ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Niğde Trabzon 
Nuri Kodamanoğlu Ali Rıza Uzuner 

Ek madde — Personel kanunlarına göre gi
rebilecekleri derecenin ilk kademe aylığını al
makta bulunan ve kadrolarının müsait olmama
sından dolayı kademe ilerlemesi yapamıyan iş
tirakçilerin almakta oldukları son derecede ge
çirdikleri her yıl için kademe ilerlemesi yapmış 
sayılarak emekli kesenekleri bu kademe üzerin
den kesilir ve emeklilik işlemleri de bu itibarî 
kademeden yapılır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Hükü
met katılmıyorsunuz. 

önergeniz üzerinde buyurun, efendim. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Çok Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bu önergemizi zamanında Yüce Meclis Baş

kanlığına takdim etmek imkânını bulamadığı
mız için, değerli Komisyon ve Hükümet konu 
ile ilgili yeteri zaman içinde inceleme yapma 
imkânını bulamadığı kanaatindeyim. 

önergemizde gerekçe gayet kısa olarak be
lirtilmiştir. Konu şudur. 657 ve 1357 sayılı 
Kanunlar muvacehesinde kadrolarının 1, 2 ve 
3 üst derecelerine intibak etirilip bu derecelerin 
birinci kademelerinden maaş alarak, kademe 
ilerlemesine imkân bulunmıyan; yani bu kade
mede hapsedilen memurların - ki, hizmetleri 
onların devam ediyor - emeklilik halinde - ki, 
emeklilik keseneklerini de ödüyorlar, iştirakçi 
durumundalar - mağduriyetlerine meydan ve
rilmemesi amacı ile, hiç olmazsa emeklilikle-
rindeki mağduriyetlerini gidermek bakımından, 
aslında ödedikleri primin karşılığını da alma
ları gayesi ile bir teklifte bulunuyoruz. 

Personel Kanununun ıstırap verici bir yönü
nü, emeklilik safhasında bir ölçüde gidermek 
gayesi önergemizde istihdaf edilmiştir. 

Arkadaşlar ne diyoruz?.. Personel kanunla
rına göre girebilecekleri derecenin ilk kademe 
aylığını almakta bulunan ve kadrolarının müsa-
idolmamasından dolayı kademe ilerlemesi ya-
pılmıyan iştirakçilerin almakta oldukları son 
derecede geçirdikleri her yıl için... 
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Bunu bir ölçü bularak Hükümetin veya Ko
misyonun ifade etmesi mümkündür; ama bura
da mutlak bir hak var. Burada biz «her yıl» 
için diyoruz, Personel Kanunu ile mutabakat 
sağlamak bakımından. Her yıl için kademe iler
lemesi yapmış sayılarak emekli kesenekleri bu 
kademe üzerinden kesilir ve emeklilik işlemleri 
de bu itibari kademeden yapılır. İtibari bir 
emeklilik bahis konusudur. Fiilen bir kademe
de hapsediliyor. Belki beş sene on sene o kade
mede kalmak mecburiyeti oluyor, Personel 
Kanunu hükümleri bunu zaruri kılıyor, işti
rakçi durumundadır, Emekli Sandığına aidatını 
ödüyor, Emekli Sandığı yönünden bütün veci
belerini yerine getiriyor; ama terfi etme imkânı 
olmuyor. Emeklilik safhasında bu gibi memur
ların, emekli olmuş kamu personelinin bir ölçü
de - tam olarak da sağlıyamıyoruz - kendile
rinin hakkı olan refahı sağlamak gayesi ile bu 
önergeyi vermiş bulunuyoruz. Bir denge sağla
dığımız kanaatindeyiz, bir adalet duygusu ile 
hareket ettiğimiz inancındayız. Yüce Meclisin 
bu teklifimize iltifat etmesini bilhassa istirham 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
29 a 22 oyla kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu?.. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLi H. 

OAVİT OKYAYUZ (içel) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz bu mevzuda kısaca maru
zatta bulunayım. 

Personel rejimi ile alakalı bir mevzudur. 
(C. H. P. sıralarından «Oylandı, konuşamaz» 
sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, oylandı; ama oylan
madan sonra filhal katılıp, katılmadığını Komis
yona sormam gerekir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — «Evet» ve
ya «Hayır» der. 

BAŞKAN — Onu soruyorum, efendim. Mü
saade buyurursanız, Tüzüğün bu maddesini izah 
edeyim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — «Evet» ve
ya «Hayır» der, izahat veremez. 

BAŞKAN — Beyefendi, şayet Komisyon ilk 
defa katılmıyorum derse, Umumi Heye'tin oyu
na sunar Başkan. Umumi Heyet kabul ederse 

Komisyondan filhal katılıp katılmadığı sorulur, 
ben onu soruyorum Beyefendi. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Ama izah 
edemez. 

BAŞKAN — Ne yapayım yani?.. İzahat ile 
cevap verecek. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RIPKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başkan, bu ko
nu üzerinde bâzı çalışmalarımız mevcuttur, 
onun için katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önerge Komisyona verilmiştir 
efendim. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
biraz evvel Turhan Bey arkada}imız yukarda 
bir takrir okunması halinde... 

BAŞKAN — Bu yeni verildi efendim, aynı 
değil, öbürü daha önce Umumi Heyetin karan 
ile Komisyona havale edilmiş bir önerge üze
rinde yapılmış bir muamele idi. Bu, henüz yeni 
verilmiş bir önerge efendim. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Ama Yüksek 
Meclisin ıttılaına buradan okunarak arz edilmiş 
olduğuna göre, neticede değişiklik yoktur. Bi
naenaleyh, Komisyon geri alabiliyor. 

BAŞKAN — Söz isteyip fikrinizi söylesey
diniz Beyefendi. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — «Söz 'istiyen 
var mı» diye sormadınız. 

BAŞKAN — Aman efendim, rica ederim, 
her zaman ben söz istiyen var mı diye sormam. 

önerge Komisyona verilmiştir efendim. 
Diğer bir önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca 

T. C. Emekli Sandığının üç kurumun birer uz
man hekiminden teşekkül eden sağlık 'kurulu 
vardır. Sandık muamelâtında çok önemli bir 
yeri olan Sağlık Kurulunun üç üyesine bu ek 
görevleri için aylıklarından ayrı olarak tazminat 
verilmekte idi. 

Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe 
girmesinden sonra tazminatın ödenip ödenmiye-
ceği konusunda tereddüt doğmuş olup bu üye
lere 1 . 12 . 1970 tarihinden itibaren bir öde
me yapılamamıştır. Her ne kadar Devlet Me
murları Kanununda esas olarak ikinci görev 
yasağı getirilmiş ise de, yine aynı kanunda bu 
genel kaideye istisna olarak bâzı şartların ta
hakkuku halinde bir kısım meslek mensuplan-
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na, bu arada sağlık personeline de ücret karşı
lığında ikinci bir görev verilmesi kabul edil
miştir. Sandık Sağlık Kurulunun uzman bekim 
olarak üç üyesine bu ek görevleri için bir mik
tar ücret verilmesini sağlamak maksadiyle gö
rüşülmekte olan tasarıya aşağıdaki ek madde
nin (bu madde Devlet Memurları Kanununun 
esas prensiplerine de ayrı düşmiyecektir) eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Giresun 
Hidayet İpek 

Ek madde : 
T. C. Emekli Sandığı Sağlık Kurulu üyele

rine ayda sınıflarının memuriyete giriş derece
sinin ilk kademe aylığının 2/3 oranında ücret 
ödenir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet bu teklife katılmamaktadır. 

Sayın ipek?.. Yok. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunun

da ilgililerin emekliye sevk onaylarının hangi 
makam ve yerlerden verileceğine dair bir hüküm 
bulunmadığından tatbikat Danıştay iştişari ka
rarma göre yürütülmektedir. 

Uygulamada kolaylık sağlamak ve ihtilâfla
rı önlemek bakımından görüşülmekte olan tasa
rıya aşağıdaki ek maddenin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bingöl 
Mehmet Bilgin 

Ek madde : 
5434 sayılı Kanun ve ona ek kanunlara göre 

Sandıkla ilgilendirilenlerin emeklilik işlemleri; 
a) Re'sen emekliye sevk hallerinde iştirak

çinin göreve tayinindeki usule göre tâyine yet
kili makamın, 

b) İstek üzerine veya yaş haddi veya ma
lûllük (âdi ve vazife malûllüğü) hallerinde işti
rakçinin mensuholduğu kurumun en yüksek 
âmirinin, 

c) Yasama organı üyeleri, belediye başkan
ları, illerin daimi komisyon üyeleri ile Sandıkla 
ilgileri kesilmiş olup da, Hm kanunla bir kuruma 
bağlı olmaksızın iştirakçilik hakkı devam eden
lerin daha önce Sandıkla ilgilendikleri en son 

kurumun en yüksek âmirinin, bunlardan daha 
önce iştirakçiliği olmıyanların son kez görev 
yaptıkları yer başkanının, 

d) Kurumların yönetim veya müdürler ku
rulu üyeleri istekleri üzerine atanmalarmdaki 
usule göre inhayı yapan kurumun en yüksek 
âmirinin (müdürler kurulundaki memur tem
silcileri bu göreve seçilmeden önceki görevi na
zara alınarak yukardaki fıkralar hükmüne gö
re) onayı ile, 

e) Danıştay Başkanının emekliliği Başba
kanlıkça, Sayıştay Başkanının emekliliği Millet 
Meclisi Başkanlığınca tasdik olunmakla, tekem
mül eder. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon buyurunuz 
efendim. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Saym Başkan, bu hu
sus daha evvel verilmiş bir önerge ile ek 12 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, aynen metne 
girdi mi efendim, en ufak bir değişiklik olma
dı mı? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Aynen girdi efendim. 

BAŞKAN — O vakit önergeyi oya sunuyo
rum efendim, önergeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

iSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 5434 »ayılı T. C. Emekli 

îSandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kaıaun ile diğer kanunların bâzı 
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısına ilişikte sunduğum ek maddenin ilâvesi
ni arz ve teklif ederim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

Ek madde : 
Yurt içinde veya dışında mesleklerini ser

best ifa etmekte veya harem içi ve dışı maaşlı 
ve ücretli hizmetlerde çalışmakta iken Yasama 
üyeliğine seçilenlerin veya memuriyetten ayrıl
dıktan sonra aynı şekilde serbest meslek veya 
barem içi ve dışı maaşlı ve ücretli hizmetlerde 
çalışıp yasama üyeliğine seçilen tabip, diş ta
bibi, eczacı ve yardımcı sağlık personelinin 
(halen yasama üyeleri olanlar dâhil) foeş yıl 



M. Meclisi B : 100 

hizmet görmeleri şartı ile aranmaksızın 
5 . 3 . 1970 tarih ve 1243 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi hükümlerinden istifade ettirilirler. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet 
bu önergeye katılmamaktadırlar. 

önergeniz üzerinde Sayın Müderrisoğlu, 
buyurunuz efendim. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

5 . 3 . 1970 tarih ve 1243 sayılı Kanunla bil
hassa Sağlık Bakanlığındaki teknik personeli 
daha çok cezbetmek için bu kanunda; dışarda 
çalışan teknik personel ki, biraz evvel sayılan 
tabip, diş tabibi, eczacı ve yardımcı sağlık per
soneli gibi arkadaşlar dışarda çalıştıkları müd
detin 3/4 ünü Sağlık Bakanlığında 5 sene çalış
mak kayıt ve şartiyle, şayet sosyalizasyon böl
gesinde çalışıyorlarsa tamamını, diğer bölge
lerde çalışırlarsa 3/4 ünü borçlanmak suretiyle 
emekliliğine saydırıyorlardı. 

Takdir edersiniz M, başka meslekler için 
böyle bir kanun çıkarılmamıştı. Yasama orga
nında bulunan teknik eleman, yani hekim, diş 
tabibi ve diğer arkadaşlar bundan faydalana
madılar. Binaenaleyh, benim getirdiğim ek 
madde bu arkadaşların da - M, bunların aded-
leri de azdır, Sağlık Komisyonunda ve yasama 
organında büyük hizmetleri olmaktadır - 1243 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinden istifade et
melerini sağlama bakımından verilmiştir. 

İltifatınızı saygı ile rica eder, hürmetlerimi 
sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kılıç. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Saym Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Bu öneri şu hususu tescil etmek ve kanun 

haline getirmek istiyor : 17 sayılı Sağlık Ba
kanlığı Teşkilât Kanununu tadil eden yeni, - nu
marasını unuttum, 1223 galiba veya 1242 ola
cak - bir kanun çıktı buradan. Kanunun gerek
çesi şu idi ve teklif çişi de bendim; 

Bütçe müzakerelerinde, «Memleket dışında 
ve içinde özellikle dışta bulunan doktorların 
memlekete gelmesi için mevcut kanuna ş"öre ken
dilerine tanınmış olan haklar cazip olmadığın
dan memlekete gelmiyor ve böylece yurt içinde 
Devlet hizmetinde doktor kullanmak sıkıntısı 
oluyor ve mahrumiyet bölgelerine doktor gön
dermek imkânını bulamıyoruz» diye, gelmiş ve 
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[ geçmiş bütün Sağlık bakanları Yüksek Meclise 
mâruzâtta bulunmuşlardı. Bu eksikliği tamam
lamak maksadiyle 3017 sayılı Kanunda yapılan 
tadilât gereğince sosyalizasyon bölgesinde va
zife alacakların % 100 ü, sosyalizasyon bölgesi 
dışında vazife alacakların da 3/4 ü dışarda geç
miş olan hizmetlerinin Devlet hizmetinde geç
miş gibi kabul edilmek suretiyle Sağlık Bakan
lığına doktorların gelmesi imkânını sağlamış 
idiniz, 

Bu imkân sağlanmış idi, ama bir grup insan 
var ki, Yasama Organı içinde ve mesleki de 
doktorluk. Şimdi Yasama Organında bulunan 
24 veya 25 arkadaşımız iki durum karşısında 
kalıyor : 

1. Yasama vazifesine devam, 
2. Yasama vazifesinden istifa etmek sure

tiyle gidip Sağlık Bakanlığı bünyesinde o ka
nunun getirmiş bulunduğu haklardan istifade 
etmek ve mahrumiyet bölgesinde vazife almak. 

Her ikisi de âmme hizmeti olduğuna göre, 
arkadaşlarımıza bu teklif edilen öneri ile şu im
kânı sağlıyoruz; 

Yasama müddeti içinde bu haktan mahrum 
olmasın, bu hak kendisine verilsin. Ne zaman? 
Ayrıldığı zaman. Şimdi burada ne bir zümreyi, 
ne bir şahsı Anayasanın 12 nci maddesine göre 
koruma esası yok, aksine çıkartılmış olan bir 
kanundan Yasama Organında vazife pfören ar
kadaşımızın vazife hitamı sonunda istifade et
mek imkânını sağlıyorsunuz. 

Binaenaleyh, arkadaşımızın önerisi istikame
tinde arkadaşlarımızın oy kullanması suretiyle 
kabul edilmesini arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım. 
Sayın Müderrisoğlu arkadaşımızın çok sami

miyetle ve iyi niyetle teklif etmiş olduğu bir 
öneri üzerinde, yeni bir madde olduğu için, söz 
almış bulunuyorum. 

Bu maddede zikredilen doktor arkadaşları
mızın Parlâmentoda yapmış oldukları hizmet
lerde ayrı bir usule tabi tutulmaları bence uy
gun değildir. Benden evvel görüşen arkadaşları
mızın mütalâalarına iştirak etmek mümkün de
ğildir. 

Parlâmentoda bir hizmet var, bu hizmete 
I muhtelif gruplardan insanlar gelmektedir. Par-
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lâmentonun içinde bulunan şahısların hepsi 
ayrı ayrı birer kıymet, ama Parlâmento hizmeti 
böyle tefrik edilemez, Buradaki hizmetlerde 
Sağlık Komisyonunda vazife g'ören insanlarla, 
Bayındırlık Komisyonunda vazife gören insan
lar arasında hiç'bir fark yoktur. Onun için, beni 
bağışlasın arkadaşım, 1243 sayılı Kanunla ha
riçte bulunan doktorların Türkiye'de hizmete 
davet edilmesi başka şeydir, Parlâmentoda bu
lunan doktor ve buna benzer arkadaşların vazi
fe görmesi başkadır. Onun için böyle bir öner
geyi verirken daha etraflı düşünmekte fayda 
vardır kanaatimce. Çünkü burada meslek grup
larını ayırmak doğru değildir. 

A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — Avukatlara niye verdiniz o halde? 

AHMET ŞENER (Devamla) — Arkadaşı
mın hangi meslek grupunu söylediğini duyama
dım; «Onlara niye verdiniz?» diyor. («Avukat
lara» sesleriy 

Doğrudur, bir Avukatlık Kanunu çıktı, bu 
kanun üzerinde burada lehte ve aleyhte konu
şanlar oldu, fakat Türkiye Büyük Millet Mec
lisi bu kanunu bir oy fazlasiyle ekseriyetle ka
bul etmiştir, mesele yoktur. Bu teklif de burada 
oya vazedilecektir, kabul edilirse yine mesele 
yoktur. Ama, bir parlömanter bir teklifin dai
ma lehinde konuşmaz. Ortaya konulacak olan 
kıstaslar vardır. Burada bu kıstasların derce-
dilmesi zarureti vardır. 

Bu kanun bir personel kanunu değildir, bir 
emekli kanunudur. Bu Emekli Kanunuyla baş
kalarına hak tanınamaz. Burada görülen vazi
feden dolayı, ayrıldıktan sonra başka hak ta
nınması mümkün değildir. 

Burada memuriyeten gelmiş ve emeklilikle
rini devam ettiren arkadaşlarımız vardır. 1046 
sayılı Kanun, şimdi çıkacak olan kanun ile tanı
nacak haklar müşterektir. Elbette doktoru ay
rı, mühendisi ayrı görmüyor. Burada bulunan 
muayyen bir grupa müstakil bir hak verilmesi 
mümkün değildir. Burada milletvekili olan Ah
met Şener, Tarım Bakanlığında daha iyi vazife 
göreceğini düşünüyorsa gider orada vazife gö
rür. Yoksa önceden milletvekilliği haklarını 
aldıktan sonra oradaki ziraat mühendisliği hak
larını almasına imkân yoktur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — Sayın arka
daşlarım, 

Emeklilerle ilgili bir kanunun müzakeresi 
yapılırken, tıp ehli bir arkadaşımız çok samimi 
olarak, o grupun haklarını siyanet bakımından 
bir teklifle geldi. Ancak, bu teklifin bütün sa
mimiyetine rağmen, yine buna karşı çıkan arka
daşlarımın samimiyetine de iştirak ederek diyo
rum ki, bu kanunda bunun münakaşası, müza
keresi yapılmamalı... Bu kanun, bir emeklilik 
kanunudur. Burada bir meslek grupunun sos
yal haklarının müdafaasını yapmak, ne kadar 
haklı olursa olsun, bu kanuna bir yama gibi 
girer. 

Bu teklife karşı çıkanlara Yüce Parlâmento
dan - şüphesiz bir sürçülisan olduğunu kabul 
ediyorum - eğer yanlış anlamadımsa, «1136 sa
yılı Kanunun münakaşası yapılırken, avukat
lar için bu haklar münakaşa edilirken neden 
karşı çıkmadınız» gibi karşı çıkmalar oldu. 

Arkadaşlarım, biz burada meslek grupları
nın temsilcisi değil, Türk Milletinin temsilcisi
yiz. 1136 sayılı Kanunu Yüce Parlamento çıkar
dı ve o kanuniyet kazandı. Çok sayın tıp ehli
nin sosyal haklarının müdafaası yapılmak gere
kiyorsa bir müstakil kanun olarak yine Yüce 
Meclise getirilir ve onların müdafaası yapılarak 
sosyal 'hakları tanınır. Bir meslek grupunun 
müdafaası yapılırken diğer bir meslek grupuna 
hiç de arzu edilmiyen bir yönden sataşmak, her 
halde Yüce Parlâmentonun zabıtlarına geçmesi 
gerekmiyen bir sataşma olur. 

Bunu böylece arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Komisyonun 
ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşağı

daki ek maddenin ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Gerekçesi sözlü olarak izah edilecektir. 

Ahmet Sakıp Hiçerimez Cenaizhan Yorulmaz 
Ankara Milletvekili Ankara Milletvekili 

Ek madde — T. C. Emekli Sandığının işti
raki bulunan ve kendisi tarafından yaptırılan 
veya işletilen bilûmum sosyal tesislerden, emek
li, malûl, dul ve yetimler ile; ölümü faalinde, 
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emeklinin çalışan eşi % 25 indirimli olarak ya
rarlanırlar. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet?.. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
MALÎYE BAKANI SAÎT NACİ ERGİN — 

Katılmıyoruz. 

BAŞKAN ı— Buyurun Sayın Hiçerimez. 
HAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Takrirden de anlaşılacağı veçhile, 25, 30, 40 

yıl Devlete hizmet ettikten sonra, bir mânada 
- ki, hiçbir zaman olmıyacaktır o - huzur köşe
sine çekilmek üzere olan ve çekilmiş bulunan 
veya aile reisini kaybetmiş bulunan dul, yetim 
ve malûllerin Emekli Sandığının, çalışanlara ve 
tüm halka açık olan birtakım sosyal tesislerin
den % 25 oranında bir tenzilât ile faydalanma
larını arzu ediyoruz. 

Diyoruz ki, Foça'da bir dinlenme sitesi var
dır... Bir malûl, bir dul biraz evvel p-eçen mad
delerle çok cüzi olan emekli, dul ve yetim aylığı 
ile buralara gidemeyeceğine tföre, burada bir 
tenzilât yapılsın da Foça tatil köyünde oda her
kes gibi dinlenebilsin... 

Emekli Sandığının yurt sathına yayılmış 
' Hiltonundan Stad Oteline kadar bir sürü oteli 

vardır. Buna benzer sosyal tesisleri vardır. Hil-
tona zannediyorum buradan sizler bile gidemi
yorsunuz, bizler de gidemiyoruz. Ama, daha 
mütevazi olanlarına hiç olmazsa emekli, dul ve 
malûl olanlar gitsin de % 25 tenzilâtla bunlar
dan yararlansın, diyoruz. 

Böyle bir önergenin sizler tarafından çok 
mâkul görüleceği kanaatini taşıyarak bu öner
geyi vermiş bulunuyoruz. Takdirinizden uzak 
tutmıyacağınız husus, 30 yıl, 40 yıl nâmüsait 
şartlar altında Devlete hizmet etmiş olan insan
lara karşı bizim de bir kadirşinaslık gösterebil
memiz ve onları da böylesi yerlerde «Bize de şu 
kadarcık, hizmetimizin karşılığı itibar gösteri
liyor,.,» dedirtebilmektir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın ,Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; arkadaşlarımız 
bir önerge vermişler. Tarabya, Marmara, Efes, 
Ankara, Stad otellerinde acaba simdi kaçınız 
yemek yiyebiliyorsunuz? Fiyatlar çok pahalıdır. 

Buraya gidecek emekli memurlar yine birinci 
sınıf memurlardır, diğerlerinin gitmesine imkân 
ve ihtimal yoktur. Tamamen onlara karşı bir 
imtiyaz açmış oluyoruz. Bu bakımdan önerge 

iltifata şayan değildir, reddi gerekir. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum efendim. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

iBir diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşağı

daki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 

Ankara Milletvekili 
Sakıp Hiçerimez 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun kap
samı dışında kalan kamu personelinin aylık ve 
ücretlerine dair 1327 sayılı Kanunun 9/36 mad
desinin 3 ncü sağlık hizmetleri ve yardımcı sağ
lık hizmetleri sınıfı ve 2 nci teknik hizmetler sı
nıflarının (e) fıkraları Ve geçici 12 nci ma'dde 
uyarınca intibaklarında dikkate alman tam ve 
3/4 oranıyla kayıtlı bulunan hizmetlerin, hiz
met sahiplerinin isteği üzerine 5434 'sayılı Ka
nuna ek 545 sayılı Kanun esaslarına göre borç
landırılmak suretiyle emeklilikte fiilî hizmete 
eklenir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet.. 
PLAN KOMİSYONU ADETA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI ISAİT NAOÎ ERGİN — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 30 a 
karşı 34 oyla reddedilmiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşağı

daki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 

440 sayılı Kanunun 29 ncu ve 441 sayılı Ka
nunun 18 nci maddeleri gereğince sözleşmeyle 
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çalıştırılan Emekli Sandığına tabi personelin 
katıflma payları da diğer memurlannki gibi he
saplanır ve ödenir. 

Ankara Milletvekili 
İSakıp Hiçerimez 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet... 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
MALÎYE BAKANI SAİT NACİ ERGÎN — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşağı

daki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz, 
Gerekçesi sözlü (olarak sunulacaktır. 

Ankara Milletvekili 
İSakıp Hiçerimez 

Ek madde — Halen T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa tabi görevlerde çalışanlardan, daha 
önce kamu kesiminde sigortaya ve sandıklara 
tabi olmadan ücretli, geçici kadrolu, yevmiyeli 
ve saat ücretli olarak geçmiş hizmetleri, T. C. 
Emekli Sandıqı Kanununda yazılı oranlarda ve 
7244 sayılı Kanunda 263 sayılı Kanunla ilâve 
olunan % 35 zamlı miktarları ye en son emekli 
keseneğine esas aylıkları üzerinden müracaat
ları halinde borçlandırılırlar. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet... 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
MALÎYE BAKANI SAİT NACÎ ERGÎN — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo-

yorum. Kabul edenfler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşağı

daki maddenin ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 

Ankara Milletvekili 
Sakıp Hiçerimez 

657 sayılı Kanunu tadil eden 1327 sayılı 
Kanunun uygulanmasiyle T. C, Emekli Sandı-
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gına iştirakçi durumuna gelenlerden, daha ön
ce T. C. Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar 
Kurumu kapsamına girmeksizin ücretli, yevmi
yeli, mukaveleli ve çeşitli cetvellerdeki geçici 
kadrolu 'statülerde çalışanların kamu hizmetle
rinde geçirdikleri süreler, kesenek ve karşılık 
oranlan ille bunlara esas olan brüt aylıkları o 
tarihlerdeki miktarlara göre hesaplanmak su
retiyle bulunacak meblâğı borçlanmaları şartiy-
le emekliliğe tabi hizmet sürelerine eklenir. Şu 
kadar ki, borçlandırılacak bu süre, daha önce 
borçlanılmış süreler ile birlikte 15 yılı geçemez. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet... 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
MALÎYE BAKANI SAİT NACİ ERGÎN — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, bu durumda olan 
kamu hizmetinde çalışmış memur çok azdır. Ya
ni 657 sayılı Kanunu tadil eden 1327 sayılı Ka
nunun uygulamasıyla görülmektedir ki, bu ka
nun kansamına güren, fakat bu kanun kapsa
mına girmeden evvel Emekli Sandığı veya Sos-

ı yal Sigortalar Kurumu kapsamına girmeksizâm 
çalışmış olan memurlar var. Azınlıkta da olsa 
bunların haklarını korumak bakımından bu 
teklif rretirilmiştir. 

Arkadaşlar, borçlanmak suretiyle, bu şe
kilde kamu hizmetinde şu kanun kapsamına gir
meden evvel geçen seneleri borçlandırmak su
retiyle ve fakat «15 yılı geçemez» kaydını koy
mak suretiyle getirdiğimiz bu teklifte iltifat 
buyurulmasını ve azınlıkta da olsa bu durumda 
olan memurların korunmasını rica eder, saygı
lar sunanım. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununda ilgililerin emekliye sevk 
onaylarının hangi makam ve yerlerden verile
ceğine dair bir hüküm bulunmadığından, tat
bikat 1953 yılında alınan bir Danıştay istişari 
kararına göre yürütülmektedir. Ancak, o ta-

| rihten sonra yürürlüğe giren kanunlar nede-
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niyle <bu karar da her hâdiseye cevap verecek 
durumdan çıkmış bulunduğundan, uygulamada 
kolaylık sağlamak ve iilhtilâfları önlemek bakı
mından görüşülmekte olan tasarıya aşağıdaki 
ek maddenin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Naci Çerezci 
Niğde 

Ek Madde — 5434 sayılı Kanun ve onla ek 
kanunlara göre ıSandıkla ilgilendirilenlerin 
emieklfilik işlemleri; 

a) Re'sen emekliye «sevk hallerinde işti
rakçinin göreve tâyinindeki usule göre tâyine 
yetkili makamın. 

b) İstek üzerine veya yas haddi veya ma
lûllük. (Adî ve vazife malûllüğü) hallerinde 
iştirakçinin mensubolduğu ıkurumun en yük
sek âmirinin, 

c) Yasama orlganı üyeleri, belediye baş
kanları, illerin daimî komisyon üyeleri ile San
dıkla ilgileri keıslilmiş olup da bir kanunla bir 
kuruma bağlı olmaksızın iştirakçilik hakkı 
devam edenlerin istek, maluliyet ve yaş haddi1 

hallerinde daha önoe Sandıkla ilgilendikleri en 
son Ikurumun en yüksek âmirinin bunlardan bu 
görevleriinden önce iştirakçiliği olmıyanlarrn 
son defa görev yaptıkları yer başkanının, 

d) Kurumların yönetim veya müdürler 
kurulu üyelerinin, istek, maluliyet ve yaş had
di hallerinde atanmalarııuda inhavı yapan ku
rumun en yüksek âmirinin (müdürler kurulun
daki memur temsilcileri bu göreve seçilmeden 
önceki görevi nazara alınarak yukardaki fık
ralar hükümlerine göre) 

e) Danıştay Başkanının istek, maluliyet 
veya yaş haddi hallerinde Başbakanlık, Sayış
tay Başkanının, aynı hallerde Millet Meclisi 
Başkanlığı onayı ile, tekemmül eder. 

BAŞKAN — Sayın komiyon bunu maddenin 
metnine genellikle almış, ancak bâzı nüanslar 
var. Bu itibarla önergeyi işleme koyacağım. 
Komisyonun da beyan ettiği gibi, önerge genel
likle dikkate alınmış ve hazırlanan yeni metne 
girmiştir. 

önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Emekli Sandığı Kanu^ 

nuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair 
Kanuna ilişik maddelerin birer ek madde ola

rak eklenmesini, Sandığın istikbalinin teminat 
altına alınması bakımından arz ve teklif ederiz. 

13 . 5 . 1971 
Ankara Samsun 

Sakıp Hiçerinıez İlyas Kılıç 

Ek madde — Sandık Yönetim Kurulunda 
11 üye bulunur, iki üye Başbakanlıkça, biri 
Devlet Plânlama Teşkilâtı, biri Personel Dai
resi uzmanları arasından, bir üye Millî Savun
ma Bakanlığınca muvazzaf üst subaylar ara
sından, bir üye Maliye Bakanlığınca, bir üye 
Çalışma Bakanlığınca - kendi memurları ara
sından - atanır. İM üye Türkiye Kamu Perso
neli Sendikaları Konfederasyonu Genel Yöne
tim Kurulunca, dört üye - likisi asker, ikisi si
vil emekliler arasından - Türkiye Asker ve Si
vil Emekli Dernekleri Birliği veya Konfederas
yonu Yönetim Kurulunca emeklilik hukuku, 
sigortacılık, tıp, mühendislik, mimarlık ve ik
tisat, işletmecilik uzmanları arasından seçilir. 

Üyelerin görev süreleri iki yıldır. Süresi 
bitenlerin tekrar atanmaları ve seçilmeleri 
mümkündür. Sürelerinin bitiminden önce ay
rılanların yerine gelenler, ayrılanların sürele
rini tamamlarlar. 

Yönetim kurulu kararı ile iki yıl için ata
nan Sandık Genel Müdürü Yönetim Kurulu 
toplantılarına iştirak eder, oy veremez. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç. 
tLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlanmî Emekli Sandığı Ka
nununun müzakeresi dolayısiyle dahi olsa, 
Emekli Sandığının bünyesi, çalışması, yönetimi, 
sermayesi ve iştirakçileriyle olan münasebetle-
rindeki aksaklıkları dile getirmek suretiyle bir 
çok sözler söylendi ve fikirler serd edildi. 

Şu anda sayın Maliye Vekili arkadaşımıza, 
bu tenMdlerden kurtulmak için güzel bir fırsat 
çıkmış bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun örneği de 
var. Şim'di Sosyal Sigortalar Kurumunun yö
netimi, biliyorsunuz işçilerden, memur temsil
cilerimden ve Devletin temsilcilerinden ibaret 
bir kurul marifetiyle yürütülür. Yurtlar ve 
Krediler Genel Müdürlüğü keza böyle yönetilir. 
Bir çok fabrikaların yönetimine de isçiler ağır 
ağır iştirak etmek suretiyle f a b r i k a ki aksak
lıkların ve işçi taleplerinin önlendiği bir vakı
adır. 
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ıŞimdi, Emekli Sandığından, bu kanunun 
müzakeresi dolayısiyle duyduğumuz şikâyetle
rin hepsi gelip toplanıyor, Maliye Vekâletinin 
üzerine oturuyor ve arkadaşlarımız, «Maliye 
Vekâleti, Emekli 'Sandığını içinde bulunduğu 
buhrandan kurtarmak istiyors'a, elini (Sandığın 
kasasından çeksin» demek suretiyle sözlerini 
bağlıyorlar. 

O halde, Emekli (Sandığının yönetiminde bir 
aksaklığın olduğu iddia ediliyor ve tatbikatı 
da şimdi arz edeceğim, hakikaten bir çelişme 
var. Meselâ : Emekli İSandığmın 5434 sayılı 
Kanununun ısdar edilmiş olduğu 1949 yılında 
yönetim kurulu 11 üyeden ibaret idi. Fakat bi-
lâhara, 1954 senesinde çıkarılmış olan 6311 sa
yılı Kanuna göre yönetim 6 kişiye indirildi. 

IBilâhara 23 sayılı Kanunda yönetim 3 kişi
ye indirildi ve nihayet 444 sayılı Kanun 1064 
senesinde çıkmış olmasına ve yönetimi yeniden 
tanzim etmiş olmasına rağmen hâlâ da bu yö
netim yeni şeklini almış değil. 

Biz, şimdi bu teklifimizde şöyle bir öneride 
bulunmak istiyoruz ve diyoruz ki : Yönetim Ku
rulu, yine kanunun çıkmış olduğu tarihte, 5434 
sayılı Kanunun öngörmüş olduğu 11 kişiye ib
lâğ edilsin. Bu iblâğ ediş şekli de münhasıran 
devlet memurlarına bırakılmasın, ISandığın ya
kından münasebeti olduğu ve iştirakçilerinin 
sandığa vermiş olduğu kesintilerle Sandığın 
sermayesi meydana geldiğine ıgöre, ortaklarının 
sandığın idaresine iştirak etmesi hem bugünün 
yönetim usullerine, hem birtakım tenkidlerin 
ortadan kalkmasına ve hem de yönetimin daha 
olumlu, daha verimli ve birtakım sızlanmaların 
ortadan kalkması bakımından da uygun müta
lâa edilmektedir. 

Yine biz diyoruz ki, yönetimin 11 üyesinden 
ikisi (Başbakanlıktan, bu Başbakanlıktan gelen
lerin bir tanesi Devlet Personel Dairesinden, 
bir tanesi de Devlet Plânlama Dairesinden ol
sun. Keza, bir üye Millî Savunma Bakanlığın
dan olsun. Çünkü en çok kesinti veren müesse
selerden birisi de odur. Bir üye de Maliye Ba
kanlığından, bir üye Çalışma Bakanlığından, iki 
üye Kamu Personeli Konfederasyonundan, ay
rıca dört üye de ISandığın çalışanlarının hemen 
hemen yansına yakın olan emekli kurumların
dan ki, bunların da ikisi emekli askerlerden, 
iki tanesi de sivillerden olsun. 
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i Böylece ne olacak?.. Şu olacak : ISandık, ha
kiki sahipleri tarafından yönetilecek. ISandık, 
hakiki sahipleri tarafından yöneltildiği için, 
hakkındaki şikâyetler ve sızlanmalar böylece 
ortadan kalkacak ve daha iyi, daha verimli, daha 
faydalı, daha rantabl çalışacak ve bugün bura
da çıkıpda arkadaşlarımızın dediği gibi, Emek
li Sandığına memurlardan kesilmiş olan ödenek
ler de birtakım işletmelere, gayrımenkullere ya-

L tırım yapmak suretiyle bugün için istenen ran
dımanı veremiyecek müesseselere para yatırma
sı suretiyle Sandığın parasının - dikkatle söyle
mek istiyorum - heba edilmesi önlenecek ve 
ÎSandık hakiki sahipleri tarafından yönetilecek. 
Bizim öngördüğümüz husus budur. 

Bu husus kabul edildiği ta,kdirde Sandık, 
görüşümüze ve anlayışımıza göre daha iyi, da
ha emin ve daha faydalı istikamette çalışacak 
ve herşeyden evvel de Maliye Bakanlığı, San
dığı istendiği gibi yönetmeyip, kendi açığını 
kapatan bir müessese olarak görmekten kurtu
lacak, o töhmetin altından kalkacaktır. 

'Saygılar sunarım. 

İBAŞKAN — iSaym Başer, buyurun efendim. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — İSaym 

Başkan, değerli Milletvekilleri, 
'Getirilmiş olan bu teklif ©434 sayılı Emekli 

Sandığı Teşkilât Kanunu ile ilgili bir kanun
dur. Biz burada Emekli ISandığı Kanununun 
yeni Personel Kanunu ile ilgili olan maddeleri
ni tadil ve üzerinde görüşmeler yapıyoruz. Bu 
bakımdan, idaresine taallûk eden bir teklifin 
burada bu kanunun metnine girmesine imkân 
ve ihtimal yoktur. 

ı Saniyen, yeni Emekli Sandığı Teşkilât Ka
nununda der ki, «Sermayesinin muayyen bir 
kısmını gayrimenkullere bağlar.» Para değeri 
değiştikçe gayrimenkuller de yükseldiği için, 
gayet yerinde bir hüküm konulmuştur, 1950 de 
çıkan kanunda. 

Arkadaşlarımız zannediyorlar ki, buranın 
parası tamamen emeklilerindir, emeklilere tevdi 
edelim. Ondan sonra da istedikleri gibi kul
lansın. 

Halbuki, Maliye Bakanlığı gibi bir teminatı 
vardır; % 8 emeklilerden kesiliyor, % 14 ünü 
de Maliye Bakanlığı veriyor. Bu bakımdan teş
kilâtla ilgili olan bu teklifin burada yeri yok-

I tur. Biz doğrudan doğruya Emekli Sandığı Ka-

4*58 — 
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nununa, Personel Kanuniyle değişen maddelerin 
intibakı için çalışıyoruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun ISayın Hiçerimez. 
SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, çok değerli arkadaşlarım, 
Dûn ve bugün müzakeresini yaptığımız ka-

aıun tasarısında yer yer söz alan arkadaşlarım 
ve bir kısım arkadaşlarım da söz almadan, oy
lamada da aksine oy kullanmış olmalarına rağ-
anen, Emekli Sandığının bugünkü durumundan 
'şikâyetçi olmaktadırlar. Bunun nedenine eğile
cek olursak, önce yönetimdeki büyük aksaklığı, 
«dolayısiyle onun üstünde bulunan siyasi otori
tenin tazyikinde aramak mümkündür. 

Bunun misalleri çok geniş verilebilir, fakat 
ben dışarıdan misaller vermektense, bu çatının 
altından bir misal vermekle yetineceğim. O mi
sal de; Türkiye Büyük Millet Meclisi iktisadi 
Devlet Teşekküllerini Denetleme Komisyonunun 
Emekli Sandığı hakkında Yüce Meclise sevk et
miş olduğu rapor ve bu raporda görülen zarar
lar. 

Şimdi, dün ve bugün gerek eski Maliye Ba
lkanı, gerek yeni Maliye Bakanımız, gerekse ko
misyon sözcüleri buraya çıktılar, her seferinde 
Emekli Sandığını bir başka açıdan savundular, 
hattâ biraz evvel sayın sözcülerden bir tanesi 
buraya geldi; «Emekli Sandığının zaten 6 mil
yar civarında bir döneri bulunduğunu, parası 
bulunduğunu 7 milyar borcu olamıyacağını» 
söyledi. Bunu da 1969 yılı Emekli Sandığının 
Yönetim Kurulu raporu bilanço, kâr ve zarar 
tablosundan görmek mümkün, 7 milyar lira Ha
zineye, Emekli Sandığının borcu vardır. Bura
da «böyle bir şey yoktur» demek, bu vesikaları 
görmemek veya göstermemek olur. 

Şimdi, Emekli Sandığının yönetimine, Emek
li Sandığına hisse veren, Emekli Sandığını ya
şatan ve sermayesini meydana getiren kişiler ka
tılsa idi, kendi aleyhlerine olan bu zararları ya
ratırlar mı idi? Takdirini size bırakacağım. 
Bunları rapor yazıyor, ben söylemiyorum. 

1957 yılında inşasına başlanan, 1963 yılında 
inşası biten İzmir Efes Oteli, 97 600 000 liraya 
mal olmuştur. Bu otelin 1964 yılında 1 900 000 
lira, 1965 yılında 1 600 000 lira ve 1966 yılında 
da 1 200 000 lira zararı bulunmuştur. 

Demek ki, şu söylediğim zararlar, bugün bu 
müesseseler kâra geçse dahi, emeklilerin, dulla

rın ve çalışanların zarar hanesinde kalmıştır. 
1962 yılında Emekli Sandığı tarafından satın 
alman Bursa Çelik Palas Oteli, ki - neden alın
dığı da ayrı, yani ona da girersek bir saat sü
rer, zarar ediyordu da neden Emekli Sandığına 
devredildi? O apayrı bir konu. - 1967 yılına ka
dar bilançosunu zararla kapatmıştır. Bu otelin 
sadece 1966 yılındaki zararı 424 000 lira olmuş
tur. 

1958 yılında inşasına başlanıp 1965 yılında 
tamamlanan istanbul Büyük Tarabya Oteli in
şaatı, buraya bir parantez açalım, Büyük bir 
rezalettir. Biliyorsunuz, Emekli Sandığının bü
yük bir parasını bir yabancı şirket alıp götür
müştür. Büyük bir skandaldir o, italyan Şir
keti ve 1066 yılı çalışma dönemi sonucundaki 
bu müessesenin zararı 2 300 000 liradır. 

1959 yılında yapımına başlanan ve 1966 yı
lında ikmal edilebilen Büyük Ankara Otelinin 
getirdiği kârın düşüklüğü ise, ayrı bir gerçek
tir. 

Şimdi bütün bunları bir tarafa itip de, Emek
li Sandığının yıllık kârının % olarak ne oldu
ğuna bakarsak 4,68 olduğunu görürüz. % 4,68. 

Emekli Sandığının şu müesseselere yatırdı
ğı, fuzuli yatırımlar olarak, yersiz yatırımlar 
olarak gördüğümüz bu meblâğı, eğer her han
gi bir bankaya yatırmış olsa idi, hiçbir işlem 
yapmasa idi, birtakım meclisler kurmasa idi, 
oralara birtakım paralar vermese idi, birtakım 
adamlar kayırmasa idi, % 10 üzerinden gelir 
temin etmiş olacaktı, kâr getirmiş olacaktı. Ve 
bunlar, yine emeklilerden yana, çalışanlardan 
yana bir yolda harcanabilecekti. 

Eğer, Emekli Sandığının yönetimi böylesine 
bozuk ve siyasi otoritenin, değişik siyasi otorite
lerin etkisi altında olmasa idi, Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı, müntesiplerine, hissedar
larına ucuz konut yapabilirdi ve bu ucuz konut
ları belli bir kâr oranında eşit taksitlerle onla
ra devrederdi. Bu, Devletin (kalkınmasına bir 
hizmet idi, çalışan insanlara hizmeti idi, emek
li olan insanlara hizmeti idi. Dinlenme kamp
ları yapabilirdi, buralara ucuz gidilme imkâ
nı sağlayabilirdi, yüksek dereceli memurlar dı
şında geçim mücadelesi veren insanların da bu
ralarda diğerleri gibi, birer aylarını, izin ayla
rını istirahatle geçirme imkânlarım sağlayabi
lirdi. 

— 459 — 



M. Meclisi B : 100 
Emekli Sandığı bunlarla, emeklilerin, dulla

rın, yetimlerin çocuklarını tedavi edecek sağlık 
yurtları açabilirdi. Emekli Sandığı bunlar için 
okullar açabilirdi. 

SALİH AYaÜN (Amasya) — Önergeye 
gel, önergeye. 

A. SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — Beye
fendi siz sataşma ile ün yaptınız bu Mecliste. 
Lütfen çenenizi kapayın artık. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, cevap ver
meyiniz efendim. Sayın Aygün, önergeye da
vet, Başkanın görevidir efendim. 

A. SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Eğer, eğer daha sayacağım, yani muvaffak ol
dunuz beyefendi, muvaffak oldunuz. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Muvaffak 
olacak bir şey yok. 

A. SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Eğer saymak istediğim daha nice hizmetler, 
bugün çalışanların türlü örgütler vasıtasiyle 
Emekli Sandığından beklediği hizmetler olarak 
yansımaktadır. Bu Meclisin dolaplarına kadar 
cnla;m İstekleri girmiştir, okuyanlarınız var
sa, girmiştir. 

O halde onlar bu işin yönetiminde olsa idi, 
benim saydıklarım yerine gelir, şu biraz evvel 
söylemiş olduğum zararlar da olmaz ve bura
da, «Hazine bunu karşılamaya muktedir de
ğildir, Emekli Sandığının malî imkânı müsait 
değildir, emeklilere biz daha fazla para vere
meyiz bu memlekette yalnız emekliler, yalnız 
memurlar yok, şunlar şunlar, bunlar da var» 
demelk gafletine hiç birimiz düşmezdik. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde başka söz is-
tiyen arkadaşımız?.. Yok. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-
VİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Müsaade 
ederseniz maruzatta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-

VİT OKYAYUZ (İçel) — Sayın Başkan, çok 
aziz arkadaşlarım; çok kısa bir maruzatta bu-
iunmalk üzere yine huzurunuza gelmiş olmanın 
benim için bahtiyarlık, sizin için üzüntü ifade 
eden, hitssiyatımı söylememe izin verin. 

Ssvgili arkadaşlarım, emeklilere hürmetin, 
emeklilere muhabbetin büyük hissiyatını bağ-
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rmda taşımak ülküsü hepimizindir. Hiç biri
mizin bu memlekete hizmet etmenin büyüjk mü
kâfatını gümüş bir tas gibi başında taşıyan 
bu insanlara hürmet ve muhabbette diğerini 
geçmek iddiası, kabul edilemez. 

Bu itibarla, arkadaşlarım izin versinler, bu 
kürsülerde oturan arkadaşlarımın hepsi, hep 
birden bu hürmet ve muhabbetin büyüklüğüne 
ve yüceliğine gönül çevirmekte birbirlerine ör
nek ve heyecanı içindedirler. 

Bunu böylece ifade ettikten sonra, arkada
şımın bu 'istikametteki kanaatlerine cevap ver
mek istiyorum. 

Hepimizin bildiği gibi Sandık, hukukî, malî 
ve teknik bir müessese olarak, yıllardan beri 
belli ve belirli bir organizasyonun içinde kendi 
düzeni ile çalışmaktadır. 

Aynı zamanda sandık bir tarafı ile de Ma
liye Bakanlığına bağlıdır. Bu ölçü içinde, ar
kadaşlarımızın hep beraber, hep birlikte bildi
ğimiz veçhile, genel müdür, maliye temsilcileri 
ve memur temsilcisinden kurulu bir nizam için
de bu düzeni yürütmektedir. 

Böylece yıllardan beri çalışan bu organizas
yonun, bugün burada alelacele ek bir madde 
ile değiştirilerek tamamen başka bir şekle doğ
ru sevk edilmesi, kanaatimizce sandığın içinde 
bulunduğu hukukî ve malî düzeni, düzenlemek, 
değil, lalt üst etmek olur. 

Bu balamdan, bu istikametteki teklifin hak
lı olduğuna inanmıyoruz. 

Sayın Hüsamettin Başer'in ifade ettiği veç
hile, bu düzenlemenin, bu kanun hükümleri 
içinde mütalâası da kanaatimizce mümkün de
ğildir ve bu hüküm, Emekli Sandığı ile alâkalı 
bu kanuna monte edilemez. 

Emekli Sandığının bütün yatırımları da, ar
kadaşlarımın iddia ettiği ölçü içinde olmaz. 
Hepinizin bildiği gibi, Devlet Plânlama ve Beş 
Yıllık Plân ve programlar içinde yürütülmek
tedir. Devlet Plânlama Teşkilâtının kabul etti
ği Beş Yıllık Plâna ve yıllık programlara bağ
ladığı bir yatırım nizamı, Emekli Sandığının 
bizatihi mesuliyeti içinde kendisine aidolan kı
sımları yürütmek gibi bir ahenk ve bir işleyiş 
içindedir. 

Bu itibarla, doğrudan doğruya Emekli San
dığının, yatırımlar istikametine teveccüt et
tiği, bütün hak ve hürriyetlere ayak bastığı 
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filân şeklindeki iddialar varit değildir. Arz et
tiğim veçhile, evvelâ Devlet Plânlama Teşki
lâtı bu yatırımları, plânlara bağlar, ondan son
ra da Hükümet bir yıllık programlar çerçeve
sinde bu yatırımları yürütür. 

Ayrıca,. bildiğimiz veçhile, turistik mevzu-
lardaki yatırımlar çok kısa vadeli bir tatbikat 
içinde de, büyük gelirler sağlıyamazlar. Dün
yanın her yerindeki tatbikat budur. 

Binaenaleyh, Emekli Sandığının yatırım
lar istikametine gittiği, reteen bu istikamette 
emeklilerin haklarını ayak altına aldığı bah
sindeki ifade ve beyanlar, kanaatimce haklı 
değildir. Bir hakkı ve hakikati müdafaa etme
nin icap ve usullerine daima hürmetkar insan
lar olarak, hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. 

ŞEVKt GÜLER (Afyon Karahisar) — Mü
saade ederseniz bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz sorunuz efendim. 
ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Efen

dim, Emekli iSandığına ait Taralbya» Efes, Çe
lik Palas otellerinin işletmeleri, Emekli Sandı
ğı idare Meclisine mi aittir, yoksa Emek Limi
ted Şirketine mi aittir? Bu hususun sayın ko
misyon veya Hükümet tarafından cevaplandı
rılmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

ÖAV1T OKYAYUZ (Devamla) — Bu mevzua 
ait teknik, esaslı şekilde detaya taallûk eder. 
Malûmatım olmadığı için, müsaadenizle buna 
cevabı Hükümetten istirham edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun ıSayın Bakan. 
MALÎYE »AKANI SAİT NACİ ERGİN 

— Efenâim, temas buyurdukları gibi, bu bir 
şirkete aittir, Emekli Sandığı İdare Meclisine 
ait değildir. 

Yalnız, benim burada arz etmek istediğim 
bir husus var, o da şudur; yatırım yapmak, 
bu yatırımları meyvadar, semeredar bir halde 
idare etmek, memleketin iktisadi icaplarına uy
durmak kolay bir şey değildir. Ve kendileri
nin teklif ettiği tarzı terekkübü, idare meclisi
ni, bizim kanaatimizce bunu verecek bir mahi
yette değildir. 

Efendim, esas şu; arkadaşlarımızın hakları 
var. Emekli 'Sandığının bir temelden gözden 
ıgeçirilmesi lâzım," bir rejenerasansa tabi tutul
ması lâzım. Ama, bu, insaf buyurun ki, böyle 

geçici bir madde ile olmaz, Hükümetimiz bunun 
üzerindedir, tetkik edecektir, çarelerini arıya-
oaktır, perelerini bulacaktır ve belki huzuru
nuza başka bir kanunla gelecektir, arz ederim. 
(O. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — ISayın Nuri Eroğan? 
NURİ EROĞAİN (İstanbul) — Sayın Baka

nın konuşmasından sonra vazgeçtim, cevaplan
dırmış oldular. 

BAŞKAN — Cevaplandırdı efendim. 
Efendim önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etıniyenler... Kabul edil
memiştir efendim. 

önergenin, ek madde tanzimine dair, teklif 
kısmını okutuyorum, efendim. 

«Ek Madde — Yönetim kuruluna naklen 
atanan muvazzaf personelin özlük hakları ve 
kurumlan ile ilgileri devam eder. Aylıkları ile 
kanunlara göre diğer istihkakları sandık büt
çesinden ödenir. Açıktan ve emekliliklerden 
seçilenlere bulundukları her toplantı için 400 
lira verilir. Toplantılar bir ayda sekizden az 
olamaz. 

Üyeler yıllık izinde, raporla tevsik edilmek 
şartiyle hasta veya yönetim kurulu karariyle 
geçici görevle başka iş ve yerde bulunanların 
dışında Ankara'dan ayrılamazlar ve bu sebep
ler haricinde iştirak etmedikleri her toplantı 
için mütaakıp ay istihkaklarından 400 lira kesi
lir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

OAVİT OKYAYUZ (İçel) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 

Katılmıyoruz.. 

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

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Aynı önergenin diğer bölümünü okutuyo
rum efendim : 

«Ek Madde — Yönetim kurulu haftada en 
az iki defa toplanır. Üyeler her yıl aralarından 
bir başkan ile iki başkan yardımcısı seçerler.» 

1LYAS KILIÇ (Samsun) — Esası kabul 
edilmediğine göre, teferruata lüzum yok, geri 
alıyorum, 
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BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 
Diğer önergeyi okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Emekli Sandığı Kanu

nuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair 
kanuna, şifahen açıklıyacağım sebeplerle, emek
lilerin çalışmasını engelliyen hükmün kaldırıl
ması için aşağıdaki ek maddelerin eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Samsun 
ilyas Kılıç 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Bu önergeyi de 
ıgeri alıyorum. 

BAŞKAN — önerge geriverilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşağı

daki ek maddenin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Kastamonu 
(Hasan Tosyalı 

Ek Madde — 057 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin ikinci ve üçüncü (bölümlerinin (e) 
ve (d) fıkraları gereğince, teknik hizmetler sı
nıfı ile, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hiz
metleri sınıfı personelinin kıdemlerinden sayı
lan süreleri, istekleri halinde, 5434 sayılı Ka
nuna ek 545 sayılı Kanuna göre, borçlandırıl
mak suretiyle fiilî hizmet sürelerine-eklenir. 

Ancak, (bu maddeye göre hizmet borçlanma
sından faydalanan iştirakçiler, borçlanma istek 
tarihinden sonra, borçlandıkları hizmet süresi 
kadar daha ayrıca hizmet ifa etmeden emekli
liklerini istemiyecekleri gibi, her ne sebep ve 
suretle olursa olsun (ölüm hali hariç) iştirak
çiliklerinin sona ermesi halinde, borçlanmaları 
iptal edilerek tahsil olunan paralar kendilerine 
geri verilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEIKİLİ 

OAVİT OKYAYUZ (içel) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN *- Sayın Hükümet? 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 

— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir efendim. 
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Komisyonun filhal katılmadığı önergeyle il
gili raporu gelmiştir, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Yüksek (Başkanlığına 
Niğde Milletvekili Nuri Kodamanoğlu ve 

Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner tarafın
dan verilen ve komisyon olarak filhal katılma
dığımız önergede, 057 sayılı Kanuna 1327 sa
yılı Kanunla eklenen ek geçici 2 nci maddeye 
göre kadrolarına intibak ettirilmekle beraber, 
kadrolarının 1, 2 veya 3 üst derecesi üzerinden 
aylık ödenen iştirakçilerin fiilen aldıkları ay
lığın üzerindeki kademe aylıklarından emekli
lik keseneği kesilmesi ve emeklilik işlemi ya
pılması istenilmektedir. 

Emekli Sandığı Kanununun genel esasları 
uyarınca, emeklilik kesenekleri, kazanılmış hak 
olarak fiilen alınan aylıklardan kesilir. Bu ay
lıkların daha üstündeki ve fiilen alınmryan ay
lıklardan kesenek kesilmesi, emeklilik rejimi
nin asıl ve temel prensiplerine ve sigorta siste
mine tamamen aykırı düşmektedir. 

Esasen, önergede sağlanmak istenen mak
sadın bu kanun içerisinde değil, Devlet Me
murları Kanununda yapılacak değişiklikle hal
ledilmesi gerekir. 

Bu hukukî sebepler dolayısiyle, önergeye 
komisyon olarak katılmadığımızı arz ederiz. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanvekili 

İçel 
Cavit Okyayuz 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi tekrar oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Ali Rıza Uzuner'in önergesini oyluyoıjsunuz de
ğil mi efendim? 

BAŞKAN — Gayet tabiî efendim. Komisyon 
raporunu dinlemediniz mi Beyefendi? İçinde 
bahsedildi, önerge daha önce okunmuştu, oy
lanmıştı, komisyon filhal katılmamıştı, öner
geyi komisyona vermiştik. Raporunu okuttum. 
Şimdi önergeyi oyluyorum. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Raporu oya 
sunmuyorsunuz değil mi efendim? 

BAŞKAN — Rapor olur mu efendim? Ra
por oya sunulur mu? 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme-
- mistir efendim. 
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3 ncü maddeye geçiyoruz, okutuyorum efen
dim. 

Madde 3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanunu ile aynı kanu
nun, ek ve tadillerine dair olan kanunların ve 
diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Komisyonun 3 ncü maddeyle 
ilgili yeni metnini okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 3 ncü madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanvekili 

İçel 
Cavit Okyayuz 

Madde 3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanunu ile aynı kanunun 
ek ve tadillerinin ve diğer kanunların, bu ka
nuna aykırı hükümleri ve 1971 yılı Bütçe Ka
nununun 27 noi maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Madde ile ilgili verilmiş tek 
önerge komisyonca (benimsenmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

4 ncü maddeyi okutuyorum efendim: 
Madde 4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri

yeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçi
ci maddeler eklenmiştir: 

Geçici Madde 1. — 1 . 3 . 1970 tarihi ile 
28 . 2 . 1971 tarihi arasında emekli, âdi ma
lûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylığı 
bağlanmış olanların, aylıkları (kurumlarınca 
personel kanunları hükümlerine göre yapıla
cak intibakları dikkate alınmak suretiyle) 
1 .3 .1971 tarihinden itibaren bu kanunun esas
larına göre hesabedilerek kendilerine ödenir. 

Bunların aylıklarının bağlandığı tarihle 
28 . 2 . 1971 tarihi arasındaki aylık ve ikra
miye farkları, Bakanlar Kurulunca (belirtilecek 
zaman, şekil ve usule göre kendilerine ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Verilmiş önergeleri okutuyorum 
efendim. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının geçici 

1 nci maddesi 2 nci fıkrasının aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
Ankara 

Sakıp Hiçerimez 

«Bunların aylıklarının bağlandığı tarihle 
28 . 2 , 1971 tarihi arasındaki aylık ve ikrami
ye farkları 1972 malî yılı sonuna kadar ve en 
çok iki taksitte (1 nci taksit 1971 malî yılında 
1/3 nisbetinde olmak kaydı ile) Bakanlar Ku
rulunca tesbit edilecek tarihlerde kendilerine 
ödenir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

CAVİT OKYAYUZ (içel) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — (Sayın Hükümet? 
MALİLYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergenizi izah için buyurun 

Sayın Hiçerimez. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; tasarıda
ki bu madde, emekli aylıklarının geçmiş birik
mişlerinin ve ikramiye farklarının ne zaman 
ödenebileceğini göstermiyor. Bu hususta doğ
rudan doğruya Bakanlar Kuruluna bir yetki 
tanımış, Bakanlar Kurulu isterse 10 sene son
ra, isterse 20 sene sonra bunu ödiyebilir. 

Şimdi, bunu bir kayıt altına almak, şu ka
dar zaman içinde Maliyenin veya Emekli San
dığının ödemesini temin etmek zorunluğunda-
yız. Eğer herşeyi icraya bu şekilde biz serbest
çe bırakırsak, o zaman her icra kendi arzusu 
istikametinde bunu değerlendirir. Bundan da 
birçok kimse bazen mağdur, bazen de memnun 
olabilir. Herkesi memnun edici bir tarzda ça
lışmamız gerekli olduğundan, verdiğimiz öner
gede bunun 3 taksitte ödenmesini; ilk taksiti
nin 1971 malî yılı içinde ödenmesini, diğerleri
nin de Bakanlar Kurulunun tensibedeceği ta
rihlerde ve miktarlarda, fakat 1972 malî yılı 
sonuna kadar ödenmiş olması keyfiyetidir. 

Bu husustaki bir gerekçemiz de, hepimiz bi
liyoruz ki; 1327 sayılı Personel Kanunu çıktık
tan itibaren, çalışanlar farklı maaşlarını alma
ya başlamışlardır. Emekliler, dullar, yetimler 
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ve malûller ise, esasen çok düşük aylık ücret
lerle yaşıyorlardı ve onlann hayatlarında bir 
değişme olmamıştı. Sadece geçtiğimiz malî yıl 
(başında, bütçenin kabulü sırasında, Anayasaya 
aykırı olduğunu ısrarla buradan savunduğu
muz ve Anayasa mahkemesine de intikal etmiş 
bulunan bir ek geçici 27 nci maddeyle % 50 
oranında bir avans verilmekle yetinildi. 

Binaenaleyh, emekli olmuş nice insan eski 
aylıklarını almakta, eski ikramiyeleriyle kala
kalmaktadırlar. Eğer bu dediğimiz imkân için
de onlara bu para verilecek olursa, elbette ki, 
bu parayı hayatlarında çok önemli nokta olan, 
çalışmadan emekliye geçiş gibi, onların hayat
larında çok önem taşıyan bu kısa devrede o 
parayı değerlendirme imkânına sahilbolurlar. 

Eğer bunu 5 sene, 10 sene gibi Bakanlar 
Kurulunun yetkisi içine bırakıverirsek, bu in
sanların bu geçiş devresinden de artık ümitle
rini yitirmiş olduklarını görür, böylece 250 bin 
insanı mağdur etmiş oluruz. 

Bu bakımdan önergeye iltifat etmenizi ri
ca eder, saygılar sunarım. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Bir sual so
rabilir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sorabilirsiniz, yalnız değişik
lik önergesiyle ilgili olarak değil mi efendim? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, burada 1 . 3 . 1970 tarihiyle, 28 . 2 . 1971 
tarihi arasında, emekli, âdi malûllük, vazife 
malûllüğü ve saire sayılıyor. Sayın Hükümet, 
kendi hükümetinin emriyle emekliye ayrılmış 
olanları da aynı katagoriye dâhil edecek mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 

Gayet tabiî. Normal... 

BAŞKAN — Böyle midir diyorsunuz efen
dim? 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 
Hiçbir ayıran yok efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, hiçbir ayırım ol
madığını söylüyor. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Hem mecbu
ri emekli edecekler, hem de istediği zaman pa
rayı verecekler... 

BAŞKAN — Hiçbir ayırım yok diyorlar, 
efendim. ' 

MALİYE BAKANI SAİT NAOİ ERGİN — 
Bu, maziye ait. Şimdi mevzuubahis değil. 

BAŞKAN — Efendim, değişiklik önergesi
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan T. C. Emekli Sandığı 

Kanunu tasarısının Geçici 1 nci maddesinin ka
nun tasarısındaki gibi değil, Maliye Komisyo
nunun değiştirmiş olduğu şekilde kabulü husu
sunu arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Elâzığ 

Hayrettin Hanağası 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükü
met katılıyor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEıKİLİ 
CAVİT OKYAYUZ (içel) — Katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 
Katılmıyoruz efendim. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — 
önergemi izah için söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim» 
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa

yın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Toplumda şöyle bir zihniyet vardır; Hazine, 

kırk parasını tek bir vatandaş üzerinde bırak-* 
maz, onun yedinci sülâlesinden dahi bir gün 
gelir tahsil eder. Ama bir vatandaşın Hazine
den alacağı oldu mu, onun yedi sülâlesi uğraş-
sa, meteliğini alamaz. 

Biliyorsunuz ki, bu emeklilerle ilgili birik
miş bir paradır. Yaş ortalaması 50 nin, 60 in 
üstünde olan kişilerdir bunlar. Bunun adını 
koymak lâzımdır. Limit nedir? Söz konusu ol
du; görüşüldü. «İmkân olur veyahut da bu dü
şünülür, arzu edilir, bir sene sonra ödenebilir 
veyahut da imkân olmaz bunun günü, tarihi bel
li olamaz, belki de beş sene sonra olur; bizi 
tahdidetmeyin.» denildi. Ama Hükümet bunun 
adını koymazsa, ben bunu, yirmi sene sonra ödi-
yeceğim derse, bu emeklinin bu parası torun-» 
larına sağda solda diskotek parası mı olacak
tır? 

O halde bu, hak edilmiş bir paradır. Bu pa
ranın zamanında değilse de kısa bir süre içeri
sinde ödenmesi gerekir. Hattâ öncelikle ödene-

— 464 — 
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ceğinin beyan edilmesi gerekir. Kime nazaran? 
Devlet sektöründe halen fiilen hizmet görenlere 
nazaran. 

Bunun hiç olmazsa arz ettiğim teklif çerçe
vesi içerisinde ele alınması yerinde olur. 

O halde istirham ediyorum; bu önergeye il
tifat edilsin. Emeklilerin paraya ihtiyacı her 
zamankinden daha çoktur, bir yuvaya başını 
sokmak için borçlanmıştır, kredi imkânları ara
mıştır, belki emekli olduğu için onu da bula
mamıştır, bulamamaktadır. O halde bu yön
den hepinizden ayrı ayrı istirham ediyorum; 
bunun adını koyalım. Ben önergeye iltifat edil
mesini arzu ediyorum. Ama Hükümet hiç ol
mazsa bu sonsuz müddeti kendisi gelsin, lüt
fetsin burada sınırlasın. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Bu husus, komisyonda da mevzuubahsedil-

di, uzun boylu tartışıldı. Rakam, memurlara 
aidolanla birlikte, 6 milyar liradır. Bu 6 mil
yar liranın 1 400 000 000 lirası emeklilere ait
tir. Komisyonda da arz ettim ki; bunu imkân 
dâhilinde programlayıp, en kısa zamanda öde
meye çalışacağız ve bu ödemeyi yaparken, ar
kadaşlarımızın beyan ettikleri hususlara tabi 
olarak, emeklilere daha önce vermeye çalışaca
ğız. Fakat bugünkü malî durumumuza tama-
miyle hâkim olabilmiş değiliz, bugünkü bütçe 
rakamları iyi gitmekle beraber, önümüzdeki 
bütçenin ne getirebileceğini bilmiyoruz. Bunu 
bugünden programlamamıza imkân yok. Fakat 
tamamen Yüksek Meclisin temayülünü bildiği
miz için elimizden geleni yapacağız. Bizi müsa
maha ile karşılamanızı rica ederiz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Bir sual so-
rabilir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sorunuz efendim, buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Efendim 

yapılan kanunlar bir iktidar, bir dönem ikti
darları veya her hangi bir bakan için değil, 
kendilerinin samimiyetlerine inancımız olduğu
nu teyidetmeleri tabiî. Anoak, kendilerinden 
sonra bu kanunu tatbik edecek başka bir mali
ye bakanı elimizdeki imkânlar itibariyle beş se
ne, altı sene sonra, on sene sonra bu ödemeyi 
yapabilirim diyebilir ve eldeki imkânları demin 
müsmir saydıkları yatırımlara yatırabilirler. 

BAŞKAN — Lütfen sorunuzu sorunuz Sa
yın özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Bunu 
kendi zaviyelerinden, bugünkü Hükümet zavi
yesinden görmesinler. Kanunlar iktidarlar için 
değil, uzun vadeli yapılır. Bunu göz önüne al
sınlar. 

BAŞKAN — Soru olmadı bu efendim. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, bir soru da ben sormak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa

yın Bakan, bir vesile ile Bütçe Komisyonunda 
da ifade buyurdular, limit olarak, kesin olarak 
şu kadar diyemezler ama, on sene mi, elli sene 
mi - hiç olmazsa beş sene olsun - bunun hudu
dunu lütfen çizsinler, tesbit etsilner. Ne kadar 
zaman sonra ödenecekse bunun hududunu be
lirtsinler. 

BAŞKAN — Yani kanun metninin dışında 
özel bir cevap mı istiyorsunuz Sayın Bakan
dan? 

, HAYRETTİN HANAĞASI (Devamla) — 
Hayır, zapta geçsin diye istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 

(Devamla) — Efendim, elli yıl değil, on yıl de
ğil, hattâ beş yıl da değil, daha aşağısı ama ne 
kadarını bilmiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, tamam 
efendim. 

Efendim değişiklik önergesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Emekli aylıklarının ödemeleriyle ilgili ge

çici madde 1 in sonuna yaş ve fizikî durumları 
itibariyle beklemeye güçleri olmadığı gibi, mad
di olanağı herkesten çok ihtiyacı olan emekli, 
dul - yetimlerin memur aylıklarına paralel ola
rak 1 Aralık 1970 tarihinden bu yana bu ka
nunla hâsıl olan aylık farklarının geciktiril-
meksizin kendilerine ödenmesinin temini bakı
mından aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 
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4 ncü maddenin geçici 1 nci maddesi sonu
na eklenecek fıkra : 

«Ancak 1 Aralık 1970 tarihiyle 1 Mart 1971 
tarihi arasındaki üç aylık farklar kanunun 
neşrinden itibaren üç ay içerisinde ödenir.» 

Hatay Samsun 
Hüsnü Özkan ilyas Kılıç 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKiLt 
ÖAVİT OKYAYUZ (İçel) — Katümıyoruz. 

MALİYE BAKANI SAfcT NACİ ERGİN — 
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, 
İLYAÇ KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar

kadaşlarım; 
Komisyonun bu önergeye katılmaması hu

susunu yadırgadım doğrusu. Çünkü, bundan 
daha haklı talebolamazdı burada. 1 Aralık 1970 
ten itibaren bütün çalışanlar bu maaşı almıştır. 
Şimdi 1 Aralık 1970 ten 1 Mart 1971 e kadar 
olan üç aylık birikmiş parayı emeklilere ver
mekten neye çekiniyoruz? Bundan daha âdil 
husus olaJbilir mi? Ben komisyonun bu önerge
ye gönülden katılmasını arzu ederdim. Çünkü 
biz insanları emekli yaparken midesini kesme
dik ya, küçültmedik ya onların midesini. Bü
tün Devlet memurları alsın bunu, herkes bu 
hakkı alsın, yalnız emekli, dul ve yetimler bu
nu almasın... Bunda hak ve nasafet olduğunu 
kabul etmek mümkün değil, böyle bir şeyi id
dia etmek de mümkün değil. 

Ben Sayın Komisyondan, bu önerge istika
metinde çok edebi ifadelerle ve beyanlarla 
kalplerimizde iyi yer etmiş olan Komisyon 
Başkanı arkadaşımızın bu önergeye deminki 
(beyanları istikametinde iştirak etmek suretiy
le, emeklilerden bu tabiî haklarını esirgeme
melerini ümidetmekte idim» Bu, yerinde ve mâ
kul bir istekdir, haklı bir istektir, lüzumlu bir 
istektir. Arkadaşlarımızın bu istek istikametin
de reylerini kullanmalarında büyük isabet var
dır. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza 

sunuyorum; kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... 20 ye 23 oyla kabul edilmiştir efendim, 

Sayın Komisyon, filhal katılıyor musunuz 
efendim. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKiLt 
CAVİT OKYAYUZ (içel) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN —• Komisyon filhal katılıyor. Tek
rar oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim. 

{Sayın Başkanlığa 
Geçici 1 nci maddenin başına aşağıdaki fık

ranın ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Mardin 

Esat Kemal Ayfoar 

ilâvesi istenen fıkra : 
«Bu kanunun yürürlüğe girdiği 1 . 3 . 1971 

tarihinden sonra emekli, âdi malûllük, vazife 
malûllüğü, dul ye yetim aylığı bağlanmış olan
ların aylık ve ikramiyeleri bu kanun hükümle
rine göre hesabedilerek ikramiye ve aylık fark
ları hemen kendilerine 5434 sayılı Kanun hü
kümlerine göre ödenir.» 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Sayın 
Başkan, Komisyonun mütalâasını almadan bir 
soru sorabilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, sorunuz. 
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Şim

di 1 nci madde 1 . 3 . 1971 tarihiyle 28.2.1971 
tarihleri arasında emekliye ayrılan kişilerin 
ödenek ve ikramiye farklarının ne şekilde öde
neceğini tesbit ediyor. Geçici 2 nci madde de 
bundan önceki emeklilerin intibakları hakkın
da hükümler getiriyor. 

Kanun 1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren merî 
olacak. 1 . 3 . 1971 tarihinden sonra emekliye 
ayrılmış olan kişilerin ikramiye ve maaş fark
larının ne şekilde ödeneceğinin Komisyon ta
rafından, zapta geçmesi bakımından açıklan 
masını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKiLt 

CAVİT OKYAYUZ (içel) — Sayın Aybar'ın 
da ifade ettiği gübi, kanun 1 . 3 . 1971 tarihin
den itibaren yürürlüğe gireceğine göre bu ar
kadaşların da bu tatbikattan faydalanmaları 
gayet normal ve hukukîdir. 

BAŞKAN — Evet efendim, sorunuz cevap
landırıldı. 
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ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Bu be
yan karşısında önergemi geri alıyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — önerge geri verilmiştir efen
dim. 

Bir önerge daha kalmıştır, okutuyorum efen
dim. 

iSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan geçici 1 nci maddenin 

2 nci fıkrasının kaldırılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Trabzon 
Ahmet Şener 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
CAVİT OKYAYUZ (içel) — Katılmıyoruz. 

MALÎYE BAKANI SAİT NACİ EROİN — 
Katılmıyoruz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Söz istiyo-. 
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) -^Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Burada emekli olan bir memur, bir vatan

daşın ve onun dul ve yetimlerinin maaşları gö
rüşülmekte. Bunun üzerinde bir siyasi veya po
lemik, bir spekülâsyon yapmak doğru değildir. 

Bir tarafda sanki bir grup, hazinenin hiçbir 
yerinden haberi yok, bir tarafta bir grup, hazi
nenin en iyi durumunu biliyor gibi rey veril
mek suretiyle de bir ayrılmaya ihtiyaç yok 
gibime de gelir. 

Bu memlekette bu Hazine hepimizindir. 
Ama bize, şimdiye kadar hizmet etmiş ve 
emekli olmuş olan bir vatandaşın, 057 sayılı 
Kanuna ve buna değin çıkarılmış olan 1327 
sayılı Kanuna göre intibaklarını halen yapa
mamış olmamızdan mütevellit birinci fık
rayı getirdik. Doğru Hakikaten bizim mem
lekette personel rejimi muhtelif sınıfların bu 
intibaklarını yapmak güçlüğü içerisindedir 
ve her daire, Personel Dairesinin bu genel
gesini ayrı aryı anlamaları suretiyle birisi 
kanun hükümlerine bakarak intibakları yap
mış, 'birisi genelgeye göre intibakları yapmış, 
birisi de orada bulunan personelin liyakatine 
göre bunları yapmıştır. Bu husulsün bir keş

mekeş içinde olduğunu söylemek de vazife
mizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir memuru emekli 
etmişiniz, artık o, kirada oturuyorsa veremi
yecek parasını, borcu var ise veremiyecek bor
cunu, kolejde veya ücretli bir okulda çocuğu
nu okutuyorsa onun parasını veremiyecek. 
Bu durumda bulunan bir memur bankada 
bulunan kredilerden mi istifade edecek?.. [Sa
yın Bakan arkadaşım, kendisine karşı saygım 
vardır, özel ol&rak,ama dört beş sene gibi 
bir müddet içerisinde bunun ödenmesi müm
kün müdür? İstirham ederim; yani söyliye-
ceklerimiiz polemik şeklinde kabul edilmesin, 
ama bugün, kabul edilmesi lâzımgelen bir 
durum var. Diyorsunuz ki, «30 seneyi dol-
durdun, artık isenden istifade etmek imkânı 
yoktur» O da diyecektir ki : «verin bana para
mı, Devlet bana borçludur.» Nedir bu borç? 
Benim ikramiyemi vereceksiniz ve ben gide
ceğim.. Ne ile borcumu ©diyeceğim diyecek.. 
Emelki Kanununun bana bahsettiği haklar
dan istifade ederek emekli olmuşumdur, ve
rin bana hakkkımı gideceğim. Belki bir köyde 
oturacağım, kendime göre aldığım maaşa 
göre ailevi düzenimi kuracağım, diyecek-
Ama siz diyorsunuz ki, bekleyin, Hazinede 
para yoktur... Hazine diyor ki, Emekli Sandığı 
borçludur, veremeyiz... 

İSayın arkadaşlarım, bu ikinci fıkranın bu
radan kalkması zarureti vardır, inancım odur. 
Lütfediniz bu önergeye iltifat ediniz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Efendim madde üzerindeki değişiklik 
önergeleri tamamlanmıştır. 

Sayın Kılıç ve Sayın Özkan'ın önergeleriyle 
kabul buyurduğunuz eklenen fıkra ile geçici 
1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabl etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Geçici ikinci maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 2. — Bu kanunun neşrin

den önce Yasama Organı üyesi iken birinci 
dereceden emekliye ayrılmış olanların emekli 
aylıklarının yükseltme işlemleri Personel Ka
nunundaki gösterge tablosunun 1 nci derece
sinin son kademesi üzerinden yapılır. 
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[BAŞKAN — Komisyonca maddeye verilen 
yeni şekli okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Görüşülmekte olan tasarının geçici 2 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân 
Komisyonu Başkanvekili 

İçel 
Cavit Okyayuz 

'Geçici Madde 2. — Yasama organı üyesi 
veya dışarıdan atanmış bakan iken bu Kanu
nun yayınlandığı tarihten önce emekliye ay
rılmış bulunanların emekli aylıklarının iritı-
ba(k ve yükseltme işlemleri Ek 1 nci madde
deki; Ek Gösterge esasları da göz önünde bu
lundurularak, emekli oldukları derecenin son 
kademesi üzerinden yapılır. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — 'Söz is
tiyorum. 

(BAŞKAN" — Buyurun Sayın Uzuner. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; malî külfe't-
let getiren kanunlar elbetteki maddi imkân
larla sınırlıdır. Şimdi bu geçici madde ile 
getirilen hüküm, özellikle yasama organı üye
lerine - tâbiri caizse - imtiyazlı bir hak tanı
maktadır. Bunu bendeniz rahatlıkla ifade 
ediyorum, çünkü daha önce tavanda sıkıştırıl
mış şahıslar hakkında, yani intibak ettiril
diği derecenin üzerinde kademe alamıyan 
memurlar hakkında emekliliklerinde hiç ol
mazsa kendilerine Ibir küçük imkân sağlamak 
için, bir ölçüde ferahlık sağlamlak için bir 
önerge takdim etmiştim. Başlangıçta Yüce 
Meclis bu önergemi kabul buyurmuştu. Filhal 
önergeye katılmıyan Sayın Komisyon, önerge 
üzerinde yaptığı inceleme sonucunda bu görü
şümüzü, Meclisin başlangıçta kabul buyurduğu 
görüşü reddeden ve «bunu başka bir kanunla 
tedvin etmek mümkündür» diyerek şahsan ka
bul edemiyeceğim bir görüşü ve nitekim oyum
la da katılmadığım bir görüşü Yüce Meclise 
sundular ve Yüksek Heyetiniz bu görüşü kabul 
buyurdu. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, yasama organı 
üyesi olmak elbetteki şerefli bir keyfiyettir. Ya
sama organı üyelerinin çeşitli sorunları vardır, 
ama bir meseleyi eşitlik açısından ayırdığınız 
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zaman, o kanunun dengeli, eşit, adaletli bir ka
nun olduğunu iddia etmek mümkün değildir. 
Yasama organı üyelerinin özlük haklarına taal
lûk eden konular özel kanunlariyle düzenlenir, 
geliştirilir, bu konuda bâzı aksaklıklar vardır, 
aktüeldir. Ama diğer kamu personeline nazaran 
emeklilikte çok farklı bir imtiyaz tanınması 
- üzülerek arz edeyim ki, bu - Yüce Parlâmen
tonun itibarını sarsan bir keyfiyettir. İtibarını 
sarsıyor, çünkü Yüce Parlâmento bir nevi - he
nüz oylanmamıştır, ama - kendisine imtiyaz sağ-
lıyan bir emeklilik statüsü uyguluyor. Bu yö
nü ile bunu arz ediyorum arkadaşlar. 

«Girebilecekleri derecenin ilk kademe aylığı
nı almakta bulunan ve kadrolarının müsait ol
mamasından dolayı kademe ilerlemesi yapamı-
yan iştirakçilerin almakta oldukları son derece
de geçirdikleri her yıl için kademe ilerlemesi 
yapmış - veya iki yıl için, ne derseniz deyin 
buna - sayılarak emekli kesenekleri bu kademe 
üzerinden kesilir.» teklifini bir tarafa itiyoruz, 
bunun yanında ne diyoruz? Komisyon bir deği
şiklik yapmıştır. Bu değişiklik bu adaletsizlik 
ölçüsü içerisinde bir ölçüde adaletlidir. Yani 
başlangıçta tasarıda okunan metinle, Komisyo
nun yaptığı değiştirge arasında da bir farklılık 
vardır. O, birinci kademedekileri esas almış, 
Komisyon bütün yasama organı üyelerini kap-
sıyan, onların her kademesini kapsıyan, yani 
intibakta her kademesini kapsıyan haklı bir de
ğişiklik yapmıştır. Ama ne yapmış netice iti
bariyle? Bu temel eşitlik ilkesinden büyük öl
çüde inhiraf etmiştir. 

Bunu itiraf etmeye mecburuz. Zira haksız 
bir tasarrufta bulunmuş oluruz. Bendeniz öner
ge vermek imkânını bulamadım, ama yasama 
organı üyelerine emeklilikte farklı bir statünün 
uygulanmasından yana değilim. Emekli aylık
larının intibak ve yükseltme işlemleri emekli 
oldukları derecenin, - daha evvel hiçbir kademe 
vermemiştik, bunda o derecenin - son kademe
sini vermek suretiyle farklı bir uygulama yap
mak teklifi ile karşı karşıyayız. Bu yönden Yü
ce Parlâmentonun eşitlik ilkesini, her şeyden ön
ce eşitlik ilkesini önplânda tutarak bundan ön
ce kabul edilen espri içinde de kalarak, bu mad
deyi reddetmesini öneriyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Dengiz, buyurun efen

dim. 
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ORHAN DENGİZ (Uşak) — Çok sayın ar
kadaşlarım, benden önce konuşan sayın arka
daşım; «emeklilikte yasama organı üyelerine 
imtiyaz tanınıyor bu madde ile» dememiş olsay
dı 'huzurunuza çıkmıyacaktım. 

Muhterem arkadaşlar, yasama organı üyeli
ği ; milletvekilliği ve senatörlük T. B. M. M. nin 
şahsiyeti mâneviyesinin Ibir ifadesi olarak orta
da durmaktadır, imtiyaz varsa kendi içinde 
mündemiçtir, bu kelimelerde mündemiçtir. Bu
na yeni bir imtiyaz eklemek, maddi mânada bâ
zı rakamları yükseltmek suretiyle mümkün de 
değildir ve bu büyük imtiyaza erişmek de müm
kün değildir. Bu bakımdan «imtiyaz» kelimesi
ni, hu Meclisin çatısı altında oturan hepimize 
söylemek katiyen doğru değildir. Bu bir. 

İkinci 'bir mesele; muhterem arkadaşlarım, 
burada birinci maddeyi kalbul etmiş bulunuyor
sunuz. Bu kanunun baş tarafında ek 1 nci mad
de kabul edilmiştir. Ek 1 nci madde kalbul edil
diği sırada bu mevzuda her hangi bir konuşma 
yapılmamış ve müzakere açılmamıştır, konuşan 
arkadaşımız olmamıştır. Bu maddeden hiçbir 
farkı yoktur. Komisyonun getirmiş bulunduğu 
maddeden hiçbir farkı yoktur. Burada, eski
den hu çatı altında hulunan milletvekili ve se
natörlerden emekli olanlara aidolan bir madde 
gelmiş bulunmaktadır; bunlar emeklidir ve 
bunların intibakları yapılacaktır. Onlar da bu 
çatı altında oturmaktadırlar ve hu çatı altında 
oturdukları sırada emekli olmuşlardır, bu vasfı 
ile emekli olmuşlardır. Halen mevcut bulunan
ların bu vasfı ile emekli oldukları zaman daha 
yüksek, 'o zaman Ibu vasfı ile emekli olanların 
daha aşağı hir dereceden veya bir nisbetten 
emekli yapılmaları mümkün değildir. Asıl âdil 
olmıyacak husus hu olacaktır. Bu bakımdan 
sayın komisyon gayet müspet hir netice istihsal 
etmiştir ve o şekilde Ibir önerge getirmiştir. 
Yüksek Meclisin sayın üyelerinin, Meclisin şah
siyeti mâneviye'sini korumak babında bunu ka-
hul (buyurmalarını »bilhassa istirham eliyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim madde üzerindeki 
görüşmelerin bitimine değin (birleşimin uzatıl
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.... 
Kabul etmiyenler... Kahul edilmiştir efendim. 

Madde üzerinde başka söz istiyen?.. Buyu
run Sayın Erez. 

MESUT EREZ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; bir hususu tavzih 
için huzurunuzu işgal ediyorum. Zaman zaman 
bu Parlâmentoda, parlömanterleri ilgilendiren 
bâzı fikirlerin kanunlarda yer alması mevzu-
bahsolduğu zaman, bu Parlâmentoda bâzı arka
daşlarımız «kendimize Ibir imtiyaz mı tanıyoruz, 
biz kendi kendimizi favorize mi ediyoruz, bu
nun Parlâmentonun itibarı ile yakm ilgisi var
dır, hu nokta gözden kaçırılmamalıdır» diye dü
şüncelerini ifade buyururlar. 

!Bu konuyu sadece hu açıdan almamak ikti
za öder benim kanaatimce. Bütçe Komisyonun
da da bu mealde hir konuşmayı yapmıştım. 
Muhterem milletvekilleri; Parlâmentoya her 
meslekten üye gelebilmelidir ve politikaya her 
meslekten üye iltifat etmelidir. Politikaya ilti
fat eden muayyen kimseler olur ise o zaman 
Parlâmentonun tarzı terekkübü, rejimin salim 
bir şekilde yürümesini temin edici tarzda olmı-
yahilir. 

Bu sözlerimle şunu anlatmak istiyorum : 
Devlet memurları da Parlâmentoya severek in-
tisahetmek için politikaya girebilmelidirler. 
Devlet memurlarının politikaya girmesi fevka
lâde zordur. Devlet memurlarının politikaya 
iltifat etmeleri için kendileri milletvekili veya 
senatör seçildikleri zaman, onların içinden en-
dişei ferdayı silmek lâzımgelir. Yani yarının en
dişesini, Devlet memuru Parlâmentoya intisabe-
deceği zaman hissetmemelidir. Yarm endişesini 
hissetmemesi için de asgari Devlet memuriyetin
den alacağı hakları Parlâmentoda iken de ala
cağından emin olmalıdır. 

Binaenaleyh sadece Sayın Uzuner arkada
şımızın gördüğü açıdan hâdiseyi değerlendirir
sek, Sayın Uzuner arkadaşımızı da haklı gör
memiz lâzımgelir. Ama hu Parlâmentoya Devle
tin yüksek memurlarının gelebilmelerini, politi
kaya iltifat etmelerini sağlamak istiyorsak, me
muriyetteyken alabilecekleri hakları, Parlâmen
to üyesi olmaları dolayısiyle kaybetmemeleri 
lâzımgelir. 

Ben şahsan Parlâmentoda iken emekli olmuş 
bir arkadaşınız olduğum için, bu teklif karşı
cında çekinser kalacağım. Ama fikrim odur M, 
Parlâmento üyeliğine seçilmiş, intisabetmiş bu
lunan eski Devlet memurları, Devlet memuru 
iken alacakları hakları burada kaybetmemeli
dirler. Saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Madde üzerindeki önergelere 
geçiyoruz efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz edeceğim sebeplerle geçici ikin

ci maddenin metinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Niğde 
Naci Çerezci 

BAŞKAN — Sayın Çerezci?. Yok., önerge
si de sarahatti olmadığı için... («Oylaymız» ses
leri.) 

Sayın Komisyon katılıyor mu?.. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLi CA-

VİT OKYAYUZ (içel) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Başkanlığa 
Geçici madde 2 nin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
izmir 

Mustafa Akan 

«Geçici madde 2. — Yasama organı üyesi 
iken bu kanunun yayınlandığı tarihten önce 
emekliye ayrılmış bulunanların, emekli aylıkla-
larmın intibak ve yükseltme işlemleri evvelki 
aldıkları derecenin bir üst derecesinin ilk ka
demesine eşit kademesi üzerinden yapılır. An
cak bu uygulama birinci derecede son kademe
den yapılır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet 
katılmıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici ikinci maddenin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ederim. 
Elâzığ 

Kevni Nedimoğlu 

«Yasama organı üyesi veya dışarıdan atan
mış Bakan iken bu kanunun yayınlandığı tarih

ten önce emekliye ayrılmış bulunanların, emek
li aylıklarının intibak ve yükseltme işlemleri 
ek birinci maddedeki ek gösterge esasları da 
göz önünde bulundurularak emekli oldukları 
derecenin son kademesi üzerinden yapılır.» 

BAŞKAN — Bu önerge Komisyonca aynen 
benimsenmiştir efendim. Onun için ayrıca oya 
sunuyorum. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Geçici 2 nci maddenin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Bolu 

Halil ibrahim Cop 

«Geçici madde 2. — Bu kanunun neşrinden 
önce yasama organı üyesi iken emekli olanların, 
emekli aylıklarının intibak ve yükseltme işlem
leri emekli oldukları derecenin son kademesi 
üzerinden yapılır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet 
katılıyorlar mı efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ CA-
VİT OKYAYUZ (İçel) — Katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 
Katılmıyoruz. 

BALKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yorlar. 

HALİL İBRAHİM COP (Bolu) — Söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Cop. 
HALİL İBRAHİM COP (Bolu) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz kanunun geçici 2 nci 

maddesi ile ilgili bir önergem münasebetiyle ki-
saca huzurlarınızı işgal ediyorum. 

önergemde mevcut yeni bir hüküm getirmiş 
değilim. Aslında tasarıda ve Komisyonun daha , 
önce kabul ettiği şekli daha genişleterek, daha 
umumileştirerek getirmiş, bulunuyorum. Bura
da, bâzı arkadaşlarımızın konuştuğu gibi mese
lede bir imtiyaz konusu yoktur. Kısaca bir cüm
le ile işaret etmek istiyorum; geçici bir hüküm
dür. Eskiden emekli olmuş arkadaşlarımızın du
rumunu yeni kanunda bir tefrike götürmemek 
için, kazanılmış haklarını saklı tutmak için ge
tirilmiş bir hükümdür. Bir imtiyaz durumu , 
yoktur. 

— 470 — 
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Kevni Nedimoğlu arkadaşımın Komisyonca 
benimsenen önergesine bendeniz de katılıyorum. 
Bu itibarla önergemi geri alıyorum. Arz ederim. 

BAŞKAN — önerge geri verilmiştir efen
dim. 

Efendim, okunan, Komisyonca hazırlanmış 

metni geçici 2 nci madde olarak oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

17 Mayıs 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,09 

«... >~e<o»> 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

100 NCÜ BİRLEŞİM 

14 . 5 . 1971 Cuma 
Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — İka Daimî Koımlisyona üye seçknii. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
n 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

m 
. ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X 1. — İş kanunu tasarısı ve 23 numaralı 

^<3«çici Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı : 
.239 ve 239 a 1 nci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
26 . -2 . 1971) 

X 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyetti 
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 

{bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/438) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tari
hi : 3 . 3 . 1971) 

X 3. — Bursa Milletvekili Kasum Önadım'ın, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 

-teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(3/13) (S. 'Sayısı : 201 e 1 nci ek) (Dağıtma ta

srihi : 18 . 3 . 1971) 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Uşak Milletvieikili M. Fahri Uğrasız-
.oğılu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
ncı maddelerinin deığiştirilmeısine dair ıtıüzük 
teklifi ve gümdeımıe alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) 

2. —• Rize Milletvekili Erol Akçal'm, 
31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanu
nun '35 nci maıdldesıi ile dıeğtüştİTİllIen 14 Tetmamız 

1I965 taraflı ve 6517 sıayıüı DetvÜJeit Memurüları Kanu
nunun 7ı9 nıcu maddesine (bıir fikna eMlemnuesi 
•hakkında kanun' (baklada. Ihaküanda Cumhuriyet 
Sena'tloısu Bakan l ığ ı ıtedkeresi ve Oumlhuriyet 
Senatosunca yapıüan dleğdi§ükilıM>eır hakkında 
Millet Meclisi Pülân Komisyonu naporu (Millet 
Meclisi 2/407; OumJhuri^öt Senatosu 2/3110) 
(Milat Meclisi S. Sayısı : 241 *e 1 nci teik; Cum
huriyet Senatosu (S. Sayım : 1950) (ÖDağiitmıa •te
rini : 7 . 5 . 1971) 

3. — (Eski ISiirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili tlhami ıSancar'ın, Dilek
çe Karma, Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5 /3 ; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

4. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel.Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci elk; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

5. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

6. — (Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko-

*• misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
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Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Koimâlsyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet iSeınatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. .Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. •— izmir Milletvekilli tthsan ıGürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5 /5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ok; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

8. — İstanbul 'Teknik Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanununa ek kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi : 1/208; Cumhuriyet Senato
su : 1/1204) (Miillct Meclisi S. Sayısı : 214 ve 
214 e 1 ve 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1549) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Osman Salmankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı : 105 ve 1165 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

2. — Makbule kızı Ferdiye Demiıroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı : 167 ve 167 
ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 .112 .1970) 

3. — Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
.(1/198) (S. Sayısı : 219 ve 219 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

4. — 1076 sayılı Yedek ıSuibay ve yedek ıaske-
rî ınjeımurlaır Kanunuun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği

şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine da i r 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

\5. — Salihli ilçesinin, Eskileamıi mahallesi 
1023 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğly 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1194)5 doğumlu Kâmili 
Akman 'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru 03/46) (S. Sayısı : 30 a 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

6. — Van'ın GKirpınaır ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpınar köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettimoğlu, Emine'den olma 1.1.1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başjbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sayısı : 
46 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 .1971) 

7. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy hane 18, 
cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyinıoğlu, 
Fatma'dan olma 13 . 3 .1940 doğumlu Kemal 
Uluköylü'nün ölüm cezasına çarptırılması hak
kında 'Başjbakanlık tezkeresi ve Adalet Komils-
yonu raporu (3/47) (IS. Sayısı : 47 ye 1 imci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

8. — Iamir illine bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in, 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başjbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. 'Sayısı : 77 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
22 . 2 . 1971) 

9. — Yalvac'ın Topnıakçik köyü hane 90, 
cilt 22, sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu 
Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 2,2 . 2 . 1971) 

10. —• Turgutlu'nun Hamifdiye mahallesi 84:6 
hane, cilt (2(7 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş mahallesi, Yasemin sokak 8 numarada 
oturur Yakupoğlu Yaşamdan doğma 1.9.19)36 do
ğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye ma
hallesi 846 hane, cilt '27, sayfa 20 de nüfusa ka
yıtlı olup evlilik dolayısiyle Hamidiye ımaihallesi 
295 haneye gitmiş, Kurtuluş mahallesi, Yasemin 
sokak 8 numarada oturur Yakup kızı Yaşa'dan 
doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadrilye Partici '-
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nin ölüm cezasına çarrptırulmaiları hakkımda Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ra (3/204) (S. Sayısı 160 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 2 . 19 71) 

11. — Sakarya illine !bağ;lı Akyazı kazasının 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz'dan 
doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı ile 
Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/44) ('S. Sayısı : 159 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 18.71) 

12. — Bor ilçesinin Kemerhisar nahiyesine 
• bağlı Badak köyünün hane 12, cilt 30, sayfa 8, 

numarasında kayıtlı iken aynı ilçenin Kale ma
hallesi 127 nci hanesi nüfusuna naklen kayıt ve 
tescil edilmiş Mehmedoğlu, Hüsne'den doğma 
6 . 5 . 1933 doğumlu Mehmet Karabaş'm, ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/388) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 4 .3 .1971) 

13. — Mardin 'illinin Ömerli ilçesi merkez, bu
cağı Hırbabellik (Sivritepc) köyü hane 1, cilt 
28/1 ve sayfa 60 numarada nüfusa kayıtlı Ah-
medoğlu, Hamdiye'den doğma 1938 doğumlu 
Cemil Yıldız'm, ölüm cezasına çaptınlması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/52) (S. Sayısı : 295) '(Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1971) 

14. — Eskişehir'in Alpu nahiyesinin Bozan 
köyü hane 66, cilt 51, sayfa 158 de nüfus sicili
ne kayıtlı Mehmet ve Habibe'den doğma 
10 . 4 . 1946 doğumlu Nail Kır'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/291) (S. Sayısı ; 
296) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1971) 

15. — Düızice'nin Gröl'kaya bucağının Hacı Sü-
leymanbey köyü hane 106/2, cilt 19, sayfa 60 
numarasında nüfus siciline kayıtlı Mehmet Ali-
oğlu, Şerife'den doğma 1 . 8 . 1330 Tonya - İs-
kenderli doğumlu Hacı Ahmet Tonya'nm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/233) 
(S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

16. — Bartın iDçesi Tuzcular MâyKi hane 15, 
cilt 19, sayfa 32 de kayıtlı Şabanoğlu Hatice'
den doğma Şubat 1946 Bartın doğumlu Ahmet-

Balıkçı'nm Ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/258) (S. Sayısı : 302) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1971) 

17. — Kastamonu diline bağlı Taşköprü ilçe
sinin Çoroğlu köyü, 13 hane, 8 cilt ve 19 sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı Ibrahimoğlu, Hik-
met'ten doğma 1 . 7 . 1948 doğumlu Hüseyin 
Bulut'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/280) (S. Sayısı : 303) (Dağıtma tari
hi : 8 . 3 . 1971) 

18. _ Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

19. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
çırak, kalfa ve ustalık kıanum ttekldfi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 ıer üyeden kurulu 
5 No. lu iGreçdıei Komisyon raporu (2/14) (iS. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . S . 1971) 

20. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

21. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.3.1971) 

X 22. — Bursa Milletvekili Kasum önadım'-
in, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

23. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve istanbul Millet vekil i Nuri Er-



Oğan'ın önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 24. — Mandün MiIetveML Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 25. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma, 
Adalet, MaDiye ve Plân komilsyoınljariinıdafli stâçüllm 4 
eır üyeden taruilu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) <(S. Sayısı : 130 a 1 nci <ek) (Da
ğıtma tarihi : 17 . 4 . 1971) 

26. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 (tarihli 606 sayılı 
Kanunun 123 ncü Maddesinin 2 ve 3 meü fıkra
sının kaldırılfmiası ve bir fıkra eklenmesi ile 
İzandır Milletvekili Burnanettin Asutay ve 4 ar
kadaşının, 606 sayılı (Sosyal 'Sigortalar Kanu-
(nıunıun 123 nctü maddesinin tdeğiştirilmıesine dair 
kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân koalisyon
larından 8 OT üyeden kurulu 41 numaralı Ge-
çicâ OEoımisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

X 27. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve gö
revleri hlakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri 
ve Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 nolu Geçici Komisyon raporu (1/310) (S. 
Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 

28. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
ıM. Halûk (Berkol ve İstanbul 'Milletvekili Or
han Cemal OFersoy'un, ekspres yollar ve istan
bul çevre yolu projesi sahasındaki gecekondu
ların tasfiyesi hakkında kanun teklifi ve Ana
yasa, Maliye, İmar ve İskân, Bayındırlık ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 40 
nolu Geçici Komisyon raporu (2/385) (S. Sa
yısı : 312) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 

29. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine. 

3656 sayılı Kanuna ıbağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân koımisy onları raporları (1/185) 
(IS. Sayısı : 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 .1971) 

•30. —• 6785 sayılı imar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapullması nıakfcınlda Ikanun tasarısı 
dDDe tstanibul MMletvekü Reşit Ülker'in, Mîllî 
fcıyıü'ar kanunu teklifi ve İmar ve İskân, İçişleri! 
ve Plân komisyonlarından 6 ıer üyie seçilerek ku-
ıruüıan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu; (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 1137 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 5 . 1971) 

31. — 24 . 2 . 1970 tariîh ve 1235 sayılı 
' 3 . 6 . 1969 tarih ve 7İ3I34 sayık (kanunllıarda de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/4316) (S. Sayısı : 3ÜJ4) (Dağıtıma tarihi : 
7 . 5 . 1OT1) (Gündeme) 

X 32. — 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun Ibâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kamına (bâzı hükümler eklenme
si hakkında kanun taöarısıı ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (1/4137) (S. Sayısı : 8ıl'5) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1971) 

33. — Cumhuriyet Senatosu 'Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine^ eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

34. — 5246 sayılı İstanbul Teknik Üniversite
si Kuruluş Kadroları Kanunuma ek katnfun ta
slara! ve MiKlî Eğitim Ve Plân komisyonları ra
pordan (1/417) (S. Sayısı : 317) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 . 1971) 


