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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

27 Ocak 1989 Pazartesi günü saat 15,00 te 
Birleşik Toplantı yapılacağı tefhim olundu. 

Kars Üyesi Ziya Ayrım; Kars, Ağrı ve Er
zurum illerinde yemeklik buğday sıkıntısı çe
kildiğini beyanla, Toprak Mahsulleri Ofisince 
Kars'ın dört ilçesinde açılan satış depolardan 
halkın istifade edebilmesi için 300 tonluk kre
dili satış limitinin 500 tona çıkarılmasını istedi. 

içel Üyesi Lûtfi Bilgen; içel'de vukua gelen 
sel âfetinin meydana getirdiği büyük zararları 
belirterek, ıstırabın hafifletilmesinde ve ted
birlerin alınmasında sivil ve askerî teşkilâtın 
ve Kızılay'ın gösterdikleri hassaslığa teşekkür
lerini bildirdi ve ilerisi için alınmasını düşün
düğü tedbirleri açıkladı. 

İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlıı,; 
âfet vukuunda derhal yapılması gerekli yardım
ların süratle yapıldığını ve buna devam olun
duğunu, uzun vadeli tedbirler üzerinde, diğer 
ilgili bakanlıklarla çalışmalara başlandığını ve 
gereğinin yerine getirileceğini belirtti. 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Ce
mal Tarlan'a izin verilmesi hakkında Başkan
lık tezkeresi okundu ve izin kabul olundu. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Bandığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanun tasarısının tümü üze
rindeki görüşmeler bitirilerek maddelere ge
çildi. 

Cumhuriyet Senatosu 28 Ocak 1969 günün
den itibaren 1969 bütçesinin müzakeresine baş-
kya'jağmdan, görüşülmekte ve gelen kâğıtlar
da bulunan kanun tasarı ve tekliflerinin kanun
la" "?alarmm sağlanması maksadiyle Genel Ku
rulun 24 Ocak Cuma günü saat 15,00 te toplan
ması hakkındaki önerge kabul edildi. 

24 Ocak 1969 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üaere Birleşime saat 18,57 de son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünal di 

Kâtip 
Mardin 

AbdüJkerim Saraçoğlv 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer Ucuzcu 

SORULAR 

Sözlü soru, 
1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Hil

mi Soydanın, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yolun 
asfalt yapımına dair soslu soru önergesi,. Ba
yındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/529) 

Yazdı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep üyesi 

Salih Tanyerfnin, Hirfanlı Santralından Hacı
bektaş ilçesine elektrik verilmesine dair yazılı 
soru önergesi, İmar ve İskân, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar bakanlıklarına gönderilmiştir, 
(7/525) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi 
Hüseyin Atmacanın, Denizli'de Merkez Bankası 
şubesinin açılmasına dair yazılı soru önergesi, 
Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. (7/626) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana üyesi 
Mukadder öztekin'in, 1969 yılı icra programın
da Adana iline bağlı köyler için ayrılan tahsi-

!C!t .İÜ.Ü miktarına dair yazılı soru önergesi, Köy İş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/527) 

4. — Oıımmıriyat Senatosu İstanbul üyesi 
F.^ısm öz^ıen'in, Ankara - Kızılcahamam yo
lunun atışlar doiayısiyle kapanmasına dair ya
zdı soru c-ergeni. Millî Savunma Bakanlığına 
gönderiliri-tir. (7/528) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özdenin, Beykoz ilçe merkezine yapıla
cak otomatik telefon santraline dair yazılı soru 
önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/529) 

6. —- Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Devlet Demiryolları idare
cine dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/530) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm. Teknikerin dâvalarına 
dair yasılı soru önergesi. Millî Eğitim ve Ba
yındırlık bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/531) 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — imar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve j 

vazifeleri hakkında 7116 sayılı Kanunun 3 ncü i 
İ 

ve 7 noi maddelerinin değiştirilmesine, bu ka- j 
nıma bir madde eklenmesine ve 3658 sayılı Ka
nuna bağ-1 (1) sayılı cetvelin imar ve İskân 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/518; Cum
huriyet Senatosu İ/954) (S. Sayısı : 1199) 

2. — 1988 Kalkınma İstikrazı hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/515; Cumhuri
yet Senatosu 1/950) (S. Sayısı : 1200) 

3. — 2282 sayılı Sümerbank Kanununun 
6608 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 

Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporu 
(Mülei Meclisi 1/553; Cumhuriyet Senatosu 
1/M9) (S. Sayısı : 1201) 

4, — Türkiye Halk Bankası ve Halk San
dıkları Kanununun bûsı maddelerinin değişti
rilmesine dair olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 699 sa
yılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiş-
- b ">-•- -i"c dcir k^ .un tasarısının Millet Mec-
Ir'nsı k ^ r l olunan n e t s i ve Cumhuriyet Se-
n-iiosu Geçici Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/510; Cumhuriyet Senatosu 1/939) (S. Sa
yış;. : 1202) 

5, — Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 
2u ve 25 nci, maddelerini değiştiren metinleri-

• r. < b 7-v :^z kanun tasarısının Millet 
~ r- 1 -i* -v î ' i l c' ren metni ve Cumhuriyet 
n - - T? -.-İPiı, T"rizm ve Tanıtma, Sosyal 

1 • ] ~~ «-"/t-'H'i raporları (Millet Meclisi 
-» <"A, O h-> T ' Senatosu 1/937) (S. Sayı-
:r, ; 1203) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — 24 ncü BMeşimi açıyorum, ekseriyetimiz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUSU 

1. — Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçelerinin görüş
me günlerinin değiştirilmesine dair Gümrük ve 
Tekel Bakam Nahit Menteşenin önergesi 

BAŞKAN — Bir tezkere var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1969 malî yılına ait Bütçe kanunu tasarısı

nın Senato Genel Kurulunda görüşülmesine mü-
taallik programın tetkikinden de müşahede tra-
yurulaeağı üzere, Bakanlığımın bütçesinin görü
şülme sırası 2 Şubat 1969 tarihine ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığınmki ise 3 Şubat 
1989 gününe raslamaktadır. 1968 mahsulü Ege 
bölgesi ekici tütünlleri satış |)iyasası ise 27 Ocak 
1988 tarihinde açılacağından bu maksatla Ege 
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bölgesine gidilecek ve zaruri olarak mâkûl bir 
süre bu bölgede kalınacaktır. Bu bakımdan, ten
sip buyurulduğu takdirde, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığınca da olumlu karşılandığı için, 
bu Bakanlık bütçesi müzakerelerinin 2 Şubat 
1969 ve Bakanlığımız bütçe müzakerelerin ise 
3 Şubat 1969 tarihinde yapılmasına müsaade bu-

yurulmasmı saygı ile arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Aydın Milletvekili 
G-ümrük ve Tekel Bakanı 

BAŞKAN 
nulur. 

Yüksek Heyetin bilgilerine su-

GÖRÜSÜLEN İSLER 

1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldı
rılmasına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ge
çici Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/557; 
Cumhuriyet Senatosu 1/936) (S. Sayısı : 1198 
(V 

BAŞKAN — Geçen birleşimde tümü üzerin
deki görüşmeleri sona eren tasarının 1 nci mad
desinin müzakeresine başlıyoruz. Maddeyi oku
tuyorum. 

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

dair Kanun 

Madde 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde
ler eklenmiştir : 

Ek madde 1. — Emekli, âdi malûllük veya 
vazife malûllüğü aylıklarının nisbeti, fiilî ve 
itibari hizmet sürelerinin toplamı 30 yıl olanlar 
için emekli keseneğine esas aylığın % 70 i ola
rak uygulanır. 

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

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

(1) 1198 S. Sayılı basmayazı 23 . 1 
tarihli 23 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

1969 

Ancak, bapanacak aylıkların toplamı emek
li, âdi malûllük aylıklarında, emekliliğe esas ay
lıklarının % 80 ini ve vazife malûllüğü aylıkla
rında da % 100 ünü geçemez. 

BAŞKAN — Şimdi efendim bu tasarının bir 
maddesi içerisinde, 1 nci madde içerisinde 6 ta
ne ek madde vardır. Bunların her birisi ayrı ayrı 
maddedir. Binaenaleyh, bu ek maddeler teker 
teker müzakereye ve oylamaya tabi tutulduktan 
sonra, maddenin tümü ayrıca oylanmak suretiy
le bir müzakere usulü takibedilecektir. Yalnız 
sayın üyelerden bir istirhamım var, 

Şimdiye kadar 40 a yakın önerge geldi. Bun
ları tüzüğümüzün emrettiği şekilde sıraya koy
mak Divanca güç olmaktadır. Bu itibarla bir 
maddenin müzakeresine geçildikten sonra o mad
de hakkında yeniden önerge kabul etmiyeceğim. 
(Olur mu sesleri) Efendim, bir madde üzerinde 
mütemadiyen önerge yağarsa, ne olacak? Tüzük 
diyor ki, önce çıkarılmasını, sonra değiştirilme
sini sonra ilâvesini istiyen önergeler sıra ile oy
lanır. Bir de bunların aynı mahiyette olanları
nın aykırılık derecelerine göre sıraya konması 
var, güçlüğü takdir buyurursunuz her halde. 

SAFFET UR AL (Bursa) — Zatıâliniz de 
bunları takdir buyurarak Başkanlığı kabul bu
yurdunuz, değil mi efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. Burada müzake
releri güçleştirmek değil, hepimizin vazifesi ko
laylaştırmak ve işi çıkarmaktır. İşi uzatmak ola
cak olsa, hepimiz aynı şekilde harekete mezun 
sayarız kendimizi. 

Şimdi ek maddeler üzerinde müzakere açıyo
rum. Ek birinci madde üzerinde söz istiyen arka
daşlarımın isimlerini okuyorum. Sayın Aksoley, 
Sayın Koçaş, Sayın Karaman, Sayın Atmaca. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Ben vazgeçiyorum. 
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BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz. Sayın Akso-
ley. 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; Yüce Senatonun ince
lemekte olduğu bu kanun tasarısı asker sivil 
f arkım kaldıracağı ve yeni emekli dul yetimler
le, eski emekli dul ve yetimlerin eşitliğini sağlı-
yacağı için çok mutlu olduğumu ifade etmek is
terim. Bu duygular içinde ilk teklifi yapmış olan 
sayın arkadaşımız Tahir Akman ve 11 arkadaşı
na, tasarıyı getiren Sayın Hükümete ve bu tasa
rıyı hazırlamak için büyük emekler veren Emek
li Sandığı mensuplarına teşekkürlerimi arz ede
rim. Ancak, bu tasarıda ek madde 1 de, dikkate 
alınmamış olan bir hususu Yüce Senatoya arz et
mek için söz almış bulunuyorum. 

Sayın arkadaşlarım, memuriyet hayatı bo
yunca sıcak dairesinde çalışmış, evinde çocukla
rının arasında rahat yaşamış, harb görmemiş, 
kışın 1500 rakımlı karlı dağlarda, yazın kızgın 
çöllerde açıkta yatmamış, siperlerde ateş tufa
nının altında yaşamamış, yaralanmamış bir va
tandaşla, yıllar boyu muhtelif harblere ve bu 
meyanda bütün dünyaya kahramanlığın örneği
ni veren Çanakkale Muharebesine ve bize bu
gün üzerinde hür yaşadığımız bu vatanı sağla
mak için Birinci Dünya Harbinden son "a, çiz
melerinin tozu ile gönüllü olarak İstiklâl Har
bine, Kore Harbine ve Türk Milletinin kahra
manlığını bir kere daha bütün dünyaya tasdik 
ettiren kanlı Kunuri savaşlarına katılan, genç
liğinin birçok yıllarını siperlerde geçiren, ya
ralanan çeşitli mahrumiyetler içinde yaşıyan, 
üstün emek harcıyan ve bu fedakârlıkların kar
şılığı olarak özel kanunla kendilerine harb zam
mı verilen kahramanları, incelemekte olduğu
muz tasarı, hiç harbe girmemiş olanlarla bir 
tutmuştur. Bu bir müktesep hakkın ihlâlidir. 
Hakka ve adalete uygun değildir. Nitekim 
Cumhuriyet Gazetesinin 8 Ocak 1969 gün ve 
sayfa 7, sütun 5 te Sayın Başbakan Süleyman 
Demirel, kanunla verilmiş haklar vardır. Bun
ları nasil geri alırsınız? Demek suretiyle çok 
haklı bir mütalâada bulunmuşlardır. 

Sayın arkadaşlar, harb zammı almış vatan
daşların, harb zamları ile hizmet süreleri top
lamı 50 ilâ 60 yılın üzerindedir. Halbuki ince
lemekte olduğumuz tasarı 40 veya 40 tan fazla 
yıl hizmet edenlerin emeklilikte alacağı maa*ı? 

24 . 1 . 1969 O : 1 

hizmette aldığı maaşın % 80 i geçemiyeceğini 
hükme bağlamakla harbe girenlerle giremiyen-
ler arasında hiçbir fark gözetmemiştir. Bu hu
sus dikkate alınarak ek 1 nci maddenin 4 ncü 
fıkrasını değiştiren, arkadaşlarımın da imzala
rım taşıyan önergemizi Sayın Başkanlığa sun
muş bulunuyoruz. Bu önergemizin esprisi harb 
zammı alan vatandaşlarımızın emekli maaşları
na 5 - 10 kuruş eklemek gayreti değildir. Bu 
önergemizin esprisi bir müktesep hakkı koru
mak daha açık bir dejdmle harbe girmiş olan
larla, girmemiş olanları bir tutmamak ve eşit
liği sağlamak istiyen bu tasarıda yeni bir eşit
sizlik ve haksızlık meydana getirmemek içindir. 

Sayın arkadaşlar, teklifimiz kabul buyunıl-
duğu takdirde bu kanun gelecek savaşlara ka
tılacak olan genç nesiller için bir teminat ola
caktır, 

Asız arkadaşlarım, Sayın Kınaytürk'ün bü
tün personelin gerek ailelerine ve gerekse emek
li, dul ve yetimlerine sağlık yardımı yapılması 
hakkındaki teklifine candan, gönülden katıldı
ğımı bildiririm, 

Takdir Yüce Heyetinizindir, saygılarımı su-
narr/H. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karaman. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) Sayın 

Başkan, sayın senatörler; görüşülmekte olan 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa bâzı maddeler eklenmesi, ek 
maddeler eklenmesi ve geçici maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısının halen görü
şülen ek birinci maddesi bu tasarının içerisin
de reform niteliği taşıyan Cumhuriyet dönemin
de devlet personeli hizmetler için belki yapıl
mış kanunların getirilmiş tasarıların en önem
lisi niteliğini taşıyan üç maddeden bir tanesi, 
ilki üzerinde görüşme yapıyoruz. Bundan ev
velki kanunda 5434 sayılı Kanunda 30 sene 
emekliliğini yapmış 30 sene hizmet etmiş bir ki
şi, bir devlet görevlisi 30 senenin sonunda % 50 
ile emekli oluyordu. O andaki maaşının % 50 
si ile emekli oluyordu. 30 yılının üstünde ve
ya aşağısında kalan durumlarda da her yıl için 
% 1 azalıyor veya çoğalıyordu. 1961 Anayasa
sı, sosyal Devlet Anayasası olarak vatandaşlar
dan devlet kadrosunda çalışan veya çalışmıyan 
hepsinin sosyal güvenliğini teminata bağlıyan 
diğer maddeleri ile birlikte sosyal devletin, sos-
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yal adaletin ve sosyal güvenliğin ufuklarını aç
mış olan bir Anayasa nizamı içerisinde bulunu
yoruz. Şüphesiz, Emekli Sandığı Kanununun 
üzerinde yapacağımız tadillerle, ancak devlet 
kadrosunda çalışan insanların sosyal güvenlik
lerinin teminat altına alınmasını sağlıyoruz. 
Bu itibarla böyle sosyal devlet ve sosyal gü
venlik hükümlerinin bulunduğu bir memleket
te 30 yıl hizmet etmiş bulunan bir insan yaşı 
50 yi, 55 i aştıktan sonra, maaşının % 50 si ile 
emekli edilmiş olması sosyal devlet ilkeleri ile, 
sosyal güvenlik ilkeleri ile kabili telif değildi. 
Bu Anayasa yürürlüğe girmeden evvel 27 Ma
yıs devriminden sonra buna bir ışık tutulmak 
üzere daha Anayasa yürürlüğe girmeden çok 
evvel 42 sayılı Kanunla bu yolda adımlar atıl
dı. 30 yıl hizmet eden bir insanın emekliliğinin 
maişetinin, o andaki maişetinin yarıya düşürül
mesini hiçbir surette akıl ve mantık almadığı 
için, eski hükümler klâsik ve eski görüldü. 
Onun üzerine o tarihte, daha 1960 Temmuz 
sonlarında çıkarılan 42 sayılı Kanunla bu yol
da sosyal devlet ve sosyal güvenlik yolunda ilk 
adım atıldı. O zaman 30 yıl hizmet eden insan
ların emeklilikleri halinde maaşlarının % 70 i 
ile emekli olması gibi bir esas getirildi ve o 
günden bugüne kadar bütün devlet personeli 
içerisinde askerlere bu hüküm tatbik edildi. 27 
Mayıs devriminin o zamanki hazırlıkları içeri
sinde Maliye Bakanlığına intikal etmiş ve on
dan sonra yapılan hazırlıklar içerisinde bütün 
sivil personele de bunun teşmil edilmesi vardı. 
Balkan Harbinden bugüne kadar emekli olmuş 
sivil ve asker bütün insanların da bu statüye 
getirilmesi vardı. Ve devlet personelinin ba
remlerinde yapılacak değişikliklerin mütaakı-
ben bütün personele getirilmesi umdeleri de 
vardı ve bu umdelerin sahibi olan Millî Birlik 
Grupu, 1962 bütçelerinden beri Cumhuriyet 
Senatosu kürsülerinde ve Bütçe Komisyonların
da her sene mütemadiyen bu meseleyi dile ge
tirdi ve 1968 bütçesi üzerinde de Sayın Maliye 
Bakanından bunun kesin teminatı istendi ve 
kendisi «evet bu yıl içinde olacaktır» dedi ve 
benim ağzımdan, Bütçe Komisyonunda, sizin de 
heykeliniz dikilecektir» dedim. Şimdi tekrar 
ediyorum bu kanun ek birinci maddesi ile, ek 
ikinci maddesi ile ve geçici birinci maddesi ile 
heykel kanun mahiyetindedir, arkadaşlarım. 
Bütün emeklileri, bütün eski emeklileri sivil 

ve askerleri bir araya getirmiş ve bundan sonra 
da devlet personelinde yapılacak her türlü 
yükseltmelerin otomatikman emekli insanlara 
getirilmesini sağlıyan bir yüksek kanun" mahi
yetindedir. Kanunun diğer, üzerinde çok müna
kaşa yapılacak maddeleri, çok teferruat hü
kümleridir, çok teferruat maddeleridir. Hattâ 
bu kanun içerisinde olmasaydı belki çok daha 
iyi olurdu. 

Şimdi bu maddede 30 yıl hizmetin karşılı
ğını % 70 e bağlamış olmakla madde gayet ye
rinde bir hüküm getirmiş bulunmaktadır. Yine 
1980 devrimi içerisinde çıkarılmış olan 193 sa
yılı vergi usul kanunları içerisinde bir küçü
cük madde ile, o tarihe kadar Cumhuriyet dö
neminde uygulanmamış bir madde içerisinde 
konmuştu. Ve denmişti ki; o küçük madde ile, 
hiç kamu oyunun bile dikkatini çekmemişti, 
çünkü o devrin Hükümetinin bir şeye ihtiyacı 
yoktu, tabiî propaganda yapmaya; bütün emek
li maaşlarından Gelir Vergisi kaldırılmıştır. 

Arkadaşlarım, 40 yıl Cumhuriyet dönemi 
içerisinde emekli maaşları da Gelir Vergisine 
tabi idi. Halbuki emekli maaşları vaktiyle alı
nırken, onun vergisi veriliyordu. Binaenaleyh, 
emekli maaşlarından Gelir Vergisi almak çok 
yanlış bir şeydi ve bunun bilhassa asker perso
nel üzerinde çok menfi etkileri vardı. Bu ver
giden kurtulmak için uydurma raporlara tenez
zül etmek durumuna düşenler bile belki vardı. 
Şimdi 193 sayılı Kanunla emekli maaşlarından 
Gelir Vergisi kaldırıldığı vakit arkadaşlarım 
30 - 32 yıllık hizmeti bulunan bir vatandaşın 
emekli olmadan evvelki maaşı ile emekli olduk
tan sonra eline geçen % 70, 72 veya 73 maaş 
arasında hiçbir fark kalmıyor. Kalmadığına 
göre demek ki, devlet personeli o andan itiba
ren artık eski halindeki maişetini olduğu gibi 
devam ettiriyor. Ve ettirdiğine göre de sosyal 
güvenlik tamamiyle teminat altına alınmış bu
lunuyor. Maddede sosyal güvenlik tamamiyle 
teminat altına alınmış bulunuyor. Madde bu 
durumu ile bunu da sağlamış durumdadır ve 
çok yerindedir. Bu kanunun içerisinde ve 1 nci 
maddede emeklilerin dışında olarak, âdi ma
lûllük ve vazife malûllüklerinden de bahset
mektedir. Kanun bu hali ile bundan evvelki 
5434 sayılı Kanunun içerisinde hükümleri ol
duğu gibi kapsamaktadır. Hattâ özetliyerek 
kapsamaktadır ve onun bununla ilgili hiiküm-
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lerini, meselâ esM Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 41 nci maddesi hüküm
lerini 53 ve 55 nci madde hükümlerine de lü
zum bırakmamaktadır. Onları çok daha geniş 
ölçüde kapsamaktadır. Binaenaleyh, % 70 üze
rinden 30 sene hizmetini yaparak emekli olan 
bir insanın sınırı, tavanı % 80 olarak tesbit 
edilmiştir. Eski kanunda % 70 idi. Bu % 80 e 
çıkarılmış olmaktadır. Zaten 40 yıl, itibari ve
ya fiilî hizmetleri ile 40 yıl hizmet etmiş bir 
insanın % 80 alması halinde o andaki maişeti
nin de üstüne' çıkmış bulunuyor. Çünkü halen 
almakta olduğu muvazzaf bir personelin sivil 
veya asker kadrolu bir insanın maaşından kesi
len emekli kesenekleri, Gelir Vergisi ve diğer 
keseneklerle birlikte maaşından zaten % 25 - 30 
a yakın bir para kesilmekte idi. % 80 i kesinti
siz verildiğine göre, demek M, onun da üstüne 
çıkmış durumdadır. 

O kanunda bundan evvelki eski kanunda va
zife malûllükleri hakkında % 90 di tavan. Va
zife malûllükleri arkadaşlarım, o eski kanunun 
şümulü içerisinde malûllük hali vardı. Malûl
lük, âdi malûllük vazife malûllüğü diye iki kı
sımdan ibaretti. Vazife malûllükleri yani âdi 
malûller 15 yılını taşıran bir görevliye de emek
liye de emekli maaşı bağlanmasını kapsıyan hü
kümlerdi. Eski kanundan 30 yıldan aşağı vazi
fe yapanlara emeklilik hakkı tanınmıyordu. 
Sonra çıkarılan bâzı maddelerle bu 25 seneye 
bâzı hükümler içerisinde indirilmişti. Ama âdi 
malûl durumuna gelen insanlara 15 senesini taş
maları halinde onlara maaş bağlanması hüküm
lerini getirmişti. Adi malûllüğün başka türlü 
bir zammı yoktu. Ve onun da tavanı eski ka
nunlarda % 70 idi. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var, Sayın Ka
raman. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Vazife 
malûllüğü ise vazifede meydana gelen sivil ve
ya asker kişilerin meydana getirdiği husus
lardı. Yani malûllük halleri idi. Onları, zamla
rı ile birlikte % 90 tavan olarak göstermişti. 
Şimdi bu kanun onu yüzde yüze çıkartmıştır. 
Zaten yüzde yüzün üstünde de müktesep bir 
vaziyet olmadığına göre, yüzde yüzde bunun 
kalmış olması normaldir. 

Benden evvel sayın arkadaşımızın konuşma
larında harb maluliyeti ve harb zamları gibi bir 

şeyden bahsedildi. Arkadaşlarım, harb zamları 
itibari hizmet olarak veya fiilî hizmet olarak 
emeklilik sürelerine eklenen zamlardır. O ayrı 
bir zam değildir. Ve eklendikten sonra özellik
le küçük rütbelerde hizmet süresi birden bire 
30, 35, 40, 45 e çıkabilir. Ve onları sağlıyan 
bir şeydi. Yani yüzde nisbetini değiştiren bir 
husustur. Ayrı bir şey değildir. Ayrı bir zam 
değildir. O bakımdan kanunun bu geçici ek 
maddesinin, yani ek birinci maddesinin hüküm
leri eski kanunun hükümlerine yeni getirdiği 
reformlarla birlikte tamamiyle uygundur. Ay
nen kabulünde fayda vardır. Hürmetlerimi su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 

Başkan değerli arkadaşlarım, ek birinci madde
nin emekli nisbetlerini yüzde 20 oranında ar
tırması gerçekten emekli olmuş ve emekli ola
caklar için yeni bir imkân, yeni bir yaşamada, 
hayat şartlarında kolaylık göstermesi bakımın
dan gerçekten olumlu ve takdir edilecek bir 
husustur. Ancak, memurlara avans adı altında 
iki yıldan beri bir zam verilmektedir. Bu avan
sın emekliliğe dâhil edilmemesi âdilâne bir ha
reket olmasa gerektir. Çünkü memur çalışırken 
hayat şartlarının ağırlığı ne ise emekli olduktan 
sonraki hayat şartları da aynıdır. Aynı piyasa, 
aynı toplum içinde yaşıyan bu insanlara çalışır
ken, memur olarak fiilen çalışırken verilen zam
mı emekli olduktan sonra da intikali yerinde ve 
âdilâne bir işlem olur kanaatindeyim. Bu hususu 
temin etmek maksadiyle geçici birinci maddeye 
son bir fıkra eklenmesi için Sayın Başkanlığa 
bir önerge takdim etmiş bulunuyorum. İltifat 
buyurmanızı rica etmek için söz aldım. 

Bir hususa daha dokunacağım. Er şehit ve 
malûllerle vatani hizmet tertibinden maaş alan
ların emeklilik konusunda maaşlarında bir de
ğişiklik getireceği hususu nazara alınmamıştır. 
Bunların da ele alınmasını temenni ediyorum, 
saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

Başkan, değerli senatör arkadaşlarını, bu kanun 
ve bu madde hakikaten günlerden beri kanıyan 
yaralara bir merhem olacak, bir şifa olacak ve 
bu yaraların kanları dinecek ve günlerden be
ri beklenen adalet yerine gelecektir. Bu itibarla 

_ 883 — 



C. Senatosu B : 24 24 . 1 . 1969 O : 1 

ben bu kanunu getiren Hükümete teşekkür et
mekle konuşmama başlıyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, eski kanunda 30 se
ne hizmet etmiş bir arkadaşımız bu 30 senenin 
sonunda emekli olduğu zaman eline 134 lira pa
ra geçiyordu. Son tadilde bu ancak 250 liraya 
çıkabildi. 134 lira ile 250 lira arasında da bir 
fark olduğunu Yüce Heyetiniz, her zaman ol
duğu gibi, bu kanunda da yine takdir edecek
tir. Ama, son olarak şimdi çıkaracağımız bu ka
nun eski kanuna göre büyük bir reform getir
mekte ve % 70 e çıkarmaktadır. Muhterem ar
kadaşlar ; çok iyi takdir edebiliyorsunuz ki, 1961 
Anayasasında «Sosyal adalet» ve «Sosyal gü
venlik» tâbirleri vardır. işte bu kanunla, şu 
çıkaracağımız kanunla sosyal adalet ve sosyal 
güvenlik kelimelerini yerine getireceğiz. Ve bin
lerce vatandaşımız yıllardan beri beklediği ada
lete kavuşacaktır. Hepiniz çok iyi takdir edi
yor ve biliyorsunuz ki, bu emeklilik müessese
sinde emeklilik durumunda bir kanunsuzluk ve 
büyük bir adaletsizlik vardır. Bundan bir sene 
evvel emekliye ayrılan bir arkadaşımız, meselâ 
yüzbaşı arkadaşımız 1 000 lira maaş alırken 
bundan yirmibeş sene evvel emekliye ayrılmış 
bir yüzbaşı arkadaşımız 250 lira maaş alıyordu 
arkadaşlar. Bu kadar büyük adaletsizlik vardı. 
Binaenaleyh, bu kanun bu adaletsizliği tama
men gidermiştir. Yerine getirmiştir, tekrar tek
rar teşekkür ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimi bitirmeden 
evvel bir hususu daha Yüce Heyetinize arz ede
yim. Yüce Senatonun görevi çok yüksektir. Bi
naenaleyh, burada kelimeler üzerinde, maddeler 
üzerinde, fıkralar üzerinde durarak bu kanunu 
şerefine uygun bir şekilde çıkarmaya da mecbu
ruz. O taraftan muhterem arkadaşlarımızın yap
tıkları maddelerle bağlı değiliz. Senatonun bü
yük bir vazifesi vardır. Binaenaleyh bu vazife
yi hepimiz şerefle yerine getirmeye mecburuz. 
Şimdi ben Komisyondan ve Hükümetten bir hu
susu istirham ediyorum, rica ediyorum; mümkün 
müdür, değil midir bilmiyorum. Eğer bu hu
susta cevap verirseniz minnettar olacağım. Ko-
difikasyon, kanun tekniği, kanun tedvin etmek 
bakımından acaba şu başlık daha güzel bir şe
kilde değiştirilebilir mi? «5434 sayılı T.C. Emek
li Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin 

kaldırılmasına dair kanun tasarısı» demiş muh
terem arkadaşlarım. Şimdi aldığımız izahata gö
re hem fıkra kaldırıyoruz, hem de madde kaldı
rıyoruz. Binaenaleyh, acaba şöyle denemez mi 
«Bu kanunun bâzı maddelerinin ve fıkralarının 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı» denemez 
mi? Burada bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı denmiş. Kanun tekniği ba
kımından «Bâzı maddelerinin ve fıkralarının 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı» denilse ben
ce kanun tekniğine, kodifikasyona daha uygun 
olacaktır. Komisyon bu hususta ne düşünmek
tedir, rica ediyorum. Başka maddeler geldiği za
man üzerinde konuşacağım. Tekrar arkadaşlar 
büyük bir yaraya merhem olacak bu kanunu 
getirmesinden dolayı Hükümete teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Ek 1 nci maddede değişiklik 
istiyen bir takrir var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Ek madde 1 in dördüncü fıkrası aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir : 
«Ancak, bağlanacak aylıkların toplamı, 

emekli, âdi malûllük aylıklarında, emekliliğe 
esas aylıklarının % 80 ini, harb zammı alanların 
aylıklarında % 90 nını, vazife malûllüğü alan
larında da % 100 ünü geçemez.» 

istanbul îstanbul 
Mebrure Aksoley Cemal Yıldırım 

îzmir îstanbul 
Nazif Çağatay Ekrem özden 

Gaziantep istanbul 
Salih Tanyeri Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu 
efendim? 

MALİYE BAKANI CİHAT B1LGEHAN (Ba
lıkesir Milletvekili) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA İSKENDER 

CENAP EGE (Aydın) — iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon iştirak 
etmemektedir. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Ek maddeye bir hususun ilâvesini istiyen 
ikinci bir takrir var, okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 5434 sayılı Türkiye Cum

huriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçi
ci maddeler eklenmesine ve bu kanunun bâzı 
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarı
sının (Ek birinci maddesine) aşağıdaki fıkra
nın eklenmesini saygılarımla arz ve teklif ede
rim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

Ek madde 1 e eklenmesini teklif ettiğim 
fıkra : (Emekliliğe esas olan aylık, her ne nam
da verilirse verilsin memurun brüt maaşının 
tutarıdır.) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon iştirak 
ediyor mu efendim? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (Ba
lıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, malûmu 
ihsanınız, bu Avans Kanunu avans mahiyetinde
dir. Bu kanunun kabulü halinde maaşlarda ya
pılacak her türlü ilâveler emekliye de intikal 
edecektir. Hal böyle olduğuna göre, ileride 
avanslar Personel Kanuniyle emekliye esasen in
tikal edecektir. Binaenaleyh, lüzumsuz bir ilâ
vedir. İştirak etmiyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — İştirak etmiyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
etmemektedir. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmemiş
tir. 

Ek birinci maddeyi okunan şekliyle oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ek madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği ta rihten sonra barem teşkilât, kadro ve 
sair kanunlarda yapılacak değişiklikler so
nunda aylık tutarlarında husule gelecek yük
selmeler; aynı rütbe, kadro unvanı ve derece
den bağlanmış bulunan emekli, âdi malûllük 
ve vazife malûllüğü aylıkları ile cM ve yetim 
aylıkları hakkında da uygulanır. 

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

BAŞKAN — Sayın komisyon bir hususun 
açıklanmasını rica edeceğim. Maddenin tetki
kinde; maddenin ikinci satırında «Barem» ke
limesinden sonra Millet Meclisi metninde «Vir
gül» var, bu metinde «Virgül» yok. Bu bir tabı 
hatas1. mıdır, virgül konması lâzım, mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Evet. 

BAŞKAN — İkincisi, diğer sayfanın yine 
ikinci satırında «Emekli» kelimesinden sonra, 
Millet Meclisi metninde «Virgül» var, bunda 
yok. Bunda da eksik midir, tabı hatası mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Evet. 

BAŞKAN — ilâve edilecektir. Şu halde mad
dede Millet Meclisi metnine nazaran yalnız 
«Olan» kelimesi «Bulunan» şeklinde değiştiril
miş oluyor. 

Ek ikinci madde üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi okunan şekliyle, tashih 
edilen- şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... JCabul edilmiştir. 

Ek ikinci madde Millet Meclisinin metnin
den değişik şekliyle kabul edildiği için açık 
oya sunulacaktır. Küreler dolaştırılacaktır. 

Ek madde 3. — Emekli, âdi malûllük ve
ya vazife malûllüğü aylığı bağlananlardan, 
fiilî hizmet süreleri 30 yılı doldurmuş bulunan
lara (emekli ikramiyesi) adı ile, bu aylıkları
na esas tutulan görev aylık veya ücretleri tuta
rının 15 katı bir defaya ımahsus olmak üzere 
ödenir. 

Bu ikramiye, fiilî hzmet süreleri 25 yıl ile 
30 yıl arasında bulunanlara, her tam fiilî hiz
met yıh için, bağlanmaya esas tutulan görev 
aylık veya ücretleri tutarının yarısı nisbetinde 
ödenil". 

BAŞKAN — Bir yanlışlık olmaması için söz 
ala?, arkadaşlarımın isimlerini okuyorum: Sa
yın Karaman, Sayın Atalay, Sayın Kmaytürk, 
Sayın Dikeçliğil, Sayın Koçaş, Sayın Kalpaklı-
oğlu, Sayın Öztürk, Sayın Özmen, Sayın Alpas
lan.. 

Sayın Karaman. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; konuşulmakta olan 
madde aslında reform niteliği taşıyan bu, ka-
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nunun içerisinde tâli bir maddedir. Burada de
ğil, doğrudan doğruya başka bir kanunla da 
uygulanması mümkündür. Önemli bir madde 
değildir. 

Bir hususiyeti var. Eski kanunlara göre 
bu hükmün hususiyeti, emekli ikramiyesini, 
30 yıl hizmet etmiş olanlar için emekli ikrami
yesini 15 ikramiye olarak ayarlıyor. Bundan 
evvelki kanunda 12 ikramiye idi. Hattâ 42 sa
yılı Kanunda, bu 24 e geçici bir süre için çıka
rılmıştı. Bu da 12 ikramiyeyi 15 ikramiyeye çı
karıyor. Tek getirdiği yenilik budur. 25 yıl
dan daha yukarı olanlarla 25 yılla 30 yıl ara
sındaki farkı da, her yıl için yarım maaş nis-
betinde azaltıyor. Yani 25 yılda emekli olan 
emeklilik ikramiyesi 12,5 maaş olacak, 30 yıl 
olanlar için 15 maaş olacak, 30 yıldan fazla 
olanlar için yine 15 olacak. Tavan 15. 

Bu madde bu haliyle yerindedir arkadaş
larım. Ancak Türk Devleti mütemadiyen sosyal 
devlete doğru, sosyal güvenliğe doğru yöne
len bir mevzuatın içerisinde, hukuk sistemi 
içerisinde bulunduğundan ötürü elbette ki 
önümüze gelen her yeni kanunda bâzı aksak
lıklar, bu yönden aksaklıklar varsa onları 
da düzeltmek mecburiyetindeyiz. Eğer ifade 
ettiğim gibi, bu reform niteliği taşıyan kanu
nun içerisinde bu madde olmasaydı böyle bir 
şey söylemeye de lüzum duymayabilirdim. 

Şimdi durum şu arkadaşlarım- Emekli olan 
kişiler emekli olduktan sonra birkaç statü içeri
sinde yeniden devlette vazife almaktadırlar. 

Bunların birincisi ve en geniş ölçüde uygu
lananı emekli olan bir insanın tekrar emekli
lik hizmeti olan bir göreve girmiş olması. O 
takdirde emekli maaşı kesiliyor ve yeniden ba
remi yükselmeye başlıyor, kaldığı süre içerisin
de. Emekli maaşından da emeklilik keseneği 
kesilmeye başlıyor. Devletin vermekte olduğu 
emekli keseneğine karşılık bir karşılık fon var, 
o da verilmeye başlanıyor, bulunduğu kurum 
tarafından. Üç sene, beş sene, on sene sonra bu 
kişi tekrar emekli durumuna geldiği vakit, bu 
defa, eski emekliliğinden farklı yeni bir ba
remle üç sene, beş sene, on sene hizmet ettiği
ne göre, yeni bir baremle emekli oluyor. Ama 
o zaman emekli ikramiyesi almıyor. 

Şimdi, sosyal güvenliğe ve sosyal devlete 
doğru ilerlediğimiz bir dönemde, yeni getirilen 

mevzuatta, onun gereklerini de koymak zorun-
luğu vardır. Şöyle ki- 70 lira, 80 lira asli maaş
la emekli olmuş bir kişi yeniden emeklilik 
hizmeti olan bir yere geldiği vakit orada emek
li maaşına müstehak olursa, yani emeklilik 
kesenekleri kesilmeye başlayıp da baremi yük
selmeye başlayınca; üç sene, beş sene, on sene 
sonra meselâ 150 lira asli maaşa geldi, emek
li olduğu vakitte emekli maaşındaki nisbet-
ler değişiyor. 150 asli maaştan ve % 70, 69, 75 
neyse, o değişiyor. Emekli ikramiyesi değiş
miyor. Oysa bu adam vaktiyle 70 lira asli maaşın 
karşılığı çok cüzi bir emekli ikramiyesi almış
tı, 12 emekli ikramiyesi almıştı. Halbuki şim
di 15 emekli ikramiyesi veriliyor ve kendisi 
çalışan insan, kendisinin çalıştığı dönemde 
15 maaş ikramiye çıktı. Onun müktesep hak
kı değil midir bu? Üstelik emeklilik görevi 
bulunan, emeklilik hizmeti bulunan bir göreve 
de girip de orada 10 yıl, 15 yıl çalışmış olan 
insanın maaşından emekli keseneği kesiliyor. 
Halbuki emekli keseneğinin sonunda iki fonksi
yonu vardır. 

1. Emekli maaşına esas olur. 
2. İkramiyeye esas olur. 
Emekli maaşına esas kabul ediyorsunuz. İk

ramiyeyi kabul etmiyoruz. Bu madde öyle. O 
takdirde eğer onun ikramiyesinde değişiklik 
yapmıyacaksak, onun ikinci görevindeki emek
lilik keseneğini azaltmak lâzım. 

Böyle bir hüküm de yok kanunda. Şu halde 
yapılacak iş şudur arkadaşlarım : İkinci defa 
emeklilik görevi bulunan bir göreve giren yeni 
şahıs, 5 - 10 sene sonra orada ikinci defa emek
li durumuna geldiği vakit, nasıl ki maaşı yeni 
bareme göre ayarlanıyorsa, emekli ikramiyesi 
de yeni bareme göre, yeni durumuna göre, ye
ni hizmet süresine göre emekli maaşı, hattâ 
müktesep hak olarak çıkan 15 ikramiye maaşı
na göre de bir hesap yapılmalı evvelce aldığı 
ikramiye kesilmeli, mahsubedilmeli, emekli ik
ramiyesi ve yenisindeki fark verilmeli. 

Arkadaşlarım bu kanunun Millet Meclisin
den gelen metninde olduğu gibi, eğer 24 ikra
miye verilmiş olsaydı, o zaman bu fark çok bü
yük rakamlara baliğ olabilirdi. Ama olsa 
bile sosyal güvenliğe yönelmiş bir Devlet
te böyle şey düşünülmez. Mademki perso
nelin sosyal güvenliğini temin ediyoruz, bunu 
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düşünmek lâzımdı. Ama o halde Maliyeyi bir 
sıkıntıya sokacağını düşünürdük. Halbuki şim
di böyle bir şey yok. 15 maaş olmuştur ve 
27 Mayısta emekli olmuş 5 000 subayı hiç ak
lınıza getirmeyin. Onlar 24 maaş aldıkları için, 
esasen, 15 maaşın aşağısında kalacaklar. Onla
ra bir şey eklenmiyecek. Belki onların 70 v- 80 
lira asli maaşından 150 lira asli maaşa gelen
ler için 2 - 3 bin liralık bir fark meydâna ge
lecek. Binaenaleyh, mesele yoktur. Şu halde, 
demekki, bu maddeye bir son fıkranın eklenme
sine zaruret vardır. 

Bendenizin şöyle bir teklifi var. Bu madde
nin sonuna şu ekleniyor. «Emekliye ayrıldıktan 
sonra kurumlarda emeklilik hakkı tanınan bir 
vazifeye tekrar alınanların, almış oldukları 
emekli ikramiyeleri geri alınmaz. Bunların son
radan emekliye ayrılmaları halinde evvelce al
mış oldukları ikramiyenin son defa tahakkuk 
ettirilecek emekli ikramiyesinden mahsubolun-
ması ve farkının kendilerine ayrıca ödenmesi 
suretiyle muamele yapılır.» 

Arkadaşlarım bu, ifade ettiğim gibi, 5 - 10 
sene yeniden çalışmış bir personel için 2 - 3 bin 
lira ile 10 - 12 bin lira arasında değişen fark
lar meydana getirecektir. Bu da, bu büyük sos
yal güvenlik sağlıyan kanunun esprisi içerisin
de bunu yapmamak kanuna gölge düşürecek
tir. Çok basit bir faktör. Zannediyorum ki, Sa
yın Hükümet de buna uyacaktır. Mademki 
emekliler arasında farklılıkları kaldıran bir il
keyi de bununla getirmiş bulunuyoruz. O tak
dirde eskiden emekli olmuş bir insanı yeni 
Emekli Kanununun 5 - 10 sene sonra emekli ik
ramiyesinden faydalandırmamak, eşitliği sağla
ma ilkesine de aykırı düşer. Önergemin kabul 
buyurulmasmı saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Ek 3 ncü mad

dede emekli ikramiyesi tesbit edilmektedir. 
Emeklilik Devlet hizmetinde çalışanların mu
ayyen bir süre çalıştıktan sonra yaşadıkları sü
rece kendilerinin, ölümleri halinde kanunda tes
bit edilen mirasçılarının hizmetlerinin karşılık
larını görebilmeleridir. Emeklilik ikramiyesi 
ise, bu hizmetin bitimi ve emekliliğe ayrılış sı
rasında Devletin kendisine sosyal güvenlik sa
yılabilecek bir ikramiyenin bir defaya mahsus 
olarak verilmesidir. Binaenaleyh, birbirlerinden 
farklı bir statüleri olması gerekir. 
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Geçici Komisyon raporunda bâzı hususları 
reddederken kanunların genellik ve daimîlik 
prensiplerini gerekçe olarak göstermektedir. 
Emeklilik için tesbit edilen ek 1 nci maddede 
gördüğümüz zaman 30 yıl emeklilik için esas 
tutulmakta, 30 yıldan aşağı olunca % 70 için 
indirim, 30 yıldan yukarı hizmetler için % 70 e 
ilâveler yapılmaktadır. 

İkramiye için ise, komisyonun savunduğu 
genel prensip bir tarafa bırakılmakta; 30 yıl 
esas tutularak, 30 yıldan aşağı hizmet süreleri 
için 15 katı olan emeklilik ikramiyesinde tenzil 
yapılmakta ve fakat 30 yıldan ziyade hizmet 
için ise, ilâve yapılmamaktadır. Eğer bir pren
sip ise, bunun hepsinde aynı şekilde görülme
si iktiza eder ki, ikramiye bir defaye mahsus 
olarak verilen bir sosyal güvenlik prensibi oldu
ğuna göre, bunu tesbit eden emeklilik ile ancak 
ilgisi olabilir. Hizmetin fazla veya noksanlığıyle 
indirim veya fazlalık yapılmasına imkân yoktur. 
Emekliliğe hak kazanan kimseye emeklilik ik
ramiyesi verilir. Onun emeklilik müddetinin 
azalması veya çoğalmasının bu ikramiyenin azal
ma veya çoğalma nisbetinde tesiri olmaması ge
rekir. 

Bu sebepledir ki, emekliye hak kaşanan kim
seye 15 katı bir ikramiyenin verilmesi iktiza 
eder. Emeklilik tavan hattı olarak çizilen 30 dan 
aşağılar için tenzil, 30 dan yukarı için ilâve yap
mama yoluna gidilirse normal ve adaletli olan 
yol, emeklilik işleminin esas tutulması ve ten
zil yoluna gidilmeden, madem ki, ilâveye gidilmi
yor tesbit edilen almakta olduğu maaş tutarınım 
15 katının verilmesi iktiza eder. Bu sebeple bir 
önerge vererek maddenin şu şekilde ve gayet 
kısa olarak kanun tekniğine de uygun olarak 
düzenlenmesini istemekteyim. 

«Emekl âdi mûlûllük veya vazife malûlü ay
lığı bağlananlara emekli ikramiyesi adı ile, bu 
aylıklarına esas tutulan görev aylık veya ücret
leri tutarının 15 katı bir defaya mahsus olmak 
üzere ödenir» şekliyle kanun tekniğine de uy
gun ikramiye ile emekliliği bir birine karıştır-
mıyan, tamamen hayat boyu devam edecek bir 
mukavele gibi; Devlet ile fert arasındaki mü
nasebetlerin karşılığı olan emekliliğin dışında 
olan sosyal güvenlik niteliğindeki ikramiyeyi 
emekliliğe bağlamak emekliliğin dışında azalma 
için ayrı fakat çoğalma için hiç bir şey getirmi-
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yen bir sistem yerine emeklilik müessesesine 
bağlamak ve nitekim başka memleketlerin 
emekli statüsünü isviçre dâhil; tetkik ettiğimiz 
zaman emeklilik ikramiyesi olan memleketlerde 
emeklilik esas tutulur. Aşağı ve yukarı hizmet 
yıllan hesaba katılmaz, önergenin büyük bir 
şeyi de olmıyacaktır. Çünkü 25 - 30 yıl arasın
daki emeklilerin sayısının azlığı yönünde sosyal 
adaleti getirecek bir sistem olarak bu hususun 
kabulü ağır bir yük de olmıyacaktır. Takdir 
Yüksek Heyetindir. Kabulü için oy kullanılma
sını istirham ederim. Saygılanmla. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk. 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Muhte

rem Başkan değerli senatörler; sosyal adaletin 
hiç olmazsa bu kanunla bir temelini atmak üze
re huzurunuza getiren Hükümet ve Emekli San
dığına evelâ teşekkürle söze başlarım. Yalnız 
gönlümüz ister ki, bütün muhterem senatör ar
kadaşlarım; önümüze getirilmiş bulunan bu ka
nundan mümkün mertebe istifade ederek, sos
yal adaletin temeline harçları, hiç olmazsa bu 
kanunda koyma gayreti içinde bulunalım. Dün 
bahsettiğim gibi, genel görüşmede % 70 ve se
nenin artması ile % 80 e kadar çıkan bu kanu
nun temel prensibi takdire şayandır. Fakat 
bunda yine arz etiğim gibi sosyal adaleti tam 
karşılamıyan, fakat bu kanunda koymamız 
mümkün olan bir iki noktaya temas etti. 

Şimdi üçüncü ek madde münasebetiyle huzuru
nuzda bir kaç noktayı daha belirtmek isterim. 
Şöyle konuyu ortaya koyayım: Üç sınıf arkadaşı 
okuldan mezun olsun. Birisi bayan, liseden me
zun. Biri bay, birisi yine bay. Birisi yüksek tah
sile gitsin üniversiteyi bitirsin, subay olsun, ye-
deksübay olsun; birisi yine liseden yüksek tah
sile gidemesin imkânlannı bulamasın, bir daire
ye girsin, kız arkadaşı ile beraber aynı daireye 
girsinler. Terfi ederlerken, erkek arkadaşı daha 
büyük bir vazifeye vatanî vazifeye askerliğe 
çağrılsın askerliğe çağınlıp gönül rahatlığı ile 
memleketin korunması gibi mukades bir vazife
yi alan er arkadaşı askerlik vazifesini ifa etiği 
müddetçe maaş alamadığı için o iki sene boşa 
fiilî ve emeklilik hizmetine sayılmasın haklıdır. 
Çünkü maaş almadığı için emeklilik keseneği 
vermemektedir. Kız arkadaşı da aynı dairede 
terfi ederek gelsin. Terhisten sonra erkek ar
kadaşı gelsin kız arkadaşından iki kademe aşa

ğıya tâyin edilsin. Kız arkadaşının yanında aynı 
dairede. Burada sosyal adalet nerede? Binaen
aleyh huzurunuza ben şöyle bir teklifle geliyo
rum. Bu hususta Danıştayın da kararı var ar-
kadaşlanm. 657 sayılı Kanun 1965 te çıktı, yü
rürlüğe giremedi giremediğine göre bâzı hüküm
ler için Danıştay karar aldı. Bu da var okuya
cağım. 657 sayılı Devlet Personel Kanununun 
83 ncü, 85 nci maddeleri memurların er olarak 
terhislerinde terhislerine bakılmaksızın, as
kerlik hizmetlerinin emeklilik ve terfi 
sürelerinden sayılmasını âmirdir. Bu husus 
Danıştayın 1966/65 esas, 1968/1 karar 
sayılı içtihadı birleştirme kararı ile teyi-
dolunmuştur. Bu karar gereğince teklifim odur 
ki; dün teklifimden bahsetmiştim, şimdi müş
terek olarak Başkanlığa sunduğumuz teklif şu
dur: «Memurların er olarak askerlikte geçen 
müddetleri emeklilik ve terfi sürelerine sayılır, 
emekli aidat ve ikramiyeleri buna göre tahsis 
edilir.» Sebebi; yarın bunlar hep dâva açacak 
emekli maaşı ve ikramiye aldıktan sonra. Dev
letin başına, adliyelere, Danıştaylara Emekli 
Sandığına; ikramiyede bir sürü muamele, bunlar 
dâva açacaklar, düzelttirmeye çalışacaklar. Çün
kü elimde karar var. Binaenaleyh, bu durum 
karşısında teklifim şu; «er olarak görev yapan
lardan hizmet müddetleri ıborçlandınlarak defa
ten veya iki taksitte kesilir.» Binaen aleyh kül
fet de yok. Yalnız hakkını vermelidir, sosyal 
adalet bakımından. 

Bir de dün bahsettim, bugün benim karşıma 
başka teklifle geliyorlar, gelecekler. Diyorlar ki, 
altı ayı geçen hizmet tam sene kabul edilir. 
Peki, 25 sene, bir ay ne olacak? Dikkat buyu
rursanız, ek üçüncü maddede, tam yılını doldur-
mıyan aylar kist hesabiyle, her ay yanm ikra
miyenin onikide biri nisbetinde ilâve ve ay ke
sirleri tam ay olarak kabul olunur, diye benim 
bir teklifim var. Şimdi, 25 sene bir ay. Bir ay 
ne olacak? Hesabını vereyim. 1 200 lira maaş 
alan %50 sini emekli aylığı olarak alacak; 600 
lira. 600 lirayı 12 ye taksim ediyorum, 50 lira. 
Elli lira gibi su parasını emekliden çıkaraca
ğız. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Binaenaleyh 
12 de biri kaç aysa yirmi sene bir, yirmibeş se
ne şeklinde kist hesabı ile, bu tam müddetin 
üçüncü maddeye eklenmesini ve aynı zamanda 
şu erlik müddetinde geçen hizmetlerin eklenme
sini arz ve teklif ediyorum. 

— 888 — 



0. Senatosu B : 24 
İkramiyede dikkat buyurun, oradadırlar. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — ikramiye... 
ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — 

Evet ikramiyede. 
Ayrıca iki teklifim daha vardır, Yüksek He

yetinizin tasvibedeceğini ümidederim. Bunlar da 
yine 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa ek 
bir. Burada üçüncü maddeye bir madde eklen
mesine dair 7242 sayılı Kanuna ek 3344 sayılı 
Kanunda olduğu üzere aşağıdaki fıkraya bir 
hüküm eklenmesini arz ve teklif ediyorum. 

Emekliye ayrıldıktan sonra, bunun için de 
Danıştay kararı var, okuyacağım, ayrıldıktan 
sonra kurumlarda emeklilik hakkı tanınan bir 
vazifeye tekrar alınanların almış oldukları 
emekli ila-aım^elerinin geri ahnmıyarak, sonra
dan emekliye ayrılmaları halinde, evvelce almış 
oldukları ikramiyelerinin son defa tahakkuk et
tirilecek emekli ikramiyelerine mahsup ve fık
ranın kendilerine ayrıca ödenmesi diye bir tek
lifim var. Bunu da Sayıştayın 2. 4 . 1964 tarih 
ve 8939 sayılı Kararında, arz ettiğim şekilde 
karara bağlanmıştır, bunlar da aynı şekilde dâ
va konusu olacaktır. Bu iki önergemi de yine 
Yüksek Başkanlığa sunuyorum. 

Ayrıca; yine üçüncü maddeye ek bir madde 
telifi ile huzurunuza gelmekteyim. O da şudur: 
Personel Kanununun 1965 yılında meri olduğu
na ve hükümlerinin bâzılarının tatbik edildiğine, 
fakat malî imkânsızlık dolayısiyle bâzı hüküm
lerinin yürürlüğe konulamadığına göre, bu du
rum karşısında, bunun gibi 1963 yılında çıkan 
334 sayılı Kanunda 1959 yılından 1963 yılına 
kadar geçen zaman içinde emekliye ayrılan me
murlardan 7242 sayılı Kanunun ödenen ikrami
yeleri farklan 334 sayılı Kanunun neşrinden 
sonra emeklilere de ödenmiş bulunmaktadır.) 
Böyle bir madde, tatbikatta 334 sayılı Kanunla 
1953 te emekliye ayrılanlara uydurulmuştur. 
Binaenaleyh 1965 te de Personel Kanununun 
yürürlüğe girmesi malî hükümlerinin karşılana
maması gerekçesi karşısında bunlara da 1965 
senesinden itibaren alınacak emekli farklarının 
da verilmesi şeklinde bu üçüncü ek maddeye 
dört tane teklifim olacaktır. Yüksek Heyetinizin 
sosyal adalet prensipleri ve bilhassa A. P. sinin 
programında yazılı ve A. P. si Hükümetinin 
programında yazılı ve benim Hükümetimin, A. 
P. si olarak sosyal adalet, adaleti geliştirmek 
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iddiasında olduğumuza göre ve Yüksek Heyeti
nizin de emeklileri son hayatlarında bunların 
hiç olmazsa birkaç gün huzur içerisinde ömür 
sürmeleri gerekçesi ile bu tekliflerin yüksek 
iltifatlarınıza mazhar olmasını arz eder, saygı
lar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte

rem Başkan, bundan önce konuşan arkadaşım, 
A. P. sinin programında sosyal adaletin derpiş 
edildiğinden bahsettiler. A, P. si bu emeklilik 
kanununu getirdi, ek kanunla cidden progra
mının gayesini tahakkuk ettirmişler ve en gü
zel bir kanunu getirmiştir. Şimdiye kadar bu 
kanun gelmemiş, evet şimdi gelmiştir. Hüküme
ti, getiren Maliye Bakanı arkadaşımızı tebrik 
ederim. 

Bâzı arkadaşlarımız, bâzı fikirler ileriye sür
düler. Ben onun aleyhindeyim. şahsan, meselâ 
emekliliğini istemiş her hangi bir arkadaşımız, 
emekliliği kaldırıldıktan sonra memuriyete dö
nüyor, memuriyete döndüğü zaman aradaki 
fark... 

BAŞKAN — Sayın Dilekçligil, vaktimiz çok 
kısadır, lütfen madde üzerindeki fikirlerinizi 
lütfedin. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Madde 
üzerinde söylüyorum. 

Esasen madde gayet âdilâne gelmiş bir mad
dedir. 30 yılın dolduran emekliye, 15 maaş ik
ramiye tanıyor. Ondan sonra 25 yılını doldu
ranlara da peyderpey, bu aşağı kademelere doğ
ru azalıyor. Bu tam adaletin kendisidir ve bu
nun dışında bir adalet düşünmek de yerinde de
ğildir. Aynı zamanda bu maddeye başka mad
deler eklendiği takdirde bu kanunun prensibi 
bozulacaktır. Aym zamanda adalet duygusu ze
delenecek ve ortadan kalkacaktır. Hükümet, et
raflı düşünerek bu maddeyi getirmiştir ve bu 
suretle bu maddenin aynen kabulü yerinde olur. 
Her hangi bir emekli emekliye ayrıldıktan son
ra vazifeye dönüyor, elbette bu emekliliğini ken
disi istiyor. O zaman da emekli ikramiyesini alı
yor. Ama tekrar memuriyete dönüyor, memuri
yette emeklilik aidatı kesiliyor ve tekrar emek
liye ayrıldığı vakit aradaki ikramiye farkının 
verilmesi de yerinde değildir. Çünkü, Emekli 
Sandığından bir para çıkmıştır. O kendi hissesi
ni almıştır, «buna razıyım» demiştir ve bu mad-
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de ile bunun arasında hiçbir ilgi yoktur. O ba
kımdan bu maddenin aynen kabulü yerinde 
olur. Ekler bu maddeyi zedeler. Cidden samimi
yetle itiraf edeyim ki, Personel Kanununa da 
sadık kalarak 15 maaş ikramiye getirmiştir. Bu
nun dışında bir ikramiye düşünmek de yerinde 
değildir. Üçüncü maddenin kanunun ruhuna 
uygun olan bir şekilde kabulü yerinde olur. 

Arkadaşım bir meseleden bahsetti. Haddi
zatında Hükümet, bu maddeyi getirmekle yani, 
bu kanunu getirmekle sosyal adaleti sağlamış 
bulunuyor. Bunun dışında adaleti düşünmek 
doğru değil. Bunu meydana getiren hem Ada
let Partisi Hükümetini, hem Maliye Bakanını 
tebrik eder, maddenin aynen kabulünü istirham 
ederim. 

Hürmetlerimle. 

FARUK KINAYTÜEK — (Burdur) — Bir 
hususta yanlış anlaşılma var, onu tavzih edeyim. 

BAŞKAN — Takrirleriniz okunacak efen
dim. 

Buyurun Sayın Koçaş. 
SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; benim 
temas etmek istediğim iki maddeden bir tanesine 
Sayın Karaman, bir tanesine de Sayın Kmay-
türk temas ettikleri, ve çok güzel izah ettikleri 
için söz almıyacaktım. Fakat, Sayın Dikeçligil 
aksini savununca, ilk arkadaşlarıma iştirak etti
ğimi belirtmek ve çok kısa mucip sebep söyle
mek için söz almak durumunda kaldım. 

Muhterem arkadaşlarım, muayyen bir süre 
hizmet edip emeklilik muamelesine tabi olduğu 
zaman, o günkü barem derecesi üzerinden ik
ramiye alan bir arkadaş, sonradan 15 - 20 sene 
daha hizmet eder, barem derecesi yükselir ise, 
aradaki ikramiye farkım vermemek, arkadaşımı
zın ikinci defa yaptığı bazan on, bazan onbeş, 
bazan da yirmi sene sürecek hizmetleri toptan 
inkâr etmek demek olur. Bunu, bilmiyorum, 
arkadaşımızın zikrettiği «sosyal adalet» kelimesi 
ile izah etmek mümkün müdür? Bu bakımdan 
Yüce Senatonun, Sayın Karaman'm izah ettiği 
şekilde bu ikramiye farklarının sonradan veril
mesi şeklinden kabul edilmesini istirham edece
ğim. Bu vesile ile Sayın Kmaytürk'ün çok 
önemle üzerinde durduğu askerliklerini er ola
rak yapan Devlet memurlarının hizmetlerinin 
de emeklilik süresinden sayılması hakkındaki 

teklifleri çok yerinde, hayati bir gerçektir ve 
memleketimizin gerçeklerine bilhassa çok uy
gundur. Ona da iltifat edilmesini arz ederek, 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlar, ben bir takrir verdim, tak
ririmin hülâsası şu : 

«Emekli olup da Emekli Kurumuna bağlı bir 
göreve tekrar almanlar, ayrıldıkları zaman son 
maaş tutarlarından kendilerine 15 aylık ikrami
ye verilir. Eskiden aldıkları ikramiyeyi Sandı
ğa iade ederler.» 

Şimdi, şu tasarıyı bütün kürsüye çıkanlar 
müdafaa ettiler ve Hükümeti tebrik ettiler. Gay-
riâdil kanunların bugüne kadar getirmiş olduğu 
adaletsizlikleri bir kalemde düzeltecek mahiyet
te olduğu için, bu müdafaayı ve metni yaptı
lar. Haklılar. Kendilerine ben de iştirak ediyo
rum. Fakat, bu adaleti, bu hakkaniyeti düşünen 
şu tasarıda, bu maddenin şu arz ettiğim fıkrası 
eksik bırakıldığı müddetçe, getirmiş olduğu ada
let hissi biraz rencide edilmektedir. 

Sebebi, siz bir memuru idari olarak tekaüd-
ediyorsunuz. Aradan altı ay, bir sene geçiyor, 
nihayet iki sene geçiyor; bu memuru, memur 
olabilir gerekçesi ile tekrar idareye alıyorsunuz, 
kendisinden yıllarca istifade ediyorsunuz ve te
kaüdüne esas olmak üzere maaşından da muay
yen bir kesinti; diğer memurlarda olduğu gibi, 
aynen alıyorsunuz. O da vermem demiyor, ve
riyor. Peki, adamcağız sekiz sene, on sene, on
beş sene çalışıyor ikinci defa. Maaşı aslisi 50 
ile ikinci kere girmişse belki yüz, belki yüzelli 
oluyor, yahut seksenle giriyor, yüzyirmibeş olu
yor. Buna iştirak de ettiriyorsunuz, kanundur 
«peki» diyor, memur. Diyor ki bâzı arkadaşla
rım, «efendim biz onunkini de artırıyoruz. % 70 
hattâ % 80 den tekaüt oluyor bu ikinci kere. 
İşte burada adalet yerini buluyor.» doğrudur. 
Ama, ikramiyeye gelince, orada nedense bu ada
let hissi birden bire değişiyor, adamcağızın ma
aşını, nisbetini, ölçüsünü diğer emsali memur
lar gibi ayarladığınız halde, ikramiyeye gelince, 
ikramiyede birdenbire bir başka istikamete gi
diyoruz. Niye? Kanunlarda bir umumilik, bir 
seyyaliyet, bir seyyaniyet prensibi var. Burada 
ikramiyede bunu niçin değiştiriyoruz? Ar
kadaşlar, bana sorarsanız, bir memurun yeniden 
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vazifeye alınışı demek, itirafı kusur demektir. 
Eğer bir memur hakikaten haklı yere tekaüt 
edilmişse, idare haklı ise o memuru bir daha al
maz, alamaz, almaması lâzımgelir. Siz tekaüt 
ediyorsunuz, o memuru tekrar vazifeye alıyorsu
nuz, yani bir nevi yaptığınız muamelenin hatalı 
ve kusurlu olduğunu itiraf ile Devlet hizmetine 
terkar alıyorsunuz. («Danıştay kararı ile de 
oluyor» sesleri.) Danıştay kararı ile olur, Danış-
taysız da olur. Hükümete müracaat eder, evet 
sen elyaksın, diploman da, sıhhatin de müsaittir 
der alır, öyle alır, böyle alır. Şimdi bu bir iti
rafı kusur olduğuna göre, bir hatalı meselenin 
yeniden vaizfeye alınarak düzeltilmesi olduğuna 
göre, adamcağızın çekmiş olduğu bir de ıstırap 
var, bunu da hiç hesaba katmıyoruz. Nedir bu? 
Siz haksız yere tekaüt ediyorsunuz, aradan bir
kaç sene geçtikten sonra alıyorsunuz. Bu arada 
geçen müddet ne oluyor? Onun kesesinden gidi
yor, cebinden gidiyor, zamanından gidiyor. Em
salleri gidiyor, yukarıya çıkıyor. Bir terfi, belki 
de iki terfi emsalleri ilerliyor, kendisi geride 
kalıyor. Vazifeye tekrar aldığınızda o eksiklik 
hayatının sonuna kadar da devam eder. Ne ya
par? O aradaki farkı bir türlü kapamasına im
kân yok. Ama burada tekrar ikinci bir yara açı
lıyor bunlara ve muhterem arkadaşlarım, bu 
kimseler bir hüküm ile diğerleri gibi, emsali ile 
% 70 veya % 80 tekaüdiye maaşı alırken, eski 
kanunun da getirdiği bir esasa dayanılarak, 
«bir defa» sözünden mülhem, «ikinci ikramiye 
verilmez.» şeklinde karşımıza çıkılıyor. Doğru
dur. ikinci bir ikramiye ben de verilsin demi
yorum ama; diyorum M, birinci ikramiyeyi al
dıktan sonra kendisinden tahsil edilsin veya 
aradaki fark ödensin diyoruz. Yoksa hiçbir za
man diğer memurlara bir defa verilip, bunlara 
iki kere verilsin diye değil. Ama aradaki fark 
büyüktür. Şöyle ki, birinci defa tekaüt olduğun
da birçok memurlarda gördüğümüz gibi, bunlar; 
8 bin, 10 bin, en nihayet 15 bin lira almışlardır. 
Adamcağız 10 sene çalıştıktan sonra 150 ye çı
kacak ve 15 maaş ikramiye, o zaman 12 almıştı, 
şimdi biz artırıyoruz ve 3 maaş daha artırıyo
ruz. Bir de, maaşı o zaman azdı, şimdi çoğalı
yor maaşı; bir de oradan yükseliyor, üç maaş 
da bu taraftan. Aradaki fark muazzam oluyor. 
Yani, adamcağız ikinci kere asıl olarak tekaüt 
olduğunda emsalleri 150 ise onların alacağı 
30 000 lira, 40 000 50 000 lira, neyse tutarı, 

her halde büyük bir rakam olacak, bu bir defa 
almış olduğu 10 000 liranın, 11 000 İranın ze
bunu olacak ve bir daha ikramiye alamadan yal
nız tekaüt maaşı ile dönüp gidecek, yıllarca hiz
met ettikten sonra. Ben bunda adaletli bir ta
raf göremiyorum, arkadaşlar. Bunun gideril
mesi için bunu teklif ettim, iltifat buyurusanız. 
Ve bu maddenin altına bir fıkra olarak girerse 
gu gibi adaletsizlikler, şu, âdil olduğunu hepi
mizin ittifakla kabul ettiğimiz, methettiğimiz ka
nunda bu gayriâdil olan kısım da düzeltilmiş 
olur ve böylece tasarı yaralanmadan çıkar ve ha
kikaten bir haksızlık da tamir edilmiş olur. ilti
fat ederseniz teşekkür ederim, 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, buyurunuz. 
Hüseyin öztürk (Sivas) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım, elimizdeki kanun bir sos
yal adaletin getirileceğini bize müjdeliyen bir 
kanun. Fakat, bu kanunda bilhassa üzerinde 
durulacak birkaç maddeden bir tanesi de 3 ncü 
maddedir. Bu ek 3 ncü madde de, bir mantık 
çelişirliği var. Bu da, 30 yıl ile, 30 yılın altın
da ve üstünde olanların durumu. Aslında baş
ka bir maddesinde bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren, 20 yılını doldurmuş olan
lar 25 yıl üzerinden emekliliklerini de istiyebi-
lirler. öyle ise, 25 yıl emekliliğe esas olduğu
na göre, maaşlarının 15 katı olan ikramiye 25 
yıl üzerinden verilmeli, 30 yıl ve daha yukarı 
olanlar maaşlarının yüksekliği nisbetinde katı
nı zaten alıyorlar; 25 yıl ve 30 yıl arasında 
olanlar da yine maaşlarının 15 katı üzerinden 
alınmasının uygun olacağı kanaatindeyim ve 
kanun bir kesinlik ifade edecektir. Yoksa, bu
günkü hali ile bu maddede bir kesinlik yok
tur. Hattâ, birinci paragrafla ikinci paragraf 
arasındaki fikirlerde birbirine çelişirlikler var
dır. Bu yönde bir önerge de takdim ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın özmen, buyurunuz. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Arkadaşlar, 

kıymetli vakitlerinizi almak istemiyorum. Ga
yet az ve öz bir - iki kelime konuşacağım. 

Muhterem arkadaşım Hüseyin Kalpaklıoğlu 
bir nokta üzerinde dururken, insanların başına 
bâzı hâdiseler geleceğini ve bâzı hallerde keyfî 
olarak vazifeden uzaklaştırılacağını unuttu. 
Gördüğümüz misaller vardır, geçmişte. Geç-
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misteki misallerden 125 lira asli maaşı olan bir 
müfettiş arkadaşımızın keyfî bir hareketle va
zifesinden alındığını, Devlet Şûrasına dâva aç
tığını ve dâvayı 4 sene, 5 sene bekledikten son
ra tekrar vazifeye döndüğünü hatırlıyorum. 
Şimdi, muhterem arkadaşımın dediği, kabul 
buyurulursa o zaman Kmaytürk'ün ve Suphi 
Karaman'm söyledikleri gibi, büyük adaletsiz
lik ortaya çıkar. Biz şu kanunla hem Hükümeti 
tebrik ettik, hem bu kanunun 1961 Anayasası
nın ruhuna uygun olduğunu, sosyal adaleti ge
tirdiğini, sosyal güvenliği getirdiğini söyledik 
ve Emekli Sandığı mensuplarını da tebrik ettik. 
Binaenaleyh, muhterem arkadaşlar, Yüce Sena
tonun şerefine uygun olarak düşünmenizi ve 
bu kanunu çıkarırken didik didik etmenizi ve 
gayet güzel bir metin yazmanızı sizlerden rica 
ediyorum. Çünkü, muhterem Başkanımın da bi
raz evvel sizlere hatırlattığı gibi bir maddeyi, 
bir fıkrayı, bir bendi okurken bâzı hallerde bir 
virgül, bir noktalı virgül insanı şaşırtabilir. Biz 
bunları gördük, onun için sizleri rahatsız edip 
söylüyoruz. 

Sözlerimi toparlıyorum, muhterem arkadaş
lar. Ben, Kmaytürk'ün ve Suphi Karaman'm 
biraz evvel şurada gayet güzel izah ettikleri ve 
Sadi Koçaş arkadaşımın da teyidettiği üç ta
ne esaslı noktaya iştirak ediyorum. Askerlikle
rini er olarak yapmış ve iki sene devam etmiş 
arkadaşların bu kayıpları mutlaka tamir edil
meli vs borçlanmak suretiyle bu iki sene onla
rın memuriyetinden sayılmalıdır. Komisyon
dan da, Hükümetten de bu noktaya eğilmeleri
ni rica ediyorum. İnsan hayatında iki senenin 
ne demek olduğunu sizlere hatırlatırım, muhte
rem arkadaşlar. 

Bundan başka bir noktayı daha istirham 
ediyorum, sevgili arkadaşlarım. Devlet hizmeti 
10 sene, 15 sene, 20 sene sürmüyor, bâzı haller
de devlet hizmeti 53 sene de sürüyor, 50 sene 
de sürüyor. Binaenaleyh, şerefli bir Devlet me
muru vatanına ve milletine tatlı canını, kanını 
ve bütün enerjisini veriyor, beli bükülerek o 
daireden çıkıp gidiyor. Şimdiye kadar gördük
lerimize göre böyle bir memur arkadaşımız bir 
ev almak şerefine nail olamamıştır. Ondan son
ra yaşıyacağı 10 senesinde, 15 senesinde rahat 
ve huzur yüzü görmemiştir. Ama bu kanunla 
inşallah bir huzur yüzü göreceğini ben iimide-
diyorum. 
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Yalnız muhterem arkadaşlar, Yüce Senato
nun şerefli üyeleri, Büyük Millet Meclisindeki 
arkadaşlarımız sizi geçmişlerdir. Binaenaleyh, 
şurada Hükümetten ve komisyondan rica edi
yorum, acaba Devletin bütün imkânlarını sefer
ber ederek, fuzuli harcamaların üzerine eğile
rek Devlet dairelerindeki resmî arabaların ben
zinlerini kısarak ve daha pek çok fuzuli olan 
harcamaları kısarak şu Devlet memurlarını, be
li bükük Devlet memurlarını, emekliye ayrılan, 
50 sene hizmet gören Devlet memurlarını da
ha rahata kavuştur amaz mıyız? Senatonun şe
refine nail değil mi bunlar? Büyük Millet Mec
lisinde arkadaşlarım, evet, Büyük Millet Mec
lisindeki arkadaşlarım 24 ayı kabul etmişlerdir. 
Muhterem arkadaşlarım, 24 ayı kabul etmiş
ler, Senatomuzun Geçici Komisyonunda bu 15 
aya indirilmiştir. («Sayın özmen, siz, 8 nci 
madde üzerinde konuşuyorsunuz, halbuki bu 
3 ncü madde» sesleri) 3 ncü maddenin üzerin
de konuşuyorum, muhterem arkadaşlarım ve 
bitiriyorum; bitiriyorum arkadaşlarım, üzülme
yin. Ben bunun Millet Meclisinde kabul edildi
ği şekilde 24 aya çıkarılmasını Yüce Senatodan 
istirham ediyorum. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, buyurunuz. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, madde üzerinde 
çok konuşuldu. Bendeniz de tadil önergesi ver
diğim için bir - iki kelime ile maruzatta bulun
mak istedim. 

Bir defa bu güzel kanunun müzakeresi sı
rasında bir terim çok geçiyor. Sosyal adalet, 
sosyal güvenlik. Bu akşam radyo haberlerinde 
bu kelimeler bir hayli tekrarlanacaktır. Hemen 
belirtmek isterim ki buradaki sosyal kelimesi
nin sosyalistlikle birgûna alâkası yok. Bilâkis 
sosyalistliğin olduğu yerde, bu sosyal adalet 
ve böyle güzel kanunların çıkacağına ihtimal 
veren arkadaşlarınızdan değilim. 

Arkadaşlarım, şimdi, evvelce emekliye ayrı
lıp yeniden hizmete alınarak bir daha emekliye 
ayrılan zevata bir ikramiyenin verilip verilme
mesi münakaşa ediliyor. Bu ikramiye nedir ev
velâ? İkramiye, hiç şüphesiz iştirakçinin ve ku
rumların vermiş oldukları primlerden hâsıl 
olan bir neticedir. İştirakçi lehine kullanılması 
keyfiyetidir. Yani hukuki tarafı ile düşünürsek, 
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mademki sonradan emekliliği iptal edilmek su
retiyle veya emekliden yeniden kadroya alına
rak istihdamı cihetine gidiliyor. Beş - on sene, 
yirmi sene hizmet görüyor, yeniden emekliye 
sevk edilirken bir ikramiye almaya hukukan 
hak kazanıyor. 

Sonra arkadaşlarım, hepiniz takdir edersi
niz. İkramiyenin asıl mânası şu; Anadolunun bir 
köşesinde vazife gören bir memur emekli oldu
ğu zaman gidecek, farzı muhal, Ankara'da, İs
tanbul'da, Bursa'da daha ziyade emekli olanlar 
için, böyle hayat ucuzluğu olan yerlerde yerleş
me ameliyesi olacak. Bu adam ikramiye almazsa, 
efendim sen 15 sene evvel bir ikramiye aldın ye
ter sana derseniz, bunun kalkıp oradan oraya 
kadar intikalindeki zorluğu, yani evvelâ nefis
lerimizde bir defa bir muhasebesini yapmak su
retiyle de lütfen kabul edelim. Yani, ikramiye
nin anlamı, bu. Memurdur bugün. Bir memu
run kıt kanaat geçinebildiği de bir vakadır. Bi
naenaleyh, her şeyden evvel insaf hükümleri 
ile meseleyi ele alırsak, madem ki devlet hiz
metinde yeniden istihdam edilmiştir. Yeniden 
ikinci bir ikramiye değil. Bir ikramiye, evvelce 
aldığı ikramiyenin mahsubu suretiyle bir ikra
miye vererek eline geçecek üç beş kuruşla bu 
ailenin gidip bir yerden bir yere yerleşmesini 
temin etmek hem hakkaniyet icabı olur, hem de 
bu ikramiye mefhumunun mânasına uygun dü
şer. Zannediyorum ki, devlet içinde, altından 
kalkılamıyacak büyük teşkilâtlar, hiç şüphesiz 
ki, bu tarzdaki bugün fiili hizmet görenlerin 
emekliliğe ayrılma keyfiyeti birkaç seneye da
ğılmış olacaktır. Cemiyetimizin, bir aileyi bu 
şekilde emekliye ayırırken, onu sıkıntı içine 
düşürmesinin gereksizliğini arkadaşlarımda ka
bul edeceklerdir ümidindeyim. Zaten emekli ka
nununun tatbikatında zannediyorum bir hata 
vardır. Danıştay karar veriyor, Emekli Sandı
ğı bunu birçok zamanlar yerine getirmiyor. 
Çünkü, kanunda sarahat vardır «bir defa» dır 
diye. Yine ikramiye bir defa alınmış oluyor. Ev
velkini mahsubetmek suretiyle bir ikramiye ve
rilmiş oluyor. Fark bundan ibaret olacaktır. 

Bir de ayrı bir tadil önergem vardır. Ayrı
ca söz almamak için arz edeyim. 6 ay ve kesir
lerinin tam yıla ifrağ edilmesi hakkındaki tek
lifimizin de, şimdiye kadar, evvelce de tatbikat
ta umumiyetle böyle oluyordu. Maliye Bakan
lığı da bu mevzuyu uygun mütalâa etmiştir. 

Bu cihetin de dikkate alınması suretiyle deği
şiklik yapmanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim maddenin müzakere
sinin kifayeti hakkında takrirler var okutu
yorum. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Bir sualim var efendim. 

BAŞKAN — Sualinizi hariç tutalım. 

Sayın Başkanlığa 
Ek madde 3 üzerindeki müzakerelerin kifa

yetini arz ve teklif ederim. 
Samsun 

Enver Işıklar 

Başkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifa

yetini arz ederiz. 
Sakarya Ankara 

Osman Salihoğlu Yiğit Köker 

SAMI KÜÇÜK (Tabu Üye) — Kaç arkadaş 
daha vardır efendim. 

BAŞKAN — Beş arkadaş daha var. Bu ka
dar takrir vardır. Bu takrirler bütün fikirleri 
teklif haline getirmiştir zannediyorum. Kifayeti 
oylamaya mecburum bendeniz efendim. Sayın 
Tuna'nm suali kifayetin dışında kalmak şar-
tiyle maddenin müzakeresinin kifayetini oyla
rınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Sayın Tuna sualinizi ki
me soruyorsunuz efendim? Komisyona mı? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Komisyon ve Hükümete. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Halen yürürlükte bulunan Emekli Sandığı, bu 
emeklilik hakkındaki kanuna göre, evvelce bir 
emekli olmuş bilâhara, emekliliğin devam ede
ceği bir hizmete girmiş bulunanlar ne kadar 
hizmet görürse görsün, ilk defa emekli olarak 
çalışmaya başladıkları için, ikramiye alamamak
tadırlar; halen ki tatbikata göre. Bu üçüncü 
madde, halen tedvin etmekte olduğumuz üçün
cü madde, emekli olduktan sonra, emekliliği 
devam eden bir hizmete girenlerin, hizmetleri 
yekûnu nazara alınmak suretiyle, bir defaya 
mahsusu olmak üzere emekli ikramiyesi verile
bileceği iddia olunmaktadır. Bu doğru mudur? 
İkramiye verilebileceği bu maddenin içinde 
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mündemiçtir, denmektedir. Fakat okuduğumuz 
saman buram, bu fikrin doğru olduğu anlaşıl
makla beraber vuzuhtan âri olduğu da meydan
dadır. Netice itibariyle sualim şu oluyor : Emek
liye aynimin, iki yıl hizmet görmüş malulen 
om.jkli olmuş. Ondan sonra Devlet hizmetine 
girmiş, 32 yıldan beri hizmet görüyor. Tuttu 
emekliliğini istiyor. Bu vatandaş mis, bu me
murumuz emeklilik ikramiyesi alacak mıdır, 
alamıyacak mıdır? Bunun cevabını rica ediyo
rum, Hükümet ve komisyondan. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Balkanı Sa
yın İskender Cenap Ege. . Buyurun efendim. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI İ CENAP 
EGE (Aydın) — Çok muhterem Balkan, muh
terem arkadaşlarım; müzakeresini etmekte ol
duğumuz madde üzerinde bir hayli arkadaşımız 
süz aldılar ve konuşmalar yaptılar, öyle görü
lüyor ki, bu bizim 6 - 7 maddelik tasarı bir 
hayli münakaşalara sebebolacak ve hu arada 
bir hayli de önergeler verilecek. 

Efendim bu, ek ikinci madde üzerindeki ko
nuşmalarda;. muhterem arkadaşlarımızdan bir 
kısmı, ikinci ikramiye mevzuuna dokundular. 
Biz komisyon olarak, memuriyet yapmış, emek
liye ayrılmış bir defa emekli ikramiyesi almış 
olan kişilerin tekrardan Devlet memuriyeti al
dıklarında ikinci bir ikramiye almalarınım uy
gun olmadığı kanaatindeyiz. Şöyle ki, muhte
rem arkadaşlarım, hatırlarlar, emekli kesenek
lerinin ikramiye ile alâkası yoktur, Emekli ke
penekleri, emeklilikle ilgili maaş artmalarında 
mevzuubahistir. İkramiye ise, Emekli Saıubğı 
tarafından ödenmez, kurumları tarafından öde
nir. Ve bir defaya mahsustur. Bunun sebebi de, 
bu devre içindeki bir sigorta gibi karşılığı ve
rilmektedir. Emekliliğin 30 yık do!durup; 30 
yıldan daha fasla hizmet verenlerin de bu 30 
yılın üzerine her geçen yıl için nasıl 30 yıldan 
aşağıya doğru bir maaş inerek ikramiye verili
yorsa bu tarzda bir ikramiye verilmesinin tek
lifi vardır, arkadaşlarımız tarafından. 

Muhterem arkadaşlarım, barem kanunları 
muvacehesinde tavan, taban tesbit edilmiştir ve 
tavanı, emeklilik olarak 30 yılı kabul etmiştir, 
30 yıldan sonraki hizmetlerin ikramiye ile ilgisi 
yoktur, ama bunlar kendi emekliliklerinde el
bette bu hizmetlerinin karşılığını alırlar. 30 yı
lın üzerinde yapılan hizmetin, ikramiyeye dâ-
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hil edilmesinin düşünülmediğini ve bu şekilde 
karar aldığımızı ifade ederim. 

Bir husus da askerliğin, yani her hangi bir 
memur askere alındığı takdirde er olarak vazi
fe görürse, bu er olarak görülen sürenin de 
emekliliğe dâhil edilip edilmemesi meselesidir. 
Bu ayrı bir kanun mevzuudur. Bu konuşmakta 
olduğumuz kanunla ilgili değildir. Zaten öyle 
hatırlıyorum ki, bundan I - 2 sene önce, bu 
konu ile ilgili bir kanun teklifi veya tasarısı 
getirilmiş ve Yüce Komisyondan reddedilerek 
geri çevrilmişti. Ancak bu hususta 657 sayılı 
Kanunda, Personel Kanununda, Devlet Memur
ları Kanununda bir 83 ncü madde vardır ki, bu, 
askerlikte gecen hizmet sürelerinin terhislerin
den sonra kurumlarına dönmelerinde derece ve 
kıdemlerine intibak işlemi yapılırken memur
lukta geçen seneler gibi hesaplanır şeklinde bir 
maddedir. Kanunun tatbiki ile beraber elbette 
bu tarzda vazifeli olanlar ve askerliklerini er 
olarak geçirenlerin de bu kanunun maddesin
den istifade edecekleri muhakkaktır. 

Muhterem arkadaşlarımın ısrarla üzerinde 
durduğu emekliye ayrılanların tekrardan vazi
feye almmalariyle ilgili, diğer arkadaşlarımın 
da üzerinde durdukları, burada isim vermiyo
rum ama bir hayli arkadaşımız bu mesele üze
rinde durmuştur, muhterem arkadaşlar, burada 
emekliye ayrıldıktan sonra tekrar vazife ala
caklar üzerindeki hassasiyeti bir noktada bir 
çelişkiye düşüyor gibi geliyor bana. Bir taraf
ta bu kanun metnine, tasarıya bir madde ek-
lemiye kalkıyoruz emekliye ayrılanların tekrar 
vazifeye alınmaması diye, bir taraftan da arka
daşlarımız hassasiyetle emekliye ayrıldıktan 
sonra vazife alanların tekrar ikramiye almaları 
meselesini getiriyorlar. Ne ise tabiî kendi görüş
leridir, beyle bir ifadede bulunabilirler. Ancak, 
emekliye ayrılmış olan kişilerin almış oldukla
rı, yani i nci defa emekliye ayrılmış olan ki
şilerin, eğer ikinci defa vazife talebeder de va
zifeye girerse ikinci ikramiyeyi hak etmeleri 
sosyal adalet prensiplerine uygundur, diye ifa
dede bulunan arkadaşlarıma bir noktayı daha 
hatırlatmak isterim, muhterem arkadaşlarım. 
Far-zumuhal arkadaşlar, 20 000 lira ikramiye 
alan bir ki^i ayrılmıştır, 3 - 5 sene sonra tekrar
dan vasiıe alınış olabilir. Ama düşünmek lâ
zım ki bu 20 000 lira alan insan bu seneler içe
risinde bu parayı tahvilât olarak, banka faizi 
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olarak veyahut da her hangi bir işe yatırarak 
da çalıştırma imkânına sahiptir. O bakımdan 
2 nci defa vazifeye girdikten sonra eğer bir 
sosyal adalet mevsuubahis ise bu işletilen para
nın da bir faizini, gelirini düşünmek mecburiye
ti hâsıl olur. O bakımdan ikramiye ile emeklilik 
meselesini karıştırmamak lâzımdır. Memuriyete 
ikinci defa alınandan yapılan kesenekler, emekli 
keseneği, iştirakçinin ikramiyesi ile alâkalı de
ğildir, o sandığa ödemektedir ve ikinci defa va
zife aldığı saman ki hizmeti süresince almış ol
duğu kıdemlerin emekliliğine eklendiği zaman 
vermiş olduğu, toplanan primler işte onu kar-
şıhyacaktır. Meseleler bundan ibarettir. Ve ben 
daha uzun konuşarak vaktinizi almak istemiyo
rum, çünkü öyle görüyorum ki önergelerde ay
rı ayrı bu meseleler ürerinde durulmaktadır, 
önergeler geldikçe, müsaadenizle biz, Hükümet 
tabiî kendi fikrini belli edecek, biz de komisyon 
olarak görüşlerimizi ifade edeceğiz. Katılıp ka
tılmadığımızı beyan edeceğiz. Teşekkür ederim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sorumu lütfen. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI i. CENAP 
EGE (Devamla) — Sorunuz müspettir. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Maddede vuzuh yok, anlaşılmıyor, diğer arka
daşlarımız da aynı şeyi dermayan ettiler. Fakat 
okunduğu saman bu anlaşılmıyor. 2 sene hiz
met görmüş malulen emekli olmuştur, 32 yıldan 
beri çalışıyor, ikramiye alacak mı, almıyacak 
mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI i. CENAP 
EGE (Devamla) — Alacak efendim, alacak. Ta
biî 1 nci ikramiyeyi almamışsa alacak, gayet ta
biî. Zatıâliîiiz de burada konuşurken o şekilde 
ifade ettiniz. 

BAŞKAN — Efendim Hükümetin bir diye
ceği?... 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (Ba
lıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, ifade bu
yurdular, Sayın Tuna'ya aynı şekilde cevap ve
receğiz. 

BAŞKAN — Peki efendim. Son söz Sayın 
Ucuzai'm ... Yok. 

Takrirleri okutuyorum efendim. Sayın Alp
aslan bir madde teklifini okutuyorum efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 
Ek madde 3. — Emekli, âdi malûllük veya 

I vazife malûllüğü aylığı bağlananlardan, fiilî 
i hizmet süreleri 30 yıl veya daha fazla olanlara, 

her fiilî hizmet yılı için, bağlamaya esas tutu
lan aylıklarının yarısı, bir defaya mahsus olmak 
üzere (emekli ikramiyesi) olarak ödenir. 

Şu kadar ki, verilecek ikramiyenin miktarı, 
bağlamaya esas tutulan aylığın 15 katını geçe
mez. 

Fiilî hizmet süresi 25 yıl ile 30 yıl arasında 
bulunanlara da birinci fıkradaki esaslara göre 
ikramiye verilir. 

ikramiyenin hesabında, 6 ay ve daha f a,s!a yıl 
kesirleri tam yıl sayılır. 6 aydan az kesirler 
nazara alınmaz. 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — Efendim Hükümet ve komisyon 
iştirak ediyor mu buna? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Efendim bu 6 ay 
hükmü yeni geldiği için uygun mütalâa ediyo
ruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ORAL KA-
BAOSP&ANOĞLU (Manisa) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — 6 ay hükmü yeni geldiği için 
uygun mütalâa ediyor, Hükümet ve komisyon. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Benim 
teklifim bundan daha aylan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, öyle 
ise değişiklik istiyen bütün takrirleri okutayım. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Muhte
rem Başkan, takrirler üzerinde söz hakkı veriyor 
musunuz? 

BAŞKAN — Takrir sahipleri umumiyetle 
takrirlerini izah edip verdiler. İkinci bir defa 
takrirleri üzerinde, takrir sahiplerine söz vermi-
yeceğim. Yalnız, takrir sahibi olmıyan başka bir 
takrir üzerinde söz istiyene söz veririm. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının ek 3 ncü maddesinde aşağıdaki 

yazılı olduğu şekilde değişildik yapılmasını asy-
gı ile arz ederiz. 

Manisa Denizli 
Doğan Barutçuoğlu Hüseyin Atmaca 

Kars Adana 
Sırrı Atalay Mukadder öztekin 

Kontenjan 
I Sadi Koçaş 
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GEREKÇE 
Emeklilik Devlet hizmetinde çalışanların 

sosyal güvenliklerinden ayrı olarak hizmetleri
nin karşılığıdır, ikramiye sosyal güvenlikle ilgili 
bir Devlet yardımıdır. Komisyon tasarıya ekle
nen bâzı maddeleri kabul etmeyişinin bir gerek
çesi olarak prensiplere bağlılığı kanunların ge
nelliğini öngörmüştür. 30 yıllık emeklilik için 
kabul edilen esas, 30 yıldan çok olunca artma az 
olunca azalma prensibi karşısında ikramiye ve
rilişinde 30 yıl esas alınarak 30 yıldan az olan 
durum için eksiltme var. 30 yıldan çok olan du
rum ise fazlalaştırma yoktur. 

Konan prensip ortadan kalkmış oluyor. Esa
sen hizmetin ölçüsü içinde bir hak olan emekli
lik yanında «ikramiye» ismi ile ifade edildiği 
üzere bu «sosyal» güvtnlik ile ilgili Devlet yar
dımıdır. Bu yardım için de «genel bir prensip» 
kaidesi emeklilik olabilir. 30 yıl esası az veya 
çokluğu değil «Emeklilik» vakıasıdır. Bu sebep
le, emeklilik hakkına kavuşanlara «aynı» «yar
dım» «olan ikramiyede eşitliği sağlamak gerek
lidir. Emekli olan Devlet memuru aylığına esas 
tutulan görev aylık veya ücret tutarının 15 ka
tını bir defaya mahsus olarak almalıdır. Geçici 
Komisyonun temel düşünce prensibine ve «ik
ramiye» müessesesine en uygun kanun tekniği de 
bunu gerektirir. 

Ek üçüncü madde 
Emekli âdi malûllük veya vazife malûllüğü 

aylığı bağlananlara (Emekli ikramiyesi) adı ile 
bu aylıklarına esas tutulan görev aylık veya üc
retleri tutarının 15 katı bir defaya mahsus ol
mak üzere ödenir. 

Yüksek Başkanlığa 
Ek 3 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif ederim. 
Adana 

M. Yılmaz Mete 

Ek Madde 3. — Emekli, âdi malûllük veya 
vazife malûllüğü aylığı bağlananlara her tam 
fiilî hizmet yık için, bağlanmaya esas tutu
lan görev aylık veya ücretleri tutarının ya
rısı nisbetinde ve bir defaya mahsus olmak 
üzere emekli ikramiyesi ödenir. 

Emekli ikramiyesi hiçbir suretle emekliliğe 
esas tutulan aylık veya ücret tutarının 20 ka
tını geçemez. 

Gerekçe : 
Bu değiştirilen madde ile şimdiye kadar 

uygulanan hizmet süresi kaydı kaldırılmış, 
daha adilâne bir esas olmak üzere, 40 seneye ka
dar hizmet etmiş olanlara emekliliğe esas 
tutulan görev aylık veya ücretleri tutarı
nın yarısı nisbetinde bir ikramiyenin bir defaya 
mahsus olmak üzere verilmesi öngörülmüştür. 

Değiştirge önergesinin verilmesinden gaye 
ve bundaki isabet derecesi birkaç noktadan ele 
alınabilir : 

1. Emekli, âdi malûllük veya vazife malûl
lüğü aylığı ikramiyesi fiilî hizmetten ayrıl
ma durumunda olanların hepsine şâmil ol
malı ve ancak hizmet süreleri fazla olanlara 
daha yüksek ölçüde tatbik edilmek suretiyle, 
enerjisi ve imkânı fazla olanların daha uzun 
süre hizmetleri teşvik edilmelidir. Madde met
nine göre 20 sene sonunda emekliye ayrılan 
bir memura son ücretinin 10 katı, 30 sene 
sonunda ayrılanlara 15 katı ve 40 sene sonun
da ayrılanlara ise 20 katı emekli ikramiyesi ola
rak verilebilecektir. 

2. ikramiye miktarının 20 aylığın da üze
rine çıkarılması, ileri yaşlarda bulunup da Dev
let mekanizmasındaki dinamizme engel ol
ması muhtemel bulunanların daha uzun süre 
hizmette devamlarına yol açar ki, bu memur 
kadrosunu dinçleştirme prensibine aykırıdır, 

3. Bu değişiklik yapıldığı takdirde, 24 
maaşın 30 yaşını doldurmuş olanlardan baş
lanmak suretiyle bir sene içinde verilmesiyle üst 
kademelerin birdenbire boşalmasına yol açaca
ğı yolundaki mahzurları da ortadan kaldıracak
tır. Zira 30 yıllık süre sonunda emekliye ay
rılacaklara ücretlerinin ancak 15 aylığının ve 
40 yıl sonunda emekliye ayrılacaklara ise 20 
aylığının ikramiye olarak verilmesi suretiyle, 
en verimli çağında olup kilit noktalarda görev 
alanların daha bir süre hizmet etmelerini 
ve Emekli Sandığına aidat vermekte devamları
nı sağlıyacaktır. 

Ancak 40 yıldan fazla olan süreler için 20 
aylık ikramiyeden öte bir hak tanınmaması 
yoliyle, artık ileri yaşlara ulaşmış olarak 
enerjisi azalmış bulunanları (aylıklarının 
% 80 ini esasen Ek Birinci Madde ile emekli
liklerinde alabileceklerine göre) biran önce âm
me hizmetinden ayrılan imkânına iletmek, bi
zatihi o hizmetin selâmetinin ve bütüniyle ye-
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rine getirilmesinin de icabıdır. Mamafih mad
de metninde görevini kemaliyle yerine geti
renleri 855 yaşından önce emekliye ayrılmaya 
zorlayan bir husus da bulunmamaktadır. 

4. Bu değişiklik hizmet kademelerinde ani 
bir boşaltmayı önliyeceği için Hazineyi de 
zor duruma düşürmiyecek, Devlet bütçesinin 
iktiham edemiyeceği bir ödeneği de gerektirmi-
yecektir. 

5. Nihayet maddenin devamlı olması da 
ikramiyeler noktasından emeklilik statüsüne 
yeni bir istikrar getirecektir. 

Saygılarımla. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan, 5434 sayılı T. 0. Emekli 

Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldı
rılmasına dair kanun tasarısında Ek Madde 
3, e son fıkra olarak aşağıdaki ibarenin eklen
mesini arz ederim. 

Tabiî üye 
Suphi Karaman 

«Emekliye ayrıldıktan sonra, kurumlarda 
emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tekrar 
alınanların almış oldukları emekli ikramiye
leri geri alınmaz. Bunların sonradan emekliye 
ayrılmaları halinde, evvelce almış oldukları 
ikramiyenin son defa tahakkuk ettirilecek emekli 
ikramiyelerinden mahsufrolunması ve farkının 
kendilerine ayrıca ödenmesi suretiyle muamele 
yapılır.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının Ek Madde 3. 

üne aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

«Emekliye ayrıldıktan sonra, emeklilik 
hakkı tanınan bir göreve atanmış olup da bu 
kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yeniden 
emekliye ayrılanlara, evvelce almış oldukları 
emekli ikramiyesinin mahsubu sonundaki fark, 
emekli ikramiyesi olarak ödenir. 

23 . 1 . 1969 
Saygılarımla. 

Konya Artvin 
Fakih özlen Fehmi Alpaslan 

Sayın Başkanlığa 
5434 sayılı Emekli Sandığı kanun tasarı

sının Ek 3. ncü maddesine aşağıdaki fıkraların 
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eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Burdur 

Faruk Kıtaytürk 

«Tam yılı doldurmıyan aylar kist hesa
biyle her ay yarım ikramiyenin 1/12 si nis-
betinde ilâve ve ay kesirleri tam ay sayılır.» 

«Memurların er olarak askerlikte geçen 
müddetleri, emeklilik ve terfi sürelerinden sayı
lır. Emekli aidat ve ikramiyeleri buna göre 
tahsis edilir. Er olarak görev yapanlardan hiz
met müddetleri borçlandırılarak defaten veya 
iki taksitte kesilir.» 

Sayın Başkanlığa 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa aşağı

daki «ek madde» nin ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Burdur 
Faruk Kmaytürk 

Ek Madde 3. — Emekli, âdi malûl veya va
zife malûllüğü aylığı bağlananlardan fiilî 
hizmet süresi 30 yılı doldurmuş bulunanlara 
(emekli ikramiyesi) adı ile, bu aylıklarına 
esas tutulan görev aylık veya ücretleri tutarı
nın (15) katı bir defaya mahsus olmak üzere 
ödenir. 

Bu ikramiye fiilî hizmet süreleri 25 yıl ile 
30 yıl arasında bulunanlara, her tam fiilî hiz
met yılı için, bağlanmaya esas tutulan gö
rev aylık veya ücretleri tutarının yarısı nis-
betinde ödenir. 

Fıkra eklenmesi : Tam yılı doldurmıyan ay
lar kist hesabiyle her ay yarım ikramiyenin 
1/12 si nisbetinde ilâve ve ay kesirleri tam ay 
sayılır. 

BAŞKAN — önce tüzüğümüze göre deği
şiklik istiyen takrirler, çıkarılmasını istiyen 
takrirler, sonra değişiklik, sonra ilâve istiyen 
takrirler oylanır. Çıkarılmasını istiyen takrir 
ve değişiklik istiyen takrirler vardır. 

(Kars Üyesi Sim Atalay ve arkadaşlarının 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddede değişiklik istiyen 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Nazarı dik
kate alınmasını kabul edenler... (Komisyon ve 
Hükümetin fikri nedir, sesleri) Sordum efen
dim. Hükümet ve komisyon katılmaktadır, ka
bul etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. İkinci 
takriri okutuyorum. 
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(Adana Üyesi Muslihittin Yılmaz Mete'nin 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon iştirak 
etmemektedir. Takririn nazarı dikkate alınma
sını oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Sayın Kmaytürk'ün ve Sayın Alpaslan'ın 
takriri. 

(Burdur üyesi Faruk Kmaytürk'ün öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Alpaslan'm öner
gesini de okutayım. Aykırılık derecesine göre 
ikisini de oylıyacağım efendim. 

(Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon sayın 
Fehmi Alpaslan'ın takririne iştirak ediyor. Sa
yın Kmaytürk'ün mü takririne iştirak ediyor
sunuz? Şimdi ikileşinee aykırı takrir sayılıyor 
sayın Kınaytürk'ünkü. Hangisine iştirak edili
yorsa ona göre aykırılık derecesine g"öre oylıya
cağım, efendim. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Faruk 
Kmaytürk'ün takriri üzerine konuşmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Erdoğan. 
A2Mİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Çok muh

terem arkadaşlarım; okunan her takrir de mahi
yet itibariyle birbirinden pek o kadar farklı 
değilse de ay ve aitı aylık meseleler üzerinde 
biraz daha vuzuha ulaşabilmek için huzurunuza 
bir iki dakika işgal etmek mecburiyetinde kal
dım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarını, bir defaya 
mahsus olarak verilen bu ikramiye 30 seneyi 
ikmal eden emekliler için, hizmetliler için ka
bul edilmiş olan bir esas. Maddede bir tam yıl 
diyor. Peki bu bir tam yıl olmamışda 8 ay ol
muş, 9 ay olmuş, 6 ay olmuş, 4 ay olmuş. Bura
da vaziyet ne olacaktır? Şimdi bunu esaslı ve 
sosyal adalete, ki bahsi çok yapıldı, sosyal ada
lete ve hak duygularına en uygun olanını bul
mak için biraz imâli fikir etmek zarureti hâsıl 
olmuştur. Şimdi nazarı dikkatinizi 1 nci maddeye 
çekmek istiyorum. 1 nci maddede şöyle bir hü
küm var. Diyor ki, emekli keseneği yahut emek
li aidatı bağlananlar gün aya iblâğ edilecek. 
Ay olduğu takdirde 12 de % 1 nisbeti ile nazarı 
itibara almıyor. Peki şimdi burada onikide bir 
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olmak üzere % 1 nisibetinde aylığa taksimat ya
pıldığına göre, ikramiyeye hak kazanmış olan 
bir emekli iğin de hiç olmazsa aynı şeyin tatbik 
edilmesi bence hak duygularına dalha uygun dü
şeceği kanısındayım. Bu itibarla Kmaytürk'ün 
bu mevzundaki takriri sosyal adalet ve hak duy
gularına daha uygun geldiği kanısındayım. Bu 
itibarla 25 yılını ikmal etmiş ve emekliliğini is
temiş olan bir emekli için ikramiye hesabında 
eğer hizmeti bir tam yıl değilde tam yılın ayları
na tekabül ediyorsa her ayın onikide biri na
zarı itibara alınarak buna ikramiye hakkının 
tanınması hak ve sosyal duygulara daha uygun 
düşeceği cihetle bu şekilde Kmaytürk'ün takri
rine iltifat buyurulmasını arz ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takriri tekrar okutuyorum, 
efendim. 

(Burdur üyesi Faruk Kmaytürk'ün ikinci 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet iştirak 'ediyor mu 
efendim. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (Ba
lıkesir Milletvekili) — Hayır. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI i, CENAP 

EGE (Aydın) Hayır. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon iştirak 
etmiyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenüer... Takrir kafcul editoe-
miştir. Şimdi Sayın Alpaslan'ın takririni oku
tuyorum : 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Efen
dim bir yanlışlık olabilir oylamada. Yeniden oy
layın lütfen. 

BAŞKAN — Efendim iki üyenin de fikrini 
alarak tefhim ettim. Bizim bir tereddüdümüz 
olmadı, olsaydı oylardık efendini. 

Buyurun takriri okuyum. 
(Artvin üyesi Fehmi Alpaslan'ın önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (Ba

lıkesir MilldtvekiM) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI i. CENAP 

EGE (Aydm) — Takdire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet iştirak ©diyor. Komis

yon takdire bırakıyor. 
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SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — önerge
nin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaman, öner
genin -aleyhinde. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, emeklilik ikramiyesi
nin hesabımda bugüne kadar, T. C. Emekli San
dığı kurulduğu 1 Ocak İS50 tarihinden bugüne 
kadar, yıl esası esas tutulmuştur. Ama emekli 
maaşı bağlanırken ay ve saire hesabediliyor. 
Bizilm bu kanunda da bu var. Şimdi bu anda 
bunu altı aya götürmek, daha önceden ay hesa-
bedebilirdi ayı reddettik, aya götürmek gibi bir 
düzen var. Bence bir kanunun, köklü bir kanu
nun T. 0. Emekli Sandığı Kanunu 1 Ocak 
1950 denberi köklü bir kanun durumundadır. 
Köklü kanunlarda reform niteliği taşıyan biraz 
evvelki maddeler Türkiye'de namütenahi, sekiz 
dokuz çeşidi bulmuş olan emekliMk statülerinin 
hepsini bir araya getirmesi bakımından çok ye
rinde. Ama böyle teferruat maddeleri kanunun 
içerisinde yapmak bundan önceki kişiler için de 
yine haksızlıklar doğuracak. Nitekim 4 - 5 yıllık 
Parlâmento'da, biliyoruz üç sene evvel, beş sene 
evvel uygulanmış bir hak veya bugün çıkmıış 
bir hakkı üç sene evvel, dört sene evvel bu hak
tan istifade edemiyenlerin zorlamaları oluyor, 
kamu oyunda. Binaenaleyh, bu türlü zorlamala
ra kamu oyuna düşürmemek için bence bundan ev
vel basit bir madde kanunun tümü ile hiç bir 
alâkası yok bu maddenin. YüzbMeri ilgilendi
ren kanun görüşülüyor. Halbuki burada üç beş 
kişinin belki birkaç kişinin hakkı bahis konusu
dur. Bu gibi şeylerde uygulanmakta olan, alı
şılmış bir düzeni bozmak mahzurludur. Saygıla
rımı sunarım. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Soru soracağım Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Ne hususta efendim, 
İSA BİNGÖL (Muş) — Takrir hususunda. 

Bu konuda efendim. 
BAŞKAN — Efendim, müzakerie bitti, şimdi 

takrir konusunda sual olmazki efendim. Takrir 
Hükümetin veya komisyonun değil ki efendim? 

İSA BİNGÖL (Muş) — 334 sayilı Kanun me
ridir. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl maddenin müza
keresi bitti. Şimdi takrirler oylarla neticelene
cek. Onun için artık takrirler üzerinde sual sor
ma gibi, müzakere gibi bir şey mevzuubahs de-
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ğil. Sadece takririn leh ve aleyhinde birer kişi
ye söz verilir. Aleyhimde söz istediler verdik ve 
usul bitti. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Efendim, 334 sayılı 
Kanunda sarih hüküm vardı. Şayet o hüküm 
artık hükümlü değilse bu takrir mevzuubahs 
olur. Yürürlükte ise bu takriri lüzum yok de
mek istemiştim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI i. CENAP 
EGE (Aydm) — Bu muvakkat bir hükümdü. 
Biz devamlılık temin eden bir hüküm getiriyo
ruz. 

BAŞKAN —- Takriri oylarınıza aız ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenlor... Ka
bul edilmemiştir efendim. 

Bir başka takrir var, onu okutuyorum. 
(Burdur Üyesi Faruk Kınaytürk'iin birinci 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu 
efendim. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (Ba
lıkesir Milletvekili) — Erler hakkında yeni ha
sırlanan bir tasarıda hüküm getirilmektedir. 
Buna lüzum görmüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın komisyon, 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İ. CENAP 

EGE (Aydın) — Katılmıyoruz, 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir efendim. 

Bir başka takrir gelmiştir, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 

ek ve geçici maddeler eklenmesine dair 749 S. 
sayılı Kamın tasarısının Ek 3 noü maddesine 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Burdur 
Faruk Kmaytürk 

Fikra : 
«Emekliye ayrıldıktan sonra, kurumlarda 

emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tekrar alı
nanların almış oldukları emekli ikramiyelerinin 
geri alınmıyarak sonradan emekliye ayrılmaları 
halinde evvelce almış oldukları ikramiyelerinin 
son defa tahakkuk ettirilecek emekli ikramiye
lerinden mahsup ve farkının kendilerine ayrıca 
ödenmesi suretiyle muamele yapılır.» 
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BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Mileıtveküi) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI i. CENAP 

EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı

yor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kalbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir başka takrir var, okutuyorum : 

Başkanlığa 
Ek 3 ncü maddeye (Emekli olup da, emekli 

kurumuna bağlı bir göreve tekrar alınanlar ay
rıldıkları zaman son maaş tutarlarından kendi
lerine 15 aylık ikramiye verilir. Evvelce aldık
ları ikramiye kendilerinden geri alınır.) fıkra
sının eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. Katıl
mıyor. Komisyon katılıyor mu?.. Katılmıyor. 
Talkriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Bir başka takriri okutuyorum. 
(Tabiî üye Suphi Karaman'in önergesi tek

rar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?... Ka
tılmıyor. Komisyon katılıyor mu?.. Katılmıyor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

(Takrirler aynı mahiyette sesleri) Efendim, 
aynı mahiyette de olsa okunacaktır tabiatiyle. 
(Aynı, sesleri) Tamamen motamot aynı değil 
efendim. Tetkikimizden geçmiştir, motamot aynı 
olsa oya koymıyacağız. 

Şimdi, okunan takrirlerin ikisi de aynıdır bir 
defa da ikisini birden oylıyacağım. 

(Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan ve Konya 
Üyesi Fakih Özlen'in önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Öbürü oylandığı için bunu oy
lamaya mahal yoktur. Bir başka takrir var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 

ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu ka
nunun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ile takibedilen hedef : 

Emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü ile 
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emekliye ayrılmış ve ayrılacak olanların biraz 
refaha kavuşturulması ve asker ve sivil emek
lileri arasındaki farkın izalesi olduğu malûmla
rıdır. 

42 sayılı Kanunla emekli olmuş olanlar ken
di istekleriyle derhal sivil sektörde vazifeye 
koşmuşlardır. Esasen 42 sayılı Kanunun gerek
çesinde ordudan ayrılan bu arkadaşların sivil 
sektörde çalıştırılma sebebi zımni olarak za
man zaman bahis konusu olmuştur. 

Diğer hiçbir emekliye benzemiyen yeniden 
göreve başlaması ile birlikte emsalleri gibi 
emekli keseneklerini ödiyen 42 sayılı Kanunun 
mağdurlarını ikinci defa mağduriyetten, an
cak evvelce almış oldukları emekli ikramiyele
rinin bugünkü durumda ve tasarı halindeki bu 
kanuna göre tekrar hesaplanması halinde bü
yük bir haksızlık giderilmiş olacaktır. 

42 sayılı Kanunla emekli olup halen 535 ki
şi İçişleri Bakanlığına ait 7126 - 85 - 107 ve 
108 sayılı Kanunlara tabi kadrolarda çalışmak
tadır. 

Genel bütçe ve katma bütçeli dairelerle 
Devlet Ekonomi kanunlarındaki 108 sayılı ka
nuna tabi kadrolarda ise tahminen 450 - 500, 
42 sayılı Kanunla emekli olan personel vardır. 

42 sayılı Özel Kanunla genç yaşta emek
liye sevk edilmiş ve içlerindeki vazife aşkı do-
layısiyle emekliliğine derhal son vererek Emek
li Sandığına tabi yerlerde görev almış kimsele
rin bir ikinci defa daha mağduriyetini önle
mek bakımından ilişikte sunulan tasarının ek 
3 ncü maddesine ek fıkra olarak tasarıya ek
lenmesine zaruret vardır. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun ek ve geçici maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısının geçici 3 ncü maddesine aşa
ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Ek Madde 3 e ek fıkda : 
42 sayı lı Kanunla emekli olup, bu kanu

nun neşri tarihinde emeklilik hakkı tanınan 
bir vazifede bulunanların, emeklilik ikramiye
leri bu kanunun tanıdığı haklar göz önüne 
alınarak yeniden hesaplanır. 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — Hükümet?.. Katılmıyor. Ko
misyon?.. Katılmıyor. Takriri oylarınıza arz 
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ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Tak
rir kabul edilmemiştir. 

Son takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu

na ek ve geçici maddeler eklenmesine dair 719 
sayılı Kanun tasarısının Ek 3. maddesine aşa
ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

(Gerekçe ilişiktir) 
Ankara Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hıfzı Oğuz Bekata Sadi Koçaş 

Fıkra -
«Emekliye ayrıldıktan sonra, kurumlarda 

emeklilik hakla tanınan bir vazifeye tekrar 
alınanların almış oldukları emekli İkramiye
lerinin geri alınmıyarak sonradan emekliye ay
rılmaları halinde evvelce almış olduklar ikra
miyelerinin son defa tahakkuk ettirilecek 
emekli ikramiyelerinden mahsubolması ve 
farkının kendilerine ayrıca ödenmesi suretiyle 
muamele yapılır.» 

G-erekçe : 
1. 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu

nunun 98 nci maddesi; Emekli, âdi malûllük ve 
vazife malûllüğü aylığı alanların; kurumlarda 
emeklilik hakkı tanınan vazifelere tâyinlerini 
kabul etmiş bulunmaktadır. 

2. Emekliye ayrılıp, bilâhara emeklilikle
rinin iptal edilmesi üzerine tekrar vazifeye alı
nanların almış oldukları emekli ikramiyeleri
nin geri alınmıyarak sonradan emekliye ayrıl
maları halinde evvelce almış oldukları ikrami
yelerin son defa tahakkuk ettirilecek emekli 
ikramiyelerinden mahsubolunması ve farkın 
kendisine ayrıca ödenmesi suretiyle muamele ya
pılması Sayıştay Başkanlığınca 2 . 4 . 1964 ta
rih ve 8939 sayı ile karar altına alınmış bulun
maktadır. 

3. Çankırı Milletvekili Tahir Akman ve 11 
arkadaşının 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
2 . 8 . 1960 tarih ve 42 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin son paragrafının kaldırılması hak
kındaki görüşülmekte olan bu kanun teklifini 
gerekçesinin sonlarında ise «Emekliye ayrıldık
tan sonra yeniden hizmete girenlerin eski ve ye
ne hizmetleri toplamı üzerinden aylık bağlan-
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ması sağlanmış ise de; ilk defa emekliye ayrıl
dıklarında hizmet süreleri kâfi olmadığından 
emekli ikramiyesi alamamış bulunanların bu 
maddeye göre geçen hizmetleri ille sonradan 
geçen hizmetleri birleştirilerek 25 ve daha faz
la yıl hizmetleri bulunduğu halde 89 ncu mad
dedeki ilk defa aylık bağlananlar tabirinden 
bunlara emeklilik ikramiyesi verilmemesi eşit
sizliğe ve haklı şikâyetlere yol açtığından bu 
durumda olanların emekli ikramiyelerinden 
faydalanmaları» kabul edilmiş bulunmaktadır. 

4. İkramiye mevzuunda malî porte hesabe-
diİHiiş olduğundan, bu fıkranın ilâvesinin ay
rıca malî portesi de yoktur. 

5. Bu fıkranın ilâvesi halen emekli olarak 
çalışan yüksek dereceli memurların ayrılmasına 
vesile olacak ve dolayısiyle bunların işgal et
tiği kadrolarda hissedilir bir ferahlık meydana 
getirecektir. 

Şu hale göre; emeklilik sisteminde hak ve 
adaleti ön plânda tutan bu kanunun ruhuna 
uygun olarak 3 ncü maddesinin son fıkrasına 
ilâve yapılacak bu teklifin de kabulünü Yük
sek Heyetin takdirine arz ederim. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet?... Katıl
mıyor. Komisyon?... Katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi aynen oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Bir takrir var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin kal-
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dınlmasma dair kanun tasarısının ek 4 ncü 
maddesinin 8 nci satırından başlıyan (39 ncu 
maddesi gereğince alman 55 ten eksik yaş fark
ları karşılığı) deyiminin metinden çıkarılarak 
bunun yerine bu maddeye aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

Ek Madde 4 e eklenmesini teklif ettiğim fık
ra : (55 yaşım doldurmadan hizmet süresi itiba
riyle emekliliğe hak kazananlardan yaş fark
ları karşılığı emekli keseneği kesilmez) 

BAŞKAN — Hükümet? 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Çok kısa 

olarak izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, efendim izah 
ettiniz. Konuşmanızda bunu izah ettiniz. Geniş 
bir gerekçe yazmışsınız, ayrıca izaha lüzum var 
mı Sayın Atmaca. 

HÜSEYÎN ATMACA (Denizli) — Evet çok 
kısa efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYÎN ATMACA (Denizli) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 5434 sayılı Ka
nunun 39 ncu maddesi 55 yaşına gelmeden 
25 - 30 senesini doldurup emekliye ayrılanlar
dan 55 yaşa kadar olan yaş farkının, çalışmadan 
emeklilik keseneğinin ikramiyesinden kesilme
sini âmir. Personel Kanunu 18 yaşında bir Türk 
vatandaşının memur olmasına hak vermiştir. 
30 senede normal emeklilik hizmet yılıdır. 18 yıl, 
30 yıl daha 48 yaşında bir adam emekli olursa, 
emekliliğini isterse bu vatandaştan, bu memur
dan; diyoruz ki 7 sene daha memuriyet yapmış 
gibi emekli keseneğini senden keseriz ondan 
sonra ikramiyeni veririz. Hiç çalışmadan ve 
maaşını almadan bundan kesilen emekli kesene
ği büyük bir adaletsizliktir. Yani memurun, 
bir vatandaşın, normal 18 veya 20 yaşında me
muriyete başlamasını âdeta suçluyoruz. Ona 
ceza kesiyoruz. Bu çalışmadan, intibak ettiril
meden ve maaşı yükseltilmeden, çalışmadığı 7 
yılın emekli keseneğinin kesilmesi en az 4 - 5 
bin lira tutmaktadır. Bunun kesilmesi büyük 
adaletsizliktir. 30 senesini doldurmuş bir ada
ma da zorla sen 7 sene daha, 3 sene daha, 5 se
ne daha Devlet hizmetinde çalışacaksın diye zor
lamak haksızlık olur, Anayasa esprisiyle de 

j bağdaşmaz kanaatindeyim. Bu adaletsizliğin 
giderilmesi için bu önergemi verdim. Takdir 
Yüce Heyetinizindir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN

DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl
mıyor, Takriri, oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

4 ncü ek maddeyi okunan şekliyle oylarını
za arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ek madde 5. — T. G. Emekli Sandığı Kanu
nuna tabi daire, kurum ve ortaklıklar ile bun
ların Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işyerle
rinde emekliliğe tabi olmıyan ücretli, geçici 
kadrolu veya yevmiyeli hizmetlere tâyin edilen 
emeklilerin, buralarda çalıştıkları sürece emek
li, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylıkları 
kesilir. 

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

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

BAŞKAN — Şimdi efendim bir yanlışlık ol
madın diye söz almış olanları okuyayım : Sa-
yın Karaman, Sayın Ali Hocagil, Sayın Işıklar, 
Sayın Dikeçligil, Sayın Isıtan, Sayın Koçaş, Sa
yın Kürümoğlu, Sayın Hazer, Sayın Arıburun, 
Sayın Köker, Sayın Koksal, Sayın Ucuzal.... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ben daha 
evvel söz istemiştim, hep o tarafa bakıyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın kâtip üyeler... 
Hayır söylediğiniz gibi değil, Sayın Hazer hep
sinden evvel yazılmıştır. Ama hepsi birden elle
rini kaldırıyor. Sayın üyeler ne söylüyorsa ben 
onu sırayla yazıyorum dikkat ediyorsanız, 

BAŞKAN — Sayın Karaman buyurun. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Grup adı-

I na söz istiyorum Saym Başkanım. 
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SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, Sayın Başkanım bu 
madde üzerinde grup adına konuşmak istiyo
rum. 

Saym arkadaşlarım, sözlerimin başında ifa
de ettiğim gibi, temel ve geniş değişiklikler ge
tirerek bugüne kadar karmakarışık hale gelmiş 
olan emekli statüsünü bir düzene sokan bir ka
nunun içerisinde bu kanun, yüzbinleri, beşyüz-
binleri şümulü içerisinde kapsadığı halde, bu 
madde birkaç yüz kişiyi, belki birkaç bin kişiyi 
kapsıyor. Ve aslında belki bu maddenin yeri 
burası da değil. Ama Millet Meclisinde yapı
lan bir öneriyle, bir önergeyle gelmiş buraya 
bu madde. Düşmüş buraya, Ondan sonra Sena
tonun Geçici Komisyonunda da başka bir şekil 
aldı. Binaenaleyh, üzerinde tartışmalar yapılı
yor ve ben eminim ki, Yüce Senatoyu en çok 
işgal edecek madde bu maddedir, Ama dediğim 
gibi, bu kanun tasarısı yüzbinleri ilgilendirdiği 
halde, bu madde birkaç yüzbin kişiyi, Sayın 
Maliye Bakanının ifadesine göre, halen 1512 ki
şiyi ilgilendiren bu madde en geniş tartışmalara 
yol açacaktır. Bu maddenin mahiyeti, emekliye 
ayrıldıktan sonra Devlet hizmetinde çalışanlara 
uygulanan iki statüsü vardır. Birisi; emekli ma
aşına müstahak olan yerlerde çalışanlar; bir de 
emekli maaşına tabi olmıyan yerlerde çalışan
lar. Bu madde bunu düzenliyen bir madde, 
Emekli Kanununa tabi olmıyan bir yerde çalı
şanların da iki statüsü var; birisi, (E) cetve
lindeki bölümlerde çalışanlar, ikincisi de yev
miyeli çalışanlar. Gerek (E) cetvelindeki kad
rolara göre çalışanlar, gerek yevmiyeli çalışan
lar, emekli statüsüne tabi olmıyan yerler oldu
ğu için, hem emekli maaşını almaktadırlar, 
hem de oradaki kadroların ve yevmiyelilerin 
gerektirdiği yeri almaktadırlar. Türk toplu
munda uzun yıllardan beri bu uygulama böyle 
devam etmiş gidiyor. Aslında çift maaş alıyor-
muş intibaını veren bir düzenle kamu oyunda 
yıllardan beri tepkileri vardır ve tabiî maaş 
veren (E) cetveli kadroları ve yevmiyeli kad
rolar olması itibariyle de kamu oyunda bu yer
ler her ne kadar mücbir sebeplere dayanan, her 
ne kadar ihtisas yerleri ise de, kamu oyunda bu
nu izah etmek mümkün olmaz, şu veya bu de
virde her yerde, yani Millî Birlik zamanında 
dahi her devirde buralara insanların kayırıldığı 
kamu oyunda doğru veya yanlış tartışılır. Şim

di eğer bu kanunla birçok maddeleri bilhassa 
ek birinci, ek ikinci maddesi ve geçici ek birinci 
maddesi ile reform niteliği hüviyetinde hüküm
ler getiren bu kanun tasarısında bu madde (E) 

• cetvelinde ve yevmiyeli kadorlarda çalışmayı, 
j yani ham emekli maaşı almak, hem de çalışıp 
i başka türlü bir maaş almak durumunu tümün

den kapatan bir madde olsa, iyi kötü bir re-
reform hali getirirdi. Ama, tabiî tümünü, biraz 
sonra isalı edeceğim, hemen bir anda kapatmak 
mümkün değil. O takdirde bu madde iyi bir 
madde olabilirdi. Ama Millet Meclisi metninde, 
biraz sonra arz edeceğim ve Geçici Komisyo
nun getirdiği maddede birçok yanlışlıklar var
dır, 

Saym arkadaşlarım, burasını tüm kapatan, 
ama halen çalışanları, birkaç yıllık bir geçici 
süre taramak suretiyle, bir tasfiye süresi tanı
mak suretiyle kapatılması halinde ben şahsan 
buna taraftarım ve buna ait bir önergem var. 
Yüce Başkanlığa takdim ettim. Ama böyle ol
maması halinde bu önergenin kabul edilmemesi 
halinde yapılacak iş bugüne kadarki düzeni de
vam ettirmektir. Bu düzen bozuk düzendir, 
belki. Yani bu maddede bahsedilen yevmiyeli 
yerler ve (E) cetvelindeki uygulamalar belki 
bozuk düzendir. Ama arkadaşlarım, bir bozuk 
düzenin yerine yeni bir bozuk düzeni kurmak 
daha kötüdür, Eski. bozuk düşeni muhafaza et
mekte fayda vardır, Çünkü eski bozuk düzene 
insanlar alışmıştır, hukuk alışmıştır, herkesi 
kendine uydurmuştur. Bu itibarla bu kanun 
yanlıştır, Geçici Komisyonda, ki ben de o komis
yonun bir üyesiyim ve bu maddede muhalefet 
etmiştim., söz hakkım mahfuzdur, demiştim. Ge
rek bu haliyle, gerek Millet Meclisindeki met
ni haliyle yanlıştır. 

Sayın arkadaşlarım, kamu oyunda öteden 
beri, 1981 Anayasasından beri Parlâmento geç 
kanun çıkarıyor, Millet Meclisi girmiş araya, 
Senato girmiş, uzun uzun şunlar oluyor, bunlar 
oluyor, filân oluyor, deniyor. Ama demokrasi
lerde yasamanın, ağır işlemesinin bir mahzuru 
yoktur ve demokrasilerde yasamanın ağır işle
mesi iki dakikada, üç dakikada bir vilâyeti ka
za yapacak durumlara engel olmak suretiyle 
Anayasanın hükümlerini korunmasını sağlıyan 
hükümlerini meydana getirmiştir. 

Şimdi burada Millet Meclisinin metnine bir 
I bakalım. Her ne kadar müzakere konusu değil-
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se de, bir metin ki, başı ile sonu arasında irti
bat yoktur. Emekliliğe tabi olmıyan Devlet ve 
diğer tüzel kişiliklerde ve bunlara ba*lı kıırr.-
luşlarda, daimî veya geçici kadrolarda ücret 
veya yevmiye almak suretiyle çalıktır? I anî a::^ 
emekli aylıkları kesilir, diyor. .Kesildi re 
olur? Emekli aylıkları kesilerek başka suretle 
emeklilik yüzdesi devam ediyor, barem alıyor, 
ona ait bir kayıt yok, tamamiyle cezai bir hü
küm. Kesiliyor. Ne olacak kesilince? Yeni bir 
emekliliğe girecek mi? Ona ait de hüküm yok. 
İşte bir madde ki, tatbiki kabil olmıyan madde, 
Eğer Yüce Senato ve onun komisyonları olma
mış olsaydı bu madde bu şekilde kanunlaşacak
tı arkadaşlarım. Anayasa Mahkemesi olmasay
dı onu iptal edecek bir yer de olmıyacaktı. Bi
naenaleyh Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu 
ek 5 nci madde, hiçbir yürürlük hali olmıyan, 
sadece cezai bir şey taşıyan, kime karşı oldu
ğunu bilemiyeceğim, izah etmek istemediğim 
şu veya bu zümreye karşı. Maaşından kesilir. 
Peki arkadaşım maaşım kesilir ama, maaşı ke
silerek emekli statüsüne girenler var. Onlar da 
ileride barem alıyorlar, ileride daha yüksek had
lere çıkıyorlar. Memuriyet haklarından istifade 
ediyorlar. Siz (E) cetvelinde (E) cetvelindeki 
kadrolarla yevmiyeli olarak çalışan insanların 
emeklilik maaşını kesiyorsunus. Kesilince ne 
olacak? Yeni emeklilik statüsü baslıyacak mı? 
Ona ait de bir hüküm yok. Yani o kadar boş 
bir madde. Millet Meclisinden gelen metin o ka
dar boş bir madde. Ama Yüce Komisyonunuz, 
Yüce Senatonun komisyonları ve Yüce Senato 
şimdi bu maddeyi bu boşluğundan kurtaran ye
ni bir metinle getirmiş. Bu boşluğundan, yani 
Anayasal; ve hukuksal boşluğundan 'kurtaran 
yeni bir hükümle getirmiş. Ben şahsan o hük
mün de karşısındayım, o başka. Ama hiç olmaz
sa boşluk, Anayasa boşluğu ve hukuk boşluğu 
düzeltilen bir hale gelmiştir, Senatoda. Yani ben 
sözümü Senatoya lüzumsuzdur, diyenlere de ce-
vabolmak üzere ifade etmek istiyorum. 

Şimdi arkadaşlarım, Geçici Komisyonun ge
tirmiş olduğu metin bence, benim kanaatime 
göre, eski statümüzü, yani burada hiçbir mad
de olmadığına göre statümüzü devam ettiriyor. 
Hükümetin tasarısında hiçbir madde yoktu ve 
bana göre ciddî hal tarzı odur. Hiçbir madde 
yoktu. Ama Geçici Komisyonun kabul ettiği me

tin o statüyü devam ettiriyor, kelimelerle dolu. 
Mademki bir statüyü devam ettiren kelimelerle 
dolu metin getiriyoruz, şu halde bu metni tüm 
ortadan kaldıralım, statü devam etsin. Üstelik 
burada yeni getirilen metinde partilerarası mü
nasebette, seçim münasebetinde, iktidarlar mu
halefetler münasebetinde birçok dedikoduya yol 
açacak düzenleri de meydana getiriyor. O ba
kımdan da mahzurlu. 

Şimdi bu tasarı eğer tümü ile bu gibi hiz
metleri kaldırmış olsaydı, yani emekliye sevk 
edilen insanlara yevmiyeli veya (E) cetvelin
den bir yerde çalışmasını, (E) kadrola
rında çalışmasını önliyen hükümler getirmiş 
olsaydı, bana göre, en iyi hal tarzı idi. Aksi hal
de bir kısım kişileri emekli statüsünde bu gibi 
yerlerde iki maaş almasını sağlıyan hükümlere 
engel oluyoruz, ama buna mukabil Devlette, 
yani her ne kadar buradaki tâbirler, kadro, dü
zen falan diyorsa da, kadro, düzen ve teşkilât 
deniyorsa da kadro, teşkilât sayılamıyacak bâ
zı yerlerde iki maaş alan insanların da mevcu
diyeti devam ediyor. Af buyurun, burasını 
biraz daha açmak mecburiyetindeyim. Şim
di bu kanunun kabulü halinde istanbul Be
lediyesinde, Ankara Belediyesinde bir büyük şe
hir belediyesinde 55 - 60 yaşma gelmiş, emekli 
olmuş bir polis memurunun eline 450 lira emek
li maaşı geçiyor. Bu insan o belediyenin bir kad
rosunda da 650 liralık bir iş bulmuş. Ama o po
lisin ne bir ihtisası var, ne de o kadronun belki 
bir mücbir sebebi var. Bu kanuna göre getiri
len bu tasarıya göre, enim derhal emekli maa
şım. keseceksiniz vs hattâ belki de o razı olmı-
ayacak, işinden ayrılacak. Ama buna mukabil 
sayın arkadaşlarım, Cumhurbaşkanından, Parlâ
mentodan, yönetim kurulu üyelerinden tutunuz, 
basta bunlar olmak üzere, birçok yerlerde çift 
maaş alındığı bellidir. 

1961 Parlâmentosunda 216 arkadaş, Tabiî 
senatörler için her zaman konuşulur da, onun 
için merakla izlemiştim, 216 arkadaş 70 kadarı 
asker, diğerleri sivil emekli maaşı alıyorladı. 
Şimdi kamu oyunda, ben burada konuştuğum 
için bundan sonra konuşulacak değil, konuşulu
yor kamu oyunda bunlar. 650 liralık maaş alan 
bir polis memurunun 450 liralık emekli maaşını 
kesiyoruz, ama Parlömanterler için, Cumhur
başkanı için, yönetim kurulu üyeleri için, Ka-
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mi1, iktisadi Teşebbüslerindeki y„'_:c':v: kn_\kı \ 
üyeleri için emekli maaşlarını alma:: d -•-Y-; ] 
ediyor. Yani o kadar büyük bir ?AB1 :<:•'. '•:--'. j 
intibaını kamu oyuna yaymış oiuyoıııs ki, -Y~:I j 
yanlış bir şey oluyor. Ben o bckirnûar, L-â ı-'-
arkadaşlarım, düzen yani böyle (L) cetv-;".ûıd?, 
(E) kadrolarında yevmiyeli kadroda ikinci de
fa emekli maaşının dışında maaş almanın dü
zeninin yalnış olduğu kanısındayım. Ama tn 
nun yerine yeni bir bozuk düzeni getirmek çok 
daha yanlış. Yani alışılmış düzenleri, aiksılımg 
hukuk münasebetlerini, alışılmış insanlık mü
nasebetlerini bozmuş oluyoruz, büsbütün boz
muş oluyoruz ve çıkmaza sokuyoruz. Bu itibar
la eğer bu madde değil, böyle kadroda falan 
yer, tümü ile, yani Cumhurbaşkanından, parlö-
manterlerden, yönetim, kurulu üyelerine kadar 
ve bu maddenin hükmüne kadar her yerde emek
li maaşını kaldıran bir düzenle gelmiş olsa, ta
biî ki, bilhassa bu gibi yerlerde eskiden beri 
çalışanları da iki, üç yıllık bir tasfiye zamanı 
tanımak şartı ile, çok yerinde, çok güzsl bir 
madde olurdu. Aşağıdan gelen kuşaklara kar
şı, aşağıdan yeni yetişen nesillere karşı birçok 
kadroların açılmış olmasının sağlanmış olma0,1, 
bakımından da iyi bir madde olurdu. Ama ne 
çare ki, öyle getirilmemiştir. Yani, gerek tüm 
yaygın bir adalet getirmemesi yönünden, ge
rekse içinde kapsadığı diğer hususlardan ötürü 
yanlış bir haldedir. Sonra bu maddenin mü
zakeresi sırasında bu maddedeki kadroların 
çok olmadığı, 1 512 kişi olduğu Sayın Bakan 
tarafından komisyonda ifade edilmişti. Doğru 
olabilir, doğrudur. 

Bir de bu maddenin yani, yürütülmesinin 
devamını sağlıyan hususlar arasında Harb Ta
rihi idaresi, tapu daireleri, Başbakanlık Arşi
vi ve bunun gibi önemli bâzı yerlerde eski harf
lerin kullanılmasını icabettiren bâzı hizmet
lerden ötürü bu kanunların uygulandığı ifade 
edildi. Arka'daşlar, bir kanunun tedvini Cum
huriyetin kuruluşundan 45 sene sonra, harf 
devriminden 40 sene sonra bir kanunun tedvi
ninde böyle bir sebep bahis konusu olamaz. 
Bu, Devletin egemenlik ve devamlılık ilkesi ile 
bağdaşamaz. Benim, yaşım bugün 50 ye yakın, 
47 - 48 yaşında bir insanım. Ben eski harfleri 
bilmiyorum. Benden 15 sene sonra bu kuşak 
tamamiyle bitecek. Nasıl ona göre kanun çı
karacağız, nasıl olacak? 45 yılda bu işleri hâlâ j 

ayarlıyamamış olan bir Devlet teşkilâtı, 15 
yılda mı ayarlıyacak? Binaenaleyh, bunlar ge
rekçe değildir benim kanaatime göre, Bunlar 
yanlış gerekçelerdir. 

Bu kadroların bu şekilde devamı halinde, 
ifade ettiğim gibi her devirde, yani bu kad
rolara insanların kayırılarak, Millî Birlik 
Devrinde dahi, her devirde kayırılarak alın
dığı ifadesi kamu oyundan kesilmemiş, kesile-
memiştiı*. 

Şu halde, bu maddenin iki şekli ile başba-
,-m kalıyoruz, üç, dört şekil var. Birisi bu mad
denin bu gibi hizmetleri tüm kesecek. Ama ke
serken bu yerlerde çalışanların birkaç yıllık 
haklarını tanımak şartı ile, bir düzene gir
mek lâzım. Bu birkaç yıllık hakkı da şu ba
kımdan savunmak mecburiyetindeyim-

Şimdi böyle bir yere giren insan hem emek
li maaşı alıyor - 1 000 lira, 800 lira, 1 200 lira 
1 500 lira her ne ise - hem de bu gibi yerden 
300 lira. 1 000 lira 2 000 lira gibi bir para alı
yor. Tabiî ki, bıı. gibi yere giren insan, girdiği 
anda bir mukavele imzalamış olur devletle. 
B:.1. mukaveleye göre kendi hayat tarzını dü
zenliyor. Gocuğunu koleje veriyor, çocuğunu 
yatılı bir mektebe veriyor, yüksek özel bir 
okula veriyor veyahut da bir ev alıyor, bir dai
re alıyor. Siz onu bu madde ile Millet Meclisi 
metninde geldiği gibi, bir anda onun durumu
nu kesecek olursanız, bu adam bir kere evvelâ 
Devletle yakmış olduğu mukaveleden ötürü 
ibarete ve büyük zaruretlere düşer. Şu halde, 
böyle bir şeyi bir anda kesmenin imkân ve ih
timali yoktur, haksızlık olur, Ona birkaç yıl
lık bir zaman tanıyacaksınız halen çalışana. 
Yani, bundan sonra alınmasını keseceksiniz. 
Ama, bugüne kadar çalışanlara birkaç yıllık 
bir saman tanıyacaksınız ki, o birkaç yıl içeri
sinde kendini yeni duruma göre intibak ettire-
bilsin. 

Bu itibarla, ben bu maddenin Millet Mec
lisi metninin bir kere hiçbir şekilde tutulur 
tarafı yoktur. Bizim Cumhuriyet Senatosu Ge
çici Komisyonundaki kabul edilen metin de ba
na göre bozuk hal tarzlarından birisidir. Çün
kü, burada «Hizmetlerin görülmesi mücbir bir 
sebebe dayanması ve özel bir ihtisas halleri» 
gibi hallere bağlanmış şekiller. Demek ki san
ki, bundan evvel böyle şeyler yapılmıyormuş 
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intibaını veriyor. Yani, sanki bugüne kadar 
bu gibi tâyinler mücbir sebeplerle yapılma
mış. Sanki bugüne kadar özel istısas değil
miş gibi bundan sonra kayıt ve şarta bağlıyor. 
Üstelik «ilgili bakanın teklifi, Maliye Bakanı
nın muvafakati ve Bakanlar Kurulunun kara
rı ile yapılır» demek suretiyle bu maddeye lüzu
mundan fazla bir formalite getirmiş oluyoruz. 
Zaten bürokratik Devlet olarak isim yapmış, 
buna yeniden böyle bürokratik şeyleri bu. 
gibi hallerle eklemenin mânası yok. Bu üçyüz 
liralık, besyüz liralık, 1 200 liralık bir kadro
yu bir bakan bugüne kadar zaten yapıyordu, 
zaten yeni bir iş getirmiyoruz. Günkü, bir ba
kan bunu teklif etti mi, Maliye Bakanı hayır de
mez M... Şu halde böyle bir baraj koymanın 
suni tarafı var. Üstelik bu barajları koyduğu
nuz zaman, Sayın Maliye Bakanının ifadesiy
le. buralarda 1 512 kişi çalışıyor, ya hepsini 
muhafaza edeceksiniz, çünkü hepsi mücbir se
beptir, o öyle tâyin edilmiştir, hepsi ihtisastır, 
öyle tâyin edilmiştir. Şu halde, madem ki hepsini. 
muhafaza ediyorsunuz; ne lüzum vardır böyle 
bir madde getirmeye? Tümü ile kaldıralım. Ve
yahut da bilfarz bu 1 512 kişinin 500 veya 800 
kişisini ayıracaklardır. Oraya başkaları tâyin 
edilecektir, işte o zaman kıyamet kopacaktır. 
O zaman efendim, buralara şöyle oldu da, böyle 
oldu da, şu sebeplerle bu sebeplerle tâyinler ya-
pıkb. diye 1969 seçiminin öncesinde birçok me
seleler ortaya getirilecektir. Şu halde, demek 
ki o türlü meselesi de yanlıştır. Öyle ise kala 
kala iki hal tarzı kalmış oluyor. 

Birisi bu. kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten yani, şu tasarının yürürlüğe gireceği ta
rihten sonra bu gibi Devlet hizmetlerini ta-
mamiyle kapamak. Reform olur bu arkadaşlar. 
Kaparız, ancak bu tasarının yürürlüğe girdiği 
tarihte çalışanlara üç yıl bir hak tanırız. Be 
mm önergem bu yoldadır; «Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten sonra kendilerine emek
li maaşı bağlananlar, emekliye tabi olnr.yan 
Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerinde, or
taklıklarında ve bunların Sosyal Sigortalar Ka
nununa tabi işyerlerinde ücret ve yevmiye ile 
çalıştırılamazlar». Yani, bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten sonra emekli olanlar çalıştı
rılamazlar. «Bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte yukarıda açıklanan yerlerde ealışanla-

| rm üç yıl sonra görevleri ile ilişkileri kesi-
I lir». Eeform. üç yıl sonra tamamlanmış olur. 
I En âdil tarz benim kanaatime göre budur. Şa

yet, bu önergemin kabul edilmemesi halinde, 
I ondan sonra en âdil tarzı bu tasarının yani bu 
I maddenin Hükümet tasarısında olduğu gibi tü-
I mü ile kaldırılmasıdır arkadaşlarım. Bu ta-
I sarıyı tümü ile kaldırmak ikinci ve en iyi hal 
I tarzıdır. Eeform hali yoktur. İki maaş alma du-
I rumlarını devam ettirme hali vardır. Ama ben-
I ce, bozuk düzendir, ama bir bozuk düzeni yerine 
I getirmekten çok daha iyi hail tarzıdır. 
I O bakımdan birinci önergemin kabul bu-
I vurulmasını Yüce Senatodan istirham ediyo-
I vurn. Olmaması halinde bu maddenin tümünün 
I kaldırılmasının çok daha iyi olacağı kanaati-
I ni de Yüce Senatoya izhar etmiş bulunuyorum. 
I Saygılarımı sunarım. 

I BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa-
I yın Alpaslan. 

EKEEM ÖZDEN (istanbul) — Biz de söz 
I istemiştik Sayın Başkan. 
I BAŞKAN — Sizinki yazıldı efendim, sırada-
I sıma. 
I EKEEM ÖZDEN (İstanbul) — Grup adına 
I istemiştik efendim. 

I BAŞKAN — Beyefendi de grup adına siz-
I den evvel istedi efendim. 
I GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
I ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, kıy-
I metli arkadaşlarım; bu madde üzerinde dün 
I kanununun tümü üzerinde görüşürken uzun 
I uzun mütalâalar serdedildi. Ben birkaç cümle 
I içerisinde görüşlerimizi toparlayıp arz etmek 
I suretiyle hem samimî inançlarımı dile getirmek, 
I hem de Devlete bir hizmet görmenin yolunu 
I aramak istiyorum. 
I Aziz arkadaşlarım; emekli Kanunu yeni hü-
I viyeti ile bir sosyal sigorta mahiyetindedir 
I diyoruz. Bu sosyal sigorta, iştirakçinin verdi-
I ği prim, kurumunun verdiği aidat ve bunların 
I birleşimi neticesinde emekliye ayrılma safha-
I sıııda iştirakçi için bir güvenlik tedbiri olarak 
I karşımıza çıkıyor. Böyle bir mahiyette olan 
I Emeklilik Kanununun içerisine prensipleri bo-
I zan, prensiplerin dışına taşan ve ona tama-
I miyle karşı gelen bir nevi prensipsizlik mâna-
I smdaki istihdam politikası ile alâkalı bir hük-
I nıim getirilmesi doğru olmaz. Her şeyden ev-
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vel bu ciheti kabul etmenizi istirham ediyo
ruz. 

İstihdam politikasında aykırılıklar görülü
yor, millet bundan şikâyet ediyor, tatbikatta 
işler iyi yürümüyor ise, o zaman bu müzake
relerin ışığı altında Hükümet ya fiilen tedbir
lerle şikâyetleri önleme yoluna gidecektir ve
yahut da yeni bir mevzuat getirmek suretiy
le, emekli statüsü ile alâkalı olmıyan bir mev
zuat getirmek suretiyle buna bir çare arıya-
caktır ve araması lâzımgelir. 

Dün Ferid Melen arkadaşım da söyledi; Gü
ven Sigortadan, Anadolu Sigortasından, Ba
şak Sigortasından sigorta edilip de sigorta al
makta olan birisi kamu sektöründe vazife al
dığı zaman oradan aldığı sigorta bedelini 
kesmek hatırımızdan geçmezken tamamiyle o 
mahiyette olan, sigorta hukuku içerisinde mü
talâa edilmesi lâzımgelen bir mevzuda Emek
li Sandığından almakta olduğu sigorta bede
lini, sen neden Devlet hizmeti görüyorsun, ke
seceğim, diye ortaya katmak, Devlet ile Emek
li Sandığını birbirine tamamiyle karıştırmak 
ve Emekli Sandığının vermekte olduğu emekli. 
maaşını mahiyetinden uzaklaştırmaktan başka 
bir anlam taşımaz. 

Bu itibarla arkadaşlarımın bu meseleyi dik
katlerinden tutmasını istirham ediyorum, Bir de-
în, Millet Meclisinden gelen teklif, benden evvel 
konuşan Suphi Karaman arkadaşımın da söy
lediği gibi, tutarlı tarafı olmıyan ve tasarının 
tümü üzerindeki görüşmem sırasında da ma
liyeti hakkında zannediyorum ki kâfi derece
de açıklama yaptığımız bir karakter arz edi
yor, Ama, muhterem Geçici Komisyonumuzun 
değiştirme şekli de bir defa işler halde değil
dir, arkadaşlar. Ne diyoruz? «Kesilir, şu kadar 
ki, mahiyeti itibariyle hizmetin görülmesi 
mücbir bir sebebe dayandığı ve..» veya değil, 
«.. Ve özel bir ihtisası gerektirdiği ilgili ba
kanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının müta
lâası alınmak sureti ile». Yani, iki vasıf var; 
mücbir sebeple, özel ihtisas. 

Arkadaşlarım, bâzı hizmetler vardır ki, bun
lar mücbir sebebe de dayanmıyabilir, özel ih
tisasa da dayanmıyabilir, ama bunun takdiri
ni yapan makam bunu hem mücbir sebep gö
rebilir, hem de ihtisas mevzuu görebilir. Siz ve 
ben, canım, bunun da ihtisasla ne alâkası var, 
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I dediğimiz bir mevzuu yaptırmaya kalksak yap-
tıramıyacağımız için bu işleri gördürme me
suliyeti içerisinde bulunan makamın başındaki 
zat, bu işlerin görüldüğü yerleri bir ihtisas 
mevkii ve bir mücbir hizmet yeri olarak mü
talâa eder. Bu durumda Hükümeti, her türlü 
takdirinde bohemahal karşına çıkılacak bir 
müessese olarak ortaya atmak, hele binbir me
selemizin bulunduğu bir zamanda zannediyo
rum ki, arkadaşlarımın gönlü razı gelmiyecek-
t-'. Evvelce de söyledik, muhalefet olarak ar
kasından çok rahatlıkla gidilebilecek bir mev
zudur, bu bizim için. Ama, işlemiyen, hukukun 
esasına aykırı olan meseleleri burada madde 
haline getirmeyi biz Cumhuriyet Senatomu
zun Yüksek vukufuna, bilgisine uygun mütalâa 
etmediğimiz içindir ki, ısrarla prensiplere sa
dık kalmak için istirham ediyoruz. Meseleyi, 
bu tartışmaların ışığı, altında yeniden değer
lendirmelerini arkadaşlarımın ve böyle haşiv, 
prensipsizlik ifade eden bir maddenin tama
miyle kanunun metninden çıkarılmasını ön
gören önergemiz de Yüksek Başkanlığa su
nu"'muştur. Önergemize iltifat buyurulması su
retiyle sizden beklenileni yapmanızı istirham 
ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 

Özden, buyurunuz. 
C. H, P. GEUPU ADINA EKREM ÖZDEN 

(İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem senatör
ler; bi3 neyi müzakere ediyoruz, hangi tasarı
yı, içini, bütün maddelerini, bütün mevzuları
nı ele alıyoruz? Bizim ele aldığımız mevzu emek
lilik mevzuatı olmak lâzımgelir. Bir memur, 
memuriyet vazifesini ifa ettikten sonra ne ka
dar* müddet sonra emekli olacak, bunun kaide
leri nedir, nasıl para vereceğiz, nasıl ikramiye 
vereceğiz, seneleri, ayları yılları nedir? Bütün 
bu mevzuları bir araya getiriyoruz, böyle bir 
kül halinde kaideleri takdim ediyoruz ve buna 
emekli kanunu diyoruz. Bu kanunda da bâzı ta
diller yapmak icabediyor. Bu tadilleri Hükümet 
nazarı dikkate almış. Esas anahattı, eskiden 
emekli olmuş vatandaşlarımızla, yeni emekli 
olmuş vatandaşlar arasında çok derin uçurum
lar vardır. Bu uçurumları yok etmek için, ada
leti temin etmek için, bu vatandaşların zaruret 
haline bir deva bulmak için bu mevzuu getir
miş bulunuyor. 
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Şimdi biz, mevzuu bir tarafa iterek, bunun 
haricinde, dışında bu kanuna bâzı eklemeler yap
maya gayret sarf ediyoruz. Durumumuz bu
dur. Nitekim, Millet Meclisine Hükümet tasa-
jrıyı getirirken böyle, ek madde 5, diye bir kül
li kaide getirmemiş. Böyle katı, böyle keskin, 
böyle cemiyeti bıçak gibi kesen bir kaide ge
tirmemiş. Orada müzakere edilirken sehven 
bâzı arkadaşlarınız, kendi kanaatlerine Hür
met ediyorum, bir şey demiyorum, ama çok 
fevri ve hiç âdilâne olmıyan bu teklifi yap
mışlar ve oradaki az bir ekseriyetle bu teklif 
kabuıl edilmiş ve Senatoya gelmiştir. Ben ham-
dediyorum ki, komisyonumuz bu maddenin ke
sin bir madde olduğunu prensiboîarak kabul 
etmiş. Evet demiş, hakikaten böyle bir mad
de kabul edilemez. Bundan dolayı memnunum, 
komisyonu tebrik ederim. Ama o da bâzı düşün
celerle bir refom yapılması icabettiği kanaati
ne vararak, bu maddeyi bir tarafa bırakmış. 
yeni kaideler takdim edilmesi usulünü tervi-
cetmiş. Ama, benden evvel görüşen, tümü üze
rinde görüşen, bu madde üzerinde görüşen, 
g\-*up adına, şahısları adına görüşen bütün ar
kadaşlarımız bu tadil edilen, Millet Meclisin
den gelip de tadil edilen maddenin usulüne 
uygun olmadığını ve maksadı tahsile kâfi ol
madığım da ifade ettiler. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; peki, hiz 
Emekli Kanununun bâzı maddelerini getirir
ken, böyle bir ur gibi bir madde koyarken, ni
çin," meselâ şimdi aklıma geldi, müsteşarların 
durumunu da buraya koymuyoruz? Neden de
miyoruz, müsteşarlarda oturdukları iskemleden 
başka maaş almasınlar? Canım olur mu? Ge
nel. müdürler? O da öyle. Bâzı müsteşarlar, ku
lağımıza geliyor, meselâ, ayda şu kadar bin lira 
maaş alıyorlar. Canım, ne münasebet bu kanu-
nr, koyalım, iyi, güzel, ama nemünasebet bu, 
kaideyi buraya koyalım, Hepsi bir değilmi? 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, katı kaide, 
dedim. Hakikaten katı kaide. Bir vatandaş 
emekli olmuş, bir yerde bir vazife verilmiş, bul
muş, güçlükle bulmuş o vazifeyi, kolaylıkla de
ğil. Realite budur, güçlükle bulmuş. O vazife
de aldığı maaşı emekli maaşına eklemiş ve ha
yatını tanzim etmiş. Şimdi siz kanun çıkar çık
maz, bu memurun maaşını kesiyorsunuz. Bu 
adam ne yapacak şimdi? Yeni bir hayata atıla

cak. Denizden çıkmış balığa benzer gibi yeni 
bir hayat bulacak. Yapmayınız arkadaşlar, yap
mayınız. Başka formüller bulunuz. Bu reform 
kanunu değildir buyurdular. Yanlış hatırımda 
kalmadı ise Sayın Maliye Bakam arkadaşımız 
bu reform kanunu değildir. Ama bu madde bir 
reform maddesidir. 

BAŞKAN — Tasfiye dediler Sayın özden, 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Bu da öyle 

aşağı - yukarı bir tasfiyedir. Affedersiniz, tas
hih edelim, reform demiyelim, tasfiye diyelim. 
E., bu da bir tasfiye kanunudur. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Yani madde kalksın mı diyorsunuz? 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Müsaade 
ederseniz yavaş yavaş gelelim. Şimdi muhterem 
arkadaşlarım, ek 5 nci maddeyi bakınız okuyaca
ğım. Belki hatırınızda kalmadı. Tekrarında fay
da var. 

«Emekliliğe tabi olmıyan devlet veya kamu 
tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda 
daimi ve diğer kadrolardan ücret veya yevmi
ye almak suretiyle çalışan emeklilerin, emekli 
aylıkları kesilir.» Çok kesin madde. Bırakmış, 
şimdi gelmiş, komisyon başka türlü bir madde 
koymuş. Burada da, Alpaslan söyledi, müobir 
sebebe dayandığı ve özel bir ihtisas gerektiği. 
Mücbir sebep nedir? Hani Fransızların cas for-
tifi dedikleri mücbir sebep nedir? Bunu biz 
daha hukukçular hâlâ kesin olarak tesbit et
miş değiliz. Müobir sebepler herkese göre baş
kadır. Binaenaleyh, kaide tam kaide halinde 
değil, yerine oturmuyor. 

Ayrıca ihtisas gerektiği meseleler. Nedir 
bu ihtisasın gerektirdiği meseleler? O da meç
hul. Bu da takdiridir. Hem nerede ki, bir tak
dirî mesele mevzuubahistir, oradan korkulur 
arkadaşlar. Burada her zaman yanlışlıklar ola
bilir. Bu yanlışlıkları önlemek için de kaideler 
yoktur. Herkes istediği gibi, getirirsiniz bu kai
deyi koyarsınız; Hükümet, ilgili makamlar di
ledikleri gibi kullanırlar. Bunu da yapamayız. 
Böyle bir kaide, de bizden çıkmaz. Şimdi arka
daşlarım, ihtisasa taallûk eden mesele... E, di
yorlar biz müzakere ettik, arkadaşlarımızla 
görüştük. Efendim üniversitede eski harfler 
okutuluyor. Var. Hattâ ben 22 yaşında 23 ya
sında genç bir arkadasın mükemmelen esM 
Türkçeyi yazdığını ve okuduğunu, hattâ benî 
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de imtihana kalktığına şahidoldum. İyi, ama 
kaç tane arkadaşlarım. Ve sordum kendisine 
kaç kişisiniz. Biz İstanbul Üniversitesinde üç 
dört kişiyiz dedi. Muhterem arkadaşlarım, tapu 
sicilleri var. Gidiyoruz adam - Bakırköyünün 
Çekmecei - sagir defterinin 15 nci sayfasında 
yazıyor, eski harflerle; ben bile okuyamıyorum. 
Yani ben şimdi yaşım çok ileride. Ne ise söy-
lemiyeyim. Fakat okuyamıyorum. Okumama im
kân yok. ihtisas sahibi olanlara ihtiyaç var. 
Demek ki, ben de o defterin mütahassısı deği
lim. Beni de mütahassıs tâyin ederse, ben de 
değilim. Demek ki, bakıyorum ihtisas mesele
sinde bile, ne kadar ayrılıklar oluyor. Arşiv 
var istanbul'da. Ben bir ara istanbul'a tâyin 
edilen kadıların durumlarını tesbit etmek için 
Bakanlıktan müsaade almış, arşivle uğraşmış
tım. Muhterem arkadaşlar, üç - beş kişi var ki, 
arşivden anlıyabiliyor. Onun haricinde o arşiv
de eski harflerle okuyup - yazma bilse dahi 
içinden çıkacak kimse yok bugün. Ama, dol
gun maaş veriyorsunuz, o adamı istihdam edi
yorsunuz. Bu adamları da atıyorsunuz şimdi 
dışarı. Olmaz arkadaşlar. Hülâsa edeyim, mad
de yanlış gelmiştir. Bu kanunun maddesi de
ğildir. Bu bir ıslahat meselesi olur, ayrı mev
zudur. Bu madde tasarıda yoktu. Millet Mecli
sinde vardır. Hükümet buradan da ifade et
miştir. Ben demiştir, hem bu maddenin karşı
sındayım, hem de tadil edilen, encümenin ted
vin ettiği maddesinin karşısındayım. Tasarıdan 
çıkarılmasını uygun görüyorum. Böyle bir şey 
söyledi. Hatırlıyorum. Şu hale göre, Hüküme
tin de noktai nazarı bizim noktai nazarımıza 
uygundur. Komisyonun yaptığı, tedvin ettiği 
madde, maksadı tahsile kâfi değildir. Birçok 
meseleler ortaya çıkacaktır, iyisi mi arkadaş
lar, lâfın kısası, şimdi Sayın Dikeçligil'e söylü
yorum, lâfın kısası bu maddeyi olduğu gibi dı
şarı çıkaralım ve bu dertten kurtaralım. Ama 
reform olacaksa, bir idarei ıslahat olacaksa, 
Hükümet veyahut başka bir arkadaşımız bu 
mesele üzerinde etütdederler, ne yapılacaksa 
yavaş yavaş getirilir ve o ıslahat yapılırdı. 
(Adalet Partisi sıralarından Devrim hızlıdır se
si)... Ben o taraftarı değilim, yaşımın icabı o ka
dar hızlıya taraftar değilim. Yavaş yavaş olur 
kanaatindeyim. Bizim grupumuz adına ifade edi
yoruz ki, biz bu maddenin tasarıdan tamamen 
çıkarılmasını arzu etmekteyiz. Ve bu hususta 

da lütfedip yüksek oylarınıza mazhar olacak 
takririmizi de veriyoruz. 

Saygılarımızı sunarız. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Yiğit Köker. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, görüşmekte olduğu
muz 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki tasarının ek 5 nci maddesi hakkın
da gerek şahısları gerek grupları adma beyan
da bulunan muhterem arkadaşlarımız bâzı id
dialarda, bâzı beyanlarda bulundular. Beyanla
rın önemli noktası bu ek 5 nci maddenin Hükü
met tarafından Yüce Meclislere sevkedilen tasa
rı matnind3:ı bulunmadığı, Millet Meclisinde 
bınııın tasarı metnine ilâve edildiği ve bu mad-
rİ9 kabul edildiği takdirde, bir takım emekli 
olupta halen Devlet hizmetinde çalışan vatan
daşlarımızın mağdur edilecekleri iddiaları öne 
sürülmüş bulunmaktadır. Kanaatimizce emeklile- • 
rin Devlet hizmetlerinde çalışmamaları, çalıştık
ları, takdirde almakta bulundukları emekli ay
lıklarının kesilmesine dair hüküm, bu kanundan 
çok 'evel 1949 yılında tedvin olunan 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 99 ncu maddesi de zaten mer'i bulunmak
tadır., 99 nen madde de emekli, âdi malûllük va
zife malûllüğü, dul ve yetim aylığı son hizmet 
sanımı alanlardan hiç bir şarta bağlı olmaksı
zın, emeklilik hakkı tanınan vazifelere tâyin 
edilenlerin aylıklarının tamamı, bu vazifelere 
tâyinleri tarihini takibeden ay başından itiba
ren kesilir. Ancak hayrat hademesinin aldıkla
rı kesilmez ve kendilerine bu hizmetlerinden 
dolayı son hizmet zammı da yapılmaz, hükmü 
getirilmiş bulunmaktadır. (CHP sıralarından o 
başka sesleri)... Müsaade buyurun efendim arz 
edeceğim. Bu kanun hükmü muvacehesinde bu
gün bir emekli 3858 veya 3859 sayılı Kanuna 
tâbi bir hizmette. Yani, genel ve katma 
bütçeli idarelerde maaşlı bir vazifede çalışabilir, 
ancak emekli aylığını kestirmek suretiyle. 
Emeklilerin bu hizmetlerde çalışmaları caizdir. 
Ancak şimdi tetkik etmekte olduğumuz ek 5 nci 
made ile bunların dışında kalan yani genel büt
çenin (E) cetvelinden ve teknik personele ait 
yevmiye fasılarmdan ve Sosyal Sigortalar Kuru-
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muna tâbi müesseselerde çalışan emeklilerin du
rumu halledilmek istenilmektedir. Kanaatimizce 
Sosyal Sigortalar Kurumuna tâbi bir iş yerin
de çalışan bir işçi vatandaşımız buradan emekli 
olduktan sonra, yine aynı Kuruma bağlı bir mü
essesede yeniden işçi olmaktadır, ihtiyarlık ve
ya malûllük aylığı bağlandıktan sonra kendisi
nin artık yeniden işçi statüsüne tâbi olması ka
nunlarımızla önlenmiş bulunmaktadır. Keza ka
nunlarımız emekli, âdi malûl, vazife malûlü ay
lığı alan emeklilerimizin, genel ve katma bütçe
li idarelerde maaşlı veya ücretli (D) cetveli 
Emekli Sandığına tâbi bir hizmete tâyinleri de 
biraz önce okuduğum 99 ncu madde ile yasak
lanmış bulunmaktadır. Ancak 10195 sayılı Ka
rarnameye müsteniden teknik personel olarak 
veya bütçenin (E) cetveline mevzu ödenekten 
karşılanan kadrolarda çalışmaları mümkündür. 
ıSaym özden'in ifade ettikleri gibi bugün Dev
letin ihtisas isteyen bilgi isteyen bâzı hizmetle
ri mevcuttur. Kendilerine aynen iştirak ediyo
ruz. Meselâ tapu kayıtlarını okumak, meselâ 
Harp Tarihindeki eski kayıtları okumak, me
selâ nüfus kayıtlarını okumak ve meselâ Dev
let arşivinde bâzı kayıtları okumak için memu-* 
riyet statüsü dışına çıkmış yaşı itibariyle bâzı 
kimseleri istihdam etmek mecburiyeti vardır. Ni
tekim Yüce Senatonun komisyonu bu istihdam 
keyfiyetini nazarı dikkate alarak maddeye bir fık
ra eklemiş ve Bakanlar Kurulu karariyle bâzı 
kimselerin, ihtisas istiyen bâzı hizmetlerde emekli 
aylıklarının kesilmeden çalıştırılabilmesi husu
sunda Hükümete de bir hak tanımış bulunmak
tadır. Bu itibarla bu gibi ihtisas istiyen yer
lerde çalışan ve yaşları itibariyle artık memur 
olamıyacak duruma gelmiş bulunan kimselerin 
açıkta kalması, Devlet hizmetlerinin aksaması 
gibi bir durumun mevcudolmıyacağı da Komis
yonca maddeye eklenen fıkra ile tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. Kanaatimizce Komisyon en doğ
ru yolu bulmuş ve ihtiyacı ve ihtisası Hüküme
tin takdirine bırakmıştır. Bu itibarla madde
nin Komisyonumuzca değiştirildiği şekilde ka
bulünde mahzur yerine büyük faydalar olduğu 
kanaatindeyiz. Bu itibarla arkadaşlarımın 
maddeyi olduğu gibi kabul hususunda oy kul
lanmalarını istirham ederim. Saygılar suna
rım. 

I BAŞKAN — Sayın Alihocagil. 
I OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Çok 

muhterem arkadaşlar, hakikaten mühim bir 
madde üzerinde konuşuyoruz. Fakat biraz daha 

ı vuzuha varmak için biraz daha açık konuşmak 
i zarureti var. Esasında, muhterem arkadaşları

mızın dediği gibi, Tapu Kadastroda, odnan son
ra Harp Tarihi Dairesinde, Millî Emlâk Umum 
Müdürlüğünde, nüfus dairesinde yahut ben-

l zeri yerlerde az para ile çalışanlardan ziyade 
burada üzerinde durulan husus; bilhassa mer-

I kezde Ankara'da, belki İstanbul'da ve diğer bü
yük merkezlerde de iktisadi devlet teşekkülle
rinde hiç biri işleri olmadığı halde çalışanlar
dır. Çift maş almaktadırlar. Ve bunlar ve bu 

! yerler bir iş olduğundan dolayı değil, yani bu-
j rada bir iş vardır, bu kadroları geçici kadroları 

yahut yevmiyeleri koyalım, efendim ehliyetlisini 
de bulalım, gelsin çalışsınlar. Hayır. Buralar 
sırf şahısları korumak için, zaman zaman, şim
diye kadarki iktidarlar tarafından hepsi aynı 
düşünceler altında bu kadroları ihdas etmişler
dir. Ve esas mesele de budur. Yoksa Tapu Ka
dastro Dairesinde eski harfleri yeni harflere 
tercüme edecek, ondan sonra da efendim, 15 lira 
yevmiye ile çalışacak. Mesele bu değildir? Mese
le, çift maaş alma meselesidir. Misalleri çok. 
Sayın'Bakan Petrol Ofisinden, Et ve Balık Ku
rumundan, Sümerbanktan emsali yerlerden bah
settiler ve miktar da verdiler bize. Ben soyli-
yeyim arkadaşlar, isimlerini söylemiyeceğim, fa-

I kat hepimizin tanıdıkları vardır, hiçbir işi yok-
I tur, 150 liradan emekli olmuştur, özel surette 

ihdas edilen bu yere oturmuştur. Şimdi bir 
Komisyon kursak, bir tahkikat komisyonu, araş
tırma komisyonu kursak, yahut da yetkimiz 
olsa, aniden bu müesseselerden birisine gitsek, 
emin olunuz ki bu, Sayın Bakamn saydığı 30, 
20, 40, 50 bu geçici kadrolarda, bu yüksek yev
miyeli yerlerde çalışan arkadaşları bulmak 

ı mümkün değildir. E.. Peki şimdi birtakım hu
kukî terimlerle, birtakım hissi sözlerle bu mese-

! lenin altından çıkılamaz. Ferid Melen Beyefen-
I di dün dediler ki, hissî olarak getirilmiştir bu 
j kanun. Hayır, arkadaşlar tam memleketin ger-
I çeklerine uygun olarak bu madde getirilmiştir. 
! Ama, şimdiki Hükümet, yahut bundan evvelki 
| Hükümet, çünkü bizim Bakanımız da biz, dedi, 
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buna taraftar değiliz, bunun altından çıkama
mış, halledememiş. O ayrı bir mesele. Ama dert 
vardır. Bayındırlık Bakanlığında bir Yapı Fen 
Heyeti Dairesi var, orada benim de tanıdığım 
çok zamandan beri emekli olmuş arkadaşlar var. 
Bunlar yani kusura bakmayınız, durumları iti
bariyle de kabili istifade değildir. Kabili istifa
de değildir. E.. Teknik eleman... Teknik eleman, 
zaten iş bilenler, iş bilen teknik eleman, gidip 
dışarda çalışıyor fasla para buluyor. Erzurum'
da Devlet Su İşleri Bölge Müdürü çıktı gitti, 
15 000 lira mı, 10 000 lira mı ne para alıyor
muş. Ama o da uygun değil, benim kanaatime 
göre ya... Şimdi niçin bu paraları veriyoruz arka
daşlar? Yani bütün Parlâmento, bütün Hükü
met, bütün millet olarak paraya muhtacız. Para, 
para, para istiyoruz, para, para, para. Hattâ 
şahıslarımız da şahsi masraflarımızı aldığımız 
paralarla karşılıyamıyoruz, Peki şimdi bu kadar 
harice işçi gönderen bir memleket, kalkmama-
mış bir memleket, ondan sonra 150 asli maaşla 
bir zatı ayıracak emekliye, miktarı ne olursa ol
sun arkadaşlar, ayıracak, ondan sonra ikibin kü
sur liralık, bir iş daha verecek, vazifede iken 
aldığı paradan daha fazla alacak. Arkadaşlar 
bu tam bir tez&ttır, tam bir tezattır. Şimdi kü
çük memurlar meselesi değildir, küçük emekli
ler meselesi değildir. Bugün Hükümet dolmuş
tur, buna bir çare bulmak lâzımdır. İktisadi 
Devlet Teşekkülleri zarar ediyor, diyor. Elbette 
eder. Biz emekliye ayırırsak, Hükümetimiz emek
liye ayırır, korumak için de bunları buraya yer
leştirirse zarar eder. Peki Et ve Balık Kuru
munda 30 - 40 adam ne iş görür arkadaşlar? Yok 
bir iş. İş yoksa zaten.... 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız iktisadi Dev
let Teşekkülleri değil, diğer dairelerimizde de, 
biliyorsunuz ki, memur sayımız fasladır. Böyle 
olduğu halde, 150 lira aslî maaşla emekliye ayı
racağız, korumak için, zaten ayrılmadan evvel 
yerini buluyor, sonra tutup bunu o müesseseye 
yerleştireceğiz. Ondan sonra bağıracağız sosyal 
adalet, sosyal Devlet, kalkınmamış köylü, yolu 
yok, suyu yok, suyu yok, buyu yok. Şimdi arka
daşlarımız diyecekler, hissî konuşuyor. Arkadaş
lar biz madem M, kalkınamamış bir milletiz, me
selelerimiz çoktur. Her şeyi hesabetmemiz lâ
zım. Et ve Balık Kurumunda fazla verdiğimiz 
para ile Şeker Şirketinde fazla verdiğimiz 
parayı hesabedeceğiz. Çünkü umumi bütçeden, 

zararlarını karşılamak için transferler yapılı
yor. Yani, bunların ne münasebeti vardır de
meyiniz içme suları ile, yollarla, köprülerle. 
Efendim yevmiyesi, günlüğü ikibuçuk liraya 
gelmiyen köylü ile ne münasebeti vardır deme
yiniz. 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil vaktiniz dol
mak üzere lütfen bağlayınız. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — 1968 
senesinin Ağustosundan beri Erzurum'da bir 
köprü için 100 bin lira ayrıldığı halde, para 
yokluğundan gönderilememiştir arkadaşlar. 
Şimdi zamanımız az, bu kanun çok yerindedir. 
Emekliliğin de elbet bir mânası vardır. Şimdi 
% 70 e de çıkarıyoruz. Onun için esas hedef bu
rada şudur: Çift maaşı kaldırmak, hem de bü
yüklerden kaldırmak. Buna ihtiyaç vardır. 

Madem ki, vaktim dolmuştur, sözlerim çok
tur. Yalnız bağlıyorum Başkanım müsaade etsin. 

Sayın Fehmi Alpaslan arkadaşımla Komis
yonda da konuştuk. Ben Erzurumluyum, ken
disi de Artvinlidir. Diyorlar M, eski Roma'da 
kanunlar kabul edilirken üç pazar, hatırımda 
kaldığına göre üç pazar, bir yere talik edilir-
miş, herkes gelir görürmüş falan. Ondan sonra 
artık kanun yürürlüğe mi giriyor, yahut beğe
nilip beğenilmediği mi anlaşılıyor. Ben şimdi 
komşum Fehmi Alpaslan'a diyeyim ki, demek 
isterim ki, eğer bu 5 nci madde şu haliyle onun 
dediği gibi, talik edilse Erzurum halkı ile Art
vin halkı da geçse, bu kanunu kabul ederler. 
Bu 5 nci maddeyi kabul ederiz. Ama, eksiği var
dır, ama gediği vardır. Çünkü bu memleketin 
paraya ihtiyacı vardır. Hangi müessesede oûur-
sa olsun hesaplı kitaplı davranmak mecburiye
tindedir, hükümet. Sonra Sayın Bakanımızın 
miktar hakkında verdiği sözler de beni tatmin 
etmemiştir, kusura bakmasın, Devletin arşivi di
yoruz. Nerede bu arşiv, bunun yeri nerede? Onu 
da anlıyamadım yani. 1 400 kişi olamaz arka
daşlar bu. Muhterem arkadaşlar 1 400 kişi ol
masına imkân yok. Çok fazla bu, çok fazla bu.. 
Nasıl olur 1 400 kişi. 1 400 kişi sadece şura
daki üç müesseseden çıkar. Onun için arkadaş
larımız, Halk Partili arkadaşlar hep bunun kar
şısındalar. Zaten nerde beraber olduk ki. (Be
raberiz sesleri) İnşallah öyle olur. Zaten bir se
nelik zaman da konulmuştur. Ne yapalım Ko
misyondan çıkarabilmek için böyle yaptık. Vak
tim doldu, teşekkür ederim. (Alkışlar) 



C. Senatosu B : 24 

BAŞKAN — Sayın Işıklar. 
ENVER ÎŞIKLAE (Samsun) — Sayın Baş

kan, muhterem senatörler, devlet kapısından 
aylık alan iki büyük kütle mevcuttur. Birincisi 
memurlar, ikincisi emekliler. Bu iki büyük küt
lenin mümkün olduğu kadar terfih edilmesi ve 
geçim sıkıntısı çekmemesi için âzami gayret 
sarfedilmektedir. Memleket geîlir kaynakları
nın imkânları nisbetinde hükümet birinci saf
hada emekli dâvasını ele almış, evvelâ emekli 
aylıklarının taban seviyesini yükselterek maaşı 
hiç denecek kadar az olan büyük bir emekli 
grupunu feraha kavuşturmuştur. Huzurunuza 
gelen bu kanunla da eşitlik, adallet ve devamlı
lık prensiplerini vaz'ederek emekli problemini 
halletmiş bulunmaktadır. Gerek grup sözcüsü 
olarak, gerek şahısları adına konuşan kıymetli 
arkadaşlarımın hepsi bu kanunim eşitlik ve sos
yal adallet getirdiğini beyan ettiler. Hükümet 
tasarısı metninde bulıramıyan, Millet Meclisi 
metnindeki ek 5 nci madde acaba eşitlik ve 
sosyal adalet getirmiş midir? Normal bir me
muriyet hayatı yaşamış, 65 yaşına gelmiş, 30 se
neden fazla, hizmet etmiş, çocuklarını büyütmüş, 
hayata atmış emekliler için bu olgun olabillir. 
Böyle durumda olan bir emekli 125 - 150 barem 
üzerinden emekli olduğundan ve 30 seneden faz
la hizmet süresi bulunduğundan, emekli aylı
ğı nisbeten yeterlli olabilir. Ama, Türkiye'mizde 
böyle normal şartlar içinde emekli olmamış bin
lerce memur vardır. Bir ihtilâl sonrası, veya gö
rülen lüzum üzerine emekliye sevk edilmiş olan
lardan küçük baremlilerin durumu hic iyi de
ğildir. Hizmet müddeti 13 sene olan, 33 yaşında 
bulunan barem derecesi küçükken emekli edil
miş memurllarm eline geçen para 550 ilâ 609 gibi 
çok az bir paradır. Daha 30 sene hizmet yapa
bilecek bu insanların çocukları küçüktür, ye
tişme ve tahsil durumundadır. Bunlar 30 - 35 
yaşında emekli oldukları zaman geçimlerini 
sağlamak için sağa sola başvurdular. Bâzısı 
maaşlı memuriyet bulup memuriyete girdi, ki 
esasen bunların emekli maaşları yoktur. Bâzısı 
ücretli veya yevmiyeli iş buldu, bâzısı hiç iş bu
lamadı. îş bulanlar geçimini sağlıyacak olan 
bu işe bir kurtarıcı gibi sarıldılar. Bunların ço
ğu küçük dereceli memurlardır. Aldıkları para 
300 - 1 200 lira arasındadır. Maaşlı memuriyet 
bulamadıkları için de buraya mecburen girmiş
lerdir. İntibakları yapılmak şartiyle her zaman 
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| maaşlı memuriyete geçmeyi candan arzulamak-
j tadırlar. Emekli edilirken mağaur edilmiş olan 
j bu İdiçük dereceli memurların ikinci bir defa 
\ mağdur edinmemelerini göz önünde tutmak eşit-
j lik ve sosyal adalet prensiplerinin tam tatbiki 
? olacaktır. 

i Ayrıca, hakikaten kendisinden çok istifade 
ı edilen bâzı mütehassıs personelle hizmetin yü-
j rütülmesi için lüzumlu personelin vazifede tu-
| tulma yetkisinin icraya verilmesi lâzımdır. Bir 
i misal vereyim. Çok uzağa gitmeye lüzum yok. 
! Büyük Mifllet Meclisinin bahçesinin kenarına bi-
| tişik bir Tapu Kadastro Dairesi ile bir Harb Ta-
j rihi Dairesi vardır. Tapu Kadastro Dairesinde 
! 300 lira gibi hiç denebilecek bir ücretle çalışan 
i eski harfleri bilen emekliler vardır. Bu ücretle 
I hiçbir memuru çalıştıramayız. Harb Tarihi Dai^, 
! resinde istiklâl Harbinde bulunmuş, yapılan mu-
| barebeleri yaşamış emekliler vardır. Ayrıca Is-
I tiklâl Harbindeki terimleri tabya işaretlerini 
| muharebede çizilmiş harita ve krokileri bilen 
j emekliler vardır. Senelerden beri yazılamamış 
\ olan Balkan Harbi, Birinci Dünya Harbi, Istik-
| lâl Harbi gibi harb tarihleri bu emekliler tara-
| fından eski harb ceridelerine ve vesikalara da-
I yanılarak yazılmaktadır. 

| BAŞKAN — Sayın Işıklar, bir dakikanız 
| var. 
| EÎTVSE IŞIKLAR (Devamla) —- Peki Baş-
j kanını. Bası ciltleri tamamlanmıştır. Bir gün 
i bu dairelere gidip eserleri görmenizi çok arzu 

rierra. Henüz tamamlanmamış olan bu eser
lerin tamamlanması, çok az ücret alan ve emek-
H maaşını da katarak geçinmelerini sağlıyan 

I bu emeklilerin çalışması ile mümkün olacak-
| tır. 
I Muhterem arkadaşlarım, her fırsatta her 

vesile ils haklı haksız tenkid ettiğimiz, uçan 
kuştan sorumlu tuttuğumuz icraya, hizmetin 

! yürütülmesi için lüzumlu yetkinin verilmesin-
cİ3!i tabiî bir şey olamaz. Aksi halde hizmet 
yürümez, Gerek eşitliğin sağlanması, gerek 

I hizmetlerin yürütülmesi için icraya lüzumlu 
I yetkinin, verilmesini ve bu husustaki teklifle

rin gös önünde bulundurulmasını arz eder, Yü-
! ce Senatoyu hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —- Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DÎKEOLİGÎL (Kayseri) — Muhte-

\ rem arkadaşlar, 5 nci madde tam mânasiyle 
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adaleti temin eden bir maddedir. Hükümete de 
salâhiyetler veriyor. Ama hükümetlerin bunu 
kötü kullanacağına ben kaani değilim. • 

Muhterem arkadaşlar, gençlere iş bulun
sun diyoruz. İş açılsın diyoruz. Ve bir içtimai 
dengeyi, içtimai adaleti savunuyoruz. Fakat 
bu madde geldiği takdirde, geldiği zaman bu 
madde kalksın diyoruz. Biz yaşlılara hürmet 
ederiz.. İhtisasından faydalanmak isteriz. Fa
kat bu madde ihtisasından faydalanmak iste
nenlere imkân hazırlıyor. Ben de onu diyorum. 
Arşiv, evet. Zor eski harfleri tetkik etmek. . 
Tapu, bugüne kadar yeni Türkçeye çevrileme-
miştir. Arşiv uzun ömürler meselesidir, Baş
bakanlık arşivi. Ama bu maddeye hükümete 
salâhiyeti bu istikamette veriyor. Harp tarihi
ne yine bu istikamette veriliyor. Arkadaşlar 
her hangi bir sebeple emekliye insanlar ayrıla
bilir. Ama o emekliye ayrılanların tekrar bir 
kanun maddesi getirilir iş verilebilir. Bu 5 nci 
madde kalktığı takdirde, tamamen, kanun be
nim kanaatimce, âdil bir kanun olmaz. Arka
daşımın biraz önce Hocagil'in izah ettiği gibi, 
Türkiye'de as maaş alanlara ikinci vazife ve
rilmiyor maalesef. Türkiye'de kayrılıyor. 150 
lira asli maaşla ayrılanlara ikinci, üçüncü va
zifeler veriliyor. 

Biz bu maddenin kalkmasını şunun için is
tiyoruz. Bâzan savunan arkadaşlarımız; kalk-
sında biz de senatör, milletvekili seçilmessek 
bize de yüksek baremle iş verilsin, diyorlar. 
Olmaz bu arkadaşlar. Bu madde tam mânası ile 
âdil bir maddedir, yerinde kalmalıdır, hüküme
te salâhiyetler veren maddedir. Sosyal adaleti, 
içtimai adaleti arkalarlarımız savunurken ya
ni içtimai adaleti savunurken, kanaatimce 
halka doğru inmek lâzımdır. Halkın menfaat
lerini gözeten insanlar halkın menfaatlerine 
sarf edilecek hazineye giren parayı da düşün
mek mecburiyetindedir. Bu madde kabul edil
diği takdirde devletin en aşağı 100 milyon li
raya yakın bir kân olacaktır. Bunu halkın ıstı
raplarına, haîkın dertlerine harcıyacaksm, 
sarf edeceksin. Biz bu maddeyi getirmekten 
maksadımız, halka doğru inmek, bize rey ve
ren, bize içtimai bir kanun, âdil bir kanun geti
rin diyen halkın ruhuna uyarak biz 5 nci mad
deyi buraya koyduk, derpiş ettik. Bu madde 
kalktığı takdirde bıı kanunun ruhundan usak-

laşılır. Bence biz senatörler, milletvekilleri 
endişelerden uzaklaşmalı. Buraya seçilmediği-
mia takdirde emeklilik maaşımızla kanaat geti
rip o emekli maaşımızla çalışmalıyız ve başka 
işler aramalıyız. Emekliliğin sebebi hikmeti ne-

| dir? Emekliye ayrıldıktan sonra başka saha-
i da çalışmaktır. Tekrar Devlet dairesinde iş ala-
j caksa, çalışacaksa niçin emekliye ayrılıyorsu

nuz? Niçin emekliye ayrılıyor? O emekliye ay-
I rılanları bu kanun ortadan kaldırıyor. Çünkü 

ben emekliye ayrilırsam, adamım varsa Devle
tin başka sahalarında iş bulabilirim, ikinci ma-
aşda alabilirim, geçinebilirim. Daha fazla ge
çimimi sağlıyabilirmı. G-egim sıkıntısından bah
sedilirken geçim darlığından bahsedilirken ve 

j sosyal adaletten arkadaşlarımız savunurken bir 
kısmına niçin başka türlü avantajlar sağla
mak yoluna gidiyorlar, bu madde kalksın di
ye müdafaa ediyorlar. Benim buna aklım er
medi. Nedenleri bu. İnsan nedenleri, bir fikri 
savunurken o fikirde samimî olmalı. Ben ikti
dara gelirsem bir gün gelirse bana da iş verir
ler diye endişeden uzak kalmalı ve hükümeti
miz bu maddeyi getirmediği halde biz bu mad
denin kalmasını savunuyoruz. Ama hükümet
lerimize imkân veriyoruz. 

Diyeceksiniz ki, hükümetler bunu suiisti
mal eder. Beyefendiler Parlâmento yok mu? 
Yanlış kullandığı takdirde hesap sorar. Yok 
ura Türkiye'de matbuat. İhtisas erbaplarına 
lüzumlu yerlere diyor. Matbuat filân filân yer
lerinde kullanılır der. Ben hiç bir Türk Hükü
metinin bu maddeyi kendi menfaatine kullana
cağına kaani değilim. Bu maddeyi tam mânası 
ile beraber yerinde tatbik edeceğine kaaniim. 
Nerede Harp Dairesinde, arşivde, tapuda ben
zeri eserleri tetkik etme imkânı olan yer-

I lerde. Diyeceksiniz ki, yok mu bu adam? Ar
kadaşlar maalesef bugüne kadar buraları dü
şünerek insan yetiştirmemişizdir. Bir arşivi 
uzun boylu tetkik edecek genç elemanlar yetiş
tirmemiş, oraya göndermemişindir. Türkiye 

i Cumhuriyeti şimdiye kadar arşivini tasnif et
meli, ortaya çıkarmalı idi. Ondan sonra onları 
neşretmeli idi. Meselâ vakıflar, yine Vakıflar 
Dergisi; bunu tetkik edecek ihtisas erbabımız 
yoktur, samimiyetle söyliyeyim. Yetiştirmemişiz. 

J Ama hükümetler uyanık olmalı, bu maddeyi 
kullanılacak süratle oraya ihtisas erbabı, insan-

I 1ar yetiştirmeli. Fakültelerde bu yolda genç-
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leri, bundan sonra, süratle yetiştirmeli. Onun 
için muhterem arkadaşlar; ben sözümü kısa 
bağlıyorum, Bu maddeyi kalkındırdığımız tak
dirde, âmme vicdanında iyi not almıyacağız. Bu 
madde kalmalı. Ancak kaldığı takdirde âm
me vicdanında iyi ont alacağız. O suretle ka
yırmaların önüne tamamen geçeceğiz, emin olu
nuz. Bakınız, Ulaştırma Bakanlığına; arkada
şım dedi. Bayındırlık Bakanlığında 75 yaş. 
Oraya gençler gelip o işi görebilir. Bunlar 
ikinci maaşla çalışıyor. Sonra idare meclisi 
üyelikleri. 150 lira maaş asli üzerinden emek
liye ayrılan arkadaşlar orada çalışıyor. Hülâ
sa bütün bu hususlar nazara alınarak, madde
nin kabulünü arkadaşlarımızdan istirham ede
rim. Bu madde cidden âdil bir maddedir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Ek ikinci maddenin açık oy
lamasına oyunu kullanmıyan sayın üye var 
mı efendim? Varsa lütfen kullansınlar. Sayın 
Isıtan. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım ek 5 nci maddeyi tetkik 
ettiğimizde aynen şunların yazılı olduğu görü
lür. «Genel olarak emeklilerin Devlet ve diğer 
kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı ku
rumlarda emekli aylığından başka ikinci bir üc
ret veya yevmiye almak suretiyle çalıştırılma
ları, emeklilik müessesesi anlayışının tabiî bir 
sonucu olarak Komisyonumuzca da uygun mü
talâa edilmekle beraber...» 

Şimdi arkadaşlarım, bundan anlaşılıyor ki, 
bu maddeyi tedvin eden Komisyonumuz Dev
letten bir insanın bir geçmiş hizmetleri için, 
bir de bugün yaptığı hizmetler için ayrı ayrı 
iki maaş almamasını düşünmüştür. Bu fikir 
haddizatında doğrudur, tamamen Komisyonu
muzla beraberim. Ama, acaba bu metni kabul 
ettiğimiz takdirde bu netice hâsıl olacak mı
dır, olmıyacak mıdır? Onun tetkikini Yüce 
huzurunuzda arz ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım; bu maddeyi biz bu şe
kilde kabul edersek, şu Heyetin yarısından faz
lası emekli maaşı almaktadır. Bunların hepsi ma
aşlarını alacak. Milletvekilleri aynı durumdadır, 
alacaktır. Her gün resmî gazetelerde sürü sürü 
tâyinlerini gördüğümüz birinci dereceden emekli 
nice insanların idare meclislerine tâyinleri var
dır, onlar da aynen alacaklardır. 

(Onlar alamaz, alamaz sesleri.) 
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Alacaklardır, çok rica ederim ne yevmiye
dir ne ücrettir. Gayet güzel yazılmıştır metin. 
Sayın - arkadaşlarım belediye reisleri alacak
tır. Belediye daimî komisyonları alacaktır, ge
nel meclis üyeleri alacaktır. Daimî komisyon
lar alacaktır. Ya kim almıyacaktır? Yine şüp
hesiz kendi mevzuatımıza göre çok genç yaşta 
emekli olanlar ve daima düşük maaşlı olan 
emekli polisler, emekli astsubaylar ve küçük 
dereceden şu veyahut bu sebeplerle emek
liye sevk edilmiş olan, çoluğunu, çocuğunu ge-
çindirebilmek için bugün Tekelin tütün depo
sunda bekçilik yapan vatandaşın, bugün Ka
rayollarında Devlet Su işlerinde gece bekçi
liği yapan vatandaşlarım budan sonra maalesef 
emekli maaşlarını alamıyacaklardır. işte arka
daşlarım benim şahsan muhalefetim buradadır. 
Lütfedin bir kanun getirin, şu gerekçeye uy
sun. Diyelim ki, Türk Devletinden bir geçmiş 
hizmet için bir de bugün yapılan hizmet 
için iki defa para alınamaz. Bu kanunu en önce 
imza edecek arkadaşınızım. Fakat en yüksek 
dereceden emekli olup da iki yerden maaş alan
ları bırakıp, asdece en az maaş alıp, 350 - 400 
lira emekli maaşı alıp da bugün bekçilik yapan, 
malzeme depolarında çalışan bu vatandaşları
mızı bugün almış oldukları ücretlerinden mah
rum etmeye bir hukuk Devletinde, sosyal ada
letin mevcudolduğu iddia edilen bir ülkede 
bunları mahrum etmeye hakkımız yoktur ar
kadaşlar. işte ben bunun için bu maddeye mu
halifim. Yoksa böyle umumi şâmil ve mutlak 
mânada Devletten iki maaş almmıyacak şek
linde bir maddeyi Komisyon şimdi tedvin etsin, 
ilk defa imza koyacak, ilk defa rey verecek 
bir arkadaşınızım. 

Arkadaşlarım, sonra ikinci bir husus daha 
var. Diyor ki, maddemiz, sosyal sigortalara 
bağlı bir işte dahi çalışsa o emekli maaşını 
alamaz. Ya arkadaşlarım aksini mütalâa ede
lim. Sosyal sigortalarda çalışmış da emekli ol
muş bir insan Devlet hizmetine gelirse bunun 
mefhumu muhalifi alır, demek ki her iki maa
şı da alır. Almıyacağma dair kanunlarımızda 
hiçbir hüküm yoktur. Bir kere bu noktadan 
dahi bu madde çıkmamalıdır.. Ve memleket için 
hakikaten acı, ıstıraplı birtakım misaller ve
rir. Bunun için bilhassa rica ediyorum. Bu 
maddeyi kaldıralım, fakat derhal yeni bir mad
de tedvin edelim. Ve orada diyelim ki; hiçbir 
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vatandaş iki maaş alamaz. Ben de hürmetle sev
giyle, saygıyla onu imza edeceğim. Hürmetle
rimle. Teşekkürler ederim arkadaşlar. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN" — Ek ikinci maddenin açık oyla
ma işlemi bitmiştir. 

Sayın üyeler bir hususu tesbit için önergeler 
var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
5434 sayılı Kanun değişikliği ile ilgili tasarı

nın önem ve müstaceliyetine binaen, bugün mü
zakere edilip neticeye ulaştırılabilmesi için ara 
verilmeksizin müzakerelerin devamına karar ve
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Ruhi Tunakan 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gelen kâğıtlarda bulunan kanun tasarıları

nın da müzakeresine imkân hazırlamak için 
müzakerelere saat 19 dan sonra da devam edil
mesini arz ve teklif ederim. 

Muğla 
ilyas Karaöz 

Sayın Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosunun bugün saat 19 dan 

sonra da çalışmasını arz ve teklif ederim. 
24 . 1 . 1969 

Samsun 
Enver Işıklar 

FÎKRET GÜNDOĞAN (îstanbul) — Söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ne hakkında söz istiyorsunuz? 
Son iki takrir hakkında, aleyhte söz istiyo

rum. 

BAŞKAN — Şimdi bu üç takrirden bir ta
nesi yalnız müzakeresini yapmakta olduğumuz 
kanun bitinceye kadar, saat 19 dan sonra da 
çalışılması hususunu talebetmekte. Bir ikincisi, 
hiçbir kayıt koymamakla beraber saat 19,00 dan 
sonra devamını istemekte, müzakerelerin. 

Bir üçüncüsü de; bu kanun bittikten sonra, 
gelen kâğıtlardaki kanun tasarılarının da mü
zakeresine imkân hazırlamak için, 19,00 dan son
ra devamını, yani bu bittikten sonra öbür ka
nunların çıkması için de çalışmaların yapılma
sını talebetmektedir. 

Bunun aleyhinde mi efendim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Son 
ikisinin aleyhinde. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğan. 
FÎKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; biraz evvel Baş
kanlıkça okunan takrirlerden son ikisine mu
halefetimi arz etmek üzere huzurunuza geldim. 
Filhakika bu iki takrir bu kanunun bitiminden 
sonra da çalışmayı kapsıyan bir takrirdir. Ve 
aşağı - yukarı aynı mahiyettedirler. Bu takrir
lerin önce dün alınan kararlara aykırı oldu
ğunu belirtmek isterim. Dün burada aldığımız 
karar, dünkü gündemde mevcut kanunların mü
zakeresini intacetmek üzere bugün toplanmaya 
mütedairdir. Dünkü gündeme baktığımız zaman, 
bu kanımdan başka bir kanun yoktur. Binaen
aleyh, dün aldığımız karar hilâfına bir tutuma 
girmeye, dünkü kararı değiştirecek bir mucip 
sebep söylenmeden, imkân yoktur. Şayet dün
kü kararı değiştirici anlamda ve bugün gündem
de olmadığı halde gelen kâğıtlardan gündeme 
alınmak suretiyle konuşulmak istenen kanunla
rın konuşulması, görüşülmesi talebediliyorsa, 
bunun da, önce bu kanunun ne zaman biteceği 
belli olmadığı cihetle; saniyen gelen kâğıtlarda 
yazılı kanunların bu ülkenin ekonomisiyle çok 
yakın alâkası olan ve ülke ekonomisine pek te
sirli hükümleri ihtiva ederi kanunlar olması ba
kımından alelacele, hiçbir tetkike tabi tutul
madan ve gecenin geç saatlerinde bu kanunların 
görüşülmesinde büyük mahzurlar olduğu inkâr 
kabul etmez bir hakikattir. 

Eğer kanunların ne idüğünü söylemek sure
tiyle iddiamı kuvvetlendirmek yoluna gitmek 
zorunda isem, hemen söyliyeyim bu gelen kâğıt
larda yazılı kanunla meselâ 1968 kalkınma is
tikrazı hakkında kanun tasarısıdır. 500 milyon 
liralık istikrazı kapsıyan bir kanunun görüşül
mesi ancak bu tasarı ile mümkün olacaktır. Ve 
şayet bu takrirleri kabul ettiğiniz takdirde böy
lesine bir kanun üzerinde gecenin hangi saatin
de olacağı belli olmıyan bir vakitte hiç hazırlık
sız Parlâmento konuşmak mecburiyetinde kala
cak. Buna takriri verenlerin hakkı yoktur. 

Bundan başka Sümerbank Kanununun de
ğiştirilmesi suretiyle sermayesinin tezyidine 
dair bir kanun tasarısı vardır, gelen kâğıtlar
da. Bu da çok önemli bir kanundur ve mem
leket ekonomisini pek yakından ilgilendiren bir 
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kanundur. Ve Hükümetin politikasiyle ilgilidir. 
Enine boyuna tartışılması gereken bir kanun 
mevzuudur. Elbette her üyenin bu hususta gö
rüşü ve bilgisi vardır. Arz etmeye imkân bul
ması gerekir. Gecenin geç saatinde bu kanunun 
konuşulmasında fayda mı vardır, zarar mı var
dır 4 takdirlerinize arz ederim. 

Bir başka kanun tasarısı, Türkiye Halk Ban
kası ve Halk Sandıkları Kanununun bâzı mad
delerini deoİTtirmeye mütedairdir ve büyük bir 
vatandaş kütlesini ilgilendiren bir kanundur O 
da, biraz evvel arz ettiğim gibi, ekonomiyi ilgi
lendirir ve Hükümet politikasını ilgilendirir. 
Herkesin bu hususta görüşünü belirtmesi için 
mutlaka vakte ihtiyacı vardır, hazırlığa ihtiyacı 
vardır. 

Değerli arkadaşlarım, gecenin yarısından 
sonra bu kanunları görüşürsek hakikaten tam 
ve kâmil bir görüşme yapabilir miyiz? Mümkün 
değil. Onun için müsaade buyurun bu kanun
ları... 

(A.P. sıralarından îzmir Senatörü Mümin 
Kırlı rahatsızlandı ve salondan çıkarıldı.) 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Değer

li arkadaşlarım, çok üzüntü verici bir hâdise sı
rasında konuştuğum bir talihsizlik. Sayın arka
daşıma geçmiş olsun derim. 

Bir cümlede toplamak mümkünse şunu de
mek isterim. Çok önemli kanunları görüşmek 
üzere gecenin geç saatlerinde çalışmak mec
buriyetinde kalacağız. Buna eminim ki, henüz 
daha gündemde bulunmadıkları için üyeler ha
zır değillerdir, önemli kanunları lütfen böyle 
aceleye getirmek yolunu ihtiyar etmiyelim ve 
Senatonun zaten böylesine önemli kanunları 
gözden geçirmek için kurulmuş bir Parlâmen
to kademesi olduğu nazarı itibara alınarak, 
lütfen, bu takrire iltifat buyurmayın. Hizme
timizi rahatlıkla yapmak imkânını bağışlayın 
ve öylece memnuniyet verici bir hale girelim. 
Yoksa bir yarışmadır, bir çabukluktur, bir te
lâştır ve heyecandır, girecektir, istirham edi
yorum, iltifat buyurmayın bu takrirlere. Hür
met ederim efendim. 

BAŞKAN — Takririn lehinde buyurun Sa
yın Varışlı. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; biraz evvel Sa

yın Gündoğan arkadaşım önergelerin aleyhin
de konuştular ve hakikaten Parlâmentodan çı
kacak pek çok kanun tasarılarını bizzat ken
dileri okudular. Hazır burada arkadaşlarımız 
varken, burada hepimiz çalışmaya arzulu iken 
neden tasarıların çıkmasının aleyhinde konu
şuyorlar, doğrusu Parlâmentoya yeni girmiş 
bir arkadaşınız olarak, hayretle karşılıyorum. 
Arkadaşlar... 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Onun için 
değil, bu tasan çıksın. 

MEHMET VARIŞLI (Devamla) — Evet, 
bu önerge için söylüyorum. Şimdi daha konuşa
cağım pek çok mevzular olmakla beraber, haki
katen Parlâmentoya girdiğim günden beri ne
dense muhalefete mensup arkadaşların böyle 
mühim kanunlar çıkarken engelleme taktiğine 
başvurmalarını hayretle karşılıyorum. (0. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Varışlı, bir dakikanızı 
rica edeyim. Şimdi bir engelleme mevzuubahis 
değil. Sadece fikirlerini beyan ettiler. Lütfen 
o istikamette konuşunuz. 

MEHMET VARIŞLI (Devamla) — Ben şu 
hususu arz etmek istiyorum. Gerek bu tasarı 
bitinceye kadar ve gerekse Meclisimizin arzu 
ettiği saate kadar çalışmasını arzu ediyorum 
ve arkadaşlarımın vermiş olduğu önergelerin 
lehinde oy kullanmanızı rica ediyorum. Yalnız 
Sayın Gündoğan sizin gibi kürsüye çok çıkıp 
da çok konuşmaktansa az konuşup az hata yap
mayı tercih ederim. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Her üç önergenin en aykırısını 
okutup oylarınıza arz edeceğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkanım, saat 7 yi geçti. 

BAŞKAN — işte onu halletmek için uğraşı
yoruz. 

(Muğla Senatörü İlyas Karaöz'ün önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Gündeme girmi-
yen bir mevzuu nasıl oylarsınız? önce Umu
mi Heyet onu gündeme alacak. Nasıl olur bu? 

BAŞKAN — Efendim, imkân hazırlamak 
için, diyorlar. Ama esası müzakere edilmekte 
olan kanun bitinceye kadardır. Ondan sonra da 
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imkân hazırlamayı teklif ediyor. (Gürültüler) 
(C. H. P. sıralarından «yanlış tatbikat» sesleri) 
Esas kabul ettiğiniz zaman müzakereye devam 
edilir. Ondan sonra bir başka teklifiniz olursa 
o da şey edilir. (C. H. P. sıralarından «olmaz 
olmaz» sesleri) Rica ederim. Aykırı takriri oy
larınıza arz ediyorum. (Hangisi aykırı? sesleri) 
Efendim, okuttum. Yüz kere okutmak mecbu
riyetinde bırakmayın beni, okuttum takriri. 
Takriri kabul edenler... Bir daha okutuyorum 
efendim. Çok istirham ederim. Yanlış bir usul 
tatbik edilmiyor. Üç takrir vardır, en aykırı
sı bu takrirdir. Bunu oya koymak zorundayım. 
Rica ederim. 

(Muğla üyesi ilyas Karaöz'ün takriri tek
rar okundu.) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Usu
le aykırı efendim. 

BAŞKAN — Niye aykırı usule efendim? 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Usul 

hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında, buyurun Sayın 
Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, üzerinde konuşmakta 
olduğumuz tasarının ehemmiyeti hepimizin ma
lûmu. Ve onun içindir ki arkadaşlarımız büyük 
bir hassasiyet içerisinde bu tasarının birçok 
maddelerine, fıkralarına varıncaya kadar öner
geler vermektedirler. Şimdi bu tasarının haki
katen ne zaman neticeleneceği malûm değildir. 
Usul şu olması lâzım : Bu müzakerelerimize de
vam ederiz. Bu kararı alırız. Bitirdiğimiz za
man verilen önergelerle hem gündeme alırız, 
gelen kâğıtlarda olanları, usule uygun olur ve 
hem de onların müzakeresi için oylama yapa
biliriz. istirham edeceğim arkadaşlar, yani 
özür dileyeceğim. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) Yani işimiz üzüm yemek mi, bekçi döv
mek mi? İş yapacaksak lütfen şu mühim ka
nunu çıkarmak için iktidar ve muhalefet ola
rak elele verelim çıkaralım. Ondan sonra biz 
burada çak tabesabah çalıştık. Yine çalışma
ya devam edebiliriz. Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, lütfen bu şekilde benim görü
şümü kabul buyursunlar ve zaten devam eden 
müzakerelerin devamını temin etsinler. Gel
miş her önergeyi oylamak mecburiyetinde de
ğiller, yeri geldiği zaman oylıyabilirler. Yeri 
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de bunun bu müzakerenin sonundadır. Hita-
mındadır, sonunda geliriz, sonra Sayın ilyas 
Karaöz'ün verdiği önerge oylanır. Teşek
kürlerimle. 

BAŞKAN — Şimdi sayın üyeler, bir itiraz 
vâki. Bu itiraz, önergenin içinde bulunan 
«gelen kâğıtlardaki tasarılara imkân hazırla
ma» ibaresi, itiraza mâruz kalan ibare bu. 
Ama esası, takririn ruhu, 19,00 dan sonra ça
lışmaya devam etmektir. Aykırı olduğu için 
ben bunu koydum. Bunu toplu olarak hepisini 
içine alır şekildeki 2 nci takriri oylarınıza arz 
ediyorum. 

(Samsun Üyesi Enver Işıklar'm takriri tek
rar okundu) 

BAŞKAN — Saat 19,00 dan sonra çalışma
lara devam edilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Müzakerelere devam ediyoruz. Sayın Koçaş 
buyurun. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca »Seçilen 
Üye) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun sayın üyeleri, Yüce Senatomuzdan istene
nin, beklenenin tam aksine hepimiz aynı şeyle
ri söylüyor, fakat zıt kararlara varıyoruz. Ya
ni cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif 
hale geliyor. Şu Senatoda konuşan arkadaşlara 
bu maddenin lehinde ve aleyhinde konuşan ar
kadaşların konuşmalarının hepisine dikkat et
tim de içinde hiç kimsenin 65 yaşma kadar 
30 - 35 - 40 sene hizmet etmiş, baremin son de
recesine çıkmış, emekli maaşının en yükseğini 
alan, ondan sonra da hiç işi olmıyan bir dai
reye âdet olsun diye, âdet yerine gelsin diye 
tâyin edilip bir o kadar daha maaş alanların 
vazifelerine devam etmelerini istiyen bir kişiye 
tesadüf etmedim. Ama madde bu haliyle çıktı
ğı takdirde maalesef bu netice olacaktır. Bu 
madde 'tasarıdan çıksın diye konuşan arkadaşr 
ların fikirlerine katılarak, biz, zannediyorum 
ki, 40 - 50 yaş arasında veya daha genç yaşta 
kendi elinde olmıyan sebeplerle kabiliyetsizli-
ğinden, ahlâksızlığından değil, devletin zaru
retleri icabı olarak kadrosuzluk dolayısiyle 
genç yaşta düşük emekli maasiyle dışarı çık
mış, hem şahsan zaruret çeken, hem de en ka
pasiteli devirlerinde devletin hizmetlerinden 
mahrum kalacağı insanlara hizmet verilmeme-
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sini önlemeye çalışıyoruz. Bunların arasında 
henüz 25 - 30 yaşında devletin emri 
ile Kore'ye gidip sakatlanıp üstteğmen, 
yüzbaşı iken veya Yedek Asteğmenken gelmiş 
maaş almış, emekli olmuş düşük maaşla dışarı 
çıkmış olanların da bugün devlet dairelerinde 
çalışmalarını önlemelerine mani olmak istiyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, çok söylendi; ama 
bir eski konuşmayı hatırlatacağım burada. Bu
gün emekli maaşı kesilsin diye madde tedvin 
etmeye çalışan arkadaşlarımız 3 - 4 sene evvel 
burada bir mahkeme karariyle mahkûm olup 
emekli maaşları kesilen arkadaşları affederken, 
affetmek için savunurken, «emekli maaşı bir si
gortadır, onu önlemeye, onu kesmeye kimsenin 
gücü yetmez» demişlerdi. Ve yine misal göster
mişlerdi, Emekli Sandığına pirim vermek yeri
ne Doğan Sigortaya, Güven Sigortaya pirim 
verselerdi, bugün o sigortalardan karşılığım 
almaya kalksalardı bunu kesebilir miydiniz ki, 
Emekli Sandığına ödenen pirimlerin karşılığı 
olan emekli maaşım kesiyorsunuz, denmişti. Bu 
mantıklı savunma karşısında aleyhte olduğu
muz halde bu istikamette rey kullandığımızı 
hatırlamanın huzurunu ve gururunu duyuyo
rum, şimdi. Ama bugün iş değişti; devletten, 
devletin arzusuyla kendi arzuları hilâfına biraz 
evvel arz ettiğim gibi, 40 - 45 yaşında ayrılmış, 
en kapasiteli devirlerinde düşük maaşlarla ay
rılmış olanların hizmete devamları halinde, 
emekli maaşları kesilsin, diyoruz. Bu iki mantı
ğı yan yana getirip savunmaya nasıl imkân 
var? Arkadaşlarım bir madde getirsinler, yaşı 
şundan yukarı, hizmeti şundan yukarı, eline 
geçen para şundan yukarı, diye. Beraber katı
lalım. Aynen imza edelim altına ve rey verelim. 
Ve ben misal olsun diye söyliyeyim, Sayın Ali-
hocagil'in söylediği kelimelerden hiçbir tanesi
ne itiraz edemem. Hepsiyle beraberim. Ama ka
rar maddesine gelince iş değişiyor. BelM ar
kadaşlarım bu işi, bu durumda olanların hepsi
ni yakından bilmedikleri için, belki öyle tah
min ediyorum, bu kanun vesilesiyle bize gelen 
kadar müracaat mektubu kendilerine gelmediği 
için çok haklı olarak bir noktayı savundular. 
Ben de kendileriyle beraberim. Ama tekrar ede
yim; eğer 40 - 45 yaşında en verimli devrinde 
ayrılmış ve düşük maaşla ayrılmış olanların 
da bu hizmetini önlemeye çalışacaksak bu mad

deyi başka şekilde düzeltmek zorunluğunu duy
maktayım. 

Muhterem arkadaşlarım; bu gibilerin aldık
ları ikinci maaş da çok maaş değildir. Biraz 
evvel arkadaşlarım çok güzel temas ettiler. 
«ikinci yüksek maaş» tamamen kendileriyle 
beraberim. Bir çok misaller var. Bugün genç 
bir üniversite mezunu dahi, müstakilen gidip 
kabul etmiyeceği 1 000 - 1 100 - 1 200 lira gibi 
maaşlarla, sabahın dokuzundan akşamın beşine 
kadar çalışan Korgeneraller var. Hiçbir üniver
site mezunu kabul etmez bunu. Ama hem hizmet 
olsun diye, hem devlete hizmet olsun diye, hem 
de alışkanlığın neticesi sabahtan akşama kadar 
evinde oturamıyacağı veya kahveye gidip do
mino oynıyamıyacağını düşünerek çalışan kim
seler vardır, bunların ikisini nasıl yan yana ge
tiririz. Yüce Senato komisyonu bunu hakika
ten yumuşatmış. Bir formaliteye bağlamış, şu şu 
şu şekillerde alınabilir. Fakat korkarım aziz 
arkadaşlarım, bu madde şekliyle bütün arkadaş
larımın itiraz ettikleri çok yüksek maaşlı emek
liler, çok yüksek maaşlı ikinci hizmetlerden 
maaş alacak, ama hiç kimsesi olmıyan, arkası 
olmıyan küçük dereceli memurlar o maaşla ça
lışmak imkânını dahi bulamıyacaklardır. Eğer 
arkadaşlarımız samimî iseler, biz kendilerine 
katılalım, maddeyi bunlara imkân veraıiyecek 
şekilde yeniden hazırlıyalım. 

Sayın arkadaşlarımdan birisi emekliliğin 
mânası dedikleri zaman hakikaten ürperdim. 
Emekliliğin mânası budur, ama emekli duru
muna gelmeden en kapasiteli devrinde çıkarı
lan veya çıkmak mecburiyetinde kalan kimse
leri kolundan tutup atmayı devlet nizamı ile, 
hukuk devleti nizamı ile izah etmeye imkân 
yoktur ve sonra muhterem arkadaşlarım, zan
nediyorum sözlerimin sonuna geldim. Bu yüz
den düşündüklerimin hepsini söylemiyeceğim, 
ama bir noktayı söyliyemeden ayrılamıyacağım. 
Eğer bu maddeyi Hükümetin de arzusu hilâ
fına bu şekilde çıkarmakta ısrar edecekse arka
daşlarım, lütfen Türkiye Büyük Millet Meclisi 
mensuplarının ve Cumhurbaşkanından ta aşa
ğıya kadar yüksek maaş alıp, ikinci defa maaş 
alanların da bu madde içine gireceklerini lüt
fen ilâve etsinler. Ancak o zaman samimiyet
lerini kabul etmek durumunda kahrım. Bunun 
dışında hiçbir şekilde bu madde bu haliyle ya-
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Falarımıza merhem olmıyacak, daha büyük ya
ralar açılmasına sebebolacaktır. Hepinizi saygı 
ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler, benden evvel ek 
beşinci madde üzerinde konuşan muhterem üye 
arkadaşlarımızı dinledim. Hepsinin aşağı - yu
karı muayyen noktalarda haklı oldukları ci
hetler vardır, bunu ben de kabul ediyorum. 

Sayın Suphi Karaman, Fehmi Alpaslan, Ek
rem özden, Rıza Isıtan, Sadi Koçaş, bu zevatın, 
bu muhterem zevatın zikrettiği noktalar haki
katen varittir. Hakikaten bu aksaklıklar mev
cuttur. Fakat herşeyden evvel bizim biraz açık 
kalpli olmamız lâzımgelir. Bu maddeyi şevkin 
sebebi nedir? Benim inanışıma göre bu madde 
bugün bu haliyle bütün mahzurlarına rağmen, 
Hükümetin de kabul etmemesine rağmen, bir 
zaruretin şevki ile, ben en ehvenişer bir mad
de olarak getirilmiştir. Ben kabul ediyorum. 
Madde tamamen çıkabilir veya Meclisten geldi
ği şekliyle kabul edilebilir. Bunlar olabilir ve
yahut Sayın Karaman'm zikrettikleri gibi üç 
sene vâde verilmek ve süre tanınmak suretiyle 
bir değişiklikle kabul edilebilir. Fakat bunlar 
yine meseleyi halletmiyecek. Biz inanıyoruz ki, 
bugün Sayın Maliye Bakanının da toptan çıka
rılmasını istemesinin sebebi odur. O kanaatte
yim ben. Bugün Türkiye ̂ de muayyen konuları 
muayyen kişilerin eline bırakmak mecburiyetin
deyiz. Bunu biz, maddeyi olduğu gibi kabul 
etmek şekliyle yapabiliriz. Fakat bunu ben 
yine bu haliyle biraz suiistimale müsait bul
dum. Niye zaten demin ismini zikrettiğim muh
terem hatiplerin fikirlerine iştirak edişimin 
sebeplerinden birisi de bu; madde şöyle aynen: 

(Ek Madde 5. — Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa tabi daire, kurum ve 
ortaklıklar ile bunların sosyal Sigortalar Ka
nununa tabi işyerlerinde emekliliğe tabi olmı
yan, dikkat buyurunuz emekliliğe tabi olmıyan 
yani emekliliğe tabi olanlar istisna edilmiştir, 
tabi olmıyan ücretli geçici kadrolu veya yev
miyeli hizmetlere tâyin edilen emeklilerin bu
ralarda çalıştıkları sürece emekli âdi malûllük 
veya vazife malûllüğü aylıkları kesilir.) 

Bu haliyle ben maddeyi yanlış tedvir edil
miş bir madde olarak kabul ediyorum. Çünkü 
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biraz aşağısında diyor ki; Bakanlar Kurulu il
gili bakanın teklifi, Maliye Bakanının uygun 
mütalâası ve Bakanlar Kurulunun karariyle ne
ticede bir yerin, bir kadronun ihtisas mevkii 
olup olmadığına Bakanlar Kurulu karar verir, 
burada yazıyor, beşinci maddede. Bakanlar Ku
rulu karar verdiğine göre emeklilik hakkını ik-
tisabetmiş, emekliliğe ayrılmış, bir zat, bilâha-
ra devlet hizmetinde memuriyet alabiliyor; ha
len mer'i mevzuatımıza göre. Bu zat devlet 
hizmetinde emekli maaşından vazgeçmek sure
tiyle hizmet alabildiğine göre bu maddenin sev-
kindeki maksat meydana gelmiyor arkadaşlar. 
Çünkü bu maddenin şevkinden maksat, benim 
inanışıma göre, bugünkü tıkanıklığı gidermek
tir. Yoksa buna zaten lüzum yoktu. Bâzı arka
daşların buyurdukları gibi, lüzum yoktu, çün
kü tatbik edilen şekil aynıdır. Bugünkü kadro 
tıkanıklığını önlemek maksadiyle getirilmiş bir 
madde olduğuna göre ve buna Bakanlar Kuru
lunun takdir hakkını tanımak şeklinde bir hü
küm sevk edildiğine göre, ilâve edildiğine göre 
biz bunu hiç şüphe etmiyelim ki, maddeyi yan
lış, hatalı bir ibare şeklinde kabul etmek du
rumundayız. Fakat Bakanlar Kurulu emeklili
ğe tabi olan bir hizmeti muayyen bir şahsı ge
tirip oturttuğunuz zaman, bunun hakkında ka
rar veremiyor. Fakat sadece ücretli ve yevmi
yeliler hakkında karar verebiliyor. Bu tefriki 
yapmak için sebep yoktur, arkadaşlar. Eğer 
tam olacak ise; maaşlı memur için de, ücretli 
memur için de, yevmiyeli memur için de aynı 
hükmün tatbiki lâzımgelir. Bu maksatla benim 
inanışım budur, bir değiştirge önergesi hazırla
dım ve maddeye ilâvesini istediğim iki tek ke
lime vardır; madde bir zaruretin icabıdır, ay
niyle kabul edilmesi mümkündür. Yani bu mah
zurlarına rağmen, kabul edilmesi mümkündür. 
Fakat arz ettiğim değiştirme şekliyle kabul 
edilirse daha salim bir neticeye ulaşılacağı ka
naatindeyim. önergemi okuyorum efendim. 

«Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa tabi daire, kurum ve ortaklıklar ile 
bunların Sosyal Sigortalar Kanununa tabi iş
yerlerinde emekliliğe tabi...» Buraya kadar ay-
nendi orada «tabi olmıyan» ile başlıyor, fakat 
buraya bir «olan» kelimesini, «olan ve olmıyan» 
bilâhara «ücretli» kelimesi geliyor M, oraya 
da «maaşlı ve ücretli» diye maddenin diğer 

I kısmım tamamlamak suretiyle bir değişiklik 
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teklif ediyorum. Muhterem arkadaşlarımın bu 
hususa itibar etmelerini istirham ederim. Hepi
nizi saygılarımla selâmlarım. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — Söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon söz mü istiyor Sa
yın Ege. 

Kifayeti oylıyayım, ondan sonra efendim. 
Yalnız kifayetten önce soru sormak istiyen 
Sayın Hocaoğlu ile Sayın Atalay vardır, bun
ların hakları mahfuz kalmak şartiyle takrirleri 
okutuyorum. 

ıSayın Başkanlığa 
Ek madde 5 üzerindeki müzakerelerin kifa

yetini arz ve teklif ederim. 
Balıkesir 

Cemalettin infcaya 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, kifayeti müzakere tek

lifimin oylanmasını arz ediyorum. 
İzmir 

Beliğ Beler 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini arz ederiz. 

Çanakkale Eskişehir 
N. Altan Ömer Ucuzal 

Konya 
Mehmet Varışlı 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde, buyurun 
Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, beşinci maddeyi, Geçici Komis
yon, her halde çok acele olacak ki, kanun tek
niğine uymayan bir şekilde hazırlamış bulun
maktadır ve beşinci madde henüz berraklığa 
kavTişturulma.mıştır. Beşinci maddenin met
ilinden hepimiz tekrar okuyalım, şunu anlı-
yacağız: Hükümete yetki verilecek ve ancak 
Hükümet bu Yetkiyi halen çalışmakta olanlar 
için kullanma hakkına sahip midir, değil midir 
madde metninde mevcut değildir. Şu anda 
emekli olarak, ücretli veya yevmiyeli olarak 
sayılan yerlerde çalışanlar hakkında Hükümet 
beşinci maddenin ikinci fıkrasındaki ihtisas 
veya... 

| GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Var efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Yok beye
fendi, hiçbir hüküm mevcut değildir. Oku
yalım. 

j BAŞKAN — Sayın Atalay, takriri vesile it
tihaz edip madde üzerinde konuşma yapıyorsu
nuz. Zatıâliniz benden çok iyi bilirsiniz, müza
kerenin kifayeti oylandı. Müzakerelerin deva-
mına lüzum var mı yok mu, bu hususu konuşa
caksınız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — işte diyo
rum M, bu beşinci maddede kâfi sarahat bu
lunmamaktadır. Bu sebeple beşinci maddenin 
berraklığa kavuşabilmesi için üzerinde görüş
melerin devamı zorunluğu vardır. Yeterliği 
lütfen kabul buyurmayın. 

BAŞKAN — Ek beşinci maddenin üzerinde 
cereyan etmekte olan müzakerenin kifayetini 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet konuşacak mı efendim? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Müsaade ederseniz 
arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun, Hükümet âdına 
Maliye Bakanı Sayın Cihat Bilgehan. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; iş bu kanun tasarısının 
tümü üzerinde yapılan konuşmalar sırasında da 
arz ettiğim gibi, Hükümet tasarısında şu anda 
müzakere konusu olan 5 nci madde mevcut de
ğildir. Dün de arz ettiğim gibi, biz böyle bir 
maddenin bu kanun içinde bulunmasını Hükü
met olarak uygun mütalâa etmemekteyiz. Kal
dı İd, dün arz ettiğim gibi, Meclisteki metnin 
her hangi bir şekilde tatbik kabiliyeti mevcut 
değildir. Bu durum muvacehesinde, Senato
nun değerli Geçici Komisyonu bunu, tatbik 
edilebilir bir hale getirmek üzere bir metin ha
zırladılar. Bizim gerek ıSenato Grupumuzda, 
gerekse Geçici Komisyonda arz ettiğimiz sribi, 
birtakım, emekli arkadaşlarımızın sırf kendileri
nin hizmetlerinden istifade etmek için mutlak 
surette istihdamlarının zaruri olduğunu arz et
miştik. Bu meyanda Tapu Kadastronun eski 
kayıtları, Vakıfların eski kayıtları, Başba-

| kanlık Arşiv Dairesi, Harb Tarihi gibi memu-
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riyetleriii mutlaka kullanılması lâzımgelldiğiııi, 
bu arada bâzı ahvalde Sayın Melen'in de dün 
ifade buyurdukları gibi, bazı belediyelerde za
ruri olarak dar gelirli olan küçük belediyelerin 
bir veteriner bulması, bir tabip bulması imkâ
nı olmadığı için, bunların da kullanılması za
ruretini arz etmiştik. Ve bu arada halen istih
dam edilmekte bulunan emeklilerin birden bire 
hizmetle ilişkilerinin kesilmesinin gerek kendi
leri bakımından, gerkse hizmetin görülmesi 
bakumnldan birtakım mahzurlar doğuracağını 
da ifade etmiştik. Bunun üzerine Geçici Ko
misyon bu metni hazırlamıştır. 

Bendenizin özet olarak arz edeceğim husus 
şudur M; biz Hükümet olarak bu maddenin ta
mamen kaldırılmasını ve emeklilerin gerektirdi
ği anda istihdamlarına cevaz verilmesini, rica 
ediyorum. Bunlar zaten (E) cetvelinden ve yev
miyeli personel olarak istihdam edilmektedirler. 
Ben Yüksek Heyetinizin burada vâki telkinleri
ni Hükümete, Parlâmentonun bir direktifi ola
rak burada vâdediyorum. Bu husustaki tatbi
katta birtakım noksanlıklar, belki, olmuştur. 
Şu Hükümet, bu Hükümet meselesi değildir, 
maalesef bunlar olmuştur, olabilir de. Sizlerin 
her vakit için sözlü sual sormak, yazılı sual 
sormak, genel görüşme açmak gibi bir
takım yetkileriniz, Meclisin gensoru gibi 
birtakım yetkileri vardır. Hükümet, bu tâ
yinlerde her hangi bir şekilde hataya düştüğü 
takdirde, bunun her zaman murakabesi müm
kündür. Binaenaleyh, her türlü müzakerelere 
son vermek, bu münakaşaları burada kesebil
mek için Hükümetin daha önce tasarısında bu-
lunmıyan bu hüküm çıkartılmasını biz Hükümet 
olarak arz ve teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika efen
dim. Sayın Hocaoğlu soru. 

ÖMER LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 

biraz önce de ifade etmiştim. Beşinci maddede 
halen çalışmakta olan emeklilerle, ücretli yev
miyeli olarak çalışanların durumları ne olacak? 
5 nci maddede bunun hakkında bir hüküm yok
tur. Geçici 9 ncu madde ise bunu arzuya bırak
maktadır. Yani çalışanlar bir yıl içinde arzu 
ederlerse ayrılacaklardır, bir yıl içinde arzu et

mezlerse emeklilikleri kesilecektir. Şayet bu 
beşinci madde, arzunun hilâfına Geçici Komis
yonun metni olarak çıkar ise, siz Hükümet ola
rak ve Maliye Vekili olarak halen çalışmakta 
olan emeklilerin yevmiye ve ücretli olarak ça
lışanları beşinci maddedeki ihtisas ve mücbir 
sebeplerlerini tetkik edip, bunların durumlarına 
göre çalışmalarına son verecek misiniz, vermi-
yecek misiniz? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (De
vamla) — Sayın Başkanım, tabiî bu bir farazi
yeye istinadediyor. Biz Hükümet olarak bu mad
denin her hangi bir şekilde müdafaasını yapmı
yoruz. Hiçbir hükmü ile müttefik değiliz. Ama 
Yüksek Heyetiniz böyle bir metni kanun haline 
getirirse, Hükümet olarak elbette icra ile mü
kellefiz. 

BAŞKAN — Komisyon adına Komisyon 
Başkanı Sayın Ege. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI i. CENAP 
EGE (Aydın) — Sayın Başkan, geçici ek beşinci 
madde Hükümet tasarısında yoktur. Geçici ek 
beşinci madde Millet Meclisi tasarısında değişik 
bir şekilde vardır. 

Ben bu konuda söz almak niyetinde değil
dim. Bu ek beşinci maddenin tertibi ve düzeni 
komisyonumuza aittir. Onun için bu madde üze
rinde yapılan tenkidler, komisyona râçidir. 
Bu tenkidlerin teknik olanına, bu tekniklerin 
kanun düzeninde yardımcı olanlarına ve kişi
lerden müteşekkil bir komisyonda eksik kalmış 
veyahut da yanlış olan kısımlara işaret eden her 
arkadaşın, mütalâasını hürmetle karşılarım. 

Ancak esefle ifade edeyim ki, bu madde mü
nasebetiyle bu mikrofonda yine fakir fukura 
edebiyatı yapıldı. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Gaye o zaten. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 

CENAP EGE (Devamla) — Gaye o, bir yerden 
denk getirip, fakir fukara edebiyatı yapmak, 
Gaye bu. 

Muhterem arkadaşlarım, bu komisyonda mu
halif, muvafık arkadaşlarımız vardır. Bu mad
denin düzenlenmesinde fikirleri vardır, mütalâa
ları vardır ve bu madde bu şekilde getirilmiştir. 

Bu iş o kadar ileriye götürülmüştür ki muh
terem arkadaşlar, tütün bekçisinden, kolunda... 

RIZA ISITAN (Samsun) — Sizin maaşlara 
dokunuyor değil mi? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 

CENAP EGE (Devamla) — Ona cevap verece
ğim beyefendi. Çok yanlış kapı çalıyorsunuz. 
Karşınızdaki insanı iyi tanıyın da ona göre ko
nuşun. 

BAŞKAN — Sayın Ege devam edin efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 
CENAP EGE (Devamla) — iskender Cenap 
Ege'nin vermiyeceği hiçbir hesap yoktur. 

Bu madde tedvir edilirken dikkat buyurur
sanız; şu kadar ki,mahiyeti itibariyle hizmetin 
görülmesi mücbir sebebe dayanıyorsa, diye ora
da bir kayıt düşürülmüştür. Bu, tamamen Hü
kümete bırakılmıştır. Türkiye'de çalıştığı yer
den ekmek yiyerek, geçinerek, evini harkını 
geçindiren insanların elinden ekmeğini, ekmek 
parasını alacak bir Hükümet ve bir makam dü
şünülemez muhterem arkadaşlar. 

Gelelim meşhur mevzua. Bu kanunda fazla 
maaş alanlar korunuyor ve bu kanuna göre 
Parlâmentoda, emekli olarak Parlömanter olan 
arkadaşlarımız maaşlarını alacaklar. Eğer ica-
bediyorsa bu maaşların alınmaması için; fikirle
rine çok saygı duyduğum bir arkadaşım, her 
halde heyecanla ifade etti; Reisicumhurdan 
başlamak üzere hepsinden bu kısıntıyı yapa
lım. Muhterem arkadaşlar; yapalım, yapalım; 
ama, sosyal adalete uygun olarak yapalım.. Par
lâmentoya gelip, Parlâmentoya geldiğinde emek
li veyahut da Parlâmentoya geldikten sonra 
emekli olan insanlar bu memlekette en az ser
best meslekten gelmiş insanlar kadar en azından 
hizmet görmüşler, yarım pabuçla dağlara çık
mışlar, çalışmalar ve analarının ak sütü gibi 
haklan olan emekli maaşlarını almışlardır, al
maktadırlar veya alacaklardır. Emekli maaşını 
fazla gören arkadaşlarımız Türkiye'de hayır ce
miyetleri çoktur, verebilirler. Buna kimse mâni 
değildir. Ancak, seyyanen bir tatbikata gidile
cekse o bu kanunla değil muhterem arkadaşlar, 
öyle bir kanun getirin ki, serbest avukat, ser
best doktor, çiftliğinin, çubuğunun geliri ile, 
kârı ile geçinenler de maaşına 10 para katma
dan, benim gibi buradan aldığı ile geçinsin, öy
le ya, memura geldiğimiz zaman, bir taraftan 
memur edebiyatı yapalım, bir taraftan da me
muriyetten gelmiş olan arkadaşlarımızm almış 
oldukları 800 - 1 000 lira için haysiyetleriyle iz
zeti nefisleriyle oynıyalım. 

Muhterem arkadaşlar; bu Parlâmento içinde 
memurun 3 ayda aldığını bir günde kazanabi
lecek şekilde kazanç sahibi olan insanlar vardır. 
Kimsenin kazancında gözümüz yok. Ama, me
murlar üzerinde edebiyat yaparak, efendim, 
Parlâmentoya gelen memurlar emekli olmuş, 
emekliliğini alıyor. Sanki, Hazineyi soyuyor gi
bi bir tarzda burada beyanda bulunmak, hele 
emekli olan bir arkadaşıma, hele hürmet ettiğim 
bir arkadaşıma doğrusu yakıştıramadım. Bun
lar hususi sohbetlerde konuşulabilir. Ama, bu 
kürsüye gelinip de ifade edilmez. Çünkü, Türki
ye'de pireyi deve yapmak zihniyeti de olanlar ve 
pireyi deve yapmak için her zaman fırsat arı-
yanlar vardır. Âdeta bu madde ile, çok üzüle
rek ifade ediyorum ki, keşke bu komisyonda 
olmasaydım, bu maddenin tedvini ile âdeta ko
misyon üyeleri büyük bir töhmetin altına gir
miştir ve bu töhmet de efendim, küçük, arka
sız memurları yarın kapı dışarı etmek, efendim, 
şunu, bunu kayırmak meselesi. (C. H. P. sırala
rından «Yok öyle bir şey» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, bu bir tezaddır. Bir ta
raftan, bu, diyorsunuz, kayıtları kaldıralım, bu
nu tamamen Hükümete bırakalım. Eğer Hükü
metler böyle kayırmalar içerisinde ise, bu kanun 
bu şekliyle de çıksa, bu madde kayıracaktır, 
bu şekliyle çıkmasa daha çok kayıracaktır, si
zin dediğiniz gibi, bu madde kaldırılırsa. De
mek ki, Hükümetin koymamış olduğu bir mad
deyi komisyon bir hassasiyet gösterip koymuş
sa, işte, sizlerin duymuş olduğu bir endişeyi du
yarak koymuştur. Ama, komisyon burada bir 
töhmet altına bırakılıyor. Küçük memurları ez
mek, atmak, onun yerine büyük memurlara im
kân vermek. 

Sonra şunu da söylüyorum arkadaşlarım; 
Türkiye'de bilinmiyen bir şey yoktur, onu da 
ifade edeyim. Emekli olanlardan idare meclisi 
üyeliklerine, belediye meclisi üyeliklerine seçim
le gelenler emekliliklerini almasın. Niçin avu
kat olarak giden alabiliyor ve kendi işini göre
biliyor, şimdi bilmem efendim, yazıhanesinde 
çalışıyor, yahut muayenehanesinde çalışıyor 
(Güven Partisi sıralarından «Çalışamaz» sesle
ri) Nasıl çalışamaz? 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Anonim 
şirketler müstesna; çalışamaz. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 
CENAP EGE (Devamla) — Şimdi muhterem ar
kadaşlarım; çok istirham edeceğim, bu madde 
yüzünden hakikaten komisyona tevcih edilen 
tenMdleri ben ağır buldum, üzüldüm. Sizlere 
niyabeten bir vazife yapıyoruz. Bu yapmış ol
duğumuz vazifede en az sizler kadar hassasiyet 
içerisindeyiz, size lâyik olmak için. Hatalarımız 
olabilir; fakat, kasıtlarımız asla yoktur, muh
terem arkadaşlarım. Lütfen birbirimizi incitmi-
yeoek şekilde beyanda bulunalım. Ne söyliyece-
ğimizi değil, ne söylemiyeceğimizi düşünerek ke
lâmda bulunursak hem incitmeyiz, hem de neti
ceyi arzu edilen şekillerde alabiliriz. 

Teşekkür ederim. 
SIRRI AT AL AY (Kars) — Sayın komisyon 

benim bu endişelerimi bir vuzuha kavuşturabi-
lir mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 
CENAP EGE (Devamla) — Efendim onu 9 ncu 
maddede ifade etmeye çalışacağız. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Sayın Ege, 9 ncu 
madde, arzuları üzerine olursa farklıdır. Halen 
çalışanların durumu ne olacaktır 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 
CENAP EGE (Devamla) — Halen çalışanların 
arzuları üzerine muamele yapılacaktır. Eğer ol
mazsa otomatik muamele görecek demektir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kalacak, yani. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 

CENAP EGE (Devamla) — Hayır. 
BAŞKAN — Sayın Ege, cevabınızı verdiniz, 

buyurunuz efendim, teşekkür ederim. 
SAFFET URAL (Bursa) — Benim de bir so

rum vardı, Sayın*Başkan. 
BAŞKAN — Size söz veremiyeceğim, kifayet 

takriri oylandı, sorulara da racidir. Kifayet tak
rirlerinin oylanmasından önce söz istiyen sayın 
üyelere ancak sorma fırsatı verilir. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 
ben, Sayın Atalay'dan daha önce istedim. 

BAŞKAN — Nerede istediniz, efendim? 
SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Atalay 

Başkanvekili olduğu için mi yapıyorsunuz. (Gü
lüşmeler.) 

BAŞKAN — Size bir ihtar veriyorum, Sayın 
Ural. 

SAFFET URAL (Bursa) — Bir tane daha 
ekleyiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — Sayın Başkan, özür 
dilerim, ben zatıâlinizden söz almadan konuş
tum, yani cevap vermiş oldum. Bende idi hata. 

BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim efen
dim. 

Ek 5 nci madde üzerinde verilmiş olan tak
rirleri iki kategoride mütalâa ediyoruz. Bir kıs
mı ek 5 nci maddenin metinden tamamen çıka
rılmasını istihdaf etmekte, diğer bir kısmı da, 
madde üzerinde değişiklikleri istihdaf etmekte
dir. Şayet ek 5 nci maddenin tamamen metin
den çıkarılmasını istiyen takrirler okunup, oy
landıktan sonra kabul edilmezse, verilmiş olan 
değişiklik önergelerinin ışığı altında komisyo
nun maddeyi yeniden tezekkür etmesine müte
dair metnin komisyona iadesini istiyen bir tak
rir vardır, onu oylıyacağım, o da kabul edilme
diği takdirde değişiklik önergeleri ayrı ayrı oy
lanacaktır. 

Şimdi metinden ek 5 nci maddesinin çıkarıl
masını istiyen önergeleri okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 5434 sayılı Kanuna 

ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu kanu
nun bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair ka
nun tasansının ek 5 nci maddesinin tasandan 
çıkartılmasını arz ve teklif ederim. 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Emekli Sandığı Kanu

nunda değişiklik yapılması ile ilgili kanun tasa
rısının ek 5 nci maddesinin, şifahen arz edece
ğimiz sebeplerle, tasandan çıkanlmasını arz 
ve teklif ederiz. 23 . 1 . 1969 

Güven Partisi Grupu 
Başkanvekili 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

Yüksek Başkanlığa 
Kürsüden şifahi olarak arz ettiğim sebepler

le, Hükümet tasansma Geçici Komisyonca eklen
miş olan ek 5 nci maddenin tasandan çıkanl
masını teklif ederim. 

Samsun 
Rıza Isıtan 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı ek 

5 nci maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Koçaş 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan kanun tasarısının 

(Ek madde 5) nin tasarıdan çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Hatay 
Enver Bahadırlı 

Yüksek Başkanlığa 
Sayın Bakan ek 5 nci maddenin Hükümet 

olarak tedvinine taraftar olmadıklarını kürsüde 
ifade buyurmuşlardır. 

Sözü geçen maddenin tasarı metninden çıka
rılması hususunun oya arzını teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Müzakere ettiğimiz tasarının (ek madde 5) 

nin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

24 . 1 . 1969 

C. H. P. örupu adına 
Ekrem özden 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 5434 sayılı T. C. Emek

li Saridığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin kal
dırılmasına dair kanun tasarısındaki ek 5 nci 
maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Tabiî üye 
Suphi Karaman 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bâzı hükümle
rinin kaldırılmasına dair 1198 sayılı tasarının 
ek 5 nci maddesinin aşağıda arz edilen sebep
lerden dolayı tasarıdan çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim, 

24 . 1 . 1969 O : 1 

Sebepler : 
1. Konuşmakta olduğumuz kanun tasarısı 

sosyal adalet ve eşitlik prensiplerine uygun ola
rak hazırlanmıştır. Halbuki, emekliliğe tabi ol-
mıyan, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerin
de ve bunlara bağlı kuruluşlarda, daimî ve ge
çici kadrolardan ücret veya yevmiye almak su
retiyle çalıştırılan emeklilerin emekli aylıkları
nın kesilmesini öngören ek 5 nci madde, hem 
bu ilkelerden yoksun ve hem de bu kanun tasa
rısının esprisine ıi'/mamaktadır. 

2. Bu madde Emeklilik Sandığı Kanunu
nun getirmiş olduğu ilkelere de aykırı düşmek
tedir. 

3. Emekli aylığı memurun senelerce prim 
ödiyerek ve yine senelerce hizmet görerek elde 
ettiği bir haktır. Bu hakkı Devletin memurun 
elinden şu veya bu sebeple alması hukuk dev
leti ilkeleriyle bağdaşmaz. Kaldı ki, memurun 
Devletin bünyesinde yer alan Emekli Sandığı
na değil de özel bir sigortaya bağlansaydı, Dev
letin o hakka müdahalesi nasıl düşünülemez ise, 
bu hakka da müdahalesi düşünülemez. 

4. Eğar bu madde hakikaten gençlere yol 
açmak maksadiyle hasırlanmış ise, madde bunu 
sağlamaktan çok uzaktır. 

5. Cumhurbaşkanından, Meclislerden ve Hü
kümet üyelerinden tutunuz da Devletin tavan 
ve tabanına kadar çeşitli yerlerde hizmet gören 
emekliler vardır. Bu maddenin çalışan tüm 
emekliler düşünülerek hasırlandığını görmü
yoruz. Bu durum, sosyal adalet ve eşitlik ilke
lerine aykırı düşmektedir. 

6. Eğer, hakikaten gençlere yol açmak dü
şüncesi hâkim ise, biz bu fikri şiddetle alkışla
rız. Yalnız, bu madde ile bu maksadın sağlana
mayacağını tekrar tekrar ifade etmek isteriz. 

Bugünkü ağır iktisadi şartlar karşısında da 
su veya bu sebeplerle genç yaşta emekliye ayrıl
mış, kafasından ve vücudundan istifade edile
cek olan çalışan emeklilerin de düşünülmesini 
sarari görmekteyim. 

Sonuç : Sosyal adalet ve eşitlik prensiple
rinden yoksun, Emekli Sandığı Kanununun ge
tirdiği espriye aykırı, hukuk devleti ilkesi ile 
bağdaşmıyan, Devletin tabanından tavanına ka
dar çeşitli görevlerde çalışan emeklileri kapsa-
mıyan, sosyal bünyede husule getireceği hak
sızlık ve huzursuzluklar düşünülmeden, gençle-

Cumhurbaşkanmca S. Ü. 
Osman Koksal 

— 924 
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re yol açmak maksadını asla sağlıyamıyan ve I 
Mecliste konuşulmadan, tartışılmadan tasarıya 
eklenen bu maddenin tasarıdan çıkarılmasını 
ve eğer gençlere yol açmak isteniliyorsa, taban
dan tavana kadar Devletin görevlerinde çalışan 
tüm emeklileri kapsıyacak, sosyal adalet ve 
eşitlik prensiplerine uygun yeni bir kanun tasa
rısının düzenlenmesini isabetli mütalâa ediyo
rum. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, ben takririmi geri alıyorum. I 

BAŞKAN — Takririnizi geri alıyorsunuz. 
Okunan takrirler ek 5 nci maddenin metinden 
çıkarılmasını tazammun etmektedir. Hükümet? 

MALÎYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Biz bu takrirlere ka
tılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet bu takrirlere katılı
yor. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Ben 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Komisyon... İş
tirak etmiyor. Takrirlerin, yani ek 5 nci mad
denin metinden çıkarılmasını tazammun eden 
takrirlerin hepsini birden oya koyuyorum. Na
zarı dikkate alınmasını oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Efendim 
Divan kanaat elde edemedi. Lütfen yeniden 
ayağa kalkmak suretiyle oylama yapılacaktır. | 
Takrirleri kabul edenler lütfen ayağa kalksın
lar efendim... Kabul etmiyenler... Takrirler red
dedilmiştir, efendim. ı 

Şimdi değişiklik önergelerinin ışığı altında 
komisyonun ek 5 nci maddeyi yeniden tezekkür 
etmesi için bir takrir vardır, onu okutuyorum : 

(Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Sadi Ko-
çaş'ın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ORAL KA-

RAOSMANOĞLU (Manisa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Takriri 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi değişiklik takrirlerini okutuyorum 
efendim, aykırılık sırasına göre oylarınıza arz 
edeceğim. | 

Sayın Başkanlığa 
Şimdi konuşulmakta olan (1198) sıra sayılı 

kanun tasarısının ek 5 nci madde 7 nci satırın
daki; 

(Âdi malûllük veya vazife malûllüğü) fıkra
sının tasarıdan çıkarılmasını; ve bu hususta 
izahat vermek için söz verilmesini arz ve rica 
ederim.. 

İstanbul 
Tekin Arıburun 

Sayın Başkanlığa 
Emekli Kanununa ek ve tadil kanunu tasa

rısının beşinci ek maddesinde aşağıdaki şekilde 
bir düzeltme yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

Ek madde 5 : 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa tabi daire, 

kurum ve ortaklıklar ile bunların Sosyal Sigor
talar Kanununa tabi işyerlerinde emekliliğe tabi 
(olan) ve olmıyan (maaşlı), ücretli 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 5434 sayılı T. C. Emekli 

Sandığı Kanununa ek ve geçici maddelerin ek
lenmesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanun tasarısındaki ek 5 nci 
maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim, 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 

Yüksek Başkanlığa 
Ek madde 5 in aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Ek madde 5. — Emekli aylığı alanlar bir 

hizmet karşılığı olarak Devlet ve kamu kurum
ların da aylıklı, ücretli, gündelikli veya ödenekli 
bir görevi kabul ettikleri takdirde emekli ay
lıkları kesilir. 

Samsun 
Rıza Isıtan 

Sayın Başkanlığa 
Ek beşinci maddeye aşağıdaki fıkra eklen

miştir : 
Emekli maaşı 1 000 liranın aşağısında olan

lara bu hüküm tatbik olunmaz. 

İstanbul 
Mebrure Aksoley 

— 925 — 
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Yüksek Başkanlığa 
Ek beşinci maddeye aşağıdaki metnin son fık

ra olarak eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Kars 

Sırrı Atalay 

Halen emekli olarak emekliye tabi olmıyan 
Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerinde ve 
bunlara bağlı kuruluşlarda daimî veya geçici 
kadrolarda ücret veya yevmiye almak üzere 
çalışanlardan aldıkları ücret ve yevmiye tutarı 
ayda 500 liradan çok olanların durumu yukar-
daki fıkralara göre en geç 2 ay içinde gözden 
geçirilir. Çalıştırılmaları kararlaştırılanların 
ismi ve çalışma zorunluğunun gerekçesi Resmî 
Gazetede yayınlanır. 

Yayınlamama halinde bu görevler sona er
miş sayılır. 

BAŞKAN — Okunan takrirlerden birincisi 
ek 5 nci maddeden bâzı ibarelerin çıkarılmasını 
tazammun etmektedir. Takririni izah edecek
ler?... Sayın Arıburun buyurunuz. 

TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım, birçok arkadaş
larımızın bu kürsüde beyan ettikleri gibi biz 
yenilik getiren ve şimdiye kadar hakikaten ka-
myan yaraların bir kısmını olsun kaplıyabilen, 
tedavi edebilen bir karara vardık, bu kanun ge
tirildi. Şimdiye kadar emeklilere ait maaşları
nın âdeta gülünç derecelerden kurtarılıp da ha
yat sahasında kendilerini, devlete, millete ettik
leri hizmete yakışır tarzda sonlarını getirmeye 
imkân bulamamış olan o emeklilere, o malûlle
re bununla bir imkân sağlanmış olundu. Şayanı 
tebriktir, hepiniz memnunsunuz. Yalnız bu 
5 nci madde ile gönül isterdi ki kanun Hükü
metin getirdiği tarzda kalsın ve bu yaraların 
daha feci surette işlemesine meydan vermesin. 
Sayın arkadaşlar, bir kişi müstesna, arkadaşla
rımızın çoğu konuşurken 5 nci maddedeki şu 
kısma temas etmediler : «Âdi malûllük veya 
vazife malûllüğü aylıkları da kesilir.» Sayın 
arkadaşlarım, bir orgeneral, bir korgeneral ve
ya çok yüksek barem derecesinde olan her han
gi bir sivil arkadaş malulen ayrılmaz zaten, 
elbette bunların maaşları arzu buyurduğunuz 
tarzda kesilir, kesilmez, hizmet verilir, veril
mez münakaşa edilir, hiç şüphesiz. Fakat küçük 
rütbelerde, bilhassa vazife malûlü olmuş, ayak
ları sakat, kötürüm olmuş, kolları kırılmış, göz-

| leri kör olmuş, vazife uğrunda, bu millet uğ
runda, sizin uğrunuzda. Bunların da emekli ma
aşını kesmek, ki zaten kaç para alıyorlar arka
daşlar? İstediğiniz kadar emekli maaşını artı-

I rın onların, ama nihayet dereceleri barem dere
celeri içinde kalırlar. Onları buraya niçin so
kuyoruz? Bir yere sığınmışlardır, bir yerden 
ufak da olsa bir gelire mâliktirler. Zavallılar 
hiç olmazsa ellerinde olmıyan, vazife uğrunda 

I bir uzvunu kaybetmiş olan ve bundan iftihar 
I duyan arkadaşların, biz şimdi burada Senato

muzda bunların maaşlarını, bunların ekmekle-
I rini kesmiş oluyoruz. Sayın arkadaşlarım, işte 

sosyal adaletin en büyük haksızlığı bu. Sayın 
arkadaşlarım üç yabancı memlekette fiilen şa-

I hit oldum, Vazife malûlü olmuş er arkadaşlar, 
bu ere devleti ev vermiş, ayrı bir ev; bir de ya-

I nına hemşire, beraber daima onunla beraber ve 
I onun hayatı müddetince hayat standartları, pa

halılıkları ne kadar yükselirse yükselsin onu 
I muayyen bir derecede baktıracak kadar bir de 
I maaş bağlamış. Sayın arkadaşlarım hizmet, va-
I zife malûlü bu. Zaten, hepimizden ayrı olarak, 
j bir azasını kaybettiğinden dolayı büyük bir ıs-
I tırap içerisindedir. Niye çekiyor bu ıstırabı? 
I Bu millete ve sizlere vazife gördüğü için. Va

zife esnasında bir kazaya uğradığı için. Kendi 
istiyerek mi uğradı? Şimdi biz ondan, o küçük 

I rütbede, o küçük baremdeki arkadaştan elinden 
I ekmeğini de alıyoruz. O bir yerde sığınmış, za

ten ne alıyor? Bugün iki gözü kör olan arkadaş-
I 1ar var santralda çalışıyor arkadaşlar. Aldığı 
I ufak tefek bir şeyle, emekli maaşına efendim 
I razı ol, yoksa bunu kesiyoruz. Niye soktuk bu

nu buraya? Bu Millet Meclisinden de gelme-
I misti buraya. Çok istirham ederim arkadaşlar, 
I burası atıfet yeridir. Binlerce genç arkadaş ba

kıyorlar şimdi, millet memuriyetine, memleket 
I memuriyetine, asker olsun, sivil olsun vazifeye 
I bağlı olacaklardır. Bunların aileleri var. Başı-
I na vazife esnasında bir kaza geldi. Kim yapı-
I yor bunu? Onlar adına kanun çıkaran, onları 
I koruması icabeden Meclislerimiz yapıyor. Bil-
I hassa Muhterem Senatomuz yapıyor. 
I Sayın arkadaşlarım çok istirham ederim, 

büyük bir hata işliyoruz. Bir taraftan hayır ya-
I pıp alkışlarken, öbür taraftan birçok zavallıları 
I gözyaşı içinde bırakıyoruz. Bizlere bilmem ha-
I yır dua nasıl ederler? Böyle bir hatayı bilerek 
I yapmıyoruz, kâfi derecede düşünmeden yapmı-
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yoruz. Yapmadığımız için de bunun üzerinde 
münakaşa edilmiyor. Çok istirham ederim, bu 
fukaraları çıkaralım buradan. Emekli dâvası 
ayrıdır, ama burada vazife malûlü dâvası büs
bütün ayrıdır. Bunları hiç olmazsa istisna ede
rek iyi bir muameleye koyalım. Ve atıfetimizi 
gösterelim, borcumuzu ödemiş olduğumuzu gös
terelim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Arıburun'un takririni 
okutuyorum. 

(İstanbul Üyesi Tekin Arıburun'un önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SUPHİ KARAMAN (Tabu Üye) — Sayın 

Başkamm benim önergem daha aykırıdır. Çün
kü maddeyi tamamen değiştiriyor. 

BAŞKAN — Efendim bu Tüzüğümüze göre 
yüz kere söylüyorum buradan efendim. Tüzüğü
müzü isterseniz okuyayım bir kere de. önce 
çıkarılmasını, sonra değiştirilmesini, sonra ilâve
sini istiyen takrirler oylanır efendim. Çıkarılma 
isteniyor bunda. Maddedeki bâzı ibarelerin çı
karılmasını istiyor. 

SUPHİ KARAMAN (Tabu üye) — Sayın 
Başkanım mahiyetine bakmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Ben Tüzüğü tatbik ediyorum 
Sayın Karaman. Hükümet iştirak ediyor mu 
efendim? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 

CENAP EGE (Aydın) — Etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon etmiyor. Takririn 

nazara alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Takrir nazara alın
mıştır. 

(Tabiî Üye Suphi Karaman'in önergesi tek
rar okundu.) 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
önerge üzerinde söz istiyorum. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — önerge
mi iki yü olarak tashih ediyorum. 

BAŞKAN — iki yıl olarak tashih ediyorsu
nuz. Sayın Koçaş önergenin lehinde mi, aleyhin
de mi? 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Lehinde. 

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

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Sayın Arı
burun'un önergesinin kabulü maddeye bir parça 
daha insaflılık ve tatbikat kabiliyeti getirdi. Sa
yın Karaman'ın bu önergesi kabul edilirse zan
nediyorum ki, halen çalışmakta olanlara iki se
ne gibi bir zaman içinde kendilerinin durumları
nı ayarlamak ve maddenin tesirinden kurtul
mak imkânı verilecektir. Şimdiden sonrakilere 
zaten bu madde tatbik edileceği için bir mah
zur tevlidetmiyecektir. Bu iki senelik zamanı da 
bilhassa az maaş alıp sıkıntı çektikleri için Dev
let dairelerinde ikinci bir vazife almış olanlara 
imkân vermek üzere kabul edilmesini saygıla
rımla arz ederim. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — önergenin 
aleyhinde söz istiyorum. 

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

kadaşlarım, insan hakikaten hangi nokta üzerin
de düşünüp neler söyliyeceğini şaşırıyor. Gerek 
takriri veren Sayın Karaman, gerek lehinde şim
di konuşan Sayın Koçaş, bu kanun içerisinde 
emekliliğin sosyal sigorta mahiyetinde olması 
itibariyle, böyle bir maddenin yeri yoktur diye 
fikir beyan ettiler, bir prensip anlaşmasını or
taya koydular. Şimdi o prensip anlaşmasını ta-
mamiyle bir kenara bırakacaksınız ve böyle olur
sa, böyle olsun gibi inadına bir madde getirme
nin hali içerisinde, iktidar muayyen bir görüş 
içerisinde, Adalet Partisinin ekseriyeti. Madde
nin çıkarılması yolundaki talebimizi kabul etme
di, başından itibaren noktai nazarları beraber. 
Ama, bir prensibi burada dile getiren Karaman 
arkadaşımın ve onun lehinde, onun önergesinin 
lehinde şimdi konuşan Koçaş arkadaşımın daha 
önce arz ettikleri gerçekten de yerinde olan bir 
prensipten uzaklaşmak suretiyle bu tarzda bir 
meseleyi huzura getirmeleri, doğrusu benim bir 
türlü kavrıyamadığım bir meseledir. O itibar
la esasında lüzumuna inanmadığım bir madde 
hakkında prensiplerden uzaklaşmayı istihdaf 
eden, o mânaya gelen bir önergeyi de eklemek 
suretiyle yeni bir acı meydana getirecek tarzda 
ki, bu önergenin tamamiyle aleyhinde bulunuyo
rum. 

BAŞKAN — Takririn nazara alınmasını oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
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ler... Takrir reddedilmiştir. Diğer bir takriri 
okutuyorum efendim. 

(Rıza Isıtan'm takriri tekrar okundu,) 
BAŞKAN -r- Hükümet? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEH AN 

(Balıkesir Milletvekili) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 

CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 
katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
memiştir. 

(Bitlis Üyesi Orhan Kürümoğlu'nun önerge
si tekrar okundu.) 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Takriri
mi izah etmek üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takririnizi gayet kısaca izah 
edeceksiniz. Buyurun. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; biraz evvel 
konuşurken takririmi izah etmiştim. Fakat ha
tırlatmak kabilinden tekrar söz almak mecburi
yetinde kaldım, ilâvesini istediğim kelimeler 
iki kelimedir. Şöyle: Maddeyi lütfen önlerinize 
açarsanız, «Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununa tabi daire, kurum ve ortaklıklar 
ile bunların Sosyal Sigortalar Kanununa tabi 
işyerlerinde emekliliğe tabi olmıyan,» olmıyan 
tâbirinden evvel bir «olan,» emekliliğe tabi olan 
ve olmıyan» şeklinde düzeltiyorum, ücretli ke
limesi vardır, ücretliden evvel de «maaşlı ve üc
retli» şeklinde değiştiriyorum. Maruzatım bu 
kadardır. Takririmi tasvibederseniz isabetli bir 
karar alınmış olunacaktır. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmemiştir. 

(istanbul üyesi Mebrure Aksoley'in önerge
si tekrar olsundu.) 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Takri
rim hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aksoley. 
MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Avans 

Kanununda 1 000 liranın aşağısında olanlara 
% 15 zam yaptık. 1 000 liranın üzerindekilere 
de % 10 zam yaptık. Deminden beri çok küçük 
emekli maaşı olanların bu kanundan zarar gö-
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receğini herkes ifade etti. Ben de ortalama 
bir hal çaresi bulayım dedim. 1 000 liranın aşa
ğısında emekli maaşı alanlar bir yerde de bir 
500 lira, 600 lira alırsa ancak ailesini geçindi-
rebilirler. Bu teklif kabul edilirse çok memnun 
kalırım. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
memiştir. Bir başka takrir okutuyorum. 

(Kars Üyesi Sırrı Atalay'm önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmemiş
tir. 

Komisyondan kabul edilen takrir geliyor mu 
efendim? 

Komisyondan gelen değişikliği okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayın Tekin Arıburun'un önergesi üzerine 

ek 5 nci maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Ek madde 5. — T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna tabi daire, kurum ve ortaklıklar ile bunla
rın Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işyerle
rinde emekliliğe tabi olmıyan ücretli, geçici kad
rolu veya yevmiyeli hizmetlere tâyin edilen 
emeklilerin, buralarda çalıştıkları sürece emek
li aylıkları kesilir. 

Geçici Komisyon Başkam 
iskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Devamı aynen maddedeki gibi 
mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — Evet, devamı aynen. 

BAŞKAN — Şimdi maddeyi değişikliği ile 
birlikte ikinci fıkrasını da okutuyorum. 

«Bunları çalıştıranlar vazifeye başladıkları 
tarihten itibaren bir ay içinde yazı ile Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına bildirirler. Şu 
kadar ki, mahiyeti itibariyle hizmetin görülmesi 
mücbir bir sebebe dayandığı ve özel bir ihtisası 
gerektirdiği ilgili Bakanhğm teklifi ve Maliye 
Bakanlığının mütalâası alınmak suretiyle Ba
kanlar Kurulu kararı ile belirtilen yerlere tâyin 
edilecekler hakkında 1 nci fıkra hükmü uygulan
maz.» 
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BAŞKAN — Maddeyi okunan şekli ile oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler,,, Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. Bir açık oy takriri 
vardır. Fakat değişiklik yapıldığı için, zaten 
açık oya sunulacaktır. Açık oylarınıza sunula
caktır. 

Ek 2 nci maddenin açık oylamasına 136 sayın 
üye iştirak etmiş; 133 kabul, 3 çekinser. Ek mad
de 2 kabul edilmiştir. 

Ek madde 6. — Emekli, âdi malûllük, vazi
fe malûllüğü, harb malûllüğü, dul ve yetim ay
lıklarının (vatani hizmet tertibinden bağlanan 
aylıklar dâhil) zamanında ödenmesini teminen 
lüzumu halinde genel ve katma bütçelerin emek
li keseneği karşılıkları tertiplerinden, T. O. 
Emekli Sandığına yeteri kadar avans verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu tasarıya bâzı sayın üyeler ek 6 ncı mad
deden sonra ek 7 ve ek 8 olmak üzere bâzı tek
liflerde bulunuyorlar. Önerge vermişler. Metne 
ek 7 nci madde olarak ilâvesi istenen takriri 
okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 5434 sayılı Kanuna ek ve 

geçici maddeler eklenmesine ve bu kanunun bâzı 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarı
sına, ilişikteki ek (7) nin maddesinin ilâvesini 
saygılarımla arz ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

Ek madde 7. — Emekli aylığı bağlananların 
kendileri ve eşlerinin sağlık muayene ve tedavi
leri Devlet, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Sos
yal Sigortalar Kurumlarına bağlı sağlık kurum
larında öncelikle ve ücretsiz olarak yapılır. Sağ-
lık kurumlarında yatarak tedavisine lüzum gö
rülenlerden, ilâç dâhil, hiçbir ücret alınmaz. 

Sayın Başkanlığa 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa aşağı

daki ek maddenin ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Burdur 

Faruk Kınaytürk 

Ek madde 7. — Emekli, dul ve yetim aylığı 
alanlarla (D) cetvelinden emekliye ayrılanların 
kendileriyle eş ve çocukları Devlet tedavi ku

rumlarınca her türlü tedavi ve bakımları bedel
siz olarak yapılır. 

Yukarda belirtilen kimselerin sağlık kurum
larınca yapılacak tedavi ve bakım masraflarına 
karşılık olmak üzere emekli dul ve yetim aylık
larından Emekli Sandığınca % 2 nisbetinde ke
sinti yapılır. 

Bu kesintiler sandıkça ayrı bir fonda topla
nır. Fon hesabında biriken bu paralar 3 ayda 
bir Sağlık Bakanlığı döner sermayeler hesabına, 
doğrudan doğruya aktarılır. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Atmaca takri
rinizi izah mı edeceksiniz, buyurun, kısa olsun 
lütfen. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; insanlar yaşlan
dıkça hastalıkları da, tedaviye ihtiyaçları da o 
nisbette artar. Emeklilik de bir yaşlılıktır. Bu
günkü şartlar içinde bir emeklinin Hacettepe 
Hastanesinde bir hafta yatmasının karşılığı as
gari üç dört aylığının tutarı demektir. Bu emek
li bunu oraya verdiği takdirde kendisi ne ile 
geçinecektir? Bu bakımdan yıllar yılı Devlete 
hizmet etmiş bu insanları hizmeti bittiren son
ra, bir limon gibi sıkıp atmamak için, bunların 
muayene ve tedavilerinin bu Devlet kurumların
da parasız yapılması için teklifime iltifat buyu
rursanız, şimdiden teşekkür eder saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALÎYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili). — Sayın Başkanım; bu 
mevzu, gayet tabiî, üzerinde durulması gereken 
bir mevzudur. Esasen 657 sayılı Kanunda böyle 
bir hüküm var. Şimdi kabul edeceğiniz böyle bir 
hükümle gerek Sağlık Vekâletini, gerek sağlık 
müesseselerini müşkül durumlara düşürecektir. 
Ayrıca, biz de bunun hakkında çalışmalar yap
maktayız. Ayrı bir statü halinde huzurlarınıza 
getirilecektir. O bakımdan yeri burası değildir, 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN

DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılmı

yor. Takriri oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Kmaytürk'ün takririni okutuyorum : 
(Burdur Üyesi Faruk Kmaytürk'ün önergesi 

tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Takririnizi izah edeceksiniz, bu
yurun Sayın Kmaytürk. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, takrir açık, 
vazıh; izahına, lüzum yok kanısı hepinizde var. 
Ben de onun için zaten huzurunuzu işgal etmi
yorum. Yalnız, aynı statü ile emekli olan asker 
arkadaşlarımız dün, de izah ettim, emekli ikra
miyesi ve ona paralel olarak emekli dul ve ye
timleri Millî Savunma bütçelerinden askerî has
tanelerde tedavi edilmektedirler. Benim bu tak
ririmde arkadaşımdan bir fark var, onun için 
huzurunuza çıktım. Maliyeye bir külfet yok ve 
emekli aylığından % 2 bir fon kesilerek Emekli 
Sandığında da birikmekten ibaret. Üç ayda bir 
Sağlık Bakanlığına devredilecek bu para. Bunu 
bilmiyorum arkadaşlarım, ama müteşekkirim; 
Hükümet, Emekli Sandığı burada beyan buyur
du. Bunun için özel kanun getirileceği söylendi. 
Fakat o kanunun mutlak tatbikatı, asgari, beni 
mazur görsünler, iki seneden evvel olmaz. Geti
recekleri kanuna o zaman bir madde koyarlar 
ve o zaman bu kalkar. Şimdiden buna imkân ve
rip de sonradan kaldırmak gayet kolay olduğu
na göre? huzurunuza gelen bu takrire iltifat et
memeniz, bilmiyorum ama, emekli olarak son 
günlerini hastalıkla geçiren arkadaşlarımıza 
yardım etmek ve onların son ıstıraplarını biran 
evvel, iki sene gibi bekleme müddetinden evvel, 
onlara faydalı olmak bakımından iltifat buyur
manızı istirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALÎYE BAKANI CÎHAT BÎLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Sayın Başkanım de
min arz ettim. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMÎSYON BAŞKANI İSKEN

DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

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

Ek 8 nci madde teklifine dair takriri okutu
yorum : 

•Sayın Başkanlığa 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa aşağı

daki «ek madde» nin ilâvesini teklif ederim. 
Burdur 

Faruk Kmaytürk 
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Ek madde 8. — Memurların er olarak asker
likte geçen müddetleri, emeklilik ve terfi süre
lerinden sayılır. Emekli aidatı ve ikramiyeleri 
buna göre tahsis edilir. Er olarak görev yapan
lardan hizmet müddetleri borçlandırılarak defa
ten veya iki taksitte kesilir. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALÎYE BAKANI CÎHAT BÎLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Bunun yeri burası 
değildir, katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇÎCÎ KOMÎSYON BAŞKANI İSKEN

DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Tak
rir kabul edilmemiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 5434 sayılı Kanuna ek ve 

geçici maddeller eklenmesine ve bu kanunun bâzı 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarı
sına ilişikteki ek 8 maddesinin ilâvesini saygı-
lanınılla arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

Ek madde 8. — Emekli Sanidığı emekliler 
için dinlenme ve bakumevlleri açar. Dinlenme ve 
bakımevlerinde daimî ve geçici kaî!anlar<dan Rai
niz yemek ücreti alınır. 

Dinlenme ve bakımevlerinin yönetim, işlet
me ve emekli kabul şartları bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Takriri
mi izah için söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Takrir çok sarih efendim, rica 
ederim. İsrar ediyor musunuz? 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Vazgeç-
tim. 

BAŞKAN — Hükümet?... Katılmıyor. Ko
misyon?... Katılmıyor. Takriri oylarınıza arz 
ediyonum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
kabul edilmemiştir. 

Maldde iMyi okutuyorum. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Birinci 
maddeyi, ek maddelerle birlikte tekrar oylama
nız lâzım. 

BAŞKAN — Evet efendim. Birinci maddeyi; 
okunup müzakeresi yapılıp kabul edilen altı ek 
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maddeyle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandı
ğı Kanununun geçici 20 ncd maddesinin 3 ncü 
fıkrasının; Hajzineoe bütçelerin zait maaşları bö
lümüne konulacak ödenek miktarına ve bu bö
lümden aktarma yapilamıyacağına dair hükmü 
ile, sözü. geçeni kanunun bu kanuna aykırı diğer 
hükümleri, 2 . 8 . 1960 tarihli ve 42 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin son fıkrası, 8 . 1 1 . 1960 
tarihli ve 124 sayılı Kanun kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Altan, Sayın Karaman, 
Sayın Bingöl söz istemişlerdir. Bunun dışında 
söz istiyen arkadaşlarımız?... Saym Küçük, Sa
yın Arıburun. Başka?... Yok. 

Sayın Altan. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Muhterem 

Başkan, sayım arkadaşlarım; görüşülmekte olan 
bu kanun 42 sayılı Kanun dolayısiyle emekliler 
arasında bir eşitliği sağlamak gayesini gütmek
tedir. Burada 42 sayılı Kanuna tabi olan şa
hısların... 

BAŞKAN — Ek madde 6 nın da küreleri do
laştırılsın. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — 42 sayılı Ka
muna tabi olan asker emeklilerine tanınan hak
lar seviyesine diğer emeklileri de getirmek ga
yesine matuftur. Yani bir haksızlık olduğu ve
ya bir müsavatsızlık olduğu iddiasında bulunan
lara karşı bu iddiayı çürütecek ve bütün emek
lileri aynı seviyeye getirecek bir kanun teklifi
dir. Bu arada aynı eşitliği gütmek bakımından 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fık
rasının son bendinde bir hüküm vardır. Bu da 
bunun aksine sivil sektörde çalışan yani asker 
olmıyan fakat mesleki dolayısiyle yabancı mem
leketlere ihtisas, öğrenim veya kurs için gön
derilenlerden asker olanlara tanınan haklardan 
fazla haMar tanıdığı halde, askerlere başka bir 
mükeBefiyet yüklemek suretiyle askerlere bir 
külfet yüklemekte ve sivil sektörde çalışan ay
nı meslek sahiplerine aynı şartlarla imkân tanı-
majmdkta ve o yönden onların aleyhine bir mü
savatsızlık yapmaktaJdır. Madem ki, bu kanunun 
gayesi bir eşitdk sağlamaktır. Öyle ise, bu eşit
liğe aykırı bir şekilde konulmuş bu maddenin 
bu fıkrasının da kaldınllması lâzımdır. 

Esasen bu kanunun ikinci maddesinde bu ka
nuna aykırı, bu kanunun getirdiği ruha ve pren

siplere aykırı maddelerin kaldırılması hususun
da bir madde olduğuna göre, sırası gelmişken 
aynı prensipten hareket ederek, Emekli Kanu
nunda vâki böyle bir eksikliği de ortadan kal
dırmak bu kanunun prensiplerine uygun olur 
kanaatindeyim. 

Esasen 5434 sayılı Kanun 1949 tarihinde çık
mıştır. Halbuki subay ve askerî memurların mec
buri hizmetleri ve istifaları hakkındaki kanun, 
yani 6077 sayılı Kanun 1953 tarihinde çıkmış
tır. Şimdi aynı hükümler 6077 sayılı Kanunda 
da vardır. Burada gaye askerî memurların ve 
subayların kendilerini ihtisas için veyahut da 
staj veya öğrenim için yabancı memleketlere 
gönderilmeleri hailinde askeriyede hizmetlrini 
temin baklanından iki misli bir mecburi hizmet 
koymuştur. 

Bunun karşılığında bu hizmeti yapmadığı 
takdirde, esasen normal prosedür kendilerinden 
taahhütleri miktarında tazminat talebedilir. 
Bu sivil sektörde de böyledir. 

Bunun dışında Millî Savunma Bakanlığın
dan ayrı bir teşekkül olan memurlar için bir 
sigarta mahiyetinde, resmî bir müessese ola
rak kurulmuş bulunan Emekli Sandığının bu 
tip memurlardan bir alacağı yoktur ki kendisi 
ayrı bir hüküm koysun, bir külfet daiha yük
lensin. Bir koyundan iki post çıkmaz. Bir kül
fet yüklemişsiniz, o külfeti kendisi bakımından 
lüzumlu gören Bakanlık kendi kanunuyle tan
zim etrniş ve o külfetin nimetlerinden istifade 
edenlere o külfeti yüklemiş. Ayrıca Emekli San
dığına böyle bir hak vermek adalet prensipleri
ne aykırıdır. 

Burada bilhassa 926 sayılı Kanunun 112 
nci maddesiyle de sanki bu arkadaşlarımızın 
kanunların açıklıklarından istifade ederek, 
kötü tatbikata gitmeyi teşvik gibi bir yer de 
vardır. Meselâ burada diyor ki; yine aynı ma
hiyette bir durum için: Subay ve Assubaylar-
dan yabancı uyruğundaki kişilerle evlenenler 
veya nikâhsız olarak karıkoca gibi yaşıyanlar 
istifa etmiş sayılırlar. Bunlar istifa için kanu
ni süresini ikmâl etmemiş iseler kendilerine 
yapılmış olan masrafın iki katını tazminat ola
rak öderler, diyor. 

Şimdi bir arkadaşımız eğer Millî Savunma 
Bakanlığı tarafından yabancı memlekette ihti
sas için gönderilmişse, bu arkadaş bu Bakanlık-
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ta çalışmak istemiyorsa istifa eder veyahut 
böyle bir yola gider istifa etmiş addedilir. Bu 
şekilde bu arkadaş dışarıda tekrar başka bir 
işe girebilir, buna mâni hal yoktur, tazmina
tını alacaktır, Millî Savunma Bakanlığı. Millî 
Savunma Bakanlığının alacağı tazminat veya 
hizmetin mecburiyeti bakımından hakkı vardır. 
Fakat emekli kanunu gereğince Emekli Sandı
ğının bundan hiçbir hakkı yoktur. Hakkı ol-
mıyan bir husustan dolayı Emekli Sandığına 
böyle bir avantaj tanımak müsavatsızdır. 

Demin de arz ettiğim gibi, Emekli Sandığı 
Kanunu çıkarken daha evvel böyle bir mükel
lefiyet yükleyici kanun bulunmadığından ko
nulmuş olabilir, onu teminen konulmuş olabilir. 
Ama 6077 sayılı Kanun çıktıktan sonra bu ka
nunun bu maddesinin esasen hükmü kalmamış 
olması icabeder, esbabı mucibesi ortadan kalk
mıştır. Zuhulen o vakit 6077 sayılı Kanun çı
karken tahminim zuhulen burada unutulmuş 
olsa gerekir. 

Burada bir misal daha arz edeyim, müsa
vatsızlık bakımından. Meselâ iki arkadaş lise
den mezun olduktan sonra birisi askerî mühen
dis olarak mühendis mektebinden çıksa, diğeri 
de sivil mühendis olarak çıksa ve birisi bugün 
Devletin, Hükümetin Bakanlıklarının herhangi 
birinde vazife alsa, diğeri de yine asker olduğu 
için askeriyede çalışırken ikisini de aynı mem
lekete aynı şartlarla, aynı bursla ihtisasa gön-
dersek, sivil sektörde yani diğer Bakanlıklarda 
çalışan mühendis için böyle bir mükellefiyet 
yoktur. Yani Emekli Sandığının 39 ncu mad
desinin (B) fıkrasına tâbidir kendisi, fiilî hiz
met müddeti 30 yılı doldurmuş olanların istek
leri üzerine tekaüde sevkedilmeleri hususundan 
istifade eder. Ama askerî memur veyahut su
bay aynı şekilde, aynı devletin aynı imkânların
dan istifade ettiği takdirde hiçbir imtiyaz ken
disine tanınmadığı halde, bu 30 senelik fiili hiz
meti doldurduğu halde kendisine bu hak tanın
mamakta. Bunun üstüne birde Avrupa'da tah
sil ettiği müddetin iki misli bir fiili hizmet daha 
yapmak mecburiyeti tahmil edilmektedir. Bu 
Anayasanın eşitlik prensibine aykırıdır. Esasen 
kanunların umumilik prensibine de aykırıdır. 
Malûmuâliniz, aynı şartları haiz olanlara ka
nunlar daima aynı şekilde tatbik edilmelidir. 
iki tarafta aynı şart ve unsurlara sahibolduğu 

I halde birine 30 yıl hizmet ettiği takdirde te-
I kaütlük hakkını tanıyoruz, öbürüne sektör far

kı var diye, yahut Bakanlık farkı var diye, 
I sırf bundan dolayı bir yeniden 2 nci külfet tah-
I mil ediyoruz. 10 sene daha mecburi hizmete 

tabi tutuyoruz. Bu bakımdan da adaletsizlik 
vardır. Muhterem arkadaşlarım, daha evvel bu 
hususta da tümü üzerindeki konuşmalar sırasın
da muhtelif arkadaşlar fikirler beyan ettiler, 
sanki Millî Savunma Bakanlığında görev alan 

I arkadaşlarımızın harice çıkıp bu memleket için 
ve bakanlık için daha fazla bilgilere sahip ola
rak memlekete hizmet etmesini önleyici bir ted
bir gibi konulmuş bir maddedir bu. 

I Bunun kaldırılması lüzumludur, arz ettiğim 
sebeplerden dolayı. Bir takrir de vermiş bulu
nuyorum. Esasen takririm bu tasarının 2 nci 
maddesindeki hususlara bir cümle ilâvesinden 
ibarettir. Buraya atıf yapan cümleden ibaret
tir. Senatonun bu haksızlığı da gidereceğine 
kaaniim. iltifat buyurulacağından emin olarak 

I huzurunuzdan ayrılıyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Karaman. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler, tasarının 2 nci mad
desi bu tasarı yürürlüğe girdiği vakit kaldı
rılacak Emekli Sandığı Kanunu hükümleriyle 
ilgilidir. Ve genellikle Emekli Sandığının 
maddi kaynakları ve diğer düzenleri filân var, 
onları kaldırıyor ve bir hale sokuyor. 

Şimdi, bu meseleler kaldırılırken T. G. 
Emekli Sandığı Kanununda öteden beri hak-

I sız, hukuk prensiplerine aykırı, hattâ insan 
I haklarına aykırı olarak duran bir bölüm var. 

Çok küçücük bölüm; Emekli Sandığı Kanunu
nun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasının 5 nci 
bendi. Onun da buraya sokulmasında bir za
ruret var. Bu bahsettiğim 39 ncu maddenin 

I (B) fıkrasının 5 nci bendi, münhasıran askerî 
mühendisler için, askerî liseden veya subay 
olarak giden askerî mühendislerinin yurt dışın
da geçen sürelerinin iki katının emeklilik süre
sine eklenerek, ondan sonra emekli yapılması
nı öngörmektedir. Emekli Sandığı Kanununda 
emekli süresi ortalama 30 yıl olduğuna göre, 
bugüne kadar dış memleketlerde Avrupa ve 
Amerika'da mühendislik tahsili genellikle 6 se
ne civarında olduğuna göre, 2 katı 12 sene ki, 

I 42 sene bunları emeklilikle yükümlü kılıyor. 40 
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seneden önce emekli yapmıyor. Benim şahsan 
orduda arkadaşlarım bundan 8 - 9 sene evvel 
emeklilik haklarını kazandıkları halde, benimle 
beraber mühendis olan arkadaşlarım, ki onlar 
bugün üç senedir albaylık sürelerini bitirmiş 
durumdadırlar. Yani bâzıları general olabi
lirdi, fakat kadro yok. . Albaylığın 6 senesini 
bitirmiş, 3 sene de geçmiş durumdalar. Daha 
7 sene orduda o rütbede kalacaklar ve ondan 
sonra emekli olacaklar. Kanun bu kadar ağır 
bir şart koymuştur. 

Şimdi arkadaşlarım, Türk hukukunda ya
kın senelerde 10 - 15 seneden beri ve daha da 
eski 1943 den beri Türk hukukunda dış mem
leketlerde memur olarak geçen sürelerin, mü
hendislik tahsili veya her hangi bir şekilde ge
çen sürelerin, yükümlülük olarak insanlarda bir 
fazla mecburiyet yüklemesi normal. Ama bunun 
2 yolu görülmüş. Bir tek istisnai yol, Emekli 
Sandığına emekli süresine eklenmek, iki katı
nı ekleyip 42 seneye çıkarmak. Bunun dışında 
birçok kanunlarda, şimdi onları göstereceğim, 
onu da hizmet süresine eklemek suretiyle, mec
buri hizmetler, sivil personel için burs alanla
rın iki sene burs alanın, 3 sene mecburi hizmeti 
var. 6 sene burs alanın 9 sene mecburi hizmeti 
var. Askerlerin de 15 seneydi 10 seneye indi. 
Mecburi hizmet sürelerine eklenen bir zam var, 
bütün mevzuatta ve hukuk sistemimizde böyle. 
Tek istisna 39 ncu maddenin (B) fıkrasının 
5 nci bendi, askerî mühendisler için. 

Şimdi diğer hususları arz etmek istiyorum. 
1953 senesinde 25 Martta çıkarılan 0077 sayılı 
Kanun subay ve askerî memurların mecburi 
hizmetleri ve istifalariyle ilgili kanun, mecbu
ri hizmet süreleri, eskiden 15 seneyken, 10 sene
ye indirmiş bütün Orduda. Ancak istisna mad
de koymuş, yabancı memleketlerde tahsil 
edenlerin veya staj için gidiş, dönüş tarihleri 
arasında geçen müddetlerin iki katını eklemiş 
buna. Yani 1953 senesinde hizmet mecburiyeti 
süresine eklenmiş bu. Sonra daha önce 1943 
senesinde, 12 Eylül 1943 ve 4489 sayılı Ka
nun var. Burada da yabancı memleketlere 
gönderilecek memurlar hakkında kanun, orada 
da yabancı memleketlerde geçen bütün hizmet 
sürelerinin iki katı kadar, hattâ o memleket
lerde geçen müddetler emeklilik için kıdeme 
sayılıyorda, yükümlülük olarak istisna etmek, 

yani hizmeti mecburiye dediğimiz kısma İM 
misli kadar bir zam ilâvesini öngörmüş, 1948 
deki kanun. 1953 teki kanundan da bahsettim. 
Ve nihayet 1965 - 1966 da çıkarılan 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
113 ve 114 ncü maddeleri, yine subay ve askerî 
memurların yükümlülüklerinden bahsederken, 
hizmet mecburiyetlerinin 10 yıl olduğundan 
bahsetmiş ve mühendisler için, askerî mühen
disler için, askerî liseden gidip gelen mühen
disler için de iki yıl, dış memleketlerde kaldık
ları sürenin iki fazlasını, iki misli fazlasını da 
hizmet mecburiyeti süresine, yani 10 yıla ekle
miş 22 yıl yapmış. 

Şimdi bütün hukuk sistemimizde, hukuk 
kaidelerinde her şeyde böyle hizmet mecburiye
tine dış memleketlerde geçen senenin iki katı 
eklendiği halde, yalnız Emekli Sandığı Kanu
nunda, yalnız askerî mühendisler için bir hük
mün bulunmuş olması, bugüne kadar çıkarılma
mış olan büyük bir hata. Ve biraz evvel de misa
lini verdiğim gibi, siviller için, askerler için hiç 
böyle bir hüküm yok, başka yerlerde. Ama 
Emekli Sandığı Kanunun orasında askerî mü
hendislere bu madde var. Ve bilfarz tekrar edi
yorum benim emsalimdeki insanlar 5, 6, 8 sone 
evvel emeklilik hakkını orduda kazandıkları 
halde, askerî mühendisler üç senelik albaylık 
müddetleri geçiyor. Yani 6 senedir albaylık 
müddetleri. 3 sene daha geçti, daha 7 sene bek
lemek mecburiyetindedirler, bu kanuna göre. 
Tabiî arkadaşlarım her kanunun böyle büyük 
yasaklarında hileleri vardır. Maksat tabiî ka
nunları böyle yapmamak, vatandaşı o hale ge
tirmemek. Şimdi ne oluyor? Birçok arkadaşlar 
istifa ediyorlar, ayrılıyorlar. Sivil idareye giri
yorlar, aynı baremlere giriyorlar. Ya devam edi
yorlar veya bir süre sonra oradan da ayrılıyor
lar. Yani böyle bir yol var. 

Bir başka yol, yani benim şimdi söyleyece
ğim yolun olduğunu da iddia etmiyorum. Subay
ların yabancı kadınlarla evlenmemesi gibi bir 
durum vardır, biliyorsunuz. Kanundur, Türk 
kanunlarının hükümlerinden birisidir. Bir aske
rî mühendis 30 senesine yaklaşırken bakıyor ki 
42 sene çok uzun var, bir yabancı kadından da 
ayrılıp, bilfarz diyorum, ben bunun için misal 
vermiyorum, ama Sayın Bakanlıkta, M.S.B. lı
ğı da aksinin de misalini veremez zannediyo-
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rum. Çıkıyor mükellefiyetten. Yani Türk vatan
daşını bu gibi durumlara koymak yanlıştır. 

Bu itibarla bu kanunun eski hükümlerini 
kaldıran maddelerinin içerisinde çok küçücük 
bir tadilât. Metinde ikinci maddede «T.C. Emek
li Sandığı Kanununun...» denen yere 4 tane ke
lime eklenecek. «39 ncu maddenin (B) fücrası
nın 4 ncü bendi» diye virgül konacak ve me
tin devam edecek. Bu konursa bu gayriâdil, gay-
riinsani, gayrihukukî olan metin de kalkmış 
olacak. Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Ek 5 ve ek 6 ncı maddelere açık 
oylarını kulanmıyan sayın üye var mı efendim? 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Sayın Bingöl, buyurun. 
ÎSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, muh

terem senatörler; hakikaten büyük imkânlar ge
tiren ve çok geniş bir kütleyi ilgilendiren Emek
li Kanununa muhterem senatörlerin büyük il
gileri çok detaylı mevzuların dahi tetkiki im
kânını sağlamış bulunmaktadır. Bu arada ben
denizin de hukuk anlayışımı zedeliyen bir ko
nuya ftemas ederek, Başkanlığa sunulmuş bir 
takrire iltifatınızı istirham edeceğim. 

Mevzu; 5434 sayılı Kanunun 14 ncü madde
sinin (E) fıkrası. 545 sayılı Kanunun birinci 
maddesi ile değiştirilmiş. Değiştirilen madde 
müsamahanızı istifham ederek aynen okuyaca
ğım; (Emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk 
defa girdiklerinde ve önceden emeklilik hakkı 
tanınan vazifelerde bulunmadan çalışmakta ol
duğu vazifesi emekliliğe tabi hale getirildiğinde 
bu vazifelerde çalışmakta olanlarla kesenekleri 
geri verilenler veya keseneğini alma hakları za
manaşımına uğramış bulunanlardan, bunları 
iade etmiyenler dâhil, dikkatinizi şu noktaya 
çekmek istiyorum; 35 yaşını bitirmiş olanların, 
35 yaşlarını bitirmiş oldukları tarihi takibeden 
aybaşı ile vazifeye girip kesenek vermeye baş
ladıkları tarih arasındaki sürenin her ayı için 
emeklilik keseneğini esas aylıkları üzerinden 
alınmakta olan kesenek ve karşılık nisbetinde 
tamamlayıcı emekli kesenekleri ilgililerin adla
rına borç kaydedilerek (A) fıkrasında yazılı ke
seneklerden ayrıca aylaklarından % 10 kesilmek 
suretiyle ve % 5 faizi ile tahsil olunur. Şu ka
dar ki, tamamlayıcı keseneğin hesabedildiği sü
re 10 yılı geçemez.) 

Muhterem senatörler, bir zat 35, 38, 40 ya
şında emekliliğe tabi bir duruma geldi veya da
ha evvelden emekliliğe tabi bir hizmette çalıştı, 
ayrıldı. Beş sene içerisinde keseneğini geri al
mazsa bu iptal edilmektedir. Aldı, geriye ve
recek, bâzı yeni kanunlar çıktı vermedi. 35 ya
şından sonra 38 yaşında, 40 yaşında, 44 yaşın
da hizmete girdi. Bundan emekli keseneği kesi
lecek % 6, kurumu % 6 verecek, fakat kendisi 
de 9 seneyi dolduruncaya kadar hem bunları 
ödiyecek, hem de % 6, % 6 da kurum adına ve
rilen miktarı ödiyecek. Şimdi böylece % 12 öde
me yapmaktadır. Bu % 6 ya ilâve edilince 
% 18 gibi bir ödemenin mükellefiyeti ile karşı 
karşıya kalmaktadır, ki şimdi kabul edeceğiniz 
kanun ile nisbetler % 8 ve % 14 olarak % 22 
ye çıkmış bulunmaktadır. Hem % 8 i ödiyecek 
ve hem de ayrıca % 22 yi ödemek suretiyle 
% 8, % 14, % 22, % 30 bir kesenek ödeme mec
buriyeti ile, mükellefiyeti ile karşıkarşıya kala
caktır. Bunun bir de Gelir Vergisi ödediğini ka
bul ediniz. Alacağı para % 50 nin altına düşe
cektir. Bütün günâhı keseneğini geri almamış
tır veya kıymetlendirmemiştir veya 35 yaşından 
sonra işe girmiştir. Hizmete girmiştir. Diğer ta
raftan böyle bir mükellefiyete tabi tutulmuş ol
masına rağmen, çok kıymetli hatipler bir konu
yu kıymetlendirdiler, emeklilik bir imkândır 
kendisine bir haktır. Kendi ödediği primlerin 
karşısında bir imkân kazanacaktır. Şu maddede 
arz ettiğim konu emekliliğe tabi olan zata hiç
bir hak da tanımamaktadır, hiçbir hakkını de
ğiştirmemektedir. Sadece kanunun koymuş ol
duğu bir mükellefiyettir. Hatıra geliyor, ne ola
bilir? Kanunun vaz'ı sırasında düşünülen konu 
Emekli Sandığının riskini azaltmak, Emekli 
Sandığına bir imkân vermektir. Lütfediyorsu
nuz, % 50 den % 70 e çıkarıyorsunuz, büyük 
imkânlar veriyorsunuz, çeşitli imkânlarla emek
lileri hakikaten tatmin etme yoluna getiriyor 
ve bilhassa ittifakla methettiğimiz bu kanunu 
getiriyorsunuz. Burada istirhamım şu : 

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
bunlara bir hak, menfaat ve hizmet karşılığı ol-
mıyan, bu ağır yükü 35 yaşından sonra hizmete 
giren iştirakçilerin sırtından kaldıralım ve işti
rakçiler arasında eşitliği sağlayıp, farklılığı ber
taraf edelim. Konu çok sade. Zaten birinci mad
desi vaz'edilen ek maddeleri ihtiva ediyordu, 
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ikinci madde de tayyedilen, çıkarılan hükümleri 
ihtiva ediyor. Maddenin 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ifade
sinden sonra 545 sayılı Kanunun birinci mad
desiyle değiştirilmiş, 5434 sayılı Kanunun 14 
ncü maddesinin (E) fıkrasının, bütün bu husu
siyetleri ihtiva eden (E) fıkrasının da ilga edil
mek suretiyle kendilerinin de bu tipte arz et
tiğim hususiyetleri haiz bulunan bu mükellef
lerin de bu çok ağır mükellefiyetten kurtarıl
maları istirhamımdır. 

Aynı zamanda bu tipteki mükelleflere çok 
ağır bir borçlanma da tahmil etmekte ve çoğu 
ödememekte, çeşitli ihtilâflar Emekli Sandığı 
ile mükellef arasında ve bu tevkifatı yapan ida
re arasında tahakkuk etmekte ve birçoğu Da-
nıştaya dâva açmak mecburiyetinde kalmakta
dır. Yolunu bilen, imkânını bilen Danıştaya mü
racaat edebilen, dâvasını kazanıyor ve bundan 
kurtuluyor. Fakat bütün bu imkânlardan uzak 
işçidir, küçük imkânlarla bu işe girmiştir, bek
çidir, bütün bunların idrâkinin dışındadır ve 
uzak bir kasabadadır, bunları bilemez, bu mü
temadiyen bu mükellefiyetin altında ezilmekte 
ve devam etmektedir. İstirhamım; Başkanlığa 
sunulmuş olan bu konudaki takrire iltifatınız ve 
lûtufkâr kampanyada bu t'iptekileri de mahrum 
bırakmamanızı temin etmenîzdir. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Baha önce kabul edilmiş olan 
ek 5 nc'i maddenin açık oylama neticesini arz 
ediyorum : Oylamaya (114) sayın üye iştirak 
etmiş, (89) kabul, (25) ret. Madde kabul edil
miştir. 

Ek madde 6 nm açık oylamasına; (103) sa
yın üye işltirak etmiş (101) kabul, (2) ret, mad
de kabul edilmiştir. 

Sayın Küçük. 
SAJVÜ KÜÇÜK (Tabu üye) — Dün bu ka

nunun tümü üzerinde yaptığım konuşmada as
kerî mühendislerin mâruz kaldığı adaletsiz du
rumu belirtmiş ve tashih edileceği ümidini iz
har etmiştim. Bugün gerek Nahit Altan arka
daşım gerek Suphi Karaman arkadaşım bu 
hususa açıkça değindikleri, haksızlığın gideril
mesini belirttikleri için Senatonun kıymetli va
kitlerini almamak için konuşmaktan vaz geçi
yorum. 

24 . 1 . 1969 O : 1 
BAŞKAN — Teşekkür ederim beyefendi. 
Sayın Arıburun. Buyurun efendim. 
TEKÎN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; çıkardığımız 
kanunlar, bilhassa emeklilik kanunları ceza ma
hiyetinde olmamalıdır. Ceza Kanunu değil bu. 
Bendeniz hukukçu değilim. Ama buradaki 39 
(B) bendi vaktiyle getirilmiş olan bu hüküm 
cezai mahiyeti haiz bir husustur. Devlet hizme
tinde i>enelerce hizmet etmiş, başarı göstermiş, 
dışan gönderilmiş, seçilmiş gayet güç formali
tesi vardır. Yüksek mühendis olmuş, mühen
dis olmuş, gelmiş çalışacaksınız, ceza verecek
siniz. Emekliliğiniz gelmiş, hayır yetmedi. Sa
yın arkadaşlarım, bir kaç ay evvel bir mühen
dis general vefat etti. Ailesine maaş bağlama
dır. Çünkü 30 seneyi doldurmuş, ama geriye 
12 senesi daha var, 12 sene dolmamış; belki 
biı-, belki iki senesi kalmıştı, doldurmuyor. Hal
buki mecburi hizmetini çoktan bitirmişttir. O 
30 sene emeklilik hakikidir. Şimdi ailesinin ne 
kabahati var? Emekli maaşı bağlanmaz, niye? 
Ceza, emekliliğini uzatacaksınız. Sayın arka
daşlarım, bunu arz etmek için geldim. Bizim 
çıkardığımız kanunlar ceza kanunu ise ceza 
kanunu içerisinde olsun, ama bu bir cürüm de
ğildir. Tahsil etmek, yabancı memleketlerde ba
şarı göstermek, yüksek mühendis olmak, hak 
almak; gelmek, senelerce bu vatana, bu mem
lekete hizmet etmek. Ondan sonra, sonra ceza 
vermek. Vefat edersiniz, aileniz maaş alamaz, 
çoluğunuz çocuğunuz sefil perişan olur. Neden? 
îşte bu kanundan. 

Sayın arkadaşlarım, çok istirham ederim, 
arkadaşlarımız söylediler, ben de bu kadarcığı-
nı ilâve ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 

başka üye? Yok. 
Önergeler var, okutuyorum efendim. 
Daha önce bu önergeler tetkik edilmiş, sı

raya konmuş idi. Ama, ondan sonra verilen bir
takım önergelerle bu düzeni kaybettik. Bu iti
barla sıraya yeniden alabilmek için önergeleri 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Asli madde 2 nin, ekte arz edilen teklif şek

linde, değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 
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Madde 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun, (23 . 2 . 1965 tarihli ve 545 
sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle değişik) 14 
ncü maddesinin (e) fıkrası, geçici 20 nci mad
desinin 3 ncü fıkrasının; Hazinece "bütçelerin 
zat maaşları bölümüne konulacak ödenek mik
tarına ve bu bölümden aktarma yapılanııyaca-
ğına dair olan hükmü ile, sözü geçen kanunun 
bu kanuna aykırı diğer hükümleri, 2 . 8 . 1960 
tarihli ve 42 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
son fıkrası, 8 . 11 . 1960 tarihli ve 124 sayılı 
Kanun kaldırılmıştır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan, 5434 sayılı T. C. Emekli 

Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin 
kaldırılmasına dair kanun tasarısında madde 
2 nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygı 
ile arz ederim. 

Tabiî üye 
Suphi Karaman 

Madde 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandı
ğı Kanununun 39 ncu maddesinin (b) fıkrası
nın 4 ncü bendi, geçici 20 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının; Hazinece bütçelerin zat maaşları 
bölümüne konulacak ödenek miktarına ve bu 
bölümden aktarma yapılamıyacağına dair hük
mü ile, sözü geçen kanunun bu kanuna aykırı 
diğer hükümleri, 2 . 8 . 1960 tarihli ve 42 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin son fıkrası, 
8 . 11 . 1960 tarihli ve 124 sayılı Kanun kal
dırılmıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının madde 2 sinin 

«5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun» 
ibaresinden sonra «geçici 20 nci» ibaresinden 
evvel; 

«39 ncu maddesinin (b) fıkrasının 4 ncü 
bendi» ibaresinin konulmasını saygı ile arz ve 
teklif ederim. 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
2 nci maddedeki (5434 sayılı T. C. Emekli 

Sandığı Kanununun) deyiminden sonra (39 ncu 
maddenin (b) fıkrasının 4 ncü bedi) nin ilâve
sini saygı ile arz ederim. 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin kal
dırılmasına dair kanun tasarısının ikinci mad
desinin aşağıdaki şekilde tadil ve tedvinini arz 
ve tekllif ederiz. 

istanbul Bitlis 
Rifat öztürkçine Orhan Kürümoğlu 

Çanakkale 
Nahit Altan 

Madde 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 20 nci maddesinin 3 ncü fık
rasının Hazinece bütçelerin zat maaşları bölü
müne konulacak ödenek miktarına ve bu bö
lümden aktarma yapılmıyacağına dair hükmü 
ile 39 ncu maddenin (b) fıkrasının «Subay ve 
askerî memurlardan...» ibaresi ile başlıyan 
4 ncü bendi ve sözü geçen kanunun bu kanuna 
aykırı diğer hükümleri, 2 . 8 . 1960 tarihli 
ve 42 sayılı Kanunun birinci maddesinin son 
fıkrası, 8 . 11 . 1960 tarihli ve 124 sayılı Ka
nun kaldırılmıştır. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Başkan, 
oradaki 4 ncü fıkrası yerine 4 ncü bendi ola
caktır. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Her iki
miz de yanlış yazmışız, 5 nci bendi olacaktır. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Bendlerde 
ihtilâf olmasın diye bendin başlığını onun için 
yazdım efendim. Yani, yanlışlık yok. 

BAŞKAN — Peki efendim, devam edin. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının (2) nci maddesine bir fıkra eklen

mesini arz ve teklif ederim. 
Burdur 

Faruk Kmaytürk 

124 sayılı Kanun ile 5434 sayılı Kanunun 
39 ncu maddesinin (b) fıkrasının (4) ncü bendi 
çıkarılmıştır. 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz edeceğim sebeplerden ötürü 

halen müzakere edilmekte bulunan (1198) sıra 
sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesine aşağı
daki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Tekin Arıburun 
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Eklenecek fıkra : 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu 

maddesinin (b) fıkrasının 4 ncü bendi yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Ömer Ucuzal'ın 
takriri diğerlerinden farklıdır, onu okutup oy
larınıza arz edeceğim. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, Sa
yın Ömer Ucuzal'ın önergesi benim arz ettiğim 
konunun aynıdır, ona iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
(Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın önergesi 

tekrar okundu) 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN

DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor, Komisyon 

katılmıyor. Takririn nazara alınmasını oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takrir nazara alınmıştır. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Nazara alın
mış değil, kabul edilmiştir. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Kabul 
edildiğine göre öbürlerine lüzum yoktur, Sayın 
Başkan. 

Nazara alınması kabul edilen takriri, diğer 
takrirlerle birlikte komisyona iade ediyorum. 

Maddenin oylamasını, Komisyondan gelen 
şekilden sonra yapacağım için şimdi 3 ncü mad
deye geçiyoruz. 

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

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

Vatani hizmet aylıkları ödeneği Maliye Ba
kanlığı bütçesine konur ve bu aylıklar öden
dikçe faturası karşılığında Sandığa verilir. 

Devir ve ödeme işlemlerine esas olacak maaş 
kayıt örneklerinin ve sair evrakın şeklinin tes-
biti, hazırlanması Maliye Başkanlığı ile T. Ç. 
Emekli Sandığı tarafından müştereken yapılır. 
Bunların Sandığa intikaline ait esaslar da aynı 
şekilde tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce çeşitli emeklilik kanun
ları hükümlerine göre bağlanmış olan emekli, 
âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim 
aylıkları hakkında da bu kanunun ek 1 nci 
maddesi hükümleri uygulanır. 

Ayrıca, 15 . 7 . 1965 tarihli ve 669 sayılı Ka
nunun geçici 1 nci maddesi gereğince yükselt
meye tabi tutulan emekli âdi malûllük vazife 
malûllüğü veya dul ve yetim aylıkları ile 
1 . 1 . 1950 tarihinden bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar bağlanmış olan emekli, âdi 
malûllük, vazife malûllüğü veya dul ve yetim 
aylıkları; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
teki rütbesi, kadro unvanı, derecesi, fiilî ve iti
bari hizmet süresi aynı olanlara bağlanması ge
reken aylık miktarlarına yükseltilir. Yükselt
meye esas olacak rütbe, kadro unvanı, derece 
ve sair yönlerden eşitlikleri; özel teadül ve ku
ruluş kanunları hükümleri göz önünde tutul
mak suretiyle Devlet Personel Dairesi, Maliye 
Bakanlığı, T. C. Emekli Sandığı Genel Müdür
lüğü ve ilgili kurumların birlikte hazırlıyacak-
ları teklif üzerine, Bakanlar Kurulunca tesbit 
olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Buyurunuz Sayın Türkmen. 

Bir dakika Sayın Türkmen. Sayın Komis
yon, bu geçici 2 nci maddenin 2 nci fıkrasının 
45 ncü satırında «tâbi tutulan emekli...» «emek
li» dedikten sonra burada «virgül» olması lâ
zım değil mi? Maddî hata var orada, tabı ha
tası. Var mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAB EGE (Aydın) — Var efendim, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Var, tabı hatası tashih edilmiş
tir. Buyurunuz Sayın Türkmen. 
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SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, söz almamın sebebi bu maddeye vuzuh 
verilmesi için Hükümet veyahut bu kanunu 
tedvinle mükellef olan makam tarafından bir 
sualime cevap verilerek zabıtlara geçmesini 
arzu ettiğim içindir. 

Filhakika, geçici 2 nci madde sarahaten, 
bu kanunun 1 nci maddesinin, neşrinden evvel 
emekliye sevk edilenlere de ^^ulanacağını 
tasrih etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, malûmuâliniz ol
duğu üzere, kanunlar çıktıktan sonra tatbik 
zamanı mevzuubahsoMuğu vakit bazan bunu 
tatbik eden makamlar için, her vakit diye
mem, nef'i hazine düşüncesiyle hareket eder
ler, bazan da, tatbik ederlerse belki Divanı 
Muhasebat başka türlü anlar, tereddüdolur. 
Malûmuâliniz buğun teşriî tefsir de artık kal
dırıldığına göre o vakit, dairenin anlaması ba
zan vâzıı kanunun kasteddiği mânada bir tat
bikat ortaya çıkarır, ondan sonra mükellef 
yeniden kaza mercilerine müracaat etmek mec
buriyetinde kalır, işte, böyle bir tereddüdün 
kalmaması için, küçük bir hususun tashihini 
rica ediyorum. 

Şöyle ki, meselâ, 1683 sayılı Kanuna göre 
sıhhi sebepler yüzünden genç yaşında emekliye 
sevk edilmiş bir subayı düşünelim. Meselâ. 
yedi senelik bir hizmeti düşünülerek bağlanan 
emeklilik maaşı 11 lira 20 kuruştur. Bu genç 
subayın 11 lira 20 kuruş ile geçinmesi mümkün 
olmadığı için, icabında gerekli tahsilini yapı
yor, meselâ, hukuka devam ediyor, mezun olu
yor, hâkim oluyor, uzun müddet hâkimlik ya
pıyor. Meselâ, 20 sene hâkimlik yapıyor. On
dan sonra emekliliğini istediği vakit de tutu
yorlar şu kanuna göre 11 lira 20 kuruşa, me
selâ 80 liraya gelmiş ise onun yüzde 2 sini al
mak suretiyle, ilâve etmek suretiyle maaş bağ
lanıyordu. Filhakika, bilâhara 669 sayılı Ka
nun çıkarılmak suretiyle subayların emekli 
maaşları 1950 den evvele irca edildi. Fakat 
buna rağmen bu kanundan evvel, yani 669 sa
yılı Kanundan evvel emekliliğe tabi tutulan 
kimseler bundan istifade edemedi. Çünkü, den
di ki, burada bir madde var, der ki, eğer aldı
ğı maaş da!ha fazla ise bunlar tatbik edilmez. 
Bu itibarla hakikaten haksızlık oluyor idi. Şim
di, 1937 senesinde emekliye sevk edilmiş bir 
kimsenin 20 senelik memuriyeti varken, bir de, 

î daha evvel 7 senelik hizmeti varken, bunları 
| ilâve etmek suretiyle, toplam hizmetlerinin na

zarı itibara alınması ile ^on maaşı üzerinden bu 
I kanunun tatbik edilip, edilmiyeceği hakkında 

salahiyetli makamın cevap bermesini rica edi
yorum. Çünkü, bir tereddüdü ortadan kaldır
mak için bu zaruridir. Lütfen bu hususun ce
vaplandırılmasını rica ©diyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, buyurunuz. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; görüşülmekte olan 
kanun tasarısının üç anatemel maddesi var. 
Ek 1, ek 2 ve geçici 2 nci madde. Bu kapsa
dığı şümul itibariyle bu tasarıya hakikaten re
form niteliği veren maddelerden birisi. Bu 
madde ile şu hususlar sağlanmaktadır. 

Evvelce bağlanmış olan emekli aylıklarının 
da % 70 esasına göre ayarlanması. % 50 esa
sına göre idi, 30 sene % 50 ildi. Onu da bu
günden sonra yapılacak emekli işlemlerinde ol
duğu gibi, onların da heyeti umumiyesini 
% 70 e getiriyor. Sivil ve asker, hepsini yüz
de % 70 e getiriyor. 

ikinci fıkrasiyle de, ki en önemli tarafla
rından birisi, evvelce bağlanmış emekli aylık
larının son rütbe ve barem derecelerine yüksel
tilmesi keyfiyetidir. 

Şimdi, 6 - 7 türlü askerî emeklilik statüsü 
' varidi, sivillerin de aşağı, yukarı öyledir. 40 

sene evvel bir albayın aslî maaşı 50 lira imiş; 
30 sene evvel 80 lira imiş, nihayet 90 lira idi, 
1950 senesinden evvel, sonra 100 lira oldu, 
şimdi 125 lira filân oldu. Şimdi 40 sene evvel 
bir albayın 35 sene hizmeti var ise, bugün 35 
sene hizmeti olan 4 senelik albay hangi barem
de ve rütbede ise, yani askerî teşkilâttan mi
sal getiriyorum, çünkü, askerî kuruluşlar da
ha intizamlı olduğu için. Tabiî siviller de ay
nen bunun gibi oluyor. 

Bugün 35 sene hizmeti olan, fiili 35 sene hiz
meti olan üç senelik, beş senelik bir albay han
gi baremde ise, 40 sene evvel de 35 sene hizme
ti olmuş, baremi isterse 50 olsun o albay aynı 
rütbe ve bareme getiriliyor. Böylelikle eski ve 
yeni arasında bütün uçurumlar kökünden kal
dırılıyor. Yani, kanunun en önemli maddelerin
den birisi. Bundan sonra on sene, yirmi sene 
bir değişlik olmazsa bizden sonra gelecek ku-

, şaklar efendim beş çeşit statüsü var, altı çeşit 
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statüsü var demiyecekler. Çünkü her şey biti
yor bu madde ile. Madde bu. 

Şimdi, buna rağmen, ibenim önergem yok, 
bir ufak tereddüdüm var. Onu arz etmek isti
yorum. 29 Temmuz 1960 da çıkanlan 42 sayılı 
Kanun, subay askerî memur ve astsubayları ihti
va ediyordu. Astsubaylar da vardı içinde. 24 Şu
bat 1961 de çıkarılan 262 sayılı Kanun, orduda 
35 lira asli maaşı kaldırmış onun üstündeki bü
tün baremleri bir yukarı almıştı. O kanunun da 
kapmasında subay, askerî memur ve astsubay 
tâbiri vardı. Astsubay yine vardı. Sonra 16 Tem
muz 1961 de çıkardığımız 696 sayılı Kanun, ya
ni 42 sayılı Kanunla, 262 sayılı Kanun arasında 
orduda rütbelerin baremlerin bir yukarı çıkması 
ile meydana gelen dengesizliği telâfi eden ka
nun. Yani daha doğrusu 5000 emekli subayın du
rumunu 22 - 24 Şubat 1961 den sonraki barem
leri yükselten kanun metninde subay ve as
kerî memurlar vardı. Astsubaylar unutulmuş. 
Halbuki o tarihler arasında ve ondan sonra bir 
çok astsubay da emekli olmuş,, kendi isteği ile 
veya şu veya bu istekle. Yani 42 sayılı Kanun 
ondan sonraki 262 sayılı Kanun subay askerî 
memur ve astsubayları kapsamına aldığı, halde, 
sonrada aradaki farkı kaldırmak niyeti ile geti
rilen 696 sayılı Kanun, subay ve askerî memur
ları almış astsubayları unutmuş. Bu durumda 
birçok astsubaylar var. Şimdi benim anlayışım, 
tabiî bu çok yakın ve müşahhas bir hata oldu
ğu için, bu hatanın üzerine düşmek mecburi
yetindeyiz. Bu kanunun maddesinin 2 nci bendin
de, bir kısım var; barem, rütbe falan halen bulu

nan duruma getiriliyor, diyor. Acaba bu astsubay
ların, 696 sayılı Kanun (çıkarılmak suretiyle unu
tulmuş olan astsubayların, hakları da, dolayısiy-
la, 696 sayılı Kanun şümulüne, daha doğrusu 
hepside bu kanunun şümulüne getirildiğine göre, 
onlar da bu haklarını alacaklar mı? Bunun hak
kında ilgililerin açıklama yapmasını saygı ile 
arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın komisyon, bir tabı hatası 
daha var burada. Demin koymuş olduğumuz vir
gülden bir sonra, «âdi malûllükle vazife malûl
lüğü» arasında bir «virgül» daha olması lâzım. 
Bu tabı hatası mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI i. CENAP 
EGE (Aydın) — Evet efendim teşekkür ederiz. 

BAŞKAN — Tabı hatası tashih edildi. Madde 
üzerinde başka söz istiyen yok? 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Yerimden bir 
sualim vardır efendim. 

BAŞKAN — Kime soracaksınız, komisyo
na mı Hükümete mi? 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — tkisine birden, 
Komisyon ve Hükümete. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özlen. 
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Emeklilere ik

ramiye verilmesi mevzuübahs değilken, 1930 
dan evvel emekli olup, 1930 dan sonra tekrar 
ikinci bir vazifeye girerek 1967 de emekli ol
muş bir emekli, birinci ikramiyesi almadığına 
göre, şimdi ikramiye alaJbilir mi alamaz mı? 
Yani o zaman ikramiye yoktu. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI i. CENAP 
EGE (Aydın) — Halen vazifede ise.. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Emekli oldu
ğunu söylüyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAM i. CENAP 
EGE (Aydın) — Emekli olmuş durumda ol
maz efendim. Yalnız halen vazefede olanlar 
alabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Fıkra hak
kında bir sualimiz vardı, cevap verilmedi. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Demin 
benim de bir maruzatım vardı. 

BAŞKAN — Bu saatten sonra da unutu-
labiliyor. O kadarcık kusuru da affedersiniz 
herhalde. Tam 7 saattir oturuyoruz. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Müsaade ederseniz 
arz edeyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Gerek Sayın Salih 
Türkmen, gerek Sayın Suphi Karaman arka
daşlarımızın sordukları sualin cevabı müspet
tir. Yani her iki hâdisede de hizmetleri nazarı 
dikkate alınacaktır. Bu hususu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Geçici Madde 3. — 5434 sayılı T. C. Emekli 

Sandığı Kanununa ek 28 . 2 , 1959 tarihli 

— 939 — 



O. Senatosu B : 24 24 . 1 . 1969 O : 1 

ve 7242 sayılı Kanunun, 19 . 9 . 1963 tarihli 
ve 334 sayılı Kanunla değişik muvakkat mad
desi hükmü, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte 20 yıl ve daha fazla fiilî hizmet süresi 
bulunanlar hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? 

İSA BİNGÖL (Muş) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — önergenizi okutacağım efen

dim. önergenizi izah edersiniz. Bir önerge var 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Geçici 3 ncü maddeye aşağıdaki hükmün bir 

olarak eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Muş 

İsa Bingöl 

«Halen Devlet dairelerinde ve kamu kurum
larında emekliliğe tabi hizmetlerde çalışanla
rın, emekliliğe ve sasyal sigortaya tabi olmak
sızın Devlet daireleriyle kamu kurumlarında 
muvakkat ücret ile geçmiş müddetlerinin; 
Emekli Sandığı Kanununun genel hükümleri 
dairesinde borçlandırma yoliyle fiilî hizmet
ten sayılmassı suretiyle yirmi yıl fiilî hizmeti 
kazanmış olanlar hakkında da yukardaki fıkra 
hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Takririnizi izah için Sayın Bin
göl. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın 
Başkan, bu mevzuda bizim de bir takririmiz 
vardı. Daha şümullü olarak. 

BAŞKAN — Başka takrir yok Sayın Salih-
oğlu. Bizim Divanda bir tek takrir var. Sayın 
Bingöl'ün takriri. Geçici 3 ncü madde hakkın
da. Buyurun Sayın Bingöl. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, kıy
metli senatörler, huzurunuza getirdiğim bir 
problem; çeşitli kamu sektörlerinde (E) cet
veli ile çalışıp emeklilik keseneği ödememiş bu
lunan, şimdi halen emekliliğe tabi bir hizmette 
çalışanlar için bu müddet çok küçük veya çok 
uzun olabilir. Çok çeşitli sebepten de ayrılmış 
fakat (D) cetvelinde yahut kadrolu hizmetler
de çalışamamış, (E) cetveli ile çalışmış olanlar 
vardır. Bu kanunla ve bu geçici madde ile, 
daha evvel hükümlü bulunan, 1963 yılında ka
bul edilmiş bulunan 334 sayılı Kanunun yürür
lüğünü devam ettirmekteyiz, bu geçici madde 

i ile. Ancak bu tipte emekliliğe tabi olmamış hiz
metlerde çalışmış olanların, buradaki müddet
leri nazarıitibara alınacak bir hükmü şu anda 
mevcut değildir. Emekli Sandığına tabi olmadı
ğı için kendisinin diğerlerin© nazaran yani, 
emeklilik hakkına tabi olan bir hizmette çalı
şanlara nazaran kazandırmış bulundurduğumuz 
20 sene ve daha fazlası müddetleri burada bu 
adamlar için, bu tip hizmetliler için kıymetlen
dirmemiz mümkün olamamaktadır. Ancak bu 
kanunun bu maddesinin arz ettiğim hususiyetle 
komisyonda arz ettiğim, orada 228 sayılı Ka
nunla bunu mütalâa ederiz beyanlarına muha-
taboldum. Mümkündür, 228 sayılı Kanun huzu
runuza geldiği zaman kendilerine (E) cetve
linle yani, ücretle çalışmış, emekliliğe tabi ol-
mıyan ücretle çalışmış veya yevmiye ile geçir
miş oldukları müddetleri emekliliğe saymanız, 
kendisini borçlandırmak suretiyle bu hizmetleri
ni kıymetlendirmeniz mümkündür. Fakat o tak-

j dirde bu geçici maddenin hükmünden istifade 
edebilmeleri mümkün olamıyacaktır. Ben bu 
bakımdan takaddüm etmek için, bir fıkra ilâve
si suretiyle kendilerine bir hak tanınmasını lü
tuf buyurmanızı istirham ediyorum ve bu ba
kımdan önergeme iltifatınızı istirham ediyo
rum. 

334 sayılı Kanun; bu kanunun meriyete gir
diği tarihte fiilî hizmet müddetleri 25 yılı bul
muş olanlarla, 20 yıl ve daha fazla fiili hizme
ti bulunanlar 25 yılı doldurduklarında emek
liliklerini istiyebilecekleri gibi kurumlarınca 
da re'sen emekliye sevk edilebilirler. Bunlarla 
ölüm, maluliyet veya yaş haddi sebepleriyle ay
rılanların emekli ikramiyeleri 30 yılı doldu
ranlar için verilecek ikramiye miktarının 25 ve
ya daha fazla yıllara isabet eden miktarı nis-
betinde hesaplanır. Bu ikramiyelerin hesabında 
6 ay veya daha fazla yıl kesirleri tam sayılır, 
6 aydan az kesirler nazara alınmaz. 

Muhterem senatörler, (E) cetvelinde çalış
mış 8 sene, 9 sene, daha evvel de emekliliğe 
tâbi hizmetleri var, fakat şu kanunun hükmüne 
girmek suretiyle istifade edememiş ve vefat et
miş. Bu, 20 senenin hükmünden istifade edemi-
yecektir. Dikkatinize şu noktayı arz etmek isti
yorum : Umumiyetle bir yerde devamlı olarak 
çalışmış olanlar pek faal, pek aktif olmıyanlar-
dır. Bunlar derbeder olmuştur, bir yere girmiş
tir, çıkmıştır, öbür tarafa gitmiştir, girmiştir" 
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çıkmıştır ve durumu perişandır. 5 sene yevmiye
de çalışmıştır. 2 sene falan yerde çalışmıştır. 
şimdi bununla kendisinin borçlanması suretiyle 
yani aradaki bu derbederliğinin, onun bu de
vamlı kalmayışmm cezasını kendisi ödiyecek-
tir. Borçlanma suretiyle, 5434 sayılı Kanunim 
umumi hükümleri içinde borçlanmak suretiyle 
bu zamanlarını kıymetlendireeektir tensibedile
cek 5434 veya tadil edilecek 228 sayılı Kanun 
hükümlerine göre, fakat borçlandırılması su
retiyle. Borçlandırılmak suretiyle 20 senesini 
dolduruyor ise veya 25 senesini dolduruyor ise 
bu kanunun geçici 3 ncü maddesi hükmünden de 
istifade edebilmesi imkânını lütfediniz, bu ina
nış içinde önergeme iltifat ediniz. Hürmetlerimle. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Bir so
rum var. 

BAŞKAN — Kimden efendim? 

HÜSNÜ DİKEÇLîOİL (Kayseri) — Hükü
metten ve Komisyondan. 

Şimdi bu Emekli Kanunu mu, yoksa (E) cet
veli ücretliler kanunu mu? Bu hususta Komisyo
nun ve aynı zamanda Hükümetin fikri nedir. 
Bununla ilgisi falan yok. 

Hükümet ve Komisyon ne diyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın)—Efendim SaymDikeçIi-
gil'in suali haklıdır. Aynı şekilde Komisj^onda 
madde konuşulurken aynı şeyleri, teklifi muh
terem arkadaşımız Bingöl yaptılar. Ama bu ka
nunla bir ilgisi bulunmadığı, sosyal sigortalarla 
ilgili, onların kanunlarına bağlı bir mevzu ol
duğu için bu önergeyi orada da kabul etmemiş
tik. Burada da karşısındayız. 

BAŞKAN —- önergsye Hükümet ve Komis
yon katılmıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etnıiyenler.,, önerge kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi okutup oylarınıza arz ediyorum. 
(Geçici 3 ncü madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenîer.;. Kabul edil
miştir. 

2 nci maddede kabul edilen önergelerle bir
likte Komisyona verilmişti. Şimdi Komisyondan 
gelen metni okutuyorum efendim. 
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Yüksek Başkanlığa 
Madde 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli San

dığı Kanununun, 23 . 2 . 1965 tarihli ve 545 
sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle değişik 14 ncü 
maddesinin (e) fıkrası, 39 ncu maddesinin (b) 
fıkrasının 4 ncü bendi, geçici 20 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasının; Hazinece bütçelerin 
zat maaşları bölümüne konulacak ödenek mik
tarına ve bu bölümden aktarma yapılamıyaea-
ğına dair olan hükmü ile, sözü geçen Kanu
nun bu Kanuna aykırı diğer hükümleri, 
2 . 8 . 1960 tarihli ve 42 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin son fıkrası, 8 . 11 . 1960 tarihli ve 
124 sayılı Kanun kaldırılmıştır. 

Geçici Komisyon Başkanı 
i. Cenap Ege 

BAŞKAN — Maddeyi okunan seki ile oyla
rınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen 
ler... Kabul edilmiştir. Açık oylarınıza sunula
caktır. 

Geçici Madde 4. — Emekli, âdi malûllük, 
vazife malûllüğü aylığı almakta iken, 1.1.1950 
tarih1 nden sonra mahkûmiyetleri sebebiyle ay
lıkları kesilmiş olanlardan, yeniden aylık bağ
lananların, aylıklarının kesildiği tarihle, bağ
landığı tarihler arasındaki aylıkları müracaat
ları üzerine kendilerine veya dul ve yetimle
rine ödenir. 

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

BAŞKAN — Sayın Karaman. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; bu geçici madde 
ile emekli, âdi malûllük, vazife malûlü aylığı 
almakta iken 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra mah
kûmiyetleri sebebiyle aylıkları kesilmiş olan
lardan, yeniden aylık bağlananların aylıkla
rının kesildiği tarih ile bağlandığı tarih ara
sındaki aylıkları müracaatları üzerine kendile
rine veya dul ve yetimlerine ödenir, diyor. 
Buna benzer bir kanunu 30 . 5 . 1963 tarihin
de 241 sayılı Kanun olarak çıkarmıştık. O ka
nunda, her hangi bir sebeple mahkûmiyetlerin
den ötürü kendilerine toptan ödeme yapılmış 
ve fakat hizmet süresi 20 yılın üstünde olan
lara emekli hakkı tanımıştık. Bu vatandaşlar 
bu emeklilik haklarını aldılar. Ancak o kanun, 
yani 241 sayılı Kanun içersinde 30 . 5 . 1963 
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te çıkmış olan kanun içerisinde bir zamanaşı
mı maddesi vardı. Bu türlü hak sahibi olan
ların bir yıl içerisinde sandığa müracaat et
meleri ve evvelce aldıklarını top "an % 5 ı a v ' 
ile ödemeleri halinde kendilerine maaş bağla
nır. Şimdi arkadaşlarım, halen görüşmekte ol
duğumuz bu tasarnım 5 - 6 ek maddesi, 9 - 10 
geçici maddesi ve bütün maddeleriyle birlikte 
içerisinde zamanaşımına ait en ufak bir .hüküm 
yoktur. Aslında Emekli Sandığı bir sigorta ol
duğuna göre, sigorta ile tevekkül eden hak
ların zamanaşımı ile zail olması diye bir keyfi
yetin hukuk prensiplerine, insan haklarına, ay
kırı olması lâzım. Çak eski yu la rda . I eri bir 
alışkanlığımız var, zamanaşımını koyuyoruz 
birçok şeylere. Ama bu bir, iki senedir yok. 
hele bu kanunda hiç yok. En modern bir 
şekilde hazırlanmış durumdadır, zamanaşımı 
koymamış. Diyebilirdi ki. şu durumda olanlar 
bir sene içinde haklarını kaybederler. Kaldı ki, 
emeklilik hakkı bir müktesep hak cMuğuna 
göre ve bir sigorta hakkı olduğuna göre za
manaşımının olmaması lâzım. Ama maalesef 
241 sayılı Kanunda bu zamanaşımı var ve 
böyle bir vatandaşı tanıyorum. Böyle bir va
tandaş kendisi hukuka; o"d' *u vdde ?A ~T 
11 ay 4 gün hizme': hi.Ii-d--*-ı bek'- - .-- ' 
25 sene olmasına da ?3 </\n be.1 ' e ~\ v 

de çıkardığımız 241 cryl ı K a m v ~ ş 'rr"k ;-
ne de girdiği halde, bu km've"- r v '• 
haberi olmamış. Olaıradığ: için d' bk yd J~-
ğil, üç yıl sonra haberi olmue. Bir d-e v : k m r 
ki, kendi durumunda olan bir insan maaş alı
yor. Kendisi Emekli Sandığından 1 340 lk~ 
toptan ödeme almış. Halbuki, o bir yıllık mü
ruruzamana girmeseydi, kendisine 465 lira maae 
bağlanacaktı. Demek ki, üç maaşından az bir 
parayı iade etmiş olsa idi, Emekli Sandı 
ğmdan emekli maaşına müstahak olacaktı. Ama. 
ne var? müruruzaman T T - . ^i — di 7!"^*-"' r. ' 
dığmdan irad-i m:ıl"ve ik Y"-<e F^- ' " 
verilmiş olar î - ı ı - - - . •7^—- _--" vç - i" 
kaidesine göi j " rl'ız * s v m ^ 7"k~: 'k " e. ; ,_ ' 
veriliyor. Bu kekin """ T T " i v : • " k -
man çok TTnkştn "^em ~ b - - •> I -r i'~ *' " 
bir değiştirge c ıe 'gem "o" / . ^ : -
sayılı Kanun dr ki b " r n ı r : . _ r , — n f{- ' r 
t'miz tarafından bir -k i-k- ''- ek "e' f 
oradaki h a k s ' z l ^ n da 'e lâü c-1:1 ıe~_ re"'-" - " -
dedir. Saygılarımla eunarjim 
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BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
tiyen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etıniyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici Madde 5. — Bu kanunun uygulan
masına ait işlemlerin zamanında yapılmasını 
sağlamak maksadlyle çalışma saatleri dışında 
görevlendirilecek personele verilecek fazla ça
lışına ücretleri ilgili kurumların bütçelerinden 
(emekli, dul ve yetim aylık ve ödenekleri bölü
münden) karşılanmak üzere, Maliye Bakanlı
ğının mütalâası alınarak Bakanlar Kurulunca 
tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
rmm : Kabul edenler... Etmiysnler... Kabul edil
miştir. 

Geçici Madde 6. — Hazineden ödenmekte 
olan emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü,, 
karb mâûlilüğü, dul ve yetim aylıkları ile va
tani hizmet aylıklarının bağlama ve ödeme işlem
lerinin T. C, Emekli Sandığına devri tamalan-
dıktan sonra, Maliye Bakanlığı Emekli İşleri 
Müdürlüğündeki kadrolardan kullanılmasına 
ihtiyaç görülmiyenleri kaldırmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

Kaldırılan kadrolardan açıkta kalacak olan 
•memur ve hizmetliler Maliye Bakanlığında, va 
T. 0. Emekli Sandığmdaki boş kadrolara 
öncelikle tâyin edilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Geçici Madde 7. — Geçici 1 nci madde uya
rınca T, C. Emekli Sandığına devredilecek ay
lıkların Mart ve Haziran 1969 dönemleri, Ek 
6 ncı maddedeki avanstan karşılanmak ve sonra
dan mahsubu yapılmak üzere Maliye Bakaıılı-

ınca oaenır. 

BAŞKA5 — Gso-.ci 7 nci madde üzerinde 
Yok. Bir önerge var, önergeyi 

•^k-st ı -H "orur-ı. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1 Temmuz 1968 tarihinde yürürlüğe giren 
"-Ö18 sayılı Kanundan önce, yasama organı üye-
r.':. olmuş bıûımanParm bu görevde geçen hizmet
leri üç yılda bir terfie esas olur, açıkta bulun-
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dukları sürece memuriyette aldıkları aylığın ya
rısını alırlar ve açıkta kalma süresinin yarısı 
emekliliğe sayılır idi. 

1046 sayılı Kanun; bu durumu adalete aykı
rı saymış, yasama organı üyesi olmuş bulunan
ların bu görevde geçen hizmetlerinin iki yılda 
bir terfie esas olmasını, açıkta kaldıkları sürede 
memuriyette aldıkları aylığın tamamını alma
larını ve açıkta kalma süresinin tamamının 
emekliliğe sayılmasını kabul etmiş ve 1 Ocak 
1950 tarihinden itibaren aynı durumda olanlar
dan hailen yasama organı üyesi bulunanların da, 
adalete uygun olan bu yeni hükümden faydalan
malarını sağlamıştır. 

Yasama organı üyeliği yapmış ve 1.1.1950 
tarihi ile 1046 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
1 . 7 . 1968 tarihi arasında üyelikten ayrılmış 
veya vefat etmiş veya emekliye ayrılmış bulu
nanlar 1046 sayılı Kanunun kapsamı dışında 
kalmışlardır. Bu suretle 1 . 7 . 1968 tarihinden 
önce fakat 1 . 1 . 1950 tarihinden, sonra yasa
ma organı üyeliği görevi sona ermiş veya vefat 
etmiş bulunan yasama organı eski üyeleriyle ha
len yasama organı üyesi olup da 1 . 7 . 1968 ta
rihinden önce emekliye ayrılmış bulunanlar mağ
dur duruma düşmüş bulunmaktadırlar. 

Bu mağduriyetin giderilmesi için, ekli met
nin, görüşülmekte olan tasarıya geçici 7 nci 
madde olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Hatay Urfa 
Mustafa Deliveli M. t. Etem Karakapıcı 

Samsun Kars 
Refet Rendeci Sırrı Atalay 

Ankara Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Mansur Ulusoy Mehmet îzmen 

Niğde Zonguldak 
Kudret Bayhan Ahmet Demir Yüce 

Adana İstanbul 
Mukadder Öztekin Ekrem Özden 

Samsun Sivas 
ı Rızalşıtan Hüseyin Öztürk 

İstanbul Hatay 
Mebrure Aksoley Enver Bahadırlı 

Adıyaman 
Sırrı Turanlı 

Muhterem Başkanlığa 
Ek 7 nci madde ile ilgili verilen önergedeki 

imzamı geri alıyorum. Saygılarımla. 
Adıyaman 

Sırn Turanlı 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALÎYE BAKANI CİHAT BÎLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Sayın Başkanım, esa
sen öyle zannediyorum, usul bakımından bunun 
yeri burası değildir. Çünkü biraz evvel değerli 
kâtip arkadaşımız tahsisata ait bir madde oku
dular, bunun burada olmaması lâzımgelir. Ka
bul edilecekse, bilindiği gibi geçici madde, Geçici 
Komisyon tarafından kaldırılmıştır. Olsa olsa 
böyle bir madde, tasarının sonuna gelmesi lâ
zımgelir. Bu bakımdan bir defa usule aykırı. 
Kaldı ki, biz bunu tümü üzerinde görüşmeler sı
rasında Hükümetin görüşü olarak arz etmiştik. 
Bu umumiyet ve kanunların makable teşmili kai
delerine aykırı olduğu için biz buna iştirak et
miyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN

DER CENAP EGE (Aydın) — Biz de iştirak 
etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon iştirak 
etmemektedir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Söz istemiş
tim. 

BAŞKAN — Hayır efendim böyle bir kayıt 
yok. 

MEHMET HAZER (Kars) — Daha evvel 
yazılı olarak müracaat etmiştim. 

BAŞKAN — Daha evvel istediğinizi bilmi
yorum. Madde geçti. Maddeyi söyledim. Madde 
üzerinde söz istiyen olmadığını beyan ettim. On
dan sonra takriri okuttum efendim. Kimse söz 
istemedi. 

MEHMET HAZER (Kars) —- Daha önce söz 
istedim. 

BAŞKAN — Ama önce istediğinizi söylüyor
sunuz. Burada bir kayda rastlıyamadım. Bir 
hata olmuş olabilir. Ama biraz geçti. Takririn 
lehinde, aleyhinde söz vereyim, kısaca konuşun 
efendim. Takririn aleyhinde mi? 

MEHMET HAZER (Kars) — Takririn le
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takririn lehinde buyurun. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Takri

rin aleyhinde söz istiyorum. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım; bu, kanunun esas ve maksadına uy
gun bir takrirdir. Malûm bulunduğu üzere bu 
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kanun eşitsizlikleri kaldıran ve hükümleri ma
kable teşmil eden bir kanundur. Bu kanun iki
likleri bertaraf etmek maksadiyle geldiği ve 
1046 sayılı Kanunda 1950 den itibaren Yasama 
Meclislerinde görev yapmış olan emeklilikle il
gili olan arkadaşlara müsavi hak getirdiği için, 
bu takrir bunu sağlamak maksadiyle verilmiştir. 
Yani bu kanun tümü ile eşitsizlikleri kaldıran 
bir kanundur. Bu kanun tümü ile aynı statü 
içinde bulunanları eşit muameleye tabi tutan bir 
kanundur. Böyle bir kanunda bu takririn hem 
yeri vardır, hem adaletli bir tekliftir. Ama mad
de 7 nin fıkrası değilde, kanunun son maddele
rinde teklif olunabilir. Bu takdim bakımdan ay
rıca mütalâa olunabilir. Fakat esas itibariyle 
aynı meclislerde çalışan üyelerin, yani yasama 
organımda vazife gören 1950 den beri vazife 
gören üyelerini bir kısmı üç senede bir terfi ve 
emeklilikten istifade edecekler, bir kısmı da iki 
senede bir. Bu kanun her ikisinin de yani 1950 
den beri yasama organlarında görev alanların 
iki senede bir terfi esasına dayanmaktadır. Bun
lardan kesilecek ödenek ise 1046 sayılı Karnın
daki esaslara göre kesilecektir. Yani bu Emek
li Sandığına yemi bir külfet getirmektedir. Ne 
bir haksızlık ne bir imtiyaz teşkil etmektedir. 
Bunun imtiyaz değil bu imtiyazı kaldırmak isti
yor. Aynı Meclisin âzalarının bir kısmı iki sene, 
bir kısmı üç sene içinde terfi ve emeklilik mua
melesi görmesin, ikisi de aynı muameleyi gör
sün esasına dayanmaktadır. Arkadaşlar, hatır
larsınız, 1950 den 1960 a kadar olan devre için
de yasama organlarında vazife gören bâzı arka
daşların o zamanki kadro imkânsızlıkları dola-
yısiyle çoğunun aylığı 40 lira, 60 lira, 70 lira, 
80 liraya kadar çıkmıştır. Şimdiki kadar o za
man geniş bir kadro imkânı yoktu. Binaenaleyh, 
o bakımdan da az maaş alan emekli veya onla
rın dul ve yetimlerini diğer arkadaşlarının sevi
yesine çıkarmak âdil bir tedbirdir. Bu kanunun, 
arz ettiğim gibi, esas maksadına uygundur. Bu
na göre takdirlerinizi kullanmanızı istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Dikeejligil, takririn aley
hinde. 

HÜSNÜ DİKECLİGİL (Kayseri) — Arka
daşlar, bu kanun üzerinde çok tartışdık, iyi bir 
yola girdik. Şimdi bu ek kabul edildiği takdir
de bu teklif meclisteki arkadaşlarımız nâmma 
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kanun çıkarmış durumuna düşeriz. Çünkü 1950 
den itibaren bunu 1923 e de götürelim. 

İBRAHİM KARAKAPICI (Urfa) — 1950 
den sonra kanun çıktı. 

HÜSNÜ DİKECLİGİL (Devamla) — O ka
nun şunun için çaktı beyefendi. 1960 da çıktı, 
ama bu parlâmentoyu cazip hale getirmek için 
çıktı. Evet bu parlâmentoyu üyelerini takviye 
etmek, parlâmentoyu cazip hale sokmak için 
çıktı. Ama bunu geriye doğru götürdüğünüz va
kit ne olacak? 5 nci maddenin üzerinde hep ko
nuştuk, durduk. Ondan sonra diğerleri üzerin-
d'S söz söyledik. Şimdi geldiği vakit bunu mü
dafaa edelim çıkaralım, Meclis nâmına gelen 
maddeleri kabul etmiş duruma düşeriz. Efkârı 
umumiyede bunun kabul edilmemesi yerinde 
olur. Saygılarımla. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Benim 
geçici 10 ncu madde olarak aynı maddede bir 
teklifim var. 

BAŞKAN — Peki efendim. Hükümet ve Ko
misyon takrire katılnıamaMadır. Takriri oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Efendim, pek anlaşamadık Divanda. 
•La t£ v± o Tl tökrarlıyalını. Takriri kabul edenler lüt
fen ayağa kalksınlar efendim... Kabul etmiyen-
ler... 

Efendim, affedersiniz iki sayım kâtip üye ar
kadaşım ihtilâfa düştüler. Biri reddedildi der
ler, biri kabul edildi derler. Lütfen bir daha tek-
rarlıyalım efendim. Kabul edenler. „ Arkadaş-
lar 29 saydı. Kabul etmiyenler... 29, 29 efendim. 
Efendim, lütfen kâtip üyeler yere inerek say
sınlar. Kabul edenler... 29= Kabul etmiyenler... 
30. Takrir reddedildi efendim. (Olmadı, yamlış 
sayıldı, sesleri) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkanım 29 ret ise, 30 kabul ise eder 59, ekse
riyet yok demektir. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, müstenkif 
olan yok mu efendim? Müstenkif de var efen
dim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — On
ları da sayınız. 

BAŞKAN — Müstenkif sayılır mı, bu usul
den midir? 

Geçici yedinci maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Değişiklik olduğu için açık oylarınıza 
arz edilecektir. 
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MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (Ba
lıkesir Milletvekili) — Değişiklik yok ki bur-
da Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Var efendim, Millet Meclisin
den gelen metni komisyon değiştirmiş. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Söz isti
yorum efendim. Usul hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun usul hakkında Sayın 
Karaman. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; gecenin bu geç saat
lerinde aşağı - yukarı 7 - 8 saatlik müzakerele
rin sonunda bâzı hatalar yapılacağı tabiîdir. 
Ancak, bu hatalar oturduğumuz yerden ikaz 
edilidikten sonra da yapılmamak lâzım. Ben de, 
biraz evvel oylanıp da reddedilen takririn aynı, 
fakat kanun tekniği anlayışıma göre ve tekniği
ne daha uygun olarak bir geçici 10 ncu madde 
olarak eklenmesini istediğim bir takririm var. 
Madem M, komisyon dokuz tane madde tedvin 
etmiştir, benimki de bir onuncu madde olarak 
eklensin diye vermiştim. Şimdi, benim o takri
rim de aynı mahiyette idi. Üzerinde konuşma 
imkânı bulamadım. Konuşsaydım belki başka 
türlü bir sonuç alınacaktı. Ama şimdi onu da 
mı reddetmiş olacağız, nasil olacak anlıyama-
dım. Yani bir usul hatası yapıldı, onu arz et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Geçici madde: 8 i okutuyo
rum. 

Geçici Madde 8. — Geçici 2 nci madde ge
reğince yükseltme işlemleri yapılıncaya kadar, 
ödenmekte olan emekli, âdi malûllük, vazife 
malûllüğü, harb malûllüğü, dul ve yetim ay
lıkları, sonradan mahsubedilmek üzere, % 30 
zamlı olarak ödenebilir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. iki takrir var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Müzakeresini yaptığımız Emekli kanun ta

sarısının geçici madde 8 Millet Meclisi geçici 

madde 8 metninin aynen kabulünü rica ederiz. 
istanbul istanbul 

Ekrem özden Cemal Yıldırım 
istanbul Samsun 

Mebrure Aksoley Rıza Isıtan 

Cumhuriyet Senatosu Divanı Başkanlığına 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 

ek, Geçici 8 nci maddesinin Millet Meclisinde 
kabul edilen şekliyle kalmasının uygun olaca
ğı: 

Gerekçe ise: 30 fiilî hizmet süresini doldur
muş olanlardan emeklilik aylığına esas teşkil 
eden görev aylıklarının 24 katı tutarında ikra
miye bir defaya mahsus olmak üzere verildiği 
takdirde, kadrolardaki tıkanıklık giderilmiş 
olacaktır. Ayrıca 30 yılını doldurmuş ve yıp
ranmış olan yurttaşlarımızın bu para ile başı
nı sokacakları bir ev sahibi olmaları veya ufak 
bir sermaye elde etmeleri mümkün olacaktır. 

Bu teklifimiz kabul edildiği takdirde de 
1970 Ekim ayına kadar emekli olanlara bu ik
ramiyenin verilmesinin gerektiği, sebebi ise; 
Türkiye'de memurların genel olarak terfi ay
ları Temmuz Ekim aylarıdır. Daha önce ayrı
lırlar ise terfilerine birkaç hafta birkaç ay kal
dığı için hem emekliliğini istemiyecekler ve 
hem de bu ikramiyeden faydalanmıyaoaklardır. 

önergemin kabulünü saygılarımla rica ede
rim. 

Sivas 
Hüseyin öztürk 

BAŞKAN — Her iki önerge de Millet Mec
lisi metninin kabulünü istemektedir. 

Hükümet? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN

DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önergeler 
reddedilmiştir. Maddeyi okunan şekliyle geçici 
sekizinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Açık oylarınıza sunulacaktır. 

Geçici Madde 9. — Halen Ek 5 nci madde
nin 1 nci fıkrası şümulüne giren emekliler, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
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bir yıl içinde yazı ile görevlerine devam edip 
etmiyeceklerini T. 0. Emekli Sandığına bildir
meye mecburdurlar. Bu müddet içinde tercih 
hakkını kullanmış olanlarla olmıyanların emek
li, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylıkla
rı, birinci yılın sonunu takibeden aybaşından 
itibaren kesilir. 

Bunları çalıştıranlar, bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde T. O. 
Emekli Sandığına bildirirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Bir takrir var okutuyorum 
efendim. 

Sayın Bakan bir maruzatınız mı var? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Sayın Tekin Arı-
bunra'nun vermiş olduğu bir takrir kabul edil
di. O kabulde malûllerin bundan istisna ede
ceği yazılı idi. Buradan da bunun çıkarılma
sı lâzımgeliyor. «Âdi malûllük veya vazife ma
lûllüğü aylıkları» kelimelerinin çıkarılması lâ
zım, ahenk bakımından. 

BAŞKAN — Komisyon?., iştirak ediyor. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Geçici 9 ncu maddenin birinci fıkra 4 ncü 

satırında bir yıl olarak tanınan hakkın iki yıl 
olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Gavsi Uçagök 

BAŞKAN — Sayın Karacz, bir şey mi söy
lediniz efendim? 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Geçici mad
de 7, Geçici Komisyonun kabul ettiği madde 
okunmamıştır. Bir yanlışlık olduğu kanaatinde
yim. 

BAŞKAN — Okundu, oylandı açık oya ko
nuyor efendim. Takrirler de var. 

Takrire Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Efendim, biz esasın
da muhterisiz bu konularda. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon?.. Katılmıyor. Tak
ririn lehinde buyurun Sayın öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; takririn veriliş gaye
si yerindedir. Çünkü bir yıl tesbit edildiği za
man bu Mart ayı olur. Mart ayı hiçbir memu
run terfih zamanına raslamıyan bir zamandır. 

Böylece üç günü, beş günü, bir haftası kalmış 
olan memurların ayrılmak istediği zaman bu
günlerini tamamlayıp bir üst dereceye terfih
leri olduğu için ayrılmıyacaklardır. Yalnız, 
eğer iki sene konursa, bu iki sene içerisinde 
toleransını kullanabilecektir. Çünkü Türkiye'
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Geçici 10 non madde olarak hzz\ metinlerin 
ver alınalım ist'yen takrirler var, bunları sıra-
•üyle okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte ob.n 1193 S, Sayılı ta«anya 

""ağıda vasılı hükmün yeniri 10 nca madde ola
rak ilâvesini, sif'is'i "x?-, cdecoo.m ss^spler mu
vacehesinde, ars ve teklif ederim, 
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:1ı!' j „ l l 1 ^ / J - II. ı _ ,_ j 

li"111 t"-1"̂ * i"1 la ""i ı "T, :rj.IL 
n j kr mm 

ilrramiye 30 yılı do"" kıranlar içki verile:sk i"; 
ramiye miktarının, bskor tam Msmot yık içki 
30 da 23 ve daha fazla yalara kakoi; eden ırik- | 
tan nisketinde ödenir, Bn suretle ardacek kad-
roların yüzde ellisi mevkuf tutulr.r, terfi veya 
nakil suretiyle tâyin yapılamam. 

Hakkari 
Necip Seyhan . 

Yüksek Başkanlığa j 
Görüşülmekte olan 1198 sayılı tasarıya ar;a- ı 

ğ?.daki metnin geçici 10 nen madde olarak ka- i 
bıılünü ars ve teklif ederim. i 

Elâzığ 1 
Salim Haaardağlı ! 

Geçiei madde 10. — E7r.ekif.Iik hakkım hain j 
olup da bu kamınım meriyeti tarihinden itiba- • 
ren kir yd içinde emekiiyo ry-;~; •- k k e d r ' d r - \ 
tiveîi vo fiilî hkııec:; Eibcİ3.-i "0 yâ 1? dıka y-'- j 
karı ckınlara bir defaya ırak sz c^rak dr; e 1 
emekli ayhğma c:as alan F"':Z;~ ayeddarm ıı r : 
katı tutarında ikramiye verilir. 
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Yüfeek Başkanlığa 
Tasarrya geeici 10 u n ~~o !do - k . r k , y"' 

daki metnin ilâvesini eaygjyte arr, ederk, 
Adana Iki 'ûıa 

Mukadder üstekir, Doğan Barutçuoğiu 
Denişi: Kars 

Hüseyin Atmaca Sırrı Atalay 

G E E E K Ç E 

r, rl-iu 1 e m _ r r : r ıJ. A 1 1 e: ' k \ „ .-k 

BAŞKAN — Madde 2, geçici madde 7, ge
çici madde 8. Bu maddelere açık oylarını kul-
ianmıyan sayın üye var mı efendim? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

butçe^ pc - " i d r " k k ^ 
€"=t ; ' j > ı ; s p cr Dı:^k; JÜ 1 T/ ^ - ~ 
l ı t '^. t ^:^i}c mi- ı^ka ı „ ' ? l r' 
r3 td ıanikkr- \ ^ni T --.̂ kL ^ 1 imi " 

1 o c'e yo: îm T mv"3 ^ ' / ' ' V . r 
etmektedir. Büti'n tn ne^krılerle r~/lc ' . 

I Bayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan, 5434 sayılı T. O. Emek-

! li Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler 
j eklenmesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin 
] kaldırılmasına dair kanun tasarısına geçici 
j madde 10 olarak aşağıdaki maddenin eklenme-
1 sini arz ve teklif ederim. 

Tabiî üye 
Suphi Karaman 

I Geçici madde — Yasama organı üyelerinden 
i olup da 1048 sayılı Kanunun yürürlüğe girdi

ği tarihten önce üyelikten ayrılmış veya vefat 
I etmiş veya emekliye ayrılmış bulunanlar hak-
| kında da, yasama organlarında geçen süreler 
; için, 1046 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Sayın .Başkanlığa 
i Görüşülmekte olan 5434 sayılı T. C. Emekli 

nelinin muayyen bir hizmetin sonunda emekli- ; Bandığı Kanununa geçici olarak bir madde ha-
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linde (10 ncu madde olarak) eklenmesini rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Kayseri 

Sami Turan 

Geçici madde 10. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce emekliye ayrılmış olan
lardan halen emeklilik hakkı tanınan görevler
de bulunanlara bu kanun gereğince son emek
liliğe esas aylıkları ve emeklilik hizmetleri top
lamı üzerinden hesaplanacak ikramiye ile ev
velce aldıkları ikramiye tutarı arasındaki fark 
ödenir. 

Senato Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısına, metni 

ilişik olarak sunulan maddenin 10 ncu geçici 
madde olarak eklenmesinin oya sunulmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Kars Sakarya 
Y. Ziya Ayrım Osman Salihoğlu 

Konya 
Fakih özlen 

Ek geçici madde 10. — Emeklilik işlemi ba
kımından değişik sandıklara bağlı hizmet gör
müş personelden Emekli Sandığı ve Sosyal Si
gortalar Sandığına bağlı (Kamu sektöründeki) 
hizmetlerinin toplamının baliğ olduğu müdde
tin tamamı, Emekli Sandığına bağlı imiş gibi 
itibar edilerek, bu kanundaki haklardan ay
nen istifade ederler. Şöyle ki : 

a) Sosyal Sigortalara bağlı hizmetlerin 
ft her üç yılı bir barem derecesi terfiine esas 

alınarak emeklilik intibakı yapılır. (D cetveli 
gibi) 

b) Sosyal Sigortalar tarafından kesilen 
ihtiyarlık ve emeklilik primleri toplamı Emekli 
Sandığına intikal ettirilir. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, sizin takriri
niz geçici, 7 nci maddede teklif olarak reddedil
miş olduğu cihetle oylamamız mümkün olmıya-
cak. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Sayın 
Başkanım, o zaman görüşmek imkânım olsaydı 
belki bu şekilde karar istihsal edilmiyecekti. 
Geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Şimdi efen
dim, iki takrir; Sayın Necip Seyhan, ile Sayın 
Hazerdağlı'nm takrirleri, 24 aylık ikramiye 
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esasına göre verilmiştir. Takririnizi izah sade
dinde Sayın Seyhan, buyurun. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; fazla vaktinizi ala
cak değilim. Ancak dün ve bugün yapılan ka
nunun müzakeresinde bu son kanunun bir hak
sızlığı telâfi ettiği ve bir dengesizliği de yine 
telâfi ettiği çok defa söylendi. Yeni bir hak
sızlık yapmamak için bu önergemi verdim, kı
saca izah edeyim. 

42 sayılı Kanun bundan yıllarca evvel ka
bul edildiği zaman, o zaman emekliliğini isti-
yen subaylara, aklımızda kaldığına göre, 24 
maaş nisbetinde ikramiye verilmişti. Şimdi 
ben bu muvazeneyi, bu dengesizliği telâfi et
mek için bu önergemi vermiş bulunmaktayım. 

Bundan başka yıllarca Devlete hizmet yo
lunda emek vermiş bir kimseye emekli oldu
ğu zaman hiç olmazsa kira evlerinden kurtar
mak ve başını sokacağı bir ev alabilmesini te-
minen veya bir iş tutmasını teminen hiç olmaz
sa fazla miktarda para verilmesini düşündü
ğüm için verdim bu takririmi. 

Bundan başka yıllarda basında ve burada 
bütçe müzakerelerinde arkadaşlarımız kadro
nun çok şişkin olduğunu ifade ettiler. Demin 
başka bir takrir vermiş olan Sayın Atalay ve 
arkadaşları da aynı mealde önergelerinin ge
rekçesini yapmışlardır. Bu bakımdan benim 
anlayışıma göre Hükümetin eline nadiren ge
çen fırsatlardan bir tanesidir. 24 maaş ikrami
yeyi kabul ettiği takdirde zannederim ki yüz-
bine yakın memur emekli olacaktır. 

Bundan başka, takririmin sonunda bir ilâ
vem daha oldu. Bu şekilde emekli olan memur
ların kadrolarından % 50 sinin mevkuf tutul
ması ve bu kadroya tâyin yapılmamasını da is
tedim. Bu verilecek 24 maaş ikramiyenin de 
karşılığını tahmin edersem karşılamış olacak
tır. Bu bakımdan Yüksek Heyetinizin iltifat 
etmesini bilhassa rica edeceğim. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, takririnizi 
izah edeceksiniz, buyurun. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, kanunun tümü üze
rinde konuşurken demiştim ki; Hükümet ne
den Millet Meclisinde bu takrir aleyhinde ko-

j nuşmadı? Sayın Bakan buna cevaben; bize 
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söz verilmedi ki konuşalım dediler ve bana za
bıtları göndererek, bana söz imkânı verilmedi 
dediler. Halbuki böyle bir şey yoktur. Başkan 
Komisyon ve Hükümete söz verir, ondan sonra 
bu takrir üzerinde konuşmalar imkânı her za
man varadır, bunu söylememiştir. Bunu cevaben 
arz etmek isterim ve takririmin bir tasfiye ve 
evvelce memurların benimsemiş olması sebebiy
le kabulünü istirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Her iki takrir aynı mahiyette 
olduğu için Hükümet ve komisyon iştirak et
memektedir. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Takrirler reddedil
miştir. 

İkinci maddeye (105) sayın üye oy kullan
mış, (105) kabul. Ret ve çeMnser yok. Mad
de kabul edilmiştir. 

Geçici 7 nci maddenin açık oylamasına (101) 
sayın üye iştirak etmiş, (98) kabul (2) ret, 
(1) çekinser vardır, madde kabul edilmiştir. 

Geçici sekizinci maddenin açık oylamasına 
(105) sayın üye iştirak etmiş, (103) kabul (2) 
ret madde kabul edilmiştir. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — önergemin 
okutulmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAM — Okutuyorum efendim. 
Yalnız Sayın Sırrı Atalay ve arkadaşlarının 

18 aylık ikramiyeyi esas tutan önergelerinin de
ğişik maddesini okutacağım efendim. 

«Ek 10 ncu madde — Emeklilik aylığıı bağ
lanmasını, bu kanunun yayımı tarihinden iti
baren bir yıl içinde istiyenlere bir defaya mah
sus olmak üzere emeklilik ikramiyesi adı altın
da bu aylıklara esas tutulan görev aylık veya 
ücretleri tu tam»n 18 katı ödenir.» 

BAŞKAN — Sayın Atalay takriri izah mı 
edeceksiniz? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Lüzum görmü
yorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Hükümet? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN

DER CENAP EGE (Aydın) — Katümıyoruz, 
BAŞKAN — Komisyon da katılmıyor. Tak

riri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Efcniyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Kayseri Senatörü Sami Turan'm önergesini 
okutuyorum. 

«Geçici madde 10 — • Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce emekliye ayrılmış olanlar
dan halen emeklilik hakkı tanınan görevlerde 
bulunanlara bu kanun gereğince son emeklili
ğe esas aylıkları ve emeklilik hizmetleri topla-
mı üzerinden hesaplanacak ikramiye ile evvelce 
aldıldan ikramiye tutarı arasındaki fark öde
nir.» 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN-

DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —- Katılmıyor. Takriri oylarını

za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takrir reddedilmiştir. 

Son takrir okunuyor. Fakih Özlen ve ar
kadaşlarının önergesini tekrar okutuyorum. 

(Konya Üyesi Fakih özlen ve arkadaşlarının 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın özlen takrirlerinizi izah 
edeceksiniz ?*Buyurun efendim. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; emeklilik işlemi yönün
den ayrı statülerle ayrı yardım sandıklarına 
bağlı olarak hizmet görmüş personelin emek
liliği ciddî bir sorun olarak ortada bulunmakta
dır. 228 sayılı Kanun, hizmetleri birleştirmek 
maksadına göre çıkarılmış olduğu halde maksa
dı tam... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın özlen... 
Geçici 9 ncu maddeye oylarını kullanmıyan 

sayın üye var mı efendim? Yok. Oylama işlemi 
bitmiştir. 

FAKİH ÖZLEN (Devamla) — Maksadı tam 
aksine işletmektedir. Bu mevzuu bendeniz bu
raya getirmeden evvel, takrir vermeden evvel 
komisyona sordum. Dediler ki ; 228 sayılı Kanu
nu ıslâh edeceğiz, bu mevzuu o istikamette hal
ledeceğiz. Arkadaşlar, 228 sayılı Kanunun ıslâhı 
zaman meselesidir. Hazır elimizde şu kanun gel
mişken, bu madde ile bu karışıklığı ortadan 
kaldırmak mümkün olursa, Devlet hizmetlerinde 
çok kolaylık göreceklerini Hükümetin, birtakım 
ayrılmaları, birtakım huzursuzlukları önliyece-
ğinizi ümidetmekteyim. Takdirlerinize sunarım. 
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BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKAMI ÖİKAT BİLGEEAN 

(Devamla) — Katılmıyoruz. Esasen, isa Bin
göl arkadaşımızın bu mahiyette bir takriri var
dı reddedildi... 

BAŞKAN — Ama değişik şekilde yazılmış 
olduğu için... 

Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 

CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. Takriri oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler.,. Etmiyenler... Tak
rir kabul edilmemiştir. 

Geçici dokuzuncu maddenin açık oylamasına 
(106) sayın üye iştirak etmiş, (104) kabul, (2) 
çekinser, geçici dokuzuncu madde kabul edil
miştir. 

Kabul edilen geçici maddelerle birlikte üçün
cü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun 1 . 3 . 1969 tarihinde 
yürürlüğe girer, 

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

BARKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Bir takrir var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Balkanlısına 
(görüşülmekte olan kanun tasarısının 4 neü 

maddecinin ikinci fıkrasının kaldırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

BASKİN _ Hükümet? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAF 

(Balıkesir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
Ko^tevon? 
p-Türstnt KOMİSYON B A Ş K A N I İ S K E N D E R 

CİS^AP "Fl̂ -E (Avdın) — Katılmıyoruz. 
BARKAN — Katılmıyor. Maddeyi oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takrir ka'Hd edilmemiştir. 

Dördüncü maddeyi okunan şekliyle oylarını-
?s\ n,"7 fidivornm. Kabul edenler,,. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ma'1 d e 5, — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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BAŞKAM — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?,. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü de açık oylarınıza arz edile
cektir lütfen ayrılmayın efendim. 

Tasarının tümü üzerinde Sayın Karaman. 
Lehinde mi Sayın Karaman? 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Evet 

of endim.-

BAŞKAN — Buyurun. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

"laşkaıı, sayın senatörler; müzakeresi tamamla
nan Emekli Bandığı Kanununa bâzı ek madde
ler ve bâzı geçici maddeler eklenmesine dair ka
mın tasarısı, süslerimizin başında da ifade etti
ğimiz gibi, büyük bo-luğu dolduran, reform 
üteliğini tabyan maddeleri ihtiva etmektedir. 

"lu kanunun kabulü ile Türkiye'de öteden beri, 
-ok eski samanlardan bugüne kadar ve bundan 
-onra çalışacak olan Devlet personelinin tam 
ir sosyal güvenliği ve sosyal teminatı sağlan-

uış 'durumdadır, 

Ek birinci maddesi ile 30 yıl hizmetler % 70 
üzerinde ayarlanmıştır. 

Geçici madde 2 nin bir fıkrası ile. evvelce 
"adlanmış emekli aylıklarının da % 70 e ayar-
" anması bîr ba^ka fıkrası ile evvelce bağ-
Hn.mıs emekli aykkîanmn son rütbe ve ba-
•emlerine bağlanmak suretiyle hepsinin eşit 

vale getirilmesi ve ek 2 nci maddesi ile. barem
ken yükselmelerin emekliye intikali gibi, ga-
-"<?t temelli maddeler kabul edilmiş bulunmak
ladır. Ve tasarının bu maddeleri soqyal güven-
""ği sağhyan, reform niteliğindeki temci mad
delerdir. 

Saym arkadaşlarım, bu kanun çıktıktan son-
-a artık çak-şan Devlet memurunun meselemi: 
bayat pahalüığmm yapacağı tazyikler harip, 
"".almamıştır, Temennimiz, bu yönde olmak üzere 
Türkiye'de scsyal Beklet ilkelerine uygun eki-
°ak bir de yaşlılık sigortasının şimdiden hazm-

1 anması ve gelecek yıllarda da bunun uygula
maya konmasını temenni ediyoruz. 
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diği zaman o kanunun müzakeresi geniş ölçüde 
uzuyor. 

Ben bir tesbit yaptım. Bu kanunun temel 
maddeleri olan ek madde 1, ek madde % geçici 
madde *2 üzerinde hiç konuşma olmadı. Yani, 
herkes onu bekliyormuş. Reform niteliğindeki 
usul maddeleri var. Geçici madde 1; Hazinece 
ödenen emekli maaşlarının Emekli Sandığına 
devrine ait madde. Ek madde 4; yeni duruma 
göre sandığın yeni kaynaklarını tedvin eden 
madde. Bunlar da usul fakat reform halindeki 
maddelerdi. Hiç konııçına olmadı üzerinde. 

Usul ve uygulama maddeleri vardı. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde küreler dolaş

tırılsın efendim, 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Geçici 

5 nci ve 8 nci maddeler üzerinde de konuşma 
olmadı arkadaşlar. Yalnız kaldırılan madde
ler üzerinde yani madde 2. üzerinde küçük bir 
konuşma oldu. Buna mukabil, bu kanunla hiç 
alâkası olmadığı halde kanunun metnine so
kulan maddeler var. Ek madde 3 ncü pek çok 
müzakere oldu üzerinde, ek madde 5. zamanımı
zın yarısını aldı, ek madde 7. yine böyle. De
mek M, bundan bir sonuca varıyoruz, bu tür 
kanunlar çıkarılırken, baştan itibaren, mec
lislerden itibaren hükümetlerin durumu çok 
iyi yakından izleyip, hattâ gerekirse kendi 
gruplarını da, ama grup kararı ile en iyi şe
killeri bertaraf edecek mahiyette değil, de, 
bu gibi kanunlara başka türlü maddelerin 
hiç bu kanuna lüzumu olmıyan maddelerin so 
kalması gerek meclislerin, gerek komisyonla
rın, gerekse Yüce Senatonun müzakerelerini ge
niş ölçüde etkilemektedir. 

Kanaatim şu ki, eğer bu ek maddeler olma
sa idi, bu kanun tasarısı Meclisten ve Senato
dan 20 dakika veya yarım saatte çıkardı. 

Saygılarımı sunar, kanunun milletimize ha
yırlı olmasını dilerim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, bu arada bir takrir var, müsaade

nizle onu okutayım. 
Sayın Başkanlığa 

27 . 1 . 1969 Pazartesi günü saat 15.00 te ya
pılacak olan T. B. M. M. Birleşik Toplantısın
dan sonra saat 16,30 da Cumhuriyet Senatosu
nun toplantısını arz ve teklif ederim. 

Muğla 
ilyas Karaöz 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Takri
rin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Karaöz 
arkadaşımın fevkalâde çağlâk zekâlı bir Par-
lomanter olduğunu bilirim, Ama bugün birkaç 
takriri geldi. Anlamak hakikaten güç oldu 
-onim için. Şimdi Pazartesi günü saat 15,00 ten 

sonra Büyük Millet Meclisinin toplantısını ta
kiben burada toplanmamızı istiyor.. Mucip 
sebebini göstermiyor ama, biz insafına müra
caat etmek istiyoruz. Öyle durumdayız ki, Salı 
günü 1969 mâlî yılı bütçesinin müzakereleri 
""•aşLyor. Raporlar ortada yok. Her arkada
şın bir bütçeyi kendi partisi adına ifade et-
:r?.rsi zorunluluğu var. Bunlara hazırlık lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım, müsaade buyu
ran da bütçe gibi Devletin temel meselesi, Tür

kiye'nin en esaslı sorununa senede bir defa 
ışık tutucu konuşmalara hazırlıklı girelim. 
Siz Pazartesi günü burada celse yaparsanız, 
şimdi olduğu gibi çoğunluk bulunup bulun-
"aıyacağım nereden bileceğiz? Fakat, en az 
Salı günü bütçe müzakerelerine hazırlık im
kanından mahrum bırakmayınız, Sayın Kara-
ö.s, rica eclerim. O bakımdan müsaade buyu
run, hazırlanalım, bütçe üzrindeki konuşmala
rımızı bir hale getirelim, rica ederim. Onun için 
bu takriri geri alın lütfen, istirham ediyorum 
kardeşim, olur iş mi bu?. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde oyla
rım kullanmıyan sayın üye? Yok. Oylama iş-

^ an K° "oz geri mi alıyorsunuz? 
i T Y ' E T^ARAÖZ (Muğla) — Hayır. 

B£ŞI_/AN — Almıyorsunuz. (Bu sırada İs-
'•" ' ı1 S^rato^ü Fikret Gündoğan ve 4 arka-
c5" - 7 r > kalkmak suretiyle ekseriyetin ol-
m- • m - ye yoklama yapılmasını istediler.) 

Yoklr~ıa ycpılacak. 

±T.*T r ! KARAÖZ (Muğıla) — Geri alıyorum 
Sahili Balkan. 

"" ' 0 "• "ÜNDOĞÂN (İstanbul) — Yokla-
~r^~ "p"ilci Gajnn Başkan. 

3 " "\r - - Yoklama yaptırıyorum efendim, 
r0 . ~L ^ ı nâm mi yoklama yaptırmak? 
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5. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki açık 

oylamanın neticesini arz ediyorum : Açık oyla
maya 109 sayın üye iştirak etmiş; 106 kabul, 2 
ret, 1 çeMnser oy ile tasarı kabul edilmiş; Ana
yasa ve İçtüzük gereğince Millet Meclisine gön
derilecektir. 

Evet, yoklamaya devam ediniz. 

(Yoklamaya devam edildi.) 
BAŞKAN — Ayrıca sayılacak, salonu terk 

etmeyiniz, efendim. 
BAŞKAN — Salonda ekseriyet olmadığı an

laşılmıştır. Daha evvel kararlaştırıldığı veçhile 
28 . 1 . 1969 Sah günü saat 10,00 da toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 23,00 
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve 
bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dai r kanun tasarısının ek 2 nci maddesine verilen 

oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

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

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapa rıh 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
, Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 136 

Kabul edenler : 133 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 47 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral ; | 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin tnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
' Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk , 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

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

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozıoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

Mehmet Hazer 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANÎSA 
Doğam Barutçuoğlu 
Oral Karaosmansoğlu 
A. Orhan Süersam 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
•\bd;»rrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
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ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

EİZE 
O. Mocdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜET 
Abdu rra; i s n a 11 Ka vak 

SİNOP 
Nâzım îneheyli 

SÎYAS 
Adil Altay 
Nurettin Ertiirk 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Ali Altımtaş 

TRABZON 
Ö. Lûıfi Kocaoğlu 
Eesat Z al oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UEFA 
t. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
MEımel Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artuknıaç 
İsmail Yeşilyurt 

TABİİ ÜYELER 
M eh. nıet Öz güneş, 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 

[Çekinserler] 

KAYSERİ 
Sami Turan 

[Oya hatıl >my anlar] 

Mehmet Ali Pestilei 

CUMHURBAŞKANIN -
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Yehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Tayfur Sökmen 
Eagıp Üner 
Adil Ünlü 

TEKİRDAĞ 
Hayri Muineuo51u 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğiu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O K a n 
Ahmet Yıldız 
Muza rfer Yurdakulcr 
(1 Â.) 

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

ANKARA 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Akif Tekin (1 Â.) 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BURSA 
î. Sabri Cağhyangil (B.) 

M. Şevket Özçetin 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Ilazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan T opal oğlu 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
Sev Akyürek 

Gûndoğan 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk.V.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Mcnteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
i î. Şevki Atasağun 
1 (Başkan) 

NİĞDE 
Kudret B aylı an 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİVAS 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan (İ.) 

TOKAT 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Cemal Madan oğlu 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 

»^Cî-« 
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddelsr eklenmesine ve 
bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanıoı tasarısının ek 5 nci maddesine verilen 

oyların sonucu 

''Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı 
Oy ver -n!er 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya kalıimıyaniar 
Açık üyelikler 

183 
114 

89 
25 
0 

69 
0 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdü ok 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

* ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapardı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

AYDIıNT 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 
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BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nakit Alt an 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Sora un oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İ İSTANBUL 
ş Erdoğan Adalı 

Tekin Arıburun 
I Halûk Berkol 

O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

I İZMİR 
Mustafa Bozoklar 

| Mümin Kırlı 
j Orhan Kor 
\ K A i i b 
i 

| Y. Ziya Ayrım 
KASTAMONU 

I Mehmet Çamlıca 
ı Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
\ . Orhan Akça 

İ. Etem Erdinç 
MANİSA 

Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

i>l_r\ î i ' ^VO 

Adnan Karaküçük 
MARDİN 

Ab durr ahman B ay ar 

MUĞLA 
İiyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

STNOP 
Nâzım Inebeyli 

| SİVAS 
j Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

UEFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 

C UMHURB AŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ragıp Üner 
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[Reddedenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mehmet Öz güneş 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kanlan 
Sezai O'Kan 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 
(İ. Â.) 

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

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

ANTALYA 
Akif Tekin (İ. Â) 

AYDIN 
Halil Goral 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BURSA 
İ. S. Çağlayangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

BURSA 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELAZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Cemal Yıldırım 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KONYA 
Fakih Özlen 

[Oya Jcatılmıyanlar] 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı (1.) 
Osman Nuri Canpolat 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 

MAEAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MU İLA 
Haldun Menteşeoğiu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UEFA 
I. Et em Karakapıcı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi AkadLı 
Mehmet İzmen 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat üçten 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Muracuoğhı 
Cemal Tarlan (İ.) 

TOKAT 
Zihni Betil . 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Sadi Kor-aş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzpjn 
Âdil Ünlü 
Sn a d Hayri Ürgüplü 

l ^ 0 « 

— 956 — 



C. Senatosu B : 24 24 . 1 . 1969 O : 1 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve 
bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısının 2 nci maddesine verilen 

oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Sup11! Gürsoytrak 
Suphi Ivaraman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami K'ieük 
Fahri Özdilek 
Mebme Öz güneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Hayda • Tunekanat 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şemocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDLN 
Ali Celâlettin Coşkun 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 105 

Kabul edenler : 105 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 78 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR j Gavsi Uçagök 
Nuri D e mir el 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm o ğlu 

BURSA 
Saffet Ural 

BOTJU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yaleuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerclağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip S omun oğlu 

ESKİŞEHİR 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkeine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ömer Ucuzal Ali Alkan 
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KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 
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TOKAT 

Ali Altuntaş 

TRABZON 

Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai C Kan 
Ahmet Yıldız 
Muzaf 'er Yurdakuler 
(i- A) 

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

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akif Tekin (İ. Â.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BİLECİK 
Mehmet Orbon Tuğrul 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

Reşat Zaloğlu 
TUNCELİ 

Arslan Bora 
URFA 

t. Etem Karakapıcı 

Hasan Oral 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 
YOZGAT 

Sadık Artukmac 

[Oya katilmıyanlar] 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil öızmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı (İ.) 
Osman Nuri Canpolat 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçraoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşe oğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 

SIVAS 
Âdil Altay 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumeuoğlu 
Cemal Tarlan (I.) 

TOKAT 
Zihni Botil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

VAN 
Feri d Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

•>•-
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve 
bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısının ek 6 ncı maddesine verilen 

oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanımıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADIYAMAN 
Melhmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanh 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Gorail 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler : 101 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 80 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Nuri D emir el 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat S&rlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Er geneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Samunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburım 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Musf'afa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
IVTrn m ı TI T \ ı TM1 
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Orhan Kor 
KARS 

Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

' 

Mehmet Varışlı 
KÜTAHYA 

A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaostmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
llyas .Karaöz 

MUŞ 
İsa Hi«an Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Mecdi Agrun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 

C N T " V T A d 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

— 959 

http://-LY.1J.lLI


C. Senatosu B : 24 24 . 1 . 1969 O : 1 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
î. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayuri 

YOZGAT 

Sadık Artukmae 

[Reddedenler] 

İsmail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

Ahmet Demiryüce 

TABİÎ ÜYELER 
Emamıllah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(İ. Â) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ün aldı 
(Bak. v.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğux Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulus oy 
îsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin (İ. Â.) 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

[Oya kattlmıyanlar] 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY * 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa G ülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 

ÎZMlE 
Beliğ Beler 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı (İ.) 
Osman Nuri Canbolat 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
AJxlülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu (B) 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
j Nâzını İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan (1.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Sadi Koeaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
N. Zerin Tüzün 
Raeıp Ün er ! 

Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

\>9<i 
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve 
bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına da ir kanun tasarısının geçici 7 nci maddesine verilen 

oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır,} 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 101 

Kabul edenler : 98 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 82 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu •• 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaç!ı-

. oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
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Nejat Sarlıcah 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLÜ 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffet Ura' 

• ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

.ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GUMUŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip üzdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Halûk Berkol 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Ilyas Kara öz 

NİĞDE 
Hüseyin Avııi Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 
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TUNCELİ 
Ar si an Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

İsmail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 

[Reddedenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(İ. Â) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Üualdı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin (1. Â.) 

AYDIN 
Halil Goral 

BİLECİK 
Mehmet Orhion Tuğrul 

BUESA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

KONYA 
Fakih özlen 

[Çekinser] 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 

[Oya katılmıyanlar] 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı (1.) 

Osman Nuri Canpolat 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 

MARAŞ 
Adnan. Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

' NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat Öçten 

Hüseyin öztürk 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan (1.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Alı Şakir Ağanoğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet îzmen 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzıün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve 
bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına da ir kanun tasarısının geçici 8 nci maddesine verilen 

oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABII ÜYELER 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

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

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 105 

'Kabul edenler : 103 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 78 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüş oğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligill 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Fakın Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosonanoğru 
Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı BaykaJl 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyM 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
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TRABZON 

Ö. Lûtfi Hoeaoğhı 

Reşat Zaloğlu 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Emamıllah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüııeş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. Â.) 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akif Tekin (1 Â.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmac 

[Reddedenler] 

AYDIN 
Halil Goraıl 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

[Oya katılmıyanlar] 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EEZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Sabahattin Orlıon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gûleügii 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Necip MİT'kelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Ataiay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı (İ.) 
Osman Nuri Canbolat 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ha I dun Menteşeoğlu 
(B.) 

MUŞ 
İsa. Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Ata sağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Âdil Altay 

İsmail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 

Rifat Öçten 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğiu 
Cemal Tarlan (İ.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıc1. 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadan 
Hidayet Ay diner 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
S?.di Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Kadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Rasrıp Ün er 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve 
bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına da ir kanun tasarısının gezici 9 mcu maddesine verilen 

oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELER 
Mueip Ataklı 
Vehbi Ersü 
-Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

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

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

Üye »ayısı : 183 
Oy verenler : 106 

Kabul edenier : 104 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 77 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BÎTLÎS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

Gavsi Uçagök 
GAZİANTEP 

İhrahim Tevfik Kutlar 
Salih (Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Eteni Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosımanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
tlyas Karaöz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Naızım Inebeyli 
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SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(1 A.) 

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

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin (1. Â ) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BURSA 
1. Sabri Çağlayaoıgil 
(B.) 

Reşat Zaloğlu 
TUNCELİ 

Arslan Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıeı 

Hasan Oral 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

[Çekinserler] 

HATAY 
M. Enver Bahadırla 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 

[Oya kaUlmiyanlarJ 

Cahit Ortaç 
ÇORUM 

M. Şevket Özçetin 
DENİZLİ 

Ali Kemal Turgut 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügiî 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İçmen 

KONYA 
Sedat Ournralı (1.) 
Osman Nuri Canbolat 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküeüik 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

~~İfUĞLA 
Haldun Menıteşeoğlu (B) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Âdil Altay 

İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

Ahmet Demiryüce 

Rifat Öçten 
Hüseyin Öztiürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan (1.) 

TOKAT 
Zihni Betü 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzön 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

« • » 
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve 
bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına da ir kanun tasarısının tümüne verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunsluık sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 109 

Kabul edenLer : 106 
.Reddedenler : 2 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 74 

Açık üyelikler : 0 

[Kabvi edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADIYAMAN 
Mehımet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılnuaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreüoğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

Gıavsd Uçagök 
GAZİANTEP 

İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Akşoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kınlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligili 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoığlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Faküh Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosonanoğlu 
Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
AMurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDH 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykol 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
A. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeylıi 
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SP7AS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin' Öztürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TABlî ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet öz güneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. D 

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

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin (İ. Â.) 

AYDIN 
Halil Goral 

BİLECİK 
Menmet Orhon Tuğrul 

BURSA 
I. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

ADANA 
Mukadder öztekin 

URFA 
I. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[Reddedenler] 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

[Çekinser] 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

[Oya katılmtyanlar] 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Sedat Çumralı (İ.) 
Osman Nuri Canbolat 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Âdil Altay 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 

Rifat Öçten 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumeuoğlu 
Cemal Tarlan (I.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzüm 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

l>&<{ 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

24 NCÜ BİRLEŞİM 

24 . 1 . 1969 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
n 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
ra 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesine ve bu kanunun bâzı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/557; Cumhuriyet Senatosu 1/936) (S. 
Sayısı : 1198) (Dağıtma tarihi : 22.1.1969) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




