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dığının paralarının mütemadiyen Hazinece ke
sildiğini birçok arkadaşlar söylediler. Bu büt
çede her yıl biriken paralar esas itibariyle yal
nız memurun maaşından kesilen % 8 1er mi
dir, ki % 22 kesiliyor, bu konu aydınlanmadı,
bunu öğrenmek istiyorum. Bu parayı Hazine mi
veriyor, yoksa yalnız, tamamen memurun maa
şından mı kesiliyor?
BAŞKAN — Soru aydınlandı mı efendim?
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN —
Buradan arz edebdâirim, % 14 ünü Hazine ve
rir...
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SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — O ka
darını biliyorum da, Hazine veriyor ise, bu na
sıl Emekli Sandığının parası olabilir?
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN —
Efendim müsaade buyurursanız, bu derinliğine
bir mevzudur. Emekli Sandığının parasının ki
me aidolması lâzımgeldiğinin, nasıl düşünülme
ği lâzımgeldiğini gene 14 ncü maddede izah ede5. — BAŞKANLIK DİVANININ GI
3. — Kastamonu Üyesi A. Nusret Tuna'nm,
81 nci Birleşimde evvelâ Anayasanın 56 ve 82
nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifinin ikinci görüşülmesinin yapılmasını istiyen
önergesi.
BAŞKAN — Bir takrir var,
efendim.

okutuyorum

Yüksek Başkanlığa
Cumhuriyet Senatosunun mutad toplantı
günleri Salı ve Perşembe günleridir. Anayasa
değişikliği teklifinin
ikinci müzakeresini
30 . 6 . 1971 Çarşamba günü saat 15,00 e bı
rakmıştık. Anayasa ile ilgili müzakerenin uzun
sürmiyeceği anlaşıldığından, Emekli Sandığı
ile ilgili işbu tasarının müzakeresinin, yarın ya-
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yim. Çünkü bu hakikaten yanlış anlaşılmıştır
ve bu hususta benim beyanatım vardır. Emekli
Sandığının parası emeklilerin değildir, emekli
lerin saymak hatadır. Çünkü birçok emekliler,
bu paraları kesilen emekliler ölmüşlerdir. Dev
let mütemadiyen para verir. Emekli Sandığı
bir Devlet müessesesidir. Bir-Devlet müessesesi
olarak bunu tasavvur etmek lâzımdır. Devlet
müessesesinin parası da tabiî hiç kimsenin de
ğildir. Herkes gelip geçicidir, bunu maddesinde
izah edeceğim.
BAŞKAN — Soru cevaplandırıldı, efendim.
Şimdi maddelere geçilmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum. Maddelere geçilmesini kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ivedilikle görüşülmesi teklifi de vardır, bu
nu da Geçici Komisyon talebetmiştir, daha ev
vel okunduğu için ayrıca okumuyorum; oyları
nıza sunuyorum, ivediliği kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
EL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
pılacak Anayasa müzakeresinden sonraya bıra
kılmasını arz ve teklif ederim.
Kastamonu
Ahmet Nusret Tuna
BAŞKAN — Efendim, daha evvel de arz et
tim. Mütaakıp birleşimde, başlamış iki muame
le ile karşı karşıya bulunacağız. Şüphesiz, daha
evvelce başlatılmış olan bir muamele ondan
sonra başlatılmış olan muameleye takaddüm
edecektir. Hâdise bundan ibarettir. Mamafih
takriri okuttum, oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Birleşimi, 30 . 6 . 1971 Çarşamba günü saat
15,00 te toplanmak üzere kapatıyorum.
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