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ile sizin göstergeniz arasında bir hayli fark
var.
SALİH TANYERİ (Devamla) — 780 ile
başlamıyor mu Sayın Başkan?
BAŞKAN — Şimdi bakınız, arz edeyim.
Sizin göstergenizde meselâ, 1 nci derece...
SALİH TANYERİ (Devamla) — 721, 740,
760, 780.
BAŞKAN — Sizin Önergenizdeki 4 ncü de
rece 9 ncu kademe 605 tir; diğerlerinde ise
684 dür.
Bu itibarla ben farklı mütalâa ettiğim
için zatıâlinizin önergesini daha sonraya al
mıştım.
SALİH TNYERi (Devamla) — Olabilir
Saym Başkan, teşekkür ederim Sayın Başkan.
Şimdi önergenin lehinde konuşuyorum.
Kendi önergem ile ilgili olarak madem ki farklı
bir mütalâada bulunuyorsunuz. Bunun için
kendi önergemden vazgeçtim ve bu önergeye
iltihak ediyorum.
Sayım arkadaşlarım; düzenlenen bu göster
ge ilmî esaslara dayanılarak en alt gösterge,
70 göstergesi, 0, 99 rakamı ile ile çarpılmak
suretiyle bulunmuş ve bu 98, 97, 96, 95, 94,
93, 92, 91 ve 90 a kadar birer kademe inmiştir.
Yüksek derecelere gelince; 88 den başla
mak suretiyle her derecede 2 puvan indiril
mek suretiyle, 1 nci derecede 78 ile çarpılmak
suretiyle 780 rakamı bulunmuş ve bunun 7
ile çarpımından husule gelen 5 460 olmuş ve
bunun 30 yıl için % 70 i 3 822 lira bulunmuşSayın arkadaşlarımın ifade ettikleri gibi
bu gösterge tablosu kabul edildiği takdirde,
Geçici Komisyonun sunduğu gösterge tablo
sundan malî porte olarak farkı 219 milyon
lira olarak hesabedümiştir. Fakat, bu gös
terge tablosunun kabulü ile sosyal adalet biraz
daha gerçekleştirilecek ve emeklilerin mağdu
riyeti bir nebze olsun önlenmiş olacak ve bu
surette % 70 te 30 yıl için el e geçen 3 822
İra, 40 yıl için % 80 oranında 4 368 lira, ça
lışan memurların eline geçen net 4 875 lira
aylığın da altında olmuş bulunacak ve bu su
retle gerek Sayın Maliye Bakanlığının ve ge
rekse Sayın Komisyonumuzun prensibi olan
emeklilerin mutlaka çalışanlardan daha az pa
ra almaları gerektiği kuralı yerine getirilmiş
olacaktır.
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Sayın Alpaslan arkadaşımın da ifade ettik
leri gibi, Sayın Hükümetin de bunun malî por
tesinin gerçekten 219 milyon lira olacağı şek
linde mutabakatını bildirirse, bu takdirde ge
niş emekli kütlesinin §u kadarcık bir para ile
hiç olmazsa daha yüksek bir hayat seviyesine
kavuşturulması olanağı sağlanmış olacaktır.
Bu itibarla önergemin Grup olarak lehindeyiz. Yüce Senatonun da bu önergeye iltifat et
mesini ben de şahsan ve grup olarak da istir
ham etmekteyim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Şimdi bu önergeye katılmış mı
oluyorsunuz?
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Evet
efendim.
BAŞKAN — Siz o zaman cetveli değiştirmiş
oluyorsunuz.
önergenin aleyhinde görüşmek istiyen var
mı efendim?
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın
Başkan, önergem üzerinde tekrar küçük bir
açıklamada bulunmama müsaade eder misimiz?
BAŞKAN — Buyurun efendim.
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın
arkadaşlarım, önergem üzerinde çok kısa olarak
bir maruzatta bulunmak istiyorum.
önergenin gösterge tablosunda yaptığı deği
şiklikler kısaca şöyledir : 1 nci derece emekli
aylıklarında 307 liralık bir artış, 2 nci derecede
245 liralık bir artış, 3 ncü derecede 211 liralık
bir artış ve aşağıya doğru olmak üzere ve ni
hayet 12 nci derecede 5 - 7 liralık bir artış mey
dana getiriyor.
Aslında aşağı derecelerdeki artışın az olma
sı, aşağı kademelerde bulunan emeklilerdeki ar
tış oranının, memur maaşlarındaki artış oranı
na yakın olmasındandır.
Dün de arz etmiştim; emekli olmak, umumi
yetle 4 ncü ve 5 nci derecelerden itibaren olur.
30 - 40 sene hizmet etmiş bir insan o baremlere
yükselir, lise mezunu olsa bile. Yeni Personel
Kanununun hükümleri de budur.
Binaenaleyh, emeklinin mağdur olup olma
dığını anlamak için 1 nci derece ile 5 nci dere
ce arasındaki maaşlara bakmak lâzım. Bu ka
dar cüzi bir artış meydana getirmektedir. 1 nci
derece aylığı, halen mevcut göstergeye göre,
emekli aylığı 3 185 liradır. Yeni tasarı bunu
574 —

