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3 533 liraya çıkarmaktadır ve bu 3 535 lira, ça
lışanın ele geçen maaşından 400 lira noksandır,
yine arkadaşlarım. Yani, Maliyenin ortaya koy
muş olduğu ilke ihlâl edilmemiş oluyor ve arz et
tiğim gibi, çok az bir şekilde bütçeye yük ge
tirmektedir. Benim yaptığım hesaplara göre
219 milyon liralık bir yük getirmektedir. Emek
li Sandığına, iSayın Balıkesir Senatörü Mehmet
Güler arkadaşımızın yaptığı, bir gece uğraşa
rak yaptığı hesaplara göre, 228 milyon liradır.
Bizim karşımızda Komisyon, Hükümet olarak
bu rakamın 850 milyon lira olduğunu söyledi
ler. Bu rakam doğru değildir. 850 milyon lira
lık bir porte varsa, ben de önergemi geriye ala
cağım ispat edilsin. Ama, 219 milyon liralık bir
çerçeve içerisinde tasarının ruhu olan bu mad
deyi berbat etmemek lâzım, arkadaşlarım.
Ve şu birkaç günün, politik havasında emek
liye bu atıfeti Yüce Senatonun göstermesinde
çok büyük yarar vardır, sayın arkadaşlarım. Şu
kürsüden detayı ile açıklıyamıyacağım kadar
büyük yarar vardır. Yani kulislerde konuşula
bilecek, fakat kürsüde konuşulamıyacak kadar
büyük yarar vardır. Sayın arkadaşlarımdan bu
Önergemin kabulü için çok rica ediyorum, sa
yın A. P. Ü arkadaşlarımın yarısı da Komisyon
da bu önergeye katılmışlardı. Bu çok küçük ar
tıştan ötürü tasarının ruhu olan bu maddenin,
mutlaka bu gösterge tablosunda biraz değişik
lik yapmak suretiyle kabul edilmesi gerekir
ve bundan sonra da kamu oyundaki «emeklile
rin hakkı yoktur» veyahut da «hakları kısıtlan
mıştır» şeklindeki ithamlarını tamamiyle berta
raf edebilecek nitelikte bir ortam yaratılmış
olur.
Önergeme iltifat etmenizi saygı ile arz ede
rim.
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz.
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN —
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın
üyeleri; efendim, evvelâ sorulan suale arzı cevabedeyim.
Personel Kanununun portesi :
3 aydan beri Personel Kanununun portesi
üzerinde çalıştık. Bizzat bu çalışmalara bende
niz de katıldım. Devlet ve iktisadi Devlet Sek
törü dâhil, belediye ve diğer teşekküller, mahal
lî idareler hariç, vergiler çıktıktan sonra Per
sonel Kanununun bugünkü net portesi 4,5 mil
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yar ile 5 milyar lira arasındadır. Yalnız hemen
arz edeyim, bu, vergiler çıktıktan sonra, yani
keseceğimiz vergiler çıktıktan sonraki Personel
Kanununun portesidir. Bu, 4,5 milyar ilâ 5 mil
yar liradır ve buna mahallî idareler dâhil de
ğildir.
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Senelik mi, yok
sa 5 aylık mı?
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De
vamla) — Senelik, 5 aylık değil.
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Vergi
dâhil ne kadar?
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De
vamla) — Vergi hariç. Yani, vergiyi kestikten
sonra net olarak bütçenin ve alâkalı teşekkül
lerin ödiyeeeği para 4,5 - 5 milyar liradır. Ver
gilerle beraber brüt olarak hesaplarsanız bu 8
milyar küsur milyon civarında oluyor.
Binaenaleyh, portesi budur, bizim hesapla
rımız budur.
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz, siz
konuşmanızı yapınız, soru sormak istiyen var
sa sonunda sorsunlar.
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De
vamla) — Emekli Kanunu huzurunuza geldiği
gibi, yani Meclisten geldiği gibi yapılan zam
mın ilaveli portesi 2 milyar 400 milyon liradır.
Yani evvelkilerde beraber 3 milyar 600 milyon
liradır.
Şimdi durumu şöyle arz edeyim. Hükümete
geldiğimiz zaman emeklilere ne yapabiliriz di
ye üzerinde arizamik çalıştık. Millet Mecli
sinde de arz ettiğim gibi, bütün imkânları di
dik didik ettik ve gördük ki, yalnız 300 milyon
liralık bir imkân var. Zaten, sayın selefim Me
sut Erez de bunu Millet Meclisinde ifade etti ve
dedi ki, elimizde 300 milyonluk bir rezerv var
dı, bunu yeni Hükümet kullandı. Hayır, biz ye
ni Hükümet olarak 300 milyonu değil, onun üze
rine 70 milyon lira daha ilâve ederek 370 mil
yon lirayı kullandık ve bu iş bitti. Yani, bizim
rezervimiz, vesairemiz, hiçbir şeyimiz kalmadı.
Gerçek bu, rakamlar da bu.
Şimdi yeni teklif edilen göstergeye gelince:
Bu gösterge üzerinde bunun ne miktar getirece
ği ancak Emekli Sandığının aktüerleri tarafın
dan bilinir. Bunu elinde dosyaları olan bilir,
bunu hariçten bir kimse, Maliye Bakanı ve hat
tâ Maliye Bakanlığı hesaplıyamaz. Bu rakam
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