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BAŞKAN ~ Bir önerge var okumuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Şifahen arz ve izah edeceğim sebeplerle, ta
sarının 7 ııci maddesinin geçici 1 nci maddesi
nin 2 ve 3 ncü fıkralarının aşağıdaki gibi de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim.
Artvin
Fehmi Alpaslan
Madde 7. —
Geçici madde 1. —
Bunların aylıklarının bağlandığı tarihle
28 . 2 . 1971 tarihi arasındaki aylık farkları, Ba
kanlar Kurulunca belirtilecek zaman, şekil ve
usule göre kendilerine ödenir.
Ancak 1 Aralık 1970 tarihi ile 1 Mart 1971
tarihi arasındaki üş aylık farklar ile 1 Mart
1970 tarihi ile 1 Mart 1971 tarihi arasındaki ik
ramiye farkları, kanunun neşrinden itibaren üç
ay içerisinde ödenir.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpaslan.
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım; önergeye yalnız
değiştirilmesini istediğim fıkrayı kaydettiğim
için yüksek heyetinizin tam olarak dikkatini
toplamanuş olabilir. Benim getirdiğim mevzu
şu:
1 Mart 1970 ten itibaren uygulanacak olan
bu kanuna göre, aylık farkları ile ikramiye
farkları ortaya çıkıyor. G-elen tasarıda gerek
aylık farklarının, gerek ikramiye farklarının
Bakanlar Kurulunca alınacak kararlar daire
sinde şekli, usulü ve zamanı tesbit edilmek su
retiyle o zaman verilecek. Bu zamanın, ne za
man olduğunu Sayın Maliye Bakanının bir açık
lamaya tabi tutmasını rica ederim. Bakanlar
Kurulunca alınacak karar dairesinde usulü,
şekli ve zamanı tâyin edilecek diyor. Yani, da
ha ne kadar zaman bekliyecek bu istihkak sa
hipleri? Bunun hakkında hiç olmazsa bir ümit
verici malûmatı Sayın Maliye Bakanından istir
ham ederiz.
Benim getirdiğim teklif şu, sayın arkadaşla
rım ; Personel Kanununda aylık farklarının öden
mesi bu tarzda bir hükme bağlandı. O itibarla
emekli aylık farklarının da aynı usule tabi tu
tulmasına karşı çıkmanın bir faydası olacağına
kaani olmadım. Yalnız 1 Mart 1970 tarihi ile
1 Mart 1971 tarihi arasında emekliye sevk edi
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lenlerin, tâbirini kullanıyorum. Çünkü bu süre
içerisinde emekliye kendi rızası ile ayrılanların
sayısı hemen hemen yok denecek kadar azdır,
v.z olmak lâzımdır. Herkes bir intizar devresine
girmiştir. Ama, adam yaş haddine uğramıştır
veya hastalığı sebebolmuştur, bu zaruretlerle
emekli olmuştur. Bunların aylık farklarını öde
mek için Hükümete aşağıdaki fıkrada üç aylık
bir müddet verilmiş. 1 Mart 1971 den sonraki
farkların alınması için, Hükümet bu üç aylık
zaman içerisinde bunu ödemej/i taahhüt etsin
ve bu suretle yıllarını vermek suretiyle emekliye
ayrılmış olan bir zat, 1101 sayılı Kanuna göre
emekli ikramiyesini alacağı düşüncesi ile, eski
kanuna göre eline geçmiş olan meblâğı halen
muhafaza ettiği için 1101 e göre vermiyoruz
ama, biraz fark veriyoruz, o farkı da onun üze
rine eklemek suretiyle ahar ömründe başını so
kabileceği bir meskene sahibolabilsin. Bugün es
ki kanuna göre vermiş olduğumuz ikramiyeler
le emeklilerin bir bina alıp, başlarını sokmala
rına imkân yoktur. Vasati olarak, - herkes bi
rinci dereceden emekli olmuyor, - bir emeklinin
eline 20 - 25 bin lira ikramiye geçmiştir, eski
kanuna göre Tasavvur eder ve takdir buyurursunus ki, bugün için 20 - 25 bin lira ile hiçbir
şey almak kabil değildir. Ancak, 40 000 liradan
yukarı olursa, biraz da ayda muayyen meblâğı
ödemek suretiyle borçlanarak herkesin başını
sokabilecek; bir oda, bir hol mü, iki oda bir
ufak hol mü, yani bir yer edinmesi
mevzuubahsolabilir. Zaten 1101 sayılı Ka
nunla doğan haklarını ellerinden aldık.
O halde hiç olmazsa bu adamlara bu
zevata, bu yaşlı insanlara sonunda bunlara veya
bunların dul ve yetimlerine bir mesken edinebilma hakkını tanıyalım. Şimdi, Hükümet kar
şımıza çıkacak diyecek ki, efendim, bu ikrami
ye farklarının altından bizim bütçemiz kalka
maz.
Muhterem arkadaşlarım, meseleyi açık ko
nuşalım, yani her şeyin altından kalkanıazsa o
zaman böyle Hükümet »olmaz. Bâzı şeylerin altın
dan kalkılacaktır. Efendim, yok parası ne yap
sın, üç aylık müddet verdiniz siz. Üç ay içeri
sinde ödiyenıezse.. Ben söyliyeyim, eğer Hüküvı-S; hakikaten üç ay içerisinde bu kadarını da
ödiyemiyecek ise, khnse canını da almıyacak
ama, bir ödeme gayretine onu getirelim biz. lüt
fedin revlerinizle.
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