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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Para
yok deyinde anlasınlar.
MALÎYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN
(Devamla) — Efendim, nasıl söyliyeyim.
BAŞKAN — Efendim, takriri oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler..
Kabul edilmemiştir, efendim.
Şimdi, geçici 1 sıc'.maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir.
Geçici madde 2. —
BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye var mı
efendim? Bir önerge var okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Geçioi madde 2 nin ilk fıkrasının aşağıdaki
gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
Artvin
Fehmi Alpaslan
Geçici madde 2. — Bu kanunun yayınlandığı
tarihten önce, Türkiye Büyük Millet Meelfsi
üyesi veya dışardan atanmış bakan iken veya bu
görevlerden ayrılıp da başka bir göre girmeden
emekliye ayrılmış bulunanların emekli aylıkları
ile ölenlerin dul ve yetimlerinin aylıklarının
intibak ve yükseltme işlemleri, 1 nci dereceden
emekli olanlarda, bu derecenin 4 ncü kademesi
üzerinden, diğer derecelerden emekli olanlarda
ise, bu derecenin 5 nci kademesi başlangıç alına
rak yapılır.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpaslan.
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Şimdi
muhterem arkadaşlar, zaten bu Emekli Kanunu
nun büyük bir talihsizlik içerisinde yürüdüğü
malûm. Onun için teklif hangi noktadan gelir
se gelsin, hele biraz ucu paraya dokundu mu,
maşallah gayet güzel çıkıyor, saygı ile karşılı
yoruz tabiî kararı.
Şimdi, getirilen ek maddeye göre benim tek
lifim şu : Bir kimse Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyesi veya dışardan atanmış bakan iken bu
kanun yayınlandığı tarihten önce emekliye ay
rılmış bulunursa, yani halen Parlâmentoda üye
veya dışardan atanmış bakan iken ayrılırsa veya
emekli haline gelmiş de sonradan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyesi olmuş ise, bulundukları
derecenin yukarı kademelerinden kendisine bir
maaş bağlanabilir diye bir kayıt getiriyoruz,
Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmuş
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zevata emeklilik hallerinde bir nevi bir imtiyaz
tanıyoruz. Onun millet nazarındaki itibarım
değerlendirme yoluna girmiş bulunuyoruz. Şim
di, temel felsefe bu olunca; bir sat tasavvur
edin, Parlâmento üyesidir, emeklilik müddetini
de doldurmuştur ama, yeniden seçileceğim dü
şüncesiyle seçime girmiştir fakat kazanamamış
tır. Böyle bir kimseyi şahsan tanımıyorum ama,
misal olarak arz ediyorum. Eğer Parlâmento
üyesi iken emekliliğini almış olsa, sonra seçilemease bu maddeden istifade edecek. Ayrıldı, baş
ka bir göreve de girmedi. Yani emeklilik statü
sünde bir değişiklik olmadı. Parlâmento üyeli
ğinden sonra, bir iş bulamadı emekliliğini istedi.
O zat alamıyacak bu parayı, bu kanuna göre.
Eğer Parlâmento üyeliği yapmıştır diye bir kim
senin durumunu dikkate almak suretiyle ona
ufak bir imkân vermek istiyorsak o zaman me
seleyi olduğu gibi, tam mânasiyle ele alalım.
Yok, böyle değil de yalnız bugünün Parlâmen
tosu üyelerine bir imtiyaz tanıyorsak müsaade
edin bu imkânı da bir kenara atalım. İkisinin
ortası yok bu işin. Yani, Millet Meclisinde veya
öumhuriyet Senatosunda üye olmuş, üyelik yap
mış bir arkadaşımız bir tesadüf eseri olarak şu
anda burada bulunmuyor da, bizden bir dö
nüm evvel mevcutsa, onun da emekli aylığı üze
rinde bizim için ne düşünüyorsak aynı şeyi dü
şünmeye mecburuz.
Emekli olan bir kimse Parlâmento üyesi ol
duğu zaman, ki onu da düşünüyoruz, bu tefri
kaya gitmeye lüzum olmadığı kanaati ile bu
maddede bir değişiklik yaparak «bu kanunun
yayınlandığı tarihten önce, T.B.M.M. üyesi veya
dışardan atanmış bakan iken veya bu görevler
den ayrılıp da başka bir göreve girmeden emek
liye ayrılmış bulunanların emekli aylıkları ile
ölenlerin dul ve yetimlerinin aylıklarının intibak
ve yükseltme işlemleri 1 nci dereceden emekli
olanlarda bu derecenin 4 ncü kademesi üzerin
den, diğer derecelerden emekli olanlarda ise - ki
bu kanunda da aynen mevcut - bu derecelerin
5 nci kademesi başlangıç olarak yapılır» diye
bir teklif getirdim. Yani bünyemizden ayırmıyalım ve hodbinlikten de, hodbinlik iddiasından,
ithamından da kendimizi kurtaralım.
Mâruzâtım bu.
EDÎ? SOMUNOĞLU (Erzurum) — Lehinde
söz istiyorum.
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