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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa
geçici bir madde eklenmesi hakkındaki kanun
teklifinin, evvelce aynı kanunda değişiklik ya
pılmasına dair tasarıyı görüşmek üzere kurul
muş bulunan Geçici Komisyona gönderilmesini
istiyen Komisyon Başkanı Yiğit Köker'in öner
gesi okundu ve kabul olundu.
9 . 7 . 1961 tarihli ve 334 sayılı T. C. Ana
yasasının 56 ncı ve 82 nci maddelerinin değiş

tirilmesi hakkında kanun teklifinin birinci gö
rüşülmesi tamamlandı.
29 Haziran 1971 Salı günü saat 15,00 te top
lanmak üzere Birleşime saat 18,32 de son verildi.
Başkan.
Kâtip
Başkanvekili
Bitlis
Hayrı Mumcuoğlu
Orhan Kürümoğlu
Kâtip
Niğde
Kudret BayJıan

SORULAR
Sözlü soru
1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi
Rifat Öztürkçine'nin, 28 . 2 .1971 tarih ve 1376
sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı maddesine dair,
sözlü soru önergesi Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (6/570)
Yazüı sorular
1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi

Sami Turan'm, Kayseri istasyon binasına dair,
yazılı soru önergesi Ulaştırma Bakanlığına g-önderilmistir. (7/805)
2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi
Sami Turan'm, Kütahya - Bozhöyük stabilize
yoluna dair, yazılı soru önergesi Bayındırlık
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/806)

2. — GELEN KAĞITLAR
Tasan
1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri îç Hizmet Ka
nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla
değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul edilen metni
(M. Meclisi 1/235; C. Senatosu 1/1243) (Millî
Savunma Komisyonuna)
Raporlar
2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı

hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu
(M. Meclisi 1/438; C, Senatosu 1/1217) (S. Sa
yısı : 1605)
3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ek
rem Acuner'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/1031) (S. Sayışı : 1606)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren
KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Azmi Erdoğan (Diyarbakır)

BAŞKAN — 80 nci Birleşimi açıyorum,
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, müzake
relere başlıyoruz.

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır,
(Yoklama yapıldı.)

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER
1. — Diyarbakır Üyesi Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Hükümetin siyasi, idari ve iktisadi tutu
mu ve Anayasa tadilâtı konusundaki çalışmala
rına ûair demeci
BAŞKAN — Gündeme girmeden evvel iki
sayın arkadaşımız; Sayın Cizrelioğlu ve Sayın
Mustafa Deliveli, gündem dışı söz talebetmişlerdir.
Cizrelioğlu, «Bu görüşten hareketle zamlar
ortamı ve Anayasa tadilâtı hususlarında Hükü
metin tutumu hakkında 29 . 6 . 1971 günkü
Birleşimde gündem dışı konuşmak üzere bana
«öz verilmesini...» demektedir.
Şimdi, bir süreden beri gündem dışı söz ta
leplerinin takdiri hususunu Genel Kurula bırak
mış bulunmaktayız. Arkadaşım arzu ediyorsa
oylıyacağım.
SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba
kır) — Arzu ediyorum.
BAŞKAN — Arzu ediyorsunuz.
Sayın Ciızrelioğlu'ma sıöz verilmesini kabul
edenler... Kalbul etmiyenıler... Kabul ©Mmıiştir.
Buyurun Sayın Cizreloğlu.
SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (Diyarba
kır) — Sayım Başkan, muhterem senatörler;
28 . 6 . 1971 tarihi sayın Başkanlığa vermiş
bulunduğum gündem dışı konuşma talebim,
sayın Başkanlıkça sadece son fıkra olarak
okunmuş bulunduğu cihetle neden dolayı hu
zurlarımıza gelmiş bulünduğmu arz sadedinde
o dilekçemi aynen okumama müsaadelerinizi
rica edeceğim,

«Sayın Başkanlığa;
Ortamın ve Hükümetin icraatlarının tahlil
ve münakaşasının esas plâtformu olan Parlâ
mento, bilhassa bâzı zamanlarda, yegâne
plâtformdur.
Hükümetim hareketlerini takdir, tasvip ve
ya tenkid etmek şeklinde burada yapılacak
görüşmelerin, Hükümeti murakabe yânımda,
Hükümete yardımcı olmak gibi faydası da var
dır. Burada yapılacak konuşmalar ve Hükü
metçe verilecek izahatlarla, bunların sebeple
ri ve isabet dereceleri, meçhul bulunan hu
susların sebepleriyle isabeti veya isabetsiz olidukları keyfiyeti vuzulha kavuşmuş olur. Bun
lar yapılmaz, Hükümet icraatlariyle başbaşa
bırakılırsa, bir taraftan Hükümetin, bütün
yaptıklarımın tamamen doğru ve isabeti ol
duğu ğilbi bir zehap ve durumun içine girme
sine, ıdiğer taraftan da söylenti ve dedikodula
ra vesile olunur M, bu hususlarım Hükümet
için faydalı oümıyacağı ve zararları izahtan vâ^
reste kalacak kadar açıktır. Bu sebepledir ki,
her zaman faydalı olan gündem dışı konuşma
yolunun bilhassa böyle zamanlarda çok daha
faydalı olduğu kabul edilmek ve gündem dışı
konuşmalara daha çok ve geniş yer verilmek
lâzımdır. Bu görüşten hareketle zamlar orta
mı ve Anayasa tedlilâtı hususlarında Hüküme
tin tultumu hakkında 29 . 6 . 1971 günkü bir
leşimde gündem dışı konuşmak üzere bana
söz verilmesini saygılarımla rica ederim.»
Gündem dışı konuşma talebim bundan iba
rettir.
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Sayın Başkan, muhterem şantörler; bilin
diği üzere, Parlâmento ve Hükümetin tutumu,
kuvvetli ve inandırıcı bir Hükümet kurulması
ve reformların yapılması, Silâhlı Kuvvetlerin
idareye el koyacağı şeklindeki üç maddeyi
muhtevi bulunan, haklı veya haksız, Anaya
saya uygun veya aykırı olduğu hususunda ta
rafsız, yerimde ve isabetli hükmü ancak tarihin
verebileceği 12 Mart 1971 tarihi muhtıra ile
Sayın Demirel Başbakanlıktan, Hükümeti, Hü
kümet ve iktidarı iktidar olmaktan uzaklaştınlmıştır.
Yapılanlar, edilenler varsa, bunları tama
men bir tarafa bırakalım, üzerinde durmıyalıtrn,
o devreyi hata ve sevaplariyle, üzerine sünger
çekerek kapatalım iddiasında elbetteki bulunu
lamaz.
Sorumluluklar var mıdır, yok mudur? Var
sa ne yapılacaktır hususları, halen sorumluluk
makam ve mevkilerinde bulunanlara düşen bir
vazifedir. Bu vazife hakikiyle ifa edilecek mi,
yoksa devri sabık yaratmanın esas sebebi olan,
devri sabık yaratılmıyacaktır zihniyeti ile mi
hareket edilecektir, murakabesi Parlâmentoya
takdiri millete ait bulunan bu hususu, zaman
gösterecektir.
Şimdi artık, 12 Mart muhtırasından sonra,
demokrasinin şef ve lider sisteminden ziyade,
bir ekip sistemi nazara alınmadan, «Demirel
şöyle yaptı, böyle etti, şöyle yapmasa böyle
olmazdı, kaç defa söyledim, ikaz ettim, bu
nun böyle olacağını biliyordum, durumu bu
noktaya getirdi.» gibi Parlâmento kulislerin
de edayı kâhin ve sedayı gür ile söylenen sözle
rin ve Meclisler kürsülerinde yapılan karşı
lıklı isnat ve ithamların mâna, lüzum ve fay
dası yoktur, Kulisler dedikodularının, karşı
lıklı isnat ve ithamların üstünde ve ötesinde
olarak, demokrasinin bir ekip ve müesseseler
sistemi olduğu anlayışı içinde, sayın Demirel
devresini, yaptıkları ve ettiklerinin sorumlu
luğu bakımından şimdiki sorumlu makam ve
mevkilerin vazife ve sorumluluklarıma, tak
diri halamından milletin takdirine ve esas de
ğerlendirme bakımından da tarihe terk edip,
yeni durumların tetkik ve tahliline girişmek
lâzımdır.
12 Mart Muhtırasında ortamın Parlâmento
ve Hükümetin tutumundan meydana gelmiş
olduğu ileri sürülmekte idi. 12 Mart Muhtıra
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sına kadar vakit ve fırsat buldukça, Millî Gü
venlik Kurulu toplantısı yapan ve her top
lantıdan sonra Hükümetin tutum ve icraatla
rını haklı gösterme yolunda Millî Güvenlik
Kurulunun, Hükümetin görüş, düşünüş ve ic
raatları paralelinde bulunduğunu ima eder
tarzda beyanlarda bulunan, halen de Devlet
Başkanlığınca kendisine her hangi bir şekilde
istifade teklif ve tavsiyesinde bulunulmamış
olduğunu iddia eden, 12 Mart Muhtırası nok
tasına gelinceye kadar zuhur eden, mütaaddit istifa sebep ve zaruretlerine rağmen istifa
etmemekte direnmiş olduğu halde, bir defa
olsun Parlâmento dışında istifa etmemesi ge
reken bir durumda ise, Meclise gelerek duru
mu bildirip, bu durum karşısında Parlâmen
tonun Hükümetin istifasını isteyip istemediği
ni sormak ve Parlâmento istediği takdirde - ki
son zamanlarda Hükümetin istifası hususun
da Parlâmentoda iktidar ve muhalefet hemen
hemen aynı paralele girmiş durumda idi istifa etmek suretiyle, istifasını Parlömanter
sistem şekline sokmak yerine derhal istifa eden
12 Mart Muhtırasından evvelki Hükümetin tu
tumu üzerinde durmaya artık lüzum yoktur.
Parlâmento, iktidarı, muhalefeti, partilisi, par
tisizi, Meclisi ve Senatosu ile bütün Parlömanterlerdem meydana gelen bir küi, bir bütün
dür. Parlâmentonun bütün üyeleri ile bir bü
tün olduğu, bu bütün içerisinde iktidar dışın
daki Parlömanterlerin komisyonlarda ve Meclirler kürsülerinde iktidara mensup olanların
da kendi iç bünyelerinde Hükümeti tenkid ve
ikazda bulundukları, ancak demokratik siste
min bir neticesi olarak ekseriyet gruplarının
kararlarına müessir olamadıkları ve şimdikim
den çok daha ağır ve karışık ortamın Parlâ
mentonun ileri sürdüğü Anayasa ve Anayasa
müesseselerine gereken saygının gösterilmeme
si, meselelerin esas nedenlerine inilmemesi, mev
cut mevzuat çerçevesi içerisinde meselelerin
mümkün olan halli yerine şiddet tedbirlerinin
getirilmek istenmesi, sosyal, ekonomik ve
kültürel problemlerin gerektiği şekilde ele
alınıp değerlendirilmemesi ve gerekli reform
lar yoluna girilmemesi gibi sebeplerden mey
dana gelmiş olduğu göz önünde tutulursa Par
lâmentonun vazifesini ifada mümkün nisbette
gayret sarf etmiş olduğunu her halde ki ka
bul etmek lâzımdır.
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ler bize ve icraatımıza karşı değil, rejime kar
şıdır. Hâdiseler yalnız bizde değil dünyanın
her tarafında olmaktadır. Sandıksal iktida
rız, gerekirse seçime gideriz, elimizde mese
leleri hemen halledebilecek sihirli dsynck
yoktur, gibi sloganlar olduğa ve Hüküme
tin evvelâ zam yapıp sonra durdurduğa, is
tanbul ve Kocaelin'de örfi idare yoluna gittiği.
her halde hatırlardadır.

Muhterem senatörler; 12 Mart muhtırası
nın ikinci maddesi, «Kuvvetli ve inandırıcı bir
Hükümetin kurulmasını işaret etmekteydi ki,
kuvvetli ve inandırıcı bir Hükümet iddiası
Parlâmentomun öteden beri ileri sürdüğü bir
husustu. Parlâmento, Parlömanter sistemin
bir icabı olarak bunu yine Parlâmento içinden
hattâ iktidar kanadı içinden, bu olmadığı tak
dirde Koalisyon veya Millî Koalisyon Hüküme
ti şeklinde düşünmekteydi. Yeni Hükümet
kurulurken Parlâmento dışından alınacak ele
manlarla Kabinede bir beyin ekibi meydana
getirileceği şeklînde gazetelerde yer alan söz
lerin uzun samandan beri Parlâmento hayatı
(bulunan ve tecrübeli bir Parlömanter olarak
bilinen bir kimse tarafından söylenmiş olabile
ceğini kabul etmek zordur. Olsa olsa bu sözün
gazetelere yanlış aksetmiş olduğu düşünüleıbilir. Zira, bir Parlömanterin senelerden beri
mensubu bulunduğu ve içinden mevcut Hükü
met kadar kuvvetli ve inandırıcı birçok hükü
metler kurabilecek, Başbakan ve Bakan ada
yına sahip bulunduğunu kendisinin de reddedemiyeceği bir Parlâmentoya aynı zamanda
kendisine ve Kabinedeki Parlömanter üyelere
de raci böyle ağır ve apolitik bir söz sarf et
miş olmasını her hangi bir ölçüye sığdırabil
mek mümkün değildir.

Sayın Demirel'in sık sık tekrarladığı bu
sloganlara karşı gerek Parlâmento içinden ge
rekse Parlâmento dışından sert tenkidlerds
bulunulduğu veya Anayasanın değişîirilemiyeceği, mevcut mevzuatın yeterli olduğu, yeni
tedbirlere lüzum olmadığı, meselelerin Ana
yasa ve mevcut kanunlardan değil, Hüküme
tin yetersizliğinden ileri geldiğinin tekrar
ve tekrar iddia edildiği ve bu hususlarda
Parlâmento, basın ve müesseselerin hemen he
men tam bir görüş ve düşünüş birliğinde olduğu
aradan hafızayı beşer nisyan ile mâlûlldür sö
zünün şümulü içine girebilecek kadar çok bir
zaman geçmemiş olması hasebiyle hafızalar
da tazeliğini her halde ki, muhafaza etmek
tedir.

Kabineye Parlâmento dışından alınan üye
ler her halde birer kıymettirler. Parlâmento
içinden alınanların ise kıymet derecelerini en
iyi şekilde mensup bulundukları siyasi teşek
küller takdir edebilirler. Ümit ve temenni edi
len, Hükümetin kendini alternatifsizlik komp
leksine kaptırmadan istenen ve iddia edilen
şekilde kuvveti ve inandırıcı bir Hükümet ol
duğumu müspelt icraatleriyle ortaya koymasıdır.
Hükümet programının Millet Meclisinde
müzakeresinJde bir siyasi partinin tenMdlerine
cevap hususunun ele alınış tarzı ile Millet
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunda vâki iki
yetkili resmî konuşma arasındaki farklılık
üzücü ve dikkat çekiçti olmuştur.
12 Mart Muhtırasından evvelki Hükümetin,
Sayın Demirel Hükümetinin sloganlarının «Her
şeyden evvel huzur ve asayişi temin şarttır, bu
nun için de Anayasada değişiklik yapmak lâzım
dır. Kanun kuvvetinde kararname çıkanlabilmolidir. Yeni tedbirlere ihtiyaç vardır. Hareket

Yeni Hükümetin sloganları ise «Her şey
den evvel huzur ve asayişi temin şarttır, Bu
nun için Anayasada tadilât lâzımdır, Kanun
kuvvetinde kararname çıkanlabilmelidir. Ye
ni tedbirlere lüzum vardır. Hareketler reji
me karşıdır. Hâdiseler başka ülkelerde de olu
yor, Koalisyon
Hükümeti değiliz, başara
mazsak istifa ederiz, Elimizde sihirli deyn'k
yoktur» gibi çok garip bir tesadüf eseri
olarak Sayın Demirel'in vaktiyİ3 kullan
dığı sloganların tıpa tıp aynısı sloganlardır.
Ayrıca, bunlara ilâveten yine evvelâ zam.
sonra durdurma, bu kere 11 vilâyette örfi
idare
ilânı ve örfi idare Kanununun yedi
den tanzimi gibi hususlar da vardır,
Eskisi ile tamamen aynı olan bu sloganlar
ve hareketlere karşı evvelki Hükümet zama
nında yapılan tenkidlerin yerini simdi «Hü
kümet haklıdır, ortam icabettiriyor, yerinde
dir» gibi tasvip ifadelerinin almış bulunduğu
müsahade edilmektedir ki, bu durum saz ve
hareketleri, söz ve hareket olarak doğru, yan
lış şeklinde değil de söyliyene ve yapana göre
t-enkid veya tasvip gibi daha ziyade hissi bir
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mek kolay olmasa gerektir. Bu itibarla 1961 de
tanzim edilirken, tanzim edenîerce yerinde ve
isabetli olarak 1961 Anayasası Türkiye'nin, Tanzimattan bu yana devam eden siyasi ve sosyal
gelişmesinin, evrim ve devrimlerinin en önemli
eseridir. «Bu Anayasa, Türk halkının insanlık
haysiyet ve haklarını ve fikir ve vicdan hürriye
tini koruyan, demokratik bir düzen içinde ve
ekonomik bir plânla kalkınabilmesinin şaşmaz
bir reçetesidir.» denmiş olmasına rağmen; «Bu
Anayasa lükstür» sözü o zaman yine zor olmak
la beraber belki bir nebze olsun yerinde kabul
edilebilirdi. Fakat aradan geçen on senelik bir
zamandan sonra Anayasanın millet için lüks ol
duğu sözünü yerinde görmek mümkün değildir.
Anayasanın diğer ülkeler anayasalarından da
ileri bir Anayasa olduğu görüş ve iddiası dahi,
Anayasayı millet için lüks olarak göstermeye
haklı ve yerinde bir sebep teşkil edemez. Bu mil
let için bilhassa bu mevzularda lüks sayılabile
cek hiçbir şey olamaz. Zira hürriyet ve demok
rasi yolundaki uzun ve çetin mücadeleleri sonu
cu gerçekleştirmeye muvaffak olduğu, fakat
«Bu millet Meşrutiyeti henüz hazmedecek sevi
yeye erişmemiştir.» sözleri ile ilga edilen Meş
rutiyetten sonra, değil Meşruti, hattâ Cumhuri
yeti bile rahatça hazmedecek seviyeye ulaşmış
bulunduğunu, onu gerçekleştirmekle göstermiş
bulunan bu millet kadim tarihinden beri daima
ileri ve daima ileriye doğru her şeye hakkiyle
lâyık olduğunu her zaman ispat etmiştir. Bunun
içindir ki, bir sürçü lisan veya basma yanlış ak
setmiş olma hali hariç olmak üzere, hangi cep
hesi ile ele alınırsa alınsın, «Anayasa lükstür.»
sözünü yerinde görmek mümkün değildir. Al
man Anayasasında mevcudolduğu söylenen
«Herkes Anayasaya sadakat borçludur.» mad
desindeki esas maksat her halde ki, başta Hü
kümet olmak üzere herkesin Anayasaya hürmet
ve riayetle mükellef bulunduğudur.
Hükümetler, evvelâ kendileri Anayasaya
karşı mükellef bulundukları hürmeti gösterir ve
riayet ederlerse, herkesin de hürmet gösterme
sini ve riayet etmesini, elbetteki, kolaylıkla te
min edebilirler. Parlâmentonun öteden beri bu
hususta ileri sürdüğü de bu idi. Anayasa, anaiikeleri muhtevi ve bütün kanunların anası olan
bir yasadır. Eğer kısıtlamalar ve tedbirlerle
doldurulursa Anayasanın, Anayasa olmaktan
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çıkıp bir tedbirler kanunu haline geleceği göz
den uzak tutulmamalıdır. Anayasada düşünü
len tadilâtlara bir sebep olarak ileri sürülen
reaksiyoner olduğu görüşü ile, basma intikal
eden şekliyle birer reaksiyoner tadilât halinde
görülen tadilât tasavvurları yekdiğerleriyle ta
mamen çelişir bir manzara arz etmektedir.
Hükümetin kuruluşundan itibaren, söylediği
ve her fırsatta tekrarladığı «istifa ederiz» sözü
kuvvetli ve inandırıcılık vasfiyle bağdaşmamak
tadır. Bu Hükümet az söz ve çok iş anlayışı ile
meseleleri hal için iş başına gelmiş bir Hükü
mettir. Daha ilk etapta istifa etmek üzere kurul
muş bir Hükümet değildir. Bir Hükümet iş ba
şına hemen gitmek için değil, meseleleri halle
debileceğine inanarak, güvenerek halletmek için
gelir. Hemen gidecek bir Hükümetin durum
ları önceden kestirip vazife kabul etmemesi ik
tiza eder. Hükümetin de takdir edeceği gibi
ciddî ve vakur kimseler ve hükümetler istifa
ederiz demezler, istifa ettik der ve istifa eder
ler. Bu bakımdan milletçe kendisine inanılan ve
güvenilen Hükümetin meseleleri hal edemiyeceğini anladığı ve bir gün nasıl bırakıp gideceği
şeklindeki hiç de faydalı olmıyan intibalara se
bep teşkil edici bu şekildeki beyanlarda bulun
mamaya bilhassa dikkat ve hassasiyet gösterme
si, her halde ki, çok isabetli olur.
Eğer Hükümet, sık sık tekrarladığı «istifa
ederiz» sözü ile haklı, haksız isabetli, isabetsiz
bütün icraatlarında kendisine mutlaka destek
olunmasını istiyorsa bir hata içinde bulunuyor
demektir ki. Hükümet böyle bir hatadan münez
zeh bir Hükümet olarak kabul edilmektedir.
Hükümet, iyiniyetli ve doğru yolda olduğu
müddetçe, hiç şüphesiz ki, her çevreden müm
kün olan destek ve yardımı elbetteki görecektir.
Fakat hatalı yola girdiği her anda, elbetteki,
tenkid edilecektir. Hükümet de kabul eder ki,
her söz ve hareketini gözü kapalı kabul etmek
değil, isabetli olanlarını tasvip, isabetsiz görü
nenlerini tenkid etmek Hükümete destek ve yar
dımcı olmanın ta kendisidir.
Memleketin mesut ve müreffeh hale getiril
mesi, bütün milletin arzusudur. Fakat Hükü
mete karşı basının ve müesseselerin birer di
kensiz gül bahçesi haline getirilmesi, demokra
siye inanan bir Hükümetçe her halde düşünüle
mez. Demokrasiyi seven, demokrasiye samimi-
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yetle inananların, gülü seven dikenine katlanır,
sözünde olduğu gibi demokrasinin dikensiz ola
mayacağım kabulle demokrasinin girintilerine,
çıkıntılarına katlanmaları ve bu girinti ve çı
kıntılara rağmen, memleketi en iyi şekilde idare
etmeye gayret göstermeleri gerekir, Bu itibarla
Anayasa tadilâtında hâkim olan görüş «Bir ma
sumu mahkûm etmektense yüz mahkûmu salı
vermek evlâdır.» sözünden hareketle, birkaç ki
şi için milyonların hak ve hürriyetlerini, çok az
dahi olsa, kısıtlama yoluna girilmemesi olmalı
dır.
Sayın Demirel hükümetlerine karşı yeni Hü
kümetin bir kısım üyeler7" nin de o zaman men
subu ve içinde bulundukları siyasi partinin de
konuşmalarında sık sık ileri sürdüğü gibi, zor
luklar Anayasadan ileri gelmiyor. Anayasaya
gerekli hürmetin gösterilmemesinden, milletin
huzur, refah ve saadeti için Anayasanın öngör
düklerinin gerçekleştirilmemesinden, kanunla
rın tatbik edilmemesinden doğuyordu. Bir misal
olarak arz etmek lâzımdır ki, örfi idarenin ku
rulmuş olmasına rağmen, trafik kanunlarında
hiçbir değişiklik yapılmadığı halde, Örfi idare
nin Trafik Kanununu isabetli bir tatbiki ile is
tanbul, Ankara gibi vilâyetlerde öteden beri şi
kâyet edilen trafiğin nizama girmiş olduğu gös
terilebilir. Yetersiz hükümetlerin yetersizlikle
rini kamufle edebilmek için Anayasaya ve mev
cut kanunlara yüklenme taktiğine sivil ve as
kerî bütün müesseselerce kendisine yardımcı
olunan yeni Hükümetin ihtiyacı olmamak lâ
zımdır.
Kuvvetli ve inandırıcı olarak is başına getiri
len yeni Hükümetten beklenilen gerekli reform
ları süratle gerçekleştirmektir. Bu hususta son
günlerde gazetelerde çıkan uzun samandanberi
istenen ve beklenen toprak reformunu Hüküme
tin ele aldığı yolundaki haberler sevinç verici
dir. Bu haberden bilindiği nisbette her halde ki
en çok içlerinde borçlu olmayanı buîunmıyan
ve bu sebeplerden de bedeli mukabilinde hattâ
toprağının tamamının satış veya kamulaştırıl
masını hemen ve seve seve istiyecekleri kuvvet
le tahmin edilen Güney - Doğudaki arazi sahip
leri ile topraksız köylüler memnun olacaklar
dır.
Güney - Doğudaki arazi sahiplerinin hemen
hepsi arazilerini satmaya hazır durumdadırlar.
— 519
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Bilinen bir husustur ki, Keban Barajı dolayısiyle Elâzığ'da arazileri baraj sahasına giren
köylülere Güney - Doğuda arazi satmalınması
işine girişildiğinde Güney - Doğudaki arazi sa
hipleri arazilerini satabilmek için adeta sıraya
girmişlerdi. Gazetelerde yer alan toprak refor
mu hususundaki şartlarla olmak üzere, binalar
ve apartman daireleri inhisarını önlemeyi, Dev
let daireleri için ödenen ve astronomik rakamla
ra baliğ olduğu söylenen kiralardan kurtulma
yı, sermayenin likiditesini, yatırımların sanayi
sahasına intikalini ve vatandaşları bu yolla da
mesken sahibi kılmayı temine medar olabilece
ği sanılan bir tatbikatın içine girilmesinin ne
dereceye kadar faydalı olabileceği hususunun
da düşünülmekte olduğu tahmin edilir.
örfi idare ilânı, örfi idare Kanunu, Anayasa
tadilâtı yeni tedbirler gibi hususlar muvakkat
bir zaman için huzur ve asayişi belki temin ede
bilirler. Fakat devamlı huzuru temine ve mese
leleri halle kâfi gelemezler. Bu bakımdan «ce
zalar cürümleri önlemez» sözünün ışığı altında
hareketle, meselelerin esas nedenlerine inilerek,
Anayasa ve mevcut mevzuat çerçevesi içerisin
de devamlı huzur ve asayişi temin yollarını ara
mak; sosyal, ekonomik ve kültürel eşitlik, gü
venlik ve kalkınma tedbirlerini rasyonel ve ra
dikal bir şekilde ele almak, gittikçe artan fiyat
ları ve hayat pahalılığını önlemek ve gidermek,
işsizliğe çare bulmak ve memleket için gerekli
reformları biran evvel gerçekleştirme yoluna
girmek gerekmektedir.
Muhterem senatörler, Anayasada mutlaka
tadilât düşünülüyorsa, bu, kanunlarda Millet
Meclisi yerine nihai merci olmak, gensoru ve
Hükümete güven oylamasına iştirak edebilmek,
Birleşik Toplantı Başkanlığının Senato Başkanı
tarafından veya meclisler başkanlarınca sıra
ile deruhte edilmesi gibi Cumhuriyet Senatosu
nun hakkı olan hususlarla zaman kaybını önle
mek bakımından bütçe müzakereleriyle Hükü
met programlarının okunuşu, müzakeresi ve
oylamalarının Birleşik Toplantıda yapılması gi
bi hnsuslar üzerinde düşünülmelidir. Gensoru
ve Hükümete güvenoyu meselelerinde Cumhu
riyet Senatosunun yapısı ileri sürülürse, Anaya
sanın referandumla millet tarafından kabul
edilmiş bir Anayasa olduğu, bu itibarla Anaya
sadaki bütün müesseselerin menşeini millî irade-
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Sonra, ikinci bir şeyi arkadaşlar; çok kıy
metli olabilir, dışarıdan aldığı vekilleri; ileri
geri bir şey söylemek istemem, ikna, görüyo
rum ki, dışarıdan beyin diye getirdiği vekiller
kadar, asgari onlar kadar gayreti, ÜOIÜS:, hafı
zası, çalışkanlığı ile temayüz etmiş arkadaşla
rımız bu Parlamentonun içinde vardır. Benim
Sayın Nihat Erim hoca,m, Sayın Başvekilim ve
killeri seçerken dışarıdan bana beyin nıakinası
getiriyor. Getiriyor ne oluyor Getiriyor daha ilk
günü para bulacağım diyor, her şeyden para
bulacağım diyor, bir - iki hafta sonra günlük
ödemeler için para yok. Daha scnra enflâsyon
var, diyor. Bu Parlâmentonun içinde bu hataya
kimse düşmez.

Geliyorum su zavallı Adalet Partisine. Ya
ni evvtlce aklıma gelse, gelirken belki arka
daşları kızdırırım diye istifa dilekçesi verir
dim. Ayrılır, sonra girerim. Çünkü, bir dilekC3 ile müstakil oluyorsun. Arkadaşlar, su Hü
kümetin teşekkül tarzını düşünelim.. Ne için
geldi? Evvelâ anarşik düzeni rayına oturtmak
için. Kabul, beraberiz. Bu bir. iki; Anayasanın
öngördüğü reformdan yapmak için geldi. Ora
sı da kabul. Peki yapacaksın. Nasıl yapacak
sın? Rey lâzım. Şimdi grupun yok. Müstakilin.
Sen bir defa bağımsızsın. Vekillerin, hattâ par
tili vekillerin dahi şahsiyeti hükmiye ile alâ
kası elmıyan vekiller durumundadır. Bağımsız
sın, reyi nereden alacaksın?

Sonra denizaşırı sayın bir arkadaş geliyor,
kabiliyetli olabilir, her şeyi yerinde olabilir.
Gelir gelmez, daha Devlet arşivlerine müra
caat etmeden, birtakım rakamlar ortaya atı
yor. Hele bir otur yerine, ısın, iktidardasın, her
şey elinde, görüş, konuş. Sayın hocama şunu tav
siye ediyorum. Şimdi, bu vekillerin bir tarafı
na da ağırlık yapıştırmak lâzım. Devlet adamı,
ağzından çıkanın memleket politikasına, eko
nomik sahasına, memlekete olan zararlarını,
neye, nelere malolacağmı bilmesi lâzım.

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Vermez
sin, Verme. Verme bakalım hadi..
SAFFET URAL (Bursa) — Çıkar baklayı,
çıkar.
BAŞKAN — Sayın Deliveli, bir dakika. Bir
hususu hatırlatmaya mecburum. Sayın Hazerdağlı, rica ediyorum, sükûnet buyurun. Efen
dim şimdi size yüksek dereceli memurların
nakilleri hakkında görüşmek için Genel Ku
raldan izin aldık. Şimdi dışanya taşıyoruz ve
bu taşma sebebi ile de Genel Kurulda düzeni
bozuyoruz. Bana yardım ediniz, rica ederim,
sadede dönünüz.

Bir yere daha temas etmok isterim. Dün Sa
yın Sadi Kocaş, Genel Başkanına tarizde bu
lundu. Hukukun, ceza hukukunun anakaidesi
olan makabline teşmil hükmünü açıkça or
taya attı. Arkadaşlar, Avrupa'da oka bu kadar
hatadan sonra bir insan veîdl olarak kalamaz.
Güç belâ Adliye Vekili tamir etti. Yine enf
lâsyon işini Adliye Vekili tamir etti.
Şimdi, inanın ilk geldiği zaman hakikaten bir
kabiliyet diyorduk. E, var birader, bu Meclisin
içinde bu kadar insan var, bunlar kadar kabi
liyetli insan var. Şimdi buraya gelmek istiyo
rum.

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Hayhay efendim.
Arkadaşlar, rey vereceğiz. Rey vereceğiz;
çünkü biz vaktiyle söylediğimizi iddia ettiğimis meselelerin halli için reyi vereceğiz. Ama,
siz inkâr edip- nasıl vereceksiniz? Ben onu düsünüyorum.
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Zorla rey
verilmez.
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Memleket
menfaatine rey verin.

SIRRI ÂTALAY (Kars) — Deliveli gibi,
MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Sıra
sana da gelir.
Kabiliyetli insanları burada bulamayıp dı
şardan getirdiğine göre, hiçolmazsa reye kıy
met vermenin lüzumunu, sayın hocamdan, Ana
yasa hocamdan bekliyorum. Şu memleketi za
rara götürmeden tasvlye mi yapacaksın? Umum
müdür, müsteşar tasviyesi bu işe kâfi gelmez.

I
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bu saçj maları dinlemeye mecbur muyuz?
|
MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Arkaj dağlar; şuraya gelmek istiyorum. Şimdi, bir
A. P. devrinde umum müdür olmuş diye geldi
ği günden itibaren müsteşarından umum mül dürüne kadar değişirse, bu, tasvibedileçek bir
\ hareket olmaktan çıkar. Sonra da gelir rey
j istersiniz. Buradan beyan ediyorum; bizi gü-

j
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j
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venoyuna Sayın Demirel zorlamıştır. Ama böy
le giderse, partizan tutum; bitaraf, partiler
üstü durumdan ayrılır da tek taraflı, muay
yen hedefe yönelir, hedef de A. P. olursa bun
dan sonra rey, güvenoyu alamaz, Bu Hükü
met düşecektir. Bu Hükümet düşerken de A. P.
nin şerefli parlömanterleri de bissoslni alacak
tır. Saygılarımı sunarım.
SALİM HAZSEDAĞLI (Elâzığ) — Yok ca
nım yavaş gel.
5. — BAŞKANLIK
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SIRRI AT ALAY (Kars) — Ne hissesi alaoükt.î.r, ne hissesi? Hacı Ali Demirel hissesi mi?
MUSTAFA DSLîVELi (Hatay) — Gel Sen
de gör.
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — İstika
metimizde bulunuyoruz. Demirerin soru ile rey
vermiş. Senin verdiğin reyle Hükümet kalkınacaksa!

DlVAMNINr GENEL KURULA SUNUŞLARI
2. — Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi Üyesi
Nasır Saydam'ın, Yüksek Hâkimler Kurulu
adaylığından vazgeçtiğine dair dilekçesi.

1. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
kanı Osman Olcay'a, dönüşüne kahır, Devlet Ba
kam, Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş'm vckil\lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tczkciesi
(3/1036)

BAŞKAN — Dilekçeyi okutuyorum.

Yüce Senato Başkanlığına
Ankara
Cumjhuriyet Senatosu Başkanlığına
Yüksek Hâkimler Kuruluna Senatodan se
Vlazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka çilmem için başvurmuştum.
nı Osman Olcay'ın dönüşüne kadar, Dışişleri
Adaylıktan vazgeçtiğimden, seçimlere ka
Bakanlığına, Devlet Bakanı - Başbakan Yar tılmamam için gerekli işlemin yapılmlasına müdımcısı Sadi Koçaş'm vekillik etmesinin, Baş | saade ve delâletinizi saygı ile rica ederim.
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu !
Yargıtay Üçüncü Ceza
ğunu arz ederim. (3/1036)
Dairesi Üyesi
Nasır Saydam1
Cevdet Sunfay
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu, gereği
yapılacak.
BAŞKAN — Bilgilerine sunulmuştur.
BAŞKAN — Sunuşlar vardır, okutuyorum.

6. — GÖRÜŞürLEN İŞLER
1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İsler ve
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu
(M. Meclisi 1/438; C. Senatosu 1/1217) (S. Sa
yısı : 1065) (1)
BAŞKAN — Şimdi Geçici Komisyon Başkan
m Sayın Yiğit Köker'in, bir yazısı viar, okutu
yorum,
(1) 1605 S, Sayılı basmayazı tutanağın sonundadtr.
52

Yüksek Başkanlığa
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun
tasiarısı tabedilerek, dün sayın üyelere dağıtıl
mıştır.
Tasarının önemine ve mahiyetine binaen,
Gelen Kâğıtlardan gündeme alınarak, gündem
deki diğer bütün işlere takdimen, öncelik ve
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Geçici Komisyon Başkanı
Ankara
Yiğit Köker
BAŞKAN — iki husus teklif ediliyor: Bi
risi gelen kâğıtlardan alımarak gündeme alın-
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lenmemiş olduğu halde son safhalarında sıkın
tılı bir hal alan ve birkaç gün evvelki takdim
konuşmasiyle çelişki arz eden bir teklifi yük
sek huzurunuza getiren zamanın Sayın Maliye
Bakanının o teklifi de, başta toplanıp toparla
nan Adalet Partisi Grupu olduğu halde, Senato
muzun takındığı haklı tavır karşısında geri
alınmaya mahkûm edilmiş idi.
Değişiklikleriyle kanun çıktıktan sonra yi
ne Devletin malî gücünü bildiği farz edilenle
rin tasariyle kat sayısı 7 olarak teklif ve kabul
edilmişti.
Filvaki, 1327 sayılı Kanunun ek geçici 33
ncü maddesinde intibakların sona erdirilmesine
intizaren emekli aylıklarının kanuni şeklinde
ödenmesi Mart 1971 e bırakılmıştı. Fakat dik
kat buyurtılsunki bu geçici maddenin sevk ve
kabulü, intibak işlemlerinin tamamlanması zorunluğundan doğmuş olup ilerici 1101 sayılı Ka
nunda bir değişiklik getirmiyordu.
Devlet memurlarının kanunlarından fayda
lanmaları ile, yürürlük tarihinden itibaren,
emekliler de 1101 sayıl? Kanunla doğan hakla
rına kavuşmuş bulunuyorlardı ve eğer kanun
lar oylamak için değil de uygulanmak için çı
kıyorsa, müktesep hak sahibi olmuşlardır.
Sonra, evet sonra, hep biliyorsunuz, önce
Cumhuriyet Senatosunda görüşülerek geçen
Bütçe Kanununa, Hükümetin kanunu uygula
mama suçluluğuna düşmesini temin için Millet
Meclisinde bir 27 nci madde eklettirilerek 1101
sayılı Meclislerin iftihar Kanununun uygulan
masını geri bırakılması gibi haksız olduğu ka
dar hukuk ve Anayasaya aykırı bir yola gidil
di.
Anayasamızın temel organı Parlâmentodan
sadır olan benzeri bir tasarruf Anayasa Mahke
mesince iptal edilmiş olduğu cihetle iptale uğrıyacağı biline biline kanuna bu yolda madde
eklenmesi sıkışıklığı bertaraf için tutulan bir
şaşkınlık yolu olup mukadder akıbeti yakında
Anayasa Mahkemesinden beklenmektedir.
Bu vesile ile bir kütlenin hakkına taallûk
eden içtihada bağlanmış bir konuda, hazırlık
larının tamamlandığı duyulan mevzubahis mad
de hakkındaki kararın geciktirilmesinin müspet
bir puana bağlanamıyacağını da ifadeden ken
dimizi alamıyoruz.
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izahına çalıştığımız bu gerçek durum karşı
sında 1101 sayılı Kanunun hükümleri işlemek
te olup bu kanunun getirdiği haklar emekli küt
lesi için kesinlikle kazanılmış bir hak mahiyetin
dedir ve Millet Meclisince konulan tehir mad
desi hukukîlikten mahrum olduğu ve bu husus
bilinerek yapıldığı için müktesep hakkı orta
dan kaldırma çabası her türlü mesnetten mah
rumdur.
Şimdi, biz, kazanılmış haklara tasaddi peşin
den sürükleniyoruz. Yeni Hükümetin Sayın
Maliye Bakanı, Devletin malî gücünün yeter
sizliği ve âdeta aczini ileri sürerek insanca ya
şamanın asgari şartlarını getirmiş olan ve mük
tesep hak tevldetmiş bulunan 1101 sayılı Ka
nunu geri götürmenin gerekçesini vermek isti
yorlar. Malî durumumuzun bozukluğu yolunda
Sayın Maliye Bakanının sözlerine inanıyoruz ve
bu neticeden kendilerini ve Hükümetlerini so
rumlu tutmanın haksızlığını kabul ediyoruz.
Ancak, vaziyet ortada iken kat sayıyı 7 olarak
kabul eden organların, bu kat sayının müessir
sahası olan memur aylıklarını haliyle tutarak
1101 sayılı Kanundaki ileri prensipleri geri gö
türmek suretiyle yalnız emeklilerden haklarının
kıskanılmasına mâkûl, mantıkî ve hukukan ge
çerli bir gerekçe bulmak mümkün değildir.
Bu fırsattan faydalanarak Sayın Maliye Ba
kanına ve evleviyetle üyesi bulunduğu Hükü
mete hâkim olan basm yoluyla ve elimizdeki ta
sarının komisyonda görüşülmesi sırasında yap
tıkları konuşma ile kamunun bilgisine intikal
eden görüş ve endişeleri üzerinde durmakta fay
da umarız.
Sayın Hükümet, memur aylıkları ve emekli
aylık ve ikramiyeleriyle piyasaya intikal ede
cek paranın karşılığında malı artırmak müm
kün olmadığı için enflâsyona ve verileni alıp
götürecek hayat pahalılığına yol açacağını söy
lüyorlar.
Meseleler donmuş haliyle alınır ve yeni şü
mullü tedbirlere girisilmezse, bu görüş doğru
dur. Bu neticenin sorumluluğu yeni Hükümet
te olmadığı için de bu görüşün ortaya konulma
sında kendileri bakımından bir sakınca görünmiyebilir. Fakat, Devlet, devamlılık ifade etti
ğine göre, meseleye çeşitli yollardan tedbir ara
ma ve alma yerine dondurucu nitelikteki bu
görüşe bağlanmanın isabetli derecesi düşündü
rücüdür.
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ra konmadığı gözden kaçmıyacaktır. Bu yetmi
Türk Maliyesini bataktan kurtarmak, borç
lanmadan kendi yağımızla kavrulmak ve hassa
yormuş gibi Emekli Sandığında biriken fazla
ten bu itiyadı almak, millî imkânları cari gider
lığı da Hazineye aktarmaya kalkılır, emeklinin,
lere sarf etme yerine verimli sahalara intikal > dulun ve yetimin haklarına dokunmak suretiy
ettirmek doğru ve zaruri olan şeylerdir. Ama,
le daha fazla koparılmaya çalışılırsa, bu hal,
tüketimi kamçılamadan üretimi artırıcı tedbir
devlet baba adaletine uygun düşmez.
ler alma yerine, dolayısiyle üretimi dondurucu
iki yıl evvel kabul ettiğimiz kanunla doğan
bir netice tevlidedecek tarzda, pek mahdut bir
ve müktesep hak mahiyetini alan bir hakkı geri
zümre dışında, büyük çoğunluğun esasen asgar
alırken acaba hayatın ucuzlaması sebebiyle
haddindeki tüketiminin eteğinden çekmenin tek
emeklilerin alacağı para ile millî bünye bakı
yol olduğu görüşünü paylaşamıyoruz.
mından had ve hududu taşan bir refah seviye
sine çıkacakları iddiası ortaya konulabilecek
O takdirde, memleket içi ekonomik hareket
midir? Diye düşünülebilir. Şüphesiz ki hayır!
de "duracak ve Hükümet nasıl finansman ka
Aksine, korkunç hayat pahalılığını karşısında,
nunları getirirse getirsin tahminlerini gerçekleş
zaten sıkıntılı bir memuriyet hayatından gelen
tirme imkânını bulamıyacaktır.
emekli ve hele onun dul ve yetimleri âdeta yarı
Tüketici memur ve emekli kütlesinin eline
açlığa mahkûm haldedirler.
geçen paralar, evvelâ rasyonel çalışma, olarak,
Velhasıl, bu tasarı; girişte arz ettiğim gibi
sonra da, bir elden verilenin diğer elden vergi
Hükümetlerin
ve Meclislerin burunlarının ucu
olarak alınması suretiyle fayda sağlar. Bunu dü
nu
görememiş
olduklarını gösteren, müktesep
şünmekte isabet ummaktayız.
haklan ihlâl eden bir nitelikte olduğu için,
Memur ve emekli üç kuruş alacak ve bunu
dünyanın her yönden ileri gittiği bir safhada
piyasaya arz edecek ise, bu paralar toprağa
geri götürür karakter arz ettiği için, Millî Gü
gömülmiyecek, sermayeye inkıiâbederek iş ha
ven Partisi olarak bu tasarıyı asla olumlu bul
yatını geliştirecek, yeni iş sahaları açılmasına
muyor ve işte bu vasfiyle siyasi tarihimize tak
yardım edecek ve bu suretle hem işsizlik önle
dim ve tescil ediyoruz.
necek hem de Devletin gelir kaynaklan geniş
Ayrı olarak bu kanun tasarısı; 1101 sayılı
lemiş olacaktır.
Kanunla elde edilen eşitlik prensibini de artı
Fırsatçıların, imkânları inhisarına almaları
racağı
yerde götürüyor. Özellikle, Geçici Ko
konusuna gelince; işte Devlet, buna asla imkân
misyonumuzun
kabul şekliyle Senatomuzun
vermiyecek tedbirleri almalıdır. Hususiyle bu
bünyesine
uygun
düşmiyen bir haksızlık ve ada
tedbirleri almak, doğuşuna bakılırsa, bu Hükü
letsizlik
de
getirilmiş
bulunuyor.
met için mümkündür.
Kaldı ki, bütün mesele emekli hak ve im
kânlarında mı toplanıyor sorusu vicdanları tır
malamaktadır.
Dahası var, gerçi Devlet bir bütündür ve
Emekli Sandığı da bu bütünün bir parçasıdır.
Ama, sistemi muhafaza ettiğimiz sürece
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının tabi
olduğu statü, memuru ayrı tutarak bu Sandı
ğın hak ve imkânlarına fazlasiyle el atmayı.
haksız bulur. Bizim memleketimizde, bâzı mem
leketlerde olduğu gibi, emekli aylıkları Devlet
bütçesinde yer almamıştır, iktisadi Devlet Te
şekkülü olan Emekli Sandığı iştirak paylarına
yatırım gelirlerini de ekliyerek, emeklilerin
1101 sayılı Kanunla kazanılmış haklarını fazlasiyle karşılamaya muktedir bir müessesedir.
Bütçemize emekli iştirak payı olarak bir pa- j

Kısaca izah edelim : Eski maaş kanunlarımı
za göre 150 asli maaş yani 2 700 lirayı çoktan
haketmiş bir yüksek dereceli memur bugünkü
intibak hükümlerine göre 1 nci dereceye otur
tulmuş olsa bile 925 karşılığı olarak 050 lira
esas alınmak suretiyle kat sayı ile çarpımı so
nucu emekli aylığı alacaktır. Halbuki bir su
bay, albay rütbesini alınca 1 000 karşılığı ola
rak kat sayısı ile çarpılacak esas miktar 695
olacak ve bu suretle ayda 320 liralık fark do
ğacaktır.
Ayrıca, Geçici Komisyon, gösterge üstü yük
selmeleri de sivil emeklilerden kıskanma yoluna
gitmiş bulunuyor ve sivil - asker tefrikini ye
niden yaratıyor. Yıllarını millet hizmetinde
harcamış yüksek dereceli devlet memurları ve
yüksek hâkimlerden eşitliğin en tabiî ve en za-
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ruri icabı olan bir hak esirgeniyor. Meselâ, ge
neraller emekliliklerinde gösterge üstü farkına
göre emekli aylığı alacak ama, Anayasa Mah
kemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkan ve
üyeleri ve Müsteşarlar bu farkı alamıyacaklardır. Bu haklı, adaletli bir tutum değildir vs
mâkul bir izaha bağlanamaz. Rahatlıkla ifade
edelim ki, bu tutum 12 Mart muhtırasının mâna
ve ruhu içinde de yerini bulamaz.
'Sosyal Sigortalar mevzuatına göre işçilere
bağlanan emekli aylığı ile memurlarınki muka
yese edilirse daha bugünkü haliyle daJhi memur
lar aleyhine kendini gösteren neticenin bir ra
hatsızlık verdiğini de iç âlemimizde hissetme
miz icabeder.
Bundan başka emekli aylık ve ikramiye fark
larının tediyesinin, vuslatın bir bahara bırakıl
ması kabilinden, Hükümet kararma terkedilmiş
olmasının da dikkate değer olduğunu arza mec
buruz.
Emekli aylık farklarının; Devlet memurları
aylıklarının da aynı talihsiz akıbete uğratılmış
olması sebebiyle Hükümet tasarrufunda zaman
terksdilmiş olması mazur görülse de, ikramiye
farklarının da aynı akıbete uğramaları haksız
ve isabetsizdir. Hep biliyoruz ki, Devlet Memur
ları Kanununun malî hükümlerinin uygulanma
sına ve ondan sonra da emeklilik durumunun
ne olacağının öğrenilmesine intişar dönemini
yaşadığımız cihetle, 1 Mart 1970 den bu yana
kendi istekleriyle emekli olanların sayısı yok
denecek kadar azdır. Yaş haddi, hastalık veya
hayati önemdeki zaruretlerle emekli olanların
sayısı da, fark ikramiyeleri altından çıkılamıyacak meblâğa varan miktarda değildir.
Bu dönemde emekliye sevk edilenler ellerine
geçmiş olan ikramiyelerinin, farkları almaları
halinde ömürlerinin sonunda başlarım sokabi
lecekleri bir meskene bağlama düşüncesi ile, sıkı
sıkıya muhafaza etmektedirler.
Şimdi, emekli olurlarken verilmesi ve hem
de 1101 sayılı Kanuna göre verilmesi ieabeden
ikramiyelerinin bugünkü kırpılmış hali ile fark
larının ödenmesi de bilinmez zamana bırakılırsa,
her sevin pahalandığı ve daha da pahalanmıyacağmm teminatının verilemediği bir zamanda
mevcutları ile mssken edinmeleri mümkün olmıyacak ve muhafaza etmekte oldukları ikramiye
paraları da ellerinden çıkacaktır. Bu takdirde,
emeklilerin, kendilerinin ne diyecekleri malûm
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ama, onlardan kalacak muhtaçlarının ömürleri
boyunca yağdıracakları bedduaların bizleri tut
ması mukadderdir. Onun için. ikramiye farkla
rının, aylık farklarından ayırdedilerek derhal
ödenmesi yolunun aranmasını Yüce Senatodan
ısrarla talebediyoruz.
Bu hususu maddesinde önergeye bağlamamız
için Hükümetin - Sayın Hükümetin dikkat bu
yurmasını rica ediyorum - 1 Mart 1970 ilâ 1 Ha
ziran 1970 tarihleri arasında kaç kişinin emek
liye sevk edilmiş olduğu ve aldıkları ikramiye
lerle farklarının ne tutacağının bilgisini hazır
layıp açıklamasını da önemle rica ediyor ve bek
liyoruz.
Sayın arkadaşlar; bu vesile ile Emekli San
dığının şikâyet mevzuu olan bir tutumuna da
yüksek huzurunuzda işaret etmek isterim :
İstiklâl Madalyasından ötürü aylık alması
iktiza eden binlerle, onbinlerle kişinin muame
leleri ilgili bakanlıktan yani evvelâ Millî Sa
vunma Bakanlığından, sonra da Maliye Bakan
lığından Emekli Sandığına intikal etmiş olduğu
halde bu muameleler bir türlü tekemmül etti
rilmiyor ve sayısız vatandaş, kanunla hak sa
hibi olan vatandaş bu paraları almak için her
zaman müracaatlarını devam ettiriyorlar. O iti
barla Emekli Sandığmm da bu işi bir an evvel
bitirmesi lüzumunu ve bu arada emeklilerin
müstakbel durumlarını kendisine emanet etti
ğimiz Emekli Sandığının masrafçı veya yatırım
larını lükse kaçan sahalara götürmeden, mem
leketin yararına olan sahalara sevk etmek su
retiyle hem iştirakçilerin haklarını garanti al
tında tutmak ve hem de memlekete daha çok
faydalı hizmette bulunmak yolunu ihtiyar et
mesini de hatırlatmayı vazife biliyoruz.
Sayın arkadaşlarım, gerçekçi, adaletli ve in
saflı bir görüşle ve fakat arz ettiği hususiyete
uygun düşen acılığı ile yüksek huzurunuza ge
tirdiğimiz bu tasarıyı olumlu karşılamanın müm
kün olamıyacağmı üzülerek arz ediyor, tam so
rumlulukla meseleleri değerlendirme yapı ve
yeterli]iğindeki Millî Güven Partisinin görüşle
rine asil vicdanlarınızın açık tutulmasını diliyerek Millî Güven Partisi Cumhuriyet Senato
su Grupunun derin saygılarını sunuyorum. He
pinize benden de saygı ve sevgiler. (M= G. P, sı
ralarından, alkışlar)
BAŞKAN — O. H. P. Grupu adına Sayın
Salih Tanyeri, buyurun efendim.
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C. H. P. GRUPU ADINA SALİH TANYE
Rİ (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli sena
törler; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanunu, ek ve geçici maddeler eklen
mek için, bir kere daha huzurunuza gelmiş bu
lunmaktadır,
Esefle ifade edelim ki. 1950 yılında yürür
lüğe girmiş olan 5434 sayılı Kanun, şimdiye ka
dar hep emeklilerin lehinde değişiklikler, yapıl
mak üzere Meclislerde operasyonlara tabi tutul
muş iken, bu defa sosyal hukuk devleti ilkesi
nin temeli olan, sosyal adalet ve müktesep hak
prensiplerini zedeliyerek emeklilerin görünüşte
lehinde, fakat gerçekte aleyhinde bir durum ya
ratmak üzere kürsüye getirilmiştir. Halbuki,,
7 . 2 . 1969 tarihinde kabul edilen ve bir re
form niteliğinde olduğu için herkes tarafından
alkışlanmış ol; ~. 1101 sayılı Kanun, bugün üze
rinde durduğumuz meseleyi bir daha ele alma
ya lüzum kalmıyacak biçimde kesin olarak çö
zen hükümler tanımakta idi. Nitekim, bu kanu
nun gerekçesinde ayrıca tasarıda, «ilerde aylık
tutarlarında yapılacak her yükseltmenin de
emekli ve yetim aylıklarına, intikali nazara
alınmıştır,» denmekte idi.
Bu kanunun ek 2 nci maddesi, «kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten sonra, barem, teşki
lât, kadro ve saire, kanunlarda yanılacak deği
şiklikler sonunda aylık tutarlarında husule ge
lecek yükselmeler aynı rütbe, kadro unvanı ve
dereceden sağlanmış olan emekli. ?,di malûllük,
vazife malûllüğü aylıkları ile dul ve yetim ay
lıkları hakkında da uygulanır.» şeklinde hükmü
ihtiva ediyor.
Tasarıyı Meclise sovk eden Hükümetin Sa
yın Maliye Bakanı Meclisteki konuşmalarında
personel aylıklarındaki yükselişlerin, ayrıca bir
hüküm sevk edilmeden, emekli, dul ve yetim ay
lıklarına intikal edeceğini ifade etmişti ve de
mişti ki;
«Umumi hüküm her bal ve kârda maaşlarda,
derecede, kadroda, baremde değişiklik olduğu
takdirde bu, yeniden bir kanun çıkarmaya lü
zum kalmadan doğrudan doğruya daha önce
eemkli olmuş zata uygulanacaktır.»
Yine bu müzakere sırasında Mecliste parti
mizin Trabzon Milletvekili Sayın Hamdi Orhon:
«Bu tasarı personel sisteminde vâki olacak ma
aş ayarlamalarının emeklilere aynı nisbette in
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tikalini sağlıyan bir tasarıdır» demek suretiyle
muhalefet adına da bu kanunu alkışlamış bulu
nuyordu,
Şu halde, bunlara göre 1965 te kabul edil
miş ve fakat malî hükümlerinin uygulanması,
sınıflandırmanın tüzüklere bırakılmış olmasının
Anayasaya aykırılığı sebebi ile ertelenmiş ve
nihayet 1327 sayılı Kanunla yürürlüğe konul
muş olan Devlet Memurları Kanununun uygu
lanması ile birlikte yeni miktarların bir kanun
mevzuu yapılmadan emeklilere de tatbikini ge
rektirmekte idi. Çünkü, 5434 sayılı Kanunun 41
nci maddesi, «Emekli aylığı, iştirakçilerin fiilî
ve itibari hizmet müddetleri toplamına göre ve
vazifeden ayrıldıkları tarihteki keseneğe esas
aylık veya ücretleri tutarı üzerinden bağlanır.»
demektedir,
Yani prensip; emekli maaşının keseneğe esas
olan maaşın brüt tutarı üzerinden bağlanması
dır. Fakat 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 1966 Martında yürürlüğe girmesi gere
ken malî hükümlerini önce 4 yıl 10 ay ertele
dikten sonra 1 . 12 . 1970 tarihinde 1327 sayılı
Kanunla yürürlüğe koyan eski hükümet. Mec
lise 11 . 2 . 1971 tarihinde sevk ettiği kanım ta
sarısı ile bu prensiplerden rücu etmiş ve bunun
nedenini de ancak, «1101 sayılı Kanunla emekli
aylıkları nisbeti 30 yıl için % 70 e yükseltilmiş
olduğundan, yeni aylık tutarlarından emekli ay
lığı bağlandığı takdirde veya evvelce bağlanmış
aylıkların yükseltilmesi halinde, emeklilerin
eline geçen aylıklar, görevde iken ele geçen ay
lıklardan fazla olmaktadır.» biçiminde ifade et
miştir,
Yani, tasarıyı Parlâmentoya sevk eden eski
hükümetin 1101 sayılı Kanunu uygulamaması
nedeni; emeklilere bu kanun uygulandığı tak
dirde, emeklilerin eline çalışandan daha fazla
para geçeceği nedenidir.
Oysa, 1327 sayılı Kanunun esası olan 657 sa
yılı Kanunun 43 ncü maddesi ile gösterge ve
154 ncü maddesi ile katsayı esasını kabul etmiş
ve dolayısiyle 1101 sayılı Kanunu sevk eden
Hükümet, yukarda metnini verdiğimiz ek 2 nci
maddenin bu şartlar içinde uygulanmasının, bu
gün mahzur olarak gösterilen, neticeyi verece
ğini bilmekte idi ya da bilebilecek durumda idi.
Bu itibarla, görüşmekte olduğumuz tasarı
nın eski hükümet tarafından ileri sürülen ge-
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rekçesinin samimî ve hüsnüniyet kaidelerine uy rettir. Buna göre, emekliler içinde Devlet Per
sonel Kanununun öngördüğü gösterge ve kat
gun olduğuna inanmıyoruz. Bu samimiyetsiz
sayı sistemi uygulanacaktır. Ancak, gösterge
davranış aynı zamanda memlekette kanunlara
tablosunun tesbitinde Devlet Personel Kanunu
ve Hükümet edenlere itimadı zedelemek tehli
nun
43 ncü maddesinden ayrılınmış ve hangi
kesini taşımaktadır.
esasa
dayandığı pek anlaşılmıyan, ya da ilmî
Kaldı ki, bu durum, yani bugün mahzur ola
esaslardan ziyade, emeklinin, çalışandan mut
rak ileri sürülen emeklinin çalışandan fazla
para alması keyfiyeti, 1101 sayılı Kanunun ya laka az para almasını sağlıyaeak hesaplar ne
ticesinde ampirik bir cetvel vücuda getirilmiş
yını tarihinde de böyle idi. Başka bir ifade ile,
tir.
emekli ücretinden vergi ve bono kesilmediğin
den 1101 sayılı Kanunun esasında bu durum
Buna göre, en yüksek gösterge 695, en kü
mevcut idi.
çük gösterge 70 dir. Bu itibarla önümüze geti
Gerçekten 1327 sayılı Kanunla ilga edilen
rilen tasarının öngördüğü sistemi müdafaa et7244 sayılı Kanuna göre, 1 nci derecede memu miye imkân yoktur. Emekliler, hattâ neşri ta
run maaşı 2 700 lira idi. Bundan 216 lira emek
rihinde memur bulunan tekmil personel için
li keseneği, 50 lira bono karşılığı ve 593 lira
müktesep hak teşkil etmiş bulunan 1101 sayılı
Gelir Vergisi tevkif edildikten sonra ele 1 841
Kanun, emeklilerin hizmet sürelerine göre ça
lira geçmekte idi. Halbuki 1101 sayılı Kanunim
lışandan % 20 ilâ % 40 noksan para almala
uygulanması ile 30 yıllık hizmeti olan 1 nci de rını öngörmüştür. Çünkü, brüt miktarı üzerin
receden emekli olan bir memura, 1 890 lira ve
den % 22 kesenek ve karşılık kesildiği takdir
rilmeye başlanmış idi ki; bu çalışanın eline ge
de 30 yıl hizmet etmiş bir memura brüt mikta
çenden, 49 lira fazla idi.
rın % 70 inin emekli aylığı olarak verilebile
Ne var ki, o rejimde yan ödemeler mev- ceği 1101 sayılı Kanunun hazırlandığı sırada
cudolduğundan bu durum maskelenmiş akıyor uzmanlarca hesaplanmış ve memurlardan bu şe
du. Fakat yan ödemesi oîmıyan bir memur için
kilde kesenek ve kurumlardan karşılık alındı
durum bizim söylediğimiz gibi idi. O zaman mah ğı halde şimdi brüt miktarın çok altında olan
zurlu görülmiyen ve sosyal bir reform olarak ni
yeni göstergelerin meydana getireceği miktar
telendirilen bu durumun şimdi rakamlar yük
üzerinden emekli aylığı bağlanılmak istenilme
seldi diye neden mahzur olarak gösterilmek is
sini sosyal sigortacılık prensipleriyle de telif
tendiğini anlamak biraz zordur.
etmek imkânı yoktur.
Bununla beraber bugün dahi 1101 sayılı
Şimdi, 1101 sayılı Kanunun öngördüğü
Kanunun emeklilere, çalışanlardan fazla bir
%
30 az alma keyfiyeti, çalışanın aldığı aylık
imkân sağlıyacağı ifadesi doğru değildir. Çün
100
hes ab edildiğine göre ayarlanmıştır. Yani
kü, örneğin; 1 nci derecede bir memurun eli
çalışmakta olan devlet meruru 100 alacak,
ne 5051 lira geçmekte, 1 nci dereceden 30 yıl
emsali
emekli bundan 20 eksik % 80 alacak,
üzerinden emekli olan bir memur ise, 1101 sa
40
sene
itibari ile ya da 40 eksik % 60 alacak
yılı Kanun uygulansa idi 4 900 lira almak du
20
sene
itibarı ile, Eğer çalışana zam yapılır
rumuna girecekti, aradaki fark memur lehine
151 liradır. Fakat buna rağmen Hükümet, re ken, bu zam yeni bir kanun tesisine lüzum kalform prensibinden rücu ederek emeklilerin I madan aynı oran içinde emekliye intikal ede1101 sa;/ılı Kanunla müktesep hak teşkil et | çektir. Yeni sistemde ise, bu prensipten ayrıîınmaktadır. Ayrılış, gösterge tablosunun deği
miş olan ücretlerini mutlaka çalışandan daha
şik tertibinde görülmektedir. Buna göre çalıaz bir seviyeye düşürmek için çareler düşün
müş, Meclis Bütçe ve Plân Komisyonu, hem ! şanın 1 nci derecedeki göstergesi 1 000 iken
Hükümet tasarısından ve hem de Maliye Ko
emeklilerin 695 olmakta ve bunun katsayı ile
misyonu değiştirgesinden ayrılarak, yeni bir
çarpımından doğan hâsılanın % 80 i ya da
usul getirmiş ve Meclis te bunu kabul etmiş
% 60 ı emekli maaşı olarak bağlanmaktadır.
bulunmaktadır.
Bunun neticesi; emekli artık çalışandan otuz
sene hizmet yılı itibariyle % 30 noksan değil,
Bu usul de, emeklilere uygulanacak göster
ge levhasının değişik olarak tanziminden iba- % 48,65 noksan alır duruma gelmektedir, Bu
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suretle çalışana Personel Kanunu ile brüt %
160 civarında zam yapılmış, net ücrette bu zam
% 112 olmuş, buna mukabil emekliye yapılan
zam miktarı % 80 civarında kalmıştır. Kabul
edilen sistemdeki adaletsizlik te buradadır.
ıSayın Başkan değerli senatörler;
1101 sayılı Kanunun uygulanmasının bir
mahzurunun da emeklilik halinde çalışandan
fazla bir para sağlanması olanağının otuz yıl
hizmet süresini doldurmuş olan memurların
emekliye ayrılmaları sonucunu doğuracağı böy
lece Devletin, kalifiye elemanlarının ayrılma
sından müteessir olacağı faraziyesi olduğu be
lirtilmektedir. Bize göre meselenin bu şekilde
mütalâası da yersizdir. Ve aslında mahzur gibi
gösterilen husus, belki de iyi kullanıldığı tak
dirde, fayda sağlıyacaktır, şöyle ki :

Devlet, kamu personelinde bir standardizasyon
yapmak, iş kapasitesine uygun bir kadro vücu
da getirmek mecburiyetindedir. Devlet Perso
nel Dairesinin çalışmaları sonucu ortaya kona
cak standart kadro, mevcut kapasitenin büyük
mikyasta âtıl olduğunu meydana çıkaracaktır.
Biran için kadroların şişkin olmadığını kabul
etsek dahi, demin de arz ettiğim gibi, genç ku
şaklara istihdam yaratmak noktasından bu bir
fayda olacaktır. Kaldı ki, Devlet Personel Ka
nunu memurların, özellikle kalifiye olanlarına,
esas esprisine rağmen, birtakım yan ödemeleri
imkân dâhiline getirmiştir. 43 ncü maddenin ön
gördüğü üst göstergeler, tedarik zorluğu, mah
rumiyet ve iş riski ödemeleri bunun misalidir.
Şu halde, bunlarla çalışan memur yine emekli
den fazla para alacak demektir.

Bir defa emeklilik 1101 sayılı Kanunla dışarda çalışma imkânlarını kaldırmış olmasın
dan, çalışmaya alışmış olanlar için cazibesini
kaybetmiştir. Her ne kadar bu imkânsızlık Dev
let sektöründe olup, özel sektör için mevcut de
ğilse de, özel sektörde çalışabilecek durumda
olan kimsenin otuz yılı ikmalinde emekli ücreti
ne olursa olsun, ayrılıp, bu sektöre gitmesi dai
ma mümkündür. Şu halde meseleyi özel sektör
de çalışma olanağı bulunmıyan geniş kütle için
almak lâzımdır. Bunlardan pek çoğu, yukarda
da söylediğimiz gibi, çalışmaya alıştıklarından,
birkaç yüz lira fark için kendilerini genç deni
lecek yaşta atalete mahkûm etmek şıkkını ihti
yar etmiyecekierdir. Çalışmaya alışmamış, ata
leti çalışmaya tercih edecek kişilerin ise, Devlet
kadrolarında muhafazasından ise, ayrılmaların
da isabet vardır, zararlılık yoktur.

İleri sürülen diğer bir mahzur, 1101 sayılı
Kanunun uygulanmasının Emekli Sandığı için
kaçınılması imkânsız ağır bir yük teşkil edece
ğidir. îlk nazarda bunun esaslı bir mahzur gibi
göründüğü düşünülelbilirse de, tahlil edildiği
zaman bunun da doğru olmadığı meydana çı
kar.
Sayın Başkan, değerli senatörler;
Devlet son iki sene içinde Emekli Sandığı
Kanunu konusunda kapitalizasyon sisteminden
ayrılıp, emekli kesenekleri ile karşılıklarını büt
çeye irad kaydetmeye başlamış ve bugünkü ta
sarı ile de bu fiilî durumu hukukileştirmek iste
mektedir. Şimdi, emekli kesenekleri ile, karşı
lıklarının emekli maaşları ve sair masraflar çık
tıktan sonra bakiye gelir kaydedildiğine yani,
muamele bir bütçe muamelesi olduğuna göre,
emekliye ayrılacak fazla memurun aylığı bütçe
tasarrufu olacak, böylelikle bir tarafta maaş
larda yapılacak tasarruf, diğer tarafta emekli
aylıklarına karşılık tutulmuş olacak ve netice
de plâfon, Hükümetin iddia ettiği gibi, Hazi
nenin aleyhine değil lehine cereyan edecektir.

Diğer taraftan ilk ağızda fazla memurun
ayrılacağının kabulü dahi aşağıdan gelen ve
kadro tıkanıklığı sebebiyle tazyik yapan genç
ve kabiliyetli elemanların biran Önce işbaşına
gelebilmeleri yani, istihdam yaratılması nokta
sından bir fayda sayılmalıdır. Bugün Devlet,
mevcut potansiyelin kapasiteden fazla olması
sebebiyle, bir memur dengesizliği içindedir.
Tasfiye yapmasına imkân yoktur. Şu halde, bu
şıkkın müspet sonuçlanacağını düşünmek, bir
nevi tabiî tasfiyeye müncer olması noktasından
da, faydalıdır. Tabiî fayda, bu durumu rasyo
nel bir şekilde değerlendirmekle kabildir. Her
şeyden evvel kalkınma halinde bulunan bir

Şimdi, bütçe muamelesini şöylece özetlemek
mümkündür.
ilk yıl bilfarz birinci dereceden bin memu
run ayrılmasının kabulü halinde yıllık 84 mil
yon lira tasarruf edilecektir, maaşlardan. Buna
mukabil, 58 milyon 800 bin lira emekli aylığı
edermiş, bıı suretle Devlet lehine 25 milyon li
ra bir aktif sağlanmış olacaktır. Denebilir ki,
Devlet bununla aynı samanda, 7 binin aylık Ge-

— 531 —

C. Senatosu

B : 80

lir Vergisi 2 540 olduğuna göre, 28 milyon
8 bin lira Gelir Vergisinden, 6 milyon 720 bin
emekli keseneğinden, yani ceman 38 milyon
800 bin lira bütçe zararına uğrıyacaktır. Fakat,
buna mukabil 11 milyon 760 bin lira karşılık
ödenekten kurtulacak, neticede 23 milyon 40
bin lira kârlı çıkacaktır. Bu miktara bin kişi
ye yapılacak yan ödemeleri de eklersek, kârın
bunun çek üstünde olduğu meydana çıkar. De
mek oluyor ki, 1101 sayılı Kanunun aynen uy
gulanması sandık ya da Devlet için ağır bir ma
lî külfet olmıyacağı gibi, kalifiye elemanların
bir anda ayrılması ile, Devlet kadrolarında bir
boşalma olacak ve dolayısiyle âmme hizmetleri
nin aksamasına meydan verilmiyecektir. Fas
la olarak külliyetli miktarda emekliye ayrılır,
ihtimali ilk bir kaç sene içinde varidolacak, on
dan sonra bu gittikçe düşerek, senelik çok cüzi
bir miktara müncer olacaktır.
Birinci sık yani, ilk ağızda fazla kimsenin
emekliye ayrılması ihtimali kabul edildiği tak
dirde, artık otuz yıldan fazla çalışan bulunmıyacağı için, % 70 in üstünde, % 80 e kadar ede
me yapılma lüzumu da kalmıyacaktır.
Sayın Başkan, değerli üyeler;
Yeni tasarı 1101 sayılı Kanun hükümlerin
den ayrılmakla hem mevcut emeklilerin, hem de
halen memuriyet statüsünde bulunan memur
ların müktesep haklarını ihlâl ederek. Anayasa
nın hukuk devleti ilkesi ile ters düşmektedir.
41 nci maddeye göre emekli aylığı iştirakçilerin
fiilî ve itibari hizmet müddetlerinin toplamına
göre ve vazifeden ayrıldıkları tarihteki kesene
ğe esas aylık veya ücretleri tutarı üzerinden
bağlanacaktır. Kanuna göre, keseneğe esas ay
lık, memurların Personel Kanunlarına göre
müktesep hak olarak aldıkları brüt miktardır
Şu halde memur, faraza birinci derecenin son
kademesinde ise, 560 lira kesenek ya da prim
ödiyecek fakat emekli aylığı müktesebi olan
1 000 göstergenin katsayı ile çarpımının otuz
yıl için % 70 i olarak değil, bu tasarı ile emek
lilik intibakı olacak 695 göstergenin katsayı ile
çarpımının % 70 i olarak bağlanacaktır. De
mek oluyor ki, memur ödediği primin karşılı
ğından az bir aylık almış olacaktır. Bu da öde
diği" primin bir kısmının vergi mahiyetini iktisabedeceği mânasına gelir ki, bu da Anayasa
nın, «Kanunsuz vergi olmaz» prensibine aykırı
olur.
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Emekli aylığı, objektif hukuktan, memur
statüsünden çıkan ve umumi bir hukukî duru
ma dayanan bir malî menfaattir. Bu hakkın
emekli maaşı bağlanacağı anda değil, sandığa
iştirak ânında doğduğunu ve kesenekler öden
dikçe geliştiğini ve devam ettiğini kabul etmek
doğru olur. Kanun vazımm sandığa müstakil
bir iktisadi teşekkül sayması ve memurluk sı
fatını iktisaptan ayrı birtakım hukukî tasar
ruflarla memuru sandığa iştirak ettirmesi ve
memurun kanuni bir sebeple emeklilik hakkını
kaybetmeksizin sandıktan ayrılmJası halinde ke
seneklerin geri ödenmesini kabul etmesi, me
murun iştirakle beraber, sandığa ve emekli ma
aşına karşı bir hak iktisabetmiş olduğunu gös
terir. Binaenaleyh, emekli rejiminde vâki ola
cak bir değişikliğin, memurun o tarihe kadar
iktisabetmiş olduğu haklara tesir icra etmeme
si icabeder. Sayın Profesör Hocamız Sıddık Sa
mi Onar böyle diyor. Halbuki bu tasarı ile me
murun iktisabetmiş olduğu haklar ihlâl edilmiş
olmaktadır. Durum emekliler için de (aynı şe
kildedir.
Belçika istinaf Mahkemesinin içtihadına gö
re, memurun emekliye ayrıldıktan sonra maaşı
üzerindeki hakkı sübjektif ve ferdî müktesep
bir mahiyet iktisaba der. 1327 sayılı Kanunun
ek geçici 33 ncii maddesi de bu görüşü teyideder mahiystted'ir. Madde, 1 . 12 . 1970 tarihi ile
23 . 2 . 1971 tarihi arasında emekli olanlar için
bir itirazi kayıt koymuş ve «bu kanunun malî
hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihle 28.2.1971
tarihi arasında bağlanacak emekli, malûllük,
dul ve yetim aylıkları, yapılacak intibakların
sona erdirilmesine intizaren, bu kanunun yü
rürlüğünden önceki aylık tutarlarına göre hesabedilir, demiştir. Burada 1327 sayılı Kanunun
yürürlük tarihi olan 1 . 12 . 1970 tarihinden
önce emekli olmuş bulunanlar için her hangi
bir kayıt mevcudolmadığına göre, bunların 1101
sayılı Kanunun umumi esasları içinde 1,3.1970
ten gaçsrli olmak şartı ile 1327 sayılı Kanunun
yeni esasları üzerinden maaşlarının verilmesini
kabul etmiş demektir ki, şu halde eski emekli
ler için 1 . 12 . 1970 tarihinde müktesep hak
doğmuştur.
Sayın Başkan, değerli üyeler;
1101 sayılı ilerici, reformcu kanunun uygu
lanmasının bir diğer mahzuru da, reformcu zih
niyeti ile kendilerinden çok şeyler beklediğimiz,
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Özellikle emekli camiasının eski Hükümetin
müktesep hakları ihlâl edici mahiyette olarak
Parlâmentoya sevk ettiği bu tasarıyı geri ala
rak, reformcu bünyesinden ve hamlesinden bek
lenen değişikliği yapacağı ya da 1101 sayılı Ka
nunu aynen uygulıyacağı ümidinde olan Hükü
metimizin Sayın Maliye Bakanı tarafından ileri
sürülmüştür. Sayın Maliye Bakanımız gerek
basında; gerek televizyonda, gerekse komisyon
da yaptıkları konuşmalarda; emeklilere bu ta
sarının öngördüğü miktardan bir kuruş dahi
fazla vermenin memleketteki enflâsyonist eği
limin kendini artıracağı ve bu suretle piyasada
menfi bir etken olacağı fikrini savunmuştur.
Memlekette enflâsyonist eğilim var mıdır, bu
eğilimin sebepleri nelerdir? Bunları burada de
rinliğine ve genişliğine tartışmada bir fayda bu
kanun mülâhazası ile yoktur, Ancak, şu kada
rını işaret etmekten kendimizi alamıyacağız ki,
eğer bugün memlekette, ekonomide bir enflâs
yonist eğilim mevcutsa ve bu eğilim giderek
enflâsyon âfetine müncer olacaksa, bunun baş
ta gelen sebebi Emekliler Kanununun değişti
rilmesi suretiyle piyasaya fazla para sürülmesi
değil, geçen yıl yapılmış olan para devalüas
yonunun istikrar sağlıyamaması, bunun nedeni
de devalüasyon kararı ile birlikte gerekli yan
kararların alınmamış olmasıdır. Sonra da 1327
sayılı Devlet Personel Kanunu ile bidayette Hü
kümetin öngördüğü portenin Meclislerde kat
sayının değiştirilmesi ve katsayının 7 olarak tesbit edilmesi suretiyle yükselmiş olması ve böy
lece bir talep şişkinliği yaratmış olmasıdır. Bu
itibarla, emeklilerin deminden beri arz ve iza
ha çalıştığımız 1101 sayılı Kanunun uygulan
ması ile memurdan fazla maaş alması bunların
piyasada talep yaratması ve bu suretle mahdudolan malların piyasa fiyatlarının yükselmesi
suretiyle enflâsyonist eğilimin artırılacağı na
zariyesi, fikri kolaylıkla kabul edilecek mahiyet
te değildir. Durum tamamiyle tersinedir. Eğer
memlekette, arz ettiğimiz sebeplerle, ekonomi
mizde bir enflâsyonist eğilim vücuda gelmişse
bundan en başta emekliler zarar görmüştür. Bu
itibarla emeklilerin maaşına, Devlet Personel
Kanununun 154 ncü maddesinin öngördüğü se
beplerle yapılan zamlara muvazi bir zam yapıl
ması lâzımgelirken, enflâsyonist eğilim artma
sın diye, onların maaşlarını sabit tutmak, ya
hut da çok cüzi bir miktarda artırmak onların
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dertlerine bir çare değil, enflâsyonun sebebini,
müsebbiplerini kendilerinde görmek olur ki, bu
da Anayasanın sosyal adalet ilkesi ile kabili te
lif olmasa gerektir.
Sayın Başkan, değerli senatörler; tasarının
l l ö l sayılı Kanunun genel prensibini ortadan
kaldırmasının doğuracağı mahzurları bu şekil
de açıkladıktan sonra genel esasları üzerinde
kısaca durmak istiyoruz. Tasarının Meclisten
gelen metninde emeklilerin sosyal haklarını sağhyan iyi hükümlerin yanında büyük haksızlık
lar ve eşitsizlikler doğuran hükümleri de mev
cuttu. Fakat Senato komisyonunda bu hüküm
ler değiştirilmiş, eşitsizlikler ortadan kaldırıl
mış ve bu suretle tenkid edilecek bir nokta bu
hususlarda kalmamıştır. Bu itibarla Senato Ge
çici Komisyonuna teşekkür etmek mutlaka lâ
zımdır.
Şimdi, bunlardan bir tanesi: Parlâmento
üyesi veya hariçten seçilmiş, bakan iken emek
liye ayrılmış kimselerin 1327 sayılı Kanunun
ek geçici 2 nci maddesine göre aldıkları para,
eğer kadro karşılığı değilse, birinci kademe
den emekli yapılması lâzımgelirken, son kade
meden emekli yapılmalarının kabul edilmiş şek
li idi. Bu, tabiî bütün Devlet memurlarını mus
tarip kılan büyük bir problemdir. Bunun Sena
to Komisyonunda tasarıdan çıkarılması isabetli
olmuştur. Yalnız mesele bu şekilde kalmamış
tır, kalmamaktadır. Temennimiz, 1327 sayılı
Kanunun ek geçici 2 nci maddesinin 2 nci fık
rası ile getirilmiş olan ve memurlar arasında
büyük bir huzursuzluğa sebebiyet vermiş olan
bu sakat hükmün Sayın Erim Hükümeti tara
fından mutlaka en kısa bir zamanda düzeltilme
si ve kazanılmış hakların yerine getirilmesidir.
Mesele şudur: Eski barem sisteminde kadrolar
dondurulmuş bir vaziyette idi. Bir kadro işgal
eden memur 3 yıllık hizmet süresini bitirmiş
ve iyi sicil almış olmasına rağmen üst kadro
bulunmadığından terfi imkânından yoksun bu
lunuyordu. Bu itibarla, meselâ; içişlerinde
çalışırken Ticaret Bakanlığında terfiine uygun
bir kadro bulabildiği takdirde oraya geçmek
imjkânını arıyor ve bu suretle hizmet standardizasyonu, hizmet ihtisası ortadan kalkıyordu.
Bunu ortadan kaldınmak için hükümetler 4598
sayılı Kanunu getirmişlerdi. Sonradan bu ka
nun 262 isayılı Kanunla da düzelmişti. Burada
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meselâ, 90 lira kadroda bulunan bir memurun,
üçer yıllık hizmet sürelerini basarı ile ikmal et
tiği takdirde, 150 lira aslî maaşa kadar yük
selmek imkânı oluyordu. Fakat 1327 sayılı
Kanunun ek geçici 2 nci maddesinin 3 ncü fık
rası bu gibi kimselerin müktesep hakkı olarak
90 lira kadro üzerinden emeklilik intibaklarının
yapılmasını öngördü. Yani, 150 liranın iljk ka
demesi üzerinden; 1 000 değil, 925 gösterge
üzerinden intibaklarının yapılmasını öngördü.
Bu itibarla bu tasarıda kabul edildiği takdirde
kendilerine 695 gösterge değil, birinci derece
nin ilk kademeisi uygulanacak ve bu suretle
kendileri mağdur olacaklardır. Bunun Hükü
met tarafından en kısa bir zamanda düzeltilme
sini gönülden temenni ediyoruz.
Senato komisyonunun düzelttiği ve teşek
kürlerimizi hak ettiği ikinci nokta; üst göster
ge meselesidir. Meclis komisyonlarında konu
lan bir hükme göre (Hükümetten gelen tasa
rıda yoktu) belli kimseler 43 ncü maddenin
1327 sayılı Kanunla getirilen son fıkrasına göre
Bakanlar Kurulu kararı ile, ya da 1327 sayılı
Kanunun geçici maddelerine göre üst gösterge
almak imkânına maliktiler. Fakat bu kanun
da sarih ifadesini bulduğuna göre müktesep
hak teşkil etmiyordu. Müktesep hak teşkil
etmediğine göre bunun emekliye intikal etme
mesi lâzımdı. Fakat demin arz ettiğim gibi
Mecliste bu emekliye intikal eder biçimde de
ğiştirilmişti, eşitsizlikti, haksızlıktı, üst gös
terge alma imkânını bulamıyan memurla almak
imkânım bulan memur arasında yeni bir eşit
sizlik yaratıyordu. Bunun da Komisyonumuz
da kaldırılması şayanı şükrandır.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu ta
sarı emeklilerin öteden beri şikâyet edegeldiğimiz isağlık ve sosyal yardım problemlerimi bir
ölçüde halletmiş bulunmaktadır. Bu itibarla
da yalnız bu noktadan takdire lâyık bulun
maktadır. Ancak, tasarıda belirsiz ifadeler
vardır, örneğin, «İyilendirme araçları» tâ
biri kullanılmaktadır. Bu uygulamada büyük
ihtilâflara yer verecektir. Bu itibarla bu iyi
lendirme araçlarının neler olduğu; protez mi
dir, korse midir, kulaklık mıdır, gözlük mü
dür? Her neyse bunların açık olarak belirtil
mesinde fayda vardır. Aksi takdirde uygulama
alanında emeklilere çok büyük zorluklar çıkar
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mak imkânı vardır. Kaplıca tedavileri de bu
aradadır.
Emeklilerin ve bakmakla yükümlü olduğu
kimselerin resmî Devlet hastanelerinde muaye
ne ve tedavi edilecekleri bu tasarıya girmiş
tir. Ancak, has tanelerimizin hâli malûmdur,
yataklar mahduttur. Geçenlerde bir arkadaşı
mız, seçim çevresinden gelen felçli bir hasta
yı hiçbir hastaneye yatırmak olanağına malik
olamadığını, bu itibarla halstanm günlerce otel
odalarında beklediğini yana yakıla anlatmıştı.
Temennimiz Devlete, millete uzun yıllar şe
refle hizmet etmiş, ve emeklilik şerefini iktisabeiiîiiş olan arkadaşlarımızın ellerinde muaye
ne kâğıdı, hastane kapılarında uzun müddet
bekletilmeden tedavilerinin yapılmasıdır.
Kanunun, sosyal problemler arasında bulu
nan, emeklilerin okuyan çocuklarına, bir im
tihan sonucu, burs vermeyi, ya da üniversite şe
hirlerinde bu gibiler için yurt açmayı, emekli
lere konut kredisi vermeyi öngörmemesi büyük
bir noksanlıktır. Fakat kanuni gelirlere Hazi
nece el konulmuş olmasının buna imkân sağla
yamadığı anlaşılmaktadır. Noktayı nazarımız
14 ncü maddenin kabul edilmiyerek tasarıdan
çıkarılmalsı suretiyle kanunun Emekli Sandığı
na verdiği gelirlerin tam olarak bu sandığa
yatırılması ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ına Komisyonunda yapılan incelemeler sonucun
da Hazinenin Emekli Sandığına borçlu olduğu
tssbit edilen 7,5 milyar liranın da bu sandığa
belli bir süre içinde verilmesi suretiyle sandı
ğın güçlendirilmesi ve sosyal proglemlere çare
bulacak duruma getirilmesidir.
Sayın arkadaşlarım, emekli sandıklarında 2
sistem vardır. Birincisi «repartisyon» ikincisi
«kapitalizasyon» sistemidir. Birincisinde me
murdan kesilen emekli aidatı doğrudan doğru
ya Devlet bütçesine irat kaydedilir. Fransız
sistemi budur. İkindisinde ise memur maaşın
dan tekaüdiye olarak kesilen para müstakil ser
maye olarak hükmi şahsiyeti haiz Devlet büt
çesinden ayrı bir sandıkta işletilir. Emekli
maaşı da bu sandık tarafından ödenir. Bizim
sistemde budur. Fakat şimdi bu tasarı ile kar
ma bir sisteme gidildiği anlaşılmaktadır. Devlet
Emekli Sandığının kanunî gelirleri ile gider
leri arasındaki lehte farka el koymaktadır. Bu
hükümle artık, Emekli Sandığı 5434 sayılı Ka
nunla Beş Yıllık Plânın öngördüğü görevleri
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ifa edemiyecek. Örneğin, konut probleminde
katkıda bulunamryacakiır. Demek oluyor ki,
bu tasarı ikinci Beş Yıllık Plâna da aykırı
düşmekte ve dolayısiyle gerek 91 sayılı Kanun,
gerekse usun vadeli plânın yürürlüğe konulma
sı hakkındaki Meclis Kararını ve Anayasayı
ihlâl etmiş bulunmaktadır. Gerçekten 91 sayılı
Kanun hiçbir kanunun uzun vadeli plâna ay
kırı oiamryacağı hükmünü sevk etmiş bulun
makladır. ikinci Beş Yıllık Plân ve onun yıl
lık programları özellikle konut dâvasının çözü
münde Emekli Sandığına görev vermiş, ya da
onun kaynaklarının bu istikamette işletilmesi
ni! öngörmüştür. Esasen sandık bugüne ka
dar hep verimsiz, ölü yatırımlara zorlanmış.
Bununla ne emeklilerin atîsini teminat altına
alacak bir gelir sağlanmış, ne da kalkınma
halinde bulunan memleketimizin en büyük prob
lemi olan istihdam yaratmak imkânı sağlanmış
tır. Bundan sonra ise Emekli Sandığının ge
lirleri Devletin bütçe açığının kapatılması
aracı olarak kullanılacak. Nevemıa, emekliler
den kanunsuz bir vergi alınmaya başlanmış
bulunacaktır. Bizim fikrimiz odur ki, Türk
memurunun ödediği bu paraların Emekli San
dığından alınmaması ve kurumlarınca ödenmesi
gereken karşılıkların Emekli Sandığına yatırıl
ması Isure tiyle bütçe açıklarının kapatılmak
istenmesinden vazgeçilmesi seklindedir. Bu
nu Yüce Senatodan bilhassa istirham ediyoruz.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sözle
rimin sonuna gelmişken tasarıda noksan gör
düğümüz bir noktaya işaret etmek isteriz.
Bu da 1 . 3 . 1970 den 30 . 11 . 1970 tarihine
kadar birikmiş farkların tediye tarihlerinin
kesinlikle belirtilmiş olmamasıdır. Şimdi, ge
niş emakli kütlesi, geniş memur kütlesi gibi, ge
rek 1327 sayılı Kanunun ve gerekse bu tasarı
nın kendisine vadetmiş olduğu zamların 1 Mart
1970 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği dü
şüncesi ile birtakım plânlar, birtakım prog
ramlar yapmış, belki de harcamalara da baş
lamıştır. Bu itibarla Bakanlar Kurulu Kara
rı ile bunların ne zaman, ne biçimde ödeneceği
şeklinde yuvarlak bir ifade kullanılması mem
lekette memur ve emekli kütlesi arasında hu
zursuzluğu artıracak mahiyettedir. Filhakika
kanun gerek 1327 sayılı Kanunla ve gerekse bu
tasarı ile Bakanlar Kuruluna bir takdir yetkisi
vermiştir. Ancak, bu takdir yetkisinin kulla
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nılmasının belirsiz bir istikbale bırakılması hu
zursuzluğu giderecek mahiyette değildir. Ba
kanlar Kurulu Kararı çıkarılması başka, bu ka
rarın uygulama safhasına intikal ettirilmesi baş
kadır. Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılmalı
dır. Gerek emekliler için, gerek memurlar
için bu karar çıkarılmalıdır. Bu kararda ke
sin olarak ilk taksitlerin hangi tarihten 'başlaya
rak ödeneceği ve taksitler arasında kaçar ay
i'asıla bulunacağı açıkça belirtilmeli ve bu su
retle hem Devlet memurları ve hem de emekli
ler, 1 Mart 1970 den bu yana maaşıma bu ka
dar zam yapıldı, aradaki fark bu kadardır. Bi
naenaleyh, ben bugün şu kadar bin liralık
bir aktife malikim diye bir hayale ve o hayalin
sevk ettiği harcamalara ya da borçlanmalarla
gitmemelidir. Bunun atîsi tehlikeli olur.
Sayın Başkan, değerli senatörler; tasarının
umumi hatları üzerinde grapumusun görüşleri
ni açıklamış bulunuyoruz. Değişmesini arzu et
tiğimiz maddeler için önerge verdik. Yüksek
Senatonun müzakerelere başladığımız sırada al
mış olduğu karar gereğince, önergeler verilmiş
olması dolayısiyle bu maddeler müzakereye arz
edilecektir. Bu safhada görüşlerimizi, önerge
lerimizi izah babında tekrar arz etmek fırsatını
bulacağız. Yalnız grupumusun görüşü o dur
ki, önümüzde müzakere edegeldiğimiz tasarı,
emeklilerin sağlık ve sosyal hakları dışında, ta
şıdığı hükümlerle emeklilerin tamamen aleyhin
de bulunmakta, Anayasanın sosyal adalet ilke
sini, müktesep hak fikri dolayısiyle hukuk
devleti ilkesini geniş mikyasta zedelemektedir.
Bu kanuna grupuınuzun müspet oy vermesi im
kânı yoktur. Bu itibarla kanunun yalnız sos
yal ve sağlık hakları hükümleri muhafaza edil
mek kaydı ile kabulü, diğer hükümlerinin red
dedilmesi düşüncesindeyiz.
Şahsımın ve grupumun saygılarını arz eder,
teşekkür ederim.
BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Suphi Karaman.
MİLLÎ BİRLİK GEUPU ADINA SUPHİ
KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sa
yın (senatörler, görüşülmekte olan 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunuma
bâzı ek ve geçici maddeler ilâve edilmesine dair
tasarı, 4 - 5 aydan beri kamu oyunu birinci
derecede ilgilendiren bir tasarı olarak huzurlarınızdadı?.
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Arkadaşlarım, devletlerin niteliği Anayasa ! diğine göre, en yüksek dereceden bir orgene
larında yazılır. 1924 Anayasasında, Devletin
ralin, bir vali veya müsteşarın emeklilik halin
nitelikleri (arasında halkçılık vardı. Halkçılı
de eline geçen para 1 150 lira civarında idi.
ğın ne demek olduğunu, felsefesi ile o günleri 27 Mayıs daha Anayasasını vazetmeden, sosyal
tarif eden o günün yöneticileri, Meclis zabıt
devlete yönelmiş ilkesi içerisinde, kendi döne
larında da görülmüştür ki, 1908 de başlıyan mi içerisinde emekli statülerinde 30 yıllık hiz
İkinci Meşrutiyet hareketinden sonra 15 sene
metin karşılığını % 50 olan karşılığını % 70 e
devam eden Osmanlı Parlâmentosunda köye ve
çıkarmakla büyük bir reform yapmıştır. Diğer
halka dönük ancak, iki kanun çıkarıldığını
yönden emekli maaşlarından Gelir Vergisini
söylemişlerdir. Halkçı bir idarede, halka dö
kaldırmak suretiyle yine ikinci büyük bir re
nük kanunlar eisastır.
formu yapmıştır, daha henüz sosyal devlet
Şimdi, 1961 Anayasasında da, Devletin nite
Anayasası 1961 de yürürlüğe girmeden Millî
likleri arasında, sosyal devlet ilkesi vardır, hu
Birlik Komitesi zamanında bu iki mühim hu
kuk devleti ilkesi vardır. Sosyal devlet ilkesi
sus, sosyal devletin gereğine en iyi intibak et
bulunan bir ülkede, sosyal devletin gereği ola
miş bir hüküm olarak uygulanmış ve Emekli
rak yine halka dönük, dar gelirli, yoksul, köylü
Sandığı kanunları bu yolda değişikliğe tabi tu
memur, işçi gibi kütleleri kapsıyan büyük ka tulmuştur.
nunlar parlâmentolardan ne kadar çok oranda
Bundan iki sene evvel 7 Şubat 1969 da ka
çıkarsa, sosyal devletin gereği o kadar olur.
bul edilen ve 1 Mart 1969 dan itibaren yürür
Şimdi önümüzde bulunan tasarı, sosyal dev
lüğe giren 1101 sayılı Kanun da bu yönde 1960
letin gereğini kapsıyan en önemli gelmiş geçmiş
dan bu tarafa yapılan emekli statüsündeki en
taşanlardan birisi olarak ortadadır. Şöyle ki,
önemli reform niteliği taşıyan kanunlardan bir
bu tasarı, Devlete 30 sene, 40 sene hizmet etmiş
tanesi idi. Ve o kanunun, geçmiş iktidarın ge
birçok kişinin ve halen 300 bine yaklaşan dul,
tirdiği o kanunun burada müzakeresi yapılır
yetim ve emeklinin hakları ile birlikte, bundan
ken - ki ben c dâvanın, o kanunun getirdiği
sonra önümüzdeki yıllarda buna katılacak diğer
hükümlerin 4 - 5 yıl komisyonlarda savunucu
yüzbinlerin haklarını koruyan bir tasarı olarak
luğunu yapmış ve o komisyonlarda da söz ve
çok önem taşımaktadır. Ve sosyal devlet ilkesi
recek vaitlerde bulunmuş bir insan sıfatı ile
bu tasarıda Yüce Meclislerin gösterecekleri has
haysiyetimi yerine getirmenin bir icabı saya
sasiyet ölçüsünde gerçekleşecektir, ya da gerrak, burada o tasarı müzakere edilirken dev
çekleşmiyecektir.
rin iktidarını övmüştüm ve demiştim ki, Cum
huriyet Devrinde 1923 lerden bugüne kadar
Arkadaşlarım, peşinen şunu ortaya koyalım.
Devlet personeli için, çalışanlar için bundan
12 Mart öncesindeki iktidarın Saym Başbaka
daha mükemmel bir kanun getirilmemiştir, bu
nı Demire! bir söz söylemişlerdi. «Emeklinin mi
kanun bir âdile kanundur, bu kanunu yapan
desi küçülmez» Yani, bir memur emekli olduğu
ve getiren bakanın heykeli dikilecektir. V e be
vakit midesi küçülmez. Bu söz tabiî hakikaten
nim bir arkadaşım da bana demişti ki, «Hey
çok güzel bir sözdür. Oysa bu tasarının biraz
keli dikilen insanlar ikiye çıktı. Sonore buğ
sonra detaylarına dokunduğumuz zaman da gö
dayından ötürü Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'receğiz İri, çalışana, memurlara Devlet Perso
ın heykeli dikileceğini kendisi ilân etmişti, şim
nel Kanunu ile getirilen büyük ölçüdeki artır
di sen ikincisini ilân ediyorsun». Sonore buğda
malar yanında, emeklilere çok dûn bir artırma
yı hikâyesinden ötürü heykel işi güme gitti,
meydana getirmektedir. Yani, onların düpedüz
yattı onda iş kalmadı, onun bir sukut olduğu
midelerini küçülmüş farzediyoruz.
anlaşıldı, ama benim iki sene evvel heykeli di
Sayın arkadaşlarım, 11 sene öncesine, 27
kilecektir diye göklere çıkardığım 1101 sayılı
Mayıs öncesindeki Türkiye'de en büyük emek
Kanunun getirilişinden ötürü, bu temennim de
li maaşı 1 400 lira idi. 2 000 lira, çalışan bir
iki sene sonra kursağımda kaldı.
memurun maaşı olduğuna göre, onun % 70 ini
Şimdi, bu büyük reform niteliği taşıyan
aşamıyan ölçüde 1 400 lira emekli maıaşı var
dı. Emekli maaşından Gelir Vergisi de kesilbahsettiğim 1101 sayılı Kanunun iki tane te-
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mel hükmü vardı arkadaşlarım. Bunları söyle
meden Igeçemiyeceğim.
Bir tanesi, «çalışan devlet memurlarının ba
rem, rütbe, derece kıdemlerindeki ücret yük
seltmeleri aynen emeklilere de intikal eder»
hükmünü taşıyordu ki, bu, o kanunun ek mad
de 2 si idi. Böyle bir hüküm bir kanunda vaz'edilmediği zaman, devlet; çalışanların, yani me
murların maaşlarında her hangi bir artırma
yaptığı vakit, emekliler geride kalıyordu. 1960
m ötesindeki yıllarda bu yüzden dört çeşit
emekli statüsü vardı. Meselâ; askerlikten bir
misal vereyim; Balkan Harbinde, Birinci Ci
han Savaşında albayın aslî m&aşı 50 lira idi,
sonra 60 lira oldu, 5 - 10 sene sonra 70 lira ol
du, 80 lira oldu. Bizim küçük rütbeli subayla
rımız zamanında 90 lira idi, sonra 100 lira ol
du. Ama, her defasında tabiî bunun siviller
için de örneklerini vermek mümkündür. Sonra,
bir albayın emekli olduğu vakit, o Balkan Harbindeki albay, Birinci Cihan Hiarbindeki albay
50 lira ile emekli oluyordu, 30 sene sonraki
albay 90 lira ile emekli oluyordu. Ve nihayet
1960 yıllarından birkaç sene evvelki albaylar
da 100 lira ile emekli oluyordu. Ama, 100 lira
ile emekli ollan albayın maaşı daha farklı olu
yor, 30, 50, 60, 90 lira ile emekli olan albayın
maaşı geride kalıyordu. Devlet, zaman zaman
bu haksızlıkları giderebilmek için emekli ma
aşlarına yüzde nisbetlerle ilâveler yapıyordu
ve karmakarışık statüler meydana geliyordu.
Emekli statüsü bir keşmekeşlik içerisinde idi.
1960 dan sonra misal olarak yine ordudan ve
reyim; albayların 125 e çıkarıldı, hattâ 150 ye
çıkarıldı, bu sebeple 5 nci ve 6 ncı statü mey
dana geldi. İşte 1101 sayılı Kanunun bu bah
settiğim ek madde 2 si ile bu durum tamamiyle düzeltilmişti. Onun için çok büyük bir re
form niteliği taşıyordu. Yani «çalışanın maaş
larında, rütbesinde, derecesinde, her ne suret
le olursa olsun, bir artırım meydana geldiği
zamanlar, bu aynen emekli maaşlarına intikal
ediyordu.»
ikinci bir hükmü vardı, ek geçici 2 nci mad
desinde. «Değişik statülerdeki eski tüm emek
li maaşlarının halen çalışanların lehinde olan
barem, rütbe, kıdem ve derecelerine intibakla
rı» yapılıyordu. Böylelikle 1101 sayılı Kanunun
tam uygulaması yapıldığı andan itibaren mem-
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lekte eşit hizmet süresi içerisinde, eşit barem
derecesi içerisinde hizmet etmiş kişilerin, ister
30 sene evvel emekli olsun, ister bugün emekli
osun, ister 30 sene sonra emekli olsun hepsinin
statüleri aynı oluyordu ve en doğrusu da bu
idi. Onun için 1101 sayılı Kanun ideal bir ka
nundu.
Şimdi, mademki 1101 sayılı Kanun içerisin
de çalışanların; baremlerinde, rütbelerinde, de
recelerinde, ele geçen aylıklarında hangi nisbetle bir artırma yapılırsa, bu aynen emekliye
geçecekti şu halde 1101 sayılı Kanun da bu
nu sağlıyordu, öyle ise şimdi önümüze gelen
tasarıya bakalım, bu tasarıda bu nitelik viar
mı, yok mu?
Arkadaşlarım, 1101 sayılı Kanunun aynen
uygulanması halinde meselâ baremin tepesinda maaş alan 40 sene hizmet etmiş olan bir
emeklinin eline 5 600 lira, 30 sene hizmet et
miş olan bir emeklinin eline de 4 900 lira geç
mesi lâzımdı. Yürürlükte olan 1101 sayılı Ka
nunun gereği, hükmü bu idi.
Son Personel Kanunu ile ücretler 7 000 lira
ya çıkarıldığı vakit, yani en tepe ücret 7 000
liraya çıkarıldığı vakit, yüksek derecelerde ele
geçen miktarlarda, yüksek kazanç miktarların
da Gelir Vergisi dilimleri yükseldiği için, oran
lar yükseldiği için vergi nisbetleri artmakta
dır. Böyle olunca eline 7 000 lira maaş geçen
bir çalışanın, bir memurdan büyük miktarda
2 000 liranın üzerinde G-elir Vergisi kesilir gi
bi bir durum meydanla geliyor. Dolayısiyle ça
lışan memur, çalışmıyan emekliden - öyle söy
leniyor - daha az bir miktarda para alıyor, ya
ni emeklinin eline bu defa 300 lira, 500 lira,
1 000 lira, 1 500 lira fazla para geçiyor diye
bir iddia ile yeni bir strüktür, yeni bir bün
ye, yeni bir yapı ortaya getirilmek istendi. Oy
sa 1101 sayılı Kanunun uygulanmasında bile,
uygulandıktan sonra bile büyük hizmetler yap
mış, büyük baremlere gelmiş, 40 sene hizmet
etmiş olan emeklilerde 150 - 200 lira arasında
bir fark, çalışandan daha fazla emekli lehine*
meydana gelmişti. Binaenaleyh, «efendim,
emekli, çalışandan daha fazla maaş alamaz»
daha fazla ücret alamaz sözü aslında 1101 sayılı
Kanunun uygulanmasında ikaz etmişti. Fakat
1101 sayılı Kanunun aynen uygulanması halin
de, bu tasarıdan evvelki durumda, bu fark en
537 —
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büyük baremlerde, 40 sene hizmet etmiş olan
kişilerde 1 500 liraya kadar çıkan bir ölçü gösterebiliyordu.
Şimdi, aslında baremin tepesine çıkmış 40
sene hizmet etmiş kişilerin sayısı sayılamıyacak
kadar azdır. Yani bunlar memlekette 3 bin,
5 bin, 15 bin kişi falan değildir. 40 sene hizmet
etmek, arkadaşlanm kolay mıdır? Siviller için
çok güç bir ölçüdür bu. Askerlerde fiilî ve iti
bari hizmetlerinden ötürü ancak 25 - 35 sene
hizmet ettikten sonra meydana gelen bir husus
tur. Binaenaleyh, memlekete 40 sene hizmet et
miş, baremin tepelerine kadar sivil ve askerî
hiyerarşide yüksek mevkilere çıkabilmiş kişile
re bu farkı, bu yüksek ücreti esirgememek lâ
zım. Yani sosyal devletin gereği budur, atıfe
tin gereği budur, yasama organlanna düşen
atıfetin gereği budur.
Sonra «başka ülkelerde emekli, çalışandan
fazla maaş alamaz» diye bir şey söyleniyor za
man zaman, özellikle Hükümet yetkilileri tara
fından söyleniyor, bu da yanlıştır. Biz, 27 Ma
yıs sırasında biliyorduk ki, yanımızda Yunan
ordusunda, Suriye ordusunda emekli olan bir
subay çalışan subaydan, çeşitli sosyal fonlar
dan ötürü, daha fazla ücret alıyordu. Ve aslın
da çok yaşlı hallerde, 50 yaşında, 60 yaşında,
65 yaşında Devlet baremlerini tıkayıp, genç
insanlann o yüksek mevkilere çıkmasını önle
menin yolu da insanlan muayyen yaştan son
ra otomatikman ve arzulan ile emekliliğini
teşvik etmektir. Ve bunun da yolu işte budur.
Şimdi, mademki Devlet Personel Kanunu
% 100 ün üzerinde zamlar getirmiştir şu halde
emeklilerin de ellerine geçen miktarın eski ile
yeni arasındaki farkın buna yakın olması lâ
zımdır. Sosyal devletin gereği budur, 1101 sa
yılı Kanunun gereği bu idi, Halbuki elimizdeki
cetvelden net olarak çıkardığımız, gerek Hükü
met yetkililerinin, gerek artştırıcı arkadaşları
mızın ortaya koyduğu rakamlara bakacak olur
sak bunun böyle olmadığını görürüz. Bundan
evvel brüt en yüksek aylık 2 700 lira idi, 7 000 e
çıktı. Artış oranı % 159 dur. Ele geçeni iki
türlü tarif etmek mümkün. Birisi; pul ve Gelir
Vergisinden sonra kalanı ele geçen saymak ki,
doğrusu budur. İkincisi de, emekli keseneğini,
tasarruf bonosunu, yardımlaşma sandığına ke
silen % 5 leri çıkardıktan sonra ele geçendir.

29 . 6 . 1971

0 :1

Bence ve doğrusu da bu ikinci kısmı çıkarmak
caiz değildir. Çünkü, emekli keseneği memurun
kendi hakkıdır, tasarruf bonosu yaptığı bir ta
sarruftur, eline geçen miktar sayılması lâzım
dır. Yardımlaşma Sandığına verdiği nihayet bir
fondur o da günün birinde eline geçecektir. Şu
halde bunlar dâhil olmadığına ve yalnız Gelir
Vergisi düşüldüğüne göre bundan önce 2 265
lira olan yani brüt, ele geçen miktar 4 875 lira
ya çıkmıştır, Personel Kanunundan sonra. Ar
tış oranı % 112 dir. Biraz evvel saydığım, tasar
ruf bonosunu, % 8 emekli keseneğini de dikka
te alsak bile yine 1 nci derecedeki baremde ar
tış nisbeti % 97 dir. Yani Personel Kanununun
uygulaması ile % 97 nisbetinde 1 nci sınıf Dev
let memurunun maaşı bir artış göstermiştir. Bu
artışlar 2 nci derecelerde % 98, 3 ncü dereceler
de % 101, 4 ncü derecelerde % 105 - Net maaş
üzerinden, brüt değil - ve 5 nci derecede % 102,
10 ncu derecede % 101 dir.
Şimdi, Personel Kanununun getirdiği 10
milyar lira piyasaya yeni bir iştira gücü kat
mış. 10 milyar liradan ötürü piyasada müthiş
bir pahalılık olması ihtimali varmış, enfilâsyona
gitme ihtimali varmış. Bu kanunu bu yasama
meclisleri ve bu hükümetler yaptılar, hesaplı
veya hesapsız. Şimdi, onun piyasada meydana
getireceği fiyat artışlarını, pahalılığı memur,
artan % 100 maaşı nisbetinde karşılama imkâ
nına sahip ama, siz emekliye % 45, 50 ve 55
oranında bir artırmayı düşünürseniz, yani % 100
ün altında tutarsanız o takdirde demek ki, 10
milyar liranın piyasaya getireceği hercümerci,
emeklinin sırtına yüklüyorsunuz demektir. Bi
naenaleyh, bu âdil bir hareket tarzı olamaz.
Şimdi, 4 ay evvel müzakereye alman hükü
met tasarısında işte görüyoruz ki, emeklilere bu
tasarı ile getirilen hak - ki, aslında bu, bir hak
getirme değildir, 1101 sayılı Kanunla verilmiş
hakları geri almaktır - geri alındıktan sonraki
meydana getirilen oranlar, % 42, % 59 arasın
dadır arkadaşlarım. Siz, Devlet memurlarının
ellerine geçenin istediğiniz biçimde tarifini ya
pın onlara % 90 m üzerinde bir refah seviyesi
sağlarken bu refah seviyesini çalışamaz durum
da olan, yoksulluğa düşme halinde bulunan ve
özellikle büyük çoğunluğu dul ve yetim olan in
sanlara reva görmezseniz sosyal devletinin ge
reğini yerine getiriyor sayılmazsınız.
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Arkadaşlarım, Personel Kanununun uygu
lanmasında cidden çok büyük karışıklıklar ol
muştur, çok büyük yanlışlıklar olmuştur. Yani
öyle maddeleri yasama organlarında değiştiril
miştir ki, korkunç uygulamalar meydana getir
miştir. Personel kanunu tasarısı getirildiği za
man Deylete yükliyeceği külfetin 2,5 milyar lira
olduğu söylenmiştir. Birkaç ay evvel 8 milyar
deniyordu, şimdi 10 milyar deniliyor. Hâlâ da
ne olduğu belli değil, belki de 15 milyardır. Bu
hatayı katiyen emeklilere yiikliyemeyiz. Mec
buruz emekli statüsünü değiştirmeye. Sayın Ma
liye Bakanının birkaç gün evvelki beyanatları
sırasında, «kemerleri sıkmayı» tavsiye etmişler
dir. Ben kemerleri sıkma tavsiyesine bütün kal
bimle katılıyorum. Ama, bu kemerleri sıkma
tavsiyesini emekliden başlatanlayız. Emeklinin
kemerinde sıkılacak delik kalmamıştır, arka
daşlarım. 10 sene evvel - asker olduğum için or
dudan misal veriyorum. - orgeneral emeklilerin
sabah kahvaltısında kuru ekmeğini çaya batıra
rak içtiği görülmüştür, bu memlekette. Bu ıstı
rapları tekrar ettirmiyelim. Bugün, 3 400 - 3 500
liraya çıkan en yüksek emekli maaşlarını çok
fazladır demiyelim. Yarın kat sayıları yüksele
cektir, yarın Devlet personelinin maaşı 7 000
liradan 10 000 liraya çıkacaktır, ek göstergele
ri 200 den belki 500 e çıkaracaksınız. Bunun te
mayüllerini görüyoruz. Emekliyi 3 400 ele bıra
kırsak, piyasaya düsen namütenahi iştira gücü
nün yaratacağı hayat pahalılığını yükseltir
ken emekliyi o durumda bırakamayız ve 3 400
lira ile bırakıp da yarın bir müsteşar emekli
si, bir vadi, bir orgeneral emeklisini simit ve
ekmeğe mahkûm ektirmesin.
Şimdi, Hükümetin ilk getirdiği tasarıda
emekliye verilen artış... Tekrar ediyorum,
artış değildir, geriye almam hakkın sonunda
ki kalandır. % 42 ilâ 59 arasında değişiyordu.
Sonra Maliye Komisyonu ele geçen tarifindeki
ismi değiştirdi. Yani % 8 emekli keseneğini,
% 3 tasarruf boniosumu, % 5 yardımlaşma fo
nunu emeklinin kendi malı saydı. Ona göre
yaptığı tarifte maaşlarda ortalama 450 - 500
İ r a bir fark meydana geldi. Sonradan Millet
Meclisinin Bütçe Plâm Komisyonu founu tek
rar kaldırdı, ortaya 'bir ek gösterge tablosu
çıkardı. Bu ek gösterge tafblosu ile durumu
değiştirdi, çok aşağıya düşürdü. Ama, sonra
dan bir miktar daha artırdı. Şimdi o artan
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miktar Millet Meclisinden tasarı olarak geçti
ve önümüzdedir. Ona göre arkadaşlarım, emekli
maaşlarında 30 yıl hizmet etmiş kişilerde 1 nci
derecede 1 890 lira olan aylık 3 406 liraya çık
makta. Artış oramı % 80 dir. Oysa aynı dere
cedeki memurun maaşındaki artış oranı % 112
dir. 1 665 lira olan eski statüdeki 2 nci dere
ce aylığı 2 695 liraya çıkmıştır. Artış oranı
% 62 dir. Oysa, bunun karşılığı olan çalışan
2 nci derece memurların maaşmdaki artış ora
nı % 98 dir. 3 ncü derecedeki aylıkta, ©ski
statüde 1 417 lira olan emekli maaşı, yeni
statüde, halen huzurunuzda bulunan ek gös
tergedeki statüde 2 401 liraya çıkmaktadır.
Bunun artış oramı % 69 dur. Oysa eski, aynı
derecede çalışan memurun maaşmdaM artı§
oranı % 101 dir. 5 nci derece aylıkta; eski sta
tüde, 1 040 lira olan emekli aylığı yeni statü
de 1 862 liraya çıkmaktadır. Artış oranı
% 79 dur. Oysa aynı derecedeki çalışan me
murum aylığındaki artış oranı % 102 dir. Gö
rüyorsunuz ki, neresinden bakılırsa bakılsın,
daima emekli maaşlarındaki artış oranı aynı
derecedeki çalışan memurun maaşındaki ar
tış oranımdan % 20 - 25 geridedir. Şu halde
demekki, kemerlerin sıkılmasına emeklilerden
başlamışız. Eski, 1101 sayılı Kanunu çıkaran
iilktidarın getirdiği tasarı, iki sene evvelki ken
di tasarısını inkâr mahiyetimde olduğu halde,
yeni Hükümet birçok reformların vadi içeri
sinde işbaşına geldiği halde, en basit olan,
en ezilmiş kütlelerin ve bu memlekete en çok
hizmet etmiş olan taşanların haklarını bile
yeniden düzenlemenin ibir anlayışsızlığı içeri
sinde. Binaenaleyh, hiçbir surette reformla
bağdaşmıyan bir gerilemenim içerisindedir.
Arkadaşlarım, yine mesele bu noktaya gel
mişken, Personel Kanununun piyasaya getir
diği 10 milyarlık iştira gücünün yaratacağı
pahalılığı, memur % 100 e yaklaşan, zamıattı
zaman bunu da geçen miaaş artışlariyle karşı
lama olanağına sahipken, bunu emekliden
esirgemenin büyük vebaline işaret etmek isti
yorum ve misallerimi biraz da Devlet yayımla
rından olan aylık ekonomik göstergelerin 1971
Mart ayına ait tablolarından aldığım toptan
eşya fiyatlarının durumu ile mukayese etmek
istiyorum.
Arkadaşlar, toptan eşya fiyatlarındaki ar
tışlar, 1960 - 1964 yılları arasında 5 yıl içerisin-
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de, 1960 yılı 100 indeks kabul edildiğine göre;
4 yıl içerisinde % 112 olmuştur. Yani artış ora
nı 12,5 tur. Bunun hayat pahalılığını 1960 1964 sonuna kadar artırma oranı 1/8 oranında
pahalılaşmıştır. 1965 başı ile 1970 yılı Martına
kadar, ortalama 1971 Martı demektir bu. 6 yıl
içerisinde 1964 te 100 olan indeks, 1970 te 161,5
olmuştur. 6 yıl içerisindeki hayat pahalılaşması,
toptan eşya fiyatlarındaki artış % 61,5 dir. Bu
nun kendi bünyesi içerisindeki artış oram 5/8
dir. Demekki, 1980 ile 1961 ün sonuna kaçlar
hayat 1/8 artmıştır. 1965 in başı ile 1970 in so
nu arasında 6 yıl içerisinde 1/8 artmıştır. Biri
4 senedir, biri 6 senedir. Ortalama bu son dö
nemde 4 kat bir fiyat artışı vardır. 1963, 10ü in
deks kabul edildiğine gere; Ankara'da 1970 de
geçinme indeksi 148,3 olmuştur. Mart 1971 de
yani 1970 ortalaması 148;3 dür. Mart 1971 de
164,9 olmuştur. Son üç ayda fiyatların bir hay
li başıboş yürüdüğünü de biliyoruz. Onu nesiliz
bilemiyoruz çünkü, en son gelen, aylık ekono
mik gösterge Mart 1971 tarihini taşımaktadır.
Demek ki 1963 ten sonra hayatın Ankara'daki
pahalılaşma oranı % 64,5 dir. İstanbul'da bu
oran % 71,1 olmuştur. 1963 den 1971 Martına
kadar İstanbul'daki hayat standardı % 171 art
mıştır, geçinme indeksi. Şimdi hal böyle olun
ca, arkadaşlarım, sosyal bir devlette çalışan
ları; işçisi ile memuru ile devlete bağlı veya
'bir toplu sözleşme ile herhangi bir kuruma i m 
li, kişilerin de çalışma sırasında ele geçen üc
retlerini bn oranda ayarlıyamazsanız hayat pa
halılığı çalışan insanları, dar gelirli insanları
ezer. Tabiî bir memlekette büyük bir piyana ha
reketi varsa, büyük bir m um an varsa o ezilen
sınıfların lehine de kazananlar var demektir.
Çünkü, bir malı bölüşüyoruz, bir ekmeği bölü
şüyoruz. Bir kısmı az alırsa gayet tabiî ve o az
alanı da ayarlıyan bir kuvvet, bir güo olmazsa
'bir kısmı fasla alıyor dernektir: E, Türkiye'de
de bütçeleri dikkate alalım, 1980 bütçeli 6;7 mil
yar lira, 1971 bütçesi 38 milyar. Bütçenin artış
oranı % 600. Elbette yatırımlar da bu oranda
artmıştır. Büyük bir hareketlilik vardır Türki
ye'de. Fiyatlar 1960 dan beri görüyoruz % 100
artmamıştır ama, bütçeler % 600 arttığına göre
büyük bir hareketlenme vardır, büyük bir işgü
cü vardır, artan bir kapasite vardır, Bu kapa
sitede çalışan insanların haklarını siz bu stan
dartların altında tutarsanız o büyük işgücünün
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büyük kazançları, görünmiyen yerlere kayıyor
demektir. Şu halde bunu ayarlamaya mecburuz.
Şimdi, şu verdiğim İstanbul'daki % 71,5 ge
çini indeksi, Ankara'daki, % 64,9 geçim indeksi
çalışanların maaşlarını da buna ayarlamayı em
rettirir demiştik. Oysa Personel Kanunu uygu
lanmasında bu rakamın üstüne çıkılmıştır. Yan
lış olmuştur, doğru olmuştur. Personel Kanunu
nun uygulamasında verilen haklar bunun üs
tüne çıkmıştır. Bir yüksek baremli Devlet me
muru olan bir insanın geçici bir çok yan ödeme
leri vardı, Personel Kanunundan evvel. Perso
nel Kanunim uygulaması sonunda maaşı 290 li
ra assldı. 4 D00 küsur lira alırken 3 800 liraya
düştü. Onun şoförü 950 lira alıyordu, 3 100 li
ra almaya, nıaşladı, Yani Personel Kanunun uy
gulamasında bn kadar korkunç kötülükler oldu.
953 lira maaşlı bir şoföre siz 1 450 lira versey
diniz o memnun olurdu, 3 100 lira verdiniz ve
G şoförün âmiri olan yüksek dereceli memur dediki, «Ahmet efendi, gel bugüne kadar seya
hatlerde senin otel ve yeme paranı bsn veriyor
dum. Grörüyorsunki, bsnim maaşım 3G0 lira azal
dı seninki, 2 300 lira çoğaldı. Şu halde bundan
sonra s^'tt verirsin» O da «beyim, emredersin»
falan diyor. Yani misaller bir iki değil, Bu ka
dar kütü tatbikatı oldu, Personel Kanunu uygu
lamasının,
.1-.-1

-U
i, oi!:im ":ıı zarjşıknguı ıçerısmcie
sızın
"o 160 1.65 ova^'Tida Personel Kanununda bir
el2 geçende bir artırma yapmanız la
ma p'örr:, Kalbııki. % 100 ün üzerinde
yap'•!':! iz, rdemu: bu kadar korudunuz, e..
Emek'i için getirilen tasarıda, şu oranların al
tında ilâveler yap? yordunuz, Yanlıştır. Bugün
ancak bunu y^kakyabilmiştir, son düzeltmeler
le. Ama, bunun üstüne çıkması lâzımdır, Bura
da, 1 nci maddenin müzakeresi sırasında bunun
mücadelesini yapacağız,

Arkadî?şiarım, 193'0'm getirdiği emekli sta
tülüdeki değişikliklerden birisi, Gelir Vergisi
ni kaldırmaktı. Yani. emekli maaşlarından Ge
lir Vergisini kaldırmektı ve kaldırmıştı. Şim
di gerek ilk tasarıdaki ele geçen miktarı belir
ten tarifeden ötürü, gerek o tarifeyi kaldırıp
onun yerine bu son değişiklikle gösterge tab
losu koyup, gösterge tablosunda rakamı Devlet
personelinde çalışan memurlarda 1 000 olduğu
halde tavanını 690 da tutmakla, dolaylı yoldan
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emekli maaşları yine vergiye tabi tutulmuş olu
yor. Ama, ismi yok, vergi yok. Fakat, dolaylı
yoldan tutuluyor. Bu kesin bir görüştür, yani
içkidedir.
Arkadaşlarım, yine 4 - 5 yıl evvel bu kürsü
lerden, bu yasama organlarından geçmiş olan
Sosyal Sigortalar Kanununun tatbikatı vardır.
Bunun da uygulaması 4 - 5 yıl öncesinden beri
devam eden uygulaması emekli statüsünü çok
aşmış durumdadır. Ben, biraz evvel arz ettim,
1960 öncesinde en yüksek mevkilere gelmiş, 40
sene hizmet etmiş olan sivil - asker birçok emek
linin, en güzide hizmetler yapmış insanların ma
aşlarının 1150 lira olduğunu söylemiştim. Ha
len yürürlükte olan statüye göre en yüksek
emekli maaşı 2 160 liradır. Oysa 4 - 5 seneden
beri Sosyal Sigortalar Kanununun uygulaması
ile korkunç bir haksızlık meydana getirilmiştir.
Burada bir gece kulübünde, Ankara'da bir ge
ce kulübünde uzun yıllardan beri şef garsonluk
yapan bir insan, son 3 senesinde - ki Sosyal Si
gortalar Kurumunun getirdiği bir kötü hüküm
dür, - yani böyle kötü hükümler devam ederse
bir gün Sosyal Sigortalar Kurumu top atacak
tır, Emekli Sandığı kendisini Hazineye yasla
makla belki paçasını kurtaracaktır, aslında
Emekli Sandığının hiç de sıkıntılı durumu yok
tur, ama Sosyal Sigortalar Kurumu çok kötü
durumlara düşecektir, böyle yağma kanunlarla,
böyle yağma hükümlere devam edilirse...
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Suiistimalleri
söyle beyefendi.
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Evet.
Şimdi, bir şef garson, yıllarca küçücük bir üc
retle çalışmış bir şef garson o Kanunun getirdi
ği bir hakka istinadederek 3 600 lira olan en
yüksek ücretten primini ödemeye başlamıştır ve
maaşım öyle göstertmiştir, ama patrona demiş
tir ki, «Sen ödeme ben ödiyeyim.» patron da ra
zı olmuştur; muvazaa yapmışlardır ve 3 sene
mütemadiyen 3 600 lira üzerinden ödemiştir,
ondan sonra da 2 520 lira ile emekli olmuştur.
Yani, halen anayasa Mahkemesi üyeleri, orge
neraller, müsteşar emeklileri, 40 sene hizmeti
olan insanların en yüksek emekli maaşı 2 160
lira iken, bir şef garson 3 senelik bir muvazaalı
tatbikatın sonunda 2 520 lira ile emekli olmuş
tur. Böyle uygulama olur mu arkadaşlarım?
Böyle Devlet anlayışı olur mu? Bunlara sahip

29 . 6 . 1971

O :1

yok mu? Yok mu bunların sahibi? İşte şimdi
bir misal daha arz edeceğim, göreceksiniz ki,
Emekli statüsü her yönden Sosyal Sigortaların
gerisindedir.
Sosyal Sigortalarda 25 yıl, yani 5 000 gün,
kanunun tarifine göre, - onun da karşılığı 13 yıl
10 ay 3 gün, - hizmet eden insan 170 primle
emekli olur. En yüksek ücret 3 600 olarak
kabul edilmiştir. 2 520 lira ediyor, işte verdi
ğim garson misali. Halbuki, 1101 sayılı Ka
nunla emekli olan ve bu kadar hizmet etmiş bir
insanın eline 2 366 lira geçecektir. Yani, 200
lira geridedir. Hükümetin ilk getirdiği değişik
lik tasarısında veya şimdiki tasarıda ise, bu
miktar 1 650 liradır. Yani, İşçi Sigortalarında
bir insan 3 600 lira karşılığı 25 sene hizmet et
miş bir insan olarak 2 520 lira alıyor, bizim ta
sarımızda 1 650 - 1 700 lira civarında bir pa
ra alıyor. 1101 sayılı Kanun uygulansa idi,
2 366 lira alacaktı. Yani, ne kadar geridedir.
1101 sayılı Kanun ki, esirgedik bükümlerini, o
bile Sosyal Sigortaların gerisindedir, aynı ra
kamları daha küçük baremler için de vermek
ve bu ölçüleri görmek mümkündür.
Arkadaşlarım, bu tasarı bir hakkın geri alın
ma tasarısıdır. 1101 sayılı Kanunla getirilen,
çok övülen ve reformist bir kanunu parça parça
eden bir tasarıdır. Bu tasarı eğer ek göstergesindeki rakamlar biraz daha yükseltilip, emek
liye, birkaç yüz lira daha bir terfih imkânı sağ
lanamazsa asla bir reform niteliği taşımaz ve ve
rilmiş bir hakkın bütün hukuk kurallarına aykı
rı olarak geri alınmasını sağlayan bir tasarıdır.
Tekrar ediyorum, kemerleri sıkmaya razıyız,
hazırız, ama emekliden başlamayalım. Emekli
nin kemerinde sıkılacak delik yoktur, arkadaş
larım,
Saygılarımı sunarım.
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Resmî araba
ları alalım beyefendi. Resmî arabaları alırsak
her şey düzelir. Resmî arabalar suiistimal ha
linde.
BAŞKAN — Efendim, grupları adına şu ana
kadar söz talebeden sayın üyeler konuşmuş ol
dular. Şahısları adına sırası ile arkadaşlarımı
çağırıyorum. Sayın Mebrure Aksoley.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ i. CENAP
EGE (Aydın) — Sayın Başkan söz istiyorum,
Komisyon adına.
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BAŞKAM — Komisyon adına mı görüşecek
siniz efendim?
GEÇİCİ KOMİSYON ISÖZCÜSÜ i. CENAP
EGE (Aydın) — Evet.
BAŞKAN — Acaba kişisel konulmaları da al
sak da sonunda...
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ i. CENAP
EGEİ (Aydın) — Gayet kısa, 10 dakikalık bir
izahatta bulunmak mecburiyetindeyim.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ i. CENAP
EGE (Aydın) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; konuşmakta olduğumuz tasarı üzerin
de grupları adına konuşan kıymetli arkadaş
larımızm beyanlarını dikkatle dinledim ve gördümki adetâ bir hakkın geri alınması - defa
larca burada ifade edilerek - şeklinde bir tasa
rının getirildiği söyleniyor.
Muhterem arkadaşlarım, şunu ifade edeyim
ki, böyle bir kanun tasarısının sözcülüğünü ya
parken söylenecek sözlerin, ortaya konulacak
iddiaların bâzı kimseler ve bâzı mahfil canibin
de hoşa gitmiyecek yönleri olabilir, Ama, biz,
Parlâmento üyesi olarak üzerimize aldığımız
vazifeyi, şu veya bu canibin hoşuna gidecek
veya gitmiyeeek şekilde düşünerek değil, inan
cımızı, doğru bildiğimizi ifade ederek, ortaya
koymak mecburiyetindeyiz, Getirilen kanım
tasarısı, gerçekte bu memleketin emeklilerine,
düne nazaran büyük imkânlar sağlamaktadır.
Bilhassa Komisyonumuzda meydana gelen de
ğişiklikleri ayrı ayrı maddeleri gsidiği saman
icabea^rse ortaya koyabiliriz. Ancak, genel ola
rak tümü üzerindeki konuşmalarda meydana
çıkan bâzı hususları çok kısa olarak ifade et
meye çalışacağım.
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tedir. Şu rakamı vereceğim; halihazırda emek
lilere ödenen miktar 1,3 milyardır. Bu tasarı
kanunlaştığı takdirde Emekli Sandığı tarafın
dan yapılan ödeme. 3 milyara çıkacaktır, ik
ramiyelerin hesabı da yapılırsa ödeme 3;5 mil
yar, hattâ daha fazla olacaktır M, aşağı yukarı
eski emeklilerin eline geçen miktarın % 88 faz
lası geçecektir, bu durum karşısında. Memur
maaşlarında ise meydana gelen fazlalık ortala
ma olarak, son yapılan artırmalar muvacehe
sinde, % 60 ı geçmemektedir. Ayrıca, tasarının
getirmiş olduğu bir sosyal mevzu daha vardır
ki. emekliye ayrılanların sağlık problemi bu
tasan ile halledilmektedir. Sağlık mevzuu ile
ilgili yapılacak ödemeler de, aşağı yukarı yıl
lık olarak, 200 - 250 milyon lirayı bulacaktır.
Şimdi, burada bir kısa mukayese ile mese
leyi ifade etmeye çalışacağım. Muhterem ar
kadaşlarım, 657 sayılı Kanumın malî hükümle
ri yürürlüğe girmeden onca 1 nci derecede 2
çocuklu bir memurun eline geçen aylık, avans
dâhil, yani % 10 - 15 ler dâhil, 2 089,40 lira
dır. Bugün ise bu 3 796 liraya çıkmıştır. Şimdi,
aynı mukayeseyi emeklilerde yaparsak; 1 nci
dereceden emekli olan bir kişinin eline 1 890 lira
geçer idi, bu tasan kanunlaştığı takdirde 3 406
lira geçecek, muhterem arkadaşlar.

Şimdi, mukayeseyi nasıl yapıyoruz : 1101
sayılı Kanun muvacehesinde % 70 ile çarp
mak suretiyle bir netice bulma gibi arkadaş
larımız bir hesap ortaya getiyiroıiar ve bu ge
tirmiş oldukları hesap, bugün aktif olanın
eline geçenden daha fazlası pasif olanın eline
geçecek bir durum meydana getiriyor. Yani,
Türkiye'de çalışan insanla emekli olan kı
yaslandığı zaman, bu mantık içerisinde, bu
manta-.ite içerisinde böyle bir ödeme yapılırsa
Bir defa, tabandan emekliler için tesbit edi
emeklinin eline çalışandan fasla maaş geçecek,
len rakam 540 liraya çıkarılmıştır. Bu, 300 lira
muhterem arkadaşlarım. Bu, bir Devlet, bir
dan 540 liraya çıkarılmıştır. Kaldı ki ; bugün
normal olarak, 857 sayılı Kanun ve 1827 sayı | Hükümet tarafından ve bilhassa Parlâmento'
tarafından düşünülmesi gereken bir husus de
lı Kamımın tatbikatiyle meydana çıkan öde
ğil mi? Çalışanla ealışmıyan arasında bir
meler karşısında tabandaki memurun eline ge
fark olmıyacak mı? Biz ifratla tefrit arasın
çen 490 liradır. Yani, bilfiil çalışan, aktif elanın
da daima oynarız. Bir zamanlar emekliler
eline gemn daha as; pasif olanın eline geçen
hakikaten çok az maaş alır, çok mağdur va
daha çok olacak şekilde bir taban tesbit edil
ziyette olurlardı ve bu bunun yürekler acısı
miştir. Bu, dikkati çeken bir nokta olmak ge
rekir.
misallerini, hepimiz ailelerimizde biliriz. Ora
dan bugün emekliyi kurtarıp ona, insanca,
Bugünkü mevcut tasarı ile emeklilere her
sosyal imkânlara sahip sağlık durumu gahangi bir durum getirilmediği iddia edilmek542 —
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rantiye girebilecek şekildeâ doktoru, hasta
nesi, ilâcı, her şeyi temin edilecek bir rejim
getiriyorsunuz, bu getirilen rejim, burada
haklann âdeta gasbedilmesi, geriye alınması
şeklinde ifade buluyor.
Muhterem arkadaşlar, kendi yaptığımız gü
zel bir eseri kendi elimizle âdeta yıkmak için
yarış halinde konuşuyoruz. Şimdi misalini
veriyorum, mutoterem arkadaşlar.
1969 da 1101 sayılı Kanun, yürürlüğe
girdiği zaman, Türkiye'de maaşlarda, sadece
emekli keseneğine esas olarak ele geçen aylık
yok idi. Ona ilâveten yan ödemeler vardı.
Neler vardı? Tazminat vardı, ek görev var
dı v. s... Buna benzer ödemeler vardı ve bu
nun beraber bir memurun eline geçen maaş he
saplanırdı. Görev aylığı ile emekli aylığına
esas durjımda âdeta % 100 fark ederdi, bu.
Meselâ; o zaman 2 089 lira alan bir memur,
yan ödemelerle bunu 4 000 - 5 000 lira halin
de pekâlâ alır idi. Şimdi, 1101 sayılı Ka
nun emekli keseneğine esas aylıktan ele geçen
tutar olarak hesaplandı ve öyle hesaplandı
ki, o günkü rejime göre net olarak eline
1 890 lira geçen birisinin emekli aylığı da
1 890 lira olabiliyor. Ama, ek ödenekler, ek
görevler, tazminat, filân gibi bâzı yan öde
melerin meydana getirdiği durum karşısında
aktif olan, yani çalışmakta olan memurun eli
ne geçenden âdeta % 50 eksik alıyormuş gibi
'bir durum hâsıl oluyor. Aslında böyle bir
şey yok, pekâlâ emekliye, 1101 sayılı Kanun
ile esas olanı vermişiz.
Şimdi, geliyoruz, yeni rejime. Yeni rejim
de eline 2 089 lira geçen ile, bugün 3 796 lira
geçen aynı memurun yan ödemeleri kaldırıl
mıştır. Yan ödemeleri kaldırılınca msydana
gelen maaşı 3 796 lirayı buluyor, birinci de
receden. Bunun emekliliği ne oluyor? 3 406
lira.
Şimdi, 3 796 lira ile, 3 406 lira % 10 - 15
civarında zaten bir fark yapıyor. Aslında
eline geçen bu 3 406 lira; maaşının % 85 sı
oluyor. Bu hesabı böyle yapmazsak elbette
neticeyi tam olarak bulmamıza imkân yoktur.
Şimdi, bu durum karşısında meseleyi vu
zuha kavuşturmak için mukayeseyi şunun
üzerinden yapmak lâzım. 1101 sayılı Kanun
ile emekli maaşı hesaplanırken bu hesaplamayı
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eski rejim üzerinden yaptığımız takdirde ve
bugün yeni getirilen tasarının da yeni rejim
üzerinden mukayesesi yapıldığı an görülür ki,
yeni rejime göre emeklilik maaşının tesfbiti es
kiye nazaran düşük olmayıp, daha fazla ol
duğu meydana çıkar. Bunu bu tarzda müta
lâa etmek durumundayız. Bunun dışında bir
mukayese yaptığımız takdirde ve hele bu 1101
sayılı Kanunda emeklilik maaşı, maaş tutarı
nın % 70 i olacaktır, şeklinde hesabettiniz mi,
çalışan ile çalışmıyanın arasında çalışmayanın
lehine, çalışanın aleyhine bir vaziyet zuhur
edecektir.
Bu,, nazarı itibara alınması gereken çok
önemli bir husustur. Bunu nazarı itibara alma
dan hesap yaptığınız takdirde çok yanlış neneticelere varırız. Zira, Devletin, çalışan ile çalışmıyan arasındaki münasebeti, ahengi daima
göz önünde tutmak mecburiyeti vardır. Meselâ,
Emekli Sandığı ile olan münasebetinde diyorlar
ki, «efendim, Emekli Sandığı bir sigortadır.
Emekli Sandığını şöyle İhya edelim, böyle ihya
edelim, Emekli Sandığı emekliye ayrılanlara
birçok imkânlar sağlasın, âdeta bir şirket ortağı
gibi, o emekliler, o emekli sandığından istifade
etsinler» şeklinde birtakım sözler...
Kanun buna müsait mi, değil mi. haklı mı
olur, haksız mı olur? Bütün bunlar bir kenara,
bu tarz meydana getirildiği takdirde insana ilk
bakışta güzel bir şey gibi görünür, emekli ol
duktan sonra insanlar daha büyük bir refaha
kavuşmak isterler. Ama, siz çalısmıyan, emek
liye ayrılmış insana bu refahı, bu imkânı sağla
dığınız an, çalışan insan da. haklı olarak, bir
talepte bulunacaktır. Bu talebi kim karsılıya
caktır? Devlet karsılıyacaktır. Ne ile karşılıyacaktır? Bütçesi ile karsılıyacaktır. Bir tarafı
mağdur etmek, bir tarafı memnun etmek. Şim
di, burada espri şu : Ne çalışanı mağdur etmek,
ne emekliye ayrılmış olanı mağdur etmek; iki
sini de memnun etmenin yolunu arama. îşte
onun için de kat sayı getirilmiştir. Eğer biz
emeklinin maaşını dondurup bırakırsak, o za
man dersiniz ki; efendim, bugün verdiğiniz
3 400 lira, yarın bu para hayat pahalılaşırsa
neye yarar?» Memur için olan bu endişe, emekli
için de varittir ve bu takdirde kat sayının art
ması ile yapılacak hesaplarda meydana gelecek
artış, emekliye de intikal edecektir.
543 —
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Muhterem arkadaşlar, o bakımdan meseleyi
bu yönden mütalâa etmek lâzımdır ve mühim
olan nokta, emeklinin eline 1 nci derece iken
eskiden 1 890 lira geçerken, bugün 3 406 lira
geçecektir. Hesap buna göre yapıldığı takdirde,
bu getirilen tasarının ehemmiyeti bir defa daha
meydana çıkacaktır.
Ben tasarıya, en mükemmel bir tasarıdır,
demiyorum. Tasarının eksikleri vardır. Arka
daşlarımız o hususları maddelerde ifade edebi
lirler. O üzüntü ile şunu söyî iyeyim ki, Parlâ
mentomuzdan çıkacak ve «onunda Parlâmento
nun malı olacak bu tasarı üzerinde grup sözcü
sü arkadaşlarım çok kötümser konuşmalar yap
tılar. Sanki bu tasarı ile emeklilerin haklan
geri alınıyormuşçasma ve böyle bir durum ef
kârı umumiyeye yayılırsa, zaten memleketimiz
de meseleleri kötümser tarafa çekip götürmeye
niyetli olan insanlar çok, bu takdirde bu meşa
le de memlekette bir huzursuzluk vesilesi ola
bilir:
Bunun böyle olmadı fim beyan eder. hürmet
lerimi sunarım,
BAŞKAN — Sayın Mebrure Akseley. buyu
runuz,
SUPHİ KARAMAN fTabiî Üye) — Grup
adma ^öz istiyorum,
BAŞKAN — Acaba. Saym Akscley konuş
tuktan sonra olur mu? Zira kendilerini 9. defa
davet ettim, o bakımdan rica edivorıım. Öyle
içe buyurunuz Sayın Aksoley.
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yılı Kanun ile ve diğer kanunlarla verilmiş olan
kazanılmış haklarını korumak gibi şerefli bir
görev yapmak ve tarihî bir karar vermek için
toplanmış bulunuyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, sosyal
bir hukuk devletidir. Hukuk devleti olmanın,
ilk şartı, kanunları zamanında ve aynen uygu
lamak ve kanunlarla kazanılmış hakları ihlâl
etmiyerek aynen tatbik etmektir. Hukuk dev
letinde kazanılmış haklar yasama, yürütme or
ganlarının tasarrufları ile ihlâl edilmemelidir.
Bu haklar, görüşmekte olduğumuz tasarıdan
önce emekli olanların, emekli oldukları zaman
veya sonradan lehlerine çıkan kanunlarla ve
rilmiş ve kazanılmış haklardır.
Her yabancı memlekette emeklilik bir ter
fih müessesesi iken, esefle ifade edelim ki, yal
nız bizde yıllarca ve yıllarca bir tecziye mües
sesesi olmuştur.
Yüce Parlâmento tarafından kabul buyurulan 1101 sayılı Kanun aradan henüz 2 yıl geç
miş olmasına rağmen eski Hükümet tarafından
değiştirilmesi düşünülmüş ve bugün incelemek
te olduğumuz tasarı Senatoya gelmiştir. 1101
sayılı Kanun bir reform kanunudur. Emeklilik
müessesesinden eski ve yeni emekliliği kaldır
mış. hepsini eşit kılmıştır. Ve yine personele
yapılacak zamların emeklilere de aynen inti
kal edeceğini hükme bağlamıştır.

Gönül arzu ederdi ki, reformcu Sayın Erim
Hükümeti 1101 sayılı Kanunun getirdiği hak
ları zedelemeden aynen tatbik etmek imkânla
MEBRÜFE AKSOLEY (istanbul) — Sayın
rını arasın ve bulsun.
Başkan, sayın senatörler;
1. Aziz vatan topraklarımızı düşman, çiz
Saym senatörler, bu tasan 2 gerekçe ile ha
mesi altında çiğnemekten korumak ve bize hür
zırlanmıştır. 1 nci gerekçe :
yaşama imkânlarını sağlamak için canlarını
Emekliye ayrılan memur, görevde bulun
vermiş sivil, asker tüm mübarek şehitlerimizin
duğu zamandan daha çok para alamaz düşün
dul ve yetimlerine;
cesidir.
2. En kıymetli uzuvlarını feda eden v? bu
Hiçbir devlette emekli, görevlinin eline ge
gün bir başkasının yardımına muhtaco^an sivil,
çenden fazla aylık alamaz diye bir hüküm ol
asker tüm malûllerimiz ile. bunların dul ve ye
duğu söylenemez. Şöyle ki, Fransa'da 30 yıllık
timlerine ve yarını yüzyıla yakın "h\v süre Türk memur, brütünün % 60 ı, 40 yıllık memur brü
ulusuna ^eref» haysiyet, feragat sadakat ve vetünün % 80 i ile emekli olur ve aylığı görevli
kar ile hizmet etmiş, ömürlerinin en .^iteel cam nin üstüne çıkar. Bilhassa İran'da buna benzer
larını kamu hizmetine harcamış, saçlarını ağart uygulamalar yapılmıştır. Hizmet yıllarında ula
mış, çalışamaz duruma düşmüş ve nihayet ha şılmış hayat seviyesi emekli olunca değişmemeyatlarının bir huzur devresi olmasını hepimizin | lidir. Emeklinin hizmet yıllanndaki yaşama se
can ve gönülden dilediğimiz dönemine gelmiş viyesinin altına düşmesini istemek, mâkul ve
olan bu sivil, asker emeklilere bugün 1101 sa j mantıki bir takdir olamaz. Böyle bir takdir,
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yukarda da söylediğimiz gibi, emekliliğin bir
ceaa müessesesi olduğunu kabul etmek demek
olur.
ikinci gerekçeye gelince : 1101 sayılı Kanun
tatbik edildiği takdirde malî bakımdan büyük
bir külfete girileceği ve Emekli Sandığının bu
yükü taşıyamıyacağıdır.
Halbuki, Maliye Bakanlığı gerek görevliler
den kesilen ve gerekse kurumların ödediği
aidatı muntazaman Emekli Sandığına verse,
Emekli Sandığı 1101 sayılı Kanunun icaplarını
kolayca yerine getirebilir.
Sayın senatörler, incelemekte olduğumuz bu
tasan sadece emekli, malûl, dul ve yetimleri
değil, tüm asker, sivil, memur ve hizmetlileri
de ilgilendirmektedir. Çünkü, bugünün memuı*
ve hizmetlisi, yarmın emeklisidir. Bunlar, 2 yıl
önce yürürlüğe giren 1101 sayılı Kanunun ge
tirdiği hakların 2 yıl sonra bir yeni tasarı ile
geri alınabileceğine tanık olmaktadırlar. Bu
durum karşısında sosyal güvenlikten yoksun
olan memur ve hizmetli geleceğine emniyetle
bakamaz, kendisini yarının endişesinden kurta
ramaz.
Sayın arkadaşlarım, eski Hükümet tarafın
dan hazırlanan tasarının sadece gösterge tablo
su değiştirilmiştir. Bu gösterge tablosu ile ta
vanın aylıkları bir miktar yükselmiştir. Taban
daki emekli, malûl, dul ve yetimler bir yana
itilmiştir. Tabandaki vatandaşın maaşı, eskisi
de, yenisi de geçinmeye değil, olsa olsa sürün
meye yetecek düzeydedir. Bu göstergeye göre
3 veya daha fazla çocuklu dul ve yetime ayda
539 lira, yetim s'ayısı 2 olursa 490 lira, dul ve
yetim sayısı 1 olursa 441 lira ödenecektir. Bu
günkü hayat pahalılığı karşısında çetin bir ya
şama kavgası veren bu vatandaşlarımızın ne
kadar güç şartlar altında olduklarını yüksek
takdirlerinize sunarım. Dul ve yetim adedi 3
veya daha fazla olan bir aileye verilecek olan
539 liranın satınalma gücü nedir? Günde gra
majı azalmış olan ekmekten 5 aded yese 5 lira
dan ayda sadece 150 lira ekmeğe verecektir. 150
lirasını da bir gecekondu odasına verdikten
sonra elinde 239 lira kalacaktır. Bu 239 lira ile
diğer bütün ihtiyaçlarını karşıhyacak ve çocuk
larını da okutacaktır. Yıllarca Devlete hizmet
ettikten sonra rahatça, kimseye yük olmadan,
yaşamayı hak etmiş kişileri kötü bir kader ile
başjbaşa bırakmak sosyal adalet ile bağdaşa
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maz. Taban aylığının bir miktar daha yüksel
mesi için Başkanlığa bir önerge sunmuş bulu
nuyorum. Yüce Heyetinizin iltifat etmesini yü
rekten diliyorum.
Sayın senatörler, 1101 sayılı tasarı Yüce Se
natoda incelenirken Senato kürsüsünden, sa
vaşlarda geçen müddetler dolayısı ile kanunla
verilen ve ancak bu neden ile 40 yılın üstüne
çıkan ve yine kanun ile en çok 50 yıl olarak
kabul edilen hizmet zamlarının tamamından il
gililerin faydalandırılması hususunu savun
muştum. Bu savunmamda sivil, asker 40 yıldan
fazla hizmeti olanların maaşlarının % 90 nınai
kadar artırılmasını bir önerge ile Yüce Heye
tinizden istirham etmiştim.
Üzüntü ile ifade edeyim ki, icıı£> t_a komis
yon ve eski iktidarın Maliye Bakanı olmak
üzere Yüce Heyetiniz bu önergeme iltifat et
mediler ve böylece bir müktesep hak mües- '
sesesi ihlâl edildi.
Malûl ve emeklilerden aldığım yüzlerce
mektuptan faydalanarak aşağıdaki açıklamayı
yapmayı vicdani bir görev saydım.
Sayın senatörler; bizler bütün hayatımız
boyunca gündüzleri sıcak işyerlerinde, gece
leri de sıcak evlerinde ve yataklarında eşinin
ve çocuklarının yanında huzur ve güven için
de yaşamış 50 yıla yalan bir zamandan
beri harb görmemiş, top - tüfek bomba sesi
duymamış, süngü acısı çekmemiş çok mutlu
bir neslin çocuklarıyız.
Sayın senatörler; Kafkas ve Galiçya cephele
rinde üçbin metre yükseklikte karlı dağlarda
eksi 45 ilâ 50 derece dondurucu soğukta; Sina,
Bağdat, Hicaz, Trablusgarp cephelerinde artı
50 ilâ 60 derece kavurucu sıcakta; Batıda Tür
kiye'nin kapısı, 250 000 mübarek şehide mal
olan Çanakkale'de düşmanla beş metre mesa
fedeki bir ölüm hücresinde, istiklâl Savaşında
bize bir bugün üzerinde huzurla yaşamak im
kânını ve hür havasını teneffüs etmek mutlu
luğunu sağlamak, topraklarımızı ingiliz, Fran
sız, italyan ve Yunan işgalinden kurtarmak
için Birinci Dünya Savaşından, esaretten dö
ner dönmez ayaklarının tozu ile Padişahın
idam fermanını dahi hiçe sayarak Kurtuluş
-Savaşına katılanlar, Kore Harbinde Türk
Milletinin kahramanlığını ve an.diaş malara
olan sadakatini bir kere daha bütün dünyaya
545 —
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tasdik ve kabul ettiren,, Kunuri Savaşında
kahramanca çarpışanlar; bu suretle gençlik
lerinin en güzel, en kıymetli yıllarını cephe
lerde ve siperlerde çeşitli mahrumiyetler için
de geçiren, bazan açıkta hazan oyulmuş bir
toprağın altında, nadiren çadırda yatan, ha
yatlarını her an ölüm ihtimali içinde geçiren,
yemek yerine otlan toplryarak kaynatan, et
yerine de 10 kişilik bir karavanaya bir dilim
pastırma koymak suretiyle hazırladıkları ye
meği kanuni^ istihkakları olan 900 gr. ekmek
yerine 100 gr. ekmeği yiyen, bir nıatra tuzlu,
çamurla ve kurtlu suyu içen ve zor karşısın
da fare, ölmüş at eti yiyen.
işte arkadaşlarım, bu külfetlerin karşılığı
olarak da kanunla kendilerine çeşitli adlarla
âzami 10 yıl hizmet zammı verilen ve bu ne
denle hizmet süreleri âzami 5-0 yıl kabul edi
len bu eşsiz, sessiz ve meçhul kahramanlar
haklarının tamamından
faydalandırılmamış;
1101 sayılı Kanun 40 yıl hizmeti kabul et
miş, 40 yılın üstündeki hizmetleri bir kalemde
silmiş, atmıştır.
Sayın senatörler; külfetlerde ve nimetlerde
eşitlik demokrasinin orta direğidir. Bugün
görevdeki memur ve hizmetlilerden güç ve ha
yat tehlikesi olan işlerde çalışanlara yan
ödenek, yani bir külfetin karşılığı olan nimet
verilmektedir. Harbde geçen hizmet ile Dev
let hizmetinde 40 yılın üstünde olan hizmetin,
yani bir külfetin karşılığı olan nimeti emek
lilere de vermek eşitlik, sosyal adalst vs insan
hakları prensiplerinin icabıdır ve bir vicdan,
bir şükran borcudur.
Yukarda açıkladığım vs sayıları çok azal
mış olan bu kahramanların âzami 50 yıl hiz
met süresinden faydalandırılmalarını arz ve
teklif ederim.
Sayın arkadaşlarım; önemli gördüğüm bir
başka konuya değinmek istiyorum.
1101 sayılı Kanunla çıkarılan, 22.9.1969 ta
rih ve 6/12430 sayılı Bakanlar Kurulu Karar
namesiyle, son görevlerinde kadrosuzluktan ter
fi edemiyen emekliler bekledikleri sürenin de
recesine göre emekli oldukları tarihteki kad
rolarının üç üst derecesine kadar emekli ay
lıklarını almaktadırlar. Ancak, bir kısım emek
liler son kadrolarından önceki kadrolarında, ki
o yıllarda kadro darlığı pek çoktu, kadrosuzluk
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yüzünden terfi ©dememişler, mağdur olmuşlar
dır.
40 yılda, 25 - 30 - 40 lira asli maaşa ancak
ulaşmışlardır, işte bu memur ve hizmetlilerden
emekli olanların, her üç yılının bir terfi süresi
sayılmasını, âzami üç derece terfi ettirilerek
emekli maaşlarının buna göre düzenlenmesini
ve bu suretle uğradıkları haksızlığın giderilme
sini arz ve teklif ederim.
Sayın arkadaşlarım; görüşülmekte olan ta
sarının geçici 4 neti maddesinde, vatani hizmet
tertibinden aylık alanların bir kısmının aylık
larının % 100 artırıldığını memnunlukla karşıla
dım. Lâkin çeşitli nedenler ve hizmetler dik
kate alınarak vatani hizmet tertibinden ayrı
ayrı özel kanunlarla aylık bağlananların geçi
ci 4 ncü maddenin kapsamına alınmadığını da
üzüntü ile izledim. Bu ayrımın sosyal adalete
s>ykırı olduğunu belirtmek isterim. Vatani hiz
met tertibinden Büyük Millet Meclisince ayrı
ayrı bağlanan bu aylıkların hiç şüphe yokki, hukukî ve sosyal nedeni vardır. Örneğin,
Türk milletinin yüce evlâtlarından biri olan
Türkçü Milliyetçi, düşünür, yazar, Ziya G-ökâlp'm ölümünden sonra eşine ve iki kızına, onları
Türk toplumu içinde şerefle yaşatabilmek için
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmıştı.
Bu aylıktan bugün tek varisi faydalanmakta
dır. üzüntü ile ifade edeyim, bu tek varis, tasa
rının geçici 4 ncü maddesi kapsamına girme
miştir. Yüce Senatoca bu hususun dikkate alın
masını da teklik ederim.
Sayın arkadaşlarım; geçici madde 4 e bir
fıkranın eklenmesi için) Riyasete bir önerge sun
dum. insan üstü hizmetleriyle bize bu cennet
vatanı hediye eden istiklâl madalyalı gazilere
1005 sayılı Kanunla verilmiş olan şeref aylık
larına da alt sınır hükümlerinin uygulanması
sosyal adalet icabıdır.
Sayın arkadaşlarım, emekli, malûl, dul, ye
timlerden aldığım yüzlerce mektubun taşıdığı
dilekleri değerlendirmeye çalıştım. Görevimi
yapabildimse ne mutlu bana. Önergelerimi şifa
hen arz ettiğim gerekçeleriyle sunmuş bulunu
yorum. Takdir Yüce Heyetinizindir. Beni sa
bırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunun
emekli, malûl, dul ve yetimler lehine getirdi
ği yenilikleri şükranla karşılarım.
Saygılarımla.
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BAŞKAN — Sayın Karaman, grup adma
söz istemiştiniz, buyurun.
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ KA
RAMAN (Tabiî Üye) — Sayın arkadaşlarım;
bir konuyu vazederken, konunun niteliğine gö
re ya hukukî sözlerle, ya edebî sözlerle, ya da
rakamlarla, matematikle o konu vazedilir.
Hukukî sözlerle, edebiyatla söylenen bir sö
zün içtihata göre, anlayışa göre, konuşanın,
ya da dinliyenin zikrine göre, fikrine göre me
seleyi çeşitli şekilde görmek mümkündür. Ama
rakamlarla, matematikle ortaya konan bir ko
nu, aynı şekilde anlaşılmak lâzımdır. Yeter ki,
ortaya konan rakamlar aynı olsun. Şimdi, be
nim konuşmamda özetle demiştim ki, net maaş
alış şekli emeklinin aleyhine olarak, yani % 3
tasarruf bonosu, % 8 emekli keseneği, % 5
yardımlaşma sandığı kesildiği halde ele geçen
miktar, ki bunlar aslında emeklinin hakkıdır,
bunları saymamak lazım, ama, bunlar da kesil
diği halde, ele geçen miktardaki yüzdeler, memurlardaki artış oranları, emeklilik artış ora
nından fazladır, demiş rakamlarımı vermiştim.
Ama benden sonra sayın Komisyon Sözcüsü,
başka rakamlar vererek, emeklinin statüsünü
bu net aylığa göre daha üstün olduğunu söyledi*
Ieı*.
Şimdi, eğer onun verdiği rakamlar doğru ise,
şüphesiz onun dediği doğrudur. Ama benim ver
diğim rakamlar doğru ise, benim dediğim doğ
rudur. Yani, bir şeyi iki türlü rakamla vazet
mek mümkün olamaz. Şimdi, ben tutanaklara
geçmek üzere rakamları tekrar veriyorum. Yan
lışsa ilgililer söylesinler.
Şimdi, çalışan memurun maaşından pul, ge
lir vergisi, % 8 emekli keseneği, % 3 tasarruf
bonosu, % 5 Yardımlaşma Sandığına kesilen
ler kesildikten sonra ele geçeni, ki biz bunun
ele geçen tâbir olarak emeklinin hakkı olduğu
na kaani değiliz, emeklinin hakkı, bunun üs
tündedir, % 8 emekli keseneği emeklinin ken
di malıdır, % 3 tasarruf bonosu kendi malıdır;
bunlar ele geçenin içinde mütalâa edilmesi lâ
zımdır, ama buna rağmen, halen memurun eli
ne verileni ele geçen sayalım, bunlar kesildiği
ne göre, birinci sınıf 1 000 lira göstergedeki bir
memurun, eskiden eline 1 910 lira geçiyordu,
şimdi 3 765 lira geçiyor. Rakamlar yanlışsa söy
lesinler. Artış oranı % 97 dir. Oysa aynı durum
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daki göstergede 1 000 e gelmiş olan bir emek
linin emekli olması halinde, halen mevcut ta
sarıda, Hükümetin ilk gelen şeklinde değil, o
daha düşüktü, bunda 1 890 liradan emekli
maaşı, 3 408 'liraya çıkmaktadır. Artış oranı
% 80 dir. Yani taynı derecedeki çalışan me
murda aynı derecedeki emeklinin maaşının ara
sındaki iartış oranı, emeklinin % 17 aleyhine
dir. Rakamı verdim, bu yanlış olamaz.
Aynı şeyi birinci derecenin 925 göster
gesi için söylüyorum. Eskiden 1 910 lira idi ele
geçen. Şimdi 3 576 lira oldu. Artış oranı % 87
dir. Aynı durumda bulunan emeklinin maaşı
ise 1 890 dan 3 185 çıkmaktadır. Artış oranı
% 68 dir, % 20 geride.
Şimdi, ikinci derecedeki memur maaşını ve
riyorum. ikinci derecedeki memurun ele geçen
tâbirine göre, yani emeklinin aleyhine olarak
yukarda söylediğim beş unsuru maaşdan kes
tikten sonra, ikinci derecedeki bir memurun
eline 1 733 lira geçerdi. Şimdi, 3 061 lira oldu,
memurun eline geçen. Yani, % 77 arttı. Aynı
oran emeklide 1 665 liradan 2 695 liraya çık
makla % 62 iarttı. Emeklinin aleyhine % 15.
Üçüncü derecede çalışan memurun eline ge
çen 1 516 lira, 2 733 lira oldu. Artış % 80. Üçün
cü derecedeki emeklinin maaşındaki artış ise,
1 417 liradan 2 401 liraya çıkarak, artış oranı
% 69. Yani, emeklinin % 11 aleyhine bir artış
var.
Birinci dereceye geliyoruz. Beşinci derece
de ele geçen memur aylığı 1 154 liradan 2 103
liraya çıktı. Artış % 82, Halbuki emeklide bu
oran 1 040 liradan 1 862 liraya çıkarak artış ora
nı % 79. Barem derecelerinin aşağılarına doğ
ru indikçe aradaki fark birbirine yaklaşıyor.
Ama özellikle dördüncü dereceden itibaren
yukarıya doğru çıktıkça mesafe açılıyor.
Zaten efendim, 16 ncı derecede baremde,
15 nci derecede emekli maaşında.. Emekli, maıaşı
çalışanlardan daha fazla alıyor. Cidden öyle.
Ama 16 ncı dereceden, 1 nci dereceden, 13 ncü
dereceden emekli olan yoktur, arkadaşlarım. 30
sene, 40 sene hizmet eden bir adam, halen mev
cut personel rejiminin içerisinde 10 ncu dere
ceye, 9 ncu dereceye, lise mezunu ise, üçüncü
dereceye, dördüncü dereceye kadar çıkacak
tır. Binaenaleyh, meseleyi emeklinin hakkı ola
rak 8 nci dereceden, 12 nci dereceden değil,
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4 ncü dereceden, 5 nci dereceden, birinci dere
ceden mütalâa etmek lâzundır.
Görüyoruz ki, halen getirilen tasarı, ilk
tasarının şekline göre daha lehte olduğu hal
de, % 15 ile % 22 - 25 arasında emeklinin aley
hine bir statüyü getirmektedir. Rakamlar yan
lışsa,, ilgililer söylesinler, arkadaşlarım, Bunun
dışında bir rakamla çıkıp, emeklinin maaşı ça
lışana göre daha fazla olmuştur demek yanlış
tır. Yani başka türlü bir rakam vazetmek
tir.
Maruzatım bundan ibarettir.
Bir şey daha bu arada arz etmek isterim.
Bugün, emekli olarak 156 800 dul ve yetim,
70 bin civarında emekli, 8 000 harb malûlü, 5 700
vazife malûlü, ki toplam olarak 241 500 dür.
Bu rakam, komisyonlarda ilgililer tarafından
verilmiştir. Bütün bunların emekli maaşı ve
ücreti olarak bir yılda aldıkları 1 milyar 429
milyondur. 1 101 sayılı Kanunla memurdan
emekli keseneği olarak alınan % 8 ve onun kar
şısında Devlet tarafından verilen % 14 M, top
lam % 22 etmiştir, bunların Emekli Sandığı
na bir yılda getirdiği 3 milyar 550 milyondur.
Yani Emekli Sandığı 3 milyar 550 milyonluk
bir fon içerisindedir, bir gelir içerisindedir.
1 101 sayılı Kanunun uygulanmasından önce,
bunun 1 milyar 429 milyonunu dağıtmakta idi.
2 milyardan fazla biriken fonu vardır, yılda.
Yani kamu oyunda Emekli Sandığı batıyor,
matıyor diye lâflar ediliyor, hepsi yanlıştır.
Eğer böyle olsa idi, iki senedir bütçelerde Emelim
İd Sandığının fazla fonlarını Maliyeye lakiarmazdık. Şimdi bu tasarının şu haliyle, biras
evvel ifade edildi, 1 101 sayılı Kanundan ge
ride, ama emekli için daha lehte getirilen hü
kümleriyle, emekli aylıkları 2 milyar 600 mil
yona çıkarılacaktır; daha geriye 950 milyon
fazla birikmiş fon vardır. Ama; tasarının ek
14 ncü maddesinde bu fonları otomatikman
biz yatırımda kullanmak üzere Devlete veri
yoruz. Ben şahsan o fikirdeyim. Aksi fikri sa
vunanlar var. Ben Maliyenin bu türlü finanse
sinin yanındayım. Ama, emekliden 950 milyon
luk bir fon varken, nihayet gösterge rakam
larında % 70 - 80 oranında bir artış sağlayıp
onun maaşlarına 200 milyon civarında bir farla
vermek batırmaz memleketi, piyasayı alabora
etmez. 10 milyar liralık bir iştira gücü Perso
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nel Kanunu üe gelmektedir, piyasaya. Onun
yanına 200 milyonluk bir iştira gücünü kat
mak piyasayı karmakarışık etmez. Bütün mü
cadele arkadaşlarım, bu 200 - 250 milyon ara
sındadır. Buna 800 milyon diyorlar, 900 milyon
diyorlar, onu da sırası geldiğinde söyliyeceğis, yanlıştır rakamlar. 200 milyonluk bir mü
cadele yapılmaktadır. Bu biraz evvel söyle
diğim ele geçen net yüzdeleri tutturabilmek
için. Mesele bundan ibarettir. Binaenaleyh, be
nim verdiğim rakamlarda bir yanlışlık varsa
ilgililer söylesinler.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer.
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan,
sayın senatörler; Emekli Kanunu tasarısı üze
rinde üzüntü ile maruzatta bulunacağım. Bu
tasarıda emekliler için hem tavan alçaltılmış,
hem de kat sayısı direği kınlmışto. Yani emek
liler başlarına çökecek bir binada iskâna tabi
tutulmuşlardır. Böylece emeklinin fazla yaşa
ması Devlete yük kabul edilmişe benziyor. Emek
li demek, vargücünü Devlet hizmetinde erit
mek suretiyle Devlete emek vermiş kimse de
mektir. Vazifesini yüz akıyle yapmış, geri ka
lan ömrünü de yüz akıyle bitirmek ister. Bu
insan gençliğini, sıhhatini ve bütün çalışma gü
cünü Devlete sarf etmiş ve ömrünün üç mevsi
mini onun için tüketmiş sadece bir kış mevsi
mini kendisine alıkoymuştur. Bu mevsiminde de
Devlet onu kapı dışarı ederse, onu alışageldi
ği barınma imkânından yoksun bırakırsa, hem
Devletin haysiyetine hem de memurun emeğine
yazık olur. Memurun emek gücü bitince vazi
fesi de biter. Devletin ona karşı vazifesi başlar.
Devlet emekliye bugün işe yaramıyor gözü ile
değil, dün işe yarıyordu gücü ile bakmalıdır.
onun beden ve ruh gücünü elinden aldıktan
sonra birkaç yıl daha yaşıyabilmek gücünü de
elinden almak, Devletle memur arasındaki ah
de vefa duygusunu öldürür. Bugünün memu
ru, yarının emeklisi olacağını düşünerek me
muriyet görevini bâzı hesaplara peşkeş çek
memelidir. Yarınından endişe değil, yarının
dan güven duymalıdn*. Tasarıda, çalışan me
murdan emeklinin fazla almaması hedef alın
mıştır. Emekli kimdir? Dünkü memur değil
midir? Dün memur olarak hem o günü hem bu
günü için çalışmamış mıdır? Çalışarak kazan-
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mış olduğu hakkını bugün çalışamıyor diyo
elinden almak gariptir, arkadaşlar. O dün
Emekli Sandığına vermiş, biriktirmiş; kaynak
lar sağlamış, bugün de verdiğini almak ister,
hissesini diler. Sadaka verir gibi ona hasislik
göstermek vicdan ölçüsüne sığmaz. Esasen
emeklinin çalışandan fazla alması değil, az
alması yadırganmalıdır. Çünkü emekli gör
düğü günden geri bırakılmamalıdır. Çalışamı
yor düşüncesine, çalışmıştı düşüncesi hâkim
olmalıdır. Emekli yaşlanmıştır, çocukları tah
silde, evlenme çağında, kendisi ve eşi bakıma
ve bakılmaya, özel gıda ve özel itinaya muh
taçtır. Dizde derman, kesede ferman kesilin
ce bu emekli yalnız emeklemez, sürünür, arka
daşlar. Memuriyette emekli kesenekleri artı
nısın, fakat emekli olunca çalışmakta olduğu
aylıktan aşağıya düşürülmesin. Dünyanın bir
çok memleketlerinde, sosyal güvenliğin ongörrüldüğü devletlerde emeklilere bu hak sağ
lanmaktadır. Esasen bu aylıkların ömrü kısa
dır. Yavaş yavaş erir ve emeklinin ömrü ile tü
kenmeye başlar. Bunun diğer bir faydası da
yaşlı memurların uzun süre derece ve kade
melerin eteğine yapışıp kalmalarını önler. Genç
ve çağdaş ilimlerle mücehhez, sırada bekliyetı
elemanların onların yerlerine geçmelerine im
kân verir. Bu suretle hem memuriyet ve hem
de emekli aylık derecelerinde düşüş başlar.
Memur kadrosu daha dinamik, Devlet hizmeti
daha randımanlı olur. Memur yarınından daha
emin ve emekliliği daha cazip görür. Eli ayağı
tutulmadan,, emeklilik ömrünü daha az bir ay
lıkla geçirmeye rıza gösterir. Böyle olmazsa
Devlet mekanizması hem yavaş, hem de pürüz
lü işler, bundan millet zarar görür. Emekli San
dığı dolgun dereceli emekli imaleden bir fab
rika haline gelir ve bu yükün altından bu san
dık kalkamaz çöker.
Muhterem senatörler, yukardan beri arza ça
lıştığım dünün Devleti, bugünün emeklilerini
Türk milletinin vefa duygusu ile mütalâa et
memiz gerekir. 1101 sayılı Kanunun emekli dul
ve yetimlerine tanıdığı hakkı, onların elinden
almayalım. Yeni personel reformunun sağla
dığı nimetlere onlarıda lâyik görelim. Tavan
kat sayısı ve % 70 oranı onlara da uygulanma
lıdır veya buna yakın bir dereceye getirilme
lidir. Bu bir haktır ve hakkı teslimdir. Bu tes-
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linıiyet Türkiye'de emekli sefaletini giderici
bir reform olarak Yüce Parlâmentonun eseri
olmalıdır. Emekli, dul ve yetime fazla para ve
rilirse fiyatlar artarmış. Peki memur ve işçi
lere verilen de para değil midir? Fiyat artışı
na engel olmak, emeklinin elinden parasını al
makla olmaz arkadaşlar. Sadece emeklinin, dul
ve yetimlerin tüketim gücünü tüketmek sure
tiyle zam bezirganlarının, vurguncuların önüne
öet çekilemez. Ahlâk otoriscli doğuncaya ka
dar, Devletin otoritesini hâkim kılmak ge
rek. Devlet otoritesi, vatandaşların kemerle
rini sıkmak, gırtlaklarına ilmek atmak değil
dir. Hele bu kemer meselesi moda haline gel
miştir. Arkadaşlar, emeklinin kemerinin her ta
rafı delik, ilk delikle son delili artık yaııyana
gelmiştir, başka delinecek tarafı kalmamış
tır. Parayı istif ettirip, alış veriş canlılığını
öldürmek, piyasayı söndürmek de bir çare de
ğildir. Devlet otoriseti piyasada emniyet ve
istikrar sağlamakta kendisini gösterir. Bir
elinde üreticileri, diğer elinde tüketicileri pi
yon gibi kullanarak onları dilediği gibi sömü
ren piyasa canbazlarma devletin hâkim olma
sı gerekil. Türk parasının haysiyetini ve va
tandaşın ona olan güvenini Devlet korumalı
dır. Bu korumak tüketicilerin elini ve ayağını
bağlamakla, para keselerini düğümlemekle ol
maz. Eğer öyle olsa milyonlarca esnafa, Per
sonel Kanununda da yer vermek gerek. O za
man da rejimin şekli ve rengi değişil-, Emekli
ler Kat sayısına, memurlar gibi bağlanmalı ve
1101 sayılı Kanununun eşitlik ilkesi sağlan
malıdır. Fiyatlara Devletin hâkim oluşuyla kat
sayısı artırılmamak, millî gelir artışı ve fiyat
indirimi ile orantılı olarak kat sayısı da indi
rilebilir. Paranın değeri böylece kemiyette de
ğil, keyfiyette kendisini gösterir.
Muhterem senatörler, emekli, dul ve yetim
ler Devlete sığınmış ve ona kendilerini emanet
etmişlerdir. Kaldı ki bunlar kendi biriktirmiş
oldukları paralarının ve akaarlarının kazancın
dık! hisselerini istemektedirler. Bu akaarlariyle yıllardan beri Devlet Hazinesine de yardım
cı olmuş ve olmaktadırlar. Artık emekli, dul ve
yetimlerin kamburlaşan sırtından Devleti yere
indirmek lâzım. Bunların haklarını teslim et
mek lâzım. Personel Kanunu ile kolu uzun,
eli çabuk olanlar istediklerini aldılar. Bunla-
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rın eli kolu tutmuyorsa, bizim vicdanlarımız,
onları tutmalıdır. Vicdanlarımızla onların kı
sık ve mecalsiz feryatlarını duyalım ve bu ses
lere uyalım arkadaşlar. Bu gelen tasarıda bil
hassa, Geçici Komisyonun kabul ettiği metnin
en âdil ve en âdil olduğu için de en güzel tara
fı general ve amirallerin dışında hiç kimseye
gösterge üstünde emeklilik hakkı ianmmamasıdır. Bilhassa, bunu dikkatinize arz ederken,
bu yolda gelecek önergelere itibar etmemeni
zi de saygılarımla diliyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN' — Sayın Hazerdağlı.
SAİiM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Vazgeç
tim.
BAŞKAN — Vazgeçtiniz efendim. Sayın öz
den.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; bugün müzakeresine,
hamdolsun, başladığımız 5434 sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların bâ
zı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı üzerindeki kişisel görüşlerimi arz etmek
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum.
Muhterem arkadaşlar, ilerici, âdil ve ferah
latıcı hükümler getiren 1101 sayılı Kanununun
neşrinden sonra bunun uzun seneler tatbik edil
memesi, çalışan memurlar ve emekli olacak me
murlar ve emekliler arasında cidden büyük ıs
tırap uyandırmıştır. Memurun, Devlete karşı
itimadı sarsılmıştır. Devletin itibarı, çıkan ka
nunlara her şeyden evvel kendisinin inMyadötmesi ile mümkün olur. Bu kanunla emekli ve
görevli memur, malûl, dul ve yetimler bir geniş
nefes alacaklardır, maalesef olamamıştır. Eski
Hükümetim getirdiği kanunlarla 1101 sayılı Ka
nunun malî hükümleri ertelenmiştir. Geçmiş
hükümet bu teahhur ve uzatmalardan, tatbik
devresine sokuşmamasından hakikaten mesul
olmak gerekir. Hele Bütçe Kanununa bir mad
de ilâvesi felâket olmuş ve tam mânasiyle hu
kuk dışı davranışın şahaser misalini vermiştir.
Bu maddenin Anayasa Mahkemesinde dâvası
vardır. 1101 sayılı Kanunun behemahal uygu
lanması lâzımdır. Bu kanunun tatbik edilmeme
si dolayısiyle hem memur hem de emeklilerin
müktesep hakları ihlâl edilmiş bulunmaktadır.
1950 senesinde yürürlüğe girmiş olan 5434 sa-
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yılı Kanun, bu kere emeklilerin aleyhine şu ta
san ile tadil edilmek için Meclislere sevk edil
di. Bu tasan müktesep haklan ihlâl edici mahi
yette olduğu kadar sosyal adalete de tamamen
muhaliftir. Yeni hükümetin bu tasarıyı nasıl
getirdiğini ve benimsediğini hâlâ bir türlü ak
lım eremiyor. Çalışanların maaşlannda ne gibi
bir artma yapılmış ise aynen emeklilere intikal
ettirilmesi prensibi hükümetçe kabul edilemi
yor. Bunu geçen hükümetlerle de burada mü
nakaşasını yaptık, komisyonlarda da münakaşa
lar oldu. Niçin anlıyamadım. Maliyeciler emek
lilerle çalışanlar arasında fark olması fikrini
savunmaktadırlar. Bu fikir yanlıştır. Bir me
mura gençliğinde devlet maaş bağlıyacak,
30 - 40 sene sonra emekli olduğu zaman onu korumıyacak; aldığı maaştan daha aşağı maaş al
maya lâyık görecek. Bu insaf ile kabili telif de
ğildir. Bir memurun gençliğinde değil, ihtiyar
lığında korunması lâzımdır. Dul yetiminin ve
malûl insanın böyle korunmaya muhtacolduğu
da izahtan varestedir.
Emekli Sandığına «1101 sayılı Kanunu sis
tatbik edebilecek misiniz?» diye sormuştum.
«Evet» dediler. Ama Hükümetler araya giriyor,
Emekli ISandığındaki paralara göz dikiyor ve
bu paralan nasıl olup da alalım ve emeklilere
maaş bağlanmasında nasıl bir kısıtlamaya gide
lim diye bir düşüncenin içine giriyorlar. Ana
yasa Mahkemesinin kararlan...
İSAMİ TURAN (Kayseri) — Bir de para kal
madı diyorlar...
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Arkadaşım,
para kalmadı, filân diyor. Onu da söylüyorlar.
Allah aşkına kim kime para veriyor beyler?
Memur memurken maaşından para kesiliyor ve
bir de kanun mucibince devletin de bir para
ödemesi lâzımgeliyor. Onlar bir sandıkta biriki
yor. Eğer o sandıkta birikmiş olan paralar faz
la olursa Devlet, Hükümet onu alıyor, noksan
olursa vereceğim diyor. Hiçbir zaman da ver
miş değil. Zeten hiçbir zaman da noksan değil,
her vakit fazlalaşıyor. Bu itibarla, yani kimim
malını kimden kaçınyoruz ve Devlet niçin elini
sandığa uzatıyor, ne hak ile uzatıyor? Bu orta
da değildir, münakaşasında her zaman hükümet
ler mağlûp olmuştur. Anayasa Mahkemesinin
kararlan ortada iken böyle bir tasannın tanzi
mi ve 1101 sayılı Kanunun benimsenmemesi
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lıalk arasında, emekliler arasında, memurlar
arasında ciddî teessürü mucibolmuştur. Memur
ların, emeklilerin hakları bu görüşlerle bu tasa
rılarla çiğnenmiştir. Bu tasarı 1101 sayılı Ka
nunla gelen haklan ihlâl edici mahiyettedir.
Muhterem arkadaşlar, sözlerim buraya gel
mişken Sayın Maliye Bakanının bir mesele hak
kındaki izahına cevap vermek istiyorum. Sayın
Bakan diyor ki; «Fazla para piyasaya arz edi
lirse enflâsyon olur.» Bizim sözcümüz ve diğer
kişisel görüşlerini ifade eden arkadaşlarımız
buyurdular ki; «böyle bir enflâsyon asla mev
zubahis değildir.» 'Siz, fazla parası olup da binbir türlü dalavereyle piyasayı altüst etmek istiyenlerle meşgul olunuz. Sizler, emeklilerin pa
ralarına göz dikmeyiniz. Lütfen, muhtaç durum
da olan bir memurun eline geçecek para ile enf
lâsyon olacağını ifade etmeyiniz. Bunu düşün
mek bana çok garip geliyor.
Muhterem arkadaşlar iktisatta bir kaide var
dır : Kanunlarla iktisadi problemler halledil
mez, başka tedbirlere ihtiyaç vardır. Hükümetin
başka tedbirler getirmesi, efslâsyonu önlemesi
yerinde olurdu.
Muhterem arkadaşlarım, grupumuz adına
fikirlerimizi beyan eden Sayın Tanyeri, bu me
seleleri aydınlatıcı sözleriyle derinliğine ve ge
nişliğine izahatta bulunmuştur. Aynen katıldı
ğımı ifade etmek isterim.
Bu tasarıya göre çalışan memurun eline net
olarak % 112 zam yapıldığı halde emekliye
% 80 zam yapılıyor. Emekli üvey evlât mıdır?
Neden müsavi haklara malik değildir ve olmıyacaktır? Devletin, Meclislerin emeklilere, dul
lara, yetimlere malûllere ihtimam göstermesi ge
rekmez mi?
Sayın Karaman burada ikinci defa söz aldığı
vakit bâzı izahlarda bulundu. Birinci derecede
ki emeklinin aleyhinde % 17 fark olduğunu,
ikinci derecede aleyhte % 15 fark olduğunu
açık açık izah etti. Bu kadar derinliğine misal
ler varken bir emekli ile, çalışan bir memur
arasında tevazünü temin etmemek hakikaten
üzücü bir noktayı nazar olur.
Şimdiye kadar Devletin, Emekli (Sandığına
ne borcu vardır? Duyduğuma göre yanlış ifade
etmiyorsam Devletin Emekli Sandığına 7,5 mil
yar borcu varmış.
— 551
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BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Bu rakamlar ra
porda mevcuttur.
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Tamam var
orada. Hem borçlu olacaksınız, hem de Emekli
Sandığını ve emekliyi ezmeye çalışacaksınız, bu
olmaz. Bu hükümet prensiplerine uymaz. Benim
maaşımdan kesilen paralar sandığın parasıdır,
onun üzerinde Devletin tasarruf hakkı yoktur.
Üstelik Devletin benim adıma yatırmaya mec
bur olduğu parayı da sandığa vermemektedir.
Bunun ne hakla olduğunu soralım? Bu tasarı
emeklilere bir parmak bal olmaktan öteye ge
çemez. Dürüst bir hak mefhumu içerisinde mü
talâa edilmesine imkân olmıyan bu tasarıyı öv
meye hakkımız yoktur. Hiç olmazsa tadil öner
gelerini kabul ederek, düzeltmeler cihetine gi
derek tasarıyı adalete, hakka yanaştırmaya gay
ret sarf edelim. Ancak bu suretle şikâyetlerin
ve haksızlıkların önüne geçilebilir. Saygılarımı
sunarım efendim.
BAŞKAN — Sayın Ucuzal.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — ISayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 3 saate yakın bir za
mandan beri tasarı üzerinde gruplara mensup
sözcü arkadaşlarla şahsı adına konuşan arkadaş
larımı dinledim. Meseleyi ele alırken tamamiyle
millete, devlet kademesinde hizmet eden ve hiz
metin muayyen bir müddeti sonunda da emek
liye ayrılıp kendi hayatlarını yaşamaya başlıyan kimselere elbette ki, bu millete hizmet et
meleri sebebiyle kendilerinin o yaştan sonra
rahat bir geçim imkânına kavuşmaları hepimi
zin arzusudur. Tasarıyı tetkik ederken gördük
ki, gerek Millet Meclisi komisyonunda gerekse
Millet Meclisinde ve Yüce Senatonun komis
yonlarında çok ciddî bir çalışma mahsulü oldu
ğu görülmektedir. Anamaddelerden tutun ek ve
geçici maddelere kadar büyük değişikliklere
mâruz kalmıştır.
'Benden evvel konuşan arkadaşlarım haki
katen güzel sözler söylediler, temennilerine iş
tirak etmemeye imkân yoktur. Ama meseleyi
insaf ölçüleri içerisinde almaya kalkarsak; bu
insafla Türk Milletinin imkânlarını karşılaştır
mak mecburiyetindeyiz.
'Değerli arkadaşlarım kusura bakmasınlar,
milletin imkânı ile meseleyi beraber yürütmek
mecburiyetinde olduğumuzu şunun için arz edi-
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yorum : 1969 a gelinceye kadar birinci derece
Devlet memurunun emekli olduğu anda, 30 yıl
lık hizmeti sonunda, eline geçen para 1218 li
ra. 1101 sayılı Kanunun getirdiği hükümle bu
miktar 1890 liraya çıkmış, 657 sayılı Kanunun
malî hükümleri meriyete girip, tatbikatta gör
dük ki, o zaman bu kanunun getirdiği hüküm
lerle, emekli olan bir vatandaşımızın eline 3 406
lira geçmektedir.
Muhterem arkadaşlarım, son 3 yıldaki deği
şiklikler neticesinde, şu tasarıyı kabul buyurdu
ğunuz takdirde 1218 lira 3406 liraya yüksel
mektedir. Görülüyor ki, % 200 ün üstünde bir
artış vardır. Gönül arzu ederdi ki, % 300 ün üs
tünde bir artış sağlıyalım ama Devletin imkânı
bu kadar.
Değerli arkadaşlarım, şimdi herşeyi insaf öl
çüsü ile ele alırsak, Türkiye'de 36 milyon vatan
daşımız var. Bugün Devlet hizmetinde vazife
alıp ömrünün 30 yılını Devlete vakfetmiş kim
selerin yanında, onun hizmet etmek istediği ve
etmiş olduğu 25 milyona yakın da Türkiye'de
her türlü sosyal imkândan mahrum köylü va
tandaşımız var, esnaf vatandaşımız var, sanat
kâr, vatandaşımız var.
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — işsizlerimiz
var, işsizlik sigortasını çıkartalım.
ISALİM TÜRKMEN (Ağrı) — Ona da maaş
bağlıyalım.
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — işsizlik sigor
tasını çıkaralım.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Evet. Asga
ri ücret 18 lira olarak tâyin edilmiş.
Sevgili arkadaşlarım, kabul edin ki, bugün
10 milyona yakın köylü aile reisi vatandaşımı
zın senenin 11 ayında cebine günde 250 kuruş
dahi girmiyor. Geliniz imkânlarımızı müştere
ken ortaya koyalım. Bunu söylerken üzülerek
şunu arz etmek mecburiyetindeyim; Türk Mil
letine 30 - 40 yıl hizmet eden insanlara burada
gösterge şu olsun, bu olsun, eline geçen şu ol
sun, bu olsun derken keşke imkânlarımız müsaidolsaydı da görev başında ne alıyorsa onun
% 100 ünü vererek emekli yapsaydık. Ama
Devlet olarak buna imkânımızın olmadığını ka
bul edelim.
ISosyal adalet yönünden, müktesep hak yönüden konuşan arkadaşlarımın fikirlerine işti
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rak etmemeye imkân yok. Ama tatbikatta 1101
sayılı Kanunun getirdiği hükümleri 657 Sayılı
Kanunun malî hükümlerini tatbik yönü ile karşılaştırıdığımız zaman niçin arkadaşlar çalışan
la çalışmıyan arasında bir fark olmasın? Çalı
şan 4 200 lira alıyorsa, çalışmıyan da 3 400 li
ra alıyorsa adaletsizlik bunun neresinde?
Muhterem arkadaşlarım, 30 yıl bu memleke
te hizmet etmenin mânevi yönünden şerefi bü
yüktür. Ama 30 yıl hizmet eden bir vatandaşı
mız da o noktaya geldiği zaman kendisinin bir
takım ailesine karşı olan hizmetlerini de yerine
getirmiştir. Çocuklarını yetiştirmiştir, iyi kötü
başını sokacak bir eve kavuşmuştur. Yani sa
dece bir yönü ile ele aldığımız zaman bir ada
letsizlik varmış gibi görünüyor, fakat meseleyi
derli toplu şümulle ele aldığımız zaman, benim
şahsi kanaatim, o adaletsiz gibi görünen hal ya
vaş yavaş ortadan kalkmaktadır. Eğer iki üç
çocuğunun yüksek tahsilini yaptırmışsa, şayet
başını sokacak bir yuvaya kavuşmuşsa, Devle
tin muayyen kademelerde vereceği imkânlarla
yaşama imkânına sahibolmuş demektir. Keşke
mümkün olsa da daha fazlasını verme imkânına
kavuşmuş olalım. Buna rağmen bu tasarı yeni
birtakım hükümler de getiriyor. Muhterem ar
kadaşlarım, 37 kuruş emekli maaşı alan vatan
daşımız vardı, üç sene evvel. Bu üç yüz liraya
kavuşturuldu. 37 kuruştan üçyüz liraya getiril
di. Ben zannediyorum bu mesele bu kürsüden
dile getirilmedi. Ama bu hakikattir. Balkan
Harbinin ötesinden hizmetleri olan bir şahsın,
bugün yaşıyan bir kimsesine intikal eden 37 ku
ruş üçyüz liraya yükselmiştir. Keşke 600 e veya
900 e çıkarma imkânını bulabilsek. Ama görü
yoruz ki, millî gelirden vatandaşa düşen payla
bu tasarının getirdiği hüküm arasında bir ada
letsizlik yoktur. Bugün tedavi imkânını sağlı
yorsunuz. Her türlü hastalığında yardıma koşu
yorsunuz. Bu dahi büyük bir yardımdır. Ama
rakam 1 200 den, gelmiş 3 400 e üç yılın içe
risinde. Bütün tedavi masraflarını yükleniyor
sunuz. Yaşlılıkta her halde tedavi masrafları
gençlikteki gibi değil. Bir miktar artmış ola
cak.
Ayrıca tasarının güzel bir tarafı, Dilekçe
Karma Komisyonunda çalıştım ve oradan acısı
nı biliyorum muhterem arkadaşlarım; 24 yıl 11
ay 29 gün hizmet eden bir memur arkadaşımız
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vefat edince orada eksik kalan bir günden do
layı 25 yıl dolmadı diye ikramiyeden mahrum
ediyordu, bizim eski kanunumuz. Biz Dilekçe
Karma Komisyonunda bunu hiç olmazsa yarı
kalan aylan seneye tamamlamanın imkânını
araştıralım diye bir karara giderken, Maliye
Vekâleti ikide bir hayır 25 sene doldurmıyan
kimseye kanun bu hakkı tanımıyor diye komis
yonun karşısına çıkardı. Bugün tasarıya bakı
yoruz, gayet güzel bir hüküm getirmiş. 10 sene
çalışıp emekli olan bir memur arkadaşımız ça
lıştığı senenin yansı sayısına tekabül eden beş
maaş ikramiyeyi alıyor. Artık 25 seneden aşağı
olmaz tahdidini kaldırmış, güzel bir hüküm.
Tedavi imkânını getirmiş, güzel bir hüküm. Dün
aldığına nazaran bugün daha fazla bir şey alı
yor, gayet güzel bir hüküm. Ama ne var. Efen
dim, 657 sayılı Kanun % 110 artış getirirken
çalışana, emekliye neden % 110 tatbik etmiyor
sunuz da % 80 tatbik ediyorsunuz? E, çalışan
ile çalışmıyan arasında para bakımından bir
müsavat yaratmaya kalkar isek o zaman ada
letsizlik olur. 25 sene hizmet edip emekli olan
genç bir vatandaşımız, gidecek şu veya bu yer
de yaşının icabı, kabiliyetinin icabı yeni bir ça
lışmanın içine girecek; 30 sene hizmet edip ay
rılan kimse kendisine yeni bir iş bulacak yeni
bir kaynak bulacak. Fakat çalışan insanı bunlann hepsinden kanunen mahrum. Yani karşı
lıklı müzakereyi hem Devletin imkânlan daire
sinde ele alacaksınız, hem de çalışmıyanla çalı
şan arasındaki durumu müsavi ölçüler içerisinde
değerlendireceksiniz. Neticede göreceğiz ki, or
taya atılan adaletsizlikler bir noktada karşılık
lı dengeyi sağlıyacak adil bir durum yaratmak
tadır. Bu bakımdan bendeniz tasarının lehin
de oy vereceğim. Kanunun getirdiği hükümler
den faydalanacak vatandaşlanma uzun ömürlü,
mesut günlerde bu ücretlerinden faydalanmalannı diler, Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlanın.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Saat 19.00; mesainin burada
bitmesi lâzım. Fakat Sayın Ucuzal'm bir önerge
si var, okutuyorum :
iSayın Başkanlığa
Tasarının tümü üzerindeki müzakere bitin
ceye kadar, saat 19,00 dan sonra da çalışmaya
devam edilmesini arz ve teklif ederim.
Eskişehir
Ömer Ucuzal
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BAŞKAN — Tümü üzerindeki müzakereler
de bitmiş görünüyor. Bir Sayın Rifat öztürkçine söz talebedenler arasındadır. Belki Komis
yon ve Bakan konuşacaklardır. Bu şekilde tü
mü bitcniş oluyor. Bu itibarla ara vermeden de
vam edilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın öztürkçine konuşuyor mu efendim. (Vaz
geçti, vazgeçsin artık sesleri)
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Beş da
kika için rica ediyorum, Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlanm; bu konu üze
rinde çok derin hazırlığım var idi. Ama ne ya
palım ki, talih bize son anı bıraktı. Sözümün
ilk başlangıcı, «arabanın tekerliği kınlınca yol
gösteren çok olur», derler. Bu söz çok doğru
dur. Tıpkı bizim emeklilerimizin durumuna ben
zer. Vaktiyle memleketin mlillî mücadelesine iş
tirak etmiş, asker ve sivilden emekli olan ga
zilerimizin aç mı sefil mi, perişan mı, bir yer
den diğer bir yere gidebilecek mi, tedavi ola
bilecek güçleri var mıdır diye gelmiş geçmiş ik
tidarlara! hiçbirisi bu konu üzerinde ne yazık
ki duramamış idi. Ben senatör olarak bu konu
da yapabildiğim iş, T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun tevdiatçılar bölümü vardı. Sözüm ona
Anayasada sosyal adalet, eşitlik prensipleri var
dır. T. C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlü
ğe girdiği 1 . 1 . 1950 tarihinde 40 yaşını dol
durmuş vatandaşlanmız, memurlanmız emek
li olabilme imkânına haiz değildi. Ancak san
dıktaki birikmiş paralannı alabiliyorlar idi.
Bunlann cezası 1 . 1 . 1950 yılında 40 yaşını dol
durmuş olmalanndan ileri geliyor, idi. Yüce
Meclise verdiğimiz bir kanun teklifi, Meclisle
rimizin iltifatına mazhar olmak suretiyle, 545
sayılı Kanun olarak çıktı ve tevdiatçılık bölü
münü ortadan tamamen kaldırmak suretiyle,
bunlara da emekli olabilme haklan tanındı ve
aynı zamanda dul ve yetimlerine de emekli ma
aşı verilebilme imkânı sağlandı.
Diğer bir husus, 25 hizmet yılını dolduran
ların emekli ikramiyesi alabilme imkânı yok
idi. 25 ile 30 yıl arasında hizmeti olanların, müd
detleri 29 sene altı ay da olsa ancak altı aylık
ikramiye alabilme imkânlan mevcuttu. Yüce
Meslisler bunlan da kabul etmek suretiyle,
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emekli olacak memurlara bu imkânı da sağla
mıştı.
Şimdi bu tasarı neler getiriyor? Emekli ay
lığı içinde katsayı sistemini uygulıyacak. Fev
kalâde güzel bir sistem. Bu suretle iktisadi kon
jonktüre ve fiyat hareketlerine güre aylıkların
her yıl, - öyle bir senatör veya milletvekilinin
aklına gelecek de bir emeklinin durumunu dü
şünecek şekilde değil, - gözden geçirilmesi ve
Ibu nedenle de ayarlama imkânını bahşediyor.
Emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü aylığı
alanlarla, bunların bakmakla mükellef olduk
ları aile fertlerinin, dul ve yetim aylığı alan
ların, resmî sağlık kurumlarında parasız teda
vi olabilme imkânlarını sağlıyor. Halbuki vak
tiyle emekli olan vatandaşlarımızın değil tedavi
olmayı bir aspirin dahi almaya maalesef güç
leri yoktu.
Emekli ikramiyesini anlattık. Burada 15 ile
20 yıl fiilî hizmet süresi 10 yıla indiriliyor. Fev
kalâde güzel.
Diğer bir husus, 5434 sayılı Kanunun 13 ncü
maddesinin son fıkrasındaki fiilî hizmet müd
deti zamlarının âzami haddini gösteren 6 yıllık
süreyi sekiz yıla çıkartıyor. Bunun mânası yani
Cumhuriyet Ordusunda bulunan ve emniyet
mensubu olan arkadaşlarımızın hizmetleri bu
madde ile geniş bir şekilde değerlendirilebilme
imkânı sağlanıyor.
Diğer bir husus, bu hususta çok çetin müca
dele etmiştik, hatırlıyacaksınız bir «ve» bir «ve
ya» kelimeleri vardı. Yani 5434 sayılı Kanun
gereğince beş yıl çalışmış ve tedavi olma imkâ
nı olamıyan bir memur emekli olduğu zaman da
ancak kendisi emekli maaşı alabiliyor idi. Öl
düğü zaman bunun yetimlerine bir emekli ma
şı intikal etmiyordu. O zaman dedik ki, bunla
rın dul ve yetimlerine emekli maaşı bağlansın.
Hatırlıyacaksınız, Millet Meclisi fevkalâde gü
zel bir metin kabul ettiği halde, «malûl veya
yoksul» diye kabul edildiği halde, Cumhuriyet
Senatosunda bu Maliye Vekâletinin ve Emekli
Sandığının tesiri altında kalınmak suretiyle
«veya» kalktı yerine «ve» ilâve edildi. Bu ne
denle kanun geriye gitmişti. Şimdi burada ge
tirilen husus beş hizmet yılını dolduran bir me
murun emekli olduğu zamanda bunun okuyan
kızı, evlâdı 25 yaşma kadar üniversitede oku
duğu zaman emekli maaşı alabilecektir. Malûl
olmasına, aklen malûl olmasına lüzum yoktur
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ve netice itibariyle bu tasarı yerindedir, inşal
lah daha iyi imkânları Devletimiz bulur. Her
sene bunlarm katsayısını artırmak suretiyle
emeklilerimizi her gün daha iyi sosyal bir den
ge içerisinde yaşama imkânları verecektir.
Yalnız ben Sayın Maliye Vekilimize İM soru
sormak istiyorum:.
Bu kanundaki geçici 14 ncü madde, T. C.
Emekli Sandığı Kanununun malî özerkliğine
dokunmuyor mu?
Diğeri, yatırımlar ne safhada olacaktır. Ve
başlamış olan yatırımları Emekli Sandığı ne şe
kilde devam ettirecektir?
Diğeri de, 140 sayılı Kanunun 29 ncu mad
desi, 141 sayılı Kanunun 18 nci maddesi gere
ğince sözleşme ile çalıştırılan iştirakçilerin
emeklilik kesenek karşılıkları ne şekilde ödene
cektir?
Durumu yüksek huzurlarınızda bir kelime
ile anlatayım. Demin dedim ki, memleketin har
bine iştirak etmiş, harb malûlü aylığı alanla
rın ; erlerin birinci derecede olan er 60 lira, 5 nci
derecede er 15 lira idi, sonradan bu 100 liraya
ve 200 liraya çıktı. 5 lira alan da 15. 50 ve 100
liraya çıkmıştır. Birinci derecedeki iştirakçiler,
evvelâ 250 lira alıyordu sonra 400 liraya, 600
liraya çıktı. Şimdi bunlara % 100 zam yapıla
cağına göre, bugün 600 lira alan 1 200 lira ala
caktır. istiklâl madalyası sahiplerine verilen
300 liralar 600 liraya yükselecektir. Netice iti
bariyle, 490 liranın aşağısında hiçbir emekli ay
lık almıyacaktır. Tasarı bugün için yerindedir;
emekli olan arkadaşlarımıza daima hayır ve al
dıkları paraları da sağlık yönünde harcamala
rını dilerim.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Söz istiyen başka sayın üye var
mı efendim?... Yok. Sayın Bakan yerinizden de
cevap verebilirsiniz.
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN —
Müsaade buyurursanız, maddelere geldiği za
man, maddelerinde bunları izah edeceğim.
BAŞKAN — Soru cevaplandırıldı, efendim.
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Benim
de sorum var Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun efendim. («Maddeler
görüşülürken sorarsın» sesleri)
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Madde
lerle ilgili değil. Sayın Başkan, bu Emekli San554 —
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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...
'^si|
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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7 - SORULA» VE CEVAPLAR
B - YAZILI SORULAR VE
1. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi
Fatma Hikmet İşmen'in, Elâzığ Palu ilçesi Gü
meç Bağları hüyüne dair, yazılı soru ünergesi ve
Küy İsleri Bakanı Cevdet Ayhan'm cevabı
(7/758)
14 . 4 . 1971

CEVAPLARI

T. C.
Köy İşleri Bakanlığı
Müsteşarlık
Konu: Kocaeli Senatörü F.
Hikmet İşmen'in yazılı soru
önergesi.

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı ta
ilgi:
15 . 4 . 1971 gün ve 11211 - 10163/7 rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
758
sayılı
yazı.
cılığınızı rica ederim. .
Kocaeli Cumhuriyet Senatosu Üyesi Fatma
Saygılarımla.
Hikmet işmen'in, «Elâzığ ile Palu ilçesine bağlı
Kocaeli Senatörü
TİLK (G-ömeçbağları) Köyü Hazine arazisine
Fatma Hikmet ismen
dair 14 . 4 . 1971 tarihli yazılı soru önergesinin
cevabı ilişikte sunulmuştur.
Dosyamda sakladığım, Elâzığ'ın Palu ilçesi
Bilgilerinize arz ederim.
Tilk Gömeç bağları köyünden 37 imzalı şikâ
C. Akyar
yet yazısına göre :
Köy işleri Bakam
50 -60 yıldan beri bu köyde ve köyün de
Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Sayın
rebeyi Haşim Karacemşdt'in maddi - mânevi iş
Fatma Hikmet ismen tarafından sunulup bir
kencesi altında yaşadıklarını söyliyerek 1956 da
müracaatla 217 parça Hazine arazisinden 30 - örneği Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının
15 . 4 . 1971 gün ve 10163/7-758 sayılı yazı40 parçanın bu yoksul köylüye kiralandığını
lariyle
Köy işleri Bakanlığına tevdi buyurulan,
fikat Kaşim'in baskısı ve adamlarının korkunç
«Elâzığ
- Palu ilçesine bağlı TİLK (Oömeç bağ
ve bilinen ağa uygulamalariyle köylüyü korku
tup, sindirip kiraladıkları arazi üzerinde yetiş ları) Hazine arazisine dair 14 . 4 . 1971 tarihli
tirdikleri bağ - bahçe ve kavakları kanunsuz yazılı soru önergesinin cevabıdır :
olarak geri aldığı, 15 kadar ailenin köyden kaç
Elâzığ ili Palu ilçesine bağlı TİLK (Gömeçmak zorunda kaldığı belirtildikten sonra, 1962 bağları) köyünün 1970 yılı inceleme programı
de ölen Haşim'in, vârisleri Sabit Karacemşit ve na alınması hususunda 6 . 8 . 1970 tarih ve
Abdullah Kulu'nun 20 bin dönüm araziyi tapu
4563 sayılı yazı ile Elâzığ Valiliği kanaliyle
ve senetleri olmadığı halde 1966 da getirtilen
68 No. lu Toprak Komisyonu Başkanlığına ge
Kadastro Heyetinin kendi amaçlarına göre ça rekli talimat verilmişti.
lıştığını ve bütün araziyi beylerin üstüne geçir
1. Mezkûr Toprak Komisyonunca; köyde,
dikleri anlaşılmıştır.
arazide yapılan inceleme ve ilgili dairelerden
alman bilgiler sonucu 22 . 10 . 1970 tarihinde
Köylü, fakir ekmeğini çıkaracak hiçbir im
hazırlanarak Elâzığ Valiliğinin 22 . 10 . 1970
kâna da sahip değildir. Bu koşullar içinde :
tarihli Toprak Komisyonu Başkanlığı ifadeli
Kısaca belirtilen bu durum 4 Şubat 1971 de
613 sayılı yazısı ile merkeze intikal ettirilen in
Cumhuriyet Senatosunda Köy işleri Bakanlığı
celeme formunun tetkikimden, adı geçen köy
Bütçe eleştirilerinde bahis konusu edilmiş ve bir de;
çözüm getirilmesi gereği üzerinde durulmuş
a) (4 830) dönüm (312) m2 tarla,
tur.
b) (471) dönüm (252) m2 sebzelik,
c) (1 060) dönüm (312) m2 bağ - bahçe,
Bu konuda Bakanlıkça nasıl bir çözüm dü
d) (117) dönüm (812) m2 ağaçlık,
şünüldüğü?
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e) (5 031) dönüm ('562) m mera dâhil
(11 781) dönüm (250) m2 kültür arazisi,
f) (2 880) dönüm kültür dışı arazi olmak
ü^ere tahminen (14 061) dönüm (250) m2 arazi
olduğu,
2. 29 çiftçi ailesinden, (2) ailenin yeter
topraklı (27) ailenin topraksız olduğu,
3. Bu köyde bölge Tapulama Müdürlüğün
ce 1966 yılında yapılan uygulama sonucu Hazi
ne adına tescil edilen (287) dönüm arazinin :
a) (114) dönümünün sulanabilen,
b) (173) dönümünün tabi şartlarda kuru
arazi olduğu,
Bu durumda Toprak Komisyonunca incele
me formunda yapılan ön değerlendirmeye göre;
Tapulamaca Hazine adına tescil edilen (30)
parçada (287) dönüm arazi ile tesbit edilen (5)
parçada (5 301) dönüm (562) m2 meradan ihti
yaç fazlası olarak tefrik edilebilecek (200) dö
nüm olmak üzere ceman (487) dönüm arazinin
(27) topraksız çiftçi ailesine sulu da 1 nci sı
nıf 27 ve kuruda 1 nci sınıf 90 dönüm tek norm
üzerinden kısmî norm tatbik edilmek suretiyle
dağıtılabileceği,
Anlaşılmıştır.
Ancak, TİLK köyünün bağlı bulunduğu Pa
lu ilçesi, Elâzığ 68 No. lu Toprak Komisyonu
nun 1971 ve ileriM yıllar çalışma bölgesi için
de bulunmaması sebebiyle, mezkûr köyde şim
dilik 4753 sayılı Kanun yönünden uygulama
imkânı görülememektedir.
Tapulama ile ilgili çalışmalara gelince;
Tapulama tesbitlerine itiraz, gayrimenkul
üzerinde hak iddia eden taraflarca süresi içeri
sinde yapılabilmektedir. Hazine arazileri üzerin
de itiraz hakkı mahallî Maliyenindir.
Hatalı tapulama teslbitlerinin tashihi Tapu
lama Komisyonlarınca, Tapulama Mahkemeleri
nin kararlarına dayalı olarak ise 766 sayılı Ka
nunun 94 ncü maddesi gereğince Tapu ve Ka
dastro G-enel Müdürlüğünce görevlendirilecek
yetkililerce yapılmaktadır.
2. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, 1, 2, 3 ve 4 ncü de
recelere memur atanmasına dair, yazılı soru
önergesi ve Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanı Tür
kân Akyol'un cevabı (7/789)
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Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına tavassutlarınızı saygılarımla arz
ederim.
22 . 5 . 1971
Cumhuriyet Senatosu
Kastamonu Üyesi
Ahmet Nusret Tuna
Yeni Hükümetin güvenoyu almasından son
ra 1, 2, 3 ve 4 ncü dereceden hangi memurlar;
(idare Meclisi azaları dâhil) nereye ve nasıl bir
gerekçe ile atanmıştır? Ayrıca emekliye sevk
edilen, istifa eden, müstafi sayılan ve hizmet
dışında bırakılan kimlerdir?
T. C.
Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı
1515

23 . 6 . 1971

Konu: Kastamonu Üyesi Ah
met Nusret Tuna'nın önerge
si Hk.
İlgi: 18 . 5 . 1971 tarih ve 11325 - 10506 7/789 sayılı yazınıza;
Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Sa
yın Ahmet Nusret Tuna'nın 22 . 5 . 1971 ta
rihli yazılı soru önergesine cevabım ektedir.
Arz ederim.
Prof. Dr. Türkân Akyol
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ah
met Nusret Tuna'nın yazılı soru önergesine ce
vabım :
Soru: Yeni Hükümetin güven oyu almasın
dan sonra 1, 2, 3 ncü ve 4 ncü dereceden hangi
memurlar (idare Meclisi azaları dâhil) nereye
ve nasıl bir gerekçe ile atanmıştır? Ayrıca
emekliye sevk edilen, istifa eden, müstafi sa
yılan ve hizmet dışında bırakılan kimlerdir?
Cevap: 26 . 3 . 1971 tarihinden 31.5.1971
tarihine kadar 1 nci, 2 nci 3 ncü ve 4 ncü de
recedeki memurlardan tâyin edilen ve emekliye
sevk edilenlerin isimleri ilişik listededir. Devre
içinde istifa eden ve müstafi sayılan kimse yok
tur.
Prof. Dr. Türkân Akyol
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakynı
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26 . 3 . 1971 tarihinden 31 . 5 . 1971 tarihine kadar 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerden nakilleri yapılanla
Adı ve soyadı (Memuriyet unvanı)
Dr. Yahya Dermancı (Kastamonu Sağlık Müdürü)
Dr. Mufaddal Pekiner (Manisa - Turgutlu Hükümet Tb.)
Dr. Mustafa Çakıroğlu (Muğla Merkez Hükümet Tb.)
Dr. Semi Karaağaç (Bingöl Dev. Has. Bakteriyoloğu)
Dr. Reşit Gür (Ankara Has. Baştabip Muavini)

|
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Dr. I. Oğuz Göğüs (ist. Şişli A. Ç. S. Merkezi
Nisaiye Mütehassısı)
Dr. M. Said Erbil (Samsun A .Ç. S. Merkezi
Nisaiye Mütehassısı)
Dr. M. Rauf Ateş (ist. H .Paşa Numune Has.
Dahiliye Şef Mua.)
Dr. Şükrü Bostancıoğlu (Ankara Hast. Dahiliye Şef Muavini)
Dr. Burhancttin Arslanoğlu (Samsun Devlet
Hastanesi Asabiye Mütehassısı)
Dr. Hasan Dal (Konya - Ereğli Dev. Hastanesi
Dahiliye Mütehassısı)

Nakledildiği yer

Sebebi

içel Sıtma Bölge Bşk. lığı

Talebi üzerine

Kütahya Merkez Hükümet Tl).

Müfettiş raporu üze

Muğla Sağlık Md. Muavinliği

Talebi üzerine

Bursa Dev. Has. Bakteriyologu

Talebi üzerine

Ankara Atatürk Sanatoryumu
Baştabip Muavinliğine
ist. Üsküdar 3 No. lu A. O. S.
Merkezi Nisaiye Müt.
Samsun Devlet Hastanesi Baştabipliği
Haydarpaşa Numune Hastanesi

Müfettiş raporu üze
Talebi üzerine
Talebi üzerine
Bakanlıkça

Ankara Hastanesi Baştabipliği

Bakanlıkça

Samsun Ruh Sağlığı Hast. Asabiye Mütehassısı
Kastamonu Tosya Devlet Hastanesi Dahiliye Müt.

Talebi üzerine
Müfettiş raporu üze

26 . 3 . 1971 tarihinden 31 . 5 . 1971 tarihine kadar 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerden emekliye sevk edilen
Adı ve soyadı (Memuriyet unvanı)
Dr. T. Enver Çiftçi (Reyhanlı Hükümet Tabibi)
Dr. Edip Berker (Beyoğlu Belediye Hastanesi
Bakteriyologu)

Maaş
derecesi
2
1

Emekliye
sevk sebebi
Talep
Yaş haddi

Emekliye
sevk tarihi
9 . 4 . 1971
20 . 5 . 1971
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3. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ragıp Üner'in, Anayasa değişikliğine dair ya
zılı soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in
cevabı (7/799)

O :1

haza ediyorum. Bu konuda bir çalışma var mı
dır?
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üyesi Prof.
Dr. Ragıp üner'in, Anayasa değişikliği hakkın
daki 3 . 6 . 1971 tarihli yazılı soru önergesi
3 . 6 . 1971
cevabıdır.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Anayasada yapılacak değişiklikler, Anaya
Aşağıda yazılı sorumun Sayın Başbakan ta sa'nm 155 nci maddesine göre Türkiye Büyük
rafından yasalı olarak cevaplandırılmasına müMillet Meclisi üye tam sayısının en az üçte biri
sadelerinizi saygılarımla rica ederim.
tarafından yazı ile teklifine dayanacağından,
Hükümetçe Anayasa değişikliği konusunda ve
Kontenjan Senatörü
ayrıca
Anayasamızın 149 ncu maddesinde doğ
Prof. Dr. Ragıp tüner
rudan
doğruya iptal dâvası açabilecek kuru
l
luşlar
arasına
Türkiye Barolar Birliğinin ithali
Soru: Anayasa değişikliği Hükümetçe görü
hususunda
her
hangi bir çalışma ve görüşme
şülürken; 149 ncu madde gereğince Anayasa
yapılmamıştır.
Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal dâvası
Prof. Dr. Nihat Erim
açabilecek teşekküller meyanında, «Türkiye
Başbakan
İBarolar Birliği» nin de ithalinde fayda mülâ
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GÜNDEMİ
80 XCİ BİRLEŞİM
29 . 6 . 1971

Sah

Saat : 15,00
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye
seçimi.
2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıl
üye seçimi.
3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek
üye seçimi.
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat öztürkçine'nin, Anayasa Mahkemesince
iptal edilen Belediye Gelirler Kanununun bâzı
hükümlerine dair Maliye Bakanından sözlü
sorusu (6/554)
2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi
Halil özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (8/527)
3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Ayrım'm, Kars ili köylerinin su sıkın
tısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü Sorusu (6/562)
4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
Hamdi
özer'in,
Son Havadis Gazetesinin
7 . 5 . 1971 tarihli sayısındaki bir yazıya dair
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/563)
5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun Tütün ve Tütün Tekeli
Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından
sözlü sorusu (6/564)
6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya üyesi
Haindi Ömer'in, Malatya'da kayısı ürününe dair
Başlbakandan sözlü sorusu (6/565)
7. — Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Lûtfi
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayime dair Sanayi
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/566)
8. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi
Cemal Tarlan'ın, Diyanet işleri ve Vakıflar

Genel Müdürlüğüne dair Devlet
Bakanından
sözlü sorusu. (6/568)
9. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, bir Fransız gazetecisinin
Türkiye'ye çağrılmasına dair Başbakandan
sözlü sorusu. (6/569)
10. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi
Rifat Öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Barbakandan sözlü sorusu (6/570)
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi
Yiğit Köker ile istanbul üyesi Halûk Berkol'
un TRT Ankara Televizyonuna dair Senato
Araştırması istiyen önergesi (10/34)
2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Ekrem özden'in, İstanbul'un Sağmalcılar ve
Esenler
mmtakalannda
vukubulan
kolera
hastalığına dair Senato araştırması istiyen
önergesi (10/36)
3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42)
4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı
Atalay'm, bölgelerarasında artan farklılık ve
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı
hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43)
5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet
Topaloğiu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayı-

lı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Kar a m ı Genel Kuralda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120
ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1 9 7 1 ) (Millî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir.)
6. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi
'Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5394 sayılı
kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu
(Cumhuriyet Senatosu 4/81) (S. Sayısı : 1574)
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) (Millî Savunma
Bakanlığı ile ilgilidir)

j kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
! misyonu rapora (3/1026)
(S. Sayısı : 1584)
| (Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1971)
J
11. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
j cip Mirkelâmoğlu'nun yasama dokunulmazlı
j ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
i keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
! let Komisyonu raporu (3/1013) (S. Sayısı :
i 1585) (Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1971)
I
12. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı
j Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
; pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
j ma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/487:
| Cumhuriyet Senatosu 1 1240) (S. Sayısı : 1589)

7. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhon j (Dağıtma tarihi : 23 . 6 .1971)
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel
13. — 1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu ka
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve
nu raporu (Millet Meclisi 1/489; Cumhuriyet
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (Cumhuriyet
Senatosu 1/1241) (S. Sayısı : 1590) (Dağıtma
Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) (Dağıtma ta
tarihi : 23 . 6 . 1971)
rihi : 4 . 6 . 1 9 7 1 ) (Millî Savunma Bakanlığı ile
V
ilgilidir)
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi
A - ÎKİIf'Cî GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK
Hamdi özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
İŞLER
zenini yok etmek amacını gündenlerin adalete
1. — 9 . 7 .1961 tarihli ve 334 sayılı T. C.
teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen
Anayasasının 56 ncı ve 82 nci maddelerinin de
önergesi. (10/45)
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifinin Millet
9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet
Kadri Kaplan'm yasama dokunulmazlığının
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi
ru (M. Meclisi 2/524; C. Senatosu 2/331) (S.
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet
Sayısı : 1591) (Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1971)
Komisyonu raporu (3/991) (S. Sayısı : 1582)
(Birinci görüşme tarihi : 24 . 6 . 1971 B : 79)
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 .1971)
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
10. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi
İŞLER
Orhan Süersan'm yasama
dokunulmazlığının
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S. Sayısı :

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek
ve geçici maddeler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısının Millet
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu
(M. Meclisi : 1/438; C. Senatosu : 1/1217)
(Not : Millet Meclisi İS. Sayısı : 291)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 3109

24 . 5 . 1971

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 24 . 5 . 1971 tarihli 104 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşü
lerek açık oy ile kabul edilen, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa
ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı hükümlerinin kal
dırılmasına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Sabit Osman Avcı
Millet Meclisi Başkanı
Not : Bu tasan 11 . 2 . 1971 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel
Kurulun 19.3; 26-4; 7, 13, 14, 17, 20, 21 ve24 . 5 . 1971 tarihli 74, 91, 96, 99, 100, 101,
102, 103 ve 104 ncü Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir, (Millet
Meclisi S. Sayısı : 291)

Geçici Komisyon raporu
Cumhuriyet Senatosu
Geçici Komisyon
Esas No. : 1/1217
Karar No. : 2

24 . 6 . 1971
Yüksek Başkanlığa

Millet Meclisinin 24 . 5 . 1971 tarihli 104 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
açık oy ile kabul edilen, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici
maddeler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair
kanun tasarısı, Komisyonumuzun 21 . 6 . 1971, 22 . 6 . 1971, 23 . 6 . 1971 ve 24 . 6 . 1971 tarihli
birleşimlerinde, Maliye Bakanı ve Bakanlık uzmanları ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu.
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I - Millet Meclisi metni, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı kanunu ile ek ve
tadillerinde ve diğer bâzı kanunlarda değişiklikler yapılmak suretiyle, emekli, dul, yetim ve m^âlûl aylıkları ile alt smır aylıklarında, personel rejimine paralel olarak, iktisadi konjonktüre ve
fiyat hareketlerine göre ayarlama yapmayı mümkün kılan gösterge - katsayı sisteminin uygulan
masını ; emekli ve malûllerle, bunların aile fertlerine, dul ve yetim aylığı alanlara, ücretsiz mua
yene ve tedavi imkânının sağlanmasını; ikramiye konusunun emekliler lehine yeniden düzenlen
mesini; uygulamada karşılaşılan güçlüklerin ve mevzuatta görülen boşlukların giderilmesini ön
görmektedir.
Tasarının gerekçesinde de ifade edildiği üzere, 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunla,
50 - 60 yıl öncesine kadar bağlanmış emekli, dul ve yetim aylıkları arasında görülen çeşitli fark
lar giderilerek, gerek nisbet ve gerek son rütbe, kadro unvanı ve derece aylığı itibariyle tam bir
eşitlik sağlanmış; ayrıda, ilerde yeniden eşitsizliklerin meydana çıkmaması için, personel aylık
larında yapılacak yükseltmelerin, emekli, dul ve yetim aylıklarına intikali dikkate alınmıştır.
Buna g'öre, 657 sayılı Kanuna Ek 1327 sayılı Kanunla kabul edilen gösterge ve katsayı itibariyle
aylık tutarlarında meydana gelen yükselmelerin, emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve ye
tim aylıklarına da intikali gerekmektedir.
Ancak, 1101 sayılı Kanunla emekli aylıkları nisbeti 30 yıl için yüzde 70 e yükseltilmiş olduğun
dan, yeni aylık tutarlarından emekli aylığı bağlandığı takdirde veya evvelce bağlanmış aylıkla
rın yükseltilmesi halinde, emeklilerin eline geçen aylıklar, görevli iken ele geçen aylıklardan fazla
olmaktadır. Görev aylıkları ile emekli aylıkları arasındaki farklılık, özellikle yukarı derecelerde
ve hizmet süresi fazla olanlarda meydana çıkmaktadır.
Tasarının gerekçesinde, emeklilik ve sosyal sigorta mevzuatında, memleketimizde ve yaban
cı ülkelerde, emekliye bağlanan aylığın hiçbir suretle çalışanın eline geçen miktarın üstüne çıkma
dığı; çalışan personele verilen aylıktan fazla emekli aylığı bağlanmasının, ağır malî külfet ya
nında başka mahzurlara da yol açabileceği ifade edilmektedir.
Bu esaslar dikkate alınarak hazırlanan tasarının Millet Meclisindeki müzakereleri sırasında ya
pılan değişiklikler sonucunda kabul edilen metinle; personel rejiminde olduğu gibi, emekli aylık
ları için de katsayı sistemi kurulmakta; bu suretle, iktisadi konjonktüre ve fiyat hareketlerine gö
re aylıkların her yıl gözden geçirilmesi imkânı sağlanmaktadır.
Diğer taraftan, alt smır aylıkları gösterge tablosuna bağlanarak, 6C9 sayılı Kanunla kabul
edilen Bakanlar Kurulu kararı ile alt sınır aylıklarının yükseltilmesi usulü kaldırılmakta ve bu
aylıkların da bir esas dairesinde yükseltilmesi temin edilmektedir. Ayrıca, alt smır aylıklarının
dul ve yetini adedine göre kademeli olarak tesbiti öngörülmektedir.
Tasarı ile getirilen önemli yeniliklerden hirdni <de, emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü aylığı
alanlarla bunların (bakmakla mükellef oldukları aile fertlerinin, dul ve yetim aylığı alanların, res
mî sağlık kurumlarmda hiçjbdr ücret veya prim ödemeden muayene ve tedavi lolaibikrıelerine iliş
kin hükümler teşkil etmekte; böylece, sigorta sistemi yönünden ileri sayılan ülkeler seviyesinde
bir uygulamanın 'gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
Emekli ikramiyesi konusu d a daha gerçekçi bir esasa Ibağlanmakta ve ikramiye için gerekli
olan *25 veya 30 yıllık 'hizmet süresi şartı kaldın larak, hizmet süresi ne olursa olsun, hakkında
emeklilik işlemi yapılan san'dık iştirakçilerine veya 'Dunların dul ve yetimlerine ikramiye veril
mesi temin edilmektedir.
Getirdiği önemli yenilikler yukarda özetle arz edilen ve ayrıca mevzuatta ve uygulamada gö
rülen aksaklıkları giderecek hükümler ihtiva eden Millet Meclisi metni Komisyonumuzca da uy
gun mütalâa edilmiş ve 'benimsenmiştir.
II. — Millet Meclisi metninin bâzı maddeleri ve Komisyonumuzca yapılan 'değişikliklere iliş
kin açıklamalar :
1. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi ile 5434 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen ek
1 nci maddede, 'birinci derecenin son kademe aylığını kazanılmış Ihak olarak: alanlardan ek gösOuımhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 1605)

— 3 —
terge rakamı bulunanların emeklilik keseneklerinin, belirli süreler sonunda, 1 000 f 50, 1 000
+ 100, 1000 + 150 ve ! 1 000 + 200 l'ük gösterge rakamları dikkate alınarak kesileceği hükmüne
yer verilmek suretiyle, hâkimlere, savcılara ve !bâzı görevlerde îbulunan Devlet memurlarına
bağlanacak emekli aylıklarının, diğer çalışanlara nazaran 'daha yüksek Setviyesde tutulması öngö
rmüştür.
Bu prensibin Komisyonunıuzdaki müzakereleri sırasında verilen 'bir önerge ile, bu hakkın, Ana
yasada yüksek malhkemeler arasında sayılan Askerî Yargıtayın Başkan ve üyeleri hakkında da
uygulanması ve fbu suretle yüksek yargı organlan arasında eşitliğin sağlanması te'klif edilmiş ise
de, Hükümet adına gülüşlerini 'belirten Maliye Bakanlığı uzmanları, teklif edilen hükmün, Silâhlı
Kuvvetlerin hiyerarşik (bünyesine uygun olamıya cağını ileri sürerek önergeye iştirak etmediklerini
belirtmişler ve önerge reddedilmiştir.
ÛBilâlhara, ek göstenge rakamlannın emeklilik keseneklerinde ve Ibağlanaeak aylıklarda dikka
te alınmasının yerinde olup olmıyacağı tartışılmış ve 1327 sayılı Kanunla, «ibâzı görevler için ilgili
memuriyetlerin yönetim sorumluluğu ve Devlet için taşıdıkları iönem» gtöız önündıe bulundurula
rak uygulanması öngörülen ve müktesep hak teşkil etmiyeceği açıkça ^belirtilen ek göstetfge sis
teminin, «yönetim sorumluluğu» Ibulummıyan emeklilerin bâzılarının aylıklarında dikkate alınma
sının sakıncaları üizerinde durulmuş; müzakereler sonucunda, 657 sayılı Kanunun esprisine, eşitlik
ve genellik prensiplerine aykırı görülen ve tasarıya 'Millet Meclisin'de eklenen ek göstergelerle
ilgili hüklümlerin metinden çıkarılması ve sadece müktesep hakların mahfuz tutulması kararlaştı
rılmıştır.
E k 1 nci maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, emeklilik keseneğine esas aylıkları
birinci derecenin altında (bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışardan atanan bakan
ların durumları açıklığa kaivuşturulımuş; ayrıca, yapılan değişiklikler dolayısiyle ıma'dde metni re
daksiyona tabi tutulmuştur.
2. — Ek 6 ncı maddenin altıncı fıkrası redaksiyona tabi tutularak daha açık hale getirilmiştir.
3. — Ek 10 ncu ve ek'11 nci maddeler ile ek 12 nci maddenin (c) fıkrası redaksiyona tafbi tu
tulmuş ve özellikle «yasama organı» deyimleri, Anayasaldaki ifade tarzına uytgun olarak «Türkiye
Büyük Millet Meclisi» şeklinde değiştirilmiştir.
4. — Millet Meclisi metnine Komisyonumuzca eklenen 3 ncü madde ile, 5434 sayılı Kanunun
39, 53, 62, 66, 78, 82 ve 88 nci maddelerinde yazılı (15) ve (20) yıllık sürelerin (10) yıla indirilmesi
öngörülmüştür. Bu suretle, haklarında yaş haddi hükümleri uygulanacak olanların kurumlarınca
veya 60 yaşını doldurduklarında istekleri üzerine emekliye ayrılmaları halinde emekli aylığı bağ
lanması için; âdi malûllük aylığı bağlanması için; vazife malûllüğü aylığı kesilenlere 60 yaşını
doldurdukları zaman emekli aylığı bağlanması için; iştirakçilerden ölenlerin dul ve yetimlerine,
kesenekleri geri verilmemiş durumda olanlardan 60 yaşını doldurmadan ölenlerin dul ve yetimleri
ne, vazife malûllüğü geçtiğinden dolayı aylığı kesilmiş ve emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye
tâyin edilmemiş olanlardan ölenlerin dul ve yetimlerine aylık bağlanması için; mahkemece gaip
liklerine hükmolunan iştirakçilerin dul ve yetimlerine aylık bağlanması için gerekli bulunan en az
15 ve 20 yıllık fiilî hizmet süreleri 10 yıla indirilmiş; toptan ödeme ve keseneklerin geri verilme
sine ilişkin hükümler de, bu indirime paralel olarak değiştirilmiştir.
5. — Millet Meclisi metnine Komisyonumuzca eklenen 4 ncü madde ile, 5434 sayılı Kanunun
33 ncü maddesinin son fıkrasmdaki fiilî hizmet müddeti zamlarının âzami haddini gösteren 6 yıl
lık süre 8 yıla çıkarılmış ve özellikle «Cumhuriyet Ordusu kadrolarında» ve «emniyet ve polis
meslekinde»geçen hizmetlerin daha geniş bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmıştır.
6. — Millet Meclisi metnine Komisyonumuzca eklenen 5 nci madde ile, 5434 sayılı Kanuna
1101 sayılı Kanunla eMenen ek 1 nci maddenin son fıkrası değiştirilmiş ve bağlanacak aylıkların
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toplamının, vazife malûllüğü aylıklarında, emekliliğe esas aylıkların %100 ünü geçemiyeceğine
dair hüküm, işçi statüsünde çalışanlarla paralellik sağlamak amaciyle metinden çıkarılmıştır.
7. — 5434 sayılı Kanuna 1239 sayılı Kanunla eklenen ek 1 nci maddeye göre, fiilî hizmet süresi
5 yılı doldurduktan sonra vefat eden iştirakçilerin, ölüm tarihinde, başkasının yardımı olmaksızın
hayatlarını devanı ettiremiyecek derecede malûl ve muhtaç bulunan dul eşleri ile çocuklarına dul
ve yetim aylığı bağlanmaktadır. Komisyonumuzca Millet Meclisi metnine eklenen 6 ncı madde ile,
ölüm tarihinde 18 yaşını, orta öğrenimde 20 yaşını ve yüksek öğrenim yapmakta ise 25 yaşını dol
durmamış çocuklarda malûllük şartının aranmaması sağlanmıştır.
8. — Komisyonumuzca eklenen maddeler ve Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesinin yerinin
değiştirilmesi sebebiyle, metnin 4 ncü maddesinin numarası, 7 nci madde olarak düzeltilmiştir.
9. — Millet Meclisi metninin geçici 2 nci maddesi, ek 1 nci maddede yapılan değişikliklere pa
ralel olarak yeniden düzenlenmiştir.
10. — Geçici 3 ncü maddeye Komisyonumuzca eklenen ikinci fıkra itle, 1 . 3 . 1970 tarihinden
önce bağlanmış emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylıklarının yükseltme işlem
lerinin, yükseltme esaslarının Bakanlar Kurulunca tesbiti tarihinden itibaren bir yıl içinde bitiri
leceği hükme bağlanmıştır.
Komisyonumuzdaki müzakereler sırasında, bu madde ile ilgili olarak verilen ve yükseltme ve
ödeme işlemlerinin zamanında yapılmasını sağlamak amaciyle, bu işlerde: çalışacak Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı personelinden normal mesai saatleri dışında çalışanlara bir yılı aşmamak
kaydivle fazla çalışma ücreti ödenmesini öngören önerge, Maliye Bakanlığı uzmanlarının, fazla
çalışma ücretleri ile ilgili hazırlıkların tamamlanarak konunun Bakanlar Kuruluna intikal ettiril
diğini ve kısa bir süre içinde kabul edilecek esasların Sandık personeline de uygulanacağını belirt
mesi ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı temsilcisinin de, bu durumda metne yeni bir hü
küm eklenmesine lüzum bulunmadığını beyan etmesi üzerine geri alınmış; ancak, yapılan bu 'açıkla
maların rapora derci kararlaştırılmıştır.
11- — Geçici 6 ncı maddede atıf yapılan kanun mülga, bulunduğundan, madde metni aynı mak
sadı temin edecek şekilde yenliden düzenlenmiş; eklenen bir fıkra ile, Türkiye Büyük Millet
Meclisi üj^eleri hakkında da aynı hükmün uygulanacağı belirtilmiştir.
12. — Geçici 7 nci maddenin ilk fıkrası, henüz Türkiye Büyük Millet Meclisime e kabul
miş bir tasarıya atıf yapılması sebebiyle değiştirilmişi ir.

edilme

Bu maddede sözü edilen muayene ve tedavilerin usul, şekil ve şartlarının tüzükle tesbit olu
nacağı öngörüldüğümden; hazırlanacak tüzük hükümlerinin, emekli, âdi malûl, vazife malûlü ve
bunların bakmakla mükellef oldukları aile fertleri ile dul ve yetim aylığı alanlara tanınacak
hak ve sağlanacak yardımların, genel sosyal sigorta rejimleri ile kabul edilen hak ve yardımlardan
az olmayacak şekilde düzenlenmesi ve tüzüğün en kısa zamanda hazırlanarak yürürlüğe konulma
sı Komisyonumuzca temenni .edilmiştir.
13. — Geçici 13 ncü maddedeki «% 25 inden fazla olamaz» ibaresi, uygulamada ortaya
bilecek tereddütleri gidermek amaciyle, «c/c 25 i dir» şeklinde değiştirilmiştir.

çıka

14. — Geçici 14 ncü maddenin Komilsyomıımuzdaki müzakereleri sırasında, Türkiye Onımhurdyeti
Emekli Sandığının/ gelirleri ve varlığı, birbirinden çok farklı rakamlarla ifade edildiğinden, Ma
liye Bakanı tarafından bu tasarı ile ilgili olarak gönderilen aşağıdaki rakamların, üyelerdin tet
kikimle imkân sağlamak üzere rapora dercedilmesi Komisyonumuzca kararlaştırılmıştır.
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Sandığın 1950 - 1969 yılları net karnini gelirleri ile plasman gelinleri ve sandık varlığındaki artış
Yıllar
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

Net
.
Kanuni gelirler
317 973 747
144 214 197
92 011 600
88 537 761
83 923 886
90 747 242
64 760 197
65 643 371
63 025 266
190 332 332
252 228 739
202 650 986
208 439 359
233 382 642
220 966 665
223 268 050
213 176 728
216 771 256
264 180 830
319 519 087

Net Plasman
gelirleri

13 799 988
24 038 333
28 862 270
36 092 613
47 992 812
64 655 844
66 916 430
71 728 158
79 203 418
89 322 757
100 563 469
116 241 709
125 570 773
141 814 125
163 661 745
175 462 403
186 994 985
205 808 190
240 977 922
259 073 278

Sandık net
Gelir yekûnu

Sandık varlığı

331 773 735

331 773 735
168 252 530
120 873 870
124 630 374
131 916 698
155 403 086
131 676 627
137 371 529
142 228 684
279 655 089
352 792 208
318 892 695
334 010 132
375 196 767
384 628 410
398 730 453
400 171 713
422 579 446
505 158 752
578 592 365

500 026 265
620 900 135
745 530 509
877 447 207
1 032 850 293
1 164 526 920
1 301 898 449
1 444 127 133
1 723 782 222
2 076 574 430
2 395 467 125
o 729 477 257
3 104 674 024
3 489 302 434
3 888 032 887
4 288 204 600
4 710 784 046
5 215 942 798
5 794 535 163

1969 yılı isonu itibariyle Samdık varlığıınındağılıişı
Ginsi

Miktarı

Gtayrimıenkul
Tahvilât
Mevduat
İştirakler
İfcnaz fonu
Ödenmemiş sermaye
Yönetim gideırleri karşılığı ve
alacak
Yekûn

785
2 820
674
420
253
10'5

418
471
562
042
893
853

İG'I
830
570
158
558
450

734 293 496
5 794 535 163

15. — Geçici 15 ve 16 ncı maddeler redaksiyona tabi tutulmuştur.
16. — Komisyonumuzca metne eklenen geçici 18 nci makide ile, tıp doktorlarının, fahrî asdsitanlıikta geçen sürelerinin 3/4 ünün, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat
ettikleri takdirde borçlandırılması sağlanmıştır.
17. — Geçidi 18 nci madde, geçidi 19 n'cu madde olarak, 1400 sayılı Kanuna atıf yapılmak
redaksiyonla tâibi tutulmak suretiyle kabul edil mistiı*.

ve

18. — Millet Meclisi nıetniniın geçici 19 ncu maddesi, 1322 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gere
ğince Cumthuriyet Senaltosu ve Millet Meclisi B.ışkanlık Divani arınca da kadro (tesbit edilebdMıiCumhuriyet Senatosu
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ğıi dikkate 'aiınıarak, ?bu hali de kapsayaoalk şfeikil de değiştirilmiş "ve geçici 20 nei raadde olanak
kabul ©diktiıiŞtir.
19. — Geçici 20 nci maddenin numarası ve geçici 21 nci maddenin redaksiyonu değiştirilerek,
geçici 21 ve 22 nci maddeler olarak kabul edilmi ştir.
20. — Ek 1 nci maddede yapılan değişiklik dola yısiyle, Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi
metinden çıkarılmıştır.
21. — Millet Meclisi metninin geçici 23 ncü maddesinde, deprem felâketine duçar olan Bur
dur ili zikredilmiştir. Daha sonra Bingöl ve civarında da aynı olay daha ağır bir şekilde vukubulduğundan, maddeye genellik, eşitlik ve esneklik kazandırmak amaciyle, madde metni yeniden
düzenlenmiştir.
22. — Metne komisyonumuzca eklenen geçici 24 ncü madde ile, 6 nci madde hükmünün, bu
kanunun yayımından sonra müracaat edecekler hakkında uygulanacağı (tasrih edümiştir.
23. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi redaksiyona tabi tutulmuş ve 8 nci madde olarak
kabul edilmiştir.
24. — Yürürlük hükümlerini ihtiva eden 5 nci madde, yapılan değişiklikler dolayısiyle yeni
den düzenlenmiş ve 9 ncu madde olarak kabul edilmiştir.
25. — 6 nci maddenin numarası, 10 ncu madde olarak değiştirilmiştir.
I I I - MMet Meclisi metninin diğer maddeleri ekli gösterge tablosu ile birlikte komisyonumuz
ca da aynen kabul edilmiştir.
IV - Tasarının önemine ve mahiyetine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi
hususunda istemde bulunulması kararlaştırılmıştır.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Ankara
Y. Köke)'

Balıkesir
1 nci ve ek 13 ncü
maddeye muhalifim
M. Güler

Sözcü
Aydın
î. C. Ege

Kâtip
Tabiî Üye
Söz hakkım mahfuzdur
S. özgür

Ankara
/. Yetiş

Balıkesir
Söz hakkım mahfuzdur
N. Sarhcalı

Erzincan
F. Baysoy

Gaziantep
1. T. Kutlar

Malatya
İV. Akyurt

Ordu
B. S. Bay kal
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve
hu kanun ile diğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı
MADDE 1. — Bu kanunda geçen :
a) «Personel kanunları» deyimi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ille 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve bunların ek ve tâdillerini, bu kanunlara tabi olmıyan kamu
personelinin aylık ve sair özlük haklarını düzenlemek üzere çıkarılacak kanunları,
b) «Katsayı» deyimi; iştirakçilerin görev aylıklarının tâyini için kabul edilen katsayıyı,
c) «Emekli aylığı bağlanmasına esas ayilık» deyimi; bu kanuna ekli gösterge tablosunda her
derece ve kademe için gösterilen rakamların katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak tutarları,
ifade eder.
MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde
ler eklenmiştir.
EK MADDE 1. — Aylıklarını Personel Kanunları hükümlerine göre alan iştirakçilerin, emekli
lik keseneklerine, Personel kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kade
melerin gösterge rakamlarının katsayı ile çarpımı sonunda bulunacak aylık miktarı esas alınır.
İki yılda bir derece yükselmesine tabi bulunan iştirakçilerden, emeklilik keseneklerine esas ay
lıkları birinci dereceye yükselenlerin emeklilik kasenekleri, ilk yıl bu derecenin ilk kademesi, ikin
ci yıl ikinci kademesi ve üçüncü yıl son kademesi aylığı üzerinden kesilir.
Ancak, Yasama Organı üyeleri ile hariçten atanan bakanlardan emeklilik kesentklerine esas
aylıkları birinci dereceye yükselenlerin emeklilik kesenekleri, bu derecenin son kademesi aylığı üzrinden kesilir.
Birinci derecenin son kademe aylığını kazanılmış hak olarak alıp da bu kademede bir yıl emek
lilik keseneği ödiyenlerden, ek gösterge rakamı bulunanların emeklilik kesenekleri, 1000 + 50,
gösterge rakamı üzerinden kesilir. Bunlardan, ek gösterge rakamı müsait olanların, emeklilik kese
nekleri, 1000 + 50 göstergesi üzerine, her derece yükselmesi süresi sonunda 50 rakamı eklenmek
suretiyle bulunacak 1000 + 100, 1000 + 150 ve 1000 + 200 lük gösterge rakamları dikkate alına
rak kesilir.
Ek gösterge rakamları sonradan azalanlar ile tamamen kaldırılanların veya ek göstergesi bulunmıyan görevlere geçenlerin emeklilik kesenekleri, emeklilik keseneğine esas olan eski aylıkları
üzerinden kesilmeye devam olunur.
Birinci derecenin son kademe aylığını kazanılmış hak olarak almamış olanların derece ve kade
me göstergelerine eklenen rakamlar emeklilik keseneğine esas aylığın tesbitinde nazara alınmaz.
EK MADDE 2. — Aylıklarını Personel Kanunları hükümlerine göre almıyan iştirakçilerin
emeklilik keseneklerine, tahsil durumları itibariyle personel kanunlarına göre girebilecekleri derece
ve kademelerin aylıkları esas alınır. Bunlardan daha önce emeklilik ile ilgili görevlerde bulunmuş
olanların emeklilik keseneklerine; bu kanunun geçici 11 nci maddesinin hükümleri de göz önüne
alınmak suretiyle, önceki görevlerinde bıraktıkları derece ve kademe aylıkları esas tutulur.
Bunların, bu. görevlerinde emeklilik keseneği vermek suretiyle geçirdikleri her yıl için bir kade
me ilerlemesi verilmek ve tahsil durumları itibariyle, Personel Kanunlarına göre her derecede ge
çirmeleri gereken en az süreler kadar kademe ilerlemesi yaptıktan sonra bir derece yükselmesi ya
pılmak suretiyle emeklilik keseneğine esas aylıkları yükseltilir.
Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kanunlarına tabi olarak geçmiş ve sigorta primi ödenmiş sürelerinin
her yılı bir kademe ilerlemesine ve tahsil durumlarına göre her 3, 4 veya 5 yılı bir derece yüksel
mesine esas olacak şkilde, emeklilik keseneğine esas derece ve kademe aylıkları tesbit edilir.
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenme
sine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanım tasarısı
MADDE 1. — Millet Meclisti metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek mad
deler eklenmiştir :
EK MADDE 1. — Aylıklarım Personel kanun lan hükümlerine göre alan iştirakçilerin, emek
lilik keseneklerine, Personel kanunları gereğim ce kazanılmış hak olarak aldıkları rütbe, kıdem,
derece ve kademelerin gösterge rakamlarının katsayı ile çarpımı sonunda bulunacak aylık mik
tarı esas alınır.
İM yılda bir derece yükselmesine tabi bulunan iştirakçilerden, emeklilik keseneklerine esas
aylıkları birinci dereceye yükselenlerin emekli İlk kesenekleri, ilk yıl bu derecenin ilk kademesi,
ikinci yıl ikinci kademesi ve üçüncü yıl som kademesi aylığı üzerinden kesilir.
Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışardan atanan (bakanlardan emeklilik ke
seneğine esas aylıkları birimci dereceye yükselen lerin emeklilik kesenekleri, bu derecenin dör
düncü kademesi aylığı üzerinden kesilir. Emeklilik keseneğine esas aylıkları diğer derecelerde
bulunanlarım emeklilik kesenekleri ise, bu dere çelerin beşinci kademesi aylıkları başlangıç alı
narak kesilir ve yürütülür.
Derece ve kademe göstergelerine eklenen rakamlar, emeklilik keseneğine esas aylığın tesbitinde mazara alınmaz. Ancak, 14. . 8 . 1970 tarihli ve 1323 sayılı Kanunun ek göstergeler ile
ilgili hükümleri saklıdır.

EK MADDE 2. — Aylıklarını Personel Kanunları hükümlerine göre almıyan iştirakçilerin
emeklilik keseneklerine, tahsil durumları itibariyle personel kanunlarına göre girebilecekleri de
rece ve kademelerin aylıkları esas alınır. Bunlarian daha önce emeklilik ile ilgili görevlerde bu
lunmuş olanların emeklilik keseneklerine, bu kanunun geçici 11 nci maddesinin hükümleri de
göz önüne alınmak suretiyle, önceki görevlerinde bıraktıkları derece ve kademe aylıkları esas
tutulur.
Bunların, bu görevlerinde emeklilik keseneği vermek suretiyle geçirdikleri her yıl için bir
kademe ilerlemesi verilmek ve tahsil durumları itibariyle, Personel Kanunlarına göre her dere
cede geçirmeleri gereken en az süreler kadar kademe ilerlemesi yaptıktan sonra bir derece yük
selmesi yapılmak suretiyle emeklilik keseneğine esas aylıkları yükseltilir.
Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kanunlarına tabi olarak geçmiş ve sigorta primi ödenmiş sureleri
nin her yılı bir kademe ilerlemesine ve tahsil durumlarına göre her 3, 4 veya 5 yılı bir derece
yükselmesine esas olacak şekilde, emeklilik kepeneğine esas derece ve kademe aylıkları tesbit
edilir.
Culmlhuriyet Senatosu
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Ancak, bu suretle bulunacak emeklilik keseneğine esas aylıkları, fiilen aldıkları aylık, ücret ve
ya ödeneklerinden fazla olamıyacağı gibi, tahsil durumları itibariyle, personel kanunlarına göre
yükselebilecekleri derecelerin son kademe aylıklarından da fazla olamaz.
Şu kadar ki, sigorta primi ödenmek suretiyle geçen sürelerin değerlendirilmesinde, daha önce
her hangi bir şekilde değerlendirilmiş veya 18 yaşından önce geçen veyahut intibakın yapıldığı ta
rihteki tahsil derecelerinden daha aşağı bir tahsil derecesinde sigorta primi ödemek suretiyle ge
çirdikleri süreler dikkate alınmaz.
EK MADDE 3. — Sosyal Sigortalar Kanununa tabi görevlerde bulunduktan sonra iştirakçi
olanların, emeklilik keseneklerine, personel kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları
derece ve kademe aylıkları üzerine, sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri sürelerin, her yı
lı bir kademe ilerlemesine ve tahsil durumlarına göre her 2, 3, 4 veya 5 yılı bir derece yükselmesi
ne esas olacak şekilde eklenerek bulunacak derese ve kademe aylığı esas alınır.
Bunların, personel kanunlarına göre kazanılmış hak olarak aldıkları kademelerin ilerletildiği
veya derecelerin yükseltildiği sürece, emeklilik keseneğine esas kademeleri ilerletilir ve dereceleri
yükseltilir,
Ancak, bunların emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilebilmesi için, tahsil
durumları itibariyle personel kanunları hükümlerine göre, en son yükselebilecekleri dereceleri geç
memeleri ve bir derecede en az geçirilmesi gereken yıl sayısı kadar kademeden emeklilik keseneği
ödemiş olmaları şarttır.
Şu kadar ki, 18 nci yaşın ikmalinden önce veya iştirakçi oldukları tarihteki tahsil derecelerin
den daha aşağı bir tahsil derecesinde sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri süreler dikkate
alınmaz,
Sigorta primi ödemek suretiyle geçen sürelerin, personel kanunları hükümlerine göre, me
muriyette geçmiş sayılmak suretiyle, kazanılmış hak derece ve kademelerinin tesbitinde değerlen
dirilen ksıımları, bu madde uyarınca, emeklilik keseneğine esas aylığın tesbitinde ayrıca nazara
alınmaz.
EK MADDE 4. — Emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü aylıkları, iştirakçilerin görevden
ayrıldıkları tarihteki emekli aylığı bağlanmasına esas aylıkları üzerinden, 7 . 2 . 1969 tarihli ve
1101 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen ek 1 nci maddede yazılı nisbetlere göre bağlanır.
Her derece ve kademe için, bütçe kanunları ile tesbit edilen yürürlükteki katsayıya göre bu
lunan emeklilik keseneğine esas aylıklar ile, aynı katsayı uygulanmak suretiyle bu kanuna göre
bağlanan aylıklar arasındaki nisbet, katsayının değişmesi halinde dahi, bağlanacak aylıkların
hesabında ve bağlanmış aylıkların yükseltilmesinde aynen muhafaza edilir.
EK MADDE 5. — Bu kanuna göre bağlanacak emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü ay
lıklarının alt sınırı; 657 sayılı Kanuna bağlı gösterge tablosunun 16 nci derecesinin 9 ncu kade
mesinde bulunan iştirakçiye 30 fiilî hizmet yılı üzerinden hesabedilecek emekli aylığıdır.
Dul ve yetimlere ödenecek aylıkların alt sınırı;
a) Dul ve yetim adedi 3 veya daha fazla bulunduğu takdirde 16 nci derecenin 9 ncu,
b) Dul ve yetim adedi 2 kişiden ibaret bulunuyorsa 16 nci derecenin 7 nci,
c) Dul ve yetim adedi 1 kişi olduğu takdirde, 16 nci derecenin 5 nci,
Kademesi üzerinden 1 nci fıkra esasları gereğince hesabedilecek emekli aylığıdır.
Vazife malûlü erlerle, bunların dul ve yetimleri hakkında da yukarıki hükümler uygulanır.
Harb malûllüğü zammı ayrıca nazara alınır.
EK MADDE 6. — Emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan öde
me yapılan iştirakçilere, her tam fiilî hizmet yılı için, ek 4 ncü maddeye göre hesabedilecek aylık
bağlamaya esas tutarların yarısı emekli ikramiyesi olarak verilir.
Cumhuriyet Senatosu
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Aıncak, bu suretle (bulunacak emeklilik keseneğine esas aylıkları, fiilen aldıkları aylık, ücret
veya ödeneklerinden fazla olamıyacağı gibi, tahsil durumları itibariyle, personel kanunlarına
göre yükselebilecekleri derecelerin son kademe aylıklarından da fazla olamaz.
Şu kadar ki, sigorta primi ödenmek suretiyle geçen sürelerim değerlendirilmesinde, daha önce
her hangi bir şekilde değerlendirilmiş veya 18 yaşından önce geçen veyaihut intibakın yapıldığı
tarihteki tahsil derecelerinden daha aşağı bir tahsil derecesinde sigorta primi ödemek suretiyle
geçirdikleri süreler dikkate alınmaz.
EK MADDE 3. — Sosyal Sigortalar Kanunuma tabi görevlerde bulunduktan sonra iştirakçi
olanların, emeklilik keseneklerine, personel kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları
derece ve kademe aylıkları üzerine, sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri sürelerin, her yılı
bir kademe ilerlemesine ve tahsil durumlarına gö:e her 2, 3, 4 veya 5 yılı bir derece yükselmesine
esas olacak şekilde eklenerek bulunacak derece ve kademe aylığı esas alınır.
Bunların, personel kanunlarına göre kazanılmış hak olarak aldıkları kademelerim ilerletildiği
veya derecelerin yükseltildiği sürece, emeklilik keseneğine esas kademeleri ilerletilir ve derceleri yükseltilir.
Ancak, bunlarım emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilebilmesi için, tahsil du
rumları itibariyle personel kanunları hükümlerine göre, en son yükselebilecekleri dereceleri geç
memeleri ve bir derecede en az geçirilmesi gereken yıl sayısı kadar kademeden emeklilik kese
neği ödemiş olmaları şarttır.
Şu kadar ki, 18 nci yaşın ikmalinden önce veya iştirakçi oldukları tarihteki tahsil derecele
rinden daha aşağı bir tahsil derecesinde sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri süreler dik
kate alınmaz.
Sigorta primi ödemek suretiyle geçen sürelerin, personel kanunları hükümlerine göre, memu
riyette geçmiş sayılmak suretiyle, kazanılmış hak derece ve kademelerinin tesbitinde değerlendi
rilen kısımları, bu madde uyarınca, emeklilik keseneğime esas aylığın tesbitinde ayrıca nazara
alınmaz.
EK MADDE 4. — Emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü aylıkları, iştirakçilerin görevden
ayrıldıkları tarihteki emekli aylığı bağlanmasına esas aylıMan üzerinden, 7 . 2 . 1969 tarihli ve
1101 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen ek 1 nci maddede yazılı nisbetlere göre bağlanır.
Her derece ve kademe için, bütçe kanunları ile t'esbit edilen yürürlükteki katsayıya göre bu
lunan emeklilik keseneğine esas aylıklar ile, aynı katsayı uygulanmak suretiyle ıbu kanuna göre
bağlanan aylıklar arasındaki misbet, katsayının değişmesi halinde dahi, bağlanacak aylıkların
hesabında ve bağlanmış aylıkların yükseltilmesinde aynen muhafaza editör.
EK MADDE 5. — Bu kanuna göre bağlanacak emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü aylık
larının alt smıırı; 657 sayılı Kanuna bağlı gösterge tablosunun 16 nci derecesimim 9 ncu kademe
sinde bulunan iştirakçiye 30 fiilî hizmet yılı üzerinden hesabedilecek emekli aylığıdır.
Dul ve yetimlere ödenecek aylıkların alt sınırı;
a) Dul ve yetim adedi 3 veya daha fazla bulunduğu takdirde 16 nci derecenin 9 ncu,
b) Dul ve yetim adedi 2 kişiden ibaret bulunuyorsa 16 mcı derecenin 7 nci,
c) Dul ve yeltim adedi 1 kişi olduğu takdirde, 16 nci derecenin 5 nci,
Kademesi üzerinden 1 nci fıkra esasları gereğince hesabedilecek emekli aylığıdır.
Vazife ımâlûlü erlerle, bunların dul ve yetimleri hakkında da yukaJrtki hükümler uygularnır.
Harib malûllüğü zamımı ayrıca nazara alınır.
EK MADDE 6. — Emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan öde
me yapılan iştirakçilere, her tam fiilî hizmet yılı için, ek 4 ncü maddeye yöre hesabedilecek aylık
bağlamaya esas tutarların yarısı emekli ikramiyesi olarak verilir.
Culmîhuriyet Senatosu
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Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 30 fiilî hizmet yılından fazla süreler nazara alınmaz.
Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapıl
madan ölen iştirakçiler için yukardaki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa veya
toptan ödemeye hak kazanan dul ve yetimlere 5434 sayılı Kanunun 68 nci maddesinde gösterilen
hisseleriyle orantılı olarak ödenir.
Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ay
rılmalarında, yalnız sonradan geçen hizmetlerine karşılık yukardaki esaslara göre emekli ikrami
yesi ödenir.
Şu kadar ki, evvelce verilmiş olan ikramiye ile sonradan geçen hizmetler için ayrıca tahakkuk
ettirilecek ikramiyenin hesabına esas alınan fiilî hizmet süreleri toplamı 30 yıldan fazla olamaz.
88 nci madde kapsamına girenlerin emeklilik ikramiyeleri hakkında da yakardaki hükümlere
göre işlem yapılır.
Sandıkça tahakkuk ettirilecek emeklilik ikramiyelerini alamadan ölenlerin, ikramiyeleri ka
nuni mirasçılarına ödenir.
Bu madde gereğince ödenecek emeklilik ikramiyesi ödendikçe, onayı veren kurumca, Sayıştay
ve Danıştay başkanlarının ise kendi kurumlarınoa, yazı ile istenilmesi üzerine en çok 2 ay içinde
faturası karşılığında sandığa ödenir.
ölenlerin hak sahiplerine ödenecek emeklilik ikramiyesinin tahsili hakkında da yukarıki fık
ra hükmü uygulanır.
EK MADDE 7. — Bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, Türk Medeni Kanunu hü
kümlerine göre kazai rüşt kararı almak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tâbi
ve öğrenimleri ile ilgili görevlere atananlar hakkında, 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde
yazılı 18 yaşın bitirilmiş olması şartı aranmaz.
EK MADDE 8. — Sıhhî izin sürelerini dolduranlardan bu süreleri doldurdukları tarihleri takibeden aybaşından itibaren her ne sebeple olursa olsun kurumlarınca görevleri ile ilgileri kesilmiyerek aylıkları ödenenlerin, bu suretle geçen süreleri fiilî hizmet müddeti sayılmaz ve bu sü
reler için kesenek ve karşılık alınmış ise geriverilir.
Şu kadar ki, bağlanan aylıklar; görevlerinden ayrılarak görev aylıklarının kesildiği tarihi takibeden aybaşma kadar ödenmez.
EK MADDE 9. — 5434 sayılı Kanunun 68 nci maddesi uyarınca, indirme yapılmak suretiyle
aylık bağlanan dul ve yetimlerden emeklilik ile ilgili görevlere girenlerin kesilen aylıkları, bu in
dirmeler giderilinceye kadar geri kalanların aylıklarına mütenasiben eklenir.
EK MADDE 10. — Yasama organı üyeleri ile açıktan bakanlığa tâyin edilenlerden daha önce
emekliliğe tâbi bir görevde bulunmuş olanlar, bu sıfatlarının devamı süresince (daha önce 23.10.1969
günlü ve 1186 sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesi gereğince Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgi
lendirilmiş olsalar dahi) müracaatlarıı halinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendiri
lirler.
13 . 6 . 1968 günlü ve 1046 sayılı Kanun hükümleri; adı geçenlerin bu sıfatlarının devamı sı
rasında Sosyal Sigortalar mevzuatına tâbi olarak geçmiş hizmet süreleri hakkında da uygulanır ve
intibakları buna göre yapılır.
EK MADDE 11. — İştirakçilerin, 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yazılı kurumlarda,
Sosyal Sigortalar Kurumuna veya T. C. Emekli Sandığına tâbi bulunmadan ücretli, geçici kadrolu,
veya gündelikli olarak geçen hizmetleri, 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunla, 5434 sayılı Ka
nuna eklenen ek maddedeki esas ve oranlara göre borçlandırılır.
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Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 30 fiilî hizmet yılından fasla süreler nazara alınmaz.
Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapıl
madan ölen iştirakçiler için yakardaki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa veya
toptan ödemeye hak kazanan dul ve yetimlere 5434 sayılı Kanunun 68 nci maddesinde gösterilen
hisseleriyle orantılı olarak ödenir.
Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ay
rılmalarında, yalnız sonradan geçen hizmetlerine karşılık yukardaki esaslara göre emekli ikrami
yesi ödenir.
Şu kadar ki, evvelce verilmiş olan ikramiye ile sonradan geçen hizmetler için ayrıca tahakkuk
ettirilecek ikramiyenin hesabına esas alman fiilî hizmet süreleri toplamı 30 yıldan fazla olamaz.
5434 sayılı Kanunun 88 nci maddesi kapsamına girenlerin emeklilik ikramiyeleri hakkında da
yukardaki hükümlere göre işlem yapılır.
Sandıkça tahakkuk ettirilecek emeklilik ikramiyelerini alamadan ölenlerin, ikramiyeleri kanuni
mirasçılarına ödenir.
Bu madde gereğince ödenecek emeklilik ikramiyesi ödendikçe, onayı veren kurumca, Sayıştay
ve Danıştay başkanlarının ise kendi kurumlarınca, yazı ile istenilmesi üzerine en çok 2 ay içinde
faturası karşılığında sandığa ödenir.
ölenlerin hak sahiplerine ödenecek emeklilik ikramiyesinin tahsili hakkında da yukanki fıkra
hükmü uygulanır.
EK MADDE 7. — Bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, Türk Medeni Kanunu hü
kümlerine göre kazai rüşt karan almak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi
ve öğrenimleri ile ilgili görevlere atananlar hakkında, 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde
yazılı 18 yaşın bitirilmiş olması şartı aranmaz.
EK MADDE 8. — Sıhhî izin sürelerini dolduranlardan bu süreleri doldurduklan tarihleri takibeden aybaşından itibaren her ne sebeple olursa olsun kurumlarınca görevleri ile ilgileri kesilmiyerek aylıklan ödenenlerin, bu suretle geçen süreleri fiilî hizmet müddeti sayılmaz ve bu sü
reler için kesenek ve karşılık alınmış ise geliverilir.
Şu kadar M, bağlanan a yhklar; görevlerinden aynlarak görev aylıklannm kesildiği tarihi takibeden aybaşına kadar ödenmez.
EK MADDE 9. — 5434 sayılı Kanunun 68 nci maddesi uyarınca, indirme yapılmak suretiyle
aylık bağlanan dul ve yetimlerden emeklilik ile ilgili görevlere girenlerin kesilen aylıklan, bu in
dirmeler giderilinceye kadar geri kalanların aylıklarına mütenasiben eklenir.
EK MADDE 10. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışardan atanan bakanlardan
daha önce emekliliğe tabi bir görevde bulunmuş olanlar, bu sıfatlannın devamı süresince (daha
önce 23 . 10 . 1969 tarihli ve 1186 sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesi gereğince Sosyal Sigortalar
Kurumu ile ilgilendirilmiş olsalar dahi) müracaattan halinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı ile ilgilendirilirler.
13 . 6 . 1968 tarihli ve 1046 sayılı Kanun hükümleri, adı geçenlerin bu sıfatlannın devamı
sırasında Sosyal Sigortalar mevzuatına tabi olarak geçmiş hizmet süreleri hakkında da uygula
nır ve intıbaklan buna göre yapılır.
EK MADDE 11. — İştirakçilerin, 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yazılı kurumlarda,
Sosyal Sigortalar Kurumuna veya Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi bulunmadan üc
retli, geçici kadrolu veya gündelikli olarak geçen hizmetleri, 23 . 2 . 1965 tarihli ve 545 sayılı Ka
nunla, 5434 sayılı Kanuna eklenen ek maddedeki esas ve oranlara göre borçlandınlır.
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EK MADDE 12. — 5434 sayılı Kanun ve ona ek kanunlara göre Sandıkla ilgilendirilenlerin
emeklilik işlemleri;
a) Re'sen emekliye sevk hallerinde, iştirakçinin göreve tâyinindeki usule göre tâyine yetkili
makamın,
h) tstek üzerine veya yaş haddi veya malûllük (Âdi ve vazife malûllüğü) hallerinde, iştirak*
çinin mensubolduğu kurumun en yüksek âmirinin,
c) Yasama organı üyeleri, belediye başkanları, illerin daimî komisyon üyeleri ile, Sandıkla
ilgileri kesilmiş olup da bir kanunla bir kuruma bağlı olmaksızın iştirakçilik hakkı devam edenle
rin, istek, maluliyet ve yaş haddi hallerinde daha önce Sandıkla ilgilendikleri en son kurumun
en yüksek âmirinin, bunlardan bu görevlerinden önce iştirakçiliği olmıyanların son defa görev yap
tıkları yer başkanının,
d) Kurumların, yönetim veya Müdrüler Kurulu üyelerinin istek, maluliyet ve yaş haddi
hallerinde, atanmalarında inhayı yapan kurumun en yüksek âmirinin, (Müdürler Kurulundaki
memur temsilcileri, bu göreve seçilmeden önceki görevi nazara alınarak yukardaki fıkralar hü
kümlerine göre)
e) Danıştay Başkanının istek, maluliyet ve yaş haddi hallerinde Başbakanlık, Sayıştay Baş
kanının aynı hallerde Millet Meclisi Başaknlığı,
Onayı ile tekemmül eder.
EK MADDE 13. — İştirakçi veya ölümü halinde dul ve yetimlerinin biri tarafından yapılan
borçlanma isteği üzerine Sandıkça dilekçiye borç miktarı bildirilir. Bu duyurudan itibaren ilgili,
30 gün içinde Sandığa yazı ile müracaat etmek şartiyle, bir defaya mahsus olmak üzere borçlan
ma isteğini geri alabilir.
30 gün içinde istek geri alınmadığı takdirde, borçlanma isteğinden dönülemez.
MADDE 3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile aynı Kanunun
ek ve tadillerinin ve diğer kanunların, bu kanuna aykın hükümleri ve 1971 yılı Bütçe Kanununuıı
27 nci maddesi kaldırılmıştır,
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EK MADDE 12. — 5434 sayılı Kanun ve ona ek kanunlara göre Sandıkla ilgilendirilenlerin
emeklilik işlemleri;
a) Re'sen emekliye sevk hallerinde, iştirakçinin göreve tâyinindeM usule göre tâyine yetkili
makamın,
b) İstek üzerine veya yaş haddi veya malûllük (Âdi ve vazife malûllüğü) hallerinde, iştirak
çinin mensubolduğu kurumun en yüksek âmirinin,
c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye başkanları, illerin daimî komisyon üyeleri
ile, Sandıkla ilgileri kesilmüş olup da bir kanunla bir kuruma bağlı olmaksızın iştirakçilik hakkı
•devam edenlerin, istek, maluliyet ve yaş haddi hallerinde daha önce Sandıkla ilgilendikleri en
ıson kurumun en yüksek âmirinin, bunlardan bu görevlerinden önce iştirakçiliği olmıyanlarm son
defa görev yaptıkları yer başkanının,
d) Kurumların, yönetim veya Müdürler Kurulu üyelerinin istek, maluliyet ve yaş haddi
hallerinde, atanmalarında inhayı yapan kurumun en yüksek âmirinin, (Müdürler Kurulundaki
memur temsilcileri, bu göreve seçilmeden önceki görevi nazara alınarak yukardaM fıkralar hü
kümlerine göre)
e) Danıştay Başkanının istek, maluliyet ve yaş haddi hallerinde Başbakanlık, Sayıştay Baş
kanının aynı hallerde Millet Meclisi Başkanlığı,
Onayı ile tekemmül eder.
EK MADDE 13. — iştirakçi veya ölümü halinde dul ve yetimlerinin biri tarafından yapılan
borçlanma isteği üzerine Sandıkça dilekçiye borç miktarı bildirilir. Bu duyurudan itibaren ilgili,
30 gün içinde Sandığa yazı ile müracaat etmek şartiyle, bir defaya mahsus olmak üzere borçlan
ma isteğini geri alabilir.
30 gün içinde istek geri alınmadığı takdirde, borçlanma isteğinden dönülemez.

MADDE 3. — 5434 sayılı Kanunun 39, 53, 62, 66, 78, 82 ve 88 nci maddelerinde yazılı (15)
ve (20) yıllık süreler, (10) yıla indirilmiştir. Ancak, 53 noü maddeye 22 . 6 . 1956 tarihli ve 6741
sayılı Kanunla eklenen fıkra hükmü sakilidir.
MADDE 4. — 5434 sayılı Kanunun 33 ncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir :
Fnlî hizmet müddeti zamları, emeklilik muamelelerinde fiilî hizmet sayılır. Bu zamların top
lamı 8 yılı geçemez. Lokomotif makinist ve ateşçileri 8 yıl kaydına tabi değildir.
MADDE 5. — 5434 isayılı Kanuna 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunla eklenen ek 1 nci
maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Ancak, bağlanacak aylıkların toplamı, emekli ve âdi malûllük aylıklarında, emekli aylığı bağ
lanmasına esas aylıkların % 80 ini geçemez. Vazife malûlleri bu hükmün dışındadır.
MADDE 6. — 5434 sayılı Kanuna 2 . 3 . 1970 tarihli ve 1239 sayılı Kanunla eklenen ek 1 nci
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir :
Ancak, ölüm tarihinde 18 yaşını, orta öğrenimde 20 yaşını ve yüksek öğrenim yapmakta ise 25
yaşını doldurmamış çocuklarda malûllük şartı aranmaz. Bunların aylıkları, öğrenim durumları
da göz önüne alınrak, yukardaki yaşları doldurdukları tarihi takibeden aybaşından itibaren ke
silir. Şu kadar (ki, bunlardan aylıklarının kesilmesi gereken tarihlerde başkasının yardımı ol
maksızın hayatlarını devam ettiremiyecek derecede malûl ve muhtaç bulunanların aylıklarının
ödenmesine devam olunur.
Cımııihuriyet Senatosu
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MADDE 4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa
maddeler eklenmiştir.

aşağıdaki geçici

GEÇİCİ MADDE 1. — 1 . 3 . 1970 tarihi ile 28 . 2 . 1971 tarihi arasında emekli, âdi malûl
lük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylığı bağlanmış olanların, aylıkları (kurumlarınca perso
nel kanunları hükümlerine göre yapılacak intibakları dikkate alınmak suretiyle) 1 . 3 . 1971 tari
hinden itibaren bu kanunun esaslarına göre hesabedilerek kendilerine ödenir.
Bunların aylıklarının bağlandığı tarihle 28 . 2 . 1971 tarihi arasındaki aylık ve ikramiye fark
ları, Bakanlar Kurulunca belirtilecek zaman, şekil ve usule göre kendilerine ödenir.
Ancak 1 Aralık 1970 tarihi ile 1 Mart 1971 tarihi arasındaki 3 aylık farklar Kanunun neşrinden
itibaren 3 ay içersinde ödenir.
GEÇİCİ MADDE 2. — Yasama organı üyesi veya dışarıdan atanmış Bakan iken bu Kanunun
yayımlandığı talihten önce emekliye ayrılmış bulunanların emekli aylıklarının intibak ve yükselt
me işlemleri, ek birinci maddedeki ek gösterge esasları da göz önünde bulundurularak, emekli olduk
ları derecenin son kademesi üzerinden yapılır.

GEÇİCİ MADDE 3. — 1 . 3 . 1970 tarihinden önce bağlanmış emekli, adî malûllük, vazife ma
lûllüğü, dul ve yetim aylıklarının, yükseltme işlemleri 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunun
ek 2 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek esaslar uyarınca 1 . 3 . 1970 ta
rihinden geçerli olarak yapılır.
Yükseltme işlemleri sona erinceye kadar, bu aylıklar, 1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren (Sonra
dan mahsubu yapılmak üzere) % 50 oranında avans ilâvesi ile ödenir.
Bu aylıkların 1 . 3 . 1970 - 28 . 2 . 1971 tarihleri arasına ait farkları geçici 1 nci maddenin İkin
ci fıkrasındaki esaslar uyarınca ilgililere ödenir.

GEÇİCİ MADDE 4. — Bütçe kanunlarına bağlı (ç) işaretli cetvelde ismen gösterilen kişiler
den; Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti üyeleri ile eş ve çocuklarına, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin Birinci Döneminde bulunan üyeler ile eş ve çocuklarına, Kurtuluş Savaşında ve iç is
yanların bastırılmasında fevkalâde hizmetlerinden dolayı şahıslarına veya bunlardan şehidolanlann dul ve yetimlerine ayrı ayrı kabul edilen özel kanunlarla vatani hizmet tertibinden bağlanmış
olan aylıklar ile Kore Savaşında üstün başarısından ötürü vatani hizmet tertibinden maaş alanla
rın aylıkları yüzde yüz oranında artırılmıştır.
Bunların aylıkları hakkında da ek 5 nci maddedeki alt sınır hükümleri uygulanır.
Ancak, dul ve yetimlere bağlanmış aylıkların alt sınıra yükselmesinde özel kanunlarındaki nisbetler göz önünde tutulur.
Bu aylıkların 1 . 3 . 1970 - 28 . 2 . 1971 tarihleri arasına ait farkları geçici 1 nci maddenin
ikinci fıkrasındaki esaslar uyarınca ilgililere ödenir.
GEÇİCİ MADDE 5. — 1 . 3 . 1971 tarihinden önce bağlanmış emekli, âdi malûllük, vazife ma
lûllüğü, dul ve yetim aylıkları geçici 1 - 3 ncü maddeler gereğince yapılacak yükseltme işlemi sonun
da alt sınır aylıklarının altında kaldığı takdirde, bu aylıklar ilgililerin durumlarına göre ek 5 nci
maddede yazılı alt sınıra yükseltilir.
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MADDE 7. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa
maddeler eklenmiştir.

aşağıdaki geçici

GEÇİCİ MADDE 1. — 1 . 3 . 1970 tarihi ile 28 . 2 . 1971 tarihi arasında emekli, âdi malûl
lük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylığı bağlanmış olanların, aylıkları (kurumlarınca perso
nel kanunları hükümlerine göre yapılacak intibakları dikkate alınmak suretiyle) 1 . 3 . 1971 tari
hinden itibaren bu kanunun esaslarına göre hesa^edilerek kendilerine ödenir.
Bunların aylıklarının bağlandığı tarihle 28 . 2 . 1971 tarihi arasındaki aylık ve ikramiye fark
ları, Bakanlar Kurulunca belirtilecek zaman, şekil ve usule göre kendilerine ödenir.
Ancak 1 Aralık 1970 tarihi ile 1 Mart 1971 t a i h i arasındaki 3 aylık farklar kanunun neşrinden
itibaren 3 ay içerisine ödenir.
GEÇİCİ MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi veya dışardan atanmış Bakan iken
bu kanunun yayımlandığı tarihten önce emekliye ayrılmış bulunanların emekli aylıkları ile ölen
lerin dul ve yetimlerinin aylıklarının intibak ve yükseltme işlemleri, birinci dereceden emekli
olanlarda bu derecenin dördüncü kademesi üzerin ien, diğer derecelerden emekli olanlarda ise, bu
derecelerin beşinci kademesi başlangıç alınarak yapılır.
Emekli iken Türkiye Büyük Millet Meclisi üye1 iğine seçilmiş olup da bu kanunun yayımlandığı
tarihte bu sıfatları devam edenler veya etmiyenler ile bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerinin
aylıkları hakkında da yukardaki fıkra hükmü uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 3. — 1 . 3 . 1970 tarihinden önce bağlanmış emekli, âdi malûllük, vazife ma
lûllüğü, dul ve yetim aylıklarının, yükseltme işlemleri 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunun
ek 2 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulunsa tesbit edilecek esaslar uyarınca 1 . 3 . 1970 ta
rihinden geçerli olarak yapılır.
Yükseltme işlemleri, yükseltme esaslarının Ba":aıılar Kurulunca tesbiti tarihinden itibaren bir
yıl içinde bitirilir.
Yükseltme işlemleri sona erinceye kadar, bu aylıklar, 1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren (Sonra
dan mahsubu yapılmak üzere) % 50 oranında avans ilâvesi ile ödenir.
Bu aylıkların 1 . 3 . 1970 - 28 . 2 . 1971 tarihlari arasına ait farklar geçici 1 nci maddenin ikin
ci fıkrasındaki esaslar uyarınca ilgilelere ödenir.
GEÇİCİ MADDE 4. — Bütçe kanunlarına bağlı (ç) işaretli cetvelde ismen gösterilen kişiler
den; Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti üyeleri ile eş ve çocuklarına, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin Birinci Döneminde bulunan üyeler ile eş ve çocuklarına, Kurtuluş Savaşında ve iç is
yanların bastırılmasında fevkalâde hizmetlerinden dolayı şahıslarına veya bunlardan şehidolanlarm dul ve yetimlerine ayrı ayrı kabul edilen özel kanunlarla vatani hizmet tertibinden bağlanmış
olan aylıklar ile Kore Savaşında üstün başarısından ötürü vatani hizmet tertibinden maaş alanla
rın aylıkları yüzde yüz oranında artırılmıştır.
Bunların aylıkları hakkında da ek 5 nci mad 1edeki alt sınır hükümleri uygulanır.
Ancak, dul ve yetimlere bağlanmış aylıkların alt sınıra yükselmesinde özel kanunlarındaki nisbetler göz önünde tutulur.
Bu aylıkların 1 . 3 . 1970 - 28 . 2 . 1971 tarihleri arasına ait farkları geçici 1 nci maddenin
ikinci fıkrasındaki esaslar uyarınca ilgililere ödenir.
GEÇİCİ MADDE 5. — 1 . 3 . 1971 tarihinden önce bağlanmış emekli, âdi malûllük, vazife ma
lûllüğü, dul ve yetim aylıkları geçici 1 - 3 ncü maddeler gereğince yapılacak yükseltme işlemi so
nunda alt sınır aylıklarının altında kaldığı takdirde, bu aylıklar ilgililerin durumlarına göre ek
5 nci maddede yazılı alt sınıra yükseltilir.
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GEÇÎCÎ MADDE 6. — 1 . 3 . 1970 tarihinden 30 . 11 . 1970 tarihine kadar 5434 sayılı Ka
nunla bu kanuna atıf yapan kanunlar gereğince hizmet borçlanması hususunda Sandığa müracaat
edenlerin borçlanma muamelelerinde, müracaat ettikleri tarihteki emeklilik keseneklerine esas ay
lıklarının 7244 sayılîı Kanundaki tutarlarına 263 sayılı Kanunla yapılan % 35 nisbetindeki zammın
ilâvesi ile bulunacak miktarlar esas tutulur.

GEÇİCİ MADDE 7. — Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlarla
bunların 5434 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde gösterilen ve kanunen bakmakla mükellef bulun
dukları aile fertleri dul ve yetim aylığı alanlar Geneli Sağlık Sigortası Kanunu yürürlüğe girince
ye kadar (Özel kanunlara göre tedavileri yaptınlanlar hariç) hastalanmaları halinde resmî sağlık
kurumlarında muayene ve tedavi ettirilirler.
Muayene ve tedavi, ilgililerin :
A) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine, teşhis için gereken klinik
ve lâboratuvar muayenelerinin yaptırılması,
B) Gerekirse sağlık müessesesine yatırılması,
C) Tedavi süresince gerekli ilâç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması,
Hallerini kapsar,
Muayene ve tedavi masrafları Sandık tarafından karşılanır.
Muayene ve tedavilerin usul, şekil ve şartlan ile bu hususta ilgili kurumlara ve Sandığın öde
me ve tahsilat işllerini yapan bankalara verilecek görevler ve bunlarla ilgili esaslar Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının mütalâası alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca hazırlanacak tüzükle
tesbit olunur.
Bu tüzük, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde hazırlanır.
GEÇİCİ MADDE 8. — Personel kanunlarına tabi olmıyan Sandık iştirakçilerinin hastalık
izin süreleri hakkında, kendi özel kanunlan yürürlüğe girinceye kadar, 657 sayılı Kanunun hasta
lık izni hakkındaki 105 nci maddesi hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 9. — Türkiye Cumhuriyeti Emekl Sandığınca bağlanmış ve bu kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlanacak aylıklar ile 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 sayılı Ka
nunla Hazineden Sandığa devredilmiş olan (emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, harb malûl
lüğü, er vazife ve harb malûllüğü, dul ve yetim aylıklan ile özel kanunlarla vatani hizmet terti
binden bağlanmış) aylıklardan ve bunlarla ilişkin ödemelerden yalnız vatani hizmet aylıkları,
faturası karşılığında Hazinece Sandığa ödenir:
Bu kanunun yürürlüğünden önceki devre için ödenmemiş paralar hakkında da bu madde hük
mü uygulanır.
5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesindeki emekli ikramiyesi ile 7184 sayılı Kanunda yazılı
ölüm yardımı ve 1301 sayılı Kanun uyannca ödenen kadrosuzluk tazminatının ödendikçe kurum
lara fatura edileceği hakkındaki hükümleri saklıdır.
GEÇİCİ MADDE 10. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 31 . 7 . 1970
tarihli ve 1323 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 10 ncu maddede ödenmesi öngörülen aylık farklannın hesabında, bu kanun hükümlerine göre tahakkuk ettirilecek aylık ile kaldırılan hüküm
lere göre tahakkuk ettirilmiş bulunan aylıklar esas tutulur.
Aynı geçici maddenin aylık farklan dışındaki hükümleri saklıdır.
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GEÇİCİ MADDE 6. — 1 . 3 . 1970 tarihinden 30 . 11 . 1970 tarihine kadar 5434 sayılı Kanun
la bu kanuna atıf yapan kanunlar gereğince hizmet borçlanması hususunda Sandığa müracaat
edenlerin borçlanma işlemlerinde, müracaat ettikleri tarihteki emeklilik keseneklerine esas aylık
larının, 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1322 sayılı Kanunun yürürlüğünden önceki % 35 nisbetinde zamlı
tutarları esas alınır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden 1,3.1970 tarihinden bu kanunun yayımlandığı ta
rihi takibeden 90 ncı günün sonuna kadar borçlanına isteğinde bulunmuş veya bulunacak olanların
borçlanma işlemlerinde yukarıdaki fıkrada tanımlanan aylık miktarları esas tutulur.
GEÇİCİ MADDE 7. — Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olan
larla bunların 5434 sayılı Kanunun 67 nci madde inde gösterilen ve kanunen bakmakla mükellef
bulundukları aile fertleri, dul ve yetim aylığı alanlar, genel sağlık sigortasının kanunla düzen
leneceği tarihe kadar (özel kanunlara göre tedavileri yaptırılanlar hariç) hastalanmaları halinde
resmî sağlık kurumlarında muayene ve tedavi ettirilirler.
Muayene ve tedavi, ilgililerin :
A) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine; teşhis için gereken kli
nik ve lâboratuvar muayenelerinin yaptırılması,
B) Gerekirse sağlık müessesesine yatırılması,
C) Tedavi süresince gerekli ilâç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması,
Hallerini kapsar.
Muayene ve tedavi masrafları Sandık tarafından karşılanır.
Muayene ve tedavilerin usul, şekil ve şartlan ile bu hususta ilgili kurumlara ve Sandığın öde
me ve tahsilat işlerini yapan bankalara verilecek görevler ve bunlarla ilgili esaslar Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının mütalâası alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca hazırlanacak tüzükle
tesbit olunur.
Bu tüzük, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde hazırlanır.
GEÇİCİ MADDE 8. — Personel kanunlarına tabi olmıyan Sandık iştirakçilerinin hastalık
izin süreleri hakkında, kendi özel kanunları yürürlüğe girinciye kadar, 657 sayılı Kanunun has
talık izni hakkındaki 105 nci maddesi hükümleri uyg'ulanır.
GEÇİCİ MADDE 9. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca bağlanmış ve bu kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlanacak aylıklar ile 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 sayılı Ka
nunla Hazineden Sandığa devredilmiş olan (emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü, harb malûl
lüğü, er vazife ve harb malûllüğü, dul ve yetim aylıkları ile özel kanunlarla vatani hizmet terti
binden bağlanmış) aylıklardan ve bunlarla ilişkin ödemelerden yalnız vatani hizmet aylıkları,
faturası karşılığında Hazinece Sandığa ödenir :
Bu kanunun yürürlüğünden önceki devre için ödenmemiş paralar hakkında da bu madde hük
mü uygulanır.
5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesindeki emekli ikramiyesi ile 7184 sayılı Kanunda yazılı
ölüm yardımı ve 1301 sayılı Kanun uyarınca ödenen kadrosuzluk tazminatının ödendikçe kurum
lara fatura edileceği hakkındaki hükümleri saklıdır.
GEÇİCİ MADDE 10. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 31 . 7 . 1970
tarihli ve 1323 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 10 ncu maddede ödenmesi öngörülen aylık fark
larının hesabında, bu kanun hükümlerine göre tahakkuk ettirilecek aylık ile kaldırılan hüküm
lere göre tahakkuk ettirilmiş bulunan aylıklar esas tutulur.
Aynı geçici maddenin aylık farkları dışındaki hükümleri saklıdır.
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GEÇİCİ MADDE 11. — 1 . 3 . 1970 tarihinde veya bu tarih ile Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rih arasında Sandığın iştirakçisi olup da, aylıklarını Personel kanunları hükümlerine göre almıyanlann emeklilik kesenekleri, 5434 sayıh Kanun hükümlerine göre emekliliğe esas aylıkları ve
657 sayıh Devlet Memurları Kanununa 31.7.1970 tarih ve 1327 sayıh Kanun ile eklenen intibak
hükümlerinin tatbiki suretiyle tesbit edilecek derece aylıklarının 657 sayılı Kanuna ekli gösterge
tablosunda tekabül eden derece ve kademeleri üzerinden hesabedilir.
Bunların emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinde geçirmiş oldukları sürelerin her yılı
kademe ilerlemesine esas tutulur.
Ancak, bunların emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselebilmesi, fiilen aldıkları
aylık veya ücretlerin müsait hale gelmesine ve tahsil durumları itibariyle 657 sayıh Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı maddesinde tesbit olunan dereceleri geçmemesine bağlıdır.
Bunların 1 . 3 . 1970 - 28 . 2 . 1971 tarihleri arasına ait kesenek, karşılık farkları hakkında
657 sayıh Kanuna 1327 sayıh Kanunla eklenen ek geçici 34 ncü madde hükümleri uygulanır. Bu
farkların tahsil süresi ve şartları Maliye Bakanlığınca tesbit olunur.
GEÇİCİ MADDE 12. — 657 sayıh Devlet Memurları Kanununa 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327
sayıh Kanunla eklenen ek geçici 15 nci madde uyarınca intibakları yapılan iştirakçilerden emek
lilik keseneklerine esas aylıkları 1, 2, 3 veya 4 ncü derecede olduğu halde, sözü edilen madde
nin son fıkrası hükmü uyarınca, 5 nci dereceye intibak ettirilmiş bulunanların emeklilik kesenek
lerine, evvelce emeklilik yönünden iktisabetmiş oldukları derecelerin birinci kademe aylıkları
esas alınır.
GEÇİCİ MADDE 13. — 657 sayıh Kanunun malî
hükümlerinin
uygulanması
nedeniyle
1 . 12 . 1970 tarihinde yeniden iştirakçi durumuna girmiş olanlardan, 5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (c) fıkrası uyarınca alınacak artış farkları, bunların intibak ettirildikleri derece ve
ya kademelere tekabül eden aylık tutarlarının % 25 inden fazla olamaz.
GEÇİCİ MADDE 14. — Bu kanun hükümlerinin uygulanmasından dolayı Sandığın her tür
lü kanuni gelirleri ile kanuni giderleri ve harcamaları arasında ortaya çıkacak gelir fazlası Ge
nel Bütçeye gelir kaydolunur.
Sandığın nakit durumu gerekli ödemeleri ve harcamaları karşıhyamadığı takdirde, Sandığın
talebi üzerine, Maliye Bakanlığı Bütçesinin sosyal transferler bölümüne bu husus için konula
cak ödenekten Sandığa tediyede bulunulur.
GEÇİCİ MADDE 15. — Seçilme hakkını kullanmak üzere seçim kanunu icabı olarak görevin
den istifa edip de seçilenlerden emekliliklerini devam ettirenler ile, seçilemiyenlerden yeniden
sandığın iştirakçisi olanların, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takibeden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri süreleri, istekleri üzerine, T. C. Emekli Sandığı Kanunundaki esas
ve oranlara göre borçlandırılırlar.
GEÇİCİ MADDE 16. — 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra yasama organı üyeliğinde bulunmuş ve
üyelik süreleri emekliliklerinde sayıldığı halde, kıdemlerinde sayılmamış ve halen emekli olanla
rın, emekli aylıkları, bu süreler, 1046 sayılı Kanuna göre kıdemlerine eklenmek suretiyle bulu
nacak dereceler üzerinden yükseltilir.
GEÇİCİ MADDE 17. — 1136 ve 1328 sayıh kanunlar uyarınca serbest avukatlıkta geçen hiz
met sürelerini borçlanmak suretiyle fiilî hizmetlerine eklenmesi için zamanında müracaat edemiyenlere bu kanunun yayınlandığı tarihten itibaren, yeniden altı aylık müracaat süresi tanınmıştır.
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GEÇÎCÎ MADDE 11. — 1 . 3 . 1970 tarihinde veya bu tarih ile kanunun yürürlüğe girdiği
tarih arasında Sandığın iştirakçisi olup da, aylıklarını Personel kanunları hükümlerine göre almıyanlarm emeklilik kesenekleri, 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emekliliğe esas aylıkları ve
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 31.7.1970 tarih ve 1327 sayılı Kanun ile eklenen intibak
hükümlerinin tatbiki suretiyle tesbit edilecek derece aylıklarının 657 sayılı Kanuna ekli gösterge
tablosunda tekabül eden derece ve kademeleri üzerinden hesabediîir.
Bunların emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinde geçirmiş oldukları sürelerin her yılı
kademe ilerlemesine esas tutulur.
Ancak, bunların emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselebilmesi, fiilen aldıkları
aylılk veya ücretlerin müsait hale gelmesine ve tahsil durumları itibariyle 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı maddesinde tesbit olunan dereceleri geçmemesine bağlıdır.
Bunların 1 . 3 . 1970 - 28 . 2 . 1971 tarihleri arasına ait kesenek, karşılık farkları hakkında
657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 34 ncü madde hükümleri uygulanır. Bu
farkların tahsil süresi ve şartları Maliye Bakanlığınca tesbit olunur.
GEÇÎCÎ MADDE 12. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327
sayılı Kanunla eklenen ek geçici 15 nci madde uyarınca intibakları yapılan iştirakçilerden emek
lilik keseneklerine esas aylıkları 1, 2, 3 veya 4 ncü derecede olduğu halde, sözü edilen madde
nin son fıkrası hükmü uyarınca, 5 nci dereceye intibak ettirilmiş bulunanların emeklilik kesenek
lerine, evvelce emeklilik yönünden iktisabetmiş oldukları derecelerin birinci kademe aylıkları
esas alınır.
GEÇİCİ MADDE 13. — 657 sayılı Kanunun malî hükümlerinin uygulanması nedeniyle
1 . 12 . 1970 tarihinde yeniden iştirakçi durumuna girmiş olanlardan, 5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (c) fıkrası uyarınca alınacak artış farkları, bunların intibak ettirildikleri derece ve
ya kademelere tekabül eden aylık tutarlarının % 25 idir.
GEÇİCİ MADDE 14. — Bu kanun hükümlerinin uygulanmasından dolayı Sandığın her tür
lü kanuni gelirleri ile kanuni giderleri ve harcamaları arasında ortaya çıkacak gelir fazlası Ge
nel Bütçeye gelir kaydolunur.
Sandığın nakit durumu gerekli ödemeleri ve harcamaları karşılıyamadığı takdirde, Sandığın
talebi üzerine, Maliye Bakanlığı Bütçesinin sosyal transferler böülmüne bu husus için konula
cak ödenekten Sandığa tediyede bulunulur.
GEÇİCİ MADDE 15. — Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edip de seçilenlerden
emekliliklerini devam ettirenler ile, seçilemiyenlerden yeniden Sandığın iştirakçisi olanlar, istifa
ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takibe den aybaşına kadar açıkta geçirdikleri süreleri
için, istekleri üzerine, 5434 sayılı Kanundaki esas ve oranlara göre borçlandırılırlar.
GEÇİCİ MADDE 16. — 1 . 1 . 1950 tarihinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde
bulunmuş ve üyelik süreleri emekliliklerinde sayıldığı halde, kıdemlerinde sayılmamış ve halen
emekli olanların, emekli aylıkları, bu süreler, 1046 sayılı Kanuna göre kıdemlerine eklenmek sure
tiyle bulunacak dereceler üzerinden yükseltilir.
GEÇİCİ MADDE 17. — 1136 ve 1328 sayılı kanunlar uyarınca serbest avukatlıkta geçen hiz
met sürelerini borçlanmak suretiyle fiilî hizmetlerine eklenmesi için zamanında müracaat edemiyenlere bu kanunun yayınlandığı tarihten itibaren, yeniden altı aylık müracaat süresi tanınmıştır.
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GEÇÎCÎ MADDE 18. — 1327 saydı Kanunun 93 ncü maddesinin (C) fıkrasının Anayasa Mah
kemesince iptali sebebiyle, T. B. M. M. üyeleri ile dışardan atanan bakanların 1 . 3 . 1971 gü
nünden itibaren tahakkuk edecek ödeneklerinin yeniden düzenleneceği güne kadar T. C. Emekli
Sandığı iştirakçisi durumunda bulunanların emeklilik bakımından müktesep hak derece ve kade
melerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 1327 sayılı Kanundaki tutarları üzerinden
her üç ayda bir her türlü emeklilik kesenekleri, bütçelerindeki mevdu ödeneklerden kesilerek
karşılıkları ile birlikte Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlıklarınca Sandığa ödenme
ye devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 19. — 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü maddesi gereğince, Bakanlar
Kurulunca tesbit edilen kadrolara intibak ettirilme hali iştirakçilere, emeklilik yönünden ayrıca
bir hak sağlamaz.
GEÇÎCÎ MADDE 20. — Aylıkları geçici 1 ncimadde gereğince 1 . 3 . 1971 tarihinden itiba
ren, bu kanun esaslarına göre hesabedilerek ödenenlerin, 1971 yılı Bütçe Kanununun 27 nci mad
desi gereğince almış oldukları avanslar, aylıklarının ödenmesi sırasında mahsübedilir.
GEÇÎCÎ MADDE 21. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101
sayılı Kanunla eklenen geçici 3 ncü madde hükmü, bu kanunun yayımlandığı tarihte 20 yıl ve
daha fazla fiilî hizmet süresi bulunanlar hakkında da uygulanır.
GEÇÎCÎ MADDE 22. — 1 . 3 . 1970 tarihinde veya bu tarih ile kanunun yürürlüğe girdiği
tarih arasında emeklilik keseneğine esas aylığı birinci derecede olan ve ek gösterge rakamı mev
cut görevlerde bulunanların birinci dereceden emeklilik keseneği vermek suretiyle geçirdikleri
sürelere göre, bu kanunun ek 1 nci maddesi hükümleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle
emeklilik keseneğine esas aylıkları tesbit olunur.
Bunların, 1 . 3 . 1970 - 28 . 2 . 1971 tarihleri arasına ait kesenek ve karşılık farkları hakkın
da 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 34 ncü madde hükümleri uygulanır,
bu farkların tahsil süresi ve şartları Maliye Bakanlığınca tesbit olunur.
1323 sayılı Kanunun ek göstergeler ile ilgili hükümleri saklıdır.

GEÇÎCÎ MADDE 23. — 12 . 5 . 1971 tarihinde vukubulan yer sarsıntısı sırasında Burdur ili
sınırlan içinde ikamet eden emekliler ile dul, yetim ve malûllerin bu kanundan doğan ikramiye
farkları ile halen almakta oldukları aylıkların bir yıllık tutarının % 50 si, 1970 yılı aylık ve ikra
miye farklarına mahsuben ödenir.
Mahsubu, geçici 1 ve 3 ncü maddelere göre farkların ödenmesi sırasında yapılır.
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GEÇİCİ MADDE 18. — Tıp doktorlarının fahrî asistanlıkta geçen sürelerinin 3/4 ü, bu kanu
nun yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde müracaat ettikleri takdirde, 5434 sayılı Kanun
esaslarına göre borçlandırılır.
GEÇİCİ MADDE 19. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışardan atanan bakanların
1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren tahakkuk edecek ödeneklerinin yeniden düzenleneceği tarihe ka
dar Sandığın iştirakçisi durumunda bulunanların emeklilik bakımından müktesep hak derece ve
kademelerinin 657 sayılı Kanuna ek 1327 sayılı Kanundaki aylık tutarlan üzerinden her üç ayda
bir her türlü emeklilik kesenekleri, 1400 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü de dikkate alın
mak suretiyle, bütçelerindeki mevdu ödeneklerden kesilerek karşılıkları ile birlikte Cumhuriyet
Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlıklarınca Sandığa ödenmeye devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 20. — 31 . 7 . 1970 tarihli v e 1322 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğin
ce, Bakanlar Kurulunca veya Cumhuriyet Sena ^o^u ve Millet Meclisi Başkanlık Divanlannca tev
hit edilen kadrolara intibak ettirilme hali, iştirakçilere emeklilik yönünden ayrıca bir hak sağla
maz.
GEÇİCİ MADDE 21. — Aylıkları geçici 1 nci madde gereğince 1 . 3 . 1971 tarihinden itiba
ren, bu kanun esaslarına göre hesabedilerek ödenenlerin, 1971 yılı Bütçe Kanununun 27 nci mad
desi gereğince almış oldukları avanslar, aylıklarının ödenmesi sırasında mahsubedilir.
GEÇİCİ MADDE 22. — 5434 sayılı Kanuna 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunda ekle
nen geçici 3 ncü madde hükmü, bu kanunun yayımlandığı tarihte 20 yıl ve daha fazla fiilî hiz
met süresi bulunanlar hakkında da uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 23. — 1 . 3 . 1970 tarihinden sonra tabiî âfetlerden zarar gördüğü Bakan
lar Kurulunca tesbit edilen bölgelerin sınırları içinde ikamet eden emekliler ile dul, yetim ve ma
lûllerin bu kanundan doğan ikramiye farkları ve halen almakta oldukları aylıkların bir yıllık tu
tarının % 50 si, 1970 yılı aylık ve ikramiye farklarına mahsuben ödenir.
Mahsubu, geçici 1 ve 3 ncü maddelere göre farkların ödenmesi sırasında yapılır.

GEÇİCİ MADDE 24. — Bu kanunun 6 nci maddesi hükmü, sözü edilen madde kapsamına daha
önce giren çocuklar hakkında da, bu kanunun yayımından sonra yazı ile Sandığa müracaatlarını
takibeden aybaşından itibaren uygulanır.
MADDE 8. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile aynı kanunun ek
ve tadillerinin ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri, bu kanunla getirilen hükümlerin
yürürlüğe gridikleri tarihlerden itibaren ve 1971 yılı Bütçe Kanununun 27 nci maddesi de
1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.
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MADDE 5. — Bu kanunun geçici 4, 5, 11, 12 ve 22 nci maddeleri 1 . 3 . 1970; ek 13, geçici 8
ve 13 ncü maddeleri 1 .12 . 1970; geçici 7 nci maddesi, bu maddede yazılı tüzüğün yürürlüğe girdi
ği tarihi takibeden aybaşından 3 ay sonra ve diğer hükümleri de 1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren
yürürlüğe girer.

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı gösterge tablosu
Gösterge tablosu
KADEMELERİ
Derece

1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

650
550
490
430
380
330
295
260
225
205
185
165
145
125
100
70

665
570
502
442
390
340
302
267
232
209
189
169
149
129
105
75

680
590
514
454
400
350
309
274
239
213
193
173
153
133
110
80

695
610
526
466
410
360
316
281
246
217
197
177
157
137
115
85

1
1
1
1

000 +
000 +
000 +
000 +
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5

200
150
100
50

630
538
478
420
370
323
288
253
221
201
181
161
141
120
90
için
için
için
için

6

7

8

9

650
550
490
430
380
330
295
260
225
205
185
165
145
125
95

562
502
440
390
337
302
267
229
209
189
169
149
130
100

574
514
450
400
344
309
274
233
213
193
173
153
135
105

526
460
410
351
316
281
237
217
197
177
157
140
110

795
770
745
720
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MADDE 9. — Bu kanunun;
a) Geçici 11, 12,16 v e 20 nci maddeleri 1.3.1970,
b) Ek 7 ve 13 ncü maddeleri ile geçici 4, 5, 8 ve 13 ncü maddeleri 1 . 12 . 1970,
c) 1 nci maddesi ile ek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 nci ve geçici 1, 2, 3, 10 14, 19, 21
maddeleri 1 . 3 . 1971,
Tarihlerinden geçerli olmak üzere bu kanunun yayımı tarihinden itibaren;
d) Geçici 7 nci maddesi, bu maddede yazılı tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihi takibeden
başından 3 ay sonra;
e) Diğer maddeleri kanunun yayımı tarihinden itibaren;
yürürlüğe girer.
MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metne bağlı gösterge tablosu)
Millet Mecisi metnine bağlı gösterge tablosu aynen İkabul edilmiştir.
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