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1.— G E Ç E N T U 

Diyarbakır Üyesi Selâhattiıı Cizrelioğlu; 
Hükümetin siyasi, idari ve iktisadi tutumu ve 
Anayasa tadilâtı konusundaki çalışmalarını eleş
tirdi. 

Hatay Üyesi Mustafa Deliveli; yüksek de
receli memurların nakilleri ile ilgili Hükümet 
tasarrufları hakkında konuştu. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı Osman Olcay'a, dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanı, Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş'm vekil
lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
okundu, bilgi edinildi. 

Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi Üyesi Nasır 
Soydan'm, Yüksek Hâkimler Kurulu adaylığın
dan vazgeçtiğine dair dilekçesi okundu^ bilgi 
edinildi. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı 

T A N A K Ö Z E T İ 

hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarı
sının tümü üzerindeki görüşmeler bitirilerek 
maddelerine geçilmesi ve ivedilikle görüşülmesi 
kabul olundu. 

Kastamonu Üyesi A. Nusret Tuna, 81 nci 
Birleşimde evvelâ Anayasanın 56 ve 82 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
ikinci görüşmesinin yapılmasını istiyen önergesi 
okundu ve kabul edildi. 

30 Haziran 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere birleşime saat 19,18 de son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Macit Zeren 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay

dar Tunçkanat'ın, Etibankm özel şahıslardan 
devraldığı maden sahalarına dair sözlü soru 
önergesi, Enerji ve Tbiî Kaynaklar Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/571) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'ın, kömür satışına dair sözlü 

soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/572) 

Yazılı soru 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ek
rem Acuner'in yasama dokunulmazlığına dair, 
yazılı soru önergesi Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/808) 

G E L E N K Â Ğ I T L A R 

Raporlar 

1. — Kâmil Akman hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 3/46; O. Senatosu 2/316) 
(S. Sayısı : 1592) 

2. — Kemal Uluköylü hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/47; C. Senatosu 
2/317) (S. Sayısı : 1593) 

3. — Nurettin Kahraman hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/45; C. Sena
tosu 2/318) (S. Sayısı : 1594) 

4. — Mahmut Yel hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 3/51; C. Senatosu 2/319) 
(S. Sayısı : 1595) 

5. — Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tek-
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lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/159; C. Se
natosu 2/320) (S. Sayısı : 1596) 

6. — Faik Vartekli ve Kadriye Partici hak
larındaki ölüm cezalarının yerine getirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu M. Meclisi 
3/204; C. Senatosu 2/321) (S. Sayısı : 1597) 

7. — Hacı Ahmet Tonya hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa vo Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/233;, C. Sena
tosu 2/324) (S. Sayısı : 1598) 

8. — Hüseyin Bulut hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 3/230; Cumhuriyet 
Senatosu 2/326) (S. Sayısı: 1599) 

9. — Mevlût Balcı ve Zekeriya Balcı hak
larındaki ölüm cezalarının yerine getirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Mec-
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| lisi 3/44; Cumhuriyet Senatosu 2/327) (S. Sa

yısı : 1600) 
10. — Ahmet Balıkçı hakkındaki ölüm ceza

sının yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 3/258; Cumhuriyet 
Senatosu 2/325) (S. Sayısı : 1601) 

11. — Cemil Yıldız hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 3/52; Cumhuriyet Sena
tosu 2/328) (S. Sayısı : 1602) 

12. — Nail Kır hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 3/291; Cumhuriyet Se
natosu 2/329) (S. Sayısı: 1603) 

13. — Mehmet Karabaş (Karataş) hakkın
daki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 

I kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (Millet Meclisi 3/388; 

I Cumhuriyet Senatosu 2/330) (S. Sayısı: 1604) 

..+.. 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılana saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 81 nci Birleşimi açıyorum.. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Antalya Üyesi Mehmet Pırıltı'nın 
izinli sayılması hakkındaki Başkanlık tezkeresi 
(3/1035) 

BAŞKAN — İki tezkere var okutuyorum. 

Geaiel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Meh
met Pırıltı'nın, hastalığına binaen, 41 gün müd
detle izinli sayılması hususunun Genel Kurula 
arzı, Başkanlık Divanının 28 . 6 . 1971 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — izinli sayılması hususunu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

-2. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli 
Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurul
muş bulunan Araştırma Komisyonu süresi?ıin iki 
ay uzatılmasını istiyen tezkere 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başlkanlığma 
Diyanet İşleri Biagkanhğında görevli Yaşar 

Tunagür'ün faaliyetleri konuisunda kurulmuş 
bulunan Araştırma Komisyonu raporu, yeni
den tanzim edilmek üzare Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun 29 . 4 . 1971 tarihli 64 ncü 
Birleşiminde komisyona iade edilmişti. 

Ancak, konunun vuzuha kavuşabilmesi için; 
tetkik edilecek evrakın fazla olmıası ve bunun 
yanı sıra konuyla yakın ilgisi olan yeni mad
delerin ortaya çıkması araştırmayı derinleştir
meyi gerektir mektedir. 

Bu itibarla, Komisyonumuz tanınan süre 
içinde çalışmalarını sonuçlandırma imkânını 
bulamamıştır. 

Araştırmayı tamamlamak ve raporu hazır
lamak üzere, Komisyonun çalışma süresinin 
29 . 6 . 1971 tarihinden itibaren (2) ay uzatıl
ması hususunda gereken işlemin yapılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

M. Şevket özçetin 
Araştırma Komisyonu Sözcüsü 

BAŞKAN — Araştırma Komisyonuna ilki 
ay süre verilmesi hususunu kabul edenler?... 
Kabul etmiyenler?... Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 9 . 7 . 1961 tarihli ve 334 sayılı T. C. 
Anayasasının 56 ncı ve 82 nci maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo

ru (Millet Meclisi 2/524; Cumhuriyet Senatosu 
2/331) (S. Sayısı : 1591) (1) 

(1) Teklifin birinci görüşülmesi 24 . 6 . 1971 
tarihli 79 ncu Birleşim tutanağındadır. 
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BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 80 nci 
Birleşimi kapamak üzere iken beyan etti
ğim gibi, bugün 81 nci Birleşimin gündemin
de iki başlamış muamele bulunmaktadır. Önde 
başlayan muameleyi sonra başlayan muameleye 
takdim etmek suretiyle müzakereye başlayaca
ğım. Bu husus ayrıca karara da bağlanmıştı. 

Şimdi, 9 . 7 . 1961 tarihli ve 334 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 56 ncı ve 82 
nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısının ikinci müzakeresini yapıyoruz. 
Bilindiği üzere müzakerelerimiz yalnız önerge 
verilen maddelere inhisar edecektir. Komis
yon... Yerindedir. 

Birinci maddeyi okutuyorum: 
9 . 7 . 1961 tarihli ve 334 sayılı T. C. Anaya
sasının 56 ncı ve 82 nci maddelerinin değişti

rilmesi hakkında Kanun 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa

sının 56 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

«Son milletvekili genel seçimlerinde mute
ber oy sayısının en az yüzde beşini alan veya 
bu seçimlerde Millet Meclisinde grup teşkil ede
cek sayıda milletvekilliği kazanmış bulunan 
ısiyasi partilere Devletçe yapılacak yardım ka
nunla düzenlenir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik 
önergesi yoktur. 

Şimdi, maddeyi ad okumak suretiyle açık 
oylarınıza sunuyorum. Ad okumaya Sayın Ali 
Şakir Ağanoğlu'ndan başlıyoruz. İsmi okunan 
arkadaşlarım kürsüye konan sepetlere oylarım 
kullanacaklardır. 

(Trabzon Üyesi Ali Şakir Ağanoğlu'ndan 
başlanarak ald okunmak suretiyle oylar top
landı.) 

BAŞKAN — Oyunu kuilanmıyan sayın 
üye?.. (Var sesleri) 

Oyunu kullanmıyan sıayın üye var mı efen
dim?... Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

9 . 7 . 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayıasatsınm 56 ncı ve 82 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifinin 1 nci maddesinin oylanmasına 153 
sayın üye iştirak etmiş, 147 kabul, 6 ret oyla 1 
nci madde gerekli nisabı sağlamış ve kabul edil
miştir. 

İkinci maddeye geçiyoruz. 
Madde 2. — Türkiye Cumhuriyeti Anaya- j 

sasının 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş-'' 
tirilmiştir. 

«Madde 82. — Türkiye Büyük Millet Mecli
si üyelerinin ödenek ve yollukları kanunla dü
zenlenir. Ödeneğin aylık tutarı en yüksek 
Devlet memurunun almakta olduğu miktarı, 
yolluk da ödeneğin yarısını aşamaz. 

Ödenek ve yollukların en çok üç aylığı ön
ceden ödenebilir.» 

BAŞKAN — Madde ile ilgili değişiklik öner
gesi yoktur. Bu itibarla maddeyi de açık oyla
rınıza isunuyorum. 

Sayın Mustafa Tığlı'dan okumaya başlıyoruz. 
(Sakarya Üyesi Mustafa Tığlı'dan başlana

rak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı efendim... Var. Pekiyi bekliyoruz. 

Oyunu kullanmıyan kalmadı zannederim. 
Oylama işlemi bitti efendim. 

Teklifin 2 nci maddesinin açık oylanmasına • 
152 sayın üye iştirak etmiş, 147 kabul, 5 ret 
oy ile 2 nci madde Anayasanın aradığı karar 
nisabını temin etmiştir. 

3 ncü maddeye gediyorum. 
Madde 3. — İşbu kanunun 1 nci maddesi 

yayımlandığı ve yine 2 nci maddesi 1 . 3 . 1970 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayım
landığı tarihte yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik 
önergesi yok. Maddeyi açık oylarınıza sunuyo
rum. 

Sayın Çamlıca'dan başlamak üzere ad cet
velini okuyoruz. 

(Ad okunmak suretiyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde oyunu 
kullanmıyan var mı efendim?.. Yok. Oylama 
muamelesi bitti. 

Teklifin 3 ncü maddelsinin oylamasına 149 
sayın üye iştirak etmiş, 136 kabul, 12 ret, 1 çe-
kinser oy kullanılmak suretiyle tasarının 3 ncü 
maddesi kabul edilmiştir. 

Şimdi tasarının tümü üzerinde müzakere 
açıyorum. 

Lehinde ve aleyhinde konuşmak iıstiyen İM 
•sayın üyeye söz vereceğim. Söz talebeden var 
mı?... Yok. O halde, tasarının tümünü açık oy
larınıza sunacağım. Oyunun gerekçesini izah 
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etmek istiyen sayın üye var mı?... Yok. Açık oy 
muamelesine başlıyoruz efendim. 

Sayın Hüseyin Atmaca'dan itibaren okuyo
rum. 

(Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'dan başlaya
rak ad okunmak süratiyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde oyu- -
nu kullanmıyan üye var mı, efendim?... Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

'BAŞKAN — Görüşmekte olduğumuz Kanun 
teklifinin tümünün açık oylanmasına 151 sayın 
üye iştirak etmiş; 144 kabul, 6 ret, 1 çekinser 
oy ile teklifin tümü kabul edilmiştir. 

Böylece 9 . 7 . 1961 tarihli ve 334 sayılı Tür
kiye Cumlhuriyeti Anayasasının 56 ncı ve 82 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifinin ikinci müzakeresi bitmiş, oylanma işleri 
tekemmül etmiştir. 

Anayasanın aradığı karar nisabı da mev-
cudolduğundan teklif kanunlaşmıştır. 

2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti EmekU 
Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı hü
kümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı
nın 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) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, 80 nci Birleşimde baş
latmış olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına ilişkin kanun tasarısı üzerinde gö
rüşmeye başlıyoruz. 

Hatırlanacağı üzere tasarının tümü üzerinde 
görüşmeler bitmiş, maddelere geçilmesi oylan
mış, ivedilik kararı alınmıştı. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 
5434 sayılı Türkiye Cumihuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun. 

Madde 1. — Bu kanunda geçen : 
a) «Personel kanunları» deyimi; 657 sa

yılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı 

(1) 1605 S. Sayılı basmayazı 29 . 6 . 1971 
tarihli 80 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 
bunların ek ve tadillerini, bu kanunlara tabi 
olmıyan kamu personelinin aylık ve sair öz
lük haklarını düzenlemek üzere çıkarılacak ka
nunları, 

b) «Katsayı» deyimi; iştirakçilerin görev 
aylıklarının tâyini için kabul edilen katsayıyı, 

c) «Emekli aylığı bağlanmasına esas ay
lık» deyimi; bu kanuna ekli gösterge tablo
sunda her derece ve kademe için gösterilen ra
kamların katsayı ile çarpılması sonunda bu
lunacak tutarları, 

ifade eder. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti
yen sayın üye?.. Sayın öztürkçine buyurunuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, benim mâruzâtım başlık üzerindedir. 
Çünkü, bu tasarıda olarak 9 tane yeni madde 
ilâve edilmektedir. Ayrıca, 13 tane Ek mad
de mevcuttur ve 24 de geçici madde ol
duğuna göre tasarının başlığı bu fiilî duruma 
göre «5434 sayılı Türkiye Cumnuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa yeni ve ek geçici maddeler 
eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı» şeklinde olması yerinde olacaktır ve 
bu hususta da bir önerge takdim ediyorum. 
Önergemin kabulü ile o zaman başlığı fiilî du
ruma da uymuş olacaktır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri grup adına mı? 
Yoksa şahsınız adına mı?.. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Grup 
adına. 

BAŞKAN — Grup adına buyurunuz. 
Sayın Karaman siz de grup adına mı?.. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Grup 

adına. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA SALİH TANYE

Rİ (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; görüştüğümüz 5434 sayılı Kanu
na bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanu
nun 1 nci maddesinin (C) fıkrası ile yeni bir 
gösterge tablosu ihdas etmiş bulunmaktadır. 
Bu gösterge tablosu, kanunun tümü üzerinde 
yaptığımız görüşme sırasında arz ve izah etti
ğimiz gibi, 1327 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 43 ncü maddesine bağlı (1) sayılı 
gösterge tablosundan farklı olarak düzenlen-
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mistir. Filhakika adı geçen 1327 sayılı Kanu
nun 43 ncü maddesine bağlı (1) sayılı cetvel
de 1 nci derece memurun son göstergesi 1 000 
olarak düzenlendiği halde, bu cetvelde 695 ola
rak düzenlenmiş ve diğer derecelerin gösterge
leri de buna göre birbirinden farklı bir durum 
arz etmiştir. Bunun ifade ettiği mâna, artık 
emekliye 1101 sayılı Kanunun öngördüğü 
emekli keseneğine esas aylığının hizmet süresi 
itibariyle 30 yılda % 70 olarak verilmesi de
ğil, zımnen, dün de arz ettiğimiz gibi, emekli 
keseneğine esas aylığının % 50 si nisbetinde 
bir emekli aylığı tahsis edilmiş bulunmaktadır. 
Bu dün tümü üzerinde grupları adma görüşme 
yapan sayın arkadaşlarımızın, kişisel görüşleri
ni beyan eden sayın üyelerin ittifak halinde 
ifade ettikleri gibi, kazanılmış hakları ihlâl ve 
dolayısiyle Anayasanın hukuk devleti ve sos
yal devlet ilkelerini ihlâl mahiyetini taşımak
tadır. Bu, aynı zamanda, yine dün ifade ettiği
miz gibi, kanunsuz bir vergi mânasını taşı
makta ve netice olarak da sigortacılık kuralla
rını, prensiplerini ihlâl etmektedir. Filhakika 
vazifede bulunan 1 nci derecede bir memur 
1 000 gösterge üzerinde 7 kat sayının tatbiki 
suretiyle 7 000 Tl. bürüt maaş olmakta ve % 8 
emekli keseneği bu 7 000 Tl. sı üzerinden uy
gulanacak 520 küsur lira tutmaktadır. Bu her 
ay kendisinden tahsil edilmektedir. Fakat 
emekliliğe gelince, buna uygulanan gösterge 
695 olmakta ve bunun 7 ile çarpımından vücu
da gelen hâsıla dört bin küsur lirayı bulmakta 
ve bunun 30 yıl itibariyle % 70 i kendisine tah
sis edilmekte ve böylece görünürde 30 yıl hiz
mette % 70 oranında emekli maaşı alacakken, 
aslında % 50 emekli maaşı almak gibi bir du
rumla karşıkarşıya gelinmektedir. Ya da, 
emekli keseneği 7 000 Tl. sı üzerinden kesildiği 
ve emekli aylığı düşük bir gösterge üzerinden 
uygulandığı için aradaki fark bir vergi, kanun
suz bir vergi mahiyetini almaktadır. Bu da Ana
yasamıza ters düşmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, bu durum bütün emek
lileri müteessir ettiği gibi, çalışan memur arka
daşlarımızı da müteessir etmekte ve huzursuz 
bırakmaktadır. Hesapla kitapla hiçbir ilgisi ol-
mıyan, sanayii nefise alanında vazife görmüş 
güzel sanatlara mensup arkadaşlarımız bile ar
tık bu hesapları yapmak suretiyle getirilen ka
nunun kendileri hakkında reva gördüğü hak

sızlığı bütün çıplaklığı ile ortaya koyan uzun 
mektuplar göndermektedir. Bugün Senatoya 
girmeden evvel almış olduğum bu mektupta da 
deminden beri sizlere izah edegeldiğim haksız
lık, bütün çıplaklığı ile ortaya konulmakta ve 
emeklilere reva görülen haksız, kazanılmış hak
ları ihlâl eden ve dolayısiyle Anayasal haklan, 
hukuk devleti ilkesini ihlâl eden bir durumla 
karşıkarşıya bulunulduğunu, Yüce Senatonun 
buna katiyen müsaade etmiyeceğine yürekten 
inandıklarını bildiren satırlarla doludur bu 
mektup. 

Bu itibarla (c) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında bir önerge takdim etmiş bulunuyoruz. 
Bu önergede, (c) fıkrasının eki olan gösterge 
tablosunun geçici komisyonda düzenlendiği gi
bi değil, 1327 sayılı Kanuna bağlı 43 ncü mad
denin merbutu olan 1 sayılı gösterge tablosu
nun kabulünü istirham şeklindedir. Bu kabul 
edildiği takdirde 1101 sayılı Kanun kemali ile 
işlemiş olacak ve dolayısiyle müktesep haklar 
ihlâl edilmemiş bir duruma gelecektir. Bu öner
geme Yüce Senatonun bütün kanatlarının ilti
fat edeceği ümit ve kanaatini beslemekteyim. 

Şimdi, burada 1 nci maddenin (b) fıkrası
nın yazılış tarzında da ilerde tatbikatta yanlış 
bir anlama veya yanlış bir uygulama tehlikesi 
doğurması ihtimalini düşünerek, zabıtlara tes
cil ettirmek için beyanda bulunuyorum, (b) 
fıkrasında katsayı tarif edilirken, «Gösterge 
tablosundaki rakamlarla çarpılacak rakam kat 
sayıdır» deniyor. Oysa ki, Devlet Memurları 
Kanununun 154 ncü maddesinde ifade edilen 
katsayı, her yıl bütçe kanunlarına bağlı cetvel
de gösterileceği bildirilen katsayıdır. Binaena
leyh, bu müzakeresini yapmakta olduğumuz ka
nunun 1 nci mddesinin (b) fıkrsının öngördü
ğü kat sayının da bu kat sayı olması lâzımdır. 
Aksi takdirde, yarın öbürgün, her hangi bir 
düşünce ile emeklilere uygulanacak kat sayı 
Devlet Memurları Kanununun 154 ncü madde
sinin öngördüğü her yıl bütçe kanununa ekli 
cetvelde gösterilmesi gereken kat sayı olmadı
ğı; binaenaleyh, metinde bir sarahat olmadığı
na göre, yeni bir kanunla bu kat sayının Dev
let memurlarına uygulanan kat sayının altında 
bir ka,t sayı olarak tesbit edilmesi ihtimali var
dır. Bu itibarla Sayın Maliye Bakanının, Sayın 
Komisyonun bu hususta burada beyanda bulun-
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masını ve 1 nci maddenin (b) fıkrasında öngö
rülen kat sayının Devlet Memurları Kanunu
nun 154 ncü maddesinde öngörülen ve her yıl 
bütçe kanununa bağlı cetvelde yayınlanacak 
tek kat sayı olduğunu açıkça beyan etmelerini 
istirham etmekteyim. Demin de arz ettiğim gibi 
(e) fıkrasına ait değişiklik önergesine iltifat 
buyurmanızı tekrar rica eder, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Suphi Karaman, Millî 
Birlik Grupu adına. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 
KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; görüşülmekte olan tasarı, esas 
itibariyle, 1101 sayılı Kanunun uygulamasının 
Devlet Personel Kanununun uygulamasından 
sonra meydana getireceği düşünülen boşluğu 
doldurmak için getirilen bir tasarıdır. Binaena
leyh bu tasarının içerisinde en önemli husus, 
tüm emeklileri, dul ve yetimleri kapsıyacak 
olan hükümdür. O hüküm de 1 nci maddenin 
fıkraları içerisinde mündemiçtir. Bu tasarının 
2 nci maddesi, 3 ncü maddesi, diğer maddele
rinde ve bu maddelerde gösterilen ek madde
ler, geçici maddeler bir nevi usul maddeleri
dir. Bu tasarının müzakeresi sırasında görülen 
bâzı boşlukları doldurmayı öngören, boşlukla
rı doldurucu ya da usul maddeleri halindedir. 
Bütün diğer maddeleri, geçici maddeleri, ek 
maddeleri tamamiyle çok küçük grupları, ki, 
bu gruplar; 50 Mşi, 300 Mşi, 500 kişi nihayet 
5 000 - 10 000 kişilik grupları kapsar. Bütün 
geçici maddelerin hepsi ayrı ayrı böyledir, bü
tün ek maddelerin hepsi ayrı ayrı böyledir. Oy
sa bu 1 nci madde asıl tasarının getirilmesini 
öngören hususları kapsıyan maddedir. Bu hali 
ile halen mevcut 240 - 250 bin civarında oldu
ğu söylenilen emekli, dul ve yetimlerin tümünü 
kapsıyan maddelerdir ve aynı zamanda bun
dan sonra da önümüzdeki yıllarda yeni 100 000 
leri, yeni 200 - 300 000 leri şümulü içerisine 
alacak olan maddedir. 

Binaenaleyh, tasarının en önemli maddesi 
budur. Buraya kadarki izahatımda bunları dik
katlerinize sunmak istedim. Tasarının, 1 nci 
maddesinin 3 fıkrası var, (a), (b), (c) fıkraları 
(a) fıkrası personel kanunları deyimini tarif 
ediyor. Personel kanunları deyimi nedir? Bunu 
tarif olarak getiriyor. 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu ile, 926 sayılı Türk Silâhlı 

Kuvvetleri Personel Kanunu ve bunların ek ve 
tadillerini ki, bitmiş bunlar. Bu kanunlara ta
bi olmıyan kamu personelinin aylık ve sair öz
lük haklarını düzenlemek üzere çıkarılacak ka
nunları ihtiva eder, demek istiyor. Yani bu 
fıkra iki bölümden ibarettir. Şimdiye kadar 
çıkmış olan personel kanunları - 657, 926 sayılı 
kanunlar - ve onların tadillerini gösteriyor. On
lar bitmiş olan kanunlar. Bir de çıkarılacak 
olan kanunlardan bahsediyor. 

SAFFET URAL (Bursa) — Üniversiteler, 
belediyeler... 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Üniver
siteler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri kanunları... 
Yalnız, burada bir boşluk var. Komisyonun Yü
ce dikkatine sunmak isterim. O da şu: Olabilir 
ki, personel kanunlarında, askerî personel ka
nunlarında bu tasarı yürürlüğe girdikten son
ra da bâzı değişiklikler öngörülür. Bu madde 
onu kapsamıyor gibi görünüyor. O zaman bu 
maddenin kapsamını değiştirmek gibi bir du
rumu ortaya çıkıyor. Bunu kapsayıp, kapsamı-
yacağını Komisyonun burada söylemesi lâzım
dır. Bir tasarı, eğer; personel kanunları şu de
yince; bu kanundan sonra yeniden o personel 
kanunlarında değişiklik yaparsa, onları kapsa
mama gibi bir tehlikeye işaret ediyor. Bu teh
likenin böyle olmadığının tutanaklara geçiril
mesinde zaruret vardır. 

ikinci olarak; kat sayı deyimini tarif edi
yor. Kat sayı: iştirakçilerin, görev aylıklarını 
tâyin için kabul edilen kat sayıyı gösteriyor. 
iştirakçilerin görev aylıkları deyince; tâbirin 
kendisinde mündemiç memur aylığına esas olan 
yani Personel Kanunundaki kat sayı demektir 
bu. Bütçe kanunlarından ötürü kat sayıların
da her hangi bir değişiklik olursa, iki sene son
ra 9 a çıkarılırsa, Devlet Personel Kanununda
ki kat sayının 9 a çıkarılması emekli tasarısın
daki kat sayıyı da 9 yapacak anlamına geli
yor; gayet sarih. 

Şimdi, benim asıl değinmek istediğim, 3 ncü 
(c) maddesidir. Emekli aylığı bağlanmasına 
esas aylık deyimi bu kanuna ekli gösterge tab
losunda her derece ve kademe için gösterilen 
rakamların kat sayı ile çarpılması sonucunda 
bulunacak tutarları ifade eder Bu. (c) fıkra
sında bahsettiği gösterge tablosu, tasarının so
nunda açıklanan gösterge tablosudur. Başka 
hiçbir madde o gösterge tablosu ile ilişki kur-
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madiği için, gösterge tablosunun tartışılıacağı 
yer işte bu maddedir. Ben de şimdi bu yönden 
bir önerge takdim etmiş bulunuyorum. Bu gös
terge tablosunun değiştirilmesini arz ediyorum. 

Niçin değiştirilmesi teklifini yapıyorum? 
Buna da kısaca değinmek istiyorum. 

Arkadaşlar, dünkü mâruzâtımızda da 
ifade etmiştik. Devlet Personel Kanunu
nun uygulanması sonucunda Devlet per
sonelinin maaşlarında % 100 ün üze
rinde artışlar meydana gelmiştir Brüt-
'teki artışlar, % 122 - 159 arasındadır. Net ay
lıklardaki artışlar, bizim net aylık anlayışı
mıza göre % 98 in üzerindedir. Ortalaması 
% 106 - 110 dur. Ama, karşı fikirde olanların 
yani tasarruf bonosunu, emekli keseneğini, Me
mur Yardımlaşma Sandığına kesilecek olanları 
da kesildikten sonraki net anlayışı anlıyanla-
ra göre ise; personel kanunlarındaki artışın 
oranı % 80 ile 97 arasındadır. Dün de iddia et
miştik ve söylemiştik ki, bu gösterge tablosu
nun uygulaması sonucunda emekliler için ya
pılacak artışlar, bu artış oranlarının çok aşa-
ğısındadırlar. Yani bizim fikrimize karşı fikri 
taşıyan, emekli için aleyhte fikri taşıyanların 
net aylık anlayışlarına göre, oranlama yapsak 
bile, yine emeklilerin aylıklarındaki artış ora
nı, memur maaşlarındaki artış oranlarından % 
115 - 122 arasında noksandır, bu gösterge tab
losunun uygulanması haline göre. 

Evet, bu gösterge tablosunda da, meselâ 
ikinci derecedeki bir memurun maaşmdaki ar
tış oranı % 62 dir. 1 nci derecedeki memurun 
925 tablosunda bulunanın artış oranı, % 68 dir. 
'Oysa memurların net aylık artışlarında gör
dük ki, oranlar % 90 dan aşağı değil, işte bu 
haksızlığı gidermek için, Devlet personeli reji
minde yaptığımız ücret artışlarının aynı oran 
içerisinde muhafazasını sağlamak için, ki bu İM 
sene evvel çıkarılan 1101 sayılı Kanunun ru
hunda mündemiçti. Bunu sağlıyabilmek için, 
gösterge tablosunda bir miktar değişiklik yap
maya ihtiyaç vardır. 

Tasarıya eklenmiş bulunan gösterge tablo
sunda, 1 nci kademe 650 - 695 arasındadır. As
lında, dün de izah ettim, gösterge tablolarını 
memur gösterge tablolarının 300, 400 aşağısına 
almak, dolaylı yoldan vergi kesmek anlamı
na gelir demiştik. Bu budur, istediğimiz kadar 

emekli maaşından vergi kesmiyoruz diyelim 
ama, gerçek budur. 

Şimdi, bu 650 den başlayıp, 095 de giden 
1 nci kademe aylık emekli gösterge tablosunu 
721 den başlatıp, 780 e çıkarmamız halinde or
talama 70 - 85 civarında bir artış var. Bu aşa
ğıya doğru diğer kademelerde de devam edi
yor. O takdirde sayın arkadaşlarım, net ele ge
çen aylık tabirini bizim fikrimize karşı olarak 
kullanan, yani emeklilerin aleyhinde kullanan 
Hükümet yöneticileri için, memur maaşların
daki artış oranına biraz daha yaklaştırılmış, 
yani ondan % 4 - 5 oranında düşük ama, ona 
biraz daha yaklaştırılmış, biraz daha âdil bir 
formül meydana getirmiş olacağız. 

Sayın arkadaşlarım, yasama organlarında 
dar gelirlilerin, çalışamaz durumda olanların, 
yaşlıların haklarının korunması kaçınılmaz bir 
zarurettir. Bu, özellikle Yüce Senato için, Mil
let Meclisine nazaran çok daha önem kazanan 
bir zarurettir. Yüce Senatonun terekküp tarzı, 
yaş vasıtası, yaş durumu daha atifetli davran
mayı icabettirir ve emeklinin ne durumda ol
duklarını bizler diğer meclisin üyelerine naza
ran çok daha yekinen bilebiliriz. Çünkü, biz
lerin umumiyetle ahbaplarımızın, yakınlarımı
zın çoğu bizim yaşlarımızda insanlardır, yaş
lı insanlardır, emeklilerdir. Bu nedenle biz 
emeklinin durumunu daha yakinen bilebiliriz. 
Bu yönden de atıfet hislerimizin daha kuvvetli 
olması lâzımgelir. 

Arkadaşlarım, bu tasarının gösterge tablo
sunun bu yönde değiştirilmesi halinde komis
yonlarda hükümet sözcüleri bunun bütçeye 850 
milyonluk bir yük getireceğini söylediler. Dün 
de bir nebze arz etmiştim arkadaşlarım. Ra
kamların konuşturulması doğru olmak lâzımdır. 
Rakamın dili kesindir. Matematiğin dili kesin
dir. Tefsire yönelen tarafı yoktur. Şimdi, her 
hangi bir yerde emekliye yapılan şu türlü zam
mın 1 milyar, 1,5 milyar olduğunu kesin rakam
larla inandırıcı olarak ortaya koyarsak, elbet
te ki, biz de mecburuz hazineyi, mecburuz 
Emekli Sandığını, mecburuz dengeyi koruma
ya. O zaman, onun yanında oluruz. Ama, ger
çek bu ise, oysa Hükümet sözöülerinin 850 mil
yon liralık bir porteyi icabettirir bu ek deme
lerine rağmen, komisyon çalışmaları sırasında 
Balıkesir Senatörü Sayın Ahmet Güler bir yön
den, bizler bir yönden inceden inceye Hükü-
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metten aldığımız, kaç kişinin hangi dereceden 
emekli olduğu hususunda aldığımız rakamla
ra göre yaptığımız hesaplarda, bizim bul
duğumuz 219 milyon liradır. 

Bu gösterge tablosunun değiştirilmesi sıra
sında yeniden yüklenecek olan külfet, malî yük 
219 milyon liradır. Sayın Mehmet Gülerin yap
tığı hesaba göre de 228 milyon lira çıkmıştır. 
Şimdi, bu kadar büyük bir meselede, bu kadar 
büyük kütleleri ilgilendiren bir konuda ve dün 
de arz ettiğimiz gibi, Emekli Sandığının bir yıl
da % 8 ve % 14 ki toplamı % 22 olan emekli 
keseneklerinden elde ettiği gelir de 3 550 000 000 
olduğuna göre, tasarının bu hali ile çıkmasında 
bile 900 milyon liralık Emekli Sandığında bir 
birikim kaldığına göre, 219 milyon liralık bir 
yükün karşılanması bizim atıfet duygularımız
la, emeklinin yanında olmamızı gerektirir. Ama, 
850 milyon rakamı sahih ise, ki sahih olmadığı
nı biz ispat ediyoruz, onlar bizim 219 milyo
numuzun sahih olmadığını ispat etsinler. Biz iki 
koldan yaptık bu çalışmayı. Sayın Balıkesir Se
natörü Mehmet Güler bir taraftan yaptı, biz bir 
taraftan yaptık, rakamı 8 milyon farkla bulduk 
arkadaşlarım. 219 milyonluk bir fark asla bizi 
bu yönde emeklinin yanında olmaktan alıkoya
maz. Ama, 800 milyonluk, 900 milyonluk bir 
fark olursa elbette ki, düşünürüz. 

Şu halde durum bundan ibarettir, bu yön
den önergemize, bu gösterge tablosunu değiştir
mek üzere verdiğimiz önergeye iltifat buyrul-
masmı Yüce Senatodan istirham eder, hepinize 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen baş
ka sayın üye?.. Yok. Takrirlere geçiyorum. 

Bir takrir var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gösterge tablosunun emekli, malûl, dul ve 

yetimler lehine düzenlemek için Komisyona ia
desini arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Mebrure Aksoley 

BAŞKAN — Komisyon geri alıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ-
KER (Ankara) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Almıyor. Önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Önergeyi okuttum, 
1 nci maddenin Komisyona iadesini teklif edi

yor. Gösterge tablosunun emekli, malûl, dul 
ve yetimler lehine düzenlemek için Komisyona 
iadesini talebetmektedir. Bu vesile ile 1 nci mad
de Komisyona geliverilmiş olacak. Kabul eden
ler.... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Komis
yon ne diyor, Hükümet ne diyor Sayın Başkan?. 

BAŞKAN — Katılmıyor, sordum efendim, 
zâtıâliniz dinlememişsiniz efendim. 

Kabul etmiyenler... Efendim tereddüt var, 
müsaade ederseniz tekrar oylıyacağım. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir efendim. 

Şimdi, Sayın Salih Tanyeri'nin bir önergesi 
var, okutuyorum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan başlığa ait bir önergem olacak. 

BAŞKAN — Onu en sonunda efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşmekte olduğumuz 1065 sıra sayılı tasa
rının 1 nci maddesinin (c) fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

«(e) Emekli aylığı bağlanmasına esas aylık 
deyimi 1327 sayılı Kanunun 43 ncü maddesine 
bağlı gösterge tablosunda her derece ve kade
me için gösterilen rakamların katsayı ile çar
pılması sonunda bulunacak tutarları ifade 
eder.» 

BAŞKAN — Maddenin (c) bendini hem 
metin olarak, hem de gösterge olarak değiştir
mesi itibariyle en aykırı olduğundan oylarını
za sunacağım. Komisyon ne diyor efendim, ka
tılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ-
KER (Ankara) — Kanuna tamamen aykırı ol
duğu için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Kanuna aykırı diyorsunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ-

KER (Ankara) — Kanunun bütününe aykırı 
düştüğü için bu teklife katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Yani görüşmekte olduğumuz 
tasarının bütününe aykırı. Komisyon katılmı
yor. Teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Sayın Suphi Karaman'ın önergesini okutu
yorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, 1605 sıra sayılı, 5434 sa

yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek ve ge
çici maddeler eklenmesine dair tasarının 1 nci 
madde (c) fıkrasında söz konusu olan, «göster

ge tablosunun» ilişik gösterge tablosu ile de
ğiştirilmesini arz ederim. 

TaJbiî üye 
Suphi Karaman 

ilişiği: Yeni gösterge tablosu. 

Emekli göstergesi 

Derece 

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

721 
600 
533 
462 
406 
352 
315 
273 • 
230 
209 
188 
165 
144 
121 
98 
69 

keseneğine 
keseneğine 
keseneğine 
keseneğine 

741 
628 
549 
479 
421 
365 
324 
282 
239 
214 
192 
170 
149 
126 
103 
74 
esas 
esas 
esas 
esas 

ayl 
ayl 
ayl 
ayl 

760 
656 
566 
496 
434 
378 
333 
291 
248 
219 
197 
175 
154 
131 
108 
79 

ğı 1 
ğı 1 
ğı 1 
ığı 1 

" 

000 
000 
000 
000 

780 
684 
582 
512 
447 
392 
342 
300 
258 
223 
202 
180 
159 
135 
113 
84 
+ 50 
+ 100 
+ 1 50 
+ 200 

712 
599 
529 
460 
398 
351 
309 
267 
228 
207 
185 
164 
140 
118 
89 

olanlar 
olanlar 
olanlar 
olanlar 

için 
için 
için 
için 

740 
615 
546 
473 
418 
360 
318 
276 
232 
212 
190 
168 
145 
122 
94 
: 798 
: 836 
: 874 
: 912 

631 
563 
486 
431 
369 
328 
285 
237 
216 
195 
173 
150 
127 
99 

648 
580 
499 
444 
378 
337 
294 
242 
221 
200 
177 
155 
132 
104 

624 
512 
458 
387 
346 
304 
247 
226 
205 
182 
160 
137 
109 
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BAŞKAN — Sayın Ekrem Özden'in de bir 
önergesi var, onu da okutuyorum. Her ikisinin 
de ihtiva ettiği gösterge aynı. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan benim önergem de olacak aynı mahi
yette. 

BAŞKAN 
geliyor. 

Derece 

Efendim ayrı ayn oylıyacağım, 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 5434 sayılı Kanuna ek 
ve geçici maddeler eklenmesine dair Kanunun 
1 nci maddesinin (c) fıkrasına ekli gösterge 
tablosu yerine ekli gösterge tablosunun hak ve 
adalete uygun olacağından, kabulünü arz ve 
teklif ederim. 

İstanbul 
Ekrem Özden 

Emekli göstergesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Emeklilik 
Emeklilik 
Emeklilik 
Emeklilik 

721 
600 
533 
462 
406 
352 
315 
273 
230 
209 
188 
165 
144 
121 
98 
69 

keseneğine 
keseneğine 
keseneğine 
keseneğine 

741 
628 
549 
479 
421 
365 
324 
282 
239 
214 
192 
170 
149 
126 
103 
74 

esas 
esas 
esas 
esas 

aylı 
aylı 
aylı 
aylı 

760 
656 
566 
496 
434 
378 
333 
291 
248 
219 
197 
175 
154 
131 
108 
79 

ğı 1 000 
ğı 1 
ğı 1 
ğı 1 

000 
000 
000 

780 
684 
582 
512 
447 
392 
342 
300 
258 
253 
202 
180 
159 
135 
113 
84 

+ 50 
+ 100 
+ 150 
+ 200 

712 
599 
529 
460 
398 
351 
309 
267 
228 
207 
185 
164 
140 
118 
89 

olanlar 
olanlar 
olanlar 
olanlar 

için 
için 
için 
için 

740 
615 
546 
473 
418 
360 
318 
276 
232 
212 
190 
168 
145 
122 
94 

: 798 
: 836 
: 874 
: 912 

631 
563 
486 
431 
369 
328 
285 
237 
216 
195 
173 
150 
127 
99 

-
648 
580 
499 
444 
378 
337 
294 
242 
221 
200 
177 
155 
132 
104 

624 
512 
458 
387 
346 
304 
247 
226 
205 
182 
160 
137 
109 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan önergeler üzerinde madde ile alâkalı ma
ruzatta bulunmak istiyorum. Madde hakkında 
söz istiyorum, önergelerle alâkalı madde üze
rinde. 

BAŞKAN — Önergeler üzerinde söz mü is-
yorsunuz efendim? 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Önerge
lerle alâkalı madde üzerinde. 

BAŞKAN — Evet efendim. Buyurun, okut
tum önergeleri. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; maddenin, hakika

ten, Komisyon Başkanının da söylediği gibi, 
kanunun tümü üzerinde müessiriyeti açık. Her 
şeyden evvel prensibi halleden bir madde. 1101 
sayılı Kanunu bir kenara atma mı, yoksa tut
ma mı meselesi ile karşı karşıyayız. Demin bir 
önerge oylanırken Sayın Başkan, Geçici Komis
yon Başkanına düşüncelerini sordular, kabul 
edilmediği ifade buyuruldu ve ondan sonra da 
oylama yapıldı. Biraz evvel bu madde ile alâ
kalı olarak izahat veren muhterem arkadaşımız 
Sayın Suphi Karaman burada çok enteresan bir 
malûmat verdi. Biz iki yanlı hesap yaptık, bu
na göre emekli lehine davrandığımız takdirde 
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bunun Emekli Sandığına yükliyeceği yük 219 
milyon lira oluyor. Halbuki, gerek maliyeciler, 
gerek Emekli Sandığı ilgilileri bunun 800 veya 
900 milyona baliğ olacağını ifade ediyorlar. 
Bunlardan hangisi doğru, bu meselenin aydın
lanması lâzımgelir, dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Personel Kanu
nunun en büyük kötülüğü, şimdiye kadar söy
ledikleri söze yüzde yüz inandığımız ve inanmak 
istediğimiz zevatın sözlerinin gerçek mi, yanlış 
mı olduğu yolunda, en azından, içimize şüphe 
düşürmesi keyfiyetidir. Bundan evvelki Maliye 
Bakanı Sayın Mesut Erez'e şahsan, hakikaten 
büyük itimadım vardır. Doğru, dürüst, faziletli 
bir arkadaşımızdır. Simdi Maliye Bakam olan 
Sayın Sait Naci Ergin'i çok eskiden beri tanı
rım. Cidden kendisinin namusuna, faziletine 
yüzde yüz itimadım vardır. Ama, bu Personel 
Kanunu ve onun tatbikatı ile alâkalı konularda 
söylenilen sözlerin gerçek olup olmadığı yolun
da bende bile bir tereddüt hâsıl oluyor. Hele bu 
zevatı iyi tanımıyan, yüzde yüz benim kadar 
dürüstlükleri, faziletli oluşları hakkında., bilgi 
sahibi olmıyan insanların bu mesele üzerindeki 
düşünceleri ne olacaktır? Bu düşündürücüdür. 
Ve her şeyden önce Türkiye'de bütün bakanla
rın, bütün sorumlu kişilerin doğru söylemesi 
lâzımdır. Ama, özellikle Türkiye'nin kaderinde 
birinci derecede müessir olan Maliye bakanla
rının sözlerine mahzı keramet kabilinden inan
mak da lâzımdır, zaruridir. 

O itibarla bu maddeyi geçmeden lütfen Ma
liye Bakanı çıksın açıklama yapsın, arkadaşlar. 
Hakikaten, eğer bütün mesele 219 milyon lira
nın içerisinde kalıyorsa, bu velveleye lüzum 
olmadığına karar mı vereceğiz, yoksa 219 mil
yonu da yine çok görmek suretiyle bir neticeye 
mi varacağız. Bunu tâyin ve tesbit edebilmemiz 
bakımından Sayın Maliye Bakanının - zaten 
kendileri de söylemişlerdi, maddeler geldiği za
man konuşacağım diye - burada izahat verme
sini istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan bir şey sorayım. 
Lehinde mi bulunuyorsunuz önergenin? Bir ki
şiye daha söz vereceğim de onun için. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Üzerinde 
efendim: 
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BAŞKAN — Söz istiyen var mı efendim. Le
hinde, aleyhinde? Üzerinde konuşma oldu zira. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan isterseniz üzerin
de görüştüler, lehte, aleyhte iki arkadaşımız da
ha görüşecek, hepsine birden cevap verirsiniz. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan lehinde söz istiyorum. Bu tarafa bakmı
yorsunuz. 

BAŞKAN — Baktım efendim, gördüm. Bu
yurunuz. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, nedense oturdu
ğumuz yer itibariyle söz taleplerimiz, hattâ 
önergelerimiz Sayın Başkanın dikkat nazar
larından uzak bulunmaktadır. Aynı mahiyette 
'bir önerge takdim ettiğimizi ifade ettiğimiz 
halde, Sayın Başkan tarafından kaale alınıp 
okutulmamıştır. Bununla beraber, önengemin 
değerli iki arkadaşımın verdikleri önerge
lerle aynı mahiyette olması sebebiyle, o öner
gelerin lehinde konuşmak sadedinde olmak 
üzere, kendi önergemi de izah etmek fırsatını 
bu şekilde bulmuş oldum. 

Sayın arkadaşlarım, 1101 sayılı Kanun ha
kikaten büyük bir reform hamlesi idi. Sos
yal adalet ilkesine geniş mikyasta yer veri
yordu. Bu itibarla memlekette ve çalışanlar
da bir ümit havası yaratmıştı. Artık çalışan 
memur emekliye ayrıldığı zaman istikbalinin 
karanlık olmadığına ve olımyacağına yürekten 
inanmıştı ve çalışmalarında daha şevkli bulu
nuyordu. 

Bu itibarla, gerek tümü üzerinde yaptı
ğımız konuşmada, gerekse deminki mâruzâ
tımda (c) fıkrasındaki gösterge önergesinin 
1327 sayılı Kanuna bağlı gösterge tablosu ile 
değiştirilmesini rica etmiştim ve adalete, hu
kuk Devleti ilkesine büyük mikyasta uygun
luk olacaktı. Fakat Yüce Senato bunu red
detti. 

BAŞKAN — Sayam Tanyeri, önergenizin de 
aynı mahiyette olduğu kanısı içerisinde bu 
önergelerin lehinde mi konuşuyorsunuz 

SALİH TANYERİ (Devamla) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Benim tetkikime ve önergeler 
de önümde bulunduğuna göre, üzerinde ko
nuştuğunuz önergenin ihtiva ettiği gösterge 
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ile sizin göstergeniz arasında bir hayli fark 
var. 

SALİH TANYERİ (Devamla) — 780 ile 
başlamıyor mu Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Şimdi bakınız, arz edeyim. 
Sizin göstergenizde meselâ, 1 nci derece... 

SALİH TANYERİ (Devamla) — 721, 740, 
760, 780. 

BAŞKAN — Sizin Önergenizdeki 4 ncü de
rece 9 ncu kademe 605 tir; diğerlerinde ise 
684 dür. 

Bu itibarla ben farklı mütalâa ettiğim 
için zatıâlinizin önergesini daha sonraya al
mıştım. 

SALİH TNYERi (Devamla) — Olabilir 
Saym Başkan, teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Şimdi önergenin lehinde konuşuyorum. 
Kendi önergem ile ilgili olarak madem ki farklı 
bir mütalâada bulunuyorsunuz. Bunun için 
kendi önergemden vazgeçtim ve bu önergeye 
iltihak ediyorum. 

Sayım arkadaşlarım; düzenlenen bu göster
ge ilmî esaslara dayanılarak en alt gösterge, 
70 göstergesi, 0, 99 rakamı ile ile çarpılmak 
suretiyle bulunmuş ve bu 98, 97, 96, 95, 94, 
93, 92, 91 ve 90 a kadar birer kademe inmiştir. 

Yüksek derecelere gelince; 88 den başla
mak suretiyle her derecede 2 puvan indiril
mek suretiyle, 1 nci derecede 78 ile çarpılmak 
suretiyle 780 rakamı bulunmuş ve bunun 7 
ile çarpımından husule gelen 5 460 olmuş ve 
bunun 30 yıl için % 70 i 3 822 lira bulunmuş-

Sayın arkadaşlarımın ifade ettikleri gibi 
bu gösterge tablosu kabul edildiği takdirde, 
Geçici Komisyonun sunduğu gösterge tablo
sundan malî porte olarak farkı 219 milyon 
lira olarak hesabedümiştir. Fakat, bu gös
terge tablosunun kabulü ile sosyal adalet biraz 
daha gerçekleştirilecek ve emeklilerin mağdu
riyeti bir nebze olsun önlenmiş olacak ve bu 
surette % 70 te 30 yıl için ele geçen 3 822 
İra, 40 yıl için % 80 oranında 4 368 lira, ça
lışan memurların eline geçen net 4 875 lira 
aylığın da altında olmuş bulunacak ve bu su
retle gerek Sayın Maliye Bakanlığının ve ge
rekse Sayın Komisyonumuzun prensibi olan 
emeklilerin mutlaka çalışanlardan daha az pa
ra almaları gerektiği kuralı yerine getirilmiş 
olacaktır. 
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Sayın Alpaslan arkadaşımın da ifade ettik
leri gibi, Sayın Hükümetin de bunun malî por
tesinin gerçekten 219 milyon lira olacağı şek
linde mutabakatını bildirirse, bu takdirde ge
niş emekli kütlesinin §u kadarcık bir para ile 
hiç olmazsa daha yüksek bir hayat seviyesine 
kavuşturulması olanağı sağlanmış olacaktır. 

Bu itibarla önergemin Grup olarak lehinde-
yiz. Yüce Senatonun da bu önergeye iltifat et
mesini ben de şahsan ve grup olarak da istir
ham etmekteyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Şimdi bu önergeye katılmış mı 

oluyorsunuz? 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Siz o zaman cetveli değiştirmiş 

oluyorsunuz. 
önergenin aleyhinde görüşmek istiyen var 

mı efendim? 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, önergem üzerinde tekrar küçük bir 
açıklamada bulunmama müsaade eder misimiz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

arkadaşlarım, önergem üzerinde çok kısa olarak 
bir maruzatta bulunmak istiyorum. 

önergenin gösterge tablosunda yaptığı deği
şiklikler kısaca şöyledir : 1 nci derece emekli 
aylıklarında 307 liralık bir artış, 2 nci derecede 
245 liralık bir artış, 3 ncü derecede 211 liralık 
bir artış ve aşağıya doğru olmak üzere ve ni
hayet 12 nci derecede 5 - 7 liralık bir artış mey
dana getiriyor. 

Aslında aşağı derecelerdeki artışın az olma
sı, aşağı kademelerde bulunan emeklilerdeki ar
tış oranının, memur maaşlarındaki artış oranı
na yakın olmasındandır. 

Dün de arz etmiştim; emekli olmak, umumi
yetle 4 ncü ve 5 nci derecelerden itibaren olur. 
30 - 40 sene hizmet etmiş bir insan o baremlere 
yükselir, lise mezunu olsa bile. Yeni Personel 
Kanununun hükümleri de budur. 

Binaenaleyh, emeklinin mağdur olup olma
dığını anlamak için 1 nci derece ile 5 nci dere
ce arasındaki maaşlara bakmak lâzım. Bu ka
dar cüzi bir artış meydana getirmektedir. 1 nci 
derece aylığı, halen mevcut göstergeye göre, 
emekli aylığı 3 185 liradır. Yeni tasarı bunu 
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3 533 liraya çıkarmaktadır ve bu 3 535 lira, ça
lışanın ele geçen maaşından 400 lira noksandır, 
yine arkadaşlarım. Yani, Maliyenin ortaya koy
muş olduğu ilke ihlâl edilmemiş oluyor ve arz et
tiğim gibi, çok az bir şekilde bütçeye yük ge
tirmektedir. Benim yaptığım hesaplara göre 
219 milyon liralık bir yük getirmektedir. Emek
li Sandığına, iSayın Balıkesir Senatörü Mehmet 
Güler arkadaşımızın yaptığı, bir gece uğraşa
rak yaptığı hesaplara göre, 228 milyon liradır. 
Bizim karşımızda Komisyon, Hükümet olarak 
bu rakamın 850 milyon lira olduğunu söyledi
ler. Bu rakam doğru değildir. 850 milyon lira
lık bir porte varsa, ben de önergemi geriye ala
cağım ispat edilsin. Ama, 219 milyon liralık bir 
çerçeve içerisinde tasarının ruhu olan bu mad
deyi berbat etmemek lâzım, arkadaşlarım. 

Ve şu birkaç günün, politik havasında emek
liye bu atıfeti Yüce Senatonun göstermesinde 
çok büyük yarar vardır, sayın arkadaşlarım. Şu 
kürsüden detayı ile açıklıyamıyacağım kadar 
büyük yarar vardır. Yani kulislerde konuşula
bilecek, fakat kürsüde konuşulamıyacak kadar 
büyük yarar vardır. Sayın arkadaşlarımdan bu 
Önergemin kabulü için çok rica ediyorum, sa
yın A. P. Ü arkadaşlarımın yarısı da Komisyon
da bu önergeye katılmışlardı. Bu çok küçük ar
tıştan ötürü tasarının ruhu olan bu maddenin, 
mutlaka bu gösterge tablosunda biraz değişik
lik yapmak suretiyle kabul edilmesi gerekir 
ve bundan sonra da kamu oyundaki «emeklile
rin hakkı yoktur» veyahut da «hakları kısıtlan
mıştır» şeklindeki ithamlarını tamamiyle berta
raf edebilecek nitelikte bir ortam yaratılmış 
olur. 

Önergeme iltifat etmenizi saygı ile arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; efendim, evvelâ sorulan suale arzı ce-
vabedeyim. 

Personel Kanununun portesi : 
3 aydan beri Personel Kanununun portesi 

üzerinde çalıştık. Bizzat bu çalışmalara bende
niz de katıldım. Devlet ve iktisadi Devlet Sek
törü dâhil, belediye ve diğer teşekküller, mahal
lî idareler hariç, vergiler çıktıktan sonra Per
sonel Kanununun bugünkü net portesi 4,5 mil

yar ile 5 milyar lira arasındadır. Yalnız hemen 
arz edeyim, bu, vergiler çıktıktan sonra, yani 
keseceğimiz vergiler çıktıktan sonraki Personel 
Kanununun portesidir. Bu, 4,5 milyar ilâ 5 mil
yar liradır ve buna mahallî idareler dâhil de
ğildir. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Senelik mi, yok
sa 5 aylık mı? 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De
vamla) — Senelik, 5 aylık değil. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Vergi 
dâhil ne kadar? 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De
vamla) — Vergi hariç. Yani, vergiyi kestikten 
sonra net olarak bütçenin ve alâkalı teşekkül
lerin ödiyeeeği para 4,5 - 5 milyar liradır. Ver
gilerle beraber brüt olarak hesaplarsanız bu 8 
milyar küsur milyon civarında oluyor. 

Binaenaleyh, portesi budur, bizim hesapla
rımız budur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz, siz 
konuşmanızı yapınız, soru sormak istiyen var
sa sonunda sorsunlar. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De
vamla) — Emekli Kanunu huzurunuza geldiği 
gibi, yani Meclisten geldiği gibi yapılan zam
mın ilaveli portesi 2 milyar 400 milyon liradır. 
Yani evvelkilerde beraber 3 milyar 600 milyon 
liradır. 

Şimdi durumu şöyle arz edeyim. Hükümete 
geldiğimiz zaman emeklilere ne yapabiliriz di
ye üzerinde arizamik çalıştık. Millet Mecli
sinde de arz ettiğim gibi, bütün imkânları di
dik didik ettik ve gördük ki, yalnız 300 milyon 
liralık bir imkân var. Zaten, sayın selefim Me
sut Erez de bunu Millet Meclisinde ifade etti ve 
dedi ki, elimizde 300 milyonluk bir rezerv var
dı, bunu yeni Hükümet kullandı. Hayır, biz ye
ni Hükümet olarak 300 milyonu değil, onun üze
rine 70 milyon lira daha ilâve ederek 370 mil
yon lirayı kullandık ve bu iş bitti. Yani, bizim 
rezervimiz, vesairemiz, hiçbir şeyimiz kalmadı. 
Gerçek bu, rakamlar da bu. 

Şimdi yeni teklif edilen göstergeye gelince: 
Bu gösterge üzerinde bunun ne miktar getirece
ği ancak Emekli Sandığının aktüerleri tarafın
dan bilinir. Bunu elinde dosyaları olan bilir, 
bunu hariçten bir kimse, Maliye Bakanı ve hat
tâ Maliye Bakanlığı hesaplıyamaz. Bu rakam 
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bana ifade edildiğine göre, emekli ikramiyeleri 
ile birlikte 850 milyon liradır. Fakat, deyiniz 
ki, 850 milyon değildir, daha azdır veya daha 
fazladır. Şimdi iş buraya geliyor, iş buraya ge
lince de mesele şu oluyor : Artık emeklilere de, 
personele de ilâve bir şey vermeye hakikaten 
malî takatimiz yoktur. Bu meyanda ifade et
mek istediğim bâzı şeyler var, gerçekler var. 
Bunu da ifade edeyim. 

Emekli Sandığı dün bahsedildi, arkadaşlarım 
bahsettiler; Emekli Sandığı kimin malıdır? 
Emekli Sandığı bir yardımlaşma sandığı değil
dir. Emekli Sandığı, bir Devlet müessesesidir. 
Bu Devlet müessesesinden başka hiçbir şey ol
maz. öyle ki, Emekli Sandığının biran için if
lâs ettiğini kabul edin. Olacak şey değil, Allah 
göstermesin. Bu takdirde emekliler maaş almı-
yacaklar mıdır? Bugünkü gibi maaşlarını har
fiyen alacaklardır. Kim ödiyecektir? Devlet 
ödiyecektir. Devletin bünyesinden Emekli San
dığını ayıramazsınız ki. Emekli Sandığının 
muhtar bir malî bünyesi yoktur. Emekli Sandı
ğı doğrudan doğruya Devletin malıdır. 

2. Emekli Sandığının paraları emeklilerin
dir. Arkadaşlar, ben de emekliyim. Hep birlik
te birleşip de bu* absürt (absürde) bir şey söy-
liyeceğim, kusura bakmayın. Ciddiyetle yakış
maz. Meselâ; desek ki, şu Emekli Sandığının pa
ralarını emekliler arasında taksim edelim desek, 
bunun adalete karin bir tarafı var mı? Birçok 
emekliler para vermiştir, ölmüştür. Birçokları 
istikbal için para vermektedir. Bu bir akıştır. 
Ben demiyorum, hattâ onu dahi söylemiyorum, 
emekliler % 8 verir, Devlet % 14 verir. Emek
liler ne verirse bir mislini Devlet verir. Bunla
rın hiçbir tanesinin kıymeti yoktur. 

Bugünkü bünyesi itibariyle Emekli Sandığı, 
bir Devlet müessesesidir. Bir Devlet müessese
si olarak, Devletin Maliyesi içerisinde bir yeri 
vardır. Devletin Maliyesinin maruz kaldığı bü
tün sıkıntılar, Emekli Sandığına da intikal eder. 
Emekli Sandığının maruz kaldığı bütün sıkın
tılar, Devletin sırtmdadır. Ondan dolayıdır ki 
muhterem arkadaşlar; Emekli Sandığını ayrı 
bir müessese telâkki etmek mümkün değildir 
ve mümkün olmamalıdır. Düşünülmemelidir. 
Kaldı ki, aktüarya hesapları bug-ünkü Emekli 
Sandığının parlak durumuna rağmen, ilerde bâ
zı istifhamlar ortaya atmaktadır. Ondan dola-
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yi bendeniz, bu ek ilâve göstergenin kabul bu-
yurulmamasmı ve lütfen Komisyonun teklifi
nin aynen kabul edilmesini Hükümet adına ri
ca ediyorum. 

Rakamları huzurunuzda dün bâzı arkadaş
larım, Maliye Bakanı kolayca para bulurum de
di, sonra bulmadı, ikinci, üçüncü elden gazete 
havadisleri kabilinden şeylerdir bunlar. Bunlar 
başka maksatla söylenmiştir. Yahut Maliye Ba
kanı «Büyük bir enflâsyon tehlikesi var.» dedi. 
Adalet Bakanı bunu tashih etti. Nasıl tashih 
etti? Dedi ki, «Gerekli tedbirler alacağız.» 

Muhterem arkadaşlar; bu gerekli tedbirler 
Hükümet tarafından yalnız basma alınamaz. 
Parlâmento bu tedbirlere iştirak edecektir. Halk 
da bu tedbirlere iştirak edecektir. Aksi tak
dirde Hükümet hakikaten tek başına tedbir al
maya kalırsa, sizin himayenizden mahrum ka
lırsa, elbette ki bu işte muvaffak olamaz. Bunu 
da ilâveten arz ederim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, sorum var. 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri, deminki kusu
rumuzu böylece telâfi edelim, buyurun efendim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, birinci madde üzerindeki mâruzâtımda, 
birinci maddenin (b) fıkrasında öngörülen kat
sayının Devlet memurlarına uygulanan tek kat
sayı olup olmadığını öğrenmek istiyorum. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 
Evet, efendim, 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın 
Başkan; Sayın Bakan konuşmalarında buyur
dular ki, bu Sayın Karaman'ın teklifi kabul 
edildiği takdirde hesaplar 850 milyon, yaihut 
800 milyon küsur, hafızamda yanlış kalmamış
sa. Ayrıca, Sayın Karaman buyuruyorlar ki, 
219 milyon. Arada büyük bir fark var. Sayın 
Mehmet Güler'in hesaplarına göre 228 milyon. 
Binaenaleyh bu üç rakam hangi esaslara göre 
hesaplanmıştır? Sayın Bakan buyurdular ki, 
«Biz bunu hesabetmemiştik. Maliye Bakanı ola
rak sizi kesin bir sonuç veremiyeceğim. Ancak, 
Emekli Sandığının aktüarya hesaplarına göre, 
bize söyleneni ifade ediyorum» buyurdular. 
Emekli Sandığı kesin olarak aktüarya hesapla
rını vermişse, Sayın Bakanın buyurduğu 850 
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milyon lira mıdır bunun malî portesi, bunu 
öğrenmek istiyorum? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALÎYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 

Efendim, Emekli Sandığının yaptığı hesaplan 
bendeniz kontrol edemem. Aktüar değilim. Yal
nız kendilerine şimdi burada da müteaddit de
falar tekrar ettirdim, ikramiyelerle birlikte 850 
milyon cevabını aldım. Bu rakamları kontrol 
etmeye ben muktedir olmadığım gibi, Maliye 
Bakanlığı da muktedir değildir. Kaldı ki, ra
kamlar 219 milyon olsa, buna diyorlar ki, şu 
kadar milyon lirada 300 - 400 milyon da emek
li ikramiyeleri dâhildir. Buna yine Hükümet 
bunu kabili tahammül bir yük olarak kabul 
©demez. 

BAŞKAN — Sayın Tüzün. 
ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, bu gösterge tablosunu tetkik 
ettiğimiz de g'örüyoruz ki, birinci dereceden 
maaş alan % 80 artış olacak, ikinci dereceden 
maaş alan % 68, üçüncü derece % 62, dördün
cü derece % 69, beşinci derece % 78, yani dör
düncü dereceden itibaren kademe kademe bir 
artış, birinci ve ikinci derecede de bir artış var. 
Fakat üçüncü derecede % 62, yani en düşük. 

Şimdi, ya birinci dereceden itibaren aşağı 
derecelere bir artış olması lâzım veya yukarda 
aynı derecede olması lâzımgelirken neden bi
rinci - ikinci derecelerde bir artış var. dördün
cü ve beşinci derecelerde de bir artış var. Üçün
cü derecede olan memurlarda su-i taksir nedir? 
Sayın Bakan bunu açıklasınlar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De

vamla) — Efendim, bunlar Personel Kanunun
daki derecelere mütenazır olarak hazırlanmış, 
onların mukabilidir. Ondan dolayı böyle çıkı
yor. Zaten esasında Personel Kanununu esasa 
alınmış, öyle çıkıyor. 

Efendim, özür dilerim, tekniği bu işin böyle 
imiş. Bendeniz vakıa Maliyede tam 40 sene ça
lıştım. Azı mazı yok; tam 40 sene, 1930 dan be
ri çalıştım. Ama bunun tekniğine vakıf deği
lim. Bunun tekniğine vakıf olanlar diyorlar ki, 
bu bunun mütenazırıdır. 

BAŞKAN — Sayın Karaman. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Sayın 

Başkanım, bizim ortaya koyduğumuz hesap 219 
milyon, ya da 228 milyon en salim rakamdır. 

Sayın Bakan ve Hükümet yetkilileri bunu 
850 milyona çıkarırken emekli olacakların ik
ramiyelerini de bunun içine sokarak söylüyor
lar. E, bu maaş artırılacaksa bu ikramiyeler ve-
rilmiyecek midir? Demek ki bu yanıltıcı bir 
yol. Binaenaleyh bu 600 milyon porte değil, 219 
milyondur. Bu yanıltıcı bir rakamdır. Sadece ar
tış 219 veya 228 milyondur. Fazla bir artık yok
tur. Bir de şu demektir. Maaşlar 200 - 300 lira 
daha artarsa emekli olmak temayülü biraz da
ha artar. Arkadaşlarım, bu da yanlıştır. Olsa, 
memleket ekonomisine faydası var. Binaenaleyh 
rakamın doğrusu budur. 600 milyonluk emekli 
ikramiyeleri bu g-österge tablosu kabilinde mi
dir? Bunu Sayın Bakan lütfen izah etsinler. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De

vamla) — Efendim, ikramiyeler mevcuttur. 
Ama, bu miktarda mevcut değildir. Gösterge 
tablosunun artırılması ikramiyelere de tesir 
ediyor ve onları da artırıyor. Bu arada bir şey 
daha arz edeyim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — işte 
Mehmet Gülerin bulduğu 219 milyondur. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar, bendeniz arz 
ettim. Bendeniz aktüer değilim. Aktüarya he
saplarını yapan kimseler bizim mütehassıs bildi
ğimiz kimselerdir. Ama bendeniz buna ilâveten 
diyorum ki, aktüerlerin hesabı yanlış olsa, bi
zim yine tahammülümüz yoktur. 

Muhterem arkaadşlar; biliyorsunuz, bana 
karamsar Maliye Bakanı diyorlar. Ben gerçek
te gözüme gözlük takıp etrafı seyretmek iste
miyorum. Ben doğrudan doğruya gerçek ne ise, 
onu g-örmek istiyorum. Karamsar bir Maliye Ba
kanı olmamaya elimden gelene gayret ediyo
rum. 

Ama izin verin bizim teknisyen dediğimiz 
kimselerin sözünü kabul edeyim. Aksi takdir
de mâruz kalacağımız hüsran çok büyük olur. 
Ondan dolayıdır ki, bunu böyle kabul ediyoruz. 

Kaldı ki, diyorum ben, 219 milyon, zait 600 
milyon dediler.. 600 milyon değil emekli ikra
miyelerinin ilâvesi. Bana arakadaşlarım 400 
milyon filân diyorlar. Zait o. Gene bizim için 
gayrikabili tahammül değildir. 

Şimdi, eğer bu noktadan gidersek, benim 
huzurunuzu bu rakamları arz etmek için işgal 
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ettim. Huzurunuzu daha başka türlü ekonomik, 
sosyal ve saire vaziyetlerden anlatmam lâzım
dı. Bendeniz şunu arz edeyim ki, ben bu husus
larda konuşmak fikrinde değilim ve beni bu hu
suslarda konuşturmak da caiz değil. Neden? 
Hep bütün arkadaşlar durumumuzu, ekonomik 
sosyal durumumuzu biliyorlar ve şunu söyliys-
yim ki, benim bedbinane denilen konuşmala
rım, yani televizyondaki konuşmam radyo onu 
almıştır. Gazeteleri bir tarafa bırakır da, o te
levizyon konuşmasını bizzat, veyahut radyonun 
verdiğini bizzat tetkik buyurursanız, hemen si
ze şunu söyliyeyim ki, harfiyen, mübalâğasız
dır. Mübalâğasızdır ve gene arz ediyorum; bi
zim enflâsyonist bir baskı altında ezilmememiz 
için Parlâmentonun bizi, her şeyden evvel, hi
maye etmesi elzem ve zaruridir. 

Bu emekli maaşlarının miktarına gelince; 
muhterem arkadaşlar, bendeniz birinci smıf 
Devlet memuriyetinden emekliyim. 1 210 lira 
alıyordum. 1 900 - 1 890 liraya çıktı. Şimdi, 
3 400 lira net olarak veriliyor. Bu memleketin 
umumi hayat seviyesi muvecehesinde bu raka
ma bendeniz daima şükran hissi duyuyorum ve 
hayatımı ona göre tanzim etmeye çalışacağım, 
buradan ayrıldıktan sonra da. Bu rakamı küçük 
görmek ve emeklilere lâzımgelen yardım yapıl
mıyor demek, bilmiyorum ama, benim için hiç 
olmazsa şahsan mümkün değil. Tasavvur buyu
run ki, bundan evvelki emekliler ne kadar az 
bir para alıyorlardı. Keşke Devletin malî ikti
darı olsa ve keşke emeklileri de Devlet perso
nelinden çok daha fazla seviyelere yüksel fcebil-
sek. Ama böyle kalkınma çırpıntıları içintf 3 
olan ve de her aylık normal tediyeleri nasıl ya
pacağım diye çabalıyan bir Hükümet ve bir 
maliye karşısında bulunduğunuzu da ilâveten 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ersü, buyurun. 

VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, Sayın Tüzün ve Sayın Karaman'm sorula
rından sonra benim sorumu artık tekrar sor
maya lüzum duymuyordum. Ancak, Sayın Ba
kan izahatlarında dereceler arasındaki 4 iî& -bi
rinci dereceler arasındaki dengesizliğin Perso
nel Kanunundan geldiğini, teknisyenler böylo 
söyledi, işaret buyurdular. Halbuki bu kat sa
yılar tesbit edilirken hiçbir bilimsel, hiçbir ka
nuni mesnede dayanmadan 0,90 - 0,89 dan aşa 

I ğı - yukarı doğru çıkıyor. Eğer bir adaletsizlik 
mevcutsa, iki mevcuttur, kendileri ifade buyur
dular bunu. Her hangi bir % 1 - 2 yi değiştir
mek suretiyle bu adaletrizliği gidermek müm
kün olduğunu ifade buyururlarsa, ben bu ada
letsizliği giderilmiş buluyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, beraberinizde ol-
mıyan malûmatı, dilerseniz yazılı olarak da bil
direbilirsiniz. Sorulan yazılı olarak da cevap
landırabilirsiniz. Buyurun efendim, takdir si
zindir. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Efendim, benim için mühim olan 
bu kanunun portesidir. Açık açık Devlete ma
liyetidir. Maliyeye maliyetidir. Benim için mü
him olan budur. Eğer bu maliyet artmadan bâzı 
değişiklikler içerisinde yapılması zaruri ise, bu 
hususta bilgili olan sayın senatör arkadaşları
mın emrine teknisyenlerimi veririm ve o teknis
yenler birlikte bunu tetkik ederler ve değişti
rirler. Benim bir tek istirhamım vardır Yüksek 
Meclisten, portesine halel gelmemelidir. Bu 
şart dâhilinde muhterem arkadaşlarım, teknis
yenler emirlerindedir. İstedikleri gibi haksız
lıkları düzeltebilirler. 

BAŞKAN — Saym Ural, buyurun. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 
Sayın Maliye Bakanının izahlarından ve evvel
ce çıkan kanunların tatbikatından da anlaşılı
yor ki, devlet memurlarımızın maaşlarına % 
160 nisbetinde bir zam yapılmış, bir ayarlama 
yapılmıştır. Ama, gene bütün bu izahattan ve 
tablodan anlaşılmaktadır ki, bu zam yapılır
ken, bu ayarlama yapılırken % 160 nisbetinde, 
bunun malî portesi ciddî hesaplara, ilmî hesap
lara dayandırılmamıştır ve büyük rakamlara 
baliğ olması sebebiyle Devlet bütçesi yük al
tında kalmıştır. Şimdi bu yükü daha fazla ar
tırmamak için anlıyoruz ki, Hükümetin gücü 
aynı nisbette hayat pahalılığından müteessir 
olan memurlara değil, emekliye geçmektedir. 
Bu çelişki Maliye için de, parlâmento için de, 
Devlet için de büyük ve ağır bir vebal teşkil 
edecektir. Sayın Bakan arkadaşımdan bu bah
settikleri hesapları, bir an önce ortaya çıkar
malarını ve emeklilerin bugün, şurada tescil 
edilmekte olan mağduriyetlerinin bir an önce 
giderilmesi yolunda çaba sarf etmelerini temen-

I ni ve istirham ediyorum. 
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BAŞKAN — Bu bir istirham efendim, soru 
değil. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sorudur efen
dim. Buyurun efendim. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, elimde ge
ne Maliye Bakanlığının, Emekli Sandığının 
teknisyenlerinin bir arada hazırladığı bir not 
var, bana verilmiş bir not var. Not aynen şöy
le : Aylıklarda meydana gelen artış 1966 yı
lında avansla birlikte alman aylıklara uygula
nan zam % 67 oranında olmuştur. 

Tasarruf bonosu aylığa dâhil edildiği takdir
de artış oranı % 82 dir. Emekli aylıklarına 
1101 sayılı Kanunla 1 . 3 . 1969 tarihinden 
itibaren % 40 oranında zam yapılmıştır. Bu 
tasarı ile bu aylıklara ortalama % 86 oranında 
zam uygulanmaktadır. Görülüyor ki, görevli 
aylıklarına yapılan zam % 82, emekli aylıkla
rına yapılan zam % 86 dır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, hemen şunu 
söyliyeyim ki, iş geliyor Personel Kanununa. 
Bu Personel Kanunu ele alınmıştır, hatalarının 
tashihi için. Evvelâ şurasını arz edeyim; Per
sonel Kanunu neden hatalıdır? Personel Kanu
nu yepyeni bir kanundur. Bu kanunu hatasız 
yapabilmek için 15 sene, Maliyedeki arkadaş
larımın, teknisyenlerin 15 sene çalışması lâ-
zımgelirdi. Ben Bütçe Malî Kontrol Umum Mü
dürü idim, bu işe teşebbüs ettik. Teşebbüs et
tiğimiz zaman Amerika'yı tetkik ettik, Ameri
ka'da Manhattan Belediyesi bu işe 1932 de baş
lamıştı. 1949 da hâlâ devam ediyordu, bitmi
yordu. Memurların sınıflandırılması ve sairesi 
bu kadar güç bir şeydir. Ben şimdi arz ediyo
rum, sayın selefimi hakikaten huzurunuzda 
müdafaa etmek gibi bir garip hale düşmek is
temem. Ama, insaf buyurun, Parlâmento ola
rak, efkârı umumiye olarak siz benim selefime 
bu müddeti verdiniz mi? Yani bu müddet be
nim selefime verilmiş de, yıllarca 15 sene bu 
kanun üzerinde çalışmasına müsaade edilmiş 
mi? Ben emekli olarak dışardan seyirci idim ve 
bana bu hususta hiçbir mesuliyet düşmezdi. 
Ama, kabul edin ki, büyük tazyikler altında 
bırakılmıştır Maliye. Gerçek budur. Şimdi bu
nu böyle ele alınca mazur görmek lâzımdır. Biz 
bir kanun hazırladık. Yani Devlet memurlarıy
la ilgili Personel Kanununu düzeltmeye say eden 
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bir kanun. Bu kanun muvaffak olacak mı? Bü
tün her yerde her zaman söylüyorum, muvaf
fak olması için çalışacağız. Ama muvaffak olup 
olmıyacağını bilmiyorum. Bunun için esaslı bir 
reform yapılacak olduğu zaman yıllar ve yılla
rı vereceksiniz. Yıllar ve yıllar. Rica ederim 
komik telâkki etmeyin. Meselâ; bir yirmi yıl 
vereceksiniz. Yirmi yıl yabancı mütehassısları 
getirtip başlıyacağız. Maliye Müsteşarının Dev
let içerisindeki değeri nedir? Nafıadaki muha
sebe müdürünün değeri nedir, valinin değeri ne
dir? Bunu tamamen yabancı, bitaraf, bunu bir 
prestij meselesi yapmıyacak hususi heyetlere 
tetkik ettirip sıralamalara gideceğiz ve sırala
ra girdikten sonra, arada nirengi noktalan tes-
bit edeceğiz, aradakileri dolduracağız ve diye
ceğiz ki, hah, işte doğru sınıflandırma budur. 
Bunu böyle yapmazsak, ne kadar aklımızı, ze
kâmızı, bilgimizi kullanırsak kullanalım, ka
bul etmek lâzımgelir ki, sürçmeler vâki olacak
tır. Gerçek budur arkadaşlar. Nasıl, sayın ar
kadaşların söylemesine rağmen gözüme pembe 
bir gözlük takamıyorsam ve size ekonomik va
ziyeti rahat, kolay gösteremiyorsam, evvelki 
veya sonraki bütün Hükümetin tasarruflarını 
da olduğu gibi huzurunuzda aksettirmeyi bir 
vazife bilirim. Bendeniz hiçbir zaman, hiçbir 
suretle böyle mesuliyet almış kimselerin, hiç
bir his altında kalmalarını ve doğru sözden ay
rılmalarını kabul etmiyen bir şahsiyetim. Bunu 
benim kırk senelik hayatımı bilen arkadaşlar 
da bilirler. Hattâ ümidederim ki, dün pek fe
na bir şekilde bana çatan sayın Deliveli de bu
nu bilir. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Söz 
istemiştim. 

BAŞKAN — Konuşmalar bitti efendim. Te
şekkür ederiz Sayın Bakan. Komisyonun öner
geler üzerinde bir mütalâası var mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan; müsaade 
ederseniz buradan arz edeyim; Kanuna bağlı 
gösterge tablosu, Emekli Sandığının resmî dos
yaları üzerinde aktüerler tarafından yapıl
mış hesaplara müstenit, tesbit edilmiş bir tab
lodur. Bu tablonun ifade ettiği malî porteyi 
biraz önce Sayın Maliye Bakanı kürsüden ifade 
ettiler. Gösterge tablosunda yapılacak değişik-
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ligin 219 milyon mu, 228 milyon mu olduğu şek
lindeki iddiaları kabul etmeye imlkân yok. Bu 
şekilde bir hesabın yapılabilmesi için Emekli 
Sandığı dosyalarının teker teker elden geçiril
mesi ve bunların ikramiyeler dolayısiyle de ma
lî portesinin hesabı suretiyle bir neticeye va
rılması gerçektir. Biraz önce Sayın Ur al'm da 
ifade ettikleri şekilde, Personel Kanunu i le 
Devlet memurları aylıklarının hiçbir derece ve 
kademesinde % 160 nisbetine varan bir artış 
vâridolmamıştır. Memurlara Personel Kanunu 
ile yapılan ortalama artış oranı % 67 dir, bu 
kanunla emekli aylıklarına yapılan ortalama 
artış oranı % 86 dır. Bu itibarla önergelerin 
hiçbirine katılmadığımızı arz ederim. 

BAŞKAN" — Sayın Karaman ve Sayın Öz-
den'in önergelerini okuttum. Sayın Tanyeri de 
bu önergelere iştirak etmiş oldular. Şimdi öner
geleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

Şimdi Saym Tuzun'ün bir önergesi var. Ben
zeri bir önerge Sayın Aksoley tarafından daha 
evvel verilmiş, okunmuş ve reddedilmişti. 

Sayın Tüzün Komisyona maddenin geriveril-
mesini teklif etmektedir. Aynı maJhiyette Sa
yın Aksoley tarafından verilmiş olan önerge 
reddedilmiş olduğu için, bunu muameleye koy
muyorum. 

Şimdi Saym öztürkçine'nin bir takriri var. 
Başlıkla ilgili. 

Saym Başkanlığa 

Kanun başlığının aşağıdaki şekilde kabu
lünü saygı ile arz ederim. 

istanbul 
Rifat öztürkçine 

«5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa yeni ve ek geçici maddeler 
eklenmesine ve bu kanunla diğer kanunların 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı» 

BAŞKAN — Bir yeni kelimesi eklenmiş olu
yor. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — O şe
kilde değil Saym Başkan, komisyon ve hükü
metle şu şekilde mutabakata vardık. 

BAŞKAN — Bunu değiştiriyor musunuz? 
Bunu alıp yerine başka bir önerge mi verecek
siniz? 
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RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Lütfediniz. 
Başkanlığa 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanun tasarısının başlığının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini saygı ile arz ve rica 
edermi. 

istanbul 
Rifat öztürkçine 

«5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve kaldırıl
masına dair kanun tasarısı» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katı
lıyor mu efendim? Katılıyorlar. Önerge üze
rinde söz istiyen saym üye?.. Yok. önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi birinci maddeyi kabul edilen önerge 
istikâmetinde oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık 
oylarınıza sunulacaktır. 

Madde iki, şimdi arkadaşlarım, ikinci mad
de 13 ek maddeyi muhtevi bunları G-enel Ku
rul karar verdiği takdirde her ek maddeyi ayrı 
ayrı mütalâa edebilir, müzakere edebilir. So
nunda maddeyi topyekûn oylıyacağız. Bu iti
barla maddenin tümünü kıraat edelim. 

Madde 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek 
maddeler eklenmiştir : 

Ek Madde 1. — Aylıklarını Personel kanun
ları hükümlerine göre alan iştirakçilerin, emek
lilik keseneklerine, Personel kanunları gereğin
ce kazanılmış hak olarak aldıkları rütbe, kı
dem, derece ve kademelerin gösterge rakamla
rının katsayı ile çarpımı sonunda bulunacak ay
lık miktar esas alınır. 

İki yılda bir derece yükselmesine tabi bu
lunan iştirakçilerden, emeklilik keseneklerine 
esas aylıkları birinci dereceye yükselenlerin 
emeklilik kesenekleri, ilk yıl bu derecenin ilk 
kademesi, ikinci yıl ikinci kademesi ve üçüncü 
yıl son kademesi aylığı üzerinden kesilir. 

Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri ile dışardan atanan bakanlardan emeklilik 
keseneğine esas aylıkları birinci dereceye yük-
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selenlerin emeklilik kesenekleri, bu derecenin 
dördüncü kademesi aylığı üzerinden kesilir. 
[Emeklilik keseneğine esas aylıkları diğer de
recelerde bulunanların emeklilik kesenekleri 
ise, bu derecelerin beşinci kademesi aylıkları 
başlangıç alınarak kesilir ve yürütülür. 

Derece ve kademe göstergelerine eklenen 
rakamlar, emeklilik keseneğine esas aylığın tes-
bitinde nazara alınmaz. Ancak, 14 . 8 . 1970 ta
rihli ve 1323 sayılı Kanunun ek göstergeler ile 
ilgili hükümleri saklıdır. 

Ek Madde 2. — Aylıklarını Personel Ka
nunları. hükümlerine göre almıyan iştirakçile
rin emeklilik keseneklerine, tahsil durumları 
itibariyle personel kanunlarına göre girebile
cekleri derece ve kademelerin aylıkları esas alı
nır. Bunlardan daha önce emeklilik ile ilgili gö
revlerde bulunmuş olanların emeklilik kesenek
lerine, bu kanunun geçici 11 nci maddesinin 
hükümleri de göz önüne alınmak suretiyle, ön
ceki görevlerinde bıraktıkları derece ve kademe 
aylıkları esas tutulur. 

Bunların, bu görevlerinde emeklilik kesene
ği vermek suretiyle geçirdikleri her yıl için bir 
kademe ilerlemesi verilmek ve tahsil durumla
rı itibariyle, Personel Kanunlarına göre her de
recede geçirmeleri gereken en az süreler kadar 
kademe ilerlemesi yaptıktan sonra bir derece 
yükselmesi yapılmak suretiyle emeklilik kese
neğine esas aylıkları yükseltilir. 

Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kanunlarına ta
bi olarak geçmiş ve sigorta primi ödenmiş sü
relerinin her yılı bir kademe ilerlemesine ve 
tahsil durumlarına göre her 3, 4 veya 5 yılı bir 
derece yükselmesine esas olacak şekilde, emek
lilik keseneğine esas derece ve kademe aylıkla
rı tesbit edilir. 

Ancak, bu suretle bulunacak emeklilik ke
seneğine esas aylıkları, fiilen aldıkları aylık, 
ücret veya ödeneklerinden fazla olamıyacağı 
gibi, tahsil durumları itibariyle, personel ka
nunlarına göre yükselebilecekleri derecelerin 
'son kademe aylıklarından da fazla olamaz. 

Şu kadar ki, sigorta primi ödenmek sure
tiyle geçen sürelerin değerlendirilmesinde, da
ha önce her hangi bir şekilde değerlendirilmiş 
veya 18 yaşından önce geçen veyahut intibakın 
yapıldığı tarihteki tahsil derecelerinden daha 
aşağı bir tahsil derecesinde sigorta primi öde

mek suretiyle geçirdikleri süreler dikkate alın
maz. 

Ek Madde 3. — Sosyal Sigortalar Kurumu
na tabi görevlerde bulunduktan sonra iştirakçi 
olanların, emeklilik keseneklerine, personel ka
nunları gereğince kazanılmış hak olarak aldık
ları derece ve kademe aylıkları üzerine, sigorta 
primi ödemek suretiyle geçirdikleri sürelerin, 
her yılı bir kademe ilerlemesine ve tahsil du
rumlarına göre her 2, 3, 4 veya 5 yılı bir dere
ce yükselmesine esas olacak şekilde eklenerek 
bulunacak derece ve kademe aylığı esas alınır. 

Bunların, personel kanunlarına güre kaza
nılmış hak olarak aldıkları kademelerin iler-
letildiği veya derecelerin yükseltildiği sürece, 
emeklilik keseneğine esas kademeleri ilerletilir 
ve dereceleri yükseltilir. 

Ancak, bunların emeklilik keseneğine esas 
aylık derecelerinin yükseltilebilmesi için, tah
sil durumları itibariyle personel kanunları hü
kümlerine göre, en son yükselebilecekleri de
receleri geçinememeleri 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 dere
celerinden daha aşağı bir tahsil derecesinde si
gorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri sü
reler dikkate alınmaz. 

Sigorta primi ödemek suretiyle geçen süre
lerin, personel kanunları hükümlerine göre, 
memuriyette geçmiş sayılmak suretiyle, kaza
nılmış hak derece ve kademelerinin tesbitinde 
değerlendirilen kısımları, bu madde uyarınca, 
emeklilik keseneğine esas aylığın tesbitinde ay
rıca nazara alınmaz. 

Ek Madde 4. — Emekli, âdi malûllük ve va
zife mâlûlllüğii aylıkları, iştirakçilerin görev
den ayrıldıkları tarihteki emekli aylığı bağ
lanmasına esas aylıkları üzerinden, 7 . 2 . 1969 
tarihli ve 1101 sayılı Kanunla 5434 sayılı Ka
nuna eklenen ek 1 nci maddede yazılı nisbetle-
re 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, kat
sayının değişmesi halinde dahi, bağlanacak ay-
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lıkların hesabında ve bağlanmış aylıkların yük
seltilmesinde aynen muhafaza edilir. 

Ek Madde 5. — Bu kanuna g'öre bağlana
cak emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü 
ayLiklarının alt sınırı; 657 sayılı Kanuna bağlı 
gösterge tablosunun 16 ncı derecesinin 9 ncu 
kademesinde bulunan iştirakçiye 30 fiilî hizmet 
yılı üzerinden hesabedilecek emekli aylığıdır. 

Dul ve yetimlere ödenecek aylıkların alt sı
nırı; 

a) Dul ve yetim adedi 3 veya daha fazla 
bulunduğu takdirde 16 ncı derecenin 9 ncu, 

b) Dul ve yetim adedi 2 kişiden ibaret bu
lunuyorsa 16 ncı derecenin 7 nci, 

c) Dul ve yetim adedi 1 kişi olduğu tak
dirde, 16 ncı derecenin 5 nci, 

Kademesi üzerinden 1 nci fıkra esasları ge
reğince hesabedilecek emekli aylığıdır. 

Vazife malûlü erlerle, bunların dul ve ye
timleri hakkında da yukarıki hükümler uygu
lanır. 

Harb malûllüğü zammı ayrıca nazara alınır. 
Ek Madde 6. — Emekli, âdi malûllük, vazi

fe malûllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan 
ödeme yapılan iştirakçilere, her tam fiilî hiz
met yılı için, ek 4 ncü maddeye göre hesabe
dilecek aylık bağlamaya esas tutarların yarısı 
emekli ikramiyesi olarak verilir. 

Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 
30 fiilî hizmet yılından fazla süreler nazara 
alınmaz. 

Emekli, âdi malûllük veya vazife malûllü
ğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan öde
me yapılmadan ölen iştirakçiler için yukardaki 
esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tama
mı, aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan 
dul ve yetimlere 5434 sayılı Kanunun 68 nci 
maddesinde gösterilen hisseleriyle orantılı ola
rak ödenir. 

Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden 
iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye 
ayrılmalarında, yalnız sonradan geçen hizmet
lerine karşılık yukardaki esaslara göre emekli 
ikramiyesi ödenir. 

Şu kadar ki, evvelce verilmiş olan ikramiye 
ile sonradan geçen hizmetler için ayrıca tahak
kuk ettirilecek ikramiyenin hesabına esas alı
nan fiilî hizmet süreleri toplamı 30 yıldan faz
la olamaz. 

5434 sayılı Kanunun 88 nci maddesi kapsamı
na girenlerin emeklilik ikramiyeleri hakkında 
da yukardaki hükümlere göre işlem yapılır. 

Sandıkça tahakkuk ettirilecek emeklilik ik
ramiyelerini alamadan ölenlerin, ikramiyeleri 
kanuni mirasçılarına ödenir. 

Bu madde gereğince ödenecek emeklilik ik
ramiyesi ödendikçe, onayı veren kurumca, Sa
yıştay ve Danıştay başkanlarının ise kendi ku
rumlarınca, yazı ile istenilmesi üzerine en çok 
2 ay içinde faturası karşılığında sandığa ödenir. 

Ölenlerin hak sahiplerine ödenecek emekli
lik ikramiyesinin tahsili hakkında da yukarıki 
fıkra hükmü uygulanır. 

Ek Madde 7. — Bir meslek veya sanat oku
lunu bitirenlerden, Türk Medeni Kanunu hü
kümlerine göre kazai rüşt kararı almak suretiy
le Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi 
ve öğrenimleri ile ilgili görevlere atananlar 
hakkında, 5434 sayılı Kanunun 12 nci madde
sinde yazılı 18 yaşın bitirilmiş olması şartı aran
maz. 

Ek Madde 8. — Sihhî izin sürelerini doldu
ranlardan 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 süreler için kesenek ve karşılık alınmış ise 
geriverilir. 

Şu kadar ki, bağlanan aylıklar; görevlerin
den 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 
indirmeler giderilinceye kadar geri kalanların 
aylıklarına mütenasiben eklenir. 

Ek Madde 10. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri ile dışardan atanan bakanlardan 
daha önce emekliliğe tabi bir görevde bulun
muş olanlar, bu sıfatlarının devamı süresince 
(daha önce 23 . 10 . 1969 tarihli ve 1186 sayılı 
Kanunun geçici 5 nci maddesi gereğince Sos
yal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilmiş olsa
lar dahi) müracaatları halinde Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. 

13.6.1968 tarihli ve 1046 sayılı Kanun 
hükümleri, adı geçenlerin bu sıfatlarının deva-
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mı sırasında Sosyal Sigortalar mevzuatına tabi j 
olarak geçmiş hizmet süreleri hakkında da uy
gulanır ve intibakları buna göre yapılır. 

Ek Madde 11. — iştirakçilerin, 5434 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesinde yazılı kurumlarda, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna veya Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi bulunma
dan ücretli, geçici kadrolu veya gündelikçi ola
rak geçinen hizmetleri, 23 . 2 . 1965 tarihli ve 
545 sayılı Kanunla, 5434 sayılı Kanuna eklenen 
ek maddedeki esas ve oranlara göre borçlan
dırılır. 

Ek Madde 12. — 5434 sayılı Kanun ve ona 
ek kanunlara göre Sandıkla ilgilendirilenlerin 
emeklilik işlemleri; 

a) Re'sen emekliye sevk hallerinde, işti
rakçinin göreve tâyinindeki usule göre tâyine 
yetkili makamın, 

fb) istek üzerine veya yaş haddi veya ma
lûllük (Âdi ve vazife malûllüğü) hallerinde, 
iştirakçinin mensubolduğu kurumun en yüksek 
âmirinin, 

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 
belediye başkanları, illerin daimî komisyon üye
leri ile, Sandıkla ilgileri kesilmiş olup da bir 
kanunla bir kuruma bağlı olmaksızın iştirakçi
lik hakkı devam edenlerin, istek, maluliyet ve 
yaş haddi hallerinde daha önce Sandıkla ilgilen
dikleri en son kurumun en yüksek âmirinin, 
bunlardan bu görevlerinden önce iştirakçiliği 
olmıyanlarm son defa görev yaptıkları yer baş
kanının, 

d) Kurumların, yönetim veya Müdürler 
Kurulu üyelerinin istek, maluliyet ve yaş haddi 
hallerinde atanmalarında inhayı yapan kuru
mun en yüksek âmirinin, (Müdürler Kurulun
daki memur temsilcileri, bu göreve seçilmeden 
önceki görevi nazara alınarak yukardaki fık
ralar hükümlerine göre) 

e) Danıştay Başkanının istek, maluliyet 
ve yaş haddi hallerinde Başbakanlık, Sayış
tay Başkanının 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 müra

caat etmek şartiyle, bir defaya mahsus ol
mak üzere borçlanma isteğini geri alabilir. 

30 gün içinde istek geri alınmadığı takdir
de, borçlanma isteğinden dönülemez. 

BAŞKAN — ikinci madde görüldüğü gibi 
13 ek maddeyi ihtiva eden uzunca bir madde. 
Her ek maddenin ayn ayrı müzakere edilmesi 
ve oylanması hususunu takdirlerinize sunaca
ğım ; Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ek madde 1. — O halde şimdi ikinci mad
deye bağlı ek birinci maddeyi okutmaksızm mü
zakereye koyuyorum. 

iSöz istiyen sayın üye yok. önergeler vardır. 
Sayın Fehmi Alpaslan'ın evvelâ Millet Mec

lisi metninin benimsenmesine mütedair bir tak
riri var okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Şifahen arz ve izah edeceğim sebeplerle Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyonunca değiş
tirilmiş bulunan tasarının, madde 2, «Ek mad
de 1» inin Millet Meclisince kabul edilen şek
liyle kabul edilmesini arz ve teklif ederim, 

Saygılarımla, 
Artvin 

Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — İzaha lüzum görüyor musunuz, 
buyurun efendim. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Çok de
ğerli arkadaşlarım, ikinci maddenin «Ek 1 nci 
maddesi» üzerinde Geçici Komisyonumuzca du
rulmuş ve dördüncü fıkrayı tamamiyle ortadan 
kaldırmayı hedef alan ve tabiatiyle bu esastan 
hareket edildiği için yepyeni bir vaziyet mey
dana getiren değişikliklerle bu «ek madde 1» 
karşımıza gelmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, bu «gösterge üstü» diye tâbir edilen 
rakamların emekliliğe sayılıp sayılmaması me
selesinin bir hayli ileri derecede ters yoruma 
tutulduğunu görüşmelerden, kulisteki konuşma
lardan anlıyoruz ve bu maddenin teklifi ile san
ki, mahza hâkimler tutuluyormuş, bu madde 
sureti mahsusuda hâkimler için va'zedillyormııs 
gibi bir yaygın kanaatle karşı karşıya bulunu
yoruz. Esasında mesele yalnız hâkimler mesele
si değildir. Yıllar yılı 150 lira aslî maaş almış 
va bu asli maaşını aldıktan sonra da evvelki 
mevzuat içerisinde 100 + 200 leri de almış olan 
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yüksek makamları işgal etmiş zevat vardır. 
Bunların durumu da bu maddenin içinde müta
lâa edilebilecek mahiyettedir. Yine bâzılarına 
göre; efendim, yani «hâkimlere Personel Ka
nununun yedinci maddesi ile bir imkân verdik; 
falan yerdeki bir sorgu hâkimi de (1 000+200) ü 
alma imkânına sahiptir. Yani ne imtiyazı var
dır ki diğer memurdan bu rakamının da emek
liye sayılması mümkün kılınsın» gibi bir yanlış 
görüş içerisinde bulunulmaktadır. Arkadaşlar 
bir kere hâkimler mevzuunda mutlak surette 
bir yanlışlık içerisindeyiz. Hâkimlerin içerisin
de (1 000+200) rakamına hak kazanmış olan
lar, her şeyden evvel, yüksek yargı organların
da vazife almış bulunan başkanlar ve üyeler
dir. Anayasa Mahkemesinde, Yargıtayda, Da-
nıştayda, Sayıştaydaki zevattır. Bunun dışında 
Hâkimler Kanununa göre birinci sınıfa ayrılma 
imkânını bulmuş ve yalnız birinci sınıfa ayrıl
ma imkânını bulmakla kalmamış, yüksek mah
kemelere seçilme yeteneğine her bakımdan sa
hip, sicili ve sairesiyle oraya sahibolup da kı
demi de yükselmiş bulunan mahdut sayıda un
surlar vardır. Ve şimdiye kadar olanlar böy
ledir. Bundan sonraki düzen, şüphesiz ki, 
yeni kanun çerçevesinde yürüyecektir. «Mülkün 
temeli adalet» istiyoruz, Adalette slvrilmiş, yük
sek mercilere gelebilmiş, bu imkâna kavuşmuş 
olanları hakikaten başımız düştüğü zaman değe
rinde mütalâa ediyoruz. Ama Millet Meclisi
nin kabul ettiği ve Sayın Maliye Bakanının 
da bizim komisyonumuzda ve Cumhuriyet Se
natosunun huzurunda, «Millet Meclisinin kabul 
ettiği kısma aman yeni bir ek yapmayın» diye 
âdeta orada geçmiş olan esası - zaten malî 
portesi itibariyle meseleleri mütalâa ettikleri
ni ifade ettiklerini ifade ettiler - bu kısma hiç 
dokunmadıkları halde, bizim komisyonumu
zun hangi görüşle, hangi inanışla bu konuyu 
ortadan kaldırmak suretiyle Millet Meclisinin 
metninden döndüğünü anlamaya imkân yok
tur. Zannederim ki, konuşmalardan aldığım in
tiba odur, bizim Geçici Komisyonumuz demin 
de arz ettiğimiz gibi, «Canım efendim bir sor
gu hâkimi de bundan mı istifade edebilecek» 
gibi tek başına hâkimlerden de ters bir misâl 
almak suretiyle hareket etmiş bulunuyor. Me
sele bu değildir. Tekrar ediyorum, bu «Gös
terge üstü» rakamına mazhar olacak olan Ana

yasa Mahkemesinin Başkanı, üyesi; Yargıtayın 
Başkanı, üyesi; Danıştaym Başkanı, üyesi; Sa-
yıştaym Başkanı, üyesi gibi zevattır. Arkadaş
lar eğer Türkiye'de emekli mevzuatında hiçbir 
ayrı - gayrılik gütmeyeceğiz diyorsak o zaman 
kimsenin bir diyeceği olmaz. Ama buna emsal 
bulunursa, o takdirde bir Anayasa Mahkeme
sini de emsalinden ayrı bir vaziyette mütalâa 
etmenin büyük haksızlık olduğunu huzurunuz
da kemâli ciddiyetle ifade ediyorum. 

«Var mı» diye bir ses geliyor. Muhterem 
arkadaşlarım, Askerî Personel Kanununun ta
nıdığı haklar vardır. Şüphesiz ki, onun karşı
sında itirazla bulunan hiçbir arkadaşımız da 
çıkmamıştır. Nedir, albay rütbesi ile general 
rütbesi arasında elbette haklı farklılığı ortaya 
koyacak bir vaziyet meydana gelsin diye düşü
nülmüştür. Biz de bu hakkı tescil etmiş bulunu
yoruz. doğrudur. Müsaade buyurun iptidai 
mahkemedeki bir hâkim ile birinci sınıfa yük
selmiş ve yüksek dereceli mahkemede vazife 
alma imkânına kavuşmuş bir hâkim arasında
ki, fark da bu şekilde «Bu maddeyi Millet 
Meclisinden gelen şekli ile değerlendirerek or
taya koymayı da bu vesile ile başarmış olalım. 
O itibarla üzerinde yürütülen mütalâaların 
hiçbir suretle isabetli olmadığını ve Millet Mec
lisinin kabul ettiği şeklin çok isabetli bulun
duğunu ars etmek suretiyle önergemi takdim 
ettim. Bizim komisyonumuzun kabul ettiği şek
lin değil, Millet Meclisinin kabul ettiği şeklin 
lütfen iltifatınıza, itibarınıza mazhar olmasını 
istirham ediyorum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri lehinde mi, 
aleyhinde mi efendim? 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Aley
hinde. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyonu Millet Meclisinden 
gelen metinde değişiklik yapmak suretiyle eşit
lik prensibine olduğu kadar, kanun tekniği 
prensibine de uygun hareket etmiştir. Meseleyi 
sayın arkadaşımın ifade buyurduğu gibi mücer
ret hâkimler noktasından almakta isabet yok
tur. Bir kere hâkimler için yeni bir personel 
kanunu çıkacaktır. Kendileri 1327 sayılı Kanu
nun geçici 8 nci maddesinde 1327 sayılı Kanun-
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da misafir olarak bulunmaktadırlar. Hatırlıya-
cakları gibi, Yüce Senatonun hatırlıyacağı gibi 
1327 sayılı Kanun müzakere edilirken ek gös
tergelerin umumi mahiyette olması prensibinin 
vâzı karşısında Hükümet bu şekilde bir beyan
da bulunmuştu. Umudediyoruz ki, Sayın hâ
kimlerimiz için yeni bir personel kanunu ted
vin edilecek ve bu personel kanununda belki 
Askerî Personel Kanununun değişik 8 nci mad
desinde konulduğu gibi, bu ek göstergeler 
emekliliğe sayılır şeklinde bir hüküm ihtiva 
edecektir. Bugün 1327 sayılı Kanunun 43 ncü 
maddesinin değişik son fıkrasında kabul edilen 
ek göstergelerin emekliliğe sayılmıyacağı bura
da sarahaten ifade edilmişti. Şu halde bir ka
nun değiştirilecekse, ancak kendi bünyesi ve 
metni içinde değiştirilebilir. Aksi takdirde tak-
nin, kanun yapma tekniğine aykın bir durum 
yaratabilir. 

Bu itibarla, meseleyi yani Cumhuriyet Se
natosunun Geçici Komisyonun bu fıkrayı Mec
listen geldiği şekilde değil de, yeniden tedvin 
edilmesi vetiresini, keyfiyetini mücerret hâkim
ler noktasından almakta isabetsizlik, hattâ 
haksızlık vardır. Biz grup olarak bu görüşe iş
tirak etmiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu olarak taknin tekniği noktasından oldu
ğu kadar, eşitlik prensibi noktasından da Geçi
ci Komisyonun metnini benimsiyoruz. Çünkü, 
Emekli Kanununda yaptığımız tadillerle ve 
özellikle çok söylendiği için artık herkesin nu
marası, ismi hafızasına nakşedilmiş olan 1101 
sayılı Kanunun sebebi teşriî, sebebi taknini, 
emeklilik muamelelerinde çeşitli sektörlerde vü
cuda getirilmiş olan eşitsizlikleri, adaletsizlik-
eri tevhidetmek suretiyle bir kanun halinde 
tedvin etmekti. Şimdi hatırlarsanız, 1327 sayılı 
Kanunun 43 ncü maddesi müzakere edilirken, 
ek gösterge ilâvesi, ancak 1, 2, 3, 4 ncü derece
leri işgal eden idareci, yönetici sınıftaki kim
selere Bakanlar Kurulu kararı ile ve Devlet için 
taşıdığı ağırlık göz önünde bulundurulmak su
retiyle ek gösterge verilebileceği karara bağlan
mış ve bunun müktesep hak teşkil etmiyeceği 
ve emekliliğe intikal etmiyeceği bu kürsüden 
sarahaten beyan edilmişti. Şu halde, bir taraf
tan 1, 2, 3, 4 ncü dereceleri işgal etmekle bera
ber Bakanlar Kurulu kararı ile ek gösterge ala
mamış olanlar, diğer taraftan yönetici sınıfta 

bulunmadıkları için bu dereceleri ihraz etmiş 
oldukları halde ek gösterge alamamış olanlar
la, almış olanlar arasında emeklilik alanında 
yeni bir eşitsizlik vücuda gelecek ve bu, memur
lar ve emekliler arasında büyük bir huzursuz
luk yaratacaktır. Bu itibarladır ki, Grupu-
muz Geçici Komisyonun metnini desteklemekte 
ve Sayın Fehmi Alpaslan'ın verdiği önergenin 
aleyhinde bulunmaktadır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Önergenin 

lehinde söz istiyorum. 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Komisyona 

soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Komisyondan sorunuz var... 

Buyurun efendim. 
Muhterem arkadaşlar, yalnız bir şey sora

yım rica ederim, aleyhinde konuşacak var mıy
dı?.. Yok. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Lehinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde konuşuldu. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Önergenin 

aleyhinde. 
BAŞKAN — Önergenin aleyhinde mi efen

dim? («Aleyhinde konuşuldu» sesleri) Sayın 
Fehmi Alpaslan önergesini izah için söz aldılar, 
önergenin sahibidirler Siz söz mü istiyorsunuz 
efendim? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Önergenin 
lehinde. 

BAŞKAN — Önergeyi veren önergesini izah 
etmek hakkını haiz. Bu bakımdan Sayın Fehmi 
Alpaslan'a söz verdim, önergelerini izah ettiler. 
Zatıâliniz lehinde mi konuşacaksınız? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet. 
BAŞKAN — Lehinde konuşacaksınız. Sayın 

Çumralı, sorunuzu sonra sormanızı rica ediyo
rum. 

Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım; önergeyi veren 
sayın arkadaşımız Alpaslan durumu huzuru
nuzda açıkladılar. Önergenin aleyhinde konu
şan arkadaşımda kendi fikrini ve Grupunun 
fikrini huzurunuzda ifade buyurdular. 

Meslekleri birbirinden ayırmak çok güc şey
dir. Ama, her meslekte o mesleke lâyık, o mes-
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leki bütün ciddiyetiyle alıp yürütecek insanlara I 
da memleketimizin büyük ihtiyacı vardır. Ben I 
sırf bu yönden sayın arkadaşım Alpaslan'ın fik- I 
rine iştirak ettiğimi belirtmek için huzurunuza 
geldim. 

Her meslekin kendisine göre hareket sahala
rı oldukça genişler, daralır. Fakat bu meslekin 
içine giren, bu meslekte yakinen alâkası bulu- I 
nan arkadaşlarım bilir ki, hâkimlik mesleki di- I 
ger devlet memuriyeti ile kabili kıyas değildir. 
Tamamiyle kanun ve nizamların çerçevesi içe
risinde vazifesini bihakkın yapabilmek için öm
rü boyunca kendilerini birtakım sıkıntıya verip, 
herkesle temas imkânını hesap ede ede hareket 
eden bir meslektir bu. Bu bakımdan Personel 
Kanununun getirdiği hükümleri Emeklilik Ka
nununa da intikal ettirmekte büyük bir adalet 
olacaktır. Ben hâkim olacağım diyen bir insan 
yaşayışında birtakım kendisini sıkıntılara mâ- | 
ruz bırakmak mecburiyetindedir. Bu bakımdan 
emekliliğinde bu 1 000 (artı'nm) üstündeki 
miktarlar emeklilik maaşına intikal ettirilme-
diği takdirde hâkimlik mesleki diğer meslekler
den üstün olarak kabul edilir, kendilerine Ana
yasanın getirdiği hüküm muvacehesinde bir 
yargı organı devletin bünyesinde bir sıfat ve
rildiğine göre, bu organlarda çalışan elemanla
ra da Personel Kanununun getirdiği hükümler 
gibi Emeklilik Kanununda da bir hak tanımak
ta fayda vardır. 

Saygılar sunarım. 

SALÎH TÜRKMEN (Ağrı) — Saym Baş
kan, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü 
konuşurken «grupumuz» tâbirini kullandı. Fil
hakika arkadaşım grup sözcüsüdür ama, grup
ça bu takririn aleyhinde bir karar alınmış de
ğildir. Ben grup kararı ile bağlı değilim. Ben 
takririn lehinde oy kullanacağım, arkadaşlarım 
da. Binaenaleyh grupça aleyhte alınmış bir ka
rar yoktur. 

BAŞKAN — Beyanınız zabıtlara geçmiştir, 
tavzih görmüştür efendim. 

Sayın Çumralı bir sualiniz vardı, buyurun 
efendim. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Bu madde 
Millet Meclisi komisyonlarında, Millet Meclisi
nin Umumi Heyetinde kabul edilmiş ve Senato
ya gelmiştir. Senato Geçici Komisyonu bu mad
deyi Millet Meclisinin kabul ettiği şeklinden | 

gayri, şimdi okunduğu şekilde kabul etmesi se
bebini lütfen izah etsinler. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Köker. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 

KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, biraz ön
ce takririn aleyhinde konuşan Sayın Tanyeri'-
nin de açıkça ifade ettikleri üzere, gösterge üs
tü rakamların ancak Bakanlar Kurulu kararna
mesiyle tâyin edilecek yerlerde hizmet gören 
devlet memurlarına verileceği ve bu vazifenin 
ifasına münhasır bulunduğu bu kürsüden o za
manki Sayın Maliye Bakanı tarafından bir su
ale karşılık olarak beyan olunmuş ve Personel 
Kanununun müzakeresine ait zabıtlara da bu 
şekilde tescil edilmiştir. 

Önerge ile ilâve edilmesi istenilen husus, Hü
kümet tasarısında da mevcut değildi. Bu ara
da, Anayasamızın yüksek yargı organları ara
sında saydığı Askerî Yargıtay üyelerinin de 
madde şümulüne alınması düşünülmüş ise de, 
ordu hiyerarşisini bozacağı gerekçesiyle Askerî 
Yargıtay üyelerinin ve askerî hâkimlerin bu 
madde şümulüne sokulması mümkün olamadığı 
da göz önüne alınarak, Geçici Komisyonumuz
da, maddenin tamamının yani gösterge üstü 
ödeme yapılmasını temin eden kısmının çıkarıl
ması kabul edilmiştir. Bu vesile ile Sayın Çum-
ralı'nin suali dolayısiyle bu önergelere katıla
madığımızı arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen

dim? 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. O halde Sa

yın Fehmi Alpaslan'ın biraz evvel okuttuğum 
önergesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir önerge daha 'var, okutuyorum : 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Tasarının 2 nci maddesi ek madde 1 in Mil
let Meclisinde kabul edilen şekliyle kabulü hak
kında yaptığım teklif Yüksek Senatoca kabul 
buyurulmadığı takdirde, sözü edilen maddenin 
4 ncü fıkrasının, arz edeceğim sebepler nazara 
alınmak suretiyle, aşağıdaki gibi değiştirilerek 
kabul buyurulmasmı arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Artvin 

Fehmi Alpaslan 
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Ek madde 1. — «Anayasa Mahkemesi, Yar
gıtay, Danıştay, Sayıştay Başkan ve üyeleri ile 
Cumhuriyt Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet 
ikinci başsavcıları ve Yargıtay Cumhuriyet 
savcıları, Danıştay Başkanunsözcüsüne 31.7.1970 
tarih ve 1327 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanuna 
eklenen ek geçici 8 nci madde gereğince yapı
lan aylık ödemeler, emeklilik keseneği ve aylı
ğın hesabında esas alınır.» 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan, 4 ncü 
fıkra dediğiniz ek maddenin sonuncu fıkrası 
oluyor öyle mi efendim? Bir yanlışlık yapmıya-
lım. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkanım, burada 4 ncü fıkrada : «Birinci de
recenin son kademe aylığını kazanılmış hak 
olarak alıp da bu kademede bir yıl emeklilik 
keseneği ödiyenlerinden».. 

BAŞKAN — Efendim? 

FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — «Ödiyen
lerinden, ek gösterge rakamı bulunanların..» 

BAŞKAN — Şimdi, birinci (Ek madde 1 .) 
1, 2, 3, 4 ncü fıkra «derece ve kademe gösterge
lerine eklenen rakamlar» diye başlıyor. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Affeder
siniz, ben Millet Meclisinin metnini okumuşum. 

BAŞKAN — Dikkatimi çekti, onun için arz 
ettim efendim. Numarasını söyleyin, biz bura
da tashih edelim. 

FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkanım, madde 2 nin ek maddesinde 4 ncü 
fıkra derken, Millet Meclisi metnindeki şekle 
göre.... 

BAŞKAN — Söylemiştiniz. 

FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Yani, üzerinde müzakere yap
tığımız komisyon metnine bir ilâve metin getiri
yorsunuz. Nereye koymak istediğinizi öğrenmek 
istedim, onun için sordum. 

FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — En so
nuna. 

BAŞKAN — Yani, «Derece ve kademe gös
tergelerine eklenen rakamlar,» fıkrası batki ka
lacak, sonuna eklenmesini istiyorsunuz. 

FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde görüşmek 
istiyen var mı, lehinde, aleyhinde?... Yok. Ko
misyon ne düşünüyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YÎĞİT 
KÖKER (Ankara) — Efendim, biraz önce açık-
dığmuz gerekçe sebebiyle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Hükümet ka
tılıyor mu efendim? 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet de katılmıyor. Tak
riri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir başka önerge var, okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 1605 sıra sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu değişikli
ği tasalısının 2 nci maddesi ile eklenen ek 1 nci 
maddesinin sonuna, beşinci fıkra olarak, aşağı
daki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

«Anayasa Mahkemesi asil ve yedek üyeleri, 
birinci sınıf hâkim ve savcılarla Danıştay ve Sa
yıştay kanunlarına göre birinci derece kadroda 
bulunanlar, hâkimlik ve savcılık meslekinde 
ve bu meslekten sayılan görevlerde bulunan
lar, Anayasa Mahkemesi raportörleri, Danış
tay ve Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay 
savcı yardımcılarının gösterge üstü rakamla
rın ilâvesi ile bulunacak aylıklarının tutarı; 
emeklilik keseneği ve aylığının hesabında esas 
alınır.» («Geriye al, aynı mahiyette» sesleri) 

BAŞKAN — Aynı mahiyette olduğu içtin... 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Değil 

efendim. 
BAŞKAN — Değil mi efendim? O halde bu

yurun önergenizi izah ediniz. Daha evvel oy
ladığımız önerge ile farkına bilhalsısa temas et
menizi rica ederim. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 
tasarının ikinci maddesinin getirmekte olduğu 
ek maddelerinden birinci ek maddede yapıl
ması düşünülen değişikliği esasında bendeniz 
şu şekilde düşünmüş idim. Son fıkrası: 

«Derece ve kademe göstergelerine eklenen 
•^kamlar emeklilik keseneğine ve aylığına esas 
olur.» 
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Bunu düşünürken şöyle bir fikre sahiptim, 
Gösterge üstü rakam veriyoruz. Bir hâkim 
stajını bitirip ilk tâyin edildiği andan itibaren 
gösterge üstü rakama hak kaşanıyor ve emek
lilik müddetini dolduruncaya kadar bu rakamı 
alıyor. Fakat, emeklilik müddetinin bitiminden 
itibaren biz bu gösterge üstü rakam dolayısiyle 
almakta olduğu maaş farkını kendisinin elinden 
geri alıyoruz. Bu gayriâdil bir durumdur. 
Bunun önlenmesi icabeder kanaatinde idim. 
Faıkat, bu seldi ile fıkrayı değiştirdiğimiz tak
dirde, neticesi itibariyle, diğer maddeleri de, 
Z:\kcL £3ç~n hükümlerin ds bâzı revizyona tabi 
tutulması icabettiği sonucuna vardım ve bunu 
bu mahzurdan beri kılmak üzere, arz ettiğim 
önargoyi takdim ettim. Biraz evvel okunan 
önerge ile benimkinin arasında şu fark vardır. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Daha 
geniş. 

ORHAN KÜRÜMOĞLü (Devamla) — Evet, 
daha geniştir. Biraz evvel okunan önerge sa
dece birinci derece hâkimleri esas almış idi. 
Bendenizin önergesi ilk hâkimliğe tâyinden iti
baren emeklilik müddetini dolduruncaya kadar 
almakta oldukları gösterge üstü ralkamlarm 
emekliliğe tabi olması, keseneğe tabi olması ve 
neticede de onun üzerinden emeklilik maaşı 
bağlanması esasına dayanmaktadır. Bu sebep
le önergem diğerinden farklıdır. 

Muhterem üyeler, önergem okundu ve Yü
ce Heyetiniz bunu dinledi. 

Ben bu önergeyi takdim ederken üç sebep 
dikkate alarak önergemi tanzim ettim. 

Birincisi; şimdi, komisyonun kabul ederek hu
zurunuza getirmiş bulunduğu ek birinci madde
nin son fıkrasında şöyle bir hüküm var: «An
cak» kelimesi ile başlıyor, «14 . 8 . 1970 tarihli 
ve 1323 sayılı Kanunun ek göstergeler ile ilgili 
hükümleri saklıdır.» Böyle bir tefrike neden lü
zum görüyoruz? Eğer kanun ise umumiyet 
prensibine dayanarak herkesi aynı şartlardan 
istifade imkânına kavuşturmamız icabeder. Bu
rada 1323 sayılı Kanun bendenizin, müzakere 
edildiği zaman üzerinde durarak; «sivil Perso
nel Kanununda. 1327 sayılı Kanunda bu şekil
de hükümler mevcut olmadığı halde burada var
dır, bu sebeble değiştirmemiz icabeder» gerekçe
sine dayanarak önergeler verdiğim bir kanun 
tasarısıdır. Önergelerimden birisi kabul edildi, 

diğeri reddedildi. Kabul edilen önerge ile, Aske
rî Hâkimlerin emeklilik zamanındaki durumları 
maalesef diğer muvazzaf subaylara nisbeten 
çok değişik bir mahiyet aldı. Fakat, diğer öner
gem de kabul edilmiş olsa idi, gerek askerî hâ
kimler ile^ gerekse muvazzaf subaylar arasında
ki bu emeklilik yönünden olan tefrik ortadan 
kalkmış olacaktı. Ama, o zaman reddedilmiş 
olsa idi, bu gün askerî hâkimler yönünden böy
le bir mahzur halen mevcuttur. Bu önergemin 
birinci maksadı budur. Askerler arasında mev
cut olan bu ikiliği gidermek; birinci sebep bu. 

İkincisi; görev sırasında gösterge üstü ra
kamı biz ödüyoruz; ondan sonra, emekliliğe gel
diği zaman elinden alıyoruz. Birinci dereceye 
kadar yükselmiş veya 30 sene hizmet etmiş bir 
memuru gösterge üstü rakamından istifade et
tirmemize rağmen, o muayyen bir hayat tarzı
na ulaşmış olmasına rağmen, emekli olduğu için, 
sanki bu hayat tarzının artık lüzumu kalmamış 
gibi bir pozisyona girerek, onun elinden bu im
kânı almış oluyoruz. Bunu gayri âdil bir durum 
olarak gördüğüm için Önergemi tanzim ettim. 

Üçüncü bir sebeb de şudur: Gösterge üstü 
rakamlar emekliliğe esas olursa ne netice doğu
rur? Benim kanaatime göre Emekli Sandığına 
bir gelir kaynağıdır. Bu sebeble Emekli Sandı
ğının da kendine göre yeni bir gelir kaynağına 
kavuşması dolayısı ile bundan memnun olması 
lâzım gelir ve dolayısı ile sayın Hükümetin de 
bunu tasvip etmesi icabeder. Ama, herşeye rağ
men sadece general ve amirallere münhasır ol
mak üzere gösterge üstü rakamların emekliliğe 
esas olmasını kabul ediyoruz, diğerlerinin hiçbi
risini nazara almıyoruz. Bu adaletsizliği berta
raf etmek yönünden yüce heyetinizin önergeme 
itibar buyurmasını istirham ediyorum. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?. Ka
tılmıyor. Hükümet katılıyor mu?. Katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler?. Kabul etmeyenler?. Kabul edilmemiştir. 

Ek madde biri okunan şekli ile oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler?. Kabul etmiyenler? 
Kabul edilmiştir. 

Ek madde : 2 
BAŞKAN — Ayrıca okutmuyorum. Çünkü, 

daha evvel tümünü kıraat ettik. 
Söz istiyen sayın üye var mı?. Yok. Öner

ge yok. 
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Ek madde ikiyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler?. Kabul etmiyenler?. Kabul edil
miştir. 

Ek madde : 3 
BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutmuyorum. 

Madde üzerinde önerge var mı?. Yok. Söz isti
yen var mı?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler?. Ka
bul etmiyenler?. Kabul edilmiştir. 

Ek madde : 4 
BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutmuyorum. 

Söz istiyen sayın üye var mı?. Yok. 
Önerge var, okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ek madde 4 ün sonuna iaşağıdaki fıkranın 

eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Malatya 

Hamdi Özer 
Ek madde 4, son fıkra: 
«EmefkM, âdi malûl, vazife malûllüğü ve dul 

yetim layllikları, bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihteki rütbesi, kadro unvanı, derecesi, fiilî 
ve itibari hizmet süresi aynı olanlara bağlian-
mıası gereken ıayhk miktarlarına yükseltilir. 

BAŞKAN — Önerge üzeninde lehte aleyhte 
söz istiyen var mı?.. Yok. Komisyon katılıyor 

mu efendim?.. Katılmıyor. Hükümet katılıyor 
mu?.. Katılmıyor. 

Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler?... Kabul etmiyenler?.. Kabul edil
memiştir. 

Ek madde 4 ü okunan şekli ile oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler?.. Kabul etmiyenler?.. 
Kabul edilmiştir. 

Ek madde 5 : 
BAŞKAN — Ek madde 5 üzerinde müz&jke-

re açıyoruz. Söz istiyen sayın üye var mı?.. 
Yok. Önergeler var, okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma 
Ek 5 nci madde aşağıdaki şekilde değişti

rilmiştir : 
«657 sayılı Kanuna bağlı göstergie tablosu

nun 15 nci derecenin ö ncı kademesinde bulu
nan iştirakçiye 30 fiilî hizmet yılı üzerinden 
hesıabedilecek emekli aylığıdır. 

Dul ve yetimlere ödenecek aylıkların alt 
sının: 

ıa) Dul ve yetim adedi 3 veya daha fazla 
bulunduğu takdirde 15 nci derecenin 6 ncı; 

b) Dul ve yetim tadedi iki kişiden ibaret 
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bulunuyorsa 15 nci derecenin 4 ncü; 
c) Dul ve yetim adedi bir kişi olduğu tak

dirde 15 nci derecenin 2 nci kademesi üzerin
den, birinci fıkra esaslıan gereğince helsabedile-
cek emekli aylığıdır. 

Vazife malûlü erlerle bunların dul ve yetim
leri hakkında da yukardaJki hükümler uygula
nır. Harb malûllüğü zammı ayrıca nazara alı
nır. 

İstanbul 
Mebrure Aksoley 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 1605 sıra sayılı tasıa-

rınnı 2 nci maddisinin ek madde 5 inin aşağı
daki biçimde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

lîk madde 5. — Bu kanuna göre bağlana
cak emekli, âdi malûllük ve vazife malûllüğü 
'aylıklarının alt sının; 657 siayılı Kanuna bağlı 
gösterge tablosunun 15 nci derecesinin 9 ncu 
kademesinde bulunan iştirakçiye 30 fiilî hizmet 
yılı üzerinden heisiabedilecek emekli aylığıdır. 

Dul ve yetimler© ödeneoe|k aylıkların alt 
sının: 

a) Dul ve yefeim adedi üç veya daha fıazlıa 
bulunduğu takdirde 15 nci derecenin 9 ncu; 

b) Dul ve yetim adedi iki kişiden yukarı 
bulunuyorsa 15 nci derecenin 7 nci; 

c) Dul ve yetim iadedi bir kişi olduğu tak
dirde 15 nci derecenin 5 nci kademesi üzerin
den birinci fıkra esasları gereğince hesabedile-
cek emekli aylığıdır. 

Vazife malûlü erlerle bunların dul ve ye
timleri hakkında da yukardaki hükümler uygu
lanır. Harb malûlü zammı aynöa nazara alı
nıl'. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ek madde 5 in sonuna iaşağıdaki fıkranın 

eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Malatya 

Hamdi özer 

Fıkra : 

«Şehit ve vazife malûlü olanların aylıklan, 
rütbe ve derecelerinin gösterge tablosundaki 
son kademesi üzerinden bağlanır.» 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ek 5 nci maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş

tir : 
«1005 sayılı Kanunla vatani hizmet terti

binden şeref aylığı alan İstiklâl madalyalı ga
zilerin aylıklarında da alt (sınır hükümleri uygu
lanır.» 

İstanbul 
Mebrure Aksoley 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi sıra ile müzakere edece
ğiz efendim. 
İlk okuttuğum sayın Mebrure Aksoley'in öner

gesi ile sayın Tanyeri'nin önergesi arasında 
acaba bir birleşme, bir anlaşma mümkün mü? 
Çok cüzi bir fark olduğunu tahmin ediyorum. 
Bu itibarla önergelerinizi ayrı ayrı muameleye 
tabi tutacağım. 

Şimdi sayın Aksoley'in önergesini tekrar oku
tup muameleye koyuyoruz. 

(İstanbul Üyesi Mebrure Aksoleyin ilk öner
gesi tekrar okundu) 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Ben de 
sayın Aksoley'in takririne iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aysoley'in takririne sa
yın Salih Tanyeri iltihak etmektedir. 

Sayın Aksoley, buyurun. 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlar; Riyasete sunduğum 
alt sınır aylığı 15 nci derecenin 6 ncı kademesi, 
15 nci derecenin 4 ncü kedamesi 15 nci dere
cenin ikinci kademesi üzerinden hesaplanacak 
olursa : 

Alt sınır aylığı: Eskisi 539 00 yenisi 612 50; 
eskisi 490 00 yenisi 583 50; eskisi 441 00 yeni
si 514 50 olacaktır. 

Geçici Komisyonda Hükümet temsilcisi alt 
sınır aylığı alanların adedinin takriben 53 000 
kişi olduğunu ifade ettiler. 53 000 kişinin hepsi 
612 50 TL nı alacak değildir. Dul ve yetim adedi 
3 veya daha fazla olana 612 50 verilecektir. 
Yetimler erkek çocuk ise 18 yaşa veya yüksek 
tahsili yapıyorsa 25 yaşına kadar bu parayı ala
caktır. Kıs çocuk evlenince aylıktan düşecek, 
aylık alan sadece bir dul kalacaktır. Aylık tu
tan da 514 50 Tl. olacaktır. 

Böyle olunca, alt sınır aylığının portesi 
Emekli Sandığını sarsacak mahiyette değildir. 

I Yüce Heyetinizden önergemin kabulünü rica e-
1 diyorum. Alt sınır aylığı alanların büyük bir 
I kısmı dul ve yetimlerdir. Senatonun bu atıfe-
I ti esirgememesini, kesin bir yaşama kavgası ve-
I ren bu vatandaşlarımızın İstırabına sıcak bir 
I yürekle eğilmesini istirham ediyorum. 
I BAŞKAN —- Önerge üzerinde söz istiyen?. 
I Yok. Komisyon? 

GEÇİOÎ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ-
I KER (Ankara) — Sayın Başkan, sayın Aks-
I ley'in ifade ettikleri değişiklik kabul edildiği 
I takdirde 53 000 aileye yapılacak fasla ödeme 
I dolayısiyle, beher aileye 147 00 lira fazla ödeme 
I yapılacaktır, bunun malî portesi 106 000 000 

lira tutmaktadır. Büyük bir malî külfet yükle
mesi itibariyle katılamıyoruz. 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Mü-
I sade eder misiniz efendim, ben de hesap ettim, 

her ailede 73 lira farkediyor. Bunu 53 000 le 
çarptığımız zaman 45 000 000 lira falan ediyor. 

BAŞKAN — Bunu bir sual olarak sormuş 
I olduğunuzu kabul edelim. Hükümet kabul edi

yor mu?... 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 
Kabul etmiyoruz. 

BAŞKAN — Etmiyor. O halde sayın Akso
ley'in takririni oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir fıkra ilâvesini istiyen takrir var, oku
tuyorum. 

(Malatya Üyesi Hamdi Özer'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen?... 
I İzah için buyurun Sayın Özer. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
isaym senatörler; bu ek fıkra şunu ifade etmek
tedir : 

Genç yaşında şehit olmuş eyvahut malûl ha
le gelmiş bir görevlinin hayatta olduğu zaman, 
belki de yalnız bulunduğu derecede değil, daha 
birçok derecelere yükselmesi imkânı vardır. 
Fakat hiçbir dereceye yükselme imkânı bula
madan kendi ihtiyarının dışında vazife yolun
da, vatan uğrunda şehit olmuştur, veyahutta 
malûl hale gelmiştir. Şu halde, başka ordu
larda buna bir çare bulunmuştur, hem de en 
oahalı şekilde. Böyle bir durumda bulunan 
bir vatandaş evinde izinli sayılmış ve emsaliyls 

i beraber terfie tabi tutulmuştur. Biz bunu da 
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yapmıyoruz. Sadece diyoruz ki, malul kaldı
ğı zaman hangi derecede veya hangi kademede 
bulunuyorsa bu derecenin son kademesi üzerin
den buna emeklilik işlemi yapalım, ki bu en 
adilane bir uygulama olacalktır. Yüce Sena
todan bu önergeme itibar buyurmalarını istir
ham ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde lehte, 'aleyhte 
söz istiyen?... Yok. Hükümet ve Komisyon?... 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 
Katılmıyoruz. 

GEÇİCİİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, bu önerge
ye, tetkik etmekte olduğumuz tasarının 5 nci 
maddesinde yapmış olduğumuz bir değişiklik 
sebebiyle [katılmıyoruz. Şöyle ki: 

Bugüne kadar vazife malûllerinin aylıkları 
30 sene hizmet etmiş itibar edilerek % 70 emek
li aylığı bağlanıyor ve 55 nci maddeye göre de 
1 nci derece % 60, 2 nci derece % 50 nisbe-
tinde de malûllük zamları ilâve edilmek sure
tiyle bir rakam bulunuyor idi. Eski jkanuna 
göre bu iki rakamın yekûnu % 100 ü geçtiği 
halde nazarı dikkate alınmıyor, ancak % 100 ü 
bağlanıyor idi. Halbuki 5 nci maddede yap
mış olduğumuz değişiklikle % 100 ü geçemez 
kaydını kaldırmış bulunuyoruz. Bugün 1 nci 
dereceden, 2 nci dereceden veya 3 ncü derece
den malûl aylığı bağlanan bir vatandaşımıza 
% 100 ün üzerinde de maaş bağlanması imkân 
dâhiline girdiği cihetle bu önergeye katılamı
yoruz. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özer'in önergesini oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Mebrure Aksoley'in önergesini tek
rar okutuyorum. 

(İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in öner
gesi tekrar okundu.) 

MEBRüRE AKSOLEY (İstanbul) — Ora
da benim bir gerekçem vardı, okunmadı. İzah 
edeyim. 

BAŞKAN — İzah mı edeceksiniz, buyurun 
efendim. 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Efen
dim, alt sınır aylığı görüşülürken Kondisyonda 
Sayın Hükümet temsilcisi bu paranın uygunlu
ğundan bahsetti. Halbuki 1C05 sayılı Kanun
da şeref aylığı alanlar 300 lira alırlar. Bunla-

I rı 300 lirada bırakmanın doğru olmıyacağmı 
düşündüm. Bu kahramanlar, ki bize millî mü
cadelede bir vatan hediye etmişlerdir. Onla
rın da alt smır aylıklarının uydurulması mak-
sadiyle bu önergemi takdim etmiş bulunuyo
rum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT 

KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, şu anda 
43 000 vatandaşımız İstiklâl Madalyası aylığı 
almaktadır. 7 000 tanesinin de muamelesi bit
mek üzeredir. 43 000 İstiklâl Madalyalı gaziye 
ödenen ayliK yekûnu 180 000 000 liradır. Sa
yın Aksoley'in teklifi kabul buyurulup alt sını
ra yükseltildiği takdirde bunun Emekli Sandı
ğına tahmil edeceği külfet 125 000 000 liradır. 
Bu Komisyonda da müzakere edilmiştir ve 
kabul edilmemiştir. Emekli Sandığına büyük 
külfet yüklemesi itibariyle iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler.. Etmiycnler. Kabul edilmemiştir. 
Ek madde 5 i okunduğu şekilde oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Ek madde 6 : 
BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutuyorum. 

Madde üzerinde söz isteyen var mı efendim?.. 
Yok. Takrir de yok. O halde ek madde 6 yi oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmiyen
ler. Kabul edilmiştir. 

Ek madde 7 : 

BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutuyorum. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?. Yok. 
Takrir de yok. Oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ek madde 8 : 
BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutmıyacağım, 

Söz isteyen sayın üye?. Yok. Takrir de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ek madde 9 : 
BAŞKAN — Maddeyi tekrar okumuyoruz. 

Söz isteyen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler. Kabul 

| edilmiştir. 
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Ek madde 10 : 
BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutmuyorum. 

Söz isteyen sayın üye? Yok. Bir takrir var 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
Ek 10 ncu maddeye aşağıdaki fıkranın eklen

mesini arz ve teklif ederim. 
îzmir 

Orhan Kor 

«T.B.M.M. üyeleriyle dışardan atanan bakan
ların Emekliliğe ve Sosyal Sigortaya tâbi hiz
metlerinin tamamı toplanır ve 1327 sayılı Ka
nunla değiştirilen 657 sayılı Kanunun ilgili hü
kümleri gereğince tahsil durumlarına göre gire
bilecekleri dereceden başlamak ve toplanan 
hizmet sürelerinin her iki yılı için bir derece 
yükseltilmek suretiyle intibakları yeniden tesbit 
olunur.» 

BAŞKAN" — Takrir üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. Komisyon katılıyor mu?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YİĞİT KÖ-
KER (Ankara) — Sayın Başkan, takdire bıra
kıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 

Hükümet de takdire bırakıyor. 
BAŞKAN — O halde takriri bir defa daha 

okutup oylarınıza sunacağım. 
(İzmir Üyesi Orhan Kor'un önergesi tekrar 

okundu) 
BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Etmi

yenler.. Kabul edilmiştir. 
Af edersiniz, tereddüt ettim, tekrar oylaya

cağım. 
Takriri kabul edenler.. Etmiyenler.. Takrir 

kabul edilmiştir. 
10 ncu maddeyi kabul edilen takrir istika

metinde oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ek madde 11 : 
BAŞKAN — Madde evvelce okunmuştu. 

Söz isteyen sayın üye?. Yok. 11 nci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Bir öner
gem olacak. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Ek madde 11 
kabul edilmiştir. 

j Ek madde 12 : 
BAŞKAN — Madde evvelce okunmuştu. 
Söz istiyen sayın üye... Yok. Maddeyi oyla

rınıza sunuyorum, Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ek madde 13 : 
BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutmıyaea-

ğım. 
Söz istiyen sayın üye. Yok. Maddeyi oylarını

za sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ek madde 14 : 
2 nci maddeye ek madde 14 olarak bir ilâ

ve teklifi var, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 5434 sayılı Türkiye Cum

huriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve ge
çici maddeler eklenmesine ve bu kanunun bâzı 
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasa-

I rısma aşağıdaki ek maddenin ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Yiğit Köker 

I Ek madde : 
Yönetim Kurulunun 5434 sayılı Kanunun 

8 nci maddesinin (ç) fıkrasında yazılı konular
la ilgili kararlarının birer örneği ilgililere teb
liğ olunur. 

İlgililer buna ait kararlara karşı sandık 
aleyhine Danıştay nezdinde dâva açabilirler. 

BAŞKAN — Hükümet de iştirak ediyorlar 
mı. efendim..? iştirak ediyorlar. Önergeyi oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Önergede okunan madde metnini ek madde 
14 olarak oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi fıkraları itibariyle ayrı, ayrı 
müzakere ettik ve kabul ettik. 

Şimdi 2 nci maddenin tümünü, ihtiva ettiği 
bütün ek maddeleriyle birlikte oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 2 nci 
madde kabul edilmiştir. 

Değişiklik olduğu için açık oylarınıza sunu
lacaktır. 

Madde 3, — 5434 sayılı Kanunun 39, 53, 62, 
66, 78, 82 ve 88 nci maddelerinde yazılı (15) 
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ve (20) yıllık süreler, (10) yıla indirilmiştir. 
Ancak, 53 ncü maddeye 22 . 6 . 1956 tarihli ve 
6741 sayılı Kanunla eklenen fıkra hükmü sak
lıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 5434 sayılı Kanunun 33 ncü mad
desinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
tümiştir : 

Fiilî hizmet müddeti zamları, emeklilik mua
melelerinde fiilî hizmet sayılır. Bu zamların top
lamı 8 yılı geçemez. Lokomotif makinist ve ateş
çileri 8 yıl kaydına tabi değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum-
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 5434 sayılı Kanuna 7 . 2 . 1969 
tarihli ve 1101 sayılı Kanunla eklenen ek 1 nci 
maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Ancak, bağlanacak aylıkların toplamı, emek
li ve âdi malûllük aylıklarında, emekli aylığı 
bağlanmasına esas aylıkların % 80 ini geçemez. 
Vazife malûlleri bu hükmün dışındadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye.. Yok. 

Önergeler var okutuyorum. Değişiklik isti
yen bir önerge var. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Madde 5. — 5434 sayılı Kanuna 7 . 2 . 1969 

tarihli ve 1101 sayılı Kanunla eklenen ek 1 nci 
maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir ; 

«Ancak bağlanacak aylıkların toplam, 
emekli ve âdi malûllük aylıklarında, emekli ay
lığı bağlanmasına esas aylıkların % 90 mı ge
çemez. Vazife malûlleri bu hükmün dışındadır» 

İstanbul 
Mebrure Aksoley 

BAŞKAN — 80 mi efendim 
MEBRURE AKSOLEY (İstanbul)) — 81 

efendim. Bir önerge daha vermiştim, onun da 
okunmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — öyle yapacağım efendim. Oku
tuyorum. 

'Şimdi okunan bu, yani % 90 nı geçemez di
ye biten takriri izaha lüzum görüyor musunuz? 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Evet 
efendim kısaca izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Sa

yın Başkanım, sayın arkadaşlanm; dün tümü 
üzerinde görüşürken 40 yılın üstünde hizmet
leri olan 55 sene, 60 sene bu memlekete, en kötü 
şartlar altında, hizmet etmiş olanların 40 yılın 
üzerindeki hizmetlerinin kaale alınmadığını ifa
de etmiştim. Şimdi getirdiğim önergenin mahi
yeti şudur : 

40 yılın üzerinde hizmetleri olanların ma
aşlarının % 90 ını alsın diyorum. Takdir Yü
ce Heyetinizindir. Eğer bu teklifimi kabul et
mediğiniz takdirde, bir ayırım yapmak için, 
40 yılın üzerindeki hizmetleri, bu şerefli hizmet
leri onare etmek maksadı ile % 81 e kadar ve
rilir kaydını koyaraktan ikinci bir önerge tak
dim ettim. Takdir Yüce Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Takririn lehinde, aleyhinde söz 
istiyen var mı efendim... Yok. Komisyon?... Ka
tılmıyor. Hükümet?.. Katılmıyor. Takriri oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Sayın Aksoley'in ikinci önergesini okutuyo
rum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Madde 5. — 5434 sayılı Kanuna 7 . 2 . 1969 

tarihli ve 1101 sayılı Kanunla eklenen ek 1 nci 
maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Ancak bağlanacak aylıkların toplamı, emek
li ve âdi malûllük aylıklarında, emekli aylığı 
bağlanmasına esas aylıkların % 81 ini geçe
mez. 

Vazife malûlleri bu hükmün dışındadır. 
İstanbul 

Mebrure Aksoley 

Önergenin kısaca gerekçesi: 1001 mahrumi
yet ve çok çetin şartlar altında vatana hizmet 
eden ve her vatandaşa nasibolmıyan 40 yılın 
üzerindeki bu şerefli hizmetleri, manen değer
lendirmek amacı ile, emekli aylıklarının % 81 
ine kadar çıkarılması için bu önerge hazırlan
mıştır. 

Yüce Heyetin takdirlerine sunulur. 

BAŞKAN — Komisyon?.. Katılmıyor. Hükü
met?.. Katılmıyor. Takriri oylarınıza sunuyo-
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rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Bir ilâve fıkra teklifi var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
5434 sayılı Kanuna ek bâzı maddeleri değiş

tiren kanunun 5 nci maddesine aşağıdaki fıkra
nızı eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

Eklenmesi istenilen fıkra : 
«Şehit veya görev malûlü olanların aylıkları, 

malûl oduğu rütbe ve derecesinin gösterge tab
losundaki son kademesi üzerinden hesaplanır. 

Bu fıkra hükmü, yayımından önce şehit ve
ya görev malûlü olanlar hakkında da uygu
lanır. 

BAŞKAN — Önerge sahibi izah edecek mi 
efendim? 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı efendim. Oylama işlemi bitmiştir. 

NAHÎT ALTAN (Çanakkale) — Muhterem 
arkadaşlar, bu eklenmesini istediğim fıkra 5 nci 
madde ile getirilen hususta bir müsavatı temin 
bakımındandır. Çünkü, bu madde bu fıkrasın
da diyor ki, «Aylık toplamı, emekli ve âdi ma
lûllük aylıklarında, emekli aylığı bağlanmasına 
esas aylıkların % 80 ini geçemez,» Şimdi bunun 
yanında vazife malûlü şehidolmuş insanlara bu 
hakla tanımıyoruz. Neden tanımıyoruz? Bunla
rın ne gibi kusuru var; Allah'ın bunlara vermiş 
olduğu bir felâketi bunların aleyhinde mi kul
lanmak icabeder? Kaldı ki birçok ecnebi mem
leketlerde buna mümasil hâdiselerde o şahsın 
durumu, sağ kalsa idi, yahut da malulen emekli 
olmasa idi ileride terfi edecekmiş gibi muame
leye tabi tutularak emeklilik kendilerine bağ
lanmaktadır. Burada istenen fazla bir şey de
ğildir. Nihayet son kademe durumu nazarı iti
bara alınacak ve oradan bir hak tanınacaktır ki, 
bu zannetmem ki, büyük bir külfet yüklesin. 
Bu şekilde bir müsavat temin edilmiş olur. Esa
sen kanun vâzu bu kademe usulünü kabul et
mekle kadrosuzluk nedeni ile terfi edemiyenle-
rin mâruz kalacağı haksızlığı bertaraf etmek 
gayesini gütmektedir. 

BAŞKAN — Öyle yapacağım efendim. Oku
tuyorum. 
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Şehit görev malûlü olanlar, hizmetleri elle
rinde olmıyan sebepler nedeni ile fiilen sona 
erdiğinden, kadrosuzluk nedeni ile terfi ede-
miyenlerden daha fazla mağdur olmamalıdır. 
Halbuki burada mağdur olmaktadırlar. Kendi 
ellerinde olmıyan sebepler muvacehesinde bu 
duruma düşmüş vatandaşlarımıza onların dul 

I ve yetimlerine de aynı hakkı tanımak daha âdil 
olur kanaatindeyim. Takririmi bu bakımdan 
vermiş bulunuyorum, iltifat buyurmanızı rica 
ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Takrir üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Komisyon?... Katılmıyor?... Hü
kümet?... Katılmıyor. Sayın Altan'm okunan 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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 öğre
nimde 20 yaşını ve yüksek öğrenim yapmakta 
ise 25 yaşını doldurmamış çocuklarda malûllük 
şartı aranmaz. Bunların aylıkları, öğrenim du
rumları da göz önüne alınarak, yukardaki yaş
ları doldurdukları tarihi takibeden aybaşından 
itibaren kesilir. Şu kadar ki, bunlardan aylıkla
rının kesilmesi gereken tarihlerde başkasının 
yardımı olmaksızın hayatlarını devam ettiremi-
yecek derecede malûl ve muhtaç bulunanların 
aylıklarının ödenmesine devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Saat 19,00 mesainin devamı ile ilgili bâzı 
önergeler var. Sayın öztürkçine, «Müzakerele
rin saat 20,30 a kadar devamını saygı ile arz 
ederim.» diyor. Yani aralıksız 20,30 a kadar de
vam etsin öyle mi?... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk ve Karaos-
manoğlu iki fıkra halinde teklifte bulunuyor: 

«1. Müzakeresi yapılmakta olan 1605 sıra 
sayılı tasarının bugün ikmali için saat 19,30 a 
kadar celsenin devamına...» yani yarım saat 
mesaiye ilâve ediyor. 
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2. 19,30 da ara verilerek 21,30 da tekrar 
toplanmasına... Ait önerge, ki «Bugünkü Birle
şimde 1605 sıra sayılı kanun tasarısı hakkında
ki müzakerelerin bitimine kadar devamına...» 
deniyor. 

Şimdi evvelâ bitimine kadar devamı hususu
nu oylarınıza sunuyorum... 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Aleyhinde Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Sayın arkadaşlarım, önemli bir konuyu müzake
re ediyoruz. Aslında bir aydan beri Senatoda 
geciktirilmiş olan bir kanunu bir akşamda çı
karmak için âcil bir unsur da yok. Görüyorsu
nuz ki, arkadaşlarımız mütemadiyen önerge ve
riyorlar. Ve bu arada verilen bir önergenin ma
hiyeti de anlaşılamamıştır. Meselâ, ben, şahsan 
o önergeyi yeniden tetkik edip, düşünceme ay
kırı bir husus varsa, yarın mücadelesini yapmak 
için takriri müzakere önergesi vereceğim. Ace
le etmeyin lütfen, zira aceleyi gerektiren bir 
husus da yok. Zaten bu akşam bu kanunun her 
hal ve kâxvü.:u carını saatte, bir saatte, birbu-
çuk saatte bitmesine imkân yok. Müzakerenin 
yarına kalmasını arz ediyorum. Esasen Senato
muzda ekseriyet de yoktur. Ekseriyet yok, de
mek durumunda bizi bırakmıyacağmızı ümide-
derim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Şimdi devamı hususunu... 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Diğer 

önergeleri de okutun. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, 
ben Sayın Öztürkçine'nin önergesine iltihak edi
yorum. 
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BAŞKAN — Sayın öztürkçine'nin önergesi
ne siz iltihak ettiniz. Ama Sayın Karaosman-
oğlıı ve Sayın Kmaytürk var. 

ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Efen
dim, önergeyi geri almıyalım, saat 20,30 a ka
dar devam etsin. 

BAŞKAN — Efendim, ortada Sayın öztürk
çine'nin bir önergesi var («Geri al, geri al» ses
leri.) Şimdi müsaade ederseniz Riyaset de bu
rada bir noktai nazarını beyan etsin. 

Arkadaşlar, şimdi Sayın Öztürkçine'nin 
önergesine iltihak edildiğine göre, bunu kabul 
etsek bile, yani 20,30 a kadar devamı kabul 
edilse bile, yine de biteceğini tahmin etmiyorum. 
Bu itibarla bu önergeleri ben teklif ediyorum, 
acaba arkadaşlarım geri alırlar mı?... 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, benim önergem bunun bugün bitmesine im
kân olmadığına göre, Cuma günü münhasıran 
gündemde bu olmak şartı ile toplantı yapılma
sını istemektedir. («Yarın da var.» sesleri.) 

BAŞKAN — Yarınımız da var, o bakımdan 
teklif ediyorum. 

Şimdi önergeler de geliyor, görüyorsunuz 
hiçbirini de tetkika imkân bulamıyorum. Ama 
herkes önerge verdiğinden biraz sonra bahse
decek. Hiç olmazsa okumama imkân veriniz. Ya
ni mesele basittir, evvelâ devamını istiyor mu
yuz, istemiyor muyuz?... 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Ekseriyet yok, Sayın Başkan. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — önergeler geri alındığına göre 
1 Temmuz Perşembe günü saat 15,00 te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

><«ww. •+<-
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6. SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
Nahit Altan'm, Çanakkale'de bir yüksek okul 
yapılmasına dair, yazılı soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in cevabı (7/738) 

Cumhuriyet Senatosu. Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun Millî Eğitim Bakanlığı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ta
vassutlarınızı arz ederim. 

Çanakkale Senatörü 
Nahit Altan 

1. Çanakkale de yapılmasını taiebettiğimiz 
bir yüksek okulun yapılması programa alın
mış mıdır? 

2. Alınmışsa hangi yıl programındadır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

özel 
Sayı : 00128 

29 . 6 . 1971 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 26.2.1971 tarih ve 7/738-11104-9709 

sayılı yazılarınız. 

Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Na
hit Altan'm, Çanakkale'de bir yüksek okul ya

pılmasına dair, yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Şinasi Orel 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Sayın 
Nahit Altan'm, Çana-kkale'de bir yüksek okul 
yapılmasına dair, yazılı soru önergesi ile ilgili 

cevabımız 

Bakanlığımız, kalkınma plânlarında tesbit 
edilen tedbirlere uygun olarak, imkânlarımız 
nisbetinde, yüksek öğrenim kurumlarının yurt 
sathına yayılmaları teşebbüslerine öncelik ta
nımakta ve bu arada mühendislik ve mimarlık 
öğretimi veren yüksek okulların da sayıları
nın artırılmasına çalışılmaktadır. 

Bu çeşit okulların açılması için, mühendis
lik ve mimarlık öğretimine elverişli bina, lâ-
boratuvar, atelye, ders, alet ve vasıtaları ila 
kalite ve sayı bakımından yeterli öğretim üye
si ihtiyacının karşılanması zaruri bulunmakta
dır. 

Bakanlığımıza intikal eden talepler arasına 
Çanakkale'de bir mühendislik ve mimarlık 
yüksek okulunun açılması hususu da dâhil 
edilmiştir. 

• •> . ••«-•'iiBfl)^ 5 ^ ( 
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9 . 7 . 1961 tarihli ve 334 sayılı T. O. Anayasasının 56 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin birinci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir) 

TABİÎ ÜYELER 
Eefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Ösdilek 
M. Şükran özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetig 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Çoskun 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 153 

Kabul ©denlıer : 147 
Reddedenler : 6 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 28 

Açık üyolikler : 2 

[Kabul edenler] 
İskender Cenap Ege i 
Halil Goral 

BALIKESİR | 
Nuri Demirel j 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya ı 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtseyer 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar G-ületz 
Alâettin Yılnuastürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Üral 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN j 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 1 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 

! 0. Zeki Gümüşoğlu 
i Fikret Gündoğan 
1 Ekrem Özden 
1 Rifat Öztürkçine 
i Cemal Yıldırım 
| ÎZMÎfl 
| Beliğ Beler 

Mustafa Boaoklar 
M/üünin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alk&n 

KIRŞEHİR 
Halil Ozmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevri Halıcı 
Fakih "Dzlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Oeer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmamoğlu 
A. Orhan Sûersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
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MARDİN J SAKARYA 
Abdülkerim Saraçoğlu Osman Saiihoğlu 

MUĞLA 

81 

İlyas Karaöz 
Haldun Menteçeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki At aşağım 

NlĞDH 
Hüseyin Arni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

RÎZE 
O. Mecdi Agun 

Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Alt&y 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

30 . 6 . 1971 O : 1 

l TEKİRDAĞ 
I Hayri Mumcuoğlu 
j TOKAT 
| Ali Altuntaş 

Zihni Betil 

İ TRABZON 
i 
l Ali Şakir Ağanoğlu 
H ö. Lûtfi Hocaoğlu 
I Reşat Zaloğlu 

!

TUNCELİ 

Arslan Bora 
| URFA 
I Hasan O rai 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 

ismail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 

i Ahnıeit Denilir Y'üce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadiı 
Hidayet Aydıner 
Hayri Dener 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Eorutürk 
Osman Koksal 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp üner 
Âdil Ünlü 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

[Reddedenler] 
MARAŞ 

Hilmi Soydan 
MARDİN 

Abdurrahman Bayar 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
CUMHURBAŞKANIN 

CA SEÇİLEN TİYE 
| Kasım Gül ek 

[Oya katümıy anlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Er8ü 
Kadri Kaplan ' 
Sami Küçük 
Sazai O'kan (i.) 
Mehmet öz güneş (B.) 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkaııat 
Ahmet Yıldız 

AMASYA 
Maeit Zeren (Bsk. V. 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BİLECİK 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Mehmet Orhan Tuğrul ,; Mehmet Hazer 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Cel'âl Ertuğ 

GİRESUN 
İhsan Topaloğiu (B.) 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

\ KAYSERİ 
\ Hüsnü Dikeçligil 

İ KÜTAHYA 
,' A. Orhan Âkça 
1 NİĞDE 
2 

\ Kudret Bavlı an 
i 
j TEKİRDAĞ 
I Cemal Tarlan 

URFA 

İ. Etem Karakapıeı 

VAN 

Ferid Melen (B.) 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Feridun Cemal Erkin 
(I.) 
Cemal Madanoğiu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(i) 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 

> - • • < « 
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9 . 7 . 1961 tarihli ve 334 sayılı T. C. Anayasasının 56 ncı ve 82 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifinin 2 nci maddesinin açık oylamasına verilen oylann sonucu 

(Madde kalbul edildi) 

TABÎI ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Kararelioğlu 
Fahri özdilek 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
M. Yılmae Met© 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünal di 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAMSAR 
M. KftaiRî Kar&ağaf*!-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şeaıocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yİfit Köker 
Mansur Ulu?oy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Telda 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDİN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

Üye sayısı : 183 
Oy yerenler : 152 

Kabul edv&bsr : 147 
Reddedenler : 5 

Ç«kiatt£3rİ3? : 0 
Oya katılmıyanlar : 29 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıealı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülea 
Alâeddin Yılmaztürk 

BUBDUB 
Ö. Farak Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç. 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DlYARBAKLR 
Selâhattin CizreJioğlu 
Azmd Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafk Ergene] i 

edenler] 
| ERZİNCAN 
I Ffchmi Baysoy 
I ERZURUM 
| Osman Alihocagil 
I Sakıp Hatunoğlu 
\ Edip 3omunoğiu 
I ESKİŞEHİR 
j Ömer Ueuzal 
j GAZİANTEP 
| İbrahim Terfik Kutlar 
| Salih Tanyeri 
1 GİRESUN 
'İ Sabahattin Orhon 
î GÜMÜŞANE 
:! Abbas Cilâra 
1 HAKKARİ 

Necip Seyhan 
HATAY 

Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliydi 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
H^lûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Beliğ Beler 

Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna, 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tofcoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanioğlu 
A. Orhan. Süersan 
Ruhi Tuınakan 
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MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Misan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâh&Jin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

TABİÎ ÜYBLES 
Beîet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş (B.) 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 

AMASYA 
Maeit Zeren (Bşk, V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bıekata 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Ilıklar 
Rıza İsıtan 
Reiet Seııdeci 
Fetfei TeTetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öıztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altunta§ 
Zihni Betil 

1BABZOH 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hoeaoğiu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayart 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

\ İsmail Yeşilyurt 

S&mi Küçük 
Haydar Tunçkanat 

[Reddedenler] 
I KOCAELİ 
I Hikmet İsmen 

[Oya katîlmıy anlar] 
BİLECİK 1 İSTANBUL 

Mehmet Orhan Tuğrul | Tekin Arıburun 

DENİZLİ 
Hüsevin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Celâl Entuğ 
Salim Hazerdağlı 

GİRESUN 
ihsan Topal oğlu (B.' 

İÇEL 
Talip özdolay 

1 (Başkan) 
1 İZMİR 
I Nazif Çağatay 
| KARS 

I Mehmet Hazer 
KAYSERİ 

| Hüsnü Dikeeligü 
KÜTAHYA 

I A. Orhan Akça 
İ NİĞDE 
i 
| Kudret Bayhan 

[Açık üyelikler] 

ZONGULDAK 
Tarık Remsi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hidayet Aydıner 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Eorutürk 
Osman Koksal 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 

I Ragıp üner 
1 Âdil Ünlü 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

t 
URFA 

| İ. Etem Karakapıeı 

I VAN 
Ferid Melen (B.) 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Feridun Cemal Erkin 
Cemal Madanoğlı 
Suad Hayri Ürgüplü (i.) 

Eskişehir 
Sivas 

Yekun 
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9 . 7 . 1961 tarihli ve 334 sayılı T. 0. Anayasalının 56 ncı ve 82 noi maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifinin 3 ncü maddesinin açık oylamasına verilen oyların sonucu 

(Madde kalbul edildi) 

TABİÎ ÜYELER 
Fahri Özdilek 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAB 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Sarih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanb 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin ' 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

Üy© sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
149 
136 

12 
1 

32 
2 

[Kabul 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılnıaıztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatmıoğlu 
Edip Somun oğlu 

edenler] 
I ESKİŞEHİR 
İ Ömer Ucuzal 
I GAZİANTEP 

İbrahim Terfik Kutlar 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

i İSPARTA 
S Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
I Lütfi Bilg«n 
I Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Müımin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alban 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
FaMh özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 
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MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Sel&hattiaı Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

TABİİ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 

TABİİ ÜYELER 
Bkrem Acuner 
Smamıllah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sesai O'Kan 
Mehmet Özgüneş (B.) 
Selâhattin özgür 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Imebeyli 

StVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKlRDAü 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UEFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

[Reddedenler] 
KOCAELİ 

Hikmet Işmen 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

[Çekinser] 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 

[Oya kattlmıy anlar] 
BALIKESİR 

Nejat Saıiıealı 
BİLECİK 

Mehmet Orhan Tuğrul 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu (B.) 

HATAY 
Mustafa D eli veli 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Naızif Çağatay 
Orhan Kor 

l KARS 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil '* 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

NİĞDE 
Kudret Baykan 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Alımet Demir Yüce 
CUMHÜBBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydıner 
Hayri Dener 
Vahap Güvenç 
Mehmet îzmen 
Fahri Koratfcrk 
Osman Koksal 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Zerin Tüzün 

TEKİRDAĞ 
Cdinal Tarlan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Feridun Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
Cemal Madanoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(T.) 

[Açık üyeMhUr] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 
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9 . 7 . 1961 tarihli ve 334 sayılı T. C. Anayasalının 56 ncı ve 82 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin oylama sonucu 

(Teklif kabul edildi) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
]N luk a d d e v Ö ?A e kin 
Mehmet Ünaldı 

ADİYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAH1SAH 
M. Kâxım Kar a a ğ a çlı-
oğlu 
Ahmet Kars yi git 
Kemal Şenocak 

AĞRİ 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Kök er 
M an sur Uiusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN. 
AJi Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul @deaJer 
Reddedenler 

Çekimlerler 
Oya katılraıy anlar 

Açık üyelikler 

183 
151 
141 

6 
1 

30 

[Kabul 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemakttin Inkaya 
Nejat Sarhc&lı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddiu Yılmaatürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
î, Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ur al 

ÇANAKKALE 
Nalı it Alt an 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şerket Öaşetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdallı 

edenler] 
l ERZİNCAN 
s Fehmi Baysoy 
l ERZURUM 
g Osman Alihocagil 

Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANB 
Abba* Cillra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Lfıfcfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şeyket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMtîî 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 

Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoflu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkmn 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Onman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıeı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdı Özer 

MANİSA 
Doğam Barutg/uoğlu 
Oral Karaosmanioğlu 
A. Orhan Srtiersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçuk 
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MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
îlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şeyki Ataeağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattkı A«ar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şirket Kökıa! 

TABtI ÜYELER 
B«f*t Akjoyoğkı 
Vehbi Ersti 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuntr 
Bmumllah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
îSezai O'kan (I.) 
Möhmeit özgüneş (B.) 
Selâhattin Oifür 
M. Şükran Öekaya 
Ahmet Yıldız 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Işitan 
Refet Rendeei 
Fethi Teretoğlu 

SÎIRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâaım laıebeyli 

STYAS 
İ d i l Altay 
Nurettkı Ertftrk 

Hüseyin Öatirk 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumeuoğlu 
TOKAT 

ili Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

ÜRFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
I Mehmet Faik Atavurt 

[Reddedenler] 
Haydar Tunçkanat 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

[Çekinser] 
ZONGULDAK 

Ahmet Demir Yüc-e 

[Oya katılmıyanlar] 
ANKARA | İSTANBUL 

Tekin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Nasif Çağatay 

KARS 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

NÎĞDE 
Kudret Bayhan 

Hıfn Oğuı Bekata 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Celâl Entuğ 

GÎRESUN 
İhsan Topaloğlu (B.) 

HATAY 
Muatafa Deliveli 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilei 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri EJorafcürk 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Adil Ünlü 

VAN 
Ferid Melen 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

URFA 
I I. Etem Karakapıcı 

CUMHURBAŞKANIN-
| CA SEÇİLEN ÜYELER 

Feridun Cemal Erkin 
(t.) 
Kasım Gülek 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Ragıp Üner 

Suad Hayri Ürgüplü 
(î.) 
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine 
ve bu kanun ile diğer kanunlann bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısının başlığın

da yapılan değişikliğe verilen oyların sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

(Başlıktaki değişiklik kabul edildi) 
183 
115 
112 

3 
0 

66 
2 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sel&hattin ösuur 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
APYON KARAHİSAR 
M. Kâzım ICaraağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

" A Ğ R I 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirol 
'Jemal ettin Inkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğln 

BOLU 
Turgut Yaşar Güles; 

[Kabul 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altsn 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

edenler] 
| Talip Özdolay 
| İSTANBUL 
| Erdoğan Adalı 

Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. lleki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat özt/ürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

l KASTAMONU 
f Mehmet Çamlıea 
I Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
I Hüsnü Dikeçligiî 
f< Hüaeyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alfcan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Oaman Nuri Oanpolıat 
Sedat Çumralı ; 
Fevri Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Vançlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça ' 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Banıtçuıoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tımakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

Nl&DE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Solâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 
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SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 

ART 
Fehmi Alp t 

TABII ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emaııullah Çelebi 
Suphi Giirsoytrak 
Kadri Kaplan. 
Suphi Karaman 
Sezai O'kan (İ.) 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(İ. A.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. T.) 

AMASYA 
Macit Zeren 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 

Reşat Zaloğlu 
URFA 

Hasan Oral 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Reddedenler] 
YIN | GAZİA 

I CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

NTEP I ZONGULDAK 
ıslan j Salih Tanyeri j Ahmet Dem 

[Oya katıhnıy anlar] 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı ( t ) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıealı 

BOLU 
Ala e eldin Yılın a z t ü rk 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil 
Saffet Ur al 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

1 DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
| Selâhattin Cizrelioğlu 
| Azmi Erdoğan 
1 ELÂZIĞ 
| Salim Hazer dağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
( Sabahattin Orhon 

[Açık iiı 

Eskişehir 

İhsan Topaloğlu (B.) 
HATAY 

Enver Bahadırlı 
İSTANBUL 

Tekin Arıhumn 
(Başkan) 
Ekrem özden 

IZMÎR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(î. Â.) 

KARS 
Sırrı At alay 
Mehmet Ha zer 

KAYSERİ 
i Sami Turan 

KOCAELİ 
i Hikmet İsmen 

MARAŞ 
| Hilmi Soydan 

MARDİN 
| Abdülkerim Saraçoğlu 
) MUĞLA 
1 

j Tlyas Karaöz 
/elikler] 

1 

ir Yüce 

ORDU 
Şevket Koksal 

• SAMSUN 
' Rıza Isıtan 

TRABZON 
\ Ali Şakir Ağanoğh: 

" TUNCELİ ~ 
| Arslan Bora 

URFA 
j 1. Etem Knrakapıcı 

VAN 
1 Forid Melen (B.'ı) 
i 

! ZONGULDAK 
| Mehmet Ali Pestil ci 

İ CUMHURBAŞKANIN-
İ CA SEÇİLEN ÜYELER 
1 

\ Hidayet Aydmer 
| Feridun Cemal Erkin 
| (i.) 
| Kasım Gülek 
l Osman Koksal 
\ Cemal Madan oğlu 
İ Tayfur Sökmen 
I Ragıp Üner 
1 Suad Hayri Ürgüplü 
İ d ) 

Sivas 

Yekûn 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 
81 nci Birleşim 

30 . 6 . 1971 Çarşamba 

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 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen Belediye Gelirleri Kanununun bâzı 
hükümlerine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/554) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/527) 

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 
Hamdi özer'in, Malatya'da kayısı ürününe dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/565) 

7. — Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayime dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/568) 

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 söz
lü sorusu. (6/569) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 1376 
sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı maddesine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — '5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli. Sandığı Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanun
ların bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İk
tisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/438; C. Senatosu 
1/1217) (S. Sayısı : 1605) (Dağıtma tarihi : 
23 . 6 . 1971) 

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 Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

'2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, istanbul'un Sağmalcılar ve 
Esenler mmtakalarında vukulbulan kolera has
talığına dair Senato araştırması istiyen Öner
gesi. (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, bölgelerarasımda 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 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120) 
ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 
(Millî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'un, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli vs 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81) (İS. Sayısı : 1574) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savun
ma Bakanlığı ile ilgilidir) 

7. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kara
rının Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma 
Bakanlığı ile ilgilidir) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü

zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen 
önergesi. (10/45) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm, yasama dokunulmazlığımın 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 

ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/991) (S. Sayısı : 1582) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1971) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/1026) (ıS. Sayısı : 1584) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 16 . 1971) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/1013) (İS. Sayısı : 1585) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1971) 

X 12. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/487; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1240) (S. Sayısı : 1589) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1971) 

X 13. — 1971 yılı Bütçe IKanunu ile bu ka
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/489; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1241) (S. Sayısı : 1590) (Dağıtma 
tarihi : 23 . 6 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLEK 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — 9 . 7 . 1961 tarihli ve 334 sayılı 
T. C. Anayasasının 56 ncı ve 82 nci maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 2/524; C. Senatosu 
2/331) (S. Sayısı : 1591) (Dağıtma tarihi : 
22.6.1971) (Birinci görüşme tarihi : 24.6.1971 
B : 79) 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


