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arasındaki farkın da bütçeye irat kaydı sureti
ile Maliye Vekâletine doğrudan doğruya bağlı
bir teşekkül haline gelirse bu intizam, korkarım
ki, hayal olur, maziye kalibolur.
Muhterem arkadaşlar, bu teşekkülün bir de
işletmecilik fonksiyonu var, hepimiz biliyoruz
ki; muazzam binalara sahiptir, sinemalar işlet
mektedir, en büyük otelleri işletmek sureti ile
sosyal hizmetini bilhakkın ifa etmektedir. Bu
gün bu teşekkülün sahiboldugu binalar inşa
edildiği tarihe nazaran birkaç misli kıymet iktisabetmiştir. Binaenaleyh, 440 sayılı Kanunun
kâr ve verimlilik aradığı noktalarda sandığın
bu fonksiyonu bu madde ile tamamen ortadan
kalkmış olacaktır.
Sonra arkadaşlar, bu maddeye bugün için
lüzum yok. Zaten iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin reform için kurulan komisyon tasarısını ve
raporunu hazırlıyarak Başbakanlığa vermiştir.
Binaenaleyh, o komisyon bugün için İktisadi
Devlet Teşekkülü olan Emekli Sandığının ma
hiyetini ve hüviyetini tesbit etmiştir, binaena
leyh, onu beklemek daha muvafık olur.
Muhterem arkadaşlar, 14 ncü maddenin bu
tasarıdan çıkarılması hakkındaki takrirlerin
isabetini arz eder, hepinizi saygı ile selâmlarım.
BAŞKAN — Komisyonun bir diyeceği var
mı efendim?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ i. CENAP
EGE (Aydın) — Efendim, Sayın Ergeneli'nin
ifade ettiği hususlar oylanmak sureti ile madde
oylandı. Tekriri müzakere vaziyeti gibi bir ko
nuşma oldu. Bana, ilgisi yok gibi geliyor.
BAŞKAN — Ne oylandı efendim?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ i. CENAP
EGE (Aydın) — Madde oylandı.
BAŞKAN — Hangi madde oylandı?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ i. CENAP
EGE (Aydın) — 14 ncü madde.
BAŞKAN — Takrir oylandı Sayın Ege.
14 ncü maddeyi reddeden takrir.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ î. CENAP
EGE (Aydın) — Başka takrir yok efendim,
BAŞKAN — Var efendim. Sayın Karaveli
oğlu'nun takririni okuttum, şimdi onun üzerin
de görüşüyoruz.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ i. CENAP
EGE (Aydın) — (Sayın Karavelioğlu'nun tak
riri bir fıkra olarak var. Maddenin çıkması ve
kalkması üzerinde değil.
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BAŞKAN — Olsun. Takririn üzerinde ko
nuşuyor, bu hakkını kullanıyor.
Hükümetin noktai nazarı nedir? Buyurun
Sayın Maliye Bakam.
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN —
Sayın Başkan, muhterem senatörler, ben Sayın
Karavelioğlu'nun teklifi hakkında izahat ver
mek isterim.
Burada maddenin ikinci fıkrasında diyor
ki; «Sandığın nakit durumu, gerekli ödeme
leri ve harcamaları karşılıyamadığı takdirde.
Sandığın talebi üzerine Maliye Baknlığı bütçesi
nin sosyal transferler bölümüne bu husus için
konacak ödenekten Sandığa tediyede bulu
nulur.» Peki, karşılıyamadığı takdirde bu öde
neğin konulması ve sandığa ödenmesi için
bir vakit geçecek. Bu vakit zarfında Sandık
tediyelerini yapmıyacak mı? Eğer bunu Sayın
Karavelioğlu'nun anladığı mânada anlarsak;
demek ki, Sandık 'bir yerde «param bitti» diye
tediye yapmıyacak, Maliyeye müracaat ede
cek, Maliye bunu bütçeye koyacak, bütçe Mec
lislerden geçecek, kabul edilecek. Hayır, bu
fıkra öyle değildir. Burada doğrudan doğruya
Sandığın trezorori muamelesi, trezorori imkân
ları yani Sandığın nakit fonları mevzuubahistir. Sandık tediyelerini yapar, sene ba
şında tahminlerini yapar, fakat görülür ki,
Sandığın para durumu, yani fonu buna kâfi
değildir. O zaman 'Sandık Maliyeye müracaat
eder; der ki «benim para fonum buna yetiş
mez. Binaenaleyh, naktimi artır» Maliyeden
tahsisat ister, yani, fonu artırmak için, tre
zorori imkânlarını artırmak için tahsisat
ister. Bunu T>u mânada anlamak lâzımdır.
Aksi takdirde bu mânada anlamazsak sandığın
tediyeleri inkıtaa uğramış olur ki,
buna
asla Hükümetimiz de, hiç kimjse de razı ol
maz. Binaenaleyh,, Sandığın nakit durumu de
mekle, bizim tâbirimizle, Sandığın, trezorori
durumu demektir, tahminlere istinadeder ve
«bu para ile ben bu işi idare edemiyorum»
der ve para ister. Bu da bittabi 'Sandığın bir
hesabı yapıp talöbetmesi ile karşılanır. Aksi
takdirde Sandığın borçlanması imkânı mevzuubabistir. Borçlanmadan da bahsedildi. San
dık borçlanamaz.
Yani, Sandığın borçlanma yetkisi
bir.
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