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iki; Sandık bütün tediyeleri yapacaktır.
Bu, Devlet Hazinesinin garantisi altındadır,
başka şey düşünülemez. Şimdi, Iburada Dev
let Hazinesi deyince konuda, bütün yapılan
görüşmelerden bir noktaya intikal etmek za
ruri oluyor, özür dilerim. Devlet Hazinesi ne
demektir Devlet Hazinesi, maliye demek de
ğildir. Maliye, ancak Devletin nakdini, Ha
zinesini ve bilmem sununu bununu idare ile
mükellef bir müessesedir, bir bakanlıktır. Dev
let Hazinesi bambaşka bir mefhumdur. Yani,
Devlet Hazinesi hakkında huzurunuzda izahat
vermeye ihtiyaç yok, bu bambaşka bir şeydir
ve bu Devlet Hazinesinin Sandığa yardım etme
si, sandık hazinesine yardım etmesi bu madde
ile tanzim ediliyor. Yoksa Sandığın borcu, ala
cağı vesairesi hiçbir surette bu formalitenin ik
maline bağlı değildir. Sandık tediyelerini günü
gününe yapacaktır, nakit durumu kâfi gelmez
se daha evvelden tahmin edecektir, diyecektir
ki; benim nakit fonlarımı- yükseltin. Biz, bunu
bu mânaya anlıyoruz ve bu mânada anladığımı
zı tescil ettirmek için bu konuşmayı yapıyo
rum, ilerde bir yanlışlığa mahal kalıp,. Sandık
her hangi bir müşkülâta düşmesin diye bu ko
nuşmayı yapıyorum.
BAŞKAN — Sualler var. Sayın özcien'den
başlıyalım.
Buyurun efendim.
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bakan bu
yurdular ki; «Sandık bize bildirecek, bildirildi
ği zaman da sosyal transferler bölümünden yar
dım yapacağız.» Bu buyurdukları söz bana bi
raz hoş gelmiyor. Çünkü, bütçenin sosyal trans
ferler bölümüne bu husus için konulacak öde
nek diyor. Yani, bütçeye öyle bir ödenek kona
cak ki ilerde Sandığın talebi zamanında bu ta
lebi yerine getirebilsin. Farzımuhal, transfer
lere 2 milyar koydular. Sandık müracaat etti,
dedi ki «2,5 milyara ihtiyacım var». Bütçede
tahsisat yok. Bunu nasıl yapacaklar? Kanun ge
tirinceye kadar da iş işten geçecek. Bunun için
bu fıkra sarih değil. Gün be gün mü yapacak?
Yoksa ay be ay mı yapacak, yoksa altı ayda bir
mi yapacak?
BAŞKAN — Soru anlaşıldı Sayın özden
Buyurunuz efendim.
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN
(Devamla) — Efendim, işte ben de müphem
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noktayı izah etmek için çıkmıştım. Fakat izah
edemedim, izah edemememin sebebi de şuradaki
nakit durumu tabirinin, bütün zihinler için na
sıl söyliyeyim, müseccel ve belli olmamasından
ileri geliyor. Efendim, şimdi Sandığın nakit
durumu deyince Sandığın gelir ve giderleri me
selesi değildir. Sandık her sene yapacağı tedi
yelerin bir hesabım yapar. Tıpkı bizim Hazine
dediğimiz Maliye Vekâletindeki Hazine Umum
Müdürlüğünün her ay, her gün yaptığı gibi.
Sandık der ki; ben bu yıl zarfında şu kadar te
diye yapacağım, bu tediye için bana bir fon lâ
zımdır. Diyelim ki; bu fon iki milyar liradır.
Bu iki milyar lirayı koydum. Tamam, Fakat,
bir gün gelir, Sandık bu hesabı yaparken der
ki; «Benim 2 milyar liralık bir fonum var; ama
bu iki milyarlık fon bana kâfi değil - daha te
diye filân tehlikeye girmemiş, Sandık hesapla
rını yapıyor. - Bütçeye tahsisat koy ve benim
bu fonumu artır.» der. Binaenaleyh, mahaza
muhterem beyefendinin söylediği tehlikeyi iza
le etmek içindir ki, buradaki nakit durumu ta
biri kullanılıyor, hemen hatırlatayım, vaktiyle
Maliye Bakanlığı Hazine Umum Müdürlüğünün
ismi de, bu bakımdan Nakit İşleri Umum Mü
dürlüğü idi; binaenaleyh, benim bu konuşmam
da zatıâlinizin bu tereddüdünü tamamen izale
etmek içindir. Hiç bunlara mahal kalmadan, ya
ni Sandık bir tediye müşkülâtına mâruz kalma
dan nakit durumunu hesabedecektir, kifayetsiz
ise Maliye bunu tediyeden evvel ikmal edecek
tir.
BAŞKAN — Sayın Türkmen, buyurun.
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bilmediğim
bir hususu öğrenmek istiyorum. Sandığın gelir
ve gider fazlası ne şekilde tesbit edilir ve ne va
kit tesbit edilir?
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN
(Devamla) — Sandığın gelir ve gider fazlası,
tabiî yılda bir defa, bütçeler yapıldığı zaman,
Sandığın bütün bütçeleri vesaireleri yapıldığı
zaman tesbit edilecektir.
BAŞKAN — Sayın Artukmaç, buyurun
efendim.
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Biraz ev
vel Sayın Bakan 5 küsur milyar liralık ödeme
lerin bugün Maliyece yapılamamakta bulundu
ğunu ifade buyurdular. Şimdi, burada sosyal
transferler bölümünde Emekli Sandığı için para
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