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koysak bile parayı ödiyemiyecek bir durum hâ
sıl olduğu takdirde ne yapılacaktır? Bunu öğ
renmek istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
MALİYE BAKANI SAİT HACİ ERGİN
(Devamla) — Efendim, bu suali sorduklarından
dolayı kendilerine teşekkür ederim. Bütçede
ödenek olmasa dahi Hazine fonlarından bu pa
ra derhal ödenecek ve emeklilere yapılacak te
diyelerin gecikmemesi imkân dâhiline alınacak
tır, Âdetimiz, usulümüs budur. Bunun da keza
zabıtlara geçmesinde ben fayda bulurum efen
dim,

le Ibir şeyi bilmiyorum, zamanımızda »olmadığı
için.
LtJTFÜ TOKOĞLU (Kocaeli) — O halde
ufak bir misali arz edeyim, müseade edrsenilz.
imar ve iskân Bakanlığına Maliye Vekâle
tinin 30 milyon lira vermesi ve imar ve iskân
Bakanlığının da bu miktarı Emekli (Sandığına
nakletmesi iktiza ederdi Bu miktardan beş mil
yon lira dahi üç aydır talep karşılığında alına
mamıştır. Bir misal takdim ediyorum, bu mi
sallerin taaddüdettiğini ifade ediyorum. Sayın
Bakanın tetkik ederek 'bunları bana yazılı ola
rak bildirmesini rica ediyorum.

BAŞKAN — Başka soru sormak istiyen var
mı?.. Sıra ile geliyorum efendim, başka çaresi
yok. Sayın Tokoğlu, buyurun.
LÜTFÜ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, Emekli Sandığı, Hazineden 1970 yılında
ne miktar para talebetmiştür? Bu miktar talebedildiğinde 'Maliye Vekâleti
tarafından
Emekli (Sandığına zamanında ödenebilmiş mi
dir?

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN
(Devamla) — Müsaade buyurursanız buna arzı
cevabedebilirim. Bunu yazılı olarak kendilerine
veririm ama..
BAŞKAN — IBuyurun burada fou imkânınız
da var. Arzu ederseniz burada da cevap verir
siniz.
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN
(Devamla) — 'Buradaki konumuz bu değil. Bu
radaki konumuz, Emekli 'Sandığının nakit işle
ridir. Yani Emekli Sandığı tarafından emekli
lere ödenecek paralardır.

2. Emekli Sandığının...
BAŞKAN — Sayın Tokoğlu, isterseniz tek
tek sorunuz. Kaç sorunuz var?
LÜTFÜ TOKOĞLU (Kocaeli) — İki so
rum var. Emekli Sandığının nakit ihtiyacı ol
duğu ve Maliye Vekâletine müracaat etmesi
halinde Maliye Vekâleti bütçenin sosyal trans
ferler faslından bu yardımı yapacağını beyan
ediyor. Bütçede sosyal transferlerin fonksiyo
nu nedir? 1971 senesinde bu 'transferlerden bü
yük bir miktar Hazineden Emekli Sandığına
devir yapıldığı takdirde bütçe fonksüyonu ne
hale gelecektir?
3. Böylece 5 Yıllık Plânın ıbir yıllık icra
bölümünde nasıl bir değişiklik olacaktır?
Sayın Bakanın bu hususlara cevap vermesi
ni rica ediyorum.

Bu, dolayısiyle olan, transferlere gelince;
bunu evvelce de arz ettim, Maliye Bakanlığı yani Maliye 'Bakanlığı tâbiri yanlış - Hazine,
Devlet Hazinesinin ödiyemediği birçok mebâliğ
mevcuttur, bugün. Bu meyanda İmar. ve İs
kân Bakanlığına intikal eden bir ödeme de ya
pılmamış olabilir. Bunun hiçbir saklı, gizli ta
rafı yoktur. Daha evvel de arz ettim.
Ben, şimdi şu idiadayım: Emekli hakların
da, Emekli Sandığı tarafından ödenecek mebaliğden hiçbir tanesinin ödemesinde (bir teaihhür
olmamıştır. Bana böyle bir misal verirlerse işte
bu mevzu üzerine bütün gücümle eğilirim.

BAŞKAN — Sayın Ergeneli buyurun.
BAŞKAN — Buyurun (Sayın Bakan.
LÜTFÜ TOKOĞLU .(Kocaeli) — Efendim,
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN
benim ikinci sualime cevap arz etmediler.
(Devamla) — Efendim, 1970 yılında Emekli
BAŞKAN — iSayuı Ergeneli, bir dakikanızı
Sandığı ne istemiştir, Maliye ne vermiştir bil
miyorum ama neticeler ortada. Emekli aylık rica edeyim.
ları hiçbir teabJhüre uğramadan, santimi san
MALÎYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN
timine ödenmiştir. Binaenaleyh, böyle bir du ! (Devamla) — Afedersiniz, ikinci sual 'hangisiy
rum olmadığı mânası çıkıyor. Bu buyurdukları
di efendim?
hususu tabiî benim tetkik etmem, tetkik ettik
LÜTFÜ TOKOĞLU (Kocaeli) — Bütçede
ten sonra cevap vermem iktiza eder. Çünkü, böy
s osyal transferler...
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