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Şunu ifade etmek istiyorum:....
HASAN YILDIRIM (Kars) — 200 milyon, 200
milyon.
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — İstanbul, ilk defa belediye olmuyor, is
tanbul ilk defa belediye ile idare edilmiyor.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evvelce yardım ya
pıyordunuz.
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON
(Devamla) — Şimdiye kadar İstanbul'da
belediye
vardı, şimdiye kadar İstanbul'da Belediye Başkanları
vardı; İstanbul her halde bu şekilde pislik içinde bı
rakılmıyordu. (A. P. sıralarından alkışlar.) Bunu, İs
tanbul şehri için büyük talihsizlik telâkki etmek icap
eder.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sizin olmanız bü
yük talihsizliktir.
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON —
(Devamla) — Müsaade buyurun.
Başlangıçta şunu ifade ettim: Bütçe, mevcut ka
nunların emrettiği ödemelerin dışında, Hazine kendi
itibarım kullanarak, İstanbul şehrine olan büyük say
gısını ifade için Hazine kendi itibarını, imkanlannı,
nakit imkânlarını, nesi varsa, rica, minnet kullana
rak İstanbul Belediyesine bu finansman imkânım sağ
lamıştır. Almaya mecbur olduğu vergileri almamış
tır; sadece, İstanbul şehri halkı sıkıntıya düşmesin di
ye. İstanbul Belediyesinin bu noktada idare edileme
yişini bir politik istismardan başka hiç bir türlü ifade
ve izah etmek mümkün değildir.
Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Kabul edin, araş
tırma yapılsın. Kendinize güveniyorsanız araştırma ya
pılsın.
2. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, bazı
bakanların Meclis denetiminden kaçındığı anlamına ge
len davranışları hakkında gündem dışı konuşması ve
Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in cevabı.
BAŞKAN — Sayın Necati Cebe, bazı bakanların
Meclis denetiminden kaçındığı anlamına gelen davra
nışları ile ilgili söz istediniz. Sayın Cebe, sizden de
rica ediyorum, süre 5 dakikadır.
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri;
Başta Sayın Başbakan olmak üzere, bazı bakanların
Meclis denetiminden kaçınma anlamına gelen davra
nışlarına ilişkin gündem dışı söz almak zorunda kal
dığım için üzgünüm. Hemen belirtmeliyim ki, Başba
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kanın ve bazı bakanların Meclis denetiminden kaçın
dıkları iddiası soyut bir suçlama değil, somut bir ol
gudur. Konuşmamı 5 dakikaya sığdırmak zorunda ol
duğum için, sizlere bu iddiamı doğrulayıcı çok sayı
da örnekten birkaçını sunmakla yetineceğim.
2 . 4 . 1975 tarihinde Sayın Başbakana bir yazılı
soru önergesi yönelterek şu soruların cevaplandırılma
sını istemiştim :
1. Yahya Demlrel'in büyük nakliye araçları itha
lâtı için teşvik tedbirlerinden yararlanan bir firma
nın ortağı olduğu ve söz konusu firmaya yükseliş
binasının ipotek edilmesi yoluyle 20 milyon lira kre
di sağlandığı doğru mudur? Doğruysa, firmanın adı
nedir? Yahya Demire! firmaya ne zaman, kaç Türk
Liralık hisse ile ortak olmuştur?
2. Yahya Demirci'm ORMA Şirketi aracmğıyle
Libya'ya ihraç için girişimde bulunduğu doğru mu
dur? Doğruysa ihraç izni verilmiş midir? İhraç edil
mek istenen nedir?
3. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü disiplin ku
rulunun, Ali Demireî'e usulsüz kredi Verdikleri ge
rekçesiyle bazı müdür ve memurları disiplin cezala
rına çarptırdığı doğru mudur? Doğruysa, usulsüzlük,
ilgili memurların yetersizliğinden mi, yoksa, Ali Demirel'in günün siyasal iktidarına yakın oluşundan mı
kaynaklanmıştır?
Cezalandırılanlar kimlerdir? Verilen cezalar neler
dir?
Değerli arkadaşlarım, bu üç sorudan ilkine Sanayi
ve Teknoloji Bakanınca verilen yazılı cevaptan, Yalı
ya Demirel'in 7,5 milyon Türk Lira sermayeli İNTO
Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Uluslararası Ticaret ve Sa
nayi Merkezi Anonim Şirketinin 3 750 00$ TL. lık
hisseyle ortağı olduğunu ve adı geçen şirketin yılda
30, bin ton yaş meyve ve sebze ihracını gerçekleştire
bilecek kapasitede 5$ adet treyler ile 50: adet çekici
ithali için teşvik belgesi aldığını öğrendim.
Diğer iki sorum ise, bugünedek tek sözlükle ol
sun yanıtlanmadı. Sayın Başbakan isteseydi, bu soru
larımı da yanıtlanması istemiyle ilgili bakanlıklara
gönderebilirdi. Hiç kuşkusuz, yapılması gereken de
buydu. Her nedense bu yapılmadı. Sorularım düpedüz
hasıralh edildi. Bir süre sonra Libya'ya.
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Maliye Bakanı bun
ları dinlesin, cevap versin.
NECATİ CEBE (Devamla) — Bir süre sonra
Libya'ya ihracı söz konusu olan nesnenin sunta oldu
ğu açığa çıkar gibi oldu.
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