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8 . 9 . 1960

YILDIZ AHMET — Bir sual. 1960 malî yılı
sonuna kadar deyince, Mart başına kadar mı"?
TORUN OSMAN (iktisat Komisyonu Araş
tırma ve inceleme Komisyonu Üyesi) — Evet
efendim.
BAŞKAN — Üçüncü maddeyi
oylarınıza
arz ediyorum : Kabul edenler.. Etnıiyenler..
Kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Mülga Millî Korunma Daire
si ile Tahsis ve 'Tevzi Dairesinin bilûmum mal
zeme, demirbaş, matbu evrak ve kırtasiyesi
Hazineye devredilir.
Her iki teşkilât için kiralanmış bulunan
gayrimenkuller, kira mukavelelerinin
sonuna
kadar bu Bakanlığın emrinde kalır.
TORUN OSMAN (iktisat Komisyonu Araş
tırma ve İnceleme Komisyonu üyesi ( — Dör
düncü madde, Hükümetin teklifinde olduğu gi
bi, lâğvedilecek olan bir iki dairenin malzeme,
demirbaş gibi şeylerin âkibetine dairdir. Hü
kümet teklifinde Ticaret Bakanlığına devredi
lir denmiştir. Muhasebei Umumiye Kanununa
aykırı olduğu için Komisyonda Hazineye dev
redilir şeklinde tashih edilmiştir. Hazine ihti
yaçları göz önüne alarak diğer dairelere tevzi
ve tahsis eder.
ER AHMET — Millî Korunma dairesi ile
Tahsis ve Tevzi Dairesi hakkmd'a ac-alba bir ta
kibat var mı?
BAŞKAN — Madde ile ilgisi yoktur, sadet
dışıdır. Bu eşyanın başka bir yere devredilme
sini istiyor musunuz? Bu madde yalnız bunun
la ilgilidir.
Madde hakkında başka söz istiyen var mı?
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler.. Etmîyenler.. Kabul edilmiştir.
Beşinci maddeyi okuyoruz.
MADDE 5. — Hükümet, doğrudan doğruya
müstehlike perakende olarak veya tevzi müesse
seleri tarafından satılan petrol ve petrol müş
taklarının ve - ham petrol hariç - her ne suret
le satılırsa satılsın sair akar yakıtların dahilî
fiyatlarını tanzim etmek maksadiyle ithal ve
satış fiyatları arasında husule gelecek farkları
T. C. Ziraat Bankasında tesis edeceği fiyat is
tikrar fonu hesabında toplamaya ve mezkûr
akar yakıt ve tenekenin alım, satım ve tevzii ile
fiyatlarını tesbite ve Petrol Kanununa tâbi olan-
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Lar hariç Türk tenekelerinin navlun ve suristaryalarım tâyine yetkilidir.
Bu fona yatırılacak paralar, Âmme alacak
larının tahsil usulü hakkındaki Kanun hüküm
lerine göre tahsil olunur.
Bu hesapta toplanacak paralar münhasıran
petrol fiyatlarında istikrarı sağlamak için kul
lanılır ve hesaba yatırılacak paralarla buradan
yapılacak ödemelerin şekil ve esasları bir ka
rarname ile tesbjit edilir. Ancak bu fonun ida
re ve murakabesi ile görevli özel teşkilâtın
rnaaş ve ücretleriyle diğer idare masrafları,
1960 malî yılı sonuna kadar bu fondan ödene
bilir.
Maliye ve Ticaret Bakanları akar yakıt mü
essese ve şirketlerinin her türlü defter, kayıt
ve hesapları üzerinde lüzumlu teftiş ve mura
kabeyi yaptırır.
Mülga K/744 saylı Kararla tesis olunup,
K/1242 sayılı Kararla idame ettirilen fiyat
istikrar fonunda biriken paradan 10 milyon
lirası, Ibu maddenin birinci fıkrası ile tesis olu
nacak fon hesabı ile birleştirilir.
BAŞKAN — Buyurun, Osman Bey.
TORUN OSMAN (İktisat Komisyonu Araş
tırma Kurulu Üyesi) — Efendim, biz tasarının
5 ve 6 ncı maddelerini kabul etmedik. Burada
ki 5 nci madde Hükümet tasarısının ;7 nci mad
desidir. 5 nci madde esas itibariyle petrol fi
yatlarının ayarlanmasını yapmak ve memleket
te petrol fiyatlarında bir buhran olmasını ön
lemek üzere ihdas edilmiş olan fonla alâkalıdır.
Bugün Ziraat Bankasında bu fon dolayısiyle
birikmiş 83 milyon lira olduğunu bu tasarı ha
zırlanırken öğrendik. Tasarı
hazırlandıktan
sonra bunun 4 milyon lirası çekilmiş ve 79 mil
yon lirası kalmıştır. Fonun gayesi hariçten it
hal edilen petrol fiyatlarında bir yükselme ol
duğu takdirde buhranın önüne geçmek ve ar
tacak maliyetleri buradan karşılamaktır. Hü
kümet temsilcileriyle yaptığımız müzakere so
nunda şimdilik 10 milyon liranın bunu temine
kâfi olduğunu anladık. Halen mevcut 69 mil
yon lirayı buradan (Hazineye devretmek müm
kündür. Biz de maddeyi bu şekilde baleme al
mış bulunuyoruz. 83 milyon liradan 10 milyon
lirasını ikinci maddedeki fona bırakıyoruz, 4
milyon lirası halen Ticaret Vekâletince kulla
nılmıştır, binaenaleyh 69 milyon lira Hazineye
devredilecektir. Bu maddenin maksadı Ibudur.
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