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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Ankara mebusu Halit Ferit Beyin vefat ettiği teb
liğ ve merhumun hatırasını tazizen bir dakika susul
duktan ve 

Kastamonu mebusluğuna seçilen'muhtar Beyin tah
lifi yapıldıktan sonra 

Erzurum ve Çoruh vilâyetlerinde muhacirlerin yer. 
leştirilmesi ve yerli çiftçilerin topraklandınlmasına 
dair kanun lâyihası müzakere ve bir maddesi encü
mene verildi. 

Köy kanununun bazı maddelerinin ve taşocakları 
nizamnamesinin 13 üncü maddesinin değiştirilmesine 

Lâyihalar 
1 — Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkın

daki kanuna bir madde eklenmesine dair kanun lâyi
hası (Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Mevduatı koruma kanununun 8 inci maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası (Mali
ye ve Bütçe encümenlerinden mürekkep Muhtelit en
cümene) 

Mazbatalar 
3 — Belediye kanununun 7 nci faslına bir madde 

ilâvesi hakkında 1/947 numaralı kanun lâyihası ve Da
hiliye encümeni mazbatası (Ruznameye) 

4 — 1929 senesi Hazine hesabı umumisine dair ya
pılan mutabakat beyannamesi hakkında 3/334 numa
ralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile 1929 senesi 

/ — Elektrik istihlâk resmi hakkında 1/884 
numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Maline, Büt
çe, ve Dahiliye encümenleri mazbataları [1] 

REİS — Encümen bunun müstacelen ve ter-
cihan müzakeresini teklif ediyor. 

Tercihan müzakeresini kabul edenler... Etme-

[1] 139 numaralı m.atbuaya ilâve zaptın so-
nundadır. 

dair kanun tekliflerinin birinci müzakeresi yapıldı. 
Yunan parlâmento azalarının Türkîyede Devlet 

demiryolları üzerinde meccanen seyahatlerine dair ka
nun lâyihası müzakere ve birinci maddesi encümene 
verildi. 

Ve perşembe günü toplanılmak üzere celse tatil 
edildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Refet Rize Yozgat 

Ali Avni Doğan 

Hazine hesabı katisi hakkında 1/780 numaralı kanun 
lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

5 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin Ta
pu ve kadastro umum müdürlüğüne ait olan kısmında 
değişiklik yapılmasına dair 1/893 numaralı kanun lâ
yihası ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

6 — Elektrik istihlâk resmi hakkında 1/884 numa
ralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe ve 
Dahiliye encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

7 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1934 senesi büt
çesi hakkında 1/870 numaralı kanun lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

yenler... Kabul edilmiştir. 
Müstacelen müzakeresini reyinize arzediyo-

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — Bu fıkraların hepsi ayrı ayrı hük
mü ihtiva ediyor. Tensip buyurursanız fıkra fık
ra reyinize arzedeyim? (Muvafık sesleri). 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B I R I N C I C E L S E 
Açılma saati : 14 

REİS — Refet B. 
KÂTİPLER : Refik B. (Konya), Ali B. (Rize) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. I edilecek mevat mey anında 9 uncu madde var-
Efendim, ruznamemizde bir defa müzakere \ dır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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22 temmuz 1931 tarih ve 1871 numaralı kanunun 

ikinci maddesinin tadili hakkında kanun 
MADDE 1 — 22 temmuz 1931 tarih ve 1871 

numaralı kanunun ikinci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

A - Elektrik ve havagazı tesisatı olan yer
lerde umumî şebekeden alarak elektrik sar-
fedenlerden beher kilovat saati üzerinden (2) 
ve havagazı sarfedenlerden beher metre mi
kâbı üzerinden (1) kuruş istihlâk resmi alı
nır. Umumî tenvirat olan yerlerde makine 
ile hususî elektrik istihsal edenler de doğrudan 
doğruya bu resme tabidirler. 

REİS — Bu fıkra hakkında söz isteyen var 
mı? Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir 

B - Elektrik ve havagazı kontörü konulma
mış yerlerde bu aletler konuluncaya kadar 
veya gayet ufak mikyasta götürü satışlarda 
istihlâk resmi sarfiyat bedelinin yüzde onu 
nisbetindedir. 

ARIKOĞLU DAMAR B. (Adana) — Efen
dim, bu elektrikle işleyen fabrikalardan bu ka
nuna göre kilovat başına bir miktar resim 
alacağız. Halbuki memlekette daha başka 
kuvvei muharrike ile, gazla, mazotla, buhar
la çalışan fabrikalar da vardır. Bunların iki
si yanyana bulunduğu zaman, birisinin sarfet-
tiği kuvvei muharrikeden bir vergi alır diğe
rinden almazsak, zannediyorum ki, her ikisine 
müsavi muamele yapılmış olmaz. Birisi daha 
fazla resme tâbi tutulacak, diğeri bu vergiden 
istisna edilmiş olacak. Bence bu vergiyi, baş
ka kuvvei muharrike ile işleyen fabrikalara da 
koymalı ki aralarındaki fark kalksın. Meselâ 
bir tarafta üç beygir kuvvetindeki bir elektrik 
muharrikinden vergi alınması diğer taraftan 
30, 40 beygir kuvvetindeki sair kuvvei muhar-
rikenin vergiye tâbi tutulmaması doğru değildir. 

Eğer arzu buyurulursa bunu tekrar encü
mene gönderelim. Encümen bu hususu nazarı 
tetkikten geçirsin. Bu arada müsavat hâsıl ol
sun. 

MALÎYE En. Rs. HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Arkadaşlar, tenvirat resmi namı 
altında petrolden alınan yüksek miktardaki 
gümrük ve istihlâk resimlerinin mukabili ol
mak üzere elektrik tenviratından da bir resim 
alınıryor. Şimdiye kadar alınan bu resim sa
nayie teşmil edilmiyordu. Bu kanunla teşmil 
edilecek. Fakat tenvirattan alman resmin % 
50 si nisbetindedir. Arkadaşım bunun petrol 
ve mazotla istihsal edilen kuvvetlere de teşmi
lini arzu ediyorlar. Petrol ve mazottan esasen 
bu resim alınıyor. Biliyorsunuz ki petrolden 
kilosu 14 kuruş 30 para olarak muhtelif nam

lar altında resimler alınmaktadır. 
Su ve sair kuvvetlerden istihsal edilenlere 

de teşmilini istiyorlar. Petrolden alınan ağır 

resmi karşılayarak elektrikten de mütenazır bir 
vergi alınması düşünülürken, tabiî kuvvetlere 
de vergi tarhetmek bilmem ne dereceye kadar 
doğru olur. Bizim kanunlarımızda, meselâ ev
velâ gümrük kanunundan başlayalım, gümrük 
kanununda, kuvvet istihsal eden maddeler 
ya gümrük resminden muaf tutulmuş, yahut 
hafif bir resme tâbi tutulmuştur. Teşviki sa
nayi kanununda da hafiflik prensip olarak na
zarı dikkate alınmıştır. Sunî kuvvetleri muaf 
tutarken, tekrar ediyorum, tabiatin memleke
te bahşetmiş olduğu kuvvetlerden istifadeyi te
min için teshilât göstermek icap ederken, res
me tâbi tutmak, bu istifadeyi güçleştirmek de
mek olur. Mümkün olduğu kadar az resim alın
malıdır. Binaenaleyh bu esası hiç bir zaman 
bırakmamalıyız. Elektrikten kuvvet istihsali, 
diğer maddelerden kuvvet istihsalinden daha 
çok ucuzdur. Zaten büyük bir santral mevcut 
olan bir memlekette, umumî satnraldan elektrik 
almak, doğrudan doğruya tesisat yapıp mazotla, 
buharla kuvvet istihsal etmekten çok ucuza ma-
lolur. Biz, bunları salâhiyettar ve mütehas
sıs adamlara tetkik ettirdik. Mazbataya da bu 
hususta uzun uzadıya işaretler ve kayitler koy
duk. Bugün îstanbulda kilovat saatini 90 pa
raya kadar alan sanayi müesseseleri vardır. 
Vakıa sarfiyat nisbeti düştükçe küçük sanayi 
için bu 8 - 10 kuruşa kadar çıkıyor fakat, ay
ni müessesenin buharla ve sair vasıtalarla doğ
rudan doğruya kendisinin kuvvet istihsalinde 
ayni miktarı, 90 paraya, 3 - 5 kuruşa temin 
edemeyeceklerini, salâhiyettar fen adamları en
cümen huzurunda ispat ettiler. 

Binaenaleyh tabiî kuvvetlerden istifade eden 
yerler, elektriği zaif olan yerlerdir. Elektriği 
zaif olan yerlerde vergi adaletini temin etmek 
için alınan resmi, bütün kuvvet resmi şekline 
ifrağ etmek, elektrik tesisatı olmayan memle
ketten bütün kuvvet resmi almak doğru olmasa 
gerektir. 

YAHYA GALÎP B. (Ankara) — Adanayı da 
düşünmeliyiz, Hasan Bey; orası îstanbulla ka
bili kıyas mıdır? 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Beyefen
di, biz bütün Türkiye için bir kanun yapıyo
ruz. Hatta İstanbul için dahi, kömürü daha 
ucuz nakleden sahillerin harhangi bir yerinde, 
bugün buharla kuvvet istihsal etmek, oradaki 
santraldan kuvvet almaktan daha pahalıdır. 
Bunu erbabı fen encümende ispat etmiştir. 
Bir tenvirat resminin nisbetini artırır ve sanayie 
teşmil ederken, bunu kuvvet vergisi diye bütün 
memlekete teşmil etmek, kuvvet istihsal eden 
vesait ve maddeleri kısmen muaf tutmak ve kıs
men hafif resme tâbi kılmak hususundaki umu
mî ve esaslı prensiplerimize muhaliftir. 

ARUKOĞLU DAMAR B. (Adana) — Muhte
rem Hasan Bey arkadaşımız elektrikle çalıŞan 
fabrikaların daha ucuza kuvvei müteharrike te-
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min ettiğini ifade buyurdular ve mütehassıslar 
böyle söyledi, dediler. Benim kanaatime, benim 
müşahedeme, bizzat gördüğüme nazaran bu, böy
le değildir ve bunun aksinedir. Belki İstan
bul müstesna olabilir, fakat, diğer taraflar ar-
zettiğim gibidir. Biz kanun yaparken bir mem
leketi düşünerek yapmayız. Memleketin heyeti 
umumiyesini düşünerek yapmak elbette daha 
çok iktiza eder. Sanayi erbabı aksine daha zi
yade pahalıya malolduğunu iddia etmektedirler. 
Hatta bir çokları bunun pahalıya malolduğunu 
düşünerek büyük fabrika sahipleri elektirikten 
vazgeçmiştir, ve yeni gazojen makinası getirt
miş, yerine koymuştur. Bu suretle büyük sanayi 
kendisini kurtarabiliyor. Küçük sanayi erbabı 
büyük sanayi karşısında, kuvvei müteharrike te
min eden diğer kısım karşısında, daha çok pa
halıya maledecektir. Bir şehirde tasavvur edi
niz ki bir fabrika var, elektrikle çalışıyor, diğer 
bir fabrika mazotla çalışıyor. Mazotla çalışan 
resimden muaf, elektrikle çalışan resme tâbi olur
sa arada zannederim ki adaletsizlik olur. Sonra 
her memlekette tabiat bir değildir. Her yerde 
şelâle yoktur, su kuvvetleri yoktur. Bu kuvvetler 
bulundukları memleketler, şehirler, için bir 
mazhariyettir veyahut bir şehirde bir sukut, bir 
şelâle vardır, bir fabrikatörün fabrikası bundan 
istifade ettiği halde, şelâlesi olmayan yerin fab
rikaları böyle bir istifade yapamıyorlar. Böyle 
olunca ötekinin karşısında diğeri rekabet imkâ
nını bulamıyor. Bence bu düşünülecek bir me
seledir. Verginin aleyhinde değilim. Fakat öy
le bir kanun yapalım ki, diğer fabrikatörleri de 
zarardide etmesin. Bu noktai nazardan arzettinı. 
Eğer böyle bir endişe olmadığını kabul ediyor
larsa - ki böyle bir endişe vardır buna ka
niim - bir defa daha encümende tetkik etsin
ler. Böyle bir endişe yoksa, kanunu tekrar 
getirsinler yarm tekrar görüşelim. Bunun için 
bir de takrir veriyorum. Nazarı dikkate alın
masını rica ederim. Kanun encümene gitsin. 

SADETTİN RIZA B. (İstanbul) — Efendim, 
Maliye E. Reisi Beyefendi bu vergi mevzuu üze
rinde bir mukayese yaptılar. Bunu ya bendeniz 
anlayamadım veya mavakaa mutabık değildir. 
yaptıkları mukayesede, memlekette buharla, su 
ile kuvvei muharrike temin eden fabrikaların 
maliyet itibarile mazot ve saire ile işleyen fab
rikalardan daha pahalıya kuvvet istihsal ettik
lerini binaenaleyh yalnız elektirikle işleyenler
den vergi alınması lâzım olduğunu söylediler. 
Bu doğru değildir. Elektirikle kuvvei muharri
ke temin eden bir fabrikatör, bu kuvveti yine 
kömür ve mazot sarfederek elde ediyor. Hava
dan kuvvet temin etmiyorlar ki, bu mukayeseden 
diğer fabrikalara bir hakkı tercih verilsin? 
Sonra biz bu kanunu sanayide muvazene temin 
etmek maksadile mi yapıyoruz, yoksa bir vergi 
mahiyetinde mi telâkki ederekten yapıyoruz? 
Ne Hükümetin verdiği ve ne de Maliye encü

meninin verdiği esbabı mucibede; sanayide bir 
muvazenesizlik vardır, biz bunu izale için bu 
teklifi yapıyoruz, gibi bir sebep yoktur ve bu
nu düşünmedik. Onun için Damar Beyefendi
nin buyurdukları gibi, haddi zatinde bu vergi 
mevzuunda adaletsizlik vardır ve bunu Büt
çe encümeni nazarı dikkate aldı. Maliye en
cümeninin esbabı mucibe mazbatasında; fen 
heyetlerinin hepsini çağırdık, üzerinde ariz, 
amik tetkikat yaptırdık, tetkikat neticesinde 
şu neticeye muttali olduk: - Belki Maliye en
cümeninde bulunan fen heyeti ayni heyetti -
Bu heyet dedi ki, efendiler, 150 beygirden son
raki, gerek mazot ile, gerek buharla kuvvet 
temin eden makineler daha ucuza malolur, 
denmektedir. Bunda Bütçe encümeni bir ada
letsizlik gördü. Yalnız kendi kuvvei muharri-
kesile işleyen fabrikalarda bu şekilde vergi al
manın tatbikatta güçlüğünü nazarı itibare ala
rak, gelecek sene içerisinde bu fabrikaları da 
br vergiye tâbi tutmak için Hükümetin bir 
barem tesbit ederek getirmesini ileri sürdü. 
Herhalde Damar Beyefendinin dedikleri çok 
doğrudur ve bu vergi yalnız elektrik şirketin
den kuvvei muharrike alan fabrikalara teşmil 
edilecek olursa, sanayide teessüs eden bugün
kü muvazene ihlâl edilecektir. 

MALÎYE En. Rs. HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Arkadaşlar, biraz hakikat üzerin
de duralım. Bugün sanayi, elektrikten buhara 
mı inkılâp ediyor, buhardan elektrike mi in
kılâp ediyor? 

SADETTİN RİZA B. (istanbul) — Bazıla
rında öyle, bazılarında da öyle. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz. Elektrik santralı olmayan yerler
deki fabrika, her hangi bir vasıta ile kuvvet 
istihsali menfaatine ne şekilde uygun geliyor
sa o tarzda kuvvet istihsal ediyor. Fakat elek
trik santralı olan yerlerde, hatta tstanbulda 
ve diğer Türkiyenin elektrik tesisatı olan şe
hirlerinde, elektrik santralı teessüs ettikten 
sonra buharı bırakıp umumî santraldan kuvvet 
almak daha faydalı mı, değil mi? Hâdiseye 
bakalım (Gürültüler). Sadettin Bey; ben zati 
âlinizi dinledim, siz de beni dinleyiniz. Hatta 
buhardan elektriğe geçmek ve umumî santral
dan kuvvet almak o kadar faydalıdır ki, bu
harla mücehhez yeni tesisler yapılmadığı gibi 
eskileri bile bırakılıp elektriğe geçilmektedir. 
Bu da filen ve maddeten sabittir. Evet Ankara 
santralından dahi kuvvet istihsal etmek, bu
hardan kuvvet istihsal etmekten daha hesaplı 
oluyor. Bunun isbatı meydandadır. Ankarada 
mevcut un fabrikaları, kereste fabrikaları ve 
saire, buharla değil elektrikle işliyor. Hâdi
se meydandadır. Şunu tebarüz ettirmek istiyo
rum ki; elektrikle kuvvet istihsal etmek daima 
hesaplı olur. Binaenaleyh burada muvazenesiz
lik yoktur. Elektrik fabrikaları kömür veya-
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hut sudan elektrik istihsal ediyorlar diyorsunuz. 
Bu, gayet tabiidir. Buharla elektrik arasında 
çok fark vardır. 

Tevziat resminin menşeini ve bu kanunla, 
nisbetinin artırılmasının sebeplerini evvelce ar-
zettim. Hükümet kanunda kuvvet vergisi diye 
bir vergi teklif etmedi. Şimdi bunun neticesi, 
elektrik resminin, % 50 nısbetinde, sanayide sar-
fedilen elektriklere de teşmilinden dolayı, diğer 
vasıtalarla kuvvet istihsal eden alelûmum vesait 
kuvvetlerini de, bir vergi altına alalım mesele
sidir. Hükümet böyle bir vergi istemedi. Bu 
verginin tatbik ve teşmili prensipi, umumî pren-
sipimize uymaz diye arzettim. ve hâlâ o kana
atteyim. Bütçe encümeni, Hükümet tetkikat 
yapsın da, eğer bir muvazenesizlik varsa bu mu
vazenesizliği izale etmek için gelecek sene bir 
teklifle gelsin demiş. Henüz o maddeye gelme
dik. Bendenizce bu, bir temenniden ibarettir. 
nihayet tetkik mevzuudur. Belki evet, belki 
hayır. Fakat hüküm olarak katiyetle bu gün 
madamki sanayide tatbik edilen elektrik kilova
tından kırk para resim alıyoruz, buna kıyasen, 
alelûmum kuvvet istihsal eden buhar vesu kuv
vetlerinden de ayni nisbette müsavi bir vergi 
almak demek, Hükümetin istemediği bir vergiyi 
mahalline masruf olmak üzere, teşmil etmek 
demektir. 

Arkadaşlar, kuvvet vergisi, nihayet Anado-
lunun heyeti umumiyesine şamil ve sari bir mev
zudur. Memleketin her tarafında elektrik tesi
satı yoktur. Nihayet mahdut bir kaç büyük 
şehirde vardır. Fakat kuvvet vergisini, arkadaş
larımın istediği gibi, teşmil ederseniz geniş mik
yasta memlekete bir kuvvet vergisi tarhetmiş 
olacaksınız. Böyle bir verginin filânyerde işle
yen bilmem hangi elektrik fabrikasına ne zararı 
olur? Bunu vergi altına almak, umumî ve esaslı 
prensiplerimizden vaz geçmek demektir. 

Yani memlekette para alınabilecek her ne 
aklımıza gelirse hepsini vergi çerçevesi içine 
almak... bendenizce bu doğru değildir. Bütçe 
encümeni tetkik etmiş, yahut oradaki memur
lardan izahat almışlar, onlar demişler ki; ha
kikaten muvazenesizlik vardır. Bu itibarla elek
trik veya buharla kuvvet istihsali her ikisi 
de ayni masrafla olur. Bendeniz diyorum ki, 
bize böyle dediler, Sadettin Bey diyor ki, bize 
de böyle dediler. Binaenaleyh bir şey, hem öy
le, hem öyle olamaz. Eğer öyle ise, memurlar 
yanlış malûmat vermişlerdir. Bunun bariz bir 
misali de fennin en son kabul ettiği kuvvet, 
elektrik olduğuna göre, sanayi tedricî bir su
rette ve bazan da anî olarak buhardan elek
triğe geçiyor. Hiç bir zaman elektrikten buha
ra geçmiyorlar. Bu hâdise, buhar istihsalinin 
daha az mı masraflı olduğunu maddeten ve fi
len isbata kâfidir? Onlar, ister böyle desin
ler, ister şöyle desinler. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, evvelâ muh

terem Hasan Fehmi Beyefendinin; elektriğe 
doğru gidiyoruz, buhar ve saireden çıkarılan 
kuvvetlerin yavaş yavaş yerlerini elektriğe ter-
kettikleri, hakkındaki sözlerini hakikate uygun 
bulmuyorum. 

Bazı yerler vardır ki buhar kuvveti orada 
tercih edilir, elektriğe gidilmek için hiç bir 
sebep yoktur. Bizim Bursada bir elektrik fab
rikası var. Fakat bu fabrika elektriğin kilova
tını 10 buçuk kuruştan veriyor. Halbuki ora
da buhar kuvvetile istihsal edilen elektriğin 
kilovatı 4 buçuk kuruşa malediliyor. Buharla 
çıkarılan kuvvetler daha pahalıya malolur 
buyurdular. Ben bunun aksini rakam göstere
rek isbat ettim. Kendileri bana rakam göster
meden, havaiyattan bahsederek söylediler. 
Efendim, sanayiin bütün kuvvetleri yekûnu
nun % 47,5 u elektrikle ve % 52,5 u da di
ğer muharrik kuvvetlerle işlemekte olduğunu, 
bundan evvel bize dağıtılan istatistik yıllığın
da gördüm. Yani evvelce yüzde nisbeti istih
lâke tâbi olan elektrikten o zamanki kanuna 
göre sanayiimiz vergiye tâbi değildi. Şimdiki 
kanunla sanayiimiz bu elektrikten alınacak 
olan istihlâk resmine tâbi olacağına göre, sa
nayiimizin bir kısmı vergiye tâbi olacak, bir 
kısmı tâbi olmayacaktır. Bu şekilde vergiye tâ
bi olmayanların, vergiye tâbi olanlara nisbeti, 
% 52,5 olacaktır. Damar ve Sadettin Bey ar
kadaşlarımın bu verginin bütün sanayie teş
mil edilmesine dair mütalealarının kabulüne 
bendenizce memleketin iktisadî ve sınaî icap
ları lüzum göstermektedir. Hatta Maliye ve
kili Beyefendi İktisat ve Bütçe encümenlerinde 
izahat verirlerken bendeniz de bulunmuştum, 
elektrik üzerinden alınması lâzımgelen vergi
yi tetkik ederken, diğer kuvvei muharrikeler-
den de alınmasının faydalı olacağını düşün
memiştik, fakat şimdi, encümenden verilen 
izahattan anladım ki bunların da vergiye tâbi 
olması lâzımgelecektir, lâkin elektrikten alına
cak rüsum kolaycacık tahsil edilecek mahiyet
te bir şeydir, diğer kuvvei muharrikeleri de 
vergiye tâbi tutabilmek için esaslı bir tetki-
katta bulunmak lâzım, dediler. Bu tetkikin 
yapılabilmesi için Hükümete bir zaman veriniz, 
bu zaman zarfında size bu lâyihayı getirsin ve 
bu adaletsizliği ortadan kaldırsın demişlerdi. 
Bunu Heyeti Celileniz huzurunda da itiraf bu
yurmalarını rica ederim. 

DAMAR B. (Adana) — Hasan Fehmi Bey 
arkadaşımız dediler ki, bu, bir vergidir. Hü
kümet yalnız elektrikten istiyor. Umumî vergi 
değildir. Binaenaleyh prensip hilâfınadır dedi
ler. 

Arkadaşlar, niçin prensip hilâfına olsun? 
Alacağımız bir verginin evvelâ mahiyetini tet
kik ederiz. Memleketin bünyesine ve vaziyeti
ne zarar veriyorsa o zaman geri bırakırız. De
ğil de âdilâne bir vergi ise ve elde edilmesi de 
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sehil ise koruz. Vergileri ihtiyacımızdan dolayı 
koyuyoruz. Bu iş te madamki bir sanayi işi
dir ve memleketin şurasında, burasında sana
yi teşekkül ediyor. Bunlardan birini vergiye 
tâbi tutarken diğerini tutmamak, adaleti ve 
vaziyeti ihlâl eder. Binaenaleyh, encümenler 
bu işi tetkik etsinler, neticesini bize getirsin
ler. O zaman memleketin kesesine bir varidat 
gelecekse ve kolaylıkla alınacaksa, paraya ih
tiyaç ve zaruret varken niçin alınmasın? Bu
nun için bir takrir takdim ediyorum. Nazan 
itibare alınmasını rica ederim. 

SADETTİN RIZA B. (istanbul) —Muhterem 
Hasan Fehmi Beyefendi ortaya bir kaide koy
dular. Bu kaidenin ne memleketimizde, ne 
de cihanda tatbikatta yeri yoktur. Her tarafta 
elektriğe doğru geçiliyor, petrol ve mazot kuv
vetinden istiğna gösteriliyor mu, gösterilmiyor 
mu diyorlar ve arkasından elektriğe doğru 
geçiliyor diyorlar. Elektriğe geçilmesini katî 
ve tabiî görüyorlar. Ben kendilerinden sorarım. 
Meselâ Zonguldakta, Ereğlide kömür havzası 
bulunan mahalde birisi bir fabrika açacak ol
sa elektrik mi kullanacak, kömür mü? Su olan 
yerde sudan istifade etmek kabilken niçin 
bir çok masraflarla teessüs etmiş olan elek
trik şirketlerine müracaat etsin? Ortaya böy
le katî bir nazariye konulamaz. Sonra yine 
buyuruyorlar ki bu, tabiî kuvvet vergisidir, 
bundan vergi alamayız. Elektrikten alınan ver
gi, tabiî kuvvet vergisi değil midir? Bu ver
giyi umuma teşmilde mahzur görmüyorlar da 
bir kısma teşmilini istiyorlar. Bir kasabada 
bulunan ayni mahiyetteki kimselerin nısfını 
vergiye tâbi tutupta nısfını tâbi tutmamak 
adalete muvafık olur mu? 

Burada iktisadî bir hedef yoktur. Bunda 
doğrudan doğruya vatandaşlardan müsavat 
ve adalet dairesinde vergi almak gayesi vardır. 

İSMAİL B. (Şebin Karahisar) — Efendim, 
bu mesele iktisat encümeninde mevzubahs ol
muştu. Fakat netice itibarile Hükümetten ge
len ve bu iş üzerinde tetkikat yapan zevatın 
bize verdikleri ifade, encümeni tatmin etme
miştir. Yani mesele üzerinde tamamile işle
nilmiş bir vaziyette gelmemiştir. 

Şimdi Rüştü Bey arkadaşımız diyor ki, bu, 
encümene iade edilsin, encümen bunu tetkik 
etsin. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Ben öyle bir şey de
medim. 

İSMAİL B. (Şebin Karahisar) — Üç günde, 
beş günde tetkikile bir neticeye varmak vaziyeti 
encümende görülseydi, mesele böyle mühmel bı
rakılmazdı. Mazbatamızda da işaret ettiğimiz 
gibi - Bütçe encümeni de bu fikre iştirak etmiş
tir - mesele tekrar Hükümet tarafından tetkik 
edilmeli ve vergiye mevzu olması icap eden bir 
madde daha varsa bu da anlaşılmalıdır. Bende
niz bu hususta rica ediyor ve daha müsbet bir 

kanaatle gelinmesini talep ediyorum. 
MALÎYE VEKÎLÎ FUAT B. ( Elâziz ) — 

Efendim, Hükümet teklifini serdettiği zaman es
babı mucibesinde mülâhazasını açık olarak ser-
detmiştir. Bu gün memleketimizde elektrikten 
başka mazotla, kömürle kuvvei muharrike elde 
eden sanayiimiz vardır. (Hatta su ile sesleri). 
Su ile olanlar gayet mahdut olduğu için ondan 
bahsetmedim. 

Petrol ağır istihsal resmine tâbi olduğu gibi 
kömürle işleyenlerden, kömür ihracatını teshil 
için fiatlerde yaptığımız tenzilâtı, dahilde istih
lâk olunan kömür fiatlerine zammettiğimizden 
her ikisi de ağır resme tâbidir. Elektrikle ku-
vayı muharrike istihsal edenlere nazaran daha 
ağır mükellef bulunmaktadırlar. Binaenaleyh, 
bunlar arasında gayrimütevazin bir vaziyet var
dır. Hem bütçe mülâhazasını ihmal etmiş olma
mak, hem de bu gayrimütevazin vaziyete niha
yet vermiş olmak üzere elektrikle işleyen mü-
essesatı sınaiye, bu elektirik kuvvei muharrike-
si üzerinden bir resim koymağı düşündük ve 
teklif ettik. Diğerlerinin resme mütehammil ol
madığını kabul ettik. Bu kanaatimiz bu proje
yi hazırlarken teknisyenlerle yaptığımız istişare
nin neticesi idi. Lâyiha, İktisat encümeninin hu
zuruna geldi. Orada da tıpkı Hükümetin yap
tığı gibi Nafıa ve İktisat vekâletlerinden teknis
yenler davet edildi. Encümenin vardığı netice, 
mazbatasında dahi izah ettiği veçhile, orta yer
de muayyen, sabit, mütebellir bir fikre varama
dığı merkezindedir. En nihayet dendi ki, bu 
mevzu üzerinde, yani elektrikten başka kuvayi 
muharrike istimal edenlere resim vazma lüzum 
var mı, yok mu? bunu Hükümet tetkik etsin ve 
bir lâyiha getirsin. 

Bütçe encümeninin hururuna da yine ayni 
suretle teknisyenler çağrıldı, uzun uzadıya mü
nakaşalar cereyan etti. Orada da yine umumî 
olarak şayanı kabul bir formül tedvin edebilmek 
imkânsızlığı görüldü. İktisat encümeninin kana
atine varıldı. Şu kadar ki, Bütçe encümeni maz
batasında yazmakla iktifa etmedi, ayrıca bir 
madde suretinde demiştir ki, elektrikten baş
ka kuvvei muharrike istimal eden fabrikalar 
hakkında tetkikat yapılsın, önümüzdeki sene 
Meclise bir lâyiha verilsin. Hakikat şudur ki; 
bütün teknisiyenlerin münakaşasından hâsıl 
olan netice şudur ki, memleketimizin muhte
lif yerlerine göre; vaziyeti coğrafiyelerine gö
re bir kasabanın yanında büyükçe bir nehir, 
bir su cereyanı, bir şelâle bulunması, sahile ya
kın olması veyahut Ankara gibi dahilde bu
lunması gibi muhtelif tesirat altında bazı kere 
elektrik istihsali diğer buharla, kömürle kuv
vet istihsal edenlerin aleyhinde olacak kadar 
yani onları dahi resme tâbi kılacak bir netice 
vermektedir. Halbuki diğer yerleri misal ala
cak olursak, aksi bir netice bulunacaktır. Bi
naenaleyh bendenizin kanaatim, orasını alır-
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sak başka netice, şurasını alırsak başka bir 
netice hâsıl olacaktır. Bu müşkülâtı gördüğün
den dolayıdır ki Bütçe encümeni demiştir ki, 
bugün Hükümetin teklif ettiği elektrik resmi
ni kabul edelim, diğer kuvvetler hakkında tet-
kikat yapılarak mütefavit bir barem şeklinde 
mi, yahut başka bir suretle mi, ne şekilde re
sim konulmasına imkân hâsıl oluyorsa ona gö
re bir lâyiha hazırlansın ve bütçe zaruretile 
bugün bu kanun ihmal edilmesin. Hükümetin 
esbabı mucibesi de budur, yapılan tetkikat ta 
bu arzettiğim şekildedir. 

REŞÎT B. (Gazi Antep) — Efendim, arka
daşım Damar ve Sadettin Beylerin mütalealan 
muvafık ise de şimdi müzakere edilen maddei 
kanuniyenin bütçe ile alâkası vardır, bunun 
her halde bütçeden evvel çıkması lâzımdır. Bu
nu su ile, kömür ile, mazot ile kuvvei muhar
rike istihsal eden diye encümene verirsek bu 
10 günde, 20 günde çıkmaz ve bunu beklersek 
bütçenin tehiri lâzımdır. Halbuki bütçenin ha
zirandan evvel çıkması icap eder, o vakte ka
dar çıkmazsa muvakkat bütçe yapmak lâzımdır. 
Buna meydan vermeği Heyeti Celile arzu et
mez. Bendenize kalırsa, Hükümette bulunan 
muhterem arkadaşlarımız adaletsizliği, müsa
vatsızlığı bizden daha ziyade düşünürler. Biz 
bugün müzakere ettiğimiz bu maddeyi kabul 
edelim, ondan sonrasını Hükümet düşünsün 
ve icap eden şekilde Meclise getirsin (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

MALÎYE En. Rs. HASAN FEHMÎ B. (Gü-
müşane} — Efendim, bir arkadaş bendenizin 
söylediklerime indî dedi. Ona cevap vermeye
ceğim. Bendeniz, huzuru âlinizde indî söz söy
lemem ve isbat edemeyeceğim bir davayı da 
arzetmem. Meclisi Âli takdir buyurur. 

Bugünkü fennî tesisata göre elektrik buha
ra müreccahtır dedim. Diğer arkadaşlar, mi
sal, misal diye bu sözümü ret ve cerhedecek 
mahiyette bazı beyanatta bulundular. Bunun 
en canlı, en bariz misali; bugün kömür havza
sında dahi kuvvet olarak istimal edilen buhar 
kuvveti değildir. Büyük elektrik santralı var
dır, kuvvet elektriğe inkılân ettikten sonra is
timal edilmektedir. Hatta kömür havzasında 
yapılacak şimendiferde dahi başkaca sebepler 
dolayısile, elektrik tercih edilmiştir. 

Şimendiferi misal almasak dahi, madenler
den çıkarılan kömürü nakletmekte kullanılan. 
bilhassa yıkama mahallerinde istimal edilecek 
kuvvet, buhardan değil, elektrik santralı te-
sisile elektrik kuvvetine kalbetmek suretile 
tatbik edilmektedir. Davamı ispate her vakit 
hazırım . 

Diğer tabiî kuvvetlerden vergi alalım mı, al
mayalım mı? Arkadaşlar, Hükümetin isteme
diği bir vergiyi her hangi bir encümenin kendi
liğinden, mevzu haricinde olarak bütün mem
lekete teşmil etmesi doğru mudur? Esasen onun 

bırakacağı avakip ve netice, Hükümet tarafın
dan tetkik edilmediğinden, henüz katiyetle 
malûm değildir. Şimdi bu tetkikat ikmal edil
meden, Meclisi Âlinin ıbu vergiyi kabul etme
si doğru değildir. Bilâhare Hükümet tetkikatı-
nı yapacak ve atiyen böyle bir vergiye lüzum 
görürse nazarı itibare alarak bir kanun getire
cektir. Şimdi henüz bu vaziyet ve hazırlık mev
cut değildir. O kanun geldiği zaman su, bu
har, ve diğer tabiî kuvvetlerin elektrikle muka
yesesi neticesinde, elektrikten alınacak resim 
nisbetinde mi, daha az mı, daha çok mu, yoksa 
atzettiğim umumî prensiplere göre hiç mi ver
gi alınmaması icap ediyor. O zaman daha esas
lı görüşülür. Bu gün için bu vergiyi encüme
nin doğrudan doğruya kendi teşebbüsü olarak 
ithal etmediğimizin sebeplerini izah ettim. Ma-
amafih, her zaman iddia ederim ki elektrik 
kuvvetinden istifade etmek, buhar kuvvetin
den istifade etmekten - uumiyet itibarile söylü
yorum - her zaman müreccahtır (Müzakere kâ
fi sesleri). 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, ben, adet, 
rakam ve isim söylemedim. Hasan Fehmi Be
yefendiye karşı hürmetim vardır. Bunu Meclisi 
Âli huzurunda arzederim, Yoksa bendenizin 
« indî mütaleası » şeklinde bir düşüncem yok
tur. 

DAMAR B. (Adana) — Efendim, mesele kal
mamıştır. Çünkü Maliye vekili Beyefendi, bu
nu tetkik edeceklerini vait buyurdular; ayni za
manda esas prensip olarak kabul edildiğinden 
takririmi geri alıyorum. 

REÎS — (B) fıkrasını kabul edenler... Et
meyenler . . . (B) fıkrası kabul edilmiştir . 

C - Bilûmum smaî müesseselerde ve hususî, 
umumî işlerde (tramvay dahil) kuvvei muhar
rike olarak istihlâk edilen elektriğin beher kilo
vat saatinden aşağıda yazılı resimler alınır: 

1) İstihlâk edilen elektriğin beher kilovat 
saatinin fiati dokuz kuruşa kadar (dokuz ku
ruş dahil) ise bir kuruş, 

2) İstihlâk edilen elektriğin beher kilovat 
saatinin fiati dokuz kuruştan yukarı ise yirmi 
para, 

3) Havagazinin beher metre mikâbı yirmi 
para, 

REİS — Fıkra hakkında mütalea var mı 
efendim? Fıkrayı reye arzediyorum. Kabul eden
ler. .. Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

D - Bütün sınaî müesseselerin kendileri için 
istihsal ettikleri elektrikle elektrik müessesele
rinin elektrik istihsalinden başka yerlerde kuv
vei muharrike olarak istihlâk ettikleri elektrik
ler de (C) fıkrası hükmüne tâbidir. Bunlarla 
(A) fıkrasmm ikinci fıkrasındaki mükellefler 
her ay tahakkuk eden istihlâk resmini ertesi 
aym on beşine kadar alâkalı mal sandığına bir 
beyanname ile verirler. 
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MALÎYE VEKlLÎ FUAT B. ( Elâziz ) — 

Burada ibare arasmda (A) fıkrasının ikinci 
fıkrasında deniliyor. Bu düzeltilsin. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— (A) fıkrasının ikinci bendi diyelim. 

REÎS — Pek âlâ efendim. 0 şekilde tashih 
ediyoruz. 

Ptkrayı reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

E) Elektrik veya havagazı istihlâk resmi, 
bunu istihsal veya tevzi eden müesseseler tara
fından aylık faturalara zammedilmek suretile 
fatura ile birlikte tahsil edilir. 

Kumbaralı kontör kullanan yerler için müs
tehliklere kilovat saati üzerinden fatura çıka
rılarak resim tahakkuk ettirilir. 

Aylık fatura yapılmayan yerlerde istihsal ve 
tevzi müesseseleri bu resmin tahsilini üç aydan 
fazla geciktiremez. Resim tahsil tarihinden iti
baren on beş gün içinde alâkalı malsandığına 
yatırılır. Müesseselerce elektrik ve havagazı 
bedelinden tahsil edilen her paranın tekabül et
tiği istihlâke ait resim de birlikte tahsil edil
miş hükmündedir. 

Elektrik ve havagazı müesseseleri (Bizzat 
istihsal edenler dahil) resmin tahakkuk ve tah
sil ve malsandıklarma teslimi ile mükellef ve 
mesuldür. , 

Yukarıdaki fıkralar mucibincs tahsil edilen 
veya tahakkuk eden resimler miatlarında mal
sandıklarma yatırılmadığı takdirde müessese
lerden yüzde on fazlasile tahsili emval kanununa 
göre tahsil olunur. 

REÎS — Fıkrayı reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

F - Varidat tahakkuk idareleri tetkik me
mur ve müfettişleri maliye murakıp ve mü. 
fettişleri resmin tahakkuk ve tahsilini müesse-
nin kayitleri ve defterleri üzerinden tetkik ve 
murakabeye salahiyetlidir. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). 
Kabul edenler... Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

G-) Hususî idarelerin ve belediyelerin kanu
nen tesis ve işletmek mecburiyetinde bulunduk
ları Darülaceze, hastane, mektep, itfaiye gibi 
amme hizmetlerine müteallik müessesatında is
tihlâk edilen elektrik ve havagazindlen yan re
sim almır. 

Belediyelere ait sokak ve caddeler tenviratı 
ile maden ocaklannda ve nüfusu 10 000 ne ka
dar olan kasabalardaki elektrik sarfiyatı resim
den istisna edilmiştir. Ancak resme tâbi bir ma
haldeki umumî şebekeden cereyan alan kasaba
lar halkmın ve srnaî müesseselerin istihlâkâtı 
resme tâbidir. 

Vapurlar ve şimendiferler katarlarile hare
ketleri esnasında elektrik istihsal eden zatül-
hareke vasıtalar da bu resimden müstesnadır. 

REÎS — Fıkrayı kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

H - Şehir ve kasabalar tenviratını taahhüt 
eden müessese ve belediyelerin bizzat istihsal 
etmeyip hariç bir merkezden aldıklan elektrik 
kuvveti resme tâbi değildir. Ancak bu kabîl 
müessese ve belediyelerin müşterilerine tevzi 
ve kendi sarf ettikleri miktar bu kanun hükmüne 
göre resme tâbi tutulur. 

REİS — Kabul edenler .. . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

t - Yeniden elektrik tesisatı yapılan şehir 
ve kasabalarda, bu tesisatın işlemeğe başlama
sından itibaren iki sene müddetle, bu resmin 
tenvirata ait kısmı alınmaz. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Elektrik ve ha-
vagazi müesseseleri bu kanunla resme tâbi tu
tulan yerlerdeki endeks muamelesini 20 mayıs 
1934 tarihinden 31 mayıs 1934 akşamına kadar 
tesbit etmeğe mecburdurlar. Bu arada alınan 
endekslerden sonraki sarfiyat bu kanundaki 
nisbetlere A'öre resme tâbidir. 

ZÎYA GEVHER B. (Çanakkale) — Kanuna 
endeks kelimesi girmez. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Kodeks kelimesi 
girdiya. 

ZÎYA GEVHER B. (Çanakkale) — Kodeks 
kelimesi beynelmilel bir kelimedir. Endeks ne 
demek, anlamıyorum, lütfen izah buvursunlar. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— 20 mayıs, 24 mayıs olsun. 

REÎS — Tashih ediyoruz efendim. 
Maddeyi reye arzedivorum. Kabul edenler ... 

Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MUVAKKAT MADDE 2 — Elektrik ve ha-

vagazından gayri vesait ile işleyen sınaî mü
esseselerden dahi elektrikle isleyen mümasille
rinin tâbi olduğu resme muadil bir resim alına
bilmesini teminen Hükümetçe 1934 malî senesi 
zarfında bir lâyiha ihzar edilerek Büyük Millet 
Meclisine tevdi olunur. 

MALÎYE VEKÎLÎ FUAT B. (Elâziz) — 
Demin arzettiğim gibi maddenin sekli, beheme
hal bunların resme tâbi tutulması hakkında dahi 
bir lâyihanın hazırlanarak Meclise şevki şeklin
dedir. Hükümet bunun aksi bir kanaate vâsıl 
olursa, mutlaka böyle bir kanun hazırlayarak 
getirelim mi, encümen bunu mu istiyor? 

ZÎYA GEVHER B. ( Çanakkale ) — Reis 
Beyefendi, izahat istemiştim, ne oldu? 

REİS — Encümen izahat vermedi. Madde 
kabul olundu. 

ZÎYA GEVHER B. ( Çanakkale ) — Encü
men izahat vermekle mükelleftir. 

REÎS — Cebredemem. 
ZÎYA GEVHER B. ( Çanakkale ) — Meclis-
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ten böyle bir kanun geçemez. Galiba mazbata 
muharriri Bey (Endeks) in ne demek oldu
ğunu bilmiyor. 

REŞÎT B. (Gazi Antep) — Efendim, bu 
muvakkat madde, Hükümete âmir olan bir mad
dedir. Yani Hükümete, sen şöyle bir kanun ya
pıp getireceksin diye emrediyor. Şimdiye kadar 
hiç bir kanunda böyle bir taamül yoktur. Bunu 
kabul etmemeliyiz. Yalnız Hükümet düşünsün, 
taşmsm, muvafık ise getirsin. Hükümeti mutlaka 
böyle bir kanun getirmeğe icbar etmek doğru 
değildir. Bendeniz bu maddenin tayymı teklif 
ediyorum. Zannederim encümen de buna muva-

MALÎYE V. FUAT B. ( Elâziz ) — Beyefen
diler, bendenizin maruzatım şudur: 

Elektirikten maada kuvvei muharrike ile 
işleyen müessesatm üzerine resim koymanın 
lâzım olup olmadığmm muhtacı tetkik olduğu 
üç encümenin mazbatasile de sabittir. 

Hükümet mutlaka tetkikatta bulunacaktır. 
Maddei aknuniye yazrpta bunlar hakkında mut
laka bir lâyiha getirsin demeyi doğru görmü
yorum. Eğer bunu, mahalli cibayet görürsek 
getiririz. Mahalli cibayet görüldüğü halde her 
tarafta varidat membaı arayan Hükümetin böyle 
bir mahalli cibayet bulursa onu ihmal etmeye
ceğine Heyeti Muhtereme kani olmalıdır. Bina
enaleyh bu maddenin amelî faydasını görmü
yorum. Tayyini teklif ederim. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İspar
ta) — Maddeye lüzum yoktur Reis Bey. 

REİS — Encümen maddeyi geri almıştır. 
SADETTİN RİZA B. (İstanbul) — Efendim, 

usul hakkında söyleyeceğim. Bendeniz zanne
diyorum ki, encümenin heyeti umumiyesinin 
verdiği karar, encümenin heyeti umumiyesinin 
kararı olmadan geri alınamaz. Bendenizi usul 
cihetlerini pek iyi bilmem amma, şimdiye kadar 
heyeti umumiyenin vermiş olduğu kararı, yal
nız heyeti umumiye geri alabilir. Bu madde 
vazedilirken, esbabı mucibede denildi ki, bir 
çok sınaî müesseselerimin elektrik cereyanını 
bırakacak, buhar ve sair muharrik kuvvetlere 
dönecektir. Zira buhar ve sair kuvvetlerle is
tihsal edilen her hangi bir şey, elektrikle is
tihsal edilenden daha ucuza malolacaktır. Bu 
Devletin varidatını da azaltacaktır. Bu vaziye
tin önüne geçilmek üzere bu madde konmuştur. 
Esbabı mucibede de vardır. Encümen bunu ni
çin izah etmiyor, mütehayyir kaldım. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İspar
ta) — Efendim, bu madde hakikaten encümen 
kararile konmuştu. Yalnız bu maddeyi koy
maktan maksat; Hükümetçe 1934 malî senesi 
zarımda tetkikat yapılarak hakikaten yalnız 

elektrikle müteharrik olan smaî müesseselef 
üzerine bu yolda bir istihlâk vergisi zammet
mekle elektrikten gayri, mevat ile müteharrik 
olan sınaî müesseseler arasmda iktisadî muva
zeneyi ihlal eder vaziyet görülürse bu muvazene
sizliği bertaraf etmek için elektrikle işlemeyen 
müesseseler üzerine de istihlâk resminin vaze
dilmesi idi. Bu günkü müzakere ve münaka
şadan anlaşılıyor ki, eğer bu mevzu; Bütçe en
cümeninde (bazı arkadaşlar tarafından dermeyan 
edildiği veçhile hakikaten iktisadî muvazenede 

fiat değişikliğini mucip olacak bir buhran verir
se ve Hükümet te ona dar bir formül ihzarma 
muvaffak olursa bir lâyiha getirecektir.. Bu 
itibarla maddenin tayyine lüzum yoktur. 

REİS — Maddenin kaldırılması için bir tak
rir vardır, okunacak: 

Yüksek Reisliğe 
Muvakkat maddenin tayyını teklif ederim. 

Gazi Antep 
Reşit 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka
bul edjenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Muvakkat 
maddede bir tadil yaptılar. İşitmedim neyi 
tadil ettüer? 

BÜTÇE En. Rs. MUSTAFA ŞEREF B. (Bur
dur) — 20 mayıs, 24 mayıs oldu. 

REİS — Bu kanunun heyeti umumiyesini 
açık reye arzediyorum. 

Encümenlerde çıkarılacak müstacel lâyiha
lar vardır. Müsaade buyurursanız, encümen
lerin çalışmasını temin için celseyi tatil ede
ceğim. 

Lütfen reylerinizi veriniz. 
Rey vermeyen zevat varsa reylerini versin

ler.... Rey toplanması bitmiştir. 
Efendim, reylerin neticesini arzediyorum: 

Elektrik istihlâk resmi hakkındaki kanuna, 
kabul etmek şartile (187) zat reye iştirak et
miştir. Binaenaleyh kanun (187) reyle kabul 
olunmuştur. 

Cumartesi günü saat 14 te toplanılmak üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,10 
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Elektrik istihlâk resmi hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B s 

Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
izzet UİTİ B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Âka Gündüz B. 
Eşref B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
ibrahim Yürük B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Aza { ıdedi : 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

/ Kabul 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Kararoemet B. 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
Münir B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B s 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
ŞaMr B. 
Şeref B. 

317 
: 187 
: 187 

0 
0 

: 127 
o 
O 

edenler J 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Aiioğlu Ahmet B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Haindi Mustafa B. 

Hasan Vasıf B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B, 

İzmir 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
MJemet Nazif B 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Muhtar B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Al iB . 
Kemalettin B. 
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Ragıp B. 
SaJâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Memet B. 
Naşit Haıkkı B, 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdüimuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Hâşim B 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraz 
Abdülkadir B. 
Memet B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
NuriB. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 

Şevket B. 
Rize 

Akif B. 
AliB. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
ZühtüB. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettân B. 
Recep Zühtü B. 

SÎVOS 
Rasiım B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Damş B. 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırn B. 

Urfa 
AM Saip B. 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade izzet B. 
Ali B. ( V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. (Mezun 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. (Mezun 
Muslihittin Abdullah B 
Rifat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 

Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydtn 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Kâznm Pş. (M. Rs.) 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim Ba 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 

Falih Rıfkz B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher Bs 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 

Çorum 
ismet B. 
Nabi Riza B. (Mezun) 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Basan Hayri B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Afliım B . 

Aziz B. 
Nafi Atuf B. 

Eskişehir 
Cafer B. (Mezun) 
Emin B. (Mezun 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

İçel 
Emin B. 
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İstanbul 

Abdülhak Hâmdt B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. 
(Mezun) 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
HayrullahB. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
(V.) 
Halil B. . 
Kâmil B. 
Mahımuıt Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.v,| 

Itparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 

Kastamonu 
Ali Riza B, (Mezun) 

Dr. Suat B. 
Halil B. 

Kayseri 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Ktrklareli 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Lûtfî Müfit B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. (Mezun) 

Konya 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
ibrahim B. 
Recep B. 

Malatya 
ismet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Hikmet B. (V.) 
KâniB. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
irfan Ferit B. (1. A.) 
(Mezun) 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıeoğlu Hakkı B. 
NakiB. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun) 
Galip B. (Mezun) 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Ali Oanip B. 

Bize 
Atıf B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Hacıyunus B 
Kuşeni B. 

Şiiri 
Halil HulM B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. 

S\vas 
ismail Memet B. (Me
zun) 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezun) 
Remzi B. 

. Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. 

Tokat 
Nâzım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Hasan B. (R. V.) 
Raif B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 

T. 5. M. M, İfrffcNU» 



Sıra No 139 a ilâve 
Elektirİk istihlâk resmi hakkında I/884 numaralı kanun 

lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 23 - V -1934 

Karar No. 64 
Esas No. 1/884 

Yüksek Reisliğe 

14 - VI -1930 tarih ve 1718 sayılı kanuna zey-
len tanzim kılman ve elektrik ve havagazı istihlâk 
resmine mütedair bulunan kanun lâyihasının 
Umumî Heyette müzakeresine başlanacağı sırada 
lâyihanın belediye ve hususî idareleri alâkadar 
etmesine binaen encümenimizce de tetkikine mü
saade buyurulması hususunda vaki olan talep 
üzerine lâyiha encümenimize tevdi buyurulmakla 
Dahiliye vekili ve Maliye vekâleti mümessili Bey
lerin bulundukları toplantımızda tetkik edildi. 

Encümenimizi alâkadar eden cihet belediye 
ve hususî idareler müessesatından alınacak resim 
olması hasebile bu hususta hükmü muhtevi bulu
nan birinci maddenin (G) fıkrası müzakereye ze
min teşkil etmiştir. 

Belediyelerin ve hususî idarelerin muhtelif 
sebepler yüzünden varidatlarının noksanlaştığı ve 
uhdelerinde bulunan vazifeleri güçlükle yapabil
dikleri izahtan müstağni bir hakikat olduğundan 
bu müesseselere fazla külfet yükletilmesi gayrica-

DAHİLİYE ENCÜM 

G) Hususî idarelerin ve belediyelerin ka
nunen tesis ve işletmek mecburiyetinde bulun

dukları Darülaceze, hastane, mektep, itfaiye gibi 
amme hizmetlerine müteallik nıüessesatmda is

tihlâk edilen elektrik ve havagazmdan yan resim 
alınır. 

Belediyelere ait sokak ve caddeler tenviratı 
ile maden ocaklarında ve nüfusu 10 000 ne ka-

iz görülmüş ve sokak ve caddeler tenviratı için is
tihlâk edilen elektriğin resimden istisnasile bera
ber belediye ve hususî idarelerin kanunen tesis ve 
tedvirile mükellef bulundukları müesseselerinde 
sarfolunacak elektrik ve hava gazından yan resim 
alınması muvafık addolunmuştur. 

Mezkûr fıkra bu maksatla tadil edilmiş olmak
la keyfiyetin Ulu Heyetin isabetli görüşüne arzı
na karar verilmiştir. Müstacelen ve tercihan mü
zakeresi istirhamile Yüksek Reisliğe takdim olu
nur. 
Da. En. Reisi M. M. Kâtip 
Tekirdağ 

Cemil 
Aza 

Zonguldak 
Rifat 
Aza 

Giresun 
A. Münir 

Çanak 
Şükr 

Aza. 
Rize 
Esat 
Aza. 

Kütahya 
Memet 

ENİNİN TADİLİ 

dar olan kasabalardaki elektrik sarfiyatı resim
den istisna edilmiştir. Ancak resme tabi bir ma
haldeki umumî şebekeden cereyan alan kasabalar 
halkmın ve sınaî müesseselerin istihlâkâtı resme 
tâbidir. 

Vapurlar ve şimendiferler katarlarile hare
ketleri esnasında elektrik istihsal eden zatül-
hareke vasıtalar da bu resimden müstesnadır. 




