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Balya - Karaaydm madenleri kiralama ve işletme şirketinin
getireceği mayi madenî mahrukatın gümrük ve muamele
resminden istisnasına dair olan 2781 sayılı kanun hükmü
nün 1940 malî yılı sonuna kadar uzatılması hakkında kanunlâyihası velktis adve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1093)
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine

2781 numaralı kanun hükmünün 1940 malî yılı sonuna kadar uzatılması hakkında îktısad vekil
liğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 6 - VI -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
C. Bayar

Esbabı mucibe
Kurşun ve çinko fiatlarındaki düşüklüğün devamı dolayısile yardım görmeden işleyemiyeceği
anlaşılan Balya - Karaaydm madenlerinin faaliyetini teminen 12 - VI -1935 tarihli ve 2781 numaralı
kanunla bu madende kullanılmak üzere hariçten getirilen gazoillerin gümrük ve muamele vergisin
den muaf tutulması temin edilmişti.
2781 numaralı kanunun hükmü 31 - V -1938 tarihinde sona erecektir. Halbuki kurşun ve çinko
fiatlan yükselmemistir; buna mukabil benzin ve petrolün ucuzlamasına rağmen sair mayi madenî
mahrukat fiatlannm ehemmiyetli surette artmış ve malzeme fiatlarmm da kezalik yükselmiş bulun
ması mezkûr madenin işletilmesi için evvelce gösterilen himayenin devamını icab ettirecek derecededir.
Esasen Balya - Karaaydm madenlerinin iktisadî zaruretlerle kapatılması halinde, muhtelif bakım
dan zarar hâsıl olacağı gibi muamele ve gümrük resimlerinden muafen idhali istenilen mayi mahrukat,
idhal edilmiyeceğinden Hazine için bir varidat temini de mevzubahs olmıyacaktır.
Evvelki kanunun temdidi şeklinde teklif olunan bu lâyiha idhal edilecek mayi mahrukatın münha
sıran Balya - Karaaydm madenlerindeki dizel ve yanm dizel motörlerinde yakılmasını murakabe
edecek hükümleri de ihtiva etmektedir.
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İktısad encümeni mazbatası
T. B. M. M,
İktısad encümeni
Esas No. î/1093
Karar No. 71

20 - 77 - 1938

Yüksek Reisliğe
2781 numaralı kanun hükmünün 1940 malî
yılı sonuna kadar uzatılması hakkında İktısad
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heye
tince 6 - VI - 1938 tarihinde Yüksek Meclise
arzı kararlaştınlıb encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası ve esbabı mucibesi İktısad
vekili huzurile tedkik ve müzakere olundu.
Verilen izahata nazaran Balya - Karaaydm
maden ocakları senelerdenberi çalışılmak dolayısile halen çok derinlerde çalışılmaktan naşi
cevher ihracı ameliyesi mühim masrafları istil
zam ettiği gibi cihan piyasasında kurşun ve
çinko fiatlan da düşkün bulunduğundan mem
lekete döviz ve bir kaç yüz ameleye iş temin
eden bu ocaklarda maliyet fiatmı mümkün ol
duğu kadar indirebilmeğe matuf olmak üzere
Şirketin idhal edeceği gazoillerin gümrük res

minden ve muamele vergisinden muaf tutul
ması keyfiyeti encümenimizce muvafık görüle
rek lâyiha aynen kabul edilmiştir.
Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi
buyurulmak üzere Yüksek Katınıza sunulur.
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Bütçe encümeni mazbatası
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27-VI-1938

Yüksek Reisliğe
Encümenimizde verilen izahata göre bu
2781 sayılı kanun hükmünün 1940 malî yılı
sonuna kadar uzatılması hakkında olub Başve maden ocakları epey zamandanberi işletilmekte
olub 300 metre kadar derinliklerde çalı
kâletin 8 haziran 1938 tarih ve 6/2454 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası
şılmakta ve cevher nisbetide arzın sat
İktısad ve Maliye encümenleri mazbatalarile
hına yakın bulunan kısımlara nisbeten hay
birlikde Encümenimize verilmiş olmakla İktısad
li derecede azalmış bulunmaktadır. Bu
vekili hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu:
vaziyet işletme ve maliyet fiatlarını arttırdığı
gibi son senelerde cihan piyasasında kurşun ve
Hükümet bu lâyiha ile Bayla - Karaaydm
çinko fiatlan da düşkün bulunduğundan bazı se
madenlerinin işletilmesinde kullanılmak üzere
nelerde
şirketin ehemmiyetli mikdarlarda zararlar
hariçten getirilen gazoillerin gümrük ve muamele
yaptığı
bazı senelerde de cüzi mikdarda kâr ey
vergisinden muaf tutulmasını temin eden ve koy
duğu muafiyet müddeti 31 - V -1938 tarihinde lediği ve kendilerine bu muafiyet temin edilme
diği takdirde işletmenin tatil edilmesi ihtimali
sona ermiş olan 12 - VI -1935 tarih ve 2781 sa
bulunduğu ve halbuki, bu işletme o mmtakada
yılı kanundaki muafiyet müddetinin 1940 malî
4 - 5 yüz ameleye iş ve senevi bı* milyon liraya
vık sonuna kadar uzatılmasını istemektedir.
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— 3 yakm satış yaparak memlekete mühim mikdarda
döviz girmesini temin eylemekte olub bunlardan
mahrum kalınacağı anlaşılmıştır. İstenilen mu
afiyetin senede 35 bin lirayı geçmiyen bir va
ridat ziyamı müeddi olub bu fedakârlık yapıl
madığı takdirde izah olunan bu faidelerin temin
edilemeyeceğini ifade eden Hükümetin talebine
binaen lâyiha Encümenimizce de esas itibarile
kabul edilmiş ve şekil ve tertibe aid bir değişik
lik yapılmak suretile yeniden hazırlanmıştır.
Müstacelen müzakere edilmek dileğile Umumî
Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reis

liğe sunulur.
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ

2781 numaralı kanun hükmünün 1940 malî yılı
sonuna kadar uzatılması hakkında kanun lâyihası

Balya - Karaaydın madenleri kiralama ve işlet
me şirketinin getireceği mayi madenî mahrukatın
gümrük ve muamele resminden istisnasına dair
olan kanuna ek kanun lâyihası

MADDE 1 — 2781 numaralı kanun hükmü
1940 malî yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

MADDE 1 — 12 - VI - 1935 tarih ve 2781
saylı kanunun hükmü 1940 malî yılı sonuna ka
dar uzatılmıştır.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 2 — Aynen

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya
İktısad, Gümrük ve inhisarlar vekilleri memurdur.
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MADDE 3 — Aynen
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