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3. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 

on beşinci maddesinin tadili hakkında Kanun 
Lâyihası. (1/837) 

2. — İtilâf Devletleri tarafından buâbedel 
işgal edilmiş olan mebaninin işgal müddetince 
tahakkuk etmiş olan vergilerinin affı Hakkında 
Kanun Lâyihası. (1/8&») 

3. — «Ticareti berriye» Kanunu Lâyihası. 
(1/835) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile İçtimaî Şû
ralar Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti arasın
da imza olunan bitaraflık muahedenamesiyle 
merbutu üç protokolün tasdiki hakkında Ka
nun Lâyihası. (1/834) 

5. — Hariciye Vekâletinin 1341 senesi büt-
çes'nde «Düyunu sabıka karşılığı» namı ile ye
niden açılacak fasla yüz bin lira tahsisat vaz'ı 
hakkında Kanun Lâyihası. (1/833) 

Sayfa 
2 

Sayfa 
6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Kra

liyeti arasında münakit muhadenet muahedena-
mesinin tasdiki hakkında Kanun Lâyihası. 
(1/832) 

7. — Sinni mükellefiyet dahilinde bulunan
ların silâhsız hizmeti mucip arızai vücudiyele-
rınin tedavisi hakkında Kanun Lâyihası. (1/831) 

8. — Askerî tekaüt ve istifa kanununun 20» 
Haziran 1326 tarihli maddeî muaddeles? birin
ci fıkrasının tadili hakkında Kanun Lâyihası. 
(1/830) 

9. — Nakde ve ayniyata vazıülyed olanla
rın sureti kefaleti hakkında Kanun Lâyihası. 
(1/829) 

Mazbatalar 
1. — 1340.senesi Muvazene! Umumiye Ka

nununun yirmi ikinci maddesi mucibince teşkil 
olunan Tetkiki hesabat heyetlerinin lâğviyle 
vazifelerinin Divanı Muhasebat tarafından rü-
yet edilmesi hakkında (1/800) numaralı kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye encümeni maz
batası. 
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Sayfa 
2. — İstanbul İmtiyazlı Tahmil ve Tahliye 

Şirketince istikraz edilecek olan yarım milyon 
liraya Hazinenin kefaleti için mezuniyet itası 
hakkında (1/777) numaralı kanun lâyihası ve 
Ticaret ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
bataları. 3 

3. — Ertuğrul Mebusu mütekait Miralay 
Rasim Beyin; Rütbesinin iadesi hakkında isti
dası ve İstida Encümeni mazbatası. 3 

Tezkereler 3 
1. — Ankara Hukuk Mektebinde müderris 

olan mebuslara maaş verilip verilmiyeceğinin 
tefsiri hakkında Divanı Muhasebat Riyaseti 
tezkeresi. (3/562) 3 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır : 

Kırk Yedinci İçtima 

30 Kânunusani 1926 Cumartesi 

Birinci Celse 

İsmet Beyfn tahtı riyasetlerinde bilinikat zaptı sa
bık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide hakkın
da icap eden muamele ifa olundu. 

İstanbul Mebusu Doktor Adnan Beyin, Mebus
luktan istifanamesi kıraat edildi. 

Sayım Kanununun 6 ncı maddesinin tadiline, Hu
dut ve Sevahil Sıhhiye bütçesinde münakale icrasına 
ve Muhassesatı zatiye bütçesine tahsrsatı munzama 

Sayfa 
2. — Millî Mücahede esnasında muhtelif 

cephelerde veya dahilî isyanların itfasında bil
fiil mesai ibraz eylediklerinden dolayı yüzkırk 
dört zatın İstiklâl madalyasiyle taltifleri hak
kında Başvekâlet tezkeresi. (3/560) 3 

3. — Millî Mücahede esnasında bilfiil hiz
meti görülen Çarkçı Yüzbaşılığından mütekait 
Mustafa Sami Efendinin takdirname ile taltifi 
hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/561) 3 

3< — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 3 

1. — Kazanç vergisi, hakkında (1/736) nu
maralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
bataları. 3:29 

itasına mütedair kanunlar ikinci defa olarak tayini 
esami ile reye vazolundu. 

Emvali gaynmenkulenin muamelâtı tasarrufiyesin-
de tapu senedatiyle kayıtlarına alâkadaranın fotoğ-
rafiîerinin ilsak olunması hakkındaki kanun ikinci 
deia müzakere ve tadilen kabul edildi. 

Müteakiben kazanç vergisi lâyihai kanunlyesi 
müzakere olunarak birinci madde ile ikinci madde
nin sekiz fıkrası kabul ve iki fıkrası encümene iade 
olundu. 

Badehu reye vazedilmiş olan kanunların ekseri
yetle kabul edildiği bittebliğ pazartesi günü içtima 
edilmek üzere içtimaa nihayet verildi. 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var mı? 
(Hayır sesleri). Zaptı sabık aynen kabul edilmiştir. 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 14,10 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyarbekir), Hakkı Bey (Van) 

• 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

— 2 — 
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2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
/ . — İdareî Umumiyet Vilâyat kanununun on be

şinci maddesinin tadili hakkında Kanun lâyihası. 
(1/837) 

REİS —• Dahiliye encümenine havale edilmiştir. 
2. — İtilâf Devletleri tarafından bilâbedel işgal 

edilmiş olan mebaninin işgal müddetince tahakkuk 
etmiş olan vergilerinin af fi hakkında Kanun lâyihası. 
(1/836) 

REİS — Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale edilmiştir. 

3. — «Ticareti berriye» Kanunu lâyihası. (1/835) 
REİS — Adliye encümenine havale edilmiştir. 
4. — Türkiye Cumhuriyeti ile içtimai Şûralar 

Cumhuriyetleri ittihadı hükümeti arasında imza olu
nan bitaraflık muahedenamesiyle merbutu üç proto
kolün tasdiki hakkında Kanun lâyihası. (1/834) 

REİS — Hariciye encümenine havale edilmiştir. 
5. — Hariciye Vekâletinin 1341 senesi bütçesinde 

«Düyunu sabıka karşılığı» namıyle yeniden açılacak 
fasla yüzbin lira tahsisat vazı hakkında Kanun lâyi
hası. (1/833) 

REİS — Muvazenei Maliye encümenine havale 
edilmiştir. 

6. — Türkiye Cumhuriyeti- ile Norveç Kıraliyeti 
arasında münakit muhadenet muahedenamesinin tas
diki hakkında Kanun lâyihası. (1/832) 

REİS — Hariciye encümenine havale edilmiştir. 
7. — Sinni mükellefiyet dahilinde bulunanların si

lâhsız hizmeti mucip arızaı vücudiy elerinin tedavisi 
hakkında Kanun lâyihası. (1/831) 

REİS — MUdafaaî Milliye encümenine havale 
edilmiştir. 

8. — Askerî tekaüt ve istifa kanununun 20 Hazi
ran 1326 tarihli maddeî muaddelesi birinci fıkrasının 
tadili hakkında Kanun lâyihası. (1/830) 

REİS — Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale edilmiştir. 

9. — Nakde ve ayniyata vazıülyed olanların sure
ti kefaleti hakkında Kanun lâyihası. (1/829) 

1. — Kazanç Vergisi hakkında (1/736) numaralı 
kanun lâyihası ve Ticaret ve Kavanini Maliye ve 
Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Kanunun ikinci maddesinin 11 nci fıkra-
sındayız. 

REİS — Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
/. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye kanunu

nun 22 nci maddesi mucibince teşkil olunan Tetkiki 
hesabat heyetlerinin lağviyle vazifelerinin Divanı Mu
hasebat tarafından rüyet edilmesi hakkında (1/800) 
numaralı Kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye encü
meni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
2, — İstanbul imtiyazlı tahvil ve tahliye şirketin^ 

ce istikraz edilecek olan yarım milyon liraya Hazi
nenin kefaleti için mezuniyet itası hakkında (1/777) 
numaralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Muvazenei 
Maliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. # 
3. — Ertuğrul Mebusu' mütekait Miralay Rasim 

Beyin, rütbesinin iadesi hakkında istidası ve İstida 
encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

Tezkereler 
/ . — Ankara Hukuk Mektebinde Müderris olan 

Mebuslara maaş verilip verilemiyeceğinin tefsiri hak
kında Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Kanunu Esasî encümenine havale edil
miştir. 

2. — Millî Mücahede esnasında muhtelif cephe-1 

lerde veya dahilî isyanların itfasında bilfiil mesai ib
raz eylediklerinden dolayı yüz kırk zatın İstiklâl ma-
dalyasiyle taltifleri hakkında Başvekâlet tezkeresi. 

REİS — Müdafaai Milliye encümenine havale 
ediyoruz. 

3. — Millî Mücahede esnasında bilfiil hizmeti gö
rülen çarka yüzbaşılığından müteakit Mustafa Sami 
Efendinin takdirname ile taltifi hakkında Başvekâlet 
tezkeresi. 

REİS — Müdafaai Milliye encümenine havale 
ediyoruz. 

Fıkra 11. — Sinni onbeşden dun ve altmışbeşten 
efzun veya iki gözü âmâ ve mefluç veya el ve aya
ğının ikisinden veya birinden mahrum işçi ve müstah
demin ve seyyar satıcılar; 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Zan
nederim şimdiye kadar vergiye tabi olan mükellefi
nin asgarî sinni on sekiz idi. Şimdi on beş yaşında 
olanların kazanç vergisine tabi tutulmalarına dair 
bir fıkra vardır. On beş yaşında olan gençler, çok 
ziyade muhtaç oldukları tahakkuk etmedikçe, mek
tebe devam ederler. Zaruretten dolayı mektebe de
vam edemiyenler de kütü lâyemut kazanmak için ça
kşırlar. Bunlann mükellefiyete tabi tutulmalarım 
doğru bulmuyorum. Sonra biz şimdiye kadar sinni 
mükellefiyetin gayesini altmış olarak tahdit etmiştik. 
Bu sefer bu fıkrada onbcşfnden dun altmışbeşden 
efzun olanlar deniyor. Yani altmışbeş yaşında olan 
ihtiyarların da mükellefiyete tabi tutulmaları göste
riliyor. Geçen sene bilirsiniz ki yol mükellefiyetinde 
elli yaşında yukarısının mükellefiyete tabi tutulma* 
msass iç'n encümende bir cereyan hâsıl oldu ve en ni
hayet ancak altmış yaşına kadar olanları mükellefi
yete tabi tuttuk. Binaenaleyh diğer mükellefine kıya-
sen sinni altmıştan ziyade olanların da mükellefiyete 
tabi olmamalarını teklif ediyorum. Bunun için onye-
diden dun altmıştan efzun olanlar şeklinde tadilini 
teklif ederim. (Onsekiz yaşından sesleri). 

MALİYE VEKİLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, ibarenin son kısmı okunmadıkça mesele ta
mamen tavazzuh etmiyor. Veya, el ve ayağının bi
rinden mahrum işçi ve müstahdemin ve seyyar satı
cılar... Bu evsafı haiz olan işçi ve müstahdemin ve 
seyyar satıcılar diyor. Onfeeş yaşım ne için aldık? 
Hatta hükümet oniki yaşını teklif etmiştir. Fakat on-
beş yaşında bulunan çocukların her hangi bir sanat
ta istihdamı kanunen caizdir. Mesaî Kanunu bu had
di kabul etmiştir. Binaenaleyh onbeş yaşından itiba
ren işçi ve müstahdem sıfatiyle bir yerde çalışıp pa
ra kazanan adamlar vergi ile mükelleftir. Bunlann 
kazançları kendileriyle mütenasiptir. Onun üzerine 
mükellefiyet esası kabul edilmiştir. 

Altmışbeş yaşına gelr'ncc: Malumu âlileridir ki 
bizim Tekaüt Kanunu mecburî sinni tekaüt olmak 
üzere altmışbeş yaşını kabul etmiştir. (O memurin 
için sesleri). Olsun efendim, memurin için ahkâm 
başka, memur olmayan için ahkâm başka mıdır? 

Şimdi devlet memuriyetr'jıde olan ve altmışbeş ya
şında bulunan bir ihtiyar memur çalışır, aldığı maaş 
üzerinden % 3 temettü vergisi verir de sinni aynı 
derecede olan, serbest çalışan seyyar satıcılık eden 
veyahut her hangi bir müessesede istihdam edilen alt
mış beş yaşındaki bir adam neden muaf olur? Bu 
muafiyetin altmışa indirilmesi için hiç bir sebebi ka

nuni yoktur ve adalet de olamaz. Zannederim siz de 
teldik buyurdunuz. 

On beş yaş da kabul ettiğimiz esasata muvafıktır. 
O sinden itibaren herhangi bir işde onbeş yaşında 
olan çocukların amele, işçi olarak istihdamına ceva
zı kanunî vardır. Binaenaleyh 15 r 65 diye yazdığı
mızın sebebi kabul ettiğimiz diğer esasatın icabatı-
dik. Ve adaletin icabı da budur. 

REİS — Efendim, fıkra hakkında takrirler var
dır : 

Riyaseti Celileye 
On birinci fıkradaki (sinni on beşden dun) ibare

sinin on sekizden dun şekline ifrağım teklif ederim. 
Çorum 

İsmail Kemal 

Riyaseti Celileye 
On birinci fıkranın (sinni on sekizden dun) ilh. 

Şeklinde tadilini arz ve teklif eylerim. 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

Riyaseti Celileye 
(Sinni on yediden dun ve altmıştan efzun veya 

iki gözü âmâ veyahut mefluç veya el ve ayağının iki
sinden veyahut birisinden mahrum işçi ve müstahde
min ve seyyar satıcılar) şeklinde fıkranın tadilini tek
lif ederim. 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Reis Paşa 
Hazretleri! İki kelime söyliyeceğim. 

REİS — Söz bitti. Takrirler okunuyor. Artık söz 
veremem. Sonra başa çıkmaz. Efendim, takrirlerden 
ikisi onsekizden dun, Muhtar Beyin takriri de onye-
dîden dun ve altmıştan efzun diyor. 

Evvelâ; onsekizden dun olan takriri reye koyu
yorum. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Bu takrir
ler mükellefinin aleyhinedir. Maddeyi iyi okusun
lar. 

REİS — Bakalım Meclisi Âli ne buyuracak. 
Efendim İsmail Kemal ve Ahmet Hamdi Beylerin 
teklifi onsekizden dun diyor. Nazan dikkate alanlar 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... 
Nazarı dikkate alındı. 

Şimdi Muhtar Beyin 17 yaşındakiler için olan 
kaydı kalmamıştır. Yalnız fıkrada 65'ten efzun de
niliyor. Muhtar Beyin takririnde 60'dan efzun kay-

— 4 — 
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di Vardır. Muhtar Beyin teklifini yani altmıştan ef-
zun olanlar suretinde fıkraya ithalini kabul edenler 
el kaldırsın... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
O halde memurları ne yapayım ben? 

REİS — Nazan dikkate almayanlar el kaldırsın 
efendim.. Hafif bir tereddüt vardır. Muhtar Beyin 
teklifini kabul edenler lütfen .ayağa kalksın. 

KEMAL BEY (Adana) — Paşam, Buhtar Beyin 
takriri iki fıkradır. 

REİS — Efendim! On sekiz meselesi kabul edildi. 
O, bitti. Şimdi altmış'tan efzun olanları reye koydum. 
Muhtar Beyin teklifini nazan itibara alanlar lütfen 
ayağa kalksın... Nazarı dikkate almayanlar ayağa 
kalksın... Efendim teklif nazarı itibara alınmıştır. 
Efendim, fıkrayı nazarı dikkate alınan takrirlerle be
raber encümene veriyoruz. 

Fıkra 12. — Tekaüt ve etam ve eramil maaşı 
ashabı (Bu gibiler yalnız maaş ve hayat pahalılığı 
zammı nemiyle aldıkları mebaliğden dolayı müstes
nadırlar); 

REİS — Söz isteyen yok. Aynen fıkrayı kabul 
edenler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fıkra 13. — Hususi mecanin hastaneleri, hususi 
verem sanatoryumları, hususi ilk tedrisat mektepleri, 
devletçe menafii umumiyeye hadim olduğuna karar 
verilen muhtelif cemiyetler, 

REİS — Fıkra hakkında söz isteyen var mı? 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Efendim, on 
üçüncü fıkra ilk tedrisat mekteplerinin kazanç ver
gisinden istisnasını istilzam ediyor. Bu şayanı şükran
dır. Fakat bendeniz bunun bir derece daha tevsiini 
rica edeceğim. O da hususi orta mekteplerin de bun
dan istisnasını kabul etmektir. Malumu âliniz bu 
sene İstanbul'a giden birçok talebe resmî mektepler
de yer bulamamışlar ve geri dönmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. Bendeniz bunlarla bilhassa alâkadar 
oldum. Bunların bir kısmı ancak hususi mekteplere 
yerleştirilebilmiştir. Ben de kendi çocuğumu hususi 
mektebe kaydettirdim. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Türk 
mekteplerine. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Evet efendim, 
arz edeceğim. Eğer bu hususi mektepler istisna edil
mezse kapanmak mecburiyetinde kalacaklardır. Da
ha ziyade çocuklarımız okumak nimetinden mahrum 
katacaklardır. Bendeniz orta derecedeki Türk mek

teplerinin de fıkraya ithalini rica ederim. Bu husus
ta bir de teklifim vardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, maarifi teşvik etmek hepimizin emelidir, 
amenna, bendeniz âli tahsilin de buna ithalini şahsen 
taraftarım. Yalnız bir kayıt vardır ki, bunun Türk 
mekteplerine hasrine aliden imkân yoktur. Heyeti 
Celile icabını teemmül buyursun. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Eğer ahden 
doğru değil ise bendeniz Türk kelimesini kaldırıyo
rum. Orta derecedeki hususi mektepler kaydının ilâ
vesini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim! Takrir okunacaktır. 

Riyaseti Celüeye 
Orta derecedeki hususi mekteplerin de on üçüncü 

fıkradaki istisnalar meyamnda ithalini teklif ederim. 
Ergani 

İhsan Hâıriit 

REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Efendim yeniden reye arz edeceğim. Kabul 
edenler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul etmeyenler 
ayağa kalksınlar... Kabul edilmemiştir. 

Şu halde fıkrayı aynen reyinize koyacağım. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fıkra 14. — Tahtı inhisarda bulunan mevadı in
hisar idaresince mukarrer fiyat ile satanlar «yalnız 
bu satışlarından dolayı»; 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim; maslahat 
icabı memlekette inhisar işlerine doğru gitmekteyiz. 
İnhisar işleri de bir evi geçindirecek derecede kâr 
veriyor. En küçük bir bakkaldan, en küçük bir satı
cıdan, evini ancak geçindirecek esnaftan bu vergiyi 
aldığımız halde inhisar işleri yapabilecek ve bir çok 
menfaat temin edecek zattan almamak doğru olma
dığı gibi atiyen inhisar üzerinde işlerimiz dahi çok 
olacağından bendeniz fıkranın tayymı teklif ediyo
rum. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim! on dördüncü fıkra ile 15 nci, 18 nci fıkralar 
arasında sıkı bir münasebet vardır. Müsaade buyu-
rulursa bendeniz umumî mütalâamı her üçünden is
tifade ederek arz edeyim. Diğer fıkraların sırası gel
diği zaman müzakeresi esnasında tadilnamelerini de 
arz ederim. 

Vergi muafiyetleri haddi zatında hiç iyi bir şey 
değildir. Esasen muaf olması lâzım gelen ticaretha
nelerin şu veya bu sebeple muaf tutulması diğer mü-
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kellcfini elbette müteessir eder. Ondördüncü fıkrada 
«tahtı inhisarda bulunan mevadı İnhisar İdaresince 
mukarrer fiyat ile satanları» deniliyor. Onbeşinci Me
rada «Kavanini mahsusa ile veya devletle münakit 
mukavelelerine müsteniden temettü veya Kazanç Ver
gisinden istisnaiydi kabul edilenler» deniyor. 18 nci 
fıkrada «münhasıran devlete ait müessesat ve fabri
kalar» deniyor. Zannedersem bu üç fıkra, ihtiva et
tikleri hüküm itibariyle, memleketimizde oldukça 
vasi bir ticaret sahasını dairei şümulüne alır. Kava
nini hususiye ile kazanç vergisinden muaf tutulan 
veya imtiyaz mukaveleleri mucibince bu muafiyetten 
istifade etmesi lâzım gelen imtiyazlı şirketler veya 
ruhsatı resmiydi müessesat Bunların imtiyaz muka
velenameleri ve bahusus kanun bu muafiyeti zaten 
bahş ve temin etmiş iken kazanç vergisi gibi en esas
lı bir vergiyi ifade eden, mevzu itibariyle de en sağ
lam bir.matrah olan kazanç vergisinden bunların 
muafiyetini ifade etmek zannederim ki hiç caiz ol
mayan bir iştir. Esasen onbeşinci fıkrayı tayyetmek
le bu muafiyetleri tamamen kaldırmış olmuyoruz. 
Kavanini hususiye bunların muafiyetini bahşetmiş 
ise zaten o kanunun hususî ahkâmı bakidir. Fakat 
o kanunu hususiyi herhangi bir zaman Meclisi Âli 
tadil edebilir ve o vergiyi de, o muafiyeti de kaldırır 
veyahut imtiyaz mukavelenamesini şeraiti cedideye 
tevfiki muamele etmek üzere - adapte denilen şekil 
ve mahiyette - bertaraf edebilir. Fakat burada ka
zanç kanununun istisnai ahkâmı esasiyesi arasında 
prensip olarak bunların muafiyetini kabul edersek 
bunun neticesi, memlekette mesai erbabının bir kıs
mını oldukça ağır bir vergi ile mükellef tutmak, bir 
kısmı üzerinde prensip olarak muafiyetin temadisini 
tecviz etmek olur ki, bendeniz bunu doğru görmü
yorum. (Tahtı inhisarda bulunan mevadı inhisar ida
resince mukarrer fiyat ile satanlar) eğer bu gibi sa
tıcıların hepsinin kazançları müsavi veya yekdiğeri
ne yakın olsa idi, belki terviç edilebilirdi. İstanbul, 
İzmir ve diğer büyük emsali şehirlerin müstesna ma
hallerinde meselâ sigara, kibrit ve yahut damga pulu 
satanlardan günde beş yüz liralık satış yapanlar da 
vardır. Diğer mahallerde günde beş liralık satış yapan 
bir müteşebbis de olabilir. Bunların aldıkları ikra
miye, yani satış aidatı inhisar eşyasının aksamına gö
re % 5'den, 8 - 10'a kadar tehalüf eder. Binaenaleyh 
alelade ticarethanelerden daha ziyade kazanç temin 
eden mevkiler vardır. Meselâ Beyoğlu Caddei kebi-
rindeki yerlerde tütüncü dükkânları gibi, bunları na
sıl muaf tutalım? On beşinden yukarı mesai erbabın
dan - velev amele olsun - kazanç vergisi alırken bun

ları müstesna tutmakta bendeniz bir fayda mülâhaza 
etmiyorum. Zaten inhisar eşya ve mevadını füruht 
edenlerin bir kısmı malûl gaziler olduğuna göre yu
karıda kabul ettiğimiz madde mucibince bunları 
istisnaiyetin dairesine almışızdır ve ayrıca kabul etti
ğimiz diğer bir kanunla kendileri bizzat bu işi yap
masalar bile % 2 nisbetinde onların lehine satıştan 
bir aidat tevkifi kabul olunmuştur. Binaenaleyh bura
da mevzuubahis olan yalnız o kanunun serbestçe 
dairei şümulünde kalıp doğrudan doğruya inhisar 
mevadını satan mükellefindir. Bir dükkân pul satar, 
tuz satar, tütün satar. Geçenlerde kabul ettiğimiz ka
nunla gaz ve şeker de satar. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Onlar dahil 
değil. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Şekle, 
mahiyete göredir. Bittabi şimdilik satar diyemiyoruz. 
Tatbikata ait talimatnamenin mahiyetine göre belki 
satacak belki satamayacaktır. Bu mevad ile beraber 
diğer birtakım eşyayı da satacaktır. Bunu nasıl tefrik 
edeceğiz. Bendenizce bunları muafiyetin haricine çı
karmak lâzımdır. Ve eğer iskonto kâfi gelmezse 
- büyük şehirler için kâfi gelir - az satışı olan mahal
lerde kâfi gelmezse o zaman aidat üzerine yüzde ya
rım bir zammiyat yaparlar ve prensip de mahfuz ka
lır. Memlekette ikilik kalmaz, bir kısmı vergi verir, 
bir kısmı vergi vermez gibi bir vaziyet de hasıl ol
maz. Onun için on dördüncü fıkranın tayyını teklif 
ediyorum. 

On beşinci fıkranın da arz ettiğim esbap dolayı-
ssyle ki, bu madde üzerinde müsaadeleriyle biraz da
ha tevakkuf edeyim. «Kavanini mahsusa ile veya 
devletçe münakit mukavelenamelere müsteniden te
mettü veya kazanç vergisinden istisnaiyeti kabul edi
lenler» diyor. Burada, imtiyazlı müesseseden bende
niz kazanç vergisi ile mükellef olacak bir müessese 
zaten tasavvur edemiyorum. Çünkü bu kanunun 26 
ncı maddesi bir defa şahsiyeti hükmiyeyi haiz olan 
müesseselerin sermayelerini vergiden müstesna tut
muştur. Kazancın ihtiyat akçası tefrik edildikten son
ra hissedarana tevzi edilecek miktar üzerine vergi 
tarh etmiş. Binaenaleyh 26 ncı maddenin mevcudiye
tine göre burada bu fıkranın zikrinin manası kalmı
yor. O halde yirmi altıncı madde mucibince sermaye 
üzerine vergi tarh edilmeyip de hissedarana tevzi edi
lecek hisse temettü üzerine vergi tarh edilince burada 
imtiyazat ile tedahül edecek bir mevzu hâsıl olmu
yor. Binaenaleyh gerek bu noktai nazardan, gerek 
prensibin muhafazası için on beşinci maddenin de 
her halde tayyı lâzım gelir. 
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Kavanini mahsusaya gelince : Kavanini hususiye I 
bir iki müesseseye bu müsaadeyi vermiştir. Bu mü
saade yalnız kazanç vergisinden ibaret değildir. Tel- I 
graf muhaberatına vesaireye ait birtakım ücretler de 
vardır. Eğer millî müesseselere, meselâ bankalara ka
zanç vergisinden muafiyet bahşolunacaksa ikisine ve
rip de ikisine vermemekte bir sebep yoktur. Bu sureti 
umumiyede ifade olunur. Millî sermaye ile teşekkül 
eden müesseseler kazanç vergisinden ya muaftır, ya I 
değildir. Aksi takdirde rekabeti iktisadiye yoktur. I 
Serbestii mesainin önüne kanunu mahsusla set çek- I 
mek vardır. Binaenaleyh atiyen bu ara ettiğim nok- I 
talardan serbest kalmak için on beşinci fıkranın her I 
halde tayyı lâzımgelir. I 

Meclisi âli eğer millî sermaye ile teşekkül eden I 
bankalar ve müessesata müsaadeatta buiunacaksa ka- I 
vanini hususiye ile o müsaadeyi icabında geri alır. I 
Fakat Kazanç Kanununda bunu prensip olarak te- I 
lâffuz etmez. I 

Fıkra 18. — «Münhasıran devlete ait müessesat I 
ve fabrikalar» müessesattan maksat zannediyorum I 
ki, Muvazenei Umumiye Kanununa dahil olan ve I 
doğrudan doğruya devlet tarafından idare edilen 
müesseselerdir. Hastaneler, mektepler gibi bunlar 
gayet tabiîdir. Zikredilmese dahi bu istisnaiyet tabiî- I 
dir. Çünkü devairi resmiyedir. I 

Fabrikalar deyince maksat eğer şahsiyeti hükmi-
yeyi haiz ticarî mahiyette olan fabrikalar ise, ben- I 
deniz bunlarda da kazanç vergisinin muafiyetine I 
aleyhtarım. Çünkü devlet bir sermaye vermiş, onu 

ahkâmı umumiyeden harice çıkarmış, ona imtiyaz I 
vermiş, birtakım hususi ahkâm ile onu teslih etmiş. I 
ona demiş ki şu sermaye ile şu işi yap. Ticarî mahi- I 
yettesin, şahsiyeti hükınîyeyi haizsin, bütçeni yapar- I 

sın, seı<bes*çe kazanırsın. Fakat sermaye zaten eşba- I 
sa ait dahi olsa arz ettiğim 26 ncı madde mucibince I 
vergi tarh edilmiyor. Yalnız kazanç nispeti üzerine I 
tarh ediliyor. O halde devlete ait ticarî mahiyette işle- I 
filen fabrikalar kazanç vergisine tabi olmalıdırlar ki I 
hakikî kazanç anlaşılsın. Yoksa kavanini hususiyenin I 

bir talkım müsaedat ve muafiyetin arkasına istinat 1 
ederek yüzde beş, yüzde on kazandık gibi vahi rakam
lar karşısında aldatılmış olmayalım. En tabiî yol, 
Muvazenei Umumiye haricinde idare edilen ve ken- I 
dilerinin şahsiyeti hükmiyesi tanınmış olan, ticarî ma- ı 
hiyetite idare edilmek üzere müsaade edilmiş olan mü- I 
esseseîeriin de, diğer müessesat gibi, yalnız kazançtan 
nispetinde vergiye tabi olmasıdır. Bu üç fıkradan iki- | 
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sinin tayyıııı ve onsekizinci fıkranın tadilini mutazam-
mın üç üskrir takdim ediyorum. Takdir Heyeti Celile-
iMzindir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, Hasan Fehmi Beyefendi, 14 ncü fıkranın 
müzakeresi dölayısıyle 15 ve 18 nei fıkralara ait mü-
talâat da dermeyan ettikleri için bendeniz de heyeti 
umumiyetine arzı cevap edeceğim : 

Tahtı inhisarda bulunup da mukarrer fiyatla her 
tarafta satılan eşyanın satışından mütevellit kazanç
lar, kendilerinin de izah buyurdukları veçhile sırf dev
letin kendilerine verdiği beyiyeden ibarettir. Yüzde 
iki, üç, dört, muhtelif eşya için değişir. Malum olan 
kanun mucibince bunların ekseriyeti azimesi malûl 
gazilerdir. Pul bayileri vesaire vesaire. Hükümet is
tisnalar meselesini tetkik ederken bunu da sebebi istis
na olarak telâkki etmiş ve öyle teklif etmiştir. Encü
menler buna iltihak ettiler. Eğer tay edilerek bu beyi
yelerin de mükellef tutulması esası umumîsi muhafa
za edilmek için, bunların beyiyelerinden mütevellit ka
zançların dahi mükellef tutulması kabul edilirse hü
kümet namına teşekkürden başka yapacağım bir şey 
yoktur. 

Yalnız malûl gaziler yukanki fıkra mucibince mu
afiyetten müstefit olurlar. Buyurdular ki «Bu, olamaz. 
Çünkü oradaki istisna münhasıran işçi ve seyyar sa
tıcılara aittir. Halbuki beyiydik hakkından kanunen 
istifade eden malûl gaziler seyyar satıcı değillerdir» 
bu mesele için İsrara lüzum görmem, hükümetin da
ha vasi düşündüğü bir şeyi tahdit etmek isiiyorlar 
ki; maalmemnuniye kabul ederim. 

15 nci fıkraya gelince; (Kavanini mahsusa ile ve
ya devletle münakit mukavelelerine müsteniden te
mettü ve kazanç vergisinden isîisna'iyeti kabul edilen
ler) ibaresinin umumiyetinden çıkıp da neler oldu
ğunu tespit edecek olursak bunları şöyle hulâsa ede
riz : Memlekette imtiyazlı şimendifer şirketleri var
dır. Osmanlı Bankası vardır. Bir de iki millî müesse
se vardır ki birisi Ziraat Bankası diğeri İtibarî Millî 
Bankasıdır. Kavanini mahsusa ile ve devletçe müna
kit mukavele mucibince bu vergilerden muafiyeti te
min ediîm:ş olan müessesat bu arz ettiğim müesse
selerdir. Bittabi bu imtiyazat iyi bir şey değildir. 

Bu imiiyazat, şimendifer kumpanyalarına veya 
diğer muhtelif imtiyazlara müteallik umur ve husu
sa! hakkındaki muafiyetler vaktiyle verilirken mu-
kalbil Mr şart olarak dermeyan edilmiş ve o zaman 
hükümetçe de kabul edilmiş bizce de bunlar mute
ber olduğu için yapacağımız şey onların ahkâmını 
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muhafaza etmekten ibarettir. Onun için onbeşinci fık
ra ile onlar dairei mükellefiyete girmiş olmazlar. 15 
nci fıkrayı tayyederiz. Hay hay... Tayyedilmesine ben 
de taraftarım. Fakat tayyetmekle imtiyazlı şirketle
rin, Osmanlı Bankasının, Ziraat Bankasının, İtibarı 
Millî Bankasının, Sanayii ve Maadin Bankasının her 
birine, bir kanunu mahsusla temin edilmiş olan im-
tiyazat ortadan mı kalkar? Hayır, onlar yine bakidir. 
Binaenaleyh 15 nci fıkrayı çıkarmakla, müstesna ad
dedilen bir kısmın mükellefler arasına sokmak gibi 
bir netice hasıl olacak değildir. 

ABİDİN BEY (SarUhan) — O halde kanuna ni
çin ithal ettiniz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Tasrihen ifadeden ibarettir. Çünkü bu kanun onla^ 
rın imtiyazım ifade eden eski Temettü Vergisi Ka
nununun yerine konduğu için burada da zikrini fay
dalı gördüm. Bir mukavelei mahsusa ile temîn edil
miş olan bir hak, ancak o mukaveleye sahip olan ta
rafeynin kabul ve yeni bir mukavelesi ile tadil edi
lebilir kanaatindeyim. Şirketler esasen 26 nci madde
de, eshama munkasem şirketlerin temettüünün sureti 
taksiminde, (Vergi nispeti safi kârın heyeti umumi-
yesîne tabi olmayıp nizamnameleri mucibince ba-ı 
dettevdi her hissedara isabet eden miktar üzerinden 
vergi tarh ve istiyfa olunur.) denmektedir. Hasan 
Fehmi Bey buyurdular ki şahsı maneviler mükellef 
değildir. 

Biz şirketin şâhsı manevisini mükellef tutmak is
temedik. Onların tefrik edecekleri; ihtiyaç sermayesi, 
amortisman hissesi vesaire vesaire olarak çıktıktan 
sonra, temettüü hissedarana tevzi edeceklerse hisse
darlar ellerindeki hisse itibariyle alacaklan miktar 
üzerinden nispeti mükellefiyete dahil olsun dedik. 
Fakat imtiyazlı şirketlerde imtiyaz, esasen o hisse se-
nedsstının heyeti mecmuasını temsil eden şirkete veril
diği için, imtiyazlı şirketten hissedarana tevzi edi
lecek temettüler bu vergiden muaf kalır kanaatinde
yim. Binaenaleyh maruzatım, 15 nci fıkranın tayyı, 
istisnaiyeti refedip bunların mükellefin meyamna al
mak manasını tazammun etmez ve bendeniz Ziraat 
Bankasının, vaktiyle Osmanlı Bankasına rakip olmak 
maksadıyle teşkil edilmiş olan İtibarî Millî Bankası
na lüzumlu lüzumsuz - bunu tenkitte fayda görmü
yorum - verilmiş olan bir imtiyazın kanun dolayısıy-
le geri alınmasını tecviz çimiyorum. Burada olmasa 
yarın bunlarla herhangi bir (arenjeman) suretiyle ve
ya başka bir suretle yeni bir mukavele yapmak ve

yahut tarife mesailinde veya diğer hususaOta temin 
ederek umum vergilerle mükellefiyeti kendilerine ka-̂  
bul ettirmek için bu bir mani teşkil etmesin buyur
dular. Bendeniz öyle zannediyorum kalsa da bir ma
ni teşkil etmez ve öyle bir neticeye vardığımız gün 
zaten kanun hüküm ve kuvvetinde olan ve esasen ka-
vanini mahsusa ile bazı şeylerin tadili mevzubahis 
olacağı için o tadil lâyihası ile bu kısım da tadil edil
miş olur. Yani ne serbestli müzakeremize manidir, 
ne de bunu buradan kaldırmakla mükellefiyet temin 
edilmiş olur kanaatindeyim. 18 nci fıkradaki mütalâ
aya gelince : 

(Münhasıran devlete ait olan müessesat ve fabri^ 
•kiî'sı) hükümetin teklifi daha vasi idi. Ben, alelumum 
fabrikalar ve müessesat demiştim. Muvazene Encü
meni buna, münhasıran devlete ait olan fabrikalar de
di ve miktarım daha ziyade tahdit etti. Bendenizce 
bunların mükellefiyeti şekilden ibarettir. Devlete ait 
fabrikalar demek, sermayesi devletle ali müessesat de
mektir. Bunların mükellefiyetini, borcunu kim verir? 
Devlet kendili verir. D'iğer taraftan irat kaydeder. 
Sağ cebinden alır, sol cebine koyar. Meselenin ma
hiyeti maliyesi budur. Buyurdular ki bu şirketlerde 
devlet sermayesi olmakla beraber, alemi ticarette ba
zı imiiyazat ile rakiplerine, müessesatı hususiyeye ra-
dh bir vaziyette kalmasınlar, aynı şerait altında bu
lunsunlar. Binaenaleyh devlete vergi versinler ve ver
dikleri vergiyi maliyet fiyatına yazsınlar ki kâr mı, 
zarar mı ediyorlar, anlayalım. 

Bendeniz zannediyorum ki, muafiyetleri kalsa hu
susî bir müessesenin yapacağı hesapta, maliyet fiya
tını nazarı itibara alırken, vergi anasırını da nazarı 
itibara almak mümkündür. 

Eğer aksine hesap yaparlarsa doğru olmaz. 18 nci 
fıkrayı sfildök. İlk mükellef olan, Seyrisefain Müdiriye
ti UmumiyeSİdlr. Seyrisefa'in Müdiriyeti Umumiyesi 
şahsiyeti hükmiyeyi haizdir. Mahiyeti ticariyeyi haiz 
olduğu g*bi bir imtiyazı da vardır. Seyri sefer yapar. 
Bu, mükellef olmak lâzım gelir. Bu fıkra kaldırılın
ca ben bu Seyrisefain İdaresini ve Sanayii ve Maadin 
Bankasını - eğer kanunu mahsusta istisnaiyeti yoksa -
kazanç vergisiyle mükellef ederim. Bunların mükellefi-
yetö de şayanı kabul görülürse hiç itirazım yoktur. 
Hasan Fehmi Beyefendinin itirazatı, bugün mütalâa-
tı, müSkettePiyet zemininin istisnaî mahiyette görülen
lere de teşmili lüzumundan ibarettir. Hiçbir itirazım 
yoktur. Tamamen lehime olduğu için kabul ederim. 
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REİS — Efendim! Takrirleri okuyoruz : 
Riyaseti Celileye 

Ondcrdüncü fıkranın tayyım arz ve teklif eylerim. 
Gümüşane 

Hasan Fehmi 
Riyaseti Celileye 

Onbeşinci fıkranın tayyım arz ve teklif eylerim. 
Gümüşane 

Hasan Fehmi 
Riyaseti Celileye 

Onsekizinci fıkranın berveçhiâti tadilini arz ve tek
lif ederim. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi 

Fıkra 18. — Muvazene'! Umumiyeye dahil, dev
lete! ait müessesaî. 

Riyaseti Celileye 
İnhisar mevadı da bir adamı gelindirecek kâr 

vermiyor. En küçük satıcılardan aldığımıza ve bade
ma da memleketin ticaretinin ekseriyetini inhisar eş
yası teşkil edeceğine nazaran 14 ncü fıkranın tayyım 
teklif ederim. 

Eskişehir 
Emin 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Onbeşinci fıkra hak
kında geçen celsede takrir takdim etmiştim. 

REİS — Onbeşinci fıkrayı şimdilik müzakere et
miyoruz. O ayrıca müzakere edilecektir. Ona ait tak
rir ayrı reye konacaktır. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Efendim, 
bendeniz lüzumu kadar arz ettim. Maliye Vekili Bey 
de noktai nazarıma itiraz etmediler. Ben de kabul ede
rim buyurdular. Yalnız malûl gazilerden bahis bu
yurdular. Haddizatında bugün inhisar mevadını satan 
dükkânların belki beşte biri dahi malûl gazilerin elin
de değildir. Beşte dördü serbest ticaret erbabının elin
dedir. Bu noktai nazardandır ki, bendeniz hepsini mü
kellefin meyanına almak istedim. Ve serbest ticaret 
yapanlar aidatlarından yüzde ikisini onlara vermek
te oldukları için malûl gazilerin hukuku zaten tahtı 
emniyettedir. Eğer bu satıcıların beşte dördü malûl 
gaziler olsaydı o zaman başka şekilde tadil arz ede
cek idini. Halbuki bir kanun yaptık, maalesef bu işe 
sahip olup ta bundan istifade edemediler. Bugün İs-
tartbuTda fazla inhisar mevaddı satan, Türk tebaası 
olmayan anasırdır. Bu noktai nazardan bendeniz fık
ranın tayyında isabet görüyorum. 

REİS — Efendim! Emlin Beyin ve Hasan Feh
mi Beyin takrirleri 14 ncü fıkranın tayyı hakkında
dır. Reye arz edeceğim. Fıkranın tayyım kabul eden

ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Tay kabul edilmiştir. Onbeşinci fıkraya geçiyo
ruz. 

Fıkra : 15. — Kavanini mahsusa ile veya devlet
le münakii mukavelelerine müsteniden temeiiü veya 
kazanç vergisinden istisnaiyeti kabul edilenler. 

REİS — Rahmi Bey! Onbeşinci fıkra hakkında 
söz istiyor musunuz? 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Evvelki celsede bir 
tekrir takdim ermiştim. «Devletle münakit mukavele
lerine müsteniden temettü veya kazanç vergisinden is
tisnaiyeti kabul edilenler» deniyor. Halbuki bendeniz-
ce «Kavanini mahsusa ile» denildikten sonra «veya 
devletle münakit mukavelelerine» tabirine lüzum kal
maz. Hükümetçe aktedilen bir mukavele, kanunu 
mahsus ile makbul tutulmak lâzım gelir. İstisnayı 
mutaz&mmın olan bir mukavelename behemahal bir 
kanunu mahsusla tasrih edilmek lâzımdır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, Maliye 
VcMîi Beyefendi de Hasan Fehmi Beyefendi de bu 
mesele hakkında epey söz söylediler. Bu 15 nci fık
ra kalksa da, dursa da kavanini mahsusa ile temin 
olunmuş iSlisnaiyetin kalacağında ittifak ettiler. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Bir fark 
ile. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Baki kalacağında 
müHlîefiktirler. Binaenaleyh mesele fıkra kalsın mı 
kalmasın mı meselesidir. Mademki şimdi yeni bir ka
nun yapıyoruz, bütün efradım cami ağyarım manî 
olmalıdır. Burada müstesniyatı tadat ederken bunla
rın da müstesna olduğunu göstermez isek şüphe arız 
olur. Tayyında hiçbir fayda olmadığı halde fazla 
olarak şüphe arız olacaktır. Onun için mademki ta
rafeyni akideynin ittifakı ile mevzu kavanin vardır, 
yeni kanun ile bunun temin ve zikri lâzımdır. Fıkra 
mahalline masruftur, fıkra yerinde kalmalıdır. Fık
rayı kaldırmakla bir şey kazanmadığımız halde niçin 
şüpheli bir .vaziyette koyalım? Çünkü bu kanun istis
naları Zikrederken bu istisnaları da zikretmelidir ki 
devletin şimdiye kadar kendileriyle mukavele akdet
miş olduğu kimselere karşı aklinde sadık olduğunu 
bir daha göstermiş olsun. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Efendim, 
Kazanç Kanunu tasdik edilip mevkii meriyete kon
duktan sonra yirmîbeş veya on sene sonra nispeti 
usulü tarhı, usulü idaresine ait ahkâmı üzerinden bel
ki tadîlât yapılır. Fakat Kazanç Kanunu esası belki 
asırlarca yaşayacak bir kanundur. Fakat imtiyazlar
da kavariini hususiyedeki ahkâmı istisnaiye için He-
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yeli Ceîileye sorarım : Herhangi bir zaman ve ilk I 
fırsat hululünde Heyeti Celiie bunları bertaraf etmek 
arzusunda değil midir? Binaenaleyh bunları prensip 
olarak kazanç kanununda ifade etmekte ne fayda var
dır? Kazanç Kanunu sermayeler üzerinden vergi tarh 
etmiyor, hissedarana tevzii edilecek temettü üzerinden 
tarh ediyor. Muhtar Beyefendi, falan filân imtiyazna-
melerde hissedarana tevzii edilen temetîü ve bundan 
sonra tarhedOîecek vergilerden muaftır diye lütfen bir 
madde göstersin. O muafiyetler meselâ Şark Demir
yolları Şirketi gümrük muafiyetine tabidir. Fakat Ana
dolu Şirketi hakkında bu muafiyet yoktur. Diğer Ala
şehir, İzmir, Bandırma hatlarında yoktur. Yalnız Ay
dın hattında vardır. Yalnız Aydın hattında ve İstanbul 
Şark şimendiferlerinde vardır. Diğerlerinde yoktur. 
Bir fırsat zuhur ederse ve yeni bir mukavele ile eski 
mukavelede tadilât yapılırsa - kî her altı yedi ayda bu 
imtiyazlı müesseselerin ilâveleri daimî tarifeler üze
rinde Nafıa Vekâleii ile görüşüyorlar -. müsait bir 
zaman gelir de bu gayrı tabiîliği tarafeyn bilriza ber
taraf ederse bunda fayda yok mudur? Elbette vardır, 
fakat burada kaCdei mahsusa olarak bunu tekrar müs
tesnadır diye bir prensip olarak buraya dercetonek-
te ne fayda görülüyor? Bilâkis zarar görülür. Zira bu 
demektir ki, bu imtiyazı ilânihaye temadi ettirece
ğiz. Fırsat zuhur etse dahi readapte yapmayacağız. 
Bendeni/ daha ziyade Muhtar Beye cevap veriyorum. 
Sonra bendeniz kavanini hususiyeye temas ettim, Ka
vanini hususiyeyi burada ahkâmı esasiyeye ithal et
mekte mana yoktur. O kanunlar caridir. Doğrudur, 
yanlıştır veya diğer malî müesseselere teşmil etmek 
icabeder. Umumî bir kanun yapmak lâzımdır, onu 
ayrıca görüşürüz. Fakat burada prensip olarak bu
nu koymakta fayda mülâhaza etmiyorum. Hasan 
Beyefendi misal olarak Ziraat Bankasını gösterdiler. 
Ziraat Bankasının sermayesi zaten vergiye tabi değil. 
26 ncı madde sarihtir, temettü tevzi edecek bir mahal 
yok ki! Vergiye ne suretle tabi olacak? Binaenaleyh 
Ziraat Bankası bir misal olamaz. Sonra Seyrisefainin 
sermayesi 26 ncı madde mucibince zaten vergiye tabi 
değildir. Seyrisefain İdaresinin temettü tevzi edecek 
bir hissedarı yoktur. Hissedarı devlettir. Binaenaleyh 
hangi hissedarlara tevzi olunacaktır? Görülüyor ki 
bu da misal olamaz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Misaldir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Misal de
ğildir Hasan Beyefendi. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Muvazeneli Umumiyeye dahil değildir. | 
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HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim, 
esasen mahallî tatbiki yoktur. Mülhak bütçeler Mu-
vazenei Umumiyenin harici bir şey değildir ki, da
hilî gibi bir şeydir. Sonra İtibarı Millî Bankası evet 
bu bankanın sermayesi değil, tevzi edeceği hisse, veri
len imîiyaza ait kanun tadil edilirse, bertaraf edilir
se belki mevzubahis olabilir. Fakat memlekette ser
maye ile teşekkül etmiş üç banka varsa bunun biri
ne İmtiyaz verip te diğerlerine behemahal vergi ve
receksin demekle, seıbesî rekabet, serbest ticaret ve 
inkişafı iktisadî olur mu? Ya onlara da bu istisnai
ye ti vereceksiniz veyahut diğerlerini de umumî bir 
ahkâmda toplayacaksınız veya onunkini de kaldıra
caksınız. Fakat prensibi burada bıraktığın zaman kal
dıramazsın. Aksi takdirde tazminat vermeye mecbur
sun. Şimdiden daha kolayı ahkâmı esasiyenin hari
cinde kalsın. Zaten kavanini hususiye kendisine bu 
imtiyazı Vermiş. Eğer fırsat bulursan readapte yapara 
sın, fırsat olmazsa diğer millî müessesata teşmil etme
yi düşünürsün ve bendenizce asıl olan - eğer kalacak
sa - teşmil etmektir. Fakat onu hususî kanunla görü
şürüz. Hulâsa bu maddenin tayyında prensip itibariy
le fayda vardır. Prensibi muhafaza etmiş oluruz. 
Memlekette haddizatında Vergi ile mükellef olması 
lâzım gelen en kuvvetli unsurun bir kısmı vergiden 
muaftır diyerek behemahal imtiyaz şeklinde burada 
bir şey telâffuz etmiş olmayız. Bu müsaadeyi hususî 
kanunlar vermiş, zamanı geldikçe o kanunları ya bü
tün millî müesseselere teşmil ederiz, ya kaldırırız. 

Bunu o vakit düşünürüz. Fakat burada herhalde 
prensibi muhafaza için bunun kaldırılması lâzımdır. 
Muhtar Beyefendinin buyurdukları gibi; ahidlerimize 
vefasızlık veya mukavelelerin şeraiti ile tedahül ede
cek ahkâmı cedide filân, böyle bir şey yoktur. Telâş 
etmesinler. Arz ettiğim gibi senede veya altı ayda bir 
defa tarifeler üzerinde zaten yeni yeni kararlar almı
yor. Bu tetkikat yapılırken tarafeynin muvafakatiyle 
o nıüsaadat da kalkar ve memlekette vergi noktai 
nazarındnn bir müsavata zemin ihzar etmiş oluruz. 
Binaenaleyh herhalde fıkranın tayyı lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, mesele tenevvür etmüştir. Binaenaleyh fıkra 
üzerinde uzun uzadıya tasdi etmeyeceğim. Yalnız zan
nediyorum ki ikinci madde, esas prensip olarak bütün 
kazançların mükellefinine istisna teşkil eden şeyleri 
tadat etmektedir. Biz prensip koymuyoruz ki, müstes
na olan şeyleri tadat ediyoruz. 

İstisnaları prensip meyanında tadat etmek doğru 
olmaz zannederim ve sonra bunu yalnız maziye mün
hasır farzetmeyelim. Kavanini mahsusa ile muafiyete 
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leri temin edilmiş olan şeyler münhasıran maziye ait 
mukavelât ve kavanini mahsusa ile verilmiş bulunan 
imtiyazata münhasır değildir. Size Söker Kanununu 
hatırlatırım. Geçen sene buradan bir Şeker Kanunu 
geçti. O Şeker Kanunu bir çok muafiyetleri hatta o 
fabrikada kullanılacak olan mevadı iptidaiyeden pan
carın Mahsulâtı Arziye Vergisine varıncaya kadar hep
sini kaldırmıştır. Sırf şeker fabrikaları memleketimiz
de teessüs etsin diye. Söker Kanunu mevkii meriyet
tedir. Şeker İnhisarı yaptığımız haîde şeker fabrika
larının memleketimizde teessüsü için bu hüküm baki
dir. Şimdi müzakere edilen Kazanç Vergisi çıktıktan 
sonra herhangi bir erbabı teşebbüs - gerek yerli, ge
rek ecnebi - gelir de şeker fabrikası yapmak isterse o 
söker fabrikası mükellef mi olacak? (Hayır seslen) 
Şüphesiz hayır efendiler. 

O halde bunu kaldırınca Şeker Kanununu da il
ga etmek lâzım gelir. Söker Kanunu mevkii meriyet
te olduğuna göre bu kazanç kanununun kabulünden 
sonra açılacak söker fabrikasının dahi temettü vergi
siyle ve diğer tadat edilen vergilerle mükellefiyeti 
icabetmez. Kavanini mahsusa ile kabul edilmiş olan 
•bu ahkâm yine bakidir. Maddenin tayyı ile kavanini 
mahsusadan mütevellit hukuk ve imtiyazat zail ol
maz. Prensibi ortaya koyduktan sonra onbeşinci fık
ranın tayyedilmesinde bendeniz hiçbir mahzur gör
müyorum ve arz ediyorum ki bunu buraya koymakta
ki maksadımız prensip değildir. 

Prensibe istisna olan şeyleri tadat ettiğimiz zaman 
bu da tadadın bir kalemidir. Herhangi bir şirketle ve
ya alâkadar olan müessesatia bir zemini itilâf bulur, 
devletin umum vergilerine kompozisyon esasına tabi 
olarak bir şey yaparız. Yani 15 nci fıkra burada kalsa 
da, kaîmasa da hükümetin bu serbestli hareketi var
dır. Elverir ki bir zemin itilâf bulabilelim. Çünkü o 
zemini itilâf mademki bir mukaveledir, o kanunun 
tadilidir, buradan behemahal geçmesi lâzımdır. 

Bendenizce 15 nci fıkranın tayyında hiçbir mah
zur yoktur. İpkası da atiyen halli iktiza edecek şey
lerin halline bir mani değildir. Maruzatım bundan iba
rettir. I 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Bir sual sora- I 
cağım. Kavanini mahsusa ile islisna olunan müesse^ 
satın mahiyetine 15 nci fıkra kalksa da kalkmasa da 
hiçbir tesir eimez buyurdular. Halbuki 72 nci madde
de bu kanuna muhalif ahkâmın mülga olduğu mez
kûrdur : 

Bu maddeyi bu şekilde kabul ettikten sonra bu 
fıkranın ipkası zarurî değil midir, yahut onu tadil et
mek iktiza etmez mi? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Arz ediyorum ki madde elyevm mevkii meriyeîte bu
lunan temettü kanunlarının ve onların zeylinin ilga
sına dair bir maddedir. O maddenin müzakeresinde 
encümen de noktai nazarım izah eder. Ben de ma
ruzatta bulunurum ki imiiyazatı ilga eden bir ma
na orada yoktur. Elyevm carî olan temettü vergisinin 
ve zeyillerinin ilgasına dairdir. Yoksa hukuku muk-
teseböyi, mukavelâttan mütevellit hukuk ve imtiyaza-
tı ilga etmez kanaatindeyim. Encümeni âlinin kana
ati zannederim budur. O maddenin müzakeresine gel
diğimizde bu fıkranın ipkasına veyahut tayyına göre 
o maddeyi de o suretle tadil ederiz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Kâzım Veh
bi Beyefendi 72 nci maddenin muhteviyatından bah
settiler. Bendeniz aynen okuyarak nazarı âlinizi cel-
betmek istiyorum ki herhalde bu fıkranın lüzumu var
dır zannederim. Madde 72 : 30 Teşrinisani 1330 ta
rihli Temettü Vergisi Kanunu muvakkatiyle bilumum 
müzzeyyelât ve tadilâtı ve harp vergisi hakkındaki 
5 Ağustos 1328 tarihli kanun ile tadilâtı ve temettü 
vergisine müteallik olarak kavanini sairede mevcut 
ve işbu kanuna muhalif bulunan ahkâm mülgadır. 
Yalnız temettüe hasretmiyor diğer kavaninden de bah
sediyor. Binaenaleyh ipkası lâzımdır. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Arz ettim ki 15 nci fıkranın ipkasına göre 
yazılmıştır. Onbeşinci fıkra tayyedilecek olursa o 
maddeyi de ona göre biraz değiştirmek lâzım gelir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Evvelâ 
Hasan Fehmi Bey, telâş ötmesinler dediler. Çok te
essüf ederim ki ne imtiyaz sahibiyim, ne bir şeyim. 
Onun için bu cihetten hiç telâşım yoktur. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — O mana 
ile, bir maksadı mahsusla söylemedim. İfadenin ge
lişidir. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Pekiyi efendfan. 
«Kavanini Mahsusa ile veya devletle münakit muka
velelerle temettü veya kazanç vergisinden istisnaiyeti 
kabul edilenler» fıkrasının burada ipkasında bir zarar 
yoktur. Şirketlerle Maliye Vekili, Nafıa Vekili yahut 

Ticaret Vekili müzakere edebilir ve mukavelenin 
ahkâmını değiştirebilirler. Fakat mukavele mevcut ol
dukça istisnaya tabidir. Mukavele şeklini değiştirir 
de istisnaya tabi olmaz. Zaten bu fıkradan istifade 
etmeyeceği bediihidir. Sonra hangi müesseseler hangi 
şirkelîer vardır? Şimendifer şirketlerinin kısmı aza
nımda şu veçhiledir. Miyatis sermayesi ve varidatına 
hiçbir suretle vergi tarh olunmaz. Hisse senedatı ya-
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ni şirket kendi lemettüünü bissedarana tevdi etmeden 
vergi vermez manasınadır. Yoksa ben burada hisse
darım da ondan kâr ettim, ben zaten şirketten ne al
dım. Beyanname ile hangi şirkette hessadarım, o şir
ketten ne kadar para aldım diye aşağıdaki maddeler 
mudîbince beyanname vereceğim. Lâkin şirket temet-
tüü tevzi etmezden evvel sermayesinden' devlete vergi 
ayırmaz. Mesele odur. Yoksa bissedarana para tevzi 
ederken hissedaran vergi vermez. Bu mevzubahis de
ğildir. Başka vergilere tabidir. Yalnız mukaveledeki 
şeraite göre sermayesine müessesata, mebanisine ve va
ridatına hiçbir suretle vergi tarh olunmaz. Şimdi mu
kavele dururken bu fıkrayı kaldıralım. Biz birinci 
maddede dedik ki bu kanun mucibince her şahıs ge
rek hakikî, gerek hükmî olsun kazanç vergisine tabi
dir. İkinci maddesinde diyoruz kü şunlar müstesnadır. 
Bunun tayyında fiilen hiçbir fayda yoktur, hatta fay
da vardır. İstisnayı tadat ederken mevcut sarih bir 
istisnayı da tadat emiş oluruz. Bu fıkrayı kaldırırsak 
bir çok maddelerin de yeniden tadili için uğraşacağız. 
Acaba hangi kanunda müstesna idi, hangi kanunda 
müstesna değildi diye doğrudan doğruya 15 ncî fık
rayı koymakla hiçbir zarar etmediğimiz gibi atide de 
tadilât için bize hiç engel olmayacağı bariz ve aşikâr
dır. Binaenaleyh (behemahal) fıkrasının kalmasını tek
lif ederim. 

REİS — Efendim, takrirleri okuyoruz. 
(Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi Beyin fıkranın 

tayyı hakkındaki takriri tekrar okundu.) 

Riyaseti Celileye 
15 nci fıkranın berveçhiâti tadilini teklif eylerim : 
15. — Kavanini mahsusaya müsteniden temettü 

veya kazanç vergisinden istisnaiyeti kabul edilenler. 
Trabzon 
Rahmi 

REİS — Efendim, evvelâ tay takririni reyi âlini
ze arz edeceğim. Tayyı kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Tay tek
lifi kabul edilmemiştir. Tadil teklifini reyinize arz 
edeceğim. 

(Ra^hmi Beyin takriri tekrar okundu.) 
Efendim, Rahmi Beyin takririni nazarı dikkate 

rlânlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate almayan
lar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmadı. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Yaşasın 
imtiyazlar. 

REİS — Fıkrayı aynen reyinize vaz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

16. — Maksadı ticareti haiz olmayan her nevi 
cemiyetler ile siyasî fırkaların duhuliye ve aidat ve 
tebemıatı; 

REİS — Efendim, bu fıkrayı kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edümiiştir. 

17. — Beyneddüveî cari teamülâta ve hukuku dü
vel kavaidine tevfikan süfera ve mümessilini ecne
biye ve konsoloslarla maiyetlerinde çalışan ve te-
baai mabalîiyed'en olmayan müstahdemin «muame-
lei mütekabile suretiyle ve bu sıfatlarından dolayı», 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Fahrî konsoloslar 
hem ticaret eder hem de devleti temsil ederler. Bunlar 
ne vaziyette kalırlar? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Mükelleftirler efendim. 

REİS — Efendim! Fıkrayı reyinize vazediyorum. 
Kiibiil edenler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler el
lerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

18. — Münhasıran devlete ait müessesat ve fabri
kalar. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Maliye Vekili Bey 18 
nci fıkranın tayyını kabul ediyorlar efendim. 

REİS — Efendim, Hasan Fehmi Beyin bu fıkra 
hakkındaki takririni tekrar okuyoruz. (Tekrar okun
du.) 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Arz ettiğim nokta budur. Takrir okundu da hatırla
dım. (Muvazenei umumiyeye dahil devlete afit mües
sesat) denilirse mülhak bütçeler hariç kalır. Seyrise-
fain mükellef olur, bu tetklif mucibince seyrisefain 
mükellefiyetten yakayı kurtaramaz. Arz edeyim ki bu 
mükellef olmasın demek islemiyorum. Ben maalmem
nuniye hepsinin dahil olmasını istiyorum. Hatta Zira
at Bankası bile yakasını kurtaramaz. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Efendim, 
seyrisefain, eşhasa ait, sermayesi eshama munkasem 
bir şirket midir, temettü kime tevzi edecektir ki vergi 
tarh edeceksiniz? Bendeniz bunun sureti tatbikini so
ruyorum. 26 nci madde mucibince sermaye vergiyi 
tabi değildir. Bu kanun mucibince doğrudan doğru
ya kazanç tevzi edilecek ve tevzi edilecek kazançtan 
vergi alınacaktır. Bu sermayenin sahibi kimdir, ka
zanç kime tevzi edilecektir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Sermayenin sahibi müessesenin kendisidir. Başka hiç 
kimse değildir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Devlettir 
değil mi? 
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MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır! Şahsiyeti hükmiyeyi haiz ayrı bir müessese, bıir 
şirkettir. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Memlekette 
bu hususiyeii, imtiyaz ve muafiyetleri öyle bir hale 
getirdik ki bugün Türkiye'nin başında bulunan en 
yüksek makamlardan, Riyaseticumhur, Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti, Başvekâlet, vekâletler ve devair sı-
rasryle bütçelerinde muayyen tahsisatla ifa ettirdik
leri veza'ifi, hususî müessesaî parasız olarak ifa etti
riyorlar. Muafiyet bu dereceye gelmiştir. Bunda man
tık mı vardır? Bugün Başvekâlet veya Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti devlete Mt vezaifi ifa ederken büt
çesinden mahsubunu yapmaksızın bunu ifa edebilir 
mi? Hayır! İfa edemez! Fakat öte tarafta serbest tica
ret yapan iki müessese mahsupsuz filânsız ifa edebi
lir. Niçin çünkü : Vaktiyle kanunu mahsusla müsa
adelerde bulunulmuş. Bunda nispet var mıdır? Bunla
rı zamanında geri alabilmek için bu kanunda bunla
rın yeri olmasın dedim. Bendeniz, bugün geri alalım 
demedim. Fakat zamanında bu serbestiyi geri alabil
mek için bu kanunda yeri olmasın dedim. Buyurdu
lar ki : «Bu kanunda bunların yeri olmaması, ileride 
bu muafiyetin teşdit olunmasına manii değildir.» Elbet
te değildin*. Fakat haricin sermayesi ile teşekkül etmiş 
olan imtiyazlı şirketlerde eğer bu maddelerdeki mua
fiyetler kaldırılmış olsa o vakit adapte yapmak için 
hükümet bir mecburiyet görür, şiirket de bir mecbu
riyet görür ve tarafeyn anlaşmak için yekdiğeriyle gö
rüşür, yaklaşır. Bunun manevî bir faydası da vardır. 

18 nci madde münhasıran devlete ait müessesat ve 
fabrikalar diyor. Fabrikaların hakikî kazancım ne ile 
anlayacağız? Bunun işletme masarifini - diğer serbest 
çalışan müesseseler gibi temettüünü tevzi edecek his
sedarı olmadığından - hiç olmazsa bilançosunda gö
remezsek kâra mı, zarara mı gidiyor, bunu nasıl tayin 
edelim? Maksat budur. Yoksa fabrikaların işletilme
sinde, seyrisefainin idaresinde asıl olan devletin idare
si midir, yoksa ticaretin serbest olması mıdır, suali 
varit oldukta elbette asıl olan ticaretin serbest olma
sıdır. 

Fakat bugün memleketin ihüyacatını tatmin ede
cek derecede fabrika Veyahut vapur sahibi bulunma
dığından dolayı devlet birtakım sermaye vazetmiş ve 
bu müessesatı vücude getirmiştir. Bu müessesat zarar 
dahi etse açığını devlet kapayacaktır, kâr dahi etse 
devlet alacaktır. Hiç olmazsa sene nihayetinde - ma
demki ticarî mahiyeti haizdir. Muvazene! umumiye-
den hariç bırakılmıştır. Kendisine muayyen sermaye 

verilmiş ve ahkâmı umumiyeye tabi bir şahsiyeti hük
miye olarak kendini idare edecektir denmiş - Bilumum 
mükellefiyet dahili hesap etmek lâzımdır ki kâra mı 
gidiyor, zarara mı gidiyor, bunun mahiyeti nedir, ne 
değildir, bilançosunda görülmüş olsun. 

Zarar dahi etse bu müesseseyi kapatacak deği
liz. Vergi dahi verse yine devlete verecektir. Binaen
aleyh; bendenizce, şahsiyeti hükmiyeyi haiz olan fab
rikaları buradan çıkarmak ve arz ettiğim şekilde 
maddeyi tadilen kabul etmek daha muvafık olur. Yal
nız bilançolarda bunları görmekten ibarettir. Hisseda
rı yoktur ki kazanç tevzi etsin. Bunu da yapmazsa 
meçhul kalır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, Hasan Fehmi Beyefendi ile esasta müttefi
kiz. Bendeniz arz ediyorum. Muafiyet ne kadar az 
olursa o kadar iyidir. Hatta bu istisna maddesini baş
tan aşağı çizerseniz daha çok memnun olurum. Mese
le orada değil. Seyrisefaini misal olarak zikrettiler 
-Ve ifadelerini aynen söylüyorum - dediler ki «ma
demki Seyrisefain Muvazenei Umumiyeye dahildir. 
Devlete ait bir müessesedir» Seyrisefain, ne Muvazenei 
Umumiyeye dahildi ve ne de doğrudan doğruya dev
letindir. Bu, müessesatı hususiye, «servis publik» ma
hiyetindedir. Yani şahsiyeti hükmiyeyi haizdir. Fakat 
mülhak bir bütçesi vardır. Serbest çalışır. İradı, kân, 
zararı kendisinindir. O derece böyledir ki devlet, Sey-
risefainden bir istifade talep etse müessesatı hususi-
yeye verdiği gîbi ona da ücret verir. 

Aym veçhile bahriyeye lüzumu kalmayan bir ge
miyi Seyrisefain istese alıp da doğrudan doğruya ve
remeyiz. Bedeliyle Seyrisefaline satarız, bedelsiz vere
meyiz. Hesabımız o kadar ayrıdır. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bendeniz 
de öyle söyledim. Bir vekâletin, diğer bir vekâîet ile 
olan muamelâtı aynı vaziyettedir. Her âmiri ita ken
di bütçesinden ayırarak verir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; farkımız burada, o dairenin bütçesi Muva
zenei Umumiyeye dahildir. Oraya konan tahsisatın 
hepsi, hazinei maliyeden ödenir. Seyrisefain öyle de
ğildir. Seyrisefain bütçesi Muvazenei Umumiyeye da
hil değildir. Oraya konan para, hazinei maliyeden 
ödenmez. Doğrudan doğruya Seyrisefain veznesinden 
ödenir. Açığını da kanun mucibince biz kapatmak 
mecburiyetinde değiliz. Bunları söyleyerek Seyrisefa
in meselesine gelecek değilim. İnşallah onun kanunu 
gelir, o zaman icaıbederse maruzatta bulunurum. 

— 13 — 
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Seydsefaîn; eshamlı şirket vaziyetinde bulunmadı
ğından mükellefiyet nokta» nazarından daha fena va
ziyettedir. Çünkü ; Sermayesi eshama mUnkasem ol
sa idi mükellefiyeti hissel temettüün şürekâya teslimi 
halinde her şerikin elinde kaç hisse senedi varsa, ne 
kadar temcidi almış ise o nispet üzerinden tayin edi
lecekti. Halbuki; Seyrisefain İdaresinin sermayesi his
se senedatına münkasem değildir ki temettüün terzil 
suretinde her şahsa ne kadar isabet ediyorsa o nispet 
üzerine vergi tarh edilmesine razı olsun. Yani temettü 
% 6, % 8 olsun, bir şahıs münferit olduğu için yekû
nu temettü üzerine mükellefiyette tabi olur. Bendeniz 
mükellefiyetin aleyhinde değilim. O hususta Hasan 
Fehmi Beyle tamamen mutabıkım. 

Gerek Seyrisefainin ve gerekse o mahiyetteki her
hangi bir müessesenin piyasada başka rakipleri var
dır. Piyasadaki rakiplerinin mükellefiyetine tabi ol
sun ve memleketlin şeraiti iktisadiyesinde yeknasak ve 
umumî olması da bunu istilzam eder ve bu mükelle
fiyetin altına girelim diyorum. 

Ben maalmemnuniye Seyrisefainin de diğer mü-
essesatın da bu meyana girmesine taraftarım. Hesa
bını görürüz. Zarar edecek olursa ya kapatırız ve
yahut açığını öderiz. O müessesenin ibraz ettiği me
sainin nisbetine ve mehafii umumiyeye olan hizmeti
nin mahiyetine göre hareket ederiz. Mademki şa
hıs namına hareket eden bir müessesedir, bir ticaret
hanedir. O halde, yekûnu temettü üzerinden mükelle
fiyeti zaruri olur dedim. 

Eğer ibarenin içerisinde «Muvazcnei umumiyeye 
dahil devlete ait müessesat» yerine, «Muvazenei Umu
miyeye dahil veya mülhak bütçe ile idare edilen dev
lete ait müessesat» dense idi Seyrisefain kurtulurdu. 
Mülhak bütçe ile idare edildiği halde devlete ait 
müessesat kurtulurdu. Seyrisefaini kurtarmayalım ve 
kurtarılması için çalışmıyorum. Mükellefiyetten kur-
tulamıyacağım arz ediyorum. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — (Münhası-
ren devlete ait müessesat) diyoruz. Bu madde bu şe
kilde kabul edilirse bunda Idareî Hususiyelere ait 
müessesat dahil midir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır dahil değildir. Fakat İdarei Husisiyeler devlete 
ait telâkki edilirse tefsiren girer. Nahiye, Kaza, Vi
lâyet Idareî Hususiyeleri hükümet aksamından mı
dır, değil midir? Bir tefsire lüzum hâsıl olur. Fakat 
Belediyeler dahil değildir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Tefsire lü
zum kalmaz efendim. Zapta geçsin. 

I MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bunun içine Belediyeyi sokamazsınız. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Müsaa
denizle bir sual sormak istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim! 

Lüzum ve ihtiyaç üzerine teşkil edilen gerek Seyrise
fain ve gerek fabrikalar ve buna mümasil müessesa-
tın açıklarını her sene veya, iki senede bir -lüzum gö
rüldükçe- devlet bütçesinden kapatmak zarureti yok 
mudur? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
I Ben bunun aleyhindeyim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Eğer o 
müesseseleri yaşatmak lâzım ise meselâ Seyrisefainin 
sekiz tane vapura ihtiyacı olursa elbette Maliye ya 
kefil olacak veyahut para verecektir. Vapurları al
dıracaktır. Maliye elbette yardım edecektir ve para 

I verecektir. Yahut bu müesseselerin büyük bir parası 
teraküm ederse devlet, bir kânunu mahsusla bu pa
rayı iade etmeyecek midir? Elbette diyecektir. 

Binaenaleyh; bu müesseseleri umumî kaideye ta
bi tutupta senelik mesaiye göre hususî bütçeleri ve
ya mülhak bütçeleri tanzim edildiği zaman vaziyeti 
maliyelerim tespit edip varidatından noksan hâsıl ol
duğu zamanda devlet bütçesinden muavenet etmek 
mi icap ediyor? Fazlai varidat hâsıl olursa acaba 
devlet o fazlai varidatı o müesseseden almayacak mı
dır? Bunları anlamak istiyorum. Bu, böyle olunca 
bunlar, vergi muafiyetleriyle, diğer birtakım muafi
yetlerle istisna edilirse serbestli ticareti ihlâl etmiş 
olmaz mıyız? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon). — 
Efendim! İki fikir dermeyan buyurdular. Bendeniz 
ikisinin de aleyhindeyim, Ne böyle şahsiyeti hükmiye 
haline konmuş hususî varidatiyle idare edilen müesse-
sata Hazinei maliyenin yardım etmesi taraftarıyım. 
Yani ne vapurlan batmış olan Seyrisefaine yardım 
olarak Hazinei maliyeden para vermek taraftarıyım 
ve ne de bu gibi devlet sermayesiyle teşekkül etmiş 
olupta muvaffak olan müessesatın sermayesini -her
hangi bir vaziyet karşısında- Hazinei maliyeye almak 
taraftarıyım. İkisinin de aleyhindeyim. Vaktiyle Zi
raat Bankasına yapıldığı gibi ne kadar müterakim ih
tiyat sermayesi varsa -kendileri benden daha iyi bilir
ler- eski devride güya istikraz mahiyetinde hepsi Ha
zineye alınmış ve yenmiştir. Binaenaleyh; İdarei Mil-
liyenin teessüsüne kadar Ziraat Bankası, memlekette 

1 umumî ve pek eski bir müessese olduğu halde ve 
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aşardan malum olan varidatı bulunduğu halde bu I 
müessesenin ihtiyat paralarını zarureti maliye karşı
sında Hükümeti sabıka kanunlar yaparak hazineye al
mış ve yemiştir. Bendenizce yanlışlık bundandır. Ne 
böyle hususî müesseselere yardım etmeli -eğer kabil ise 
kendi kuvvetiyle yaşar yani kendi rüştünü haiz ise ya
şar veyahut onu zorla şırınga ile yaşatacağız diye uğ
raşmakta mana yoktur- ne bunun taraftarıyım ne de 
muvaffak olan müessesatı hususiyenin velev devlet 
sermayesi ile husule gelmiş olsun, ihtiyat sermayesini, 
parasını alıp yemek taraftan değilim. İkisine de ta
raftar değilim. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Sanayi Bankasına ait 
olan mensucat fabrikaları dahil midir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Sanayi Bankasının kanununu yeniden oku
mak lâzımdır, kanun hatırımda değildir, onu bir ke
re daha okumak lâzımdır. Etraflı malûmat arz ede
meyeceğimden dolayı af buyurunuz. O kanunda mua
fiyet varsa muaftır, yoksa muaf değildir. Çünkü o 
da Muvazenei Umumiyeye dahil değildir. Zaten Ha
san Fehmi Beyefendinin takriri ile Muvazenei Ma
liyenin tespit ettiği şekil arasındaki fark, Muvazenei 
Umumiyeye dahil olsun olmasın müessesenin serma
yesi hükümetin ise muaftır, vergide verse hükümet 
veriyor demektir. Binaenaleyh bir cebinden ahp öbür 
cebine koymak manasını tazammun eder. Bunun için 
Muvazenei Maliye Encümeni böyle bir mükellefiye
te lüzum yoktur demiştir. Hasan Fehmi Beyefendi
nin teklifi daha ziyade takyit etmektir. Yalnız Mu
vazenei Umumiyeye dahil olan devlet müessesatı 
muaf olsun. Muvazenei Umumiye haricindekiler dev- I 
let parası ile dahi teşekkül etmiş olsa vergi ile mükel
lef tutulsun neticesine varır. İkisinin arasındaki fark 
budur. Hasan Fehmi Beyin teklifi maddeyi daha zi
yade tahdit eden bir tadildir. Muvazenei Maliye En
cümeni arz ettiğim veçhile Muvazenei Umumiyeye 
dahil veya gayrı dahile bakmamış, esas sermaye hü
kümete müteveccih ise buna mahal yoktur demiş. 
Mesele bundan' ibarettir. Bendeniz azr ettiğim gibi 
tamamen fikirlerinin aleyhinde değilim. I 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti hakkında i 
bir takrir vardır, okuyacağız : I 

Riyasete 
Müzakere kâfidir, fıkranın reye vazını teklifi ede

rim. 
İsparta 

İbrahim I 
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MUHTAR BEY (Trabzon) — Bendeniz kifayet 
aleyhinde söyleyeceğim. Arkadaşlar, vaziyet iyi anla
şılmadı. Hasan Fehmi Beyin teklifi gayet doğrudur. 
Hasan Fehmi Bey diyorki yeniden bir çok müessesat 
ithal ediyoruz. Bunları da devlet sermayesi ile işleti
yoruz. Acaba bunları hakikaten devlet teşkilâtiyle mi 
işletmek doğrudur, yoksa hususî müessesat şeklinde 
mi işletmek doğrudur? Bunu anlamak için devlet tara
fından işletilen bilcümle müessesatın da her türlü tekâ
life tabi olmaları tahakkuk etsin ve ol veçhile işle
sin ki meydana çıksın. Acaba, Hereke Fabrikasını iş
leteceğiz, Feshane Fabrikasını işleteceğiz. Fakat bu 
işleri hususî şirketler mi yapsa daha iyi olur? Yoksa 
devlet mi yapsın daha iyi olur? Bunu anlamak için 
bu fabrikaların şeraiti hususî müesseselerin şeraitine 
tabi olmalıdır. Onlardan vergi alacaksak tekrar dev
lete iade edeceğiz. Efendim, bugün şimendüfer inşa 
ediyoruz. Avrupadan mubayaa ettiğimiz ray vesaire-
nin gümrüğünü vermiyor muyuz? Nafia bütçesinden 
Maliyeye veriyoruz. Maliye tekrar onlara veriyor, fa
kat anlıyoruz ki şimendüfer bize kaça mal oluyor. O 
tahakkuk ediyor, onun için ticarî mahiyette olan, dev
letin bu gibi müessesatı, eşhasının işlettiği müessesat 
gibi vergiye tabi olmalıdır. Bunlar kâr mı ediyor, 
zarar mı ediyor vç ne veçhile işliyor, kârı nedir, za
rarı nedir, vaziyeti iktisadiye noktai nazarından etati-
ze mi daha iyidir? Yoksa teşebbüsatı hususiye şeklin
de mi idaresi iyidir? Bu tavazzuh eder. Onun için Ha
san Fehmi Beyin teklifi gayet doğrudur. Kabulünü 
teklif ve rica ediyorum. 

REİS — Müzakerenin kifayetini reye arz ediyo
rum. Müzakereyi kâfi görenler el kaldırsın... Gör
meyenler el kaldırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. 
Diğer takrirler de vardır, onları okuyacağım. 

Riyaseti Celileye 
Fıkranın berveçhiâti tadilini teklif eylerim : 
Devlete ve İdarei Hususiyeye ait müessesat ve fab

rikalar. 
Çorum 

İsmail Kemal 

Riyaseti Celileye 
Onsekizinci fıkranın atideki şekilde tadilini teklif 

eylerim. 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
Fıkra 18. — Devlete ve İdarei Hususiyeye ait 

müessesat ve fabrikalar; 
(Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Beyin bu fık

raya ait takriri tekrar okundu.) 
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REİS — Efendim! Üç takrirden ikisi aynı meal
dedir. Evvelâ Hasan Fehmi Beyin takririni reye arz 
edeceğim. Hasan Fehmi Beyin takririni nazarı dikkate 
alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate almıyan-
lar el kaldırsın.. Nazarı dikkate alınmıştır. Emin Bey 
tayyını teklif ediyorsunuz ama tadil teklifi kabul edil
miştir. Efendim, diğer iki teklif var. Süleyman Sır
rı Beyle tsmail Kemal Bey tdarei Hususiyenin ilâve
sini teklif ediyorlar. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Yalnız tda
rei Hususiyenin ilâvesini reye koyunuz. • 

REİS — Efendim! Süleyman Sırrı Beyle tsmail 
Kemal Beyler tdarei Hususiyelere ilâvesini teklif edi
yorlar. 

MUSTAFA ABDÜLHALtK BEY (Çankırı) — 
Bu takrir nazan itibara alındıktan sonra artık onlar 
reye konamaz. 

REİS — Hayır o başka bir meseledir. 
MALtYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Reis Paşa! tdarei Hususiyeler dahil olur da mülhak 
bütçeler ile idare edilenler nasıl olmaz efendim, ara
sındaki farkı gösterebilirler mi? 

REİS — Onu bilmem efendim. Nazarı dikkate 
ahnan takrir (Muvazeneî Umumiyeye dahil devle
te ait müessesattır.) tdarei Hususiyeye Muvazenei 
Umumiyeye dahil değildir. Bu takriri de reye vazede
ceğim. O nazarı itibare alınacak olursa onu da en
cümene veririz. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim, 
tdarei Hususiyeyi devletten ayırıyorlar mı? 

MALtYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Siz beyefendi! Mülhak bütçe ile idare olunanları dev
letten addediyor musunuz? 

REİS — Efendim! Takriri reyinize arz ediyorum. 
Nazan dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazan 
dikkate almayanlar el kaldırsın... Nazan dikkate 
alınmadı. Encümen maddeyi yazsın bize getirsin efen-
d?m 

RAStH BEY (Antalya) — Sonra ne olacak? 
HAMDİ BEY (Bozok) — Yani tdarei Hususiye

ler bir fabrika açmayacak. 

RAStH BEY (Antalya) — tdarei Hususiyeler 
kendi varidatı ile idare olunamazken bir de devlete 
verçp mi verecek? 

REİS — Üçüncü maddeye geçmezden evvel bir 
iki fıkra ilâvesine dair bir takrir var efendim, oku
nacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Aşağıdaki fıkraların ilâveten kabulünü arz ve 

teklif ederim. 
Ana Mektepleri muallime ve mürebbiyeleri. 
Dükkânı olmaksızın şurada burada çamaşırcılık 

yapan veya tahta silmek, su getirmek gibi, hizmetler
de bulunan kadınlar, yaşlan onikiden aşağı veya ma
lul, iaşeye muhtaç olmak üzere ikiden fazla evlâdım 
fiilen iaşe etmekte olan dul veya zevçleri tarafından 
metruk veya zevçleri kayıp kadınların kazançtan al
tıyüz liradan aşağı ise vergiden muaftırlar. Fazla ise 
vergileri kazançlarından altıyüz lirası çıkanldıktan 
sonra hesap olunur. 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim! Ga
yet mütevazı üç esasın ilâvesini teklif ettim. Birinci
si; Ana mektepleri muallimleri. Malumuâliniz Köy 
mektepleri muallimlerini istisna ettiniz, halbuki Ana 
mektepleri muallimleri ise daha muhtacı muavenettir. 
Ve bahusus onlann vazifeleri yalnız tedris değildir. 
Bîr de iktisadî vazifeleri vardır ki Ana mekteplerine 
giden çocukların valideleri çocuklannı mektepe gön
derirler. Kendileri de ticarethanelerde vesairede iş gö
rürler ve o suretle kazanç temin ederler. Binaenaleyh 
onlann istisnası çok doğru olur sanınm. 

İkincisi : Çamaşır yıkayan veya hizmet eden ka
dınlardır ki; netice itibariyle aşağı yukarı bunlar da 
gayet muhtaç haldedirler. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Ev hizmetçileri de 
dahil mi? 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Devamla) — Hayır efen
dim, dahil edilirse o başka. Çünkü malumuâliniz hu
susî evlerde çalışanlan istisna ettik. Biliyorsunuz ki, 
bunlan da evleviyctle istisna etmek daha iyidir sanı
rım. Zira bunların hali şayanı merhamettir. Diğerleri
nin arasında yüksek bir eve girenlerin vaktü hali gayet 
iyi olduğu halde bunlar daha ziyade ittıratsız yaşar
lar. Binaenaleyh bunlar da şurada burada iş bulurlar
sa maişetlerini temin ederler. 

Üçüncüsü efendim; tasavvur buyurunuz ki, bir 
kadın dul kalmıştır, üç dört tane çocuğu vardır. Bun
lara bakmak kendisine terettüp ediyor. Halbuki bu 
vazife, çocuklannı beslemek, bunlara bakmak, hükü
metin cemiyetlerin vazifesi iken bunları yapamıyoruz. 
Çünkü bu husustaki teşkilâtlarımız vesairemiz noksan
dır. Hiç olmazsa bunlara ait vergileri hafifleştirelim. 
Yani şehrî elli lira koydum. Elli liradan az iradları 
olursa bunları o vergiden istisna edelim. 

— 16 — 
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İstanbul'da, burada terzihane açıp binlerce lira ka
zananlar vardır. Onlar da istifade etmesin diye, ayda 
haddi azamî elli lira olarak koydum ki cem'an ye
kûn senelik kazancı 600 lira olanlar dedim. Ondan 
fazla olanlar için vergi koyalım, daha az olanları is
tisna edelim. Teklifim bundan ibarettir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, bendeniz bilhassa üçüncü kısım hakkında 
arzı malumat edeceğim. Altı yüz lira iradı olanlar 
muaf olsun diyor. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Kadın olan. 

lan kadınlar memleket içinde çoktur. Bunların bir kıs
mı memur ailesidir. Ashabı baaştır. Hükümet itam ve 
cramiline maaş tahsis eder. Nisbeti dahilinde, kanu
nu mahsusiyle verilen o maaşlar kâfidir, değildir, o 
meseleyi müzakere etmiyoruz ve zannedersem o me
seleyi müzakere edersek başka cihete doğru gideriz. 
Zaten istisnaların bir kalemi de budur. Muhassesatı 
zatiye maaşları ma zamaim vergiden mauftır. Onları 
muaf tuttuk o kadın esasen acezedendir. Hiç bir şeyi 
yoktur. Vergiden muafiyet onu doyurmaz. Kendisini 
beslemek lâzımdır. Bir maişet bulmak lâzımdır. Esasen 
hükümet bu vaziyette olanlara muaveneti içtimaiye-
siyle, vesaire ile yardım etmekte ve böyle acezelerin 
çocuklarının ellerinden tutmaktadır. Esas olan vazife 
budur. Hem kazanç ashabıdır -bu öyle suiistimale 
müsait şeylerdirki- bunlar bir defa işin içine girince 
en zengin aileler bile kimsesiz, aç, biilâç bir vaziyete 
girerler. Binaenaleyh efendiler, bunlar takdiri şah
siye ait mesaildendir. Bendeniz zannediyorum ki; asıl 
mesele, matrahtır. Verginin matrahı sağlam olmak lâ
zımdır. Bunun üzerinde istisnalar yapmak doğru de
ğildir. Böyle elâstikî olan şeyler. İyilik yapalım derken 
aksülamel tevlit eder. Rica ederim bu ilmî bir şey ol
muyor. 

REİS — Efendim; Rıfkı Beyin takririni nazarı 
dikkate alanlar... 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Reis Paşa, 
teker teker, fıkra fıkra reye koyunuz. 

REİS — Takrir reye fıkra fıkra konmaz efendim. 
Yalnız kanunun maddeleri fıkra fıkra müzakere edi
lir. Bu bir takrirdir. Nazarı dikkate alınırsa heyeti 
umumiyesiyle encümene gider, encümen tetkik eder, 
bu fıkraları ilâve etmek lâzım mıdır, değil midir, 
ona göre kanun haline koyar ve buraya getirir. 

HÜSEYİN RİFKI BEY (Edirne) — Esasen ben
denizin takririm de üç fıkradır Rica ederim. 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar lütfen el 
kaldırsın... Nazan dikkate almayanlar lütfen el kal
dırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Efendim, ikinci maddenin bazı fıkraları encümen
dedir ve encümenden gelmiştir. Geldiği zaman ayrıca 
reyinize vazedeceğiz. Şimdi üçüncü maddeye geçiyo
ruz : 

Birinci Kısım 
Beyanname itasına mecbur mükellefler ile bun

lara ait verginin sureti tahakkuku. 
Madde 3. — Atide muharrer mükellefler kazanç

larım beyanname ile ihbara mecburdurlar ; 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bizim için kadın ve erkek yoktur. Bizim nazarımız
da kazanç vardır. Mesele verginin matrahı olan ka
zançtır. (Handeler.) Biz kadın vergisi erkek vergisi 
diye bir şey teklif etmedik. Kazanç vergisi temettü 
vergisi, kazanılan paranın vergisidir. Rıfkı Beyin bil
miyorum nereden hatırına geldi. Böyle bir şey var
dır. Bunun ismini (Discrimination dans l'impöt) der
ler. Malumuâlinizdir ki bir çok memleketlerde bir fer
din muhtelif menabiden gelen yekûn iradı üzerine bir 
vergi vazedilir; buna (İmpot sur le revenu global) 
derler. Fransa'da, Almanya'da İtalya'da muhtelif 
memleketlerde vardır. Her bir menbaı varidat kanunu 
mahsusu ile ayrıca bir vergiye raptedildikten sonra, 
nisbeti muayyenesi dahilinde muhtelif iraddan bir şah
sın yekûn olarak eline geçen para nedir? İşte bu, be
yanname üzerine veyahut tahkikatı idareyi ile bu ye
kûn irat üzerine her menbadan alınan irat üzerine arz 
ettiğim gibi ayrı ayrı vergileri verdikten sonra (İmpöt 
sur le revenu global) diye vergi alırlar. Burada (Dis
crimination dans l'impöt) nazariyesini güderler. Ye
kûn muhtelif menabiden gelen varidat, yani iradı şu 
hadde kadar olanları muhaffeftir derler. Yine kadın, 
erkek demezler. Erkek olsun, karı olsun şu nisbet 
muaftır. Şundan, şuna çıkınca, şu derece muaftır di
ye bir vergi vardır. Bendeniz zannediyorum ki He
yeti Celilenize böyle vergi teklif etmedik. İnşallah 
bundan sonra teklife de hacet kahnaz. Şayet zaruret 
hâsıl olursa, emin olabilirsiniz ki, bu (Discrimination 
dans l'impöt) esasını ihmal etmem, fakat, bu, mün
hasıran menbaı varidatı olanlar için bir vergidir. İn
şallah bunlara hacet kalmaz. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim, 
bendenizin tasavvur ettiğim şudur. Dul olupta Iâekal 
iki çocuğu olan ailelere ne gibi muavenet ediyoruz? 
Bunlar muhtacı muaveent değil midirler? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Erkeksiz, aile hamisi olmaksızın çocuklanyle dul ka-
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1. — Mevzuları ne olursa olsun envai Kanunu Ti
carette muharrer bilumum şirketler ile limitet şirketler 
ve bunların şubeleri; 

2. — Merkezleri ecnebi memleketlerde kâin bilu
mum şirketlerin Türkiye'de çalışan şubeleri; 

3. — Banka, sigorta, ikraz ve istikraz muamelâtı 
ve kambiyo ve nükut ve mücevherat ve toptan emtia 
alım ve satımı ile iştigal edenler; 

4. — Emtia ve eşya hıfzına mahsus depo ve ant
repo işletenler; 

5. — İdarehane sahibi komisyoncular, simsarlar, 
müteahhitler, mültezimler, eşya nakline tavassut eden 
emanetçiler; 

6. — Vapur ve hacmi istiabı elli tonilâtodan fazla 
her nevi sefain işletenler. Karada, eşya ve eşhas nak
line hadim her nevi vesait işleten ticarethaneler ashabı; 

7. — Tiyatro, sinema, dans ve konser vesair te
maşa yerlerini ve kapalı veya açık eğlence ve yarış 
ve tenezzün mahallerini ve oteller ve birahaneleri iş
letenler; 

8. — Doktorlar, diş tabipleri, baytarlar, avukat
lar, mühendisler, mimarlar, eczahane sahipleri, kâti
bi adiller ve emsali meziyatı ilmiye ve sanatkâranele-
ri ile, gerek hanelerinde ve gerek muayenehane, ya
zıhane, idarehane kuşat ederek kazanç temin eden ser
best meslekler erbabı, gazete sahibi imtiyazları ve 
matbaacılar, hususî mekâtip müessisleri, her nevi ku
lüpler namına müessisleri; 

9. — tlânat, icar ve isticar ve alım satım, seyahat 
umuruna tavassut eden idarehaneler ashabı, han ve 
apartmanları toptan isticar edip perakende suretiyle 
ahara icar edenler ve her nevi hamam işletenler; 

10. — Fıkaratı anifede münderiç olmayıp, işgal 
ettikleri mebanii ticariyenin 14 Haziran 1326 tarihli 
Müsakkafat Kanunu mucibince 1331/1915 senesin
den evvel cari kiralara göre muhammen iradı gayrı-
safileri senevi kırk ve 1341/1925 senesinde cari kira
lara nazaran muhammen iradı gayrısafileri senevî üç 
yüz lira olan sair bilcümle erbabı ticaret ve sanat ve 
hırfet. 

1302 tarihli Emlâk Nizamnamesinin cari olduğu 
mahallerde bu iradı gayrisafilerin tespitinde 14 Ha
ziran 1326 tarihli kanuna tevfiki muamele olunur. 
Ancak umumhane işletenler işgal ettikleri binanın ira
dı gayrısafileri ne olursa olsun beyanname itasına mec
bur değildirler. 

REİS — Efendim! Bunlar muhtelif fıkraları ihti
va ettiği için tabiî fıkra fıkra müzakere edeceğiz. 
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ABİDİN BEY (Saruhan) — Madde hakkında söz 
istiyorum. 

REİS — Buyurun! 
ABİDİN BEY (Saruhan) — Beyanatı acizanem 

zannederim ki; Maliye Vekili Hasan Beyi memnun 
etmeyecektir. Bu kadarcık hata olabilir. O dâ hem
şehrilik ikası ile efendim; bendeniz Kazanç Kanunu 
dolayısıyle iki maddenin tayyını rica edeceğim. Birin
cisi üçüncü madde, ikincisi de 26 ncı maddedir. Bu 
iki maddenin tayyını Maliye Vekili Bey kabul eder
lerse aramızda hiç bir ihtilâf kalmaz. Biraz evvel ikin
ci maddenin son fıkrası hakkında, Hasan Fehmi Be
ye cevap verirken Maliye Vekili hazırı Hasan Beye
fendinin kendisine ait bir siyaseti maliyesinin, gayet 
kuvvetli iki hattını öğrendim. Bunlar gayet kuvvetli 
iki tane prensip. Diyorlar ki; birincisi, devlet serma
yesiyle hususî müessesata iştirak etmemek. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır ters anladınız. 

ABİDİN BEY (Devamla) — İkincisi, hususî mü-
essesatın sermayesine devlet tarafından vazıyet olun
mamak. Bu anlamış olduğum iki tane siyaseti, iki 
kuvvetli prensibi bir tarafa kaydettikten sonra, geçen 
seneden beri hâsıl olan bir manzarai maliyeyi de ar
za müsaade buyurunuz. Bu manzarai maliye, inhisar
cılık olmak üzere devlet sermayesinin hususî mües-
sesatla iştirak etmesiyle hulâsa olunabilir. Binaenaleyh 
biraz evvel Maliye Vekili Beyefendinin beyanatıyle, 
tatbikatta yekdiğeriyle tearuz teşkil eden iki prensi
bi karşılaştırmış oluyorum. Efendiler; geçen seneden 
beri Meclisi Âli tarafından kabul edilmiş inhisarlar 
adedini sayarsam bir inhisarcılık siyaseti mevcut ol
duğunu siz de tasdik edersiniz. İspirto, kibrit, sigara 
kâğıdı, petrol, şeker, tahmil tahliye, barut, tütün ve
saire. Şimdi sahai tetkike almış olduğumuz Kazanç 
Kanunu dolayısıyle, yeni bir vaziyet hâsıl olmuştur. 
Bilhassa bu Kazanç Kanununun 3 ncü ve 26 ncı mad
delerine bakacak olursanız bendenizin hususî noktaî 
nazarıma göre bu kanunun tatbikatı itibariyle, mat
rah itibariyle tebaayı devlete zafı içtimaî ve iktisadî 
iras edeceğine kanaat etmişimdir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
kendi zamynız. 

ABİDİN BEY (Devamla) — Efendiler! Memleket
te tedavül eden sermayenin miktarını Maliye Ve
kilinden sorsam alacağım cevabın menfi olacağından 
hiç şüphe yoktur. Çünkü bundan evvel 42 nci zabıtta 
Maliye Vekilinin Mahsubu Umumî Kanunu hakkın
daki beyanatı aliyelerine istinat ederek diyebilirim ki 
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Türkiye'de mevcut sermayei mütedavilenin miktarı ] 
kendilerince malum değildir. Çünkü, Mahsubu Umumî 
Kanunu mucibince mahsup ettirilmesi lâzım gelen 
düyunun miktarı hakkında 42 nci zaptın 227 nci sa-
yifasında: (Düyunu sabıkanın ne kadar olduğu ma- j 
lûm değildir. Deyin ilmühaberlerinin envai adidesi I 
vardır, miktarı neye baliğ olur bilemem, karanlıkta 
bir şey kabul edemem.) Dedikten sonra, yirmi mil
yon kadar mahdut bir miktar içerisinde Maliye Vekili 
hâzırından Türkiye'nin şimdiye kadar tespit edilme
miş olan sermayei mütedaviîesi tabiî sorulamaz. 

MALİYE VEKlLt HASAN BEY (Trabzon) — | 
Sermayei mütedavile mi, sabite mi? 

ABİDİN BEY (Devamla) — Mütedaviledir. Sa- | 
biteyi tabiatiyle bilirim. Yukarıda demiştim ki; Ka
zanç Kanunu matrah itibariyle zafı içtimaî ve zafı ik
tisadî tevlit eder. Müsaade buyurursanız bunu isbat 
etmeye çalışacağım. İnhisarcılık sisteminin getirmiş ol- | 
duğu şeyleri; efradın, halkın doğrudan doğruya ıh-
tiyacatı gıdaiyesi ve nevima ihtiyacatı insaniyesi üze
rindeki inhisarlardır. Gaz, müskirat kibrit vesaire. 
Yalnız inhisar altına alınacak yeni şey kalmamıştır 
ki; bunlar da, hava inhisarı ile ekmek inhisarıdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Yakında o da olacaktır. 

ABİDİN BEY (Devamla) — Belki bu demektir 
ki; memlekette istihsaîât itibariyle elde etmiş olduğu
muz emtia ve eşyadan başka hariçten ithal etmiş ol
duğumuz eşya üzerinde ufak sermaye Ue harekette 
bulunmuş olan sermayelerin bundan sonra Kazanç i 
Kanunu dolayısiyle - malûm olan miktara nazaran -
on sene sonra orta yerden kalkması demektir. Serma
yei mütedavilenin % 16'sına kadar. Ser m & ye üzerin
den bir vergi alınacak oSursa tabiatiyle o„ vergisini ve- i 
re vere bir müddet sonra veremeyecektir. Esasvı; in- i 
hisar emtiası üzerinde şimdi çalışıiamadığma göre 
tabi memlekette mutavassıt vazifesini görecek, şehir
lerde, köylerde icrayı ticaret edebilmesi için ufak ser
mayenin tedavülü yerine doğrudan doğruya inhisar 
idareleri veya hükümetler alâkaları olan şirketler 
icrayı ticaret edecektir. Bu demekur ki, memlekette 
iki sınıf halk hasıl olacaktır. Bunlardan biri, memle
ketimiz ktihsalâtı ziraiye memleketi olduğu halde 
hariçten un ithal etmek mecburiyetinde bulunan müs
tahsil fakir köylü, ikincisi, devlet memuru ve yine 
buna müteferri oîmak üzere devlet memuru mahiyetin
de şirketler, anonim şirketlerinde çalışanlardır. Bu ka
dar kuvvetli bir vergi üzerine, sermayeden vergi alın
dıktan sonra, tabiatiyle birçok hile ve desais, ticaret 
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sahasında meydan alacaktır. Serbesti ticaretin tahak
kuk etmemesinden .dolayı bu suretle bir tahakkuk 
memurunun eline bütün kudreti maliye ve serveti şaîı-
siyenizi tespit edecek bir mazbata verilmiş olması, 
tabiatiyle zafı içtimaiyi tevlit edecek bir seoeptir. 
Efendiler, üçüncü maddenin sekizinci fıkrasını na
zarı mütalâaya alırsanız... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Zannedersem yegane dokunan madde odur. 

ABİDİN BEY (Devamüa) — Bendenize, şplısıma 
değil efendim! Mesaiıki hürre erbabının bundan son
ra bu şerait tahtında memlekette ifayı âmel etme
mesine işaret etmiş olduğunu görürüz. Bir memle
kette mesaiîki hürre erbabının noksan olması o mem
lekette haleti içtimaiye ve siyasiye ve haleti rohiye-
nin noksan cumasına delâlet eder veyahut şimdiiki 
halde hür meslekler içinde çalışmakta bulunan erbabı 
mesaiyi mahdut ve mukannen devlet bütçesinden ge
çinmek mecburiyetine sokmak gibi bir hâdise olur. 
Maüliye Vekili muhteremi Hasan Beyefendi diyorlar
dı ki, açıklı bir bütçe (Anormal) bir vaziyet ihdas 
eder. Açıklı bir bütçeyi tatbik etmekte olan bir Ma
liye Vekili açıklı bir bütçe üzerinde memur yetiştir
mek siyasetini nasıl tecviz ederler? Bu işte bu itibar
ladır ki; bünyei devlete, bünyci millete zaafı içtimaî 
iras eder. Mâruzâtımı teyiden bugün rııznamemizde 
dahi! olan onbirinci maddeyi zikredeceğim. Bu mad
dede İstanbul imtiyazn tahmil ve tahliye şirketince 
istikraz edilecek olan yarim milyon liraya Hazinenin 
kefaleti için bir lâyiha geliyor. Demek o!uyor ki, bu 
manzarai maliye arasında Hükümetin hususi serma
yeli] müessesata iştirakini tazammun eden ka.*ıtîar-
3a bağlanması gibi şeyler de mevcuttur. Faaliyeti ik
tisadiye harekâtı iktisadiye bir memlekette ne ka
dar temsvvüç etmez, tenevvü etmezse; sabit kardı
ğı müddet zarfında matrah itibariyle bu vazfyette 
olduktan sonra her vakit istifade edilecek olan bil
vasıta ve bilâvasıta vergilerle hiç şüphe yokki ken
disine şayanı itimat olmayan bir vaziyeti iktisadiye 
tari olur. Esasen arkadaşlar, ağır vergiler ağır ver-
g"2i kanunlar zannetmeyinki iki sene üç sene, beş sene 
zarfında tesiratım göstermez. İki sene, üç sene, beş 
sene bu tesirattan müteessir olmadığım zanneder
siniz, o vergileri istiyfa edebilirsiniz, fakat iki sene ' 
geçtikten sonra o miktarın daha çok dununda ol
mak üzere bir şey alamadığınızı görürsünüz İşte 
zafı iktisadî o zaman meydana çıkar. Denecektir ki, 
sermaye üzerine bu suretle vergi tarh ettiğimize iti
raz olunacaktır. İstemlisiniz ki, bütün vergiyi erbâ -
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bı istihsal üzerine yükletelim. İstemlisiniz ki; şimdiye 
kadar bütün vergileri vermekte ve müstahsil bir va
ziyette bulunmuş olan zavallı köylünün vergisini ipka 
edelim ve onu tezyit edelim. 

ISMAlL KEMAL BEY (Çorum) — Öyle bir ta
savvur yok. 

ABİDİN BEY (Devamla) — Arz ettiğim gibi bi
lâvasıta vergileri kaldırıp bilvasıta vergiler üzeri
ne dehşetli bir surette yüklenmek demek, aynı za
manda erbabı istihsali de bilâvasıta vergileri orta
dan kaldırmakla bilvasıta vergilerin altında bırak
mak demektir. Aynı zamanda herhangi ! ir maddei 
istihsal üzerinde bir vergi tarh etmekten başka bir 
şey yoktur, bunlar ancak mektebi iktisadilerde şöy
le böyle münakaşa olunabilir. Bunlar teferruata ait 
şeylerdir. Halbuki tatbikat sahasında tesir itibariy
le doğrudan doğruya tebaa üzerinde, fert üzerinde 
tesiratı hemen hemen aynıdır. 

Hulâsai mâruzâtım, mukaddemei beyanatımla te
vafuk edebilmek için o iki madde hakkındaki tay 
teklifimin Maliye Vekili Beyden kabulünü işitirsem, 
hiç noktai ihtilâfımız kalmayacaktır. O maddelerden 
birisi üçüncü, diğeri yirmiaîtıncı maddedir. Mâru
zâtım şimdilik bu kadardır. 

MALÎYE VEKİLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, maalesef mevzuu müzakere olan maddelerin 
üzerinde kalamıyoruz. Arkadaşlar, mevzuu müzakere 
olan madde ile hatta lâyiha ile de teması olmayan 
mevzuları mevzuu müzakere ederek müzakeratn te
madisini arzu ediyorlar. Biz de; binnetice kendileri
ni takip etmek mecburiyetinde kalıyoruz. Bendeniz, 
Abidin Beyefendiyi münhasıran üçüncü madde 
hakkında beyanı mütalâa edecek zannettim. Bida-
yeten kendi ifadelerinin beni memnun etmeyeceğini 
buyurdular. Kendilerine arz ederimki, bu mesele ile 
bendenizin şahsan alâkam yoktur, benim şahsan 
memnuniyetim, âdemi memnuniyetim var id \ hatır 
değildir. Biz burada millî bir iş müzakere etmekte
yiz. Şahsan memnuniyetim âdemi memnuniyetim 
mevzubahis değildir. 18 nci maddenin ikinci fıkrasını 
ele alarak mütalâatta bulundular ve zannederim ki mü
saadeleriyle arz edeceğim yanlış anladılar. Güya ben 
devletin sermaye ile müessesatı hususiyeye iştirak et
mesi doğru değildir, demiştim, böyle bir şey söyle
medim. Eğer böyle bir şey anlamışlarsa ifademin zaa
fıdır, bole bir ifadede bulunmadım. (Estağfurullah 
sesleri) bendeniz iyi ifade etmekten mahrumum, böy
le anlamışlarsa aflarını dilerim. Böyle bir ifadede 
bulunmadım. Herhangi sebeple olursa olsun hususî 
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müessese haline gelen bir iş ister devlet sermayesiyle 
teşekkül etsin, ister hususî sermaye ile teşekkül etsin, 
onun velevki menafii umumiyeye ait cihetleri olsa 
dahi onun açıklarını devlet bütçesinden kapatmak 
taraftan değilim dedim. Bunun muzır olduğundan 
bahsettim, kanaati âlilerine tevafuk ediyor mu, etmi
yor mu? Aksi kanaatte misiniz bilmem, ifade buyu
rursunuz anlarız. Saniyen bu hususî müessesatın hü
kümete a?âkası vardır diye onun muvaffakiyeti ola
rak meydana gelen sermayeyi ihtiyacı hazine için 
elinden alınmasının muzır olduğunu söyledim. Ziraat 
Bankasının tarihinden bahsettim, zannederim bu
nunla da tearuz edecek bir vaziyet göstermediniz. 
Üçüncü maddenin tayyı ile 26 ncı maddenin tayyma 
muvafakat edersem doğru olacağını ve meselenin hal
ledileceğini ifade ettiler. Yani kanaatlerinden ve son
raki izahatlarından anladımki, Kazanç Vergisinin 
reddi Abidin Beyefendinin memnuniyetlerini mucip 
oüacakmış. fşte kendilerini memnun edecek olan o ver
giyi kabul edeceğim. Bendeniz tamamen aksi kanaat
teyim. Her memlekette hatta siai milliye mevcut oba 
dahi daima cari ve adaletsizliği bariz olan birtakım 
vergiler vardır, ihtiyaçtan katı nazar, kazanç gibi bir 
vergi ile mükellef edilmesi lâzım gelen bir mevzu' 
dururken, gayri adil vergilerin dahi temadisine mü
saade etmemek lâzımdır. Behemehal kazanç üzerine 
vergi koyup derhal gayri kanunî ve haksız olarak ve
rilen vergileri kaldırmak lâzımdır. Nerede ihtiyacı 
malî ile yeni yeni menbaı varidat arandığı zaman 
kazanç gibi dünyanın her yerinde, her memleketinde 
matrah olarak kabul edilmiş, mükellef tutulmuş olan 
bir mevzu hariç tutmak imkânı olsun. Şu halde ben
deniz aksi kanaatte olarak her, memlekette olduğu gibi 
muhtelif meslek erbabının mesaisi, sermayesi ile müş
tereken meydana getirdiği kazancın en iyi bir matrah 
olduğuna kaniim. 

26 ncı maddenin ne olduğunu hanrladun. Eşhasa 
ve eshama munkasem şirketlerin teessüsünü, teşek
külünü ifade eder bir maddedir. 

Maddenin tespit edilmiş son şekline baktım: Biz 
şahsı manevilerin üzerinden vergiyi kaldırarak, şü
reka sınıfına kim dahil ise onu kazanç erbabı mükel
lefiyetine dahil etmişiz. Şu halde nasıl oldu da Abi
din Beyefendi dünyada emsali olmayacak kadar şir
ketlerin teessüsünü, teşekkülünü teşrik eden, tergip 
eden mahiyeti istisnaiyeyi haiz bir maddeyi, 26 ncı 
maddeyi böyle anladı. Kendilerini tetebbua davet 
ediyorum. Diğer memleketlerin kazanç vergilerini 
tetkik etsinler ve hangi memleketin kazanç vergisi 
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eshama munkasem şirketlerin kazancında bu kadar 
müsamahakâr bir vaziyettedir? KendLIeri beni bu 
hususta tenvir ederlerse çok memnun olurum. 

ÂBİDİN BEY (Saruhan) — 25 nci maddedir. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 

O halde bana ait değildir. Ancak vergilerin zaf» içti
maî tevlit edeceğini ifade ettiler ki politik jcnaraîe bu
radan girdiler. Yergi haddizatinde bir zarurettir, bir 
zaruret üzerine tesis olunur bir bârdır. Her memleket 
vazettiği vergilerden dolayı halk üzerine bir tazyik 
icra etmektedir. Bu, gayri kabili inkârdır. Yergilerin 
tezayüdü hasabıyie ağırlıkları da o nispette tezayüt 
eder. Buna hiç şüphe yoktur. Fakat bendeniz zanne
diyorum ki içtimai, hayatî mesaili ihmal ederek, mem
leketin mukadderatını tesadüfe bırakarak, devlete 
mürettep olan vezaifi asliyeyi ifa etmeyerek, halkı 
mükellef etmeyeceğim diye, halkın, memîeketii,, mu
kadderatını tesadüfe bırakırsak onda zaafı içtimaiyi 
daha ziyade görürüz (Bravo sesleri). 

Alemi tetkik edecek olursak görürüzki vergi taz
yiki altında en ziyade ezilen memleketler, siyaseti, 
kuvveti, şevketi, kudreti dünyada parlak olan mem
leketlerdir. Şöyle Avrupa memleketlerini gözönüne 
alınız, o memleketlerin bütçelerini mütalâa adiniz, 
cari olan vergileri gözönüne getiriniz, göreceksiniz 
ki siyasette, hâkimiyette kazanılan muvaffakiyetler 
öyîe kolay kolay tali yüzünden, mukadderat yüzün
den ihtiyar edilmiş muvaffakiyetler değil, her mille
tin ihtiyar ettiği fedakârlıkla mütenasip olarak ha
yatta, kazanılan muvaffakiyetlerdir. Kudreti Sı'yasi-
yeyi millete fedakârlık tahmil etmeksizin kazanmış 
değillerdir. Asıl zafı iktisadî bendenizce, coğrafya
yı açıp bakınız, bir milyon İngiliz liralık bütçeli hü
kümetler vardır. Müstakildir, nüfusu bbim memle
ketimizin nüfusuna muadil, müstakil memleketleri 
size gösteririmki bütün bütçesi bir miîyon İngiliz lira-
sıdırr. 

Hidematı umumiyenin ifası için, dahilî haricî asa
yişin temini için o memlekette ihtiyar edilen feda
kâr hk, bir senelik bedel, bir milyon İngiliz lirasıdır. 
Tasavvur eder misiniz ki böyle bir memleket hayat
ta mevkii siyasî sahibi oîsun? (Bravo sesleri). 

Binaenaleyh siyaseti umumiye nokta; nazarmdan 
dahi maalesef Âbidin Bey arkadaşımın mütalâatına iş
tirak edemeyeceğim. Rakiplerimiz her türlü vesait
le mücehhez, hidamatı umumiyeferi için, orduları 
için, diğer vazaifi içtimaiyeteri için büyük büyük 
fedakârlıklar ihtiyar eden devletlerdir. Onların kar
şısında ahzı mevki, muhafazai mevki edebilmek için 

\ usumuz nispetinde fedakârlığa mecburuz ve bu fe
dakârlığın bu zaruretin neticesidir ki, bu kanunlar, bu 
yeni mükellefiyetler heyeti ceüilenize takdim edil
miştir. Bunların başka esbabı mucibesi yoktur. 

Âbidin Bey, sonra vergileri nasıl bir zühule kapı
larak sermaye vergisi olarak söylediler? Zannederim 
ki mevzuu müzakere olan lâyihanın sermaye vergi
si iîe münasebeti yoktur. Bize doğrudan doğruya ge
rek birinci, gerek ikinci kısımda daima erbabı mü
kellefiyetin - hangi sınıftan olursa olsun - temin et-
mette olduğu kazancı arıyarak mükellef ettik. Kanu
nun mevadı mütevaîiyesi tetkik buyurulursa zanne
derim Âbidin Beyefendinin mütalâatıha; bendenizce 
lâyihayı lâyikiyie tetkik etmemiş olmaları saik oldu 
gibi geliyor. Müfredata kapılmaya idiler böyle bir şey 
söyîemeyeceklerinden eminim. Şu halde vergi serma
ye vergisi dahi değildir. Bir aralık biîâvasıta ver
gilerle bilvasıta vergiler arasındaki nispetsizlikten bah
settiler. 

Zannederim; Heyeti Celilenizin ruznamesinde bu
lunan muhtelif varidat kanunlarında bilvasıta vergi
ler de vardır, bilâvasıta vergiler de vardır. Bende
niz zannediyorum ki yapılan birçok ıslâhat dolayı-
sıyîe memîeketin manzumei tekâlifi öyle bir hale gel-
mişürki bilvasıta cari vergiler adedinde bir mu
vazenesizlik meydana gelmiştir. 

Memleketimizde elyevm cari olan vergilerin ne
den ibaret olduğunu ve kabul buyurduğunuz bütçe
lerdeki muhammen miktarını da tasavvur buyurur
sanız, varidat bütçesine nazaran bilâvasıta vergi
lerin ne kadar zayıf bir vaziyete düştüğünü görürsü
nüz ve her memleketin manzumei tekâlifi daima bilâ
vasıta vergilerle bilvasıta vergiler arasında bir in-
skam, bir ahenk aramaktadır. Bu zaruret dahi mem
lekette bilâvasıta bazı matrahlar üzerine vergi koy
mak zaruretini de ortaya koymaktadır. Bu ciheti dahi 
ifade buyurmadınız, tetkik etmediniz. 

Nihayet biraz şahsî mütaiâattan kaçarak, her na
sılsa gözlerime çarpmış olan üçüncü maddenin se
kizinci fıkrası - ki serbest meslek erbabım mükelEef 
eder bir fıkradır - Onlar da beyanname versin diyo
ruz, diğer mükellefin gibi... Çünkü, - esasları müda
faaya girişmeyeceğim, zira kendileri de verginin usu-
îii dbayeti ve tahakkuku için lâyihanın teklif ettiği 
şeyleri reddetmediler - matrah olacak şeyi mükellefin 
kendisine tespit ettirmeyi maalesef - bu vergide ka
bulü tatbik olmadığı için - yapamıyoruz, fakat yapma
ya daha evvelden başladık. 
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Beyanname vermek kabiliyetini muhtelif sunuf 
beyninde araştıracak olursak her biri yüksek tahsil 
görmüş ehli kalem, fen ve ilim arkadaşlarımızın her 
sene içerisinde, bir senelik muamelâtı maliyelerini 
ifade edecek bir beyanname vermekte müşkülât çek
meyeceklerini kabul ederler zannederim. 

Beyannameyi - bir hesap tutmaya, masraf ve va
ridatı yazmaya muktedir olduktan sonra - zannede
rim muhtelif mükellefin arasında en hafif bir vazi
yet olarak telâkki edenler varsa, onlar da serbest mes
lek erbabı olan zevattır. Yani avukatlar, doktorlar, 
mühendisler vesair serbest meslek erbabı olan zevat.. 

Ne münasebetle sekizinci maddenin fena bir şey 
oMuğunu ve bu memleketteki serbest meslek erba
bını o meslekten ayırıp memurin sınıfına inzimam et
tirecek bir şey olduğunu kasdettiklerini anlamıyorum. 

Siaı maişetleri malûm olan memurin sınıfına ka
dar mesaisi dahilinde temin ettikleri hâsılattan ver
gi kabul edildiğine göre, serbest meslek erbabının da 
kendilerinin ifade edecekleri hâsılatı safiyeleri üze
rinden muayyen nispet dahinde mükellefiyetlerini 
bendeniz zannediyorum ki kaidei adaletin icabı ola
rak Âbidin Beyefendi kabul edeceklerdir. Verginin 
heyeti umumiyesiyle ağırlığından bahsetmek istiyor
larsa bu hususta kendilerinin, diğer memleketlerin 
aynı mevzu üzerine, matrah üzerine, vazetmiş olduk
ları nispetlerle mukayese etmelerini çok rica ede
rim. O memleketlerdeki demin de biimünasebe mev
zubahis oldu. Kazanç üzerine bu vergiden maada 
muhtelif menabiden bir mükellefin temin ettiği ye
kûn irat üzerine ayrıca temettü vergisi daha mevzu
dur. Mukayeselerini yaparlarken gerek İmpöt sur le 
revenu global proportionnel cari olan vergileri birlikte 
nazarı itibare alarak mukayese etmelerini rica ede
rim. Bu mukayese neticesinde göreceklerki biz nis
peti mükellefiyette dahi pek yüksek olan memleket
lere ve mükerrer vergilere kadar gitmedik. Mümkün 
mertebe seviyei içtimaiye ve iktisadiyesine tekabül 
eden ve memleketin seviyei maişet ve iktisad'yesiy-
le kabili telif olan bir prensip dahilinde kaldık. Eğer 
Proportionnel nispî vergi yapmayıp ta müterakki 
vergi yaptığımızı sormak istiyorlarsa kendilerine 
demek isterimki, biz müterakki vergi sisteminin ada
let kaidesine daha ziyade muvafık olduğunu nazarı 
itibara alanlardan, bir şekli mükellefiyet olarak ka
bul edenlerdeniz. Öteden beri dünya, her yerde bu 
cereyana gitmiştir. Eski zamanlarda aynı matrah üze
rine yalnız Proportionnel nispî vergi cari iken ye
niden değil çok zamandan beri iktisadiyatın terekkisi 

ve ortaya konan, yeni nazariyeler, tecrübe ve müşahe
deler ğöstermşitirki böyle servetle mütenasip olan, 
kazançla mütenasip servetlerden, vergilerden müte
rakki sistemi almak yani herkesi vüsat ve kudreti ma
liyesi nispetinde mükellef etmek adalet esasına te
vafuk eden bir nispettir. 25 nci madde ise mebdein-
de kabul ettiği emsali vergilere müsavi olmakla be
raber nispeti müterakkisi de yine o derecede gitmek
tedir ve umumen kabul edilmiş ve kaidei adalete da
ha ziyade tevafuk ettiği anlaşılmış bir prensibi ta
kip etmekten ibarettir. Zannederim ki îbidin Beyin 
hututu esasiyesi ile mevzubahis ettiği nikata cevap 
verdim. Doğrudan doğruya maddenin ihtiva ettiği 
ahkâma ayrıca bir itirazları var ise ayrıca arzı ma
lûmat edeceğim. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Zafer de kazan
dın. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Herhalde Kazanç Vergisinin esası üçüncü madde
dir. Ruhu yirmibeşinci maddedir. (Kâfi sesleri) 

REİS — Efendim, bundan evvel ikinci maddenin 
fıkra fıkra müzakere edilmesi kabul edilmişti. Halbu
ki bu üçüncü madde hakkında böyle bir kararımız 
yok. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Paşa Hazretle
ri! İstirham ederim, bunu da öyle müzakere edelim. 
Çünkü fıkra uzundur. Bunun o şekilde müzakeresini 
teklif ederim. 

REİS — Efendim, madde umumî olarak müzakere 
edîüir. Her zat hangi fıkraya itiraz ve hangi fıkranın 
tadilini arzu ederse tadilname verir. Mütalâasını be
yan eder. Ondan sonra tadimameler ayrı ayrı reye 
konur, fıkralar da ayrı ayrı reye konur. Bu nizamna
meye muvafıktır. Her kimin hangi bir fıkra hakkın
da bir tadil teklifi veya mütalâası varsa o tad'* tak
ririni hazırlar, ona söz veririm. Binaenaleyh madde 
hakkında sıra ile söz vereceğim. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
maddenin aleyhinde söylemek münasebetiyle.. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Ne size ve ne Encü
meninize sözüm yoktur. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Lâyihanın 
heyeti umumiyesi ve hatta bunun haricinde diğer va
ridat kanunları hakkında beyanı mütalâa eden Abi-
din Bey esas mevzua katiyen temas etmediler. Maliye 
Vekili Beyin esaslı izahatından sonra bendeniz mad
denin lehinde fazla müdafaada bulunmayacağım. Yal
nız mevzubahis olan noktalar efkârı umumiyec" ma-

22 — 
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Mm olsun ki: Tamamen istihdaf edilen maksadın ha- I 
ı kindedir. Üçüncü madde; Kazanç Vergisinin beyan- I 
name ile alınması mevzubahis olan mükellefle d say
maktadır. Arkadaşımızın beyanatı veîev bir nokta- I 
sıııda dahi okun buna temas etmemiştir. Beyanname 
kimden ve ne suretle alınsa vesaire hakkında müfit 
olabilmek için arkadaşımızdan doğruca bir mütalâa 
beklerdik. Eğer maksat bu münasebetle vergilerin 
halk üzerinde tesiratından bahsetmekse bunda arka
daşımız umumî surette inhisarları saydılar. Bunla
rın her bir nispeti birbirinden ayrıdır. Topuna birden I 
bünyei içtimaiyeyi rahnedar eden kelimesi ile cevap 
verd'iler. Ancak arkadaşımızın mütalâaları içinde I 
teşebbüsü hususiyi ihlâl eder mahiyette bir cümle 
vardır. Onun dahi bu kanun ile, bu madde ile alâka
sını bulamadım. Sonra arkadaşımsz memurlar ve Hü- I 
kümet müessesesinden geçinenlerle fakir halk iki ki- I 
sim olacaktır. Bir kısım tamamen iflâs edecektir, 
sermaye mahvolacaktır ve diğer kısutı bunların sır- I 
tından bunların zararına geçinecektir gibi bir mü
talâada bulundular. Halbuki mevcut temettü kanunu 
bu noktai nazardan daha ağır ve daha gayrı adilâne 
idi. Eğer maksat fakirleri himaye ise yeni kanun bin-
nisbe daha himayetkârd ir. 

Sonra arkadaşımız, tahakkuk mem arlarının eli
ne servetleri tetkik için vasi salâhiyet verdik bu
yurdular. Ve bunlar icabında hile ve desise ve nüfuzu 
şahsî vesaire ile tahribat yaparlar, alabildiğine vürür I 
diye bir fikir ortaya sürdüler. Bir defa hiç olmazsa 
tahakkuk memurlarının eline verilen salâhiyetin ne 
olduğunu ve nasıl takyit edileceğini söyleselerdi te- I 
nevvür ederdik. Nihayet bizden sorarsanız, bu ver
giyi kaldıralım İstihsal Vergisini yeniden mi koyalım 
diye bir tevehhüme kapıldılar. Esasen bu vergi konu- I 
turken istihsal ile, istihlâk ile olan alâkası düşünül
müştür. Kazanç Vergisi yalnız kazançlardan alına
caktır. İstihlâk Vergisi mevzubahis olduğu vakit, 
bilvasıta diğer vergiler mevzubahis olduğu vafc?t bel- I 
ki arkadaşımızın ilmî ve fennî mütalâaları bizi ten
vir eder. Fakat bunda katiyen böyle bir nokta dahi 
varit değildir. Onun için bendeniz maddenin doğru- I 
dan doğruya Kazanç Kanununda beyannaınei mü
kelleflere taalluk ettiğinden bunun eski Temettü Ka- I 
nununa göre daha ilmî, daha makbul olacağından 
kabulünü teklif ediyorum. (Kâfi sesleri) | 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin tayyını teklif ederim. 

Sanman 
Âbidİn I 
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Riyaseti CeMleye 
Müzakere kâfidir. Maddenin aynen reye vazını 

teklif ederim. 
Ergani 

Kâzım Vehbi 

Riyaseti Celileye 
Kazanç Vergisi Kanununun ikinci maddesinde ol

duğu gibi üçüncü maddesinin de fıkra fıkra müzake
resini teklif ederim. 

Gaziantep 
Şahin 

REİS — Efendim, maddenin sureti müzakeresi 
halledildi: Fıkra fıkra reye koyacağım. Zaten her fık
raya ait tadil takriri verilecektir. O fıkraya ait tak
rirlerini arkadaşlar izah etmek suretiyle mütalâala
rını beyan ederler. Esasen nizamname de bunu âmir
dir. Binaenaleyh evvelâ tay takririni reye koyacağım. 
Kabul cdslmezse madde, fıkralardan müteşekkil ol
duğu için fıkralarını ayrı ayrı reye koyacağım. Ta
dı! edüenSer tadil edilir, tayyedilenler tayyedilir. Mad
denin tayyı teklifini kabul edenler lütfen e! kaldır
sın... Kabul etmeyenüer lütfen el kaldırsın... Tay tek
lifi kabul edilmemiştir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Maddeyi aynen 
reye koyunuz Paşa Hazretleri! 

REİS — Esasen fıkralar hakkında tadil teklifi 
olmadığı için maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Üçüncü maddede muharrer mükel
lefin, kazançlarına ait beyannameden maada umur 
ve teşebbüsatını tedvir için istihdam eyledikler" dai
mî ve muvakkat her sınıf müdür, memurin, müstah
demin ve amele ile kaptan, reis ve tayfa vesairenln 
ve anonim şirketlerde meclisi idare reis ve azasının 
ve eshamîı komanditlerde meclisi murakabe erkâ
nının esami ve mahallî ikâmetleri ile, ücreti huzur, 
tahsisat, maaş, ücret, yevmiye, iaşe masarifi, hayat 
pahalılığı zammı, ikramiye, mükâfatı nakdîye, hane 
ican vesair nakid ile kabili temsil menafii maddele
rini mübeyyin ayrıca bir beyanname itasına mecbur
durlar. Vergiye gayri tabi siyasî fırkalarla cemiyetler 
dahi müstahdemini hakkında aynı tarzda beyanname 
itası ile mükelleftir. 

Muhtelif şubeleri olan ticari ve sınaî müessesat 
ile siyasî fırka ve cemiyetlerde bu beynaname her şu
be için bulunduğu mahalle ita edilir. Müessesatı tica
riye ve smaiyenin teşkilâtı idaresine göre bir mer
kezden itası dahi tecviz olunabilir. 
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İşbu maddede muharrer müstahdeminde sen<n ma
liye zarfında vukubu^an tebeddülat nihayet bir ay 
içinde başkaca ihbar edilmek mecburidir. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, meseiâ, in
şaat şirketi vardır. Merkezi buradadır. Tâ Sivas'ta da 
dil bilmez bir mühendis var. Şimdi bundan beyanna
me istemek bendenizce kabil değildir. Çünkü onun 
masrafım bilmez. Birtakım masarifi tesisesi vesairesi 
merkezden tanzim edilir. Şube ancak bir miktar bile
bilir. Hatta şubece maaşı da malûm olmayabilir. Bina
enaleyh bunun - kabiliyeti tatMkiyesi yoktur tas
hihini rica ederim. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Sarahat vardır, tetkik buyursunlar efendim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Okumamışlar ki efendim. (Reye sesleri). 

REİS — Dördüncü maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırışın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Dördüncü madde kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Devlet, vilâyet, nahiye, belediye büt
çelerinden maaş ve ücret alan memurin ve müstah
demin ile ticarî mahiyette idare olunan müessesatı 
Tesmiyede meclisi idare reis ve âzası veya müdür ve 
memur, sanatkâr işçi sınıfiyle çalışanlar hakkında 
beyanname verilmez. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Ticarî mahiyette 
idare olunan müessesattan maksat nedir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, memurini devletin vergisini istiyfa için 
beyanname vermelerine lüzum yoktur. Esasen sicil 
mevcuttur. Şimdi Harp Vergisi o'arak kesmekte ol
duğumuz % 3'ü bu kanun çıkar çıkmaz Kazanç Ver
gisi olarak alacağız ve bittabi Harp Vergisini alma
yacağız. Sonra efendim, ticarî mahiyette olan dev
let müessesatı vardır. Meselâ Seyrisefain İdaresi 
gibi orada da istihdam edilenlerin maaşlarından bu 
suretle tevfikat yapılacaktır. Mesele budur efendim. 

REİS — Madde hakkında başka mütalâa yok
tur. Maddeyi reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen 
elîerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiş
tir efendim. 

Beyannamelerin zaman ve sureti tanzimi 
Madde 6. — Beyannameler senei mâliyenin birin

ci ayı zarfında mükellefin mensup olduğu mahaülin 
Maliye tahakkuk idaresine makbuzlar mukabilin
de ita olunur. İadeli taahhütlü olarak posta ile irsa*-
leri dahi caizdir. Bu takdirde posiahanenin tesellüm 

tarihi tahakkuk idaresine teslim itibar olunur. Senei 
ticariyeîcri takvim senesine tevafuk etmeyen mükel
lefin işbu kanunun ilk senei tatb&iyesinde beyan
namelerini senei ticariyeîerinirı hitamını takip eden 
iki ay zarfında itaya ve ondan sonraki muamelâtını 
takvim senesine ircaa mecburdur. 

REİS — Efendim; madde hakkında söz isteyen 
yoktur. Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler 
ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Beyanname itasını müstelzim umur
dan birine yeni teşebbüs eden hakîkî ve hükmî eş-
haö ancak ertesi senei maliyeden itibaren ve bu umur 
iîe mütevağğil iken, senei maliye içinde terk veya aha
ra devri umur edenler tarihi terk ve devirden itiba
ren onbeş gün zarfında senei kâmiledcn noksan müd
dete ait muamelelerinin neticesini mübeyyin beyan
name ile ihbara ve vefat edenlerin beyannamesini 
dahi veresesi bir ay zarfında tanzim ve itaya mecbur
durlar. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı efen
dim?. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Müsaade bujııruhır 
mu efendim? Maddedeki (Mübeyyin) kelimesi zait
tir. 

PtiALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Zait ise şilinsin efendim. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Zait değildir. Yerin
dedir efendim. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Zaittir efendim. 
KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — İhbar olduktan 

sonra mübeyyin kelimesi zaittir efendim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Tayyedilsin efendim. 

ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Tayyında mah
zur yok. Bir beyanname demek kâfidir. 

REİS — Efendim! Encümen de kabul ediyor. O 
haüde maddeden mübeyyin kelimesi çıkarılacaktır. 
(Bir beyanname) verecektir. Şimdi maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler ellerini kalırsın... Kabul edil
miştir. 

REİS — Diğer maddeye geçiyoruz efendim. 
Madde 8. — Aynı mükellef bir bina veya mahal 

dahilindeki muhtelif ttşebbüsatmdan mütevellit ka
zançları için yalnız bir ve muhtelif mebanide yekdi-
ğerinden müstakil teşebbüsatından ve bir veya muh
telif şehirlerdeki muhtelif şubelerinden dolayı ayrı 
ayrı beyanname tanzim ve mahalîeri tahakkuk ida-
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relerine tevdie mecburdur. Ancak şubelerinin hesa- ' 
batı seneviye ve pîançolannı bir merkezce cemeden 
teşebbüsat erbabı yaînız bir beyanname tanzimi ile 
busu muameSâtı umumiyelcrinin temerküz ettirildi
ği mahallin tahakkuk idaresine ita edebilirler. Bu 
takdirde işbu şubeler miadında beyanname makamı
na kaim olmak üzere beyannamelerinin merkezi ida
relerinin bulunduğu mahallin tahakkuk idaresine 
umum müessese namına ita edileceğini !hbar ile mü
kelleftirler. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı efen
dim? 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Müsaade buyuıulur-
sa Encümenden bir sual soracağım. Efendim madde
de muhtelif teşebbüsatından mütevellit kazançları 
için yalnız bir ve muhtelif mebanide yekdiğeriuden 
müstakil teşebbüsattan ve bir veya muhtcM şehirler
deki muhtelif şubelerinden dolayı ayrı ayrı bw'yan-
name tanzim ve tevdie mecburdurlar demliyor. Şim
di merbut olan teşebbüsat ayrı ayrı şeyleri ihtiva et
mektedir. Bunu nasıl tefrik edeceğiz. 

ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) - Efendim! Mer
kez hesabı birdir ve âmir birdir. Bir bilançosu var
dır. 

RAHMİ B£Y (Trabzon) — Ayrı bifânçoya mü-
tealik olursa demeli ayrı addedeceğiz?. 

ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Tabiî efen
dini. 

REİS — Efendim! Sekizinci madde hakkında baş
ka mütalâa yoktur. Binaenaleyh maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen eEerim kaktırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler ellerini 
kaldırsınlar... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 9. — İtaya mecbur oldukları beyanname
leri miadında vermeyen mükelleflerden 22 nci mad
de mucibince tebeyyün ve terettüp edecek vergi iki 
ve tekerrürü hafinde dört ve üçüncü defasında yine 
tekerrürü hainde beş kat olarak tahsil olunur. An
cak üçüncü defasındaki temerrüdüne nazaran Mali
ye Vekâletince verginin beş kat tahsili yerine tica-
retgâhın altı ay müddetle ve bilâhüküm şeddi de caiz
dir, Müstahdemine ait beyannamelerin verilmesinden 
mütevelit zamlar asıl mükelleflere hakkı rücuu haiz 
olmamak şartiyîe istihdam edenlere raci olur. Ancak 
bu gibi ahvalde set kararı tatbik olunmaz. 

Üçüncü maddenin onuncu fıkrasında muhar
rer mükelleflere, beyannameye tabi oldukları, tahak
kuk idarelerince senei maliyenin hululünden akdem 
ihbar edilmek şart olup aksi halde bu kısmı mükel

lefler hakkında beyannamelerini miadında verme
diklerinden ddayı işbu madde ahkâmı cari değil
dir. 

REİS — 9 ncu madde hakkında mütalâa yoktur. 
Trabzon Mebusu Rahmi Beyin maddenin tadili hak
kında bir takrirleri vardır. 

Riyaseti CeKIeye 
Yerginin cezaen beş kat talisi!], matlup olan inti

bahın teminine maa ziyadetin kâfi olduğu halde 
bunun yerine Maliye Vekâletince ticaretgâhın altı 
ay müddetle ve.bilâhüküm seddolunaJnbnesi o tica
retgâhın sahibini mahv derecesinde ızrar etmekle be
raber dolayısiyle memleketin ticareti umutniyesini 
de sektedar edecek kadar ağır ve gayri iktisadî bir ce
za olacağından 9 ncu maddenin ikinci ve dördüncü 
fıkralarının tayyını teklif ederini. 

Trabzon Mebusu 
Rahmi 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Beyanname vermeyeceğim diye temerrüt ederse ne 
yapar sımz? 

REİS — Efendim! Takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum. 
Nazarı itibara almayanlar lütfen elerini kaldırsın
lar... 

Efendim, arada iştibah hasıl oldu. Tekrar reye ko
yacağını. Rahmi Beyin takririni nazarı dikkata alan
lar lütfen ayağa kalksınlar... Aksini reye koyuyorum. 
Nazarı dikkate almayanlar lütfen ayağa kaksınlar... 
Takrir nazarı dikkate alınmamıştır efendim. Madde 
hakkında başka söz isteyen de yoktur. Aynen reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen ellerim kaldırsınlar... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 10. — Beyanname mükellefin isim ve ma
halli ikâmetini, nevi iştigalini, gayrisâfi kazançları 
yekûnu ile bu kazançtan mevadı atiyede tenz'l olu
nacağı gösterilen mebaüği muhtevi bulunur ve bu 
iki yekûn arasındaki fark verginin matrahını teş
kil eder. 

REİS — Madde hakkında mütalaa var mı efen
dim? 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim verilecek 
olan beyanname hangi senenin muamelâtım ihtiva 
edecektir? Geçen senenin mi, gelecek senenin mil Bu 
muamele hangisi hakkında cereyan edecektir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Geçmiş senenin efendim. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Geçmiş olan sene bu 
kanunla... i 
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MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Müsaade buyurunuz efendim, ne demek istediğinizi 
anladım. Kanunu baştan aşağı okuyacak olur
sak bunun hakkında ahkâm vardır. Diğer maddeler
le buyurduğunuz mesele halledilmiştir. 

REÎS — Efendim! Madde hakkında başka söz 
isteyen yoktur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koyu
yorum kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 11. — Üçüncü maddede mezkûr mükel
lefinden kanunen defatiri ticariye tutmak ve bilanço 
tanzim etmekle mükeüef oüanlar ile kâtibi adiller, 
mektepler ve gazete idarehaneleri beyannamelerine 
ayrıca senelik bilançolarını ve kâr ve zarar hesapları
nın müfredatlı bir cetvelini raptetmeye mecburdur
lar. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı efen
dim? (Hayır sesleri) Maddeyi aynen reye arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 4ksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Bilançonun matlup kısmında mü
kellefin emvali mevcude ve demirbaş eşyası kıymeti 
ile kasasında ve bankalardaki mevcudat ve mevduatı 
ve muhtelif medyunlardaki matlubatı, zimmet k.smın-
da sermayesi ile ihtiyat akçaları, muhtelif dayınlere 
olan zimematı iraa olunur. Ve aradaki fark kâr ve za
rar hesabının kâr ve zarar sütunları yekûnu beynin
deki farka müsavi olur. Bilançonun matlubat ve 
mevcudat kısmı fazla ise mükellefin senei ticariyesi 
kâr ile ve düyunat kısmı fazla ise zarar ile hitam bul
duğuna hükmolunur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı efen
dim? 

EMİN BEY (Eskişehir) — Reis Paşa! Müsaade 
buyuruTursa bir sual soracağım. 

REİS — Buyurunuz. 
EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim! Herhangi bir 

şirketin herhangi birisinde bir alacağı vardır. Şimdi 
bilançosunu tanzim ederken bunu matlubat sütunun
da gösterecek. Fakat matlubat sütununda gösterdiği 
hailde bu alacağını tahsil edemezse ne olacak? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hazine; erbabı ticaretin gayri kabili tahsil olan veya 
zirayaa uğrayan alacağı için sigorta kasası mıdır? Biz 
herhangi bir şahsın veya müessesenin veresiye ola
rak şuna buna sattığı malın bedelini sigorta mı ede
ceğiz? Neyi soruyorsunuz? Bir türlü anlayamadım. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Hiç olmazsa bir nis
pet Hazımdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Rica ederim hiç böyle bir şey olur mu? 

TÂHİR BEY (Giresun) — Efendim! Mademki 
böyledir. Ati senelerde zarar kaydedilmiş olan yani 
tahsil edilemeyip de zarar olan matlubatın bir kısmım 
bilançosuna zarar olarak kaydetmesini kabul eder 
misiniz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Edemem efendim. 

TÂHİR BEY (Giresun) — Demek matlubatrndan 
tahsili mümkün olmayan kısmı zarar kısmına kayde
derse kabul etmiyorsunuz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Büîâhara senelerden değil mi? 

TÂHİR BEY (Giresun) — Evet efendim. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Kabul edemem efendim. İhtiyarî bir muameledir. Ve
resi vermeye onu kimse icbar edemez. Tahsil edeme
diğini Hazineye karşı zarar göstermek tarikini aça
cak olursak bütün muamele, bütün kâr hepsi gayri 
kabili tahsil matlubat haline inkiîâp eder. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, bir şirket 
var - Allah muhafaza etsin bir harp çıktı - Devlet 
geldi emvaline vaziyet etti. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Vergi ile derhal kabili mahsuptur. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Hayır, alacağın kada
rını mahsup edebilirsin. Fakat ben 1 0 - 2 0 sene son
ra almak üzere elime bir deyin senedi almışım. Bu, 
nasıî doğrudan doğruya mahsup ohır? Hiç olmazsa 
Devlet matlubatı vaziyete nazaran tevsi edilmeli
dir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Efendim, Emin Beyin ifadesinden matlubatı sabıka 
gibi, düyunatı sabıka gibi bir şey anladım. Halbuki 
kanunun matlubatı sabıka, düyunatı sabıka iîe alâ
kası yoktur. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Matlubatı lahikadır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Kanunun mevkii meriyete vazından itibaren ashabı 
ticaretin muamelâtından mütevellit düyunat ve mat
lubatı mevzubahistir. Masebak mevzubahis değil
dir. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Masebaktan konuşmu
yorum, harp olursa Hükümet geldi, malıma vaziyed 
etti ve elime bir mazbata verdi. - Sabıkı muamele var
dır - Hükümet elime bir mazbata verdi, ben de onu 
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devlete matîubat yazdım* Devlet bir sene, iki sene 
sonra- yahut siai maliyesi müsait olduğa zaman ve
recektir. Sen nasıl buna Temettü Vergisi tahakkuk et
tireceksin? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN BEY (Devam!a) — 
Devlette olan alacağınızı alacak diye kabul ediyo
rum. Herhangi bir vergi ite mahsuptur efendim. Fa
kat sual vazıh değildir anlamadım. Sonra nakden ka
bili tediyedir. Zatiâlimz, devlet bana vermezse benden 
vergi almasın mı demek istiyorsunuz? 

TAHSÎN BEY (Aydın) — Efendim ticaret mua
melâtında itibar meselesi ihmal olunmamak lâzım 
gelen bir keyfiyettir. i 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Tabiî. 

TAHSİN BEY (Devamla) — İtibarsız bir mua-
meîei ticariye olmaz. Bir ticarethanenin bilançosunun 
hini tanziminde diğer ticarethanelerdeki matiuba-
tını da oraya dercetmesi lâzım gelir. Binnetice o ti
carethanenin bir kâr etmekte olduğu görülür. Fakat 
bir iflâs vaki olur ki, diğer ticarethanelerden dola
yı o ticarethane de mutazarrır ve müteessir olur. Bi- : 

naenaleyh o, iflâs muamelesiyle onun o sene zarfın- I 
daki ticareti gittikten başka ayrıca bir zarar da gö
rür. Halbuki siz o mevcut üzerinden vergi alacak
sınız. Ticaret ise itibarsız dönmez. Muamelâtı tica
riye malı alıp satmak, behemehal dükkândan çıkar
mak demek değildir. Yani her zaman berveçhi peşin 
vermekle olmaz. Ticaretin bin türlü işleri ohır. Me
selâ herif bu sene kâr ettiği görülürken birden bire { 
birçok zararlara uğradığı halde vermiş olduğu bilan
çoda birkaç, bin lira kân görülür. Bu vaziyeti, nasıl 
doğru bulursunuz? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Gayet basittir, ara edeyim. Eğer veresiye olarak sat
mış'olduğundan dolayı bir ticarethane onu matîu
bat kaydetti ise unutmayalım ki; diğer ticarethane
nin düyunat sütununa yazılır. Yani, hasılatı gayri 
safüyeden tenzili iktiza eden masarif sütununa ya
zdır. Beriki adam matîubat kaydetmiş, tabiî ben onu 
hakikî olarak telâkki ederim. Veresiye verdiğini na
zarı itibara afalım, hakikî olarak tahakkuk ettiririm* 
Eğer borçlu olan müessesenin iflâsı dolayısiyîe o 
matîubat aynı senenin içerisinde kısmen veya tama
men ziyaa uğramışsa beyannameyi verirken bir taraf
tan tahakkuk ettirdiğim matîubat, diğer taraftan fi
lân tarihli iflâs hükmü mucibince filân adamdaki şu 
vesika ile sabit olmuştur der, zarar gören adanı der- . 
hal onu yazar. Şimdi raatîubatia onun; ziyaı aynı sene |ş 
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içinde vaki: olursa, yalnız matîubat yazılmaz. Aynı 
zamanda zfyaa uğrayan kısmı da yazılır. Fakat mat-
lubatın ne zaman tahsil edileceği malam m muayyen 
değildir. Olabilirya bir, iki setıe sonra da ziya» uğrar
sa? Ben tevehhüme itibar edemem» Senesi içinde vu-
kubulan her şeyi kabul ederim* 

TAHSİN BEY (Aydın) — Senesi içinde vukubu-
lan bir zarar ve ziyanı verginin tarhı hususunda na
zarı itibara alıyorsunuz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Evet efendim. 

TAHSÎN BEY (Aydın) — Aynı şçrair aMınria se*> 
nei atiyede vukubulan bir ziyaı da niçin kabul etmi
yorsunuz? Bugün muamelâtı ticariye ve1 hesebat sene 
nihayetinde kesilir mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamîa) — 
Arz edeyim efendim. Bu sene matîubat kaydedildi, 
henüz tahsil edilmemiş o senenin beyannamesini de 
vermiş matlubatı tahakkuk etmiş, vergisini alırım. Fa
kat gelecek senenin, ikinci sene o ntathıbat zayi ol
muş, vukubulmuş bir zarar var, o senenin defterinde 
o zarar kaydedilmiş mi, edilmemiş mi? O kalem yeni 
defterde bittabi kaydedilmiştir. O hakle ertesi sene
nin beyannamesi yazılırken zarar sütununda yani ha
sılatı gayrisafiyeden tenzili icabeden kışımın sütunu 
mahsusuna yazılacaktır. Matîubat hangi sene vâki ol
muş ise o sene yazılır. O zaman matîubat olsun, zarar 
oîsun ikisi aynı seneye geSmişse, matîubat ve zarar 
karşı karşıya yazılır. 

TÂHÎR BEY (Giresun) — O hakle maddeyi tas
hih ediniz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY 'Devamla^ — 
Söylüyorum burada, madde sarihtir» Tashihe hacet 
yoktur. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Bir matlubun vadesi er
tesi senenin birinci ayında hulul ederse, onu blânço-
sunda matlup bir para olarak gösterir. Binaenaleyh 
o para ertesi senenin birinci ayında bir iflâs vukuu 
ile çürür. Bunda tüccarın bir kusuru, yoktur. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Şimdi kanunda beyannamenin hangi ayda verileceği 
musarrahtır, muayyendir. Senenin birinci ayında di
yoruz. Senenin birinci ayında bütün muamelâtı o be
yannameye dahil olur. Ziya vaki olmuşsa o beyanna»-
meyi verdiği tarihten sonraki zamanda vukubulmuş 
itibariyle beyannamede münderiç olur. Her hakte hiç 
bir zararı yoktur. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim! Dtmin arz 
ettiğim gibi bir tüccarın hükümette matlubu var. 
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Bunu matlup hanesinde gösterdi ve o senenin temet-
tüünti verdi. Ahvali fevkalâde çıktı, bundan dolayı 
parayı alamadı. O ticarethane yok'oldu. Hükümet bu 
şekilde tahakkuk ettirerek kendi borcu olan parayı 
vermeden bundan kâr alırsa bu muvafıkı nasafet mi
dir? Hiç olmazsa bu borç hükümetin olursa ve hü
kümet ne vakit bu parayı öderse o nispette temettü
den para almalıdır. Bilhassa hükümette matlubu olup 
ta almayanların bu matlubatım tahsil ettikten sonra 
tahkkuk ettirilmesini bendeniz rica ediyorum. Farze-
delim ki ertesi sene zarar gösterildi. Ey ben ondan 
zarar ettikten sonra sen ikinci sene almayacağım de
mişsin, faydası yoktur. Bu, bütün muamelâtı ticariye 
üe alâkadardır. 

Bilhassa devlette olan matlubatı behemehal 
defterde matîubat sütununda görülüyor. Mat
lubatı gayn meşkukete gösterilemez. Fakat bir ah
val fevkalâde onu ntadum vaziyete koyabilir. Bina-
naenaleyh bu ne vakit tahsil edilse onun temettü-
ünü o vakit tahsil etmek lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Emin Beyin söylediklerini malesef kabul edemem. 
Devlete itimadı olmayan erbabı ticaret rica ederim dev
letle muamele yapmasın. Bize mürettep olmayan borç
lan dahi ödemekteyiz. İstirham ederim, kanun gayet 
doğrudur. Muamelât itibariyle zarar mütehakkik ise 
nazarı itibara alırım. Senei atiyeye ait bir borç ise 
veya vukubulmuş bir zarar ise yalnız matlup olmak
sızın zarar yazılır, devletten alacağı varmış, o adam
dan vergi alınmasın, nasıl olur? Lütfen o adam dev
letle muamele yapmasın. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Şahsıma ait bir söz 
yar, söz söyliyeceğim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Şahsımıza 
değil, umuma aittir. 

REİS — Efendim, kifayet hakkında takrir var. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Ademi kifayet hakkın
da söyliyeceğim. 

Efendim! Müzakere kâfi değildir. (Çünkü sesleri). 
Çünkü; (handeler) meseleyi Vekil Beyefendi kelime 
arasına sıkıştırarak arkadaşların buradaki tefekküra-
tını tağyire uğratmak istiyor. Esbabını arz edeyim: 
Bu mesele öyle bir şeydir ki, biz bu devlet varsa va
rız, yoksa bu millet, bu Türk milleti de yoktur. Bu
na nazaran, devlete itimadı olan iş yapsın demek-af 
buyursunlar ? işi mugalâtaya boğmaktır. Bütün bu 
işlerle uğraşan arkadaşlar devletle alâkadardır. Her 
fertle, ticareti birbirinden ayırmak imkânı yoktur. 
Her fert devletin ihtiyacına para verebilir ve devlet-

j ten her tüccarın matlubatı olabilir ve devlet de fev
kalâde bir zamanda böyle bir parayı ödeyemediğin
den dolayı umum millete ait olan zararı niçin Vekil 
Beyefendi beş on kişinin üzerine yüklüyor? Evet 
bendeniz almasın demiyorum. Fakat devlet borcu 
tahakkuk ettiği vakit adamı temettü vergisiyle borç-
latmasın. Ancak vergi tahakkuk ettiği zaman adam
cağızın matlubunu versin, temettünü alsın ve mesele 
bu noktai nazardan mütalaa edilsin. 

İSMAİL BEY (Şarkikarahisar) — Paşa Hazret
leri! Müsaade buyurunuz; bu maddeyi biraz izah 
edeyim. 

REİS — Efendim, evvelâ müzakerenin kifaye
tini reye koyacağım. Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
el kaldırsın... Kâfi görmüyenler lütfen ellerini kal
dırsın... Müzakere kâfi görülmemiştir. Buyurun 

I Muhtar Bey. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, Maliye 

Vekilinin izahatı zapta geçtikten sonra bendenizin 
I noktai nazarım hasıl olmuştur. 

İSMAİL BEY (Şarkikarahisar) — Efendim; 
hakikaten madde vazıh olmakla beraber tamamiyle 
anlaşılamamıştır. Encümende biz müzakere ederken 

I Vekil Beyle aramızda ufak bir ihtilâf olmuştur. 
I Şimdi bu madde bilançonun sureti tanzimini gös

teriyor. Bilanço şu suretle tanzim edilir diyor. Haki-
I katen bilançonun sureti tanziminde iki şey vardır. 
I Bir matîubat, bir de düyunat kısmı vardır. Matîu

bat kısmı alel müfredat burada gösteriliyor. Düyu
nat kısmı da burada gösteriliyor. Şimdi Emin Bey 
arkadaşımızın beyanatından bendeniz böyle tahsili 
meşkûk olan matlubatın geçmesi doğru mudur, de-

I ğil midir? Yani bu gibi şeyler kazançtan tenzil edil
sin, gibi bir fikir anladım. Halbuki bu doğru bir 

I şey değildir. Çünkü; mâtlubatm yekûnu farzedelim 
devlette olsun, eşhasta olsun, her kimde olursa o l 
sun, yalnız matlubatı kazancından tevdi etmek değil, 
kazancım belki beş on defa beleder. Hakikaten 
Maliye Vekili Bey bu hususta mazurdur, kabul ede-

I mez, yalnız burada böyle tahsili meşkûk olan mat
îubat denince kabul edebilmek için maliyenin ve 
Vekil Beyin kabul ettiği şey her halde bir mahkeme
nin ilâmıdır. Yani bu gibi ahvalde mahkemeden ilâm 
almalıdır, diyorlar. Fakat alemi ticarette böyle tahsi-

I li meşkûk olan şeylerin her vakit ilâma raptı mevzu-
I bahis olmaz. Meselâ, benim bir müşterim var, Vazi

yeti tezelzül etmiştir. Ben bu adamın iflâsım iste-
I mem, onun için mahkemeye müracaat etmem, hat-
I ta öyle ahval olurki: borcunun bir kısmını affederim, 

28 — 
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Hatta öyle olurki, mühim bir kısmını bağışlamak 
mecburiyetinde kalırım. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Sen bağışlarsan, ben ne yapayım? 

İSMAİL BEY (Devamla) — Yahut yeniden o 
adama kredi yaparım. Asıl maddeye itiraz eden ar
kadaşlarla Yekil Beyin arasında ihtilâf buradan çıkı
yor. Böyle tahsili meşkûk olan alacaklara bir hakkı 
takdir verilecek mi, verilmiyecek mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Nasıl olur beyim? Bunu nasıl aklınıza getiriyorsunuz? 

İSMAİL BEY (Devamla) — Yoksa Vekil Beyin 
dedikleri gibi bir ilâma merbut olması mı lâzrnı-
dır. Nasıl olacaktır? Mesele buradadır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Verginin diğer kısmı mükellefini de vardır. 
Hepsinin hâsılatı safiyesi beyanname ile tebeyyün 
etmiyor. Bir kısmının ki, karinei zahireye raptedil-
miştir. İleride bu mevad gelecektir. İcrayı sanat et
tiği mahallin icabına göre verginin matrahı tayin 
edilmektedir. O adamlar ihtimalki; hakikatta on para 
bile kâr etmemiştir. Fakat biz ondan muayyen bir 
matraha göre vergi alırız. Bugünkü verginin esası 
nedir rica ederim? Bugünkü temettü vergisinde esas 
olan icardır. O ticarethanenin mutlaka kâr ettiğine 
kani misiniz? Zarar ediyorsa veyahut etti ise vergi 
vermiyor mu zannediyorsunuz? Sermayesini! kaybet
miş olan dahi vergi veriyor. Nasıl olur da alacaklar 
ile verecekler arasında ihtiyarî olarak bağışlamaya 
müstenit olan bir şeyi hazine tahammül etsin? Ben 
haline acımışım, yahut başka bir menfaat ümit et
mişim, ondan olan alacağımı tenzil etmişim, yahut 
bağışlamışım, gayrı kabili tahsil imiş, ben şimdi bunu 
hesaba alayım... Bunu kabul ettiğiniz takdirde bütün 
beyannamelerdeki matlubatın bir kısmı da «bağış

lama» olur. Bunu anlamak için elimizde bir şey yok
tur. Kanunun mümkün mertebe her türlü suistimal-
den beri olarak çıkması lâzım gelir. Böyle bir kapı 
açmak, nasıl olur da kanunda ahzı mevki edebilir, 
bilemem, ben buna hayret ederim. j 

REİS — Efendim, takrirler okunacaktır: 
Riyaseti Celileye 

Beyanname verildikten sonra tahakkuk edecek ba
tak zararının senei ati beyannamesinde dahili hesap 
edilmesini Maliye Vekili muhterem) kabul buyur
muşlardır. Bu beyanatı senet ittihaz eder ve mü
zakereyi kâfi. addeylerim. Maddenin reye vazmı teklif 
eylerim. 

Giresun 
Tâhir 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, arz ettim, muamele böyledir. 

Riyaseti Celileye 
Tahsili meşkûk olduğuna tahakkuk memurluğun-

ca kanaat gelen matlubatla, hükümete matlubu olan
lardan, tahsilinde temettüü alınır suretinde maddenin 
tadilini teklif eylerim. 

Eskişehir 
Emin 

REİS — Efendim, evvelâ Emin Beyin teklifini 
reye koyuyorum. Emin Beyin teklifini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler^ lütfen el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

Tâhir Beyin teklifi maddenin reye vazı hakkın
dadır. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldısın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, bugün vakit geçti, Çarşamba günü saat 
ondörtte içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; Saat : 17,15 




