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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Kâzım Paşanm riyasetlerile aktedilerek Şurayi Dev

let Reisliği ile bir âzalık intihabı yapıldıktan sonra Üs
küdar - Kadıköy tramvay şirketine Evkaf Umum Mü
dürlüğünün iştiraki mezuniyetine dair kanun lâyihası 
ile üç şahsın ölüm ve bir şahsın on beş sene ağır hapis 
cezasile cezalandırılmasına mütedair mazbatalar müza
kere ve kabul edildi. 

Maarif eminliklerinin lâğvi hakkındaki kanım lâyiha
sının birinci müzakeresi yapıldı. Badehu bina iratları 
vergisi lâyihasının müzakeresine geçilerek Uç madde 

2 — HAVALE 1 

Lâyihalar 
1 — Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa 

Liman ve Rıhtım İdaresinin 1927 senesi hesabı kafisi 
hakkında kanun lâyihası (Divanı Muhasebat Encüme
nine) 

2 — Cumhuriyet jandarması efrat ve küçük zabi-
tanı hakkmda kanun lâyihası (Millî Müdafaa, Dahiliye 
ve Bütçe Encümenlerine) 

3 — Devlet memurları maaşatmın tevhit ve teadü
lüne dair 1452 ve 1493 numaralı kanunlara müzeyyel 
kanun lâyihası (Bütçe Encümenine) 

4 — Muhasebei umumiye kanununun 83 üncü mad-

1 — Âzayi Kiramdan bazı zevatın mezuniyetle
ri hakkında B. M. M. Riyaseti tezkeresi 

HEYETİ UMUMÎYEYE 
Aşağıda isimleri yazılı âzayi kiramın hizalarında 

gösterilen müddetlerle mezuniyetleri, Riyaset Diva
nının 23 - VI -1931 tarihli yedinci inikadında mu
vafık görülmüştür. Heyeti Umumiyeye arzolunur. 

B. M. M. Reisi 
A. Kâzım 

(Antalya) Haydar B. bir ay, ailevî mazeretine 
binaen; 

(Çorum) îsmet B. 20 gün, ailevî mazeretine bi
naen; 

kabul ve iki madde encümene iade olundu ve teneffüs 
için celse tatil edildi. 

İkinci celse 
Kâzım Paşa tarafından açılarak bina iratları vergisi 

lâyihasının müzakeresine devamla 17 madde kabul ve 
beş madde encümene iade edildi ve perşembe günü top
lanılmak üzere celse tatil olundu. 

Reis Kâtip Kâtip 
Çanakkale Denizli 

A. Kâzım Ziya Gevher H. Rüştü 

DÎLEN EVBAK 
desine bir fıkra ilâvesi hakkmda kanun lâyihası (Mali
ye ve Bütçe Encümenlerine) 

Tezkereler 
5 — Divanı Muhasebat raporları hakkındaki 590 nu

maralı kararın 8 inci maddesinin tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (Divanı Muhasebat ve Bütçe Encümen
lerine) 

Mazbatalar 
6 — Büyük Millet Meclisinin 1931 senesi kânunusa

ni - mart ayları hesabatı hakkmda 5/3 numaralı Mec
lis Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbatası (Ruzna-
meye) 

(Diyarbekir) Zeki Mesut B. 20 gün, ailevî ma
zeretine binaen; 

(Edirne) Faik B. iki ay, sıhhî mazeretine bi
naen ; 

(Manisa) Refik Şevket B. bir buçuk ay, ailevî 
mazeretine binaen; 

(Muğla) Hüseyin Avni B. 15 gün, mazeretine 
binaen; 

(Ordu) ismail B. bir ay, ailevî mazeretine bi
naen. ; 

Beis — İsimler birer, birer okunarak reye arze-
dilecektir. 

Haydar B. (Antalya) bir ay, ailevî mazeretine 
binaen. 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 14, 10 

Reis -— Kâzım Paşa 
Kâtipler : Ziya Gevher B. ( ÇANAKKALE ), Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ ) 

Beis — Meclis inikat etmiştir efendim. 
3 — ElYASET DÎVANININ HEYETİ UMÜMlYEYE MARUZATI 
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Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka-1 

bul edilmiştir. 
İsmet B. (Çorum) yirmi gün, ailevî mazeretine 

binaen, 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
Zeki Mesut B. (Diyarbekir) yirmi gün, ailevî 

mazeretine binaen, 
Reisi — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
Faik B. (Edirne) iki ay, sıhhî mazeretine bi

naen, 
Reisi — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
Refik Şevket B. (Manisa) bir buçuk ay, ailevî 

mazeretine binaen, 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
Hüseyin Avni B. (Muğla) on beş gün, mazere

tine binaen, 

1 — Ankara İstiklâl mahkemesince on sene hap
se mahkûm edilen Süleyman Radi Beyin sıhhî va
ziyetinden dolayı geri kalan cezasının affı hakkın
da 3/23 numaralı Başvekalet tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası fi] 

Reis — Mütalea var mt efendim? (Hayır sesle
ri). Mazbatayı kabul edenler. . . Etmiyenler . . .Maz
bata kabul edilmiştir. 

2 — Müsakkafat vergisi hakkında 1/36 numa
ralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümen
leri mazbataları 

Reis — Efendim; bina iratları hakkındaki ka
nunun müzakeresine devam ediyoruz. Yirmi seki
zinci maddedeyiz. 

MADDE 28 — Tadilât talepleri salâhiyettar 
mercilerin mezuniyetine iktiran eylediği takdirde, 
aşağıda yazılı tadilât komisyonlarınca umumî tah
rir için mevzu kaidelere tevfikan tetkik olunur. 
Ancak ferdî taleplerin tetkiki salâhiyettar merci
lerin mezuniyeti kaydına tabi değildir. 

Bu komisyonlar belediye hududu dahilinde bu
lunan binalar için mahallin en büyük mal memuru 
tarafından varidat tahakkuk memuru unvanını ha
iz olmıyan diğer varidat memurları arasından in
tihap edilecek bir memurun riyasetinde biri bele
diye meclisince, diğer ikisi binanın bulunduğu ma
halle ihtiyar heyetince müntahap dört kişiden mü
rekkeptir. Köylerde yapılacak tadilâtta, tadilât 
komisyonu köyün tabi bulunduğu merkezin en bü
yük mal memuru tarafından ikinci fıkradaki şerait 
dairesinde intihap edilecek memurun riyasetinde 

fi] 44 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

İsmail B. (Ordu) bir ay, ailevî mazeretine bi
naen, 

Reisi — Kabul edenler . , . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

2 — Samsun Vilâyeti mebusluğuna intihap olu
nan Zühtü ve Aziz Hızır Beylerin intihap mazba
tası 

Memet B. (Samsun) — Efendim; Samsun Me
busu Aziz B. keyifsizdir. 

Reis — İntihap mazbatası gelmiştir. Rahatsız 
olmalarının bununla alâkası yoktur. 

Zühtü Beyin mazbatasını kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Aziz Beyin mazbatasını kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabu edilmiştir. 

köyün ihtiyar heyeti tarafından köy halkından 
müntahap iki âza ile beraber üç kişiden mürek
keptir. leap eden yerlerde müteaddit komisyonlar 
teşkil edilir. 

İsmet B. (Çorum) — Maddede köyün ihtiyar 
heyeti tarafından köy halkından müntahap iki âza, 
diye bir fıkra vardır. Acaba ihtiyar heyeti kendi 
âzası meyanında da intihap edebilecek midir? 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Serbesttir. Edebilir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Bu heyet dört ki
şilik mi olacaktır? 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B, (Gümü-
şane) — Efendim; bu tadil heyetidir, kanunda ya
zılıdır, dört kişidir. 

Bunları mahalle ihtiyar heyeti intihap edecek
tir. Kendi aralarından veya hariçten intihap ede
bilir. 

Rise — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 29 — Bir binanın istimal tarzı kısmen 
değiştirilirse (kalp ve ifrağ) keyfiyet beyanname 
ile alâkadar varidat idaresine senesi içinde bil
dirilir. Varidat dairesi bu beyannameyi tadilât ko
misyonuna tevdi eder. Komisyon yirmi altıncı mad
de hükmü dairesinde karar ittihaz eyler. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Bu maddedeki 
(kalp ve ifrağ) kelimelerinin manası nedir? Bunun 
ne lüzumu var? Reis Paşa Hazretleri; bendeniz 
Bütçe Encümenini söz söylemekten müstenkif gö
rüyorum. Soruyorum, bu (kalp ve ifrağ) kelimesi
nin lüzumu var mı? cevap versinler. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Çok lâzımdır. Lüzumu vardır. (Handeler). 

Arkadaşım; her hangi bir maddenin izahı ve ya
hut bir madde üzerindeki mütaleatını serdeder, En-

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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cümen de cevabını verir, noktai nazarını söyler. Bir 
sual soracağım, mutlaka kürsüye gelsin demek doğ
ru olmaz, zannediyorum ki, encümenlerle arkadaşlar 
arasında bir sail, mesul vaziyeti yoktur. Fakat te
amül öyle gidiyor, biz de buna hürmet ediyoruz, ria
yet ediyoruz ve imkân dahilinde bunu yapmağa ça
lışıyoruz. Fakat sual soracağım diye behemehal kür
süye gelsinler itabının zannederim yeri değildir. 

(Kalp ve ifrağ) kelimesi Maliyede eskiden beri 
kullanılan bir tabirdir. Yeni bir cadde açılır, yeni 
bir sokak açılır, binanın alt katındaki odunluk ve 
samanlıklar, hatta ahırlar mağaza haline ifrağ edi
lir. birden bire kıymetleri üzerinde, iratları üzerin
de çok büyük tahavvülât husule gelir. Mal memur
ları bu kalp ve ifrağ muamelesini tadilâtı hususiye 
mahiyetinde yaparlar. Bunun aksi de olur. Mal 
sahibi evinin altında bulunan dükkânları dükkan 
olarak kullanmaktan sarfı nazar eder, dükkân ka
paklarını pencerelere tahvil ederek bir kapı açar 
ve dükkânları odaya kalbeder. Halbuki tahrirde 
dükkân, üzeri ev diye ayrı ayrı yazılmıştır. Son 
şekle göre bu dükkânlar evin iki odasına inkılâp 
etmiştir, işte buda kalp ve ifrağdır. Böyle olduğu 
takdirde de sahibi müracaat eder, dükkân için 
ayrı, ev için de ayrı irat takdir edilmişti. Halbuki 
bunun heyeti umumiyesi bir ev oldu. Bu kalp ve 
ifrağ muamelesi hem lehe ve hem de aleyhe ola
bilir. Tadilât icrasını hem maliye hem de mal sa
hipleri talep eder. Bunda ilâvei inşaat mahiyeti 
yoktur. Bunda doğrudan doğruya tarzı istimal te
beddülü vardır. Bu kelime halen meri olan müsak
kafat kanununda bulunduğu ve bir hüküm ifade 
ettiği içn buraya alınmıştır. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Mesele yoktur, 
tenevvür ettik. 

Reis Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 30 — Gerek tahrir ve gerek tadil ko
misyonlarına intihap edilecek azada aranacak ev
saf şunlardır: 

Hal ve şanı ve dürüstlüğü itibarile ikamet et
tiği muhit halkının itimadını kazanmış olmak, hap
si müstelzim hiç bir suçla mahkûm edilmiş bulun
mamak, bina işleri sahasındaki vukufu müsellem 
bulunmak. 

Reisi — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 31 — Tadilât komisyonlarının karar
ları varidat tahakkuk memuruna imza mukabilin
de verilir. Bu kararlar, ihbarname ile alâkadarlara 
tebliğ olunur, ihbarname tahmin edilen iradı, ver
gi nisbet ve miktarını ihtiva eder. 

Reisi — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 32 — Tadilât komisyonları kararları
na, alâkadarlar tebliğ tarihinden itbaren ve varidat 
tahakkuk memurları kararların kendilerine tevdii 
tarihinden itibaren resmî tatil günleri hariç olmak 

, üzere otuz gün zarfında itiraz edebilirler. 
! Bu müddet zarfında itiraz edilmediği takdirde 
itiraz hakkı sakit olur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 33 — Tadilât komisyonları kararla
rına vaki itirazlar yirmi birinci maddede yazılı 
istinaf komisyonları tarafından 22 inci madde da
hilinde tetkik edilerek karar altına alnır. Bu ka
rarlar da varidat tahakkuk memuruna tevdi ve ta
hakkuk memuru tarafından alâkadarlara ihbarna
me ile tebliğ olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 34 — Tadilen tesbit olunan iratlar 
tadilât taleplerinin müsadif olduğu seneyi takip 
eden malî seneden itibaren vergiye matrah ittihaz 
olunur. 

Ferdî tadil taleplerinin azamî üç ve semt tadil 
taleplerinin azamî altı ay zarfında tadilât komis
yonları tarafından intaç edilmesi mecburîdir. Şe
hir ve kasabaların umumuna şamil tadilât bu ku
yuda tabi değildir. Tadil muamelâtı, taleplerin 
vuku tarihine ve yukarıdaki müddetlere nazaran 
malî sene içinde neticelendirilmemiş bulunursa 
vergi istinaf karraına talik edilir. Temyiz verginin 
tahsiline mani değilse de neticede verginin faz
la alındığı tahakkuk ederse fazlası mahsup sure-
tile ret, noksan alındığı tahakkuk ederse farkı ay
rıca tahsil olunur. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
— Madde (fazlası nakten veya mahsup suretile) 
şeklinde olacaktır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Eanıiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 35 — Bu kanunda yazılı komisyonlar 
azanın mürettep adedinin tamamile içtima eder. 
Her hangi bir sebeple içtimada bulunamıyacağı an
laşılan azanın yerine yedek âza davet olunur. Ka
rarlar ekseriyetle verilir. 

Reyler müsavi olursa reisin bulunduğu taraf 
ekseriyet addolunur. 

Komisyonların nıüntahap âzasından mücbir 
bir sebebe müstenit olmıyarak üç müteakip içtimaa 
gelmiyenler müstafa sayılarak yerlerine yedek âza 
asıl olarak getirilir. Mücbir bir zaruret veya me
zuniyetle devam edemiyecek âzamn vazifesini ye
dekler vekâleten ifa eder. intihaplarda tahmin ko
misyonu için müntahap âza adedi kadar, tadil 
ve intinaf komisyonları için müntahap âza adedi
nin iki misli kadar yedek âza intihap edilir. 

Bu kanunda yazılı temyiz komisyonundan gay
ri komisyonlara intihap edilen azayı salâhiyettar 
daire ve meclisler, mahallin en büyük mülkiye 
memuru tarafından tebliğ vukuu tarihinden itiba-

I ren resmî tatil günleri hariç olmak üzere nihayet 
| yirmi bir gün içinde intihap ile isimlerini bildir
meğe mecbur ve teahhurdan mesuldürler. 
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Reia — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-

ler Kabul edilmiştir. 
MADDE 36 — Tahrir heyetlerinin vazifeleri 

tahririn hitamına kadar ve hususî tadilât komis
yonlarının vazifesi intihap tarihinden itibaren iki 
sene devam eder. 

Beis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 37 — Tevdi edilen evrak üzerindeki 
tetkikatmı kanunun yirmi iki ve otuz dördüncü 
maddelerinde münderiç müddetlerde intaç etmiyen 
komisyonlar reis ve azaları hakkında ceza kanunu
nun mahsus maddelerine tevfikan ihmal ve terahi 
maddesinden takibat yapılır. 

Salâhattin B. (Kocaeli) —Efendim; bundan 
evvelki madde gibi, bu maddenin de (ihmal ve te
rahi filinden dolayı haklarında takibat yapılır) 
suretinde tashihini rica ederim. 

Reis — Şu şekilde tashih ediyoruz. Kabul eden
ler. . . etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 38 — Umumî tahrirde unutularak 
yazılmamış olan binaların vergisini tediye ile mü
kellef olanlar, keyfiyeti tahririn hitamile vergi
nin alınmağa başlandığı malî senenin nihayetine 
kadar, bir beyanname ile ihbar etmeğe mecbur
durlar. Bu suretle haber vermedikleri takdirde 
o mahalde bu kanunun tatbikatında, mektumiye-
tin meydana çıkarıldığı tarihin müsadif olduğu 
tasdik müddeti hitamına kadar tahakkuk edecek 
vergi- yüzde yirmi beş f azlasile alınır. 

Mektum olarak tahakkuk ettirilen vergilerle 
zamları beş senede ve asıl vergiye ilâveten tahsil 
olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADD 39 — 14 haziran 1326 tarihli kanun ile 
1454 numaralı kanunun 4 üncü maddesinin ilk fık
rası mucibince tayin kılınmış ve bina iratları ver
gisine matrah ittihaz edilmekte bulunmuş olan 
gayri safî iratlar bu kanun ahkâmı dairesinde 
yeniden iratlar tahmin edilinciye kadar dokuzun
cu madde mucibince safî irada tahvil edildikten 
sonr avergiye matrah ittihaz olunur. 

Bu kanunun üçüncü maddesine göre tamamı 
muaf olan ziraî binaların vergi kayıtları resen 
malmemurları tarafından terkin, kısmî muafiyet
ten istifade edenlerin muaf kısımları dahi tadilât 
komisyonu kararile tesbit edilir. 

Maliye Encümeni Reisi İsmet B. (Çorum) — 
Bu madde encümene havale buyrulan üçüncü mad
de ile alâkadardır. Üçüncü madde, Maliye Encü
meni tarafından yedinci fıkra olarak teklif ve He
yeti Celile tarafından kabul edilen ilâvelerin ya
pılması için encümene gitmişti. Bu madde de onun
la alâkadardır. Tehirini rica ederiz. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Oümü-

şane) — Bu maddenin müzakeresini tehir edelim 
efendim. 

Reis — Tehir ediyoruz. 
MADDE 40 — 1302 tarihli emlâk nizamname-

sile ona müteferri hükümlerin cari olduğu yerler
de bu kanun mucibince tahrir yapılmcıya kadar 
ahkâmı sabıka cereyan eder. 

Refik Şevket B. (Manisa.) — (ahkâmı sabika) 
yerine (eski hükümler) diyelim. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Oümü-
şane ) — Muvafıktır efendim. 

Reis — Bu suretle maddeyi reye arzediyoruın. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 41 — Bu kanun mucibince umumî 
tahrirler, şehir, kasaba ve köy cüzütamlarma göre 
meriyete konur. 

Kazalarda umumî tahrir icrasına Maliye Vekâ
letince karar verilir. 

Kanunun umumî tahrire müteallik hükümleri 
kararın mahallinde ilânından itibaren tatbik olu
nur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 42 — 14 haziran 1326 tarihli müsak
kafat vergisi kanunu ile bu kanunun bilcümle ta-* 
dilleri ve zeyilleri, 

Temettü vergisi ile ferağ ve intikal harçlarının 
istifasında ve hususatı sairede müsakkafat kıy
metlerinin sureti takdim hakkındaki 14 kânunuev
vel 1330 tarihli kanuıu, 

Tahriri umumî nizamnamesinin 58 inci madde
sinde tadilât icrasına dair 23 mayıs 192? tarih ve 
1040 numaralı kanun, 

Bazı müessesat muafiyetleri hakkındaki ahkâ
mın ilgasına dair olan 24 mayıs 1928 tarih ve 1301 
numaralı kanunun 3 üncü maddesi, 

Bilâ vasıta vergilere munzam kesirlerin tevhit 
ve nisbetılerin tadiline dair 24 mayıs 1929 tarih ve 
1454 numaralı kanunun 2 inci maddesi hükümleri 
mülgadır. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim; bu mad
dede mülgaları saydığından dolayı bendeniz Bütçe 
Encümenine teşekkür ederim. 

Rieis—Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 43 — Bu kanunun hükümlerinden 
umumî tahrire müteallik olanlara kırk birinci mad
de ahkâmı dairesinde meriyete girmek ve diğer
leri 1931 malî senesi bina iratları vergisine de şa
mil olmak üzere 1 haziran 1931 tarihinden mute
berdir. 

Reis— Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 44 — İşbu kanunun sureti tatbiki 
hakkmda bir nizamname tanzim olunacaklar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 
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Salâhattin B. (Kocaeli) — Efendim; kırk be
şinci maddenin muvakkat maddeler okunduktan 
sonra okunması lâzımdır. Çünkü muvakkat madde
lerde de icra edilecek ahkâm vardır, icraya memur 
vekâletler kanunun en sonunda sayılmalıdır. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Muvafık efendim. 

MUVAKKAT MADDE 1 — işbu kanunun 3 ün
cü maddesi mucibince muaf tutulan zürra bina
larının 1930 malî senesi nihayetine kadar olan ver
gileri bakayasının kesirleri de dahil olmak üzere 
kay iti arı terkin olunur ve bu müddete ait yeni
den tahakkuk muamelesi yapılamaz. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bilûmum tahrir ve 
tadil işlerinde vaki olup henüz nihaî karara ikti
ran etmemiş bulunan bilcümle muamelât, bu ka
nunda yazılı hükümlere göre intaç edilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler' . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 45 — İşbu kanunun icrasına Adliye, 
Dahiliye, Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim; Bir ka
nunun tertip ve tasnifi muayyen usullere tabidir 
ve Meclisi Âli son zamanlarda bu usullere fevkalâde 
riayetkar bulunmuştur. Ayni usulün bu kanuna da 
tatbikini bendeniz, bilhassa Bütçe Encümeninden 
rica edeceğim. 

Müsakkafat kanunu yerine ikame edilen bu ka
nunda bap ve fasıllar gösterilmemiştir. Kanunun 
maddeleri tertip edilirken birinci maddede bu ver
ginin tarifinden başlıyarak diğer maddelerde bina
lar üzerine terettüp edecek bir çok hüküm muhtelif 
şekillerde gösterilmiştir. Kanunlarımızı, ihtiva et
tikleri mevaddın nevine göre, baplara, fasıllara 
ayırmakla iktifa edilmesin. Mümkün ise okuyanlar 
için teshilât olamk üzere, her maddenin ihtiva et
tiği hükümler kısaca tertip edilerek maddenin ya
nına yazılsın ki; okuması, bulması ve tatbikatı ko
lay ve faideli olsun. 

Yani her yapılan kanun, kendisinden evvel çı
kan kanunlardan ruh itibarile daha mütekâmil ve 
tertip itibarile daha itinalı olsun. 

Bütçe Encümeni de zannederim ki, esaslı olan 
bu noktayı resen kabul eder. İkinci bir noktayı da 
arzedeyim: Bu kanunun ismini geçen gün de mev
zu bahs etmiştik. Henüz onun üzerinde münakaşa 
edilmiş değildir. Hükümet teklifini « müsakkafat 
vergisi hakkındaki kanun lâyihası » diye göndermiş
tir. Fakat buna Bütçe Encümeni - zannederim Ma
liye Encümeni de - « bina iratları vergisi kanunu » 
ismini vermişlerdir. I 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Hükümetin teklifi de öyledir. 

Refik Şevket B. (Devamla) — öyle ise, bina I 

iratları vergisi kanunu yerine - müsakkafat kelime
si yerine - (Bina) kelimesini ikame edersek, bu su
retle müsakkafat vergisinin türkçesi gibi olur. (Bi
na vergisi hakkındaki kanun) demelidir. Bu kanu
na verginin tarzı cibayetinde takip edilen mevadı 
göstermek itibarile, bina vergisi iratları kanunu 
demek doğru değildir. Netekim bu kanun bazı 
maddelerinde, henüz eski ahkâmın şu veya bu şe
kilde devam edeceğini yazmaktayız. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Çatı vergisi di
yelim. 

Refik Şevket B. (Devamla) — Çatı vergisi, bi
na vergisi, ne derseniz diyiniz. Buradaki irat esası
nı, zaten bir maddei mahsusa ile tayin ettiğimize 
göre bina vergisi şekline koymak bendenizin hu
susî bir teklifimdir. 

Bütçe Encümeni isterse ikinci müzakeresinde 
esbabı mucibe serdile başka şekilde kabul edebilir. 

Rica edeceğim nokta, bapsız, fasılsız, baştan a-
şağı tasnifsiz, taksimsiz bir kanun çıkarmak zan
nederim ki; doğru olmaz. Bu teklifim usule ait ol
duğu için takrire lüzum yoktur. Çünkü nizamname! 
dahilî bu gibi teklifleri encümenin kabul edeceği
ni söyliyor. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Kanun çok kısa olduğu için fasıllara, bap
lara ayrılmamıştır. Zaten birinci müzakeresindeyiz. 
İkinci müzakeresine kadar encümende tetkik ede
riz. Kısımlara ayrılmasında faide mülâhaza edilir
se tasnif şeklini arzederiz. Serlevha, kanunun un
vanı, bina vergisi kanunu mu olsun, bina iratları 
vergisi kanunu mu olsun? Biz Hükümetin tekli
fini değiştirmek için bir sebep görmedik, maahaza 
bu teklifi de nazarı dikkate alarak, ikinci müzake
reye kadar bir daha tetkik ederiz. Zaten kanunun 
bir kaç maddesi encümendedir. 

Maliye Encümeni Reisi îsmet B. (Çorum) — 
Serlevhaya ait bir şey arzedeceğim. Buna bina irat
ları vergisi kanunu demelidir. Çünkü matrahı bina 
iratlarıdır. 

Refik Şevket B. (Manisa) — İkinci müzakere
sine geçemeyiz. Zaten ikinci müzakeresine geçme
dik. Nereden çıkarıyorsunuz. 

Teklifim nazarı dikkate alındığına göre, kanu
nun o şekilde tadil ve tasnifi için encümene gitme
si lâzımdır. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Efendim bu ne
vi tadil teklifleri yeni çıkıyor. Tadil teklifi, şifa
hî değil, tahrirî olur. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Encümen kabul 
etmiştir. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Encümende 25 
âza vardır. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Encümene havale edilmiş bulunan mad
deleri müzakere ederken bu teklifi de mütalea ede
riz dedim. Encümen hesabına bir taahhütte bulun
madım. Encümence nazarı dikkate alınmıştır. Ka
nunu her halde o şekilde formüle edeceğiz, deme
dim. 
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Reis — Efendim; encümende üçüncü, beşinci, 

altıncı, on dördüncü, on beşinci, on sekizinci, yirmi 
birinci, otuz dokuzuncu maddeler vardır. 

Bu maddelerin bazıları hakkında takrir veril
miş ve bunlar nazarı dikkate alınmıştır. Encümen 
onları müzakere ederken bu meyanda müzakere
ler esnasında beyan buyrulan mütalealan da belki 
tetkik eder. Bu maddeler tekrar gelecek ve tekrar-
müzakere olunacaklardır, işte bu müzakereden 
sonradır ki ; ikinci müzakeresine geçilip geçilme
mesi reyi âlinize arzedileeektir. Şimdilik başka mu
amele yoktur. 

3 — Veraset ve intikal vergisi kanununun tadi
line dair 1/32 numaralı kanun lâyihası ve Adliye, 
Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz ist iyen 
var mı efendim? (Hayır sesleri) 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Veraset ve intikal vergisi hakkındaki kanunun 
bazı maddelerinin tadiline ve bazılarının ilga

sına dair kanun 

MADDE 1 — 3 nisan 1926 tarih ve 797 numa
ralı veraset ve intikal vergisi kanununun 1, 2, 3, 
5, 6, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 
32, 34, 45, 46, 48, 50, ve 1357 numaralı kanunla ta
dil edilen 4 ve 46 inci maddeleri aşağıda yazılı şe
killerde tadil edilmiştir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Verginin mevzuu ve istisnaları 
MUADDEL MADDE 1 — Gerek veraset ve vasi

yet tarikile gerek bedelsiz her hangi bir tarzda ivaz
sız olarak hakikî veya hükmî bir şahıstan diğerine 
intikal eden menkul ve gayri menkul umum emval 
ile veraset veya vasiyet suretilc vaki intifa hakları 
ve kanunlarına göre tescile tabi bütün hukuk 
ve menafi bu kanun mucibince veraset ve intikal 
vergisine tabidir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MUADDEL MADDE 2 — Aşağıda yazılı inti
kaller vergiden müstesnadır: 

1) Umumî, mülhak ve hususî bütçelerle idare 
edilen Devlet müessesatı ile belediyelere ve köy
lerin manevî şahsiyetlerine vaki umum intikaller, 

2) Umumun menafiine hadim cemiyetlerle umu
ma mahsus ibadethanelerin ve meccanî hastane, da
rülaceze ve yetimhanelere vaki menkul intikaller, 

3) Veraset tarikile intikal eden bütün ev eşyası, 
4) Füru ve karı koca ve ana ve babaya intikal 

eden menkul mallardan her biri üç yüz lirayı geç-
miyen mirasçı hisseleri, 

tur. 
fil 38 numaralı matbua zaptın sonuna merbut-

5) Akraba ve ehibba gibi şahıslar arasında alı
nıp verilen ve resmî bir daire tarafından tescili 
mutat olmıyan ve tescil edilmiyen miktarı ne olur
sa olsun bütün menkul hediyeler, 

6) Yabancı hükümetlerin sefirlerile sefaretha
neleri memurlarına ve bunların aileleri efradına 
vaki olan bütün intikaller (Mütekabiliyet şartile), 

7) Harpte veya eşkiya müsademelerinde veya
hut bunlarda aldığı yaralar neticesinde ölen asker 
ve jandarma efradının, vazife esnasında ölen polis
lerin füru ve kanlarına ve ana ve babalarına inti
kal eden bütün mallar, 

8) Türk Tayyare Cemiyeti piyango ikramiye
leri, 

Maliye Encümeni Reisi İsmet B. (Çorum) — 
Hf endim; Maliye Encümeni bilûmum sadakalara 
ait bir fıkra ilâve etmişti. Bu fıkra Bütçe Encüme
ni tarafından kaldırılmıştr. Acaba bu fıkra umu
mî mahiyette olan ibadethanelerin intikali esna
sında ifade edilmiş olduğu için mi kaldırılmıştır? 
Bu fıkranın vaziyeti mahsusası vardı. Niçin kaldı
rılmıştır, yoksa bir sehiv mi olmuştur? 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Efendim; sadakaların vergi mevzuu ad
dedileceğini ihtimal dahilinde görmedik ve esasen 
akraba ve ehibba arasındaki hediyeler muafiyete 
girdikten sonra sadakalar evleviyetle muafiyete 
dahil olmuş bulunur. 

Maliye Encümeni Reisi îsmet B. (Çorum) — 
Maliye Encümeni de bu suretle anlamıştı. Fakat 
tetkik ettik, hadise böyle değildir. Bu müstesniyat 
meyanında umumun ibadetine mahusus olan ma
betlere ait intikaller de vardır. Fakat bu intikal
ler, menkul ve gayri menkuller olduğuna nazaran, 
sadakaların bunda dahil olmadığı anlaşılmıştır ve 
hatta Hükümet bu sadakalara ait olan vergiyi kıs
men almıştır. Maliye Encümeni de vaziyeti tavzih 
ve maksadı tamamen temin için (bilûmum sada
kalar) diye bir fıkra ilâve etti. Bir memuru mah
susun mabetlere giderek bu sadakaları hesap et
mesi, vergi alması gibi makbul almıyan bir vazi
yet hadis oluyormuş, bundan dolayı, Hükümetin, 
Maliye Encümenine verdiği izahat üzerine, Maliye 
Encümeni sadakalar hakkındaki bu fıkrayı ilâve et
miştir. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Sadakalardan vergi almak fikrinde deği
liz. Binaenaleyh tasrih etmek lazımsa tasrih edil
sin. 

Reis — Zapta geçmesi kâfidir. 
Salâhattin B. (Kocaeli) — Yedinci fıkra meya-

nına bir kaç kelimenin ilâvesi lâzımdır. Manevra 
ve talim esnasında ölenleri de bu muafiyete ithal 
etmelidir. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Tayyareden düşen
leri de ilâve etmelidir. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Onlar için ayrıca bir 
kanun vardır, tazminat verilir. Manevra ve talim 
esnasında alınan yaralar neticesinde ölen efradı as
keriyeyi de buraya ilâve edelim. 

- 1 4 3 



İ : 1 7 2 5 - 6 - 1 9 3 1 C : 1 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankm) 
— Şehitlere bir hürmet olmak üzere, ailelerine bir 
yük tahmil etmemek için buraya bu fıkra ilâve 
olunmuştur. Encümen bu muafiyete, vazifelerini 
ifa esnasında ölen polisleri de ithal etti. 

Tayyareden düşen zabitler ayrıdır. Onlar için 
ayrıca bir ikramiye vardır. Bu doğrudan doğruya 
kendi varislerine ait bir meseledir. Umumiyetle 
zabitan, memurin ve saire diye teşmil edilirse o 
zaman çok tutar. 

Maliye Encümeni Reisi îsmet B. (Çorum) — 
Efendim; Maliye Encümeni 9 uncu fıkra olarak 
(bilûmum sadakalar) demişti, sadakalardan vergi 
alınmıyacağı zapta geçti, fıkraya lüzum yoktur, 
buyruldu. Bu tefsir kâfi değildir. Hadis olmuş va
ziyet vardır. Maddeye 9 uncu fıkra olarak (bilû
mum sadakalar) tabirinin ilâvesini rica ederim. 

Reis — Maliye Encümeninin teklifini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

O halde maddeye bilûmum sadakalar, diye bir 
fıkra ilâve edilecektir. 

Salâhattin Beyin teklifinin nazarı dikkate alı
nıp alınmıyacağım reyinize arzedeceğim. Nazarı 
dikkate alanlar . . . Almıyanlar . . . Nazarı dikkate 
alınmıştır. 

O halde maddeye (manevra ve talimlerde) kay-
di konulacaktır. 

Encümen de nazarı dikkate alınan bu teklifle
ri kabul ediyor. Maddeye ilâve edilecek. Maddeyi 
bu tadilâtla kabul edenler . . . Kabul etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Mükellef ve teklif mahalli 
MUADDEL MADDE 3 — Kendilerine menkul, 

gayri menkul emval ve hukuk ve menafi intikal 
eden şahıslar bu kanun mucibince tarh ve tahak
kuk ettirilecek vergiyi vermekle mükelleftirler. 
Henüz kendi namına vergi tarhedilmeden ölen mü
kellef mirasçıları tarafından temsil olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MUADDEL MADDE 4 — Vergi, veraset veya 
vasiyet tarikile vaki intikallerde ölen kimsenin, 
diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu 
yapan şahsın ikametgâhının bulunduğu yer varidat 
memuru tarafından tarholunur. Bu ikametgâh ya
bancı bir memlekette ise ölen veya tasarrufu yapan 
şahsın Türkiyedeki son ikametgâhının bulunduğu 
yer varidat memuru tarafından, ölen veya tasarru
fu yapan şahıs Türkiyede hiç ikamet etmemiş ise 
Ankara Vilâyeti Varidat Müdürlüğünce verginin 
tarh ve tahakkuku yapılır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Verginin matrahı 
MUADDEL MADDE 5 — Verginin matrahı in

tikal eden menkul ve gayri menkul mallar ile hu

kuk ve menfaatlerin bu kanun mucibince tayin edi
lecek kıymetleridir. 8, 9,10,11,13 ve 14 üncü mad
deler hükümlerine göre borç ve masrafların tenzili 
lâzım geldiği takdirde tayin edilen kıymetlerden 
bunlar tenzil edildikten sonra kalan kıymet mat
rah addolunur. 

Vergi, mükellef tarafından verilen beyanname 
üzerine tarholunur. 

Bu beyanname: 
1) Veraset sebebile vuku bulan intikallerde mi

rasçının ismi, şöhret, san'at ve ikametgâhlarını, 
yaşlarını, ölen zatın öldüğü yeri ve tarihini, miras
çılarla olan nisbet ve karabet derecesini, intikal 
eden malların ve hukuk ve menfaatlerin nev'i, cin
si ve mirasın açıldığı gündeki kıymetlerini ve nere
de bulunduklarını ve ölen kimsenin varsa borcu
nun miktarı, 

2) Vasiyet ve bağışlama suretile intikallerde 
vasiyet eden ve bağışlıyanm ve kendisine vasiyet 
olunan ve bağışlananın isim, şöhret, san 'at, ikamet
gâhlarını ve vasiyet olunan veya bağışlanılan ma
lın bulunduğu yeri ve mevkii ve vasiyet olunan 
veya bağışlanılan malın cinsi ve nev'i ile hukukan 
tesahup edilidiği gündeki kıymetlerini, 

3) Sair ivazsız intikallerde intikal sahiplerinin 
isim, şöhret, san'at ve ikametgâhlarının ve intikal 
eden mallar hukuk ve menfaatlerinin cins ve nev'i 
ve hukukan tesahup edilidiği gündeki kıymetleri 
ve bulundukları yeri ve ne suretle temellük edil
diğini muhtevi olmak lâzımdır. 

İntikal eden gayri menkullerin yalnız bulun
duğu yer ve mevkii ve umumî evsafı ve hangi 
kaza varidat dairesinde kayitli bulunduğu yazılır. 

Kanunu medeninin 533 ve 572 inci maddeleri 
mucibince sulh hâkimi tarafından resmen idare 
edilen terekelerle resmî tasfiye talep edilmiş olan 
terekelerde muamelenin neticesi sulh hâkimi tara
fından mahallî varidat memurluğuna bildirilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MUADDEL MADDE 6 — Mükellef beyanna
mesi: 

1 - Veraset suretile vuku bulan intikallerde: 
A) ölüm Türkiyede vuku bulmuş ise, ölüm ta

rihini takip eden dört ay içinde, 
B) ölüm yabancı bir memlekette vukua gelmiş 

ise, ölümün haber alındığını takip eden dört ay 
içinde, 

2 - Diğer suretlerle vaki intikallerde malların 
ve hak ve menfaatların hukukan tesahup edildi
ği tarihten itibaren bir ay içinde vergiyi tahakkuk 
ettirecek varidat idaresine veya oranın en büyük 
mülkiye veya malmemuruna vermek veyahut taah
hütlü olmak şartile posta ile göndermek mecburi
yetindedirler. 

Beyannamenin her mükellef için ayrı ayrı veya 
müştereken verilmesi caizdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 
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MUADDEL MADDE 8 — Veraset tarikile inti

kal eden malların kıymetinden müteveffanın vesa-
ika müstenit borcu tenzil olunur. İkametgâhı ya
bancı memleketlerde bulunan müteveffanın borçla
rından yalnız Türkiyede vergiye tabi menkul ve 
gayrı menkul mallarına taallûk edenleri kabul olu
nur. • 

Müteveffanın hali hayatında mahkemeye inti
kal etmiş olan alacak ve borçlarının beyanname
de gösterilmesi şarttır. 

Bunların vergileri tahakkuk ettirilirse de tah
silleri mahkemenin vereceği kat'î hüküm neticesi
ne intizaren tecil edilir. 

Ancak mükellefler her altı ayda bir dava 
vaziyetlerini varidat idaresine bildirmeğe mecbur
durlar. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler. . . . Kabul edilmiştir. 

MUADDEL MADDE 15 — Veraset sebebile in
tikal eden menkul malların kıymetleri her kaza ve 
vilâyet merkezinde ticaret odalarınca, ticaret oda
sı bulunmıyan yerlerde belediye meclislerince ken
di azaları arasından veya hariçteki erbabı vukuf
tan intihap edilecek üç kişilik bir heyet tarafından 
takdir edilir. Heyet icabında meslekî ekisperlerin 
mütaleasına da müracaat edebilir. 

Bu heyetler her malî sene iptidasında yeniden 
intihap olunur. Borsa bulunan yerlerde alım satı
mı borsaya tabi malların kıymetlerine vefat veya 
intikal tarihindeki borsa fiyatı ve menkul kıymet
lerle ecnebî paraları kıymetlerine, esham ve tah
vilât borsasının vefat veya intikal tarihindeki fi
yat cetvelinde münderiç fiyatlar esas tutulur. 

Ancak tereke tahrir edilir veya defter tutma 
veya resmî tasfiye talepleri vuku bulursa mahke
mece menkul mallara tayin ve kabul edilecek kıy
metler vergiye esas ittihaz edilir. 

Kanunu medeninin 532 inci maddesinde muay
yen ahvalde tereke tahririnden üç gün evvel sulh 
hâkimi mahallî tahakkuk memurunu tahriren ha
berdar etmeğe ve tereke cetvelinin bir suretini 
tarhiyatı yapacak olan tahakkuk memuruna gön
dermeğe mecburdur. 

Sair ivazsız intikallerde menkul malların kıy-
metelri alelitlâk birinci fıkrada münderiç heyet 
tarafından takdir olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MUADDEL MADDE 16 — Veraset tarikile va
ki intifalardan maada tescile tabi intikal eden di
ğer hukuk ve menafi kıymetlerinin tayininde te
sisleri sırasında tapu sicilinde kayitli bedeller, şa
yet bedel tayin edilmemiş ise tapu harcına matrah 
ittihaz edilen kıymetler esas tutulur. 

Maden işletme imtiyazlarına ait hukuk ve me-
nafiin ve çıkarılmış olan madenî cevherlerin kıy
metleri 15 inci maddede yazılı heyete biri alâka
darlar ve ikisi İktisat Vekâletince intihap oluna

cak üç mütehassıs zatın iltihakı ile teşekkül ede
cek heyet tarafından takdir olunur. 

Maliye Encümeni Reisi îsmet B. (Çorum) — 
Veraset tarikile vaki intikallerden maada tescile 
tabi intikal eden diğer hukuk ve menafi kıymetle
rinin tayininde tapu harçlarına matrah itti
haz edilen kıymetler esas tutuluyor, diye Hükümet 
teklif etmişti. 

Bunlarda tapu harçlarına matrah ittihaz edilen 
kıymeti bulmak çok müşküldür. İrtifak hakları 
tahammül eden binanın iradının tamamı buluna
bilir. Fakat burada tapu harçlarına matrah olan 
kıymeti, irtifak hakkının, diğer menafiin tamamen 
iradı belli olmadığı için bulmak müşkül oluur. 
Bundan dolayı bunun müşkillerini nazarı itibare 
alarak, ehlivukuf tarafından takdirini istedik. Çün
kü kanunu medeninin mevkii meriyete vazmdan 
sonra vaki ve iratları tesbit edilmemiş hadiseler 
vardır. İratları tesbit edilmeyince, kıymetini bul
mak imkânı da yoktur. Biz bunun ehli vukuf ta
rafından kıymetinin takdir edilmesi esasını kabul 
etmiştik. Bu müşkilât yüzünden bizim teklifimizin 
kabulünü rica ediyoruz. 

Mükerrem B. ( İsparta) — Teklif Adliye Encü-
menindedir. 

îsmet B. (Çorum) — Adliye Encümeni zanne
diyorum ki; bu vaziyete temas etmemiştir. Tapu 
harçlarına matrah ittihaz edilen kıymetler, vaki 
bir şey zannedilmiş olabilir. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Tapu harçlarına matrah ittihaz edilen 
kıymetlerin ne olduğu kanunen muayyendir. 

Taksitli satışlarda şu nisbette tenzil; emlâk ni
zamnamesi cari olan yerlerde kıymetin şu emsalle 
darbı, müsakkafat kanunu cari yerlede onun bah
settiği iratlar üzerine hasıl olacak vaziyetler mu
ayyendir. 

Müsakkafatın tahrir muamelesi de, şarkta yir
mi kadar kazada kalmıştır. Onlar da otuz' bir sene
si nihayetinde hitam bulmuş olacaktır. Binaena
leyh esas itibarile büyük bir fark hasıl olmıyaeak-
tır. Veraset vergisi noktai nazarından, kıymeti ta
pu harçlarına esas olan kıymete atfetmekte bir 
müşkilâta tesadüf edilmiyeceği mütalea olunarak, 
Bütçe Encümeni Adliye Encümeninin de iştirak 
ettiği Hükümetin teklifini kabul etti. Esasta bir 
tebeddül yuktur. Eğer arazide olduğu gibi, mem
leketin büyük bir kısmı yazılmamış olsaydı biraz 
müşkül olurdu. Fakat burada irattan çıkacak kıy
met, arazının mevcut ve eski kayitlere istinat eden 
kıymeti ki, tapu harçları kanununda emsalleri 
gösterilmiştir, intikal edecek aksamın nisbet ve 
derecesine göre hisseye isabet edecek miktar üze
rinden vergi tahakkuk ettirilmiş olacaktır. Bu mü
lâhazata mebni Hükümetin teklifini Adliye Encü
meni kabul etmiş ve Bütçe Encümeni de ona iştirak 
etmiştir. 

Reis — Adliye Encümeninin mütaleası var mı? 
Adliye Encümeni Mazbata muharriri Salâhat-

tin B. (Kocaeli) — Efendim; İsmet Beyefendinin 
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mülâhazaları varittir. Hatıra gelmemiş gerek bazı 
aynî haklar ve gerek gayri menkuller vardır ki ; 
bunların tapu harcı esas ittihaz edilerek kıymet 
bulmak usulile kıymetleri takdir edilebilir. 

Binaenaleyh bendenizce, iki hususu da telif et
mek mümkündür. Maliye Encümeninin teklifi veç
hile, böyle tapu haralarına matrah ittihaz edebile
cek kıymet takdiri mümkün olmıyan hususta kıy
metleri ehli vukuf vasıtasile takdir ettirmek sure-
tile veyahut hususatı sairede buyurdukları şekil
de halli mesele olunabilir. 

Maliye Encümeni Reisi İsmet B. (Çorum) — 
Efendim; bizim bu maddede mevzubahs ettiğimiz 
şey tescile tabi, gayri menkul ve intifa hakları de
ğil, bunlardan maada hukuk ve menafii, irtifak ve
saire hakları vardır ki; bunlar tescile tabidir. 
Bunların iratları muayyen olmadığı için, irat üze
rinden kıymet bulmak imkânsızlığından dolayı 
bu maddeyi bu şekilde teklif ettik. Ehli vukufun 
takdiri usulünde de isabet olunduğuna kaniiz. Çün
kü kanunu medeninin meriyetinden sonra bu hak
lar tescil edilmiş. 

Halbuki bedelsiz olduğu zaman irat takdir edil
memiştir. Takdir edilmiyen yerler de pek çoktur. 
Bunun için başka salim bir- tarik yoktur. Vakıa 
telif edilebilirse de zaten maksadı bu ehli vukuf 
temin edeceği için, daha pürüzsüz bir vaziyete ir
ca etmek istedik. Onun için Maliye Encümeninin 
teklifinin reye Vazını rica ediyoruz. 

Reis — Efendim iki teklif vardır. Biri Adliye 
Encümeni namına mutavassıt bir teklif olarak Sa
bahattin Beyin, diğeri de Maliye Encümeninin. 
Evvelâ Maliye Encümeninin teklifini reye arzede-
ceğim. Nazarı itibara alınmadığı takdirde Adliye 
Encümeninin teklifini reye arzedeceğim. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
— Bu madde encümene iade edilsin, iki teklifi de 
nazarı itibara alarak tetkik edelim. 

MUADDEL MADDE 17 — Oayri menkul mal
ların kıyemti mirasın açıldığı veya gayri menku-
lâta tesahup edildiği tarihte: 

1.) Arazide, arazi vergisine matrah ittihaz edi
len kıymet. 

Arazi vergisi kanunu mucibince hususî tadi
lât talebi yapılmış ise tadil neticesine intizar olu
nur. 

2) Binalarda, eğer binalar 1302 tarihli emlâk 
nizamnamesi cari olan yerlerde ise vergiye mat
rah ittihaz edilen kıymet, 1326 tarihli ( müsakkafat 
kanunu) cari olan yerlerde ise bina iratları ver

gisine matrah ittihaz edüen iradın on misli kıymet 
esas tutulur. 

Mirasın açıldığı veya tesahubun vuku bulduğu 
tarihte kayitli kıymet veya iratları mevcut değil
se, bu vergiye matrah ittihaz edilecek kıymetler, 
on beşinci maddede yazılı heyet tarafından takdir 
olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Verginin nisbcti 
MUADDEL MADDE 18 — Verginin nisbeti 

veraset tarikile intikal vukuunda, her mirasçıya 
ayrı ayrı isabet eden hisseler miktarı üzerinden 
bu kanuna merbut (l) numaralı cetvel mucibince: 
vasiyet, bağışlama veya sair suretle ivazsız inti
kallerde bu kanuna merbut (2) numaralı cetvel 
mucibince hesap ve tayin olunur. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Efendim; bundan evvelki maddede oku
nan (müsakkafat kanunu) diye geçmiştir. 

İkinci müzakeresinde bunun tashih edilerek 
yeni unvanının geçirilmesi lâzımdır. 

Reis — Tabii ikinci müzakeresinde yeni kanu
na göre tashih edilecektir. 

Madde hakkında başka mütalea var mı efen
dim? 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Son sahifede bu 
maddeye ait cetvel var okunsun. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
— Birinci cetvelde yalnız veraset tarikile olan ak
raba yazılmıştır. Mansup mirasçılar yazılmamıştır. 
Oraya bir derece daha ilâvesini rica ediyorum. 
Hiç akraba olmıyan mansup mirasçılar için 1 nu
maralı cetvele 4, 6, 8, 12, 16, 22, 28, 32 rakkamları 
ilâve edilecek. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Paşa Hazretleri; 
cetvel okunsun. Bunun faidesi şudur ki; kelime 
veya rakkam hatası varsa tashih edilmiş olur. 

Salâhattin B. (Kocoeli) — Efendim; Hüküme
tin şimdi teklif ettiği derecede evlât edinme mua
melesi vardır. Evlât edinince kanunu medenî mu
cibince tıpkı evlât gibi mirasçı olur. 

Evlât makamına kaim olduğu için, teklif edi
len maddenin de tatbiki kabil olduğu gibi, 
furu addolunarak bir numaralı fıkranın da tatbi
ki kabildir. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
— Teklifim doğrudan doğruya hakikî akraba ol-
mıyanlann alacağı miras içindir. Yani mansup mi
rasçılar için. 
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KANUNUN ON SEKİZİNCİ MADDESİNE AİT [1] NUMARALI CETVEL 

Karabet derecesi 

Furu ile karı veya koca 
Ana ve baba ve onların furuu 
Büyük analar ve büyük babalarla 
bunların furuu 
Büyük analar ve büyük baba
ların ana ve babaları ve bun
ların bir dereceye münhasır 
füruları 
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Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
— Bir numaralı cetvele bir fıkra ilâvesini rica et
miştim. Encümen acaba kabul etti mi? 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Encümen iştirak etmiştir efendim. 

KANUNUN ON SEKİZİNCt MADDESİN K AİT [2J NUMARALI CETVEL 

«3 
>s 

da
r 

CS 

ay
a 

k 

>— 
© o 
m 

2 
3 

• 1 

33 e 
© E 
o 22 m.* 

İra
da

n 
ad

ar
 o

 
üz

de
 

— J* >> 

50
1 

ra
ya

 
da

n 

3 
4 

§£ 
© • * 
d 5 
3 ° * 
s« T l 

lir
ad

 
ka

da
r 

n 
yü

zı 

,5
01

 
ra

ya
 

un
da

 

CN3: S 

4 
6 

o • ©<2 
© . * 

in 3 

1 
lir

ad
; 

ka
da

r 
n 

yü
zd

 

o - «3 

10
,0

 
lir

ay
; 

m
ın

d 

5 
8 

§£ 
© • * 

© E m JS c o „, 
« 4i 
73 . *Ö 

1 
lir

a»
 

ka
da

t 
n 

yü
z 

O - «3 

25
,0

 
lir

ay
; 

m
ın

d 

6 
10 

C 3 

3 3 

ve
 o

 
kı

sm
ı 

1 
lir

a 
ol

an
 

O C <u O rt «o 
O 3 ,53 
m >> >, 

8 
14 

Karabet derecesi 

Furu ile karı ve koca 
Ana ve baba ve bunların furuu 
Büyük analar ve büyük babalarla bunların diğer 
furuu 5 6 8 10 12 
Büyük analar ve büyük babaların ana ve baba
ları ve bunların bir dereceye münhasır füruları 7 8 10 12 14 
Bunların haricinde kalan kan hısımları 8 10 12 14 16 
Hiç akraba olmayanlar 10 12 15 18 20 

( Vergi nisbetine ait hatleri gösteren gurupların bir evvelki gruba dahil kısmından o 
için muayyen olan nisbette alınır. 
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Reis — Maddeyi cetvellerle birlikte reyinize ar-

zediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın! 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUADDEL MADDE 19 — Veraset tarikile 
intifa hakkını ihtiyar eden mirasçı: 

Elli veya daha aşağı yaşta ise verginin 1/2 sini. 
Elli ile altmış yaş arasında ise verginin 1/3 ünü. 
Altmış ile yetmiş arasında ise verginin 1/4 ünü. 
Yetmiş yaşından fazla ise verginin 1/8 ini 
Vermekle mükelleftir. 
Mülkiyet sahibi dahi mülkiyetle beraber inti-

faa da sahip olduğu tarihte yukarıki fıkrada yazı
lı suretlerden: 

Birinci halde verginin 1/2 sini. 
İkinci halde verginin 2/3 ünü. 
Üçüncü halde verginin 3/4 ünü. 
Dördüncü halde verginin 7/8 ini verir. 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 

MUADDEL MADDE 20 — İkametgâhı Türki-
yede bulunan müteveffa veya tasarrufu yapan şa
hıstan intikal edipte yabancı memleketlerde bulu
nan menkul ve gayri menkul malların vergilerin
den, bu memleketlerde alındığı sabit olan veraset 
ve intikal vergisi tenzil olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MUADDEL MADDE 21 — Beyannamelerde ya
zılı emval, hukuk ve menafiin kıymeti 15, 16 ve 
17 inci maddelerde gösterilen şekiller dairesinde 
takdir ve tesbit edildikten sonra vergi tarh ve alâ
kadarlara tahriren tebliğ olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MUADDEL MADDE 22 — İntikal eden mal
lardan ve hukuk ve menfaatlerden bir kısmının 
beyannameye ithal edilmemiş veya cins ve mahiyet
leri vergi ziyama sebep olacak surette yanlış veya 
miktarları noksan gösterilmiş olduğu muhbirlerin 
kanaat bahş ifadelerine veya resmî müessese ka-
yitlerine veya vergi resmî müesseselerin kanunen 
muteber kuyut ve vesaikine istinaden mal 
memurlarının idarî tahkikatile anlaşılırsa bu 
suretle zuhur eden noksana isabet eden vergiye 
bir misil zammohmur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MUADDEL MADDE 23 — Bir intikal vukuun
da mirasçı, kendine vasiyet olunan veya bağışlanan 
yahut sair suretlerle uhtelerine intikal vaki olan 
şahıslar tarafından müddeti zarfında beyanname 
verilmezse mal memurluğunca kendilerine müra
caat edilerek intikal eden mal ve hak ve menfaat
ler tahkik edilir. Bunlar tarafından doğru malû
mat verilirse vergilerine ceza olarak üzde yirmi 
zammolunur. 

Kendilerine yazı ile müracaat tarihinden iti

baren resmî tatil günleri hariç olarka sekiz gün 
içinde istenilen malûmatı vermiyenlerden kendile
rine intikal eden mallar ve hak ve menfaatler idarî 
tahkikatla tesbit ve vergileri tahakkuk ettirilerek 
yüzde elli zam ile istifa edilir. 

İstenilen malûamtı noksan verdikleri anlaşı
lanlar hakkında 22 inci maddenin son fıkrası mu
cibince muamele olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MUADDEL MADDE 24 — Tarholunan vergiye 
ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren resmi ta
til günlari hariç olmak üzere mükellefin on beş 
gün zarfında itiraz hakkı vardır. Bu itiraz her ka
za ve vilâyet merkezinde en büyük mülkiye memu
runun veya tevkil edeceği memurun riyaseti altın
da en büyük malmemuru ile belediye meclisince 
intihap olunacak bir zattan mürekkep itiraz ko
misyonunca tetkik olunur. İtiraz komisyonu, tevdi 
olunan itiraz evrakını iki ay zarfında tetkik ve ka
rara rapteder. Tarhedilen vergi itiraz müddetinin 
hitamından ve mükellef itiraz etmişse, itiraz komis
yonunca kat ' î karar verilmeden evvel tashih edi
lemez. 

Maliye Encümeni Reisi îsmet B. (Çorum) — 
Efendim; Maliye Encümeninin yirmi dördüncü 
maddesi, tertip sehvi olarak iki maddeye ayrılmış
tır. Matbu lâyihada bir kısmı 25 inci madde ola
rak, bir kısmı da 24 üncü madde olarak bulunu
yor. Halbuki 25 inci maddede Maliye Encümeni 
Adliye Encümeninin fikrini aynen kabul etmiştir. 
Yirmi dördüncü maddenin Maliye Encümenince 
kabul edilen aslı şudur: 

«Tarholunan vergiye ihbarnamenin teblig-i tari
hinden itibaren resmî tatil günleri hariç olmak üze
re mükellefin on beş gün zarfında itiraz hakkı var
dır. Bu itiraz her kaza ve vilâyet merkezinde en 
büyük mülkiye memurunun veya tevkil edeceği me
murun riyaseti altında en büyük mal memuru ile 
biri belediyece kendi âzası arasından ve diğeri (ti
caret odası bulunan yerlerde) ticaret odasınca yine 
kendi azası arasından intihap olunacak dört zattan 
mürekkep itiraz komisyonunca tetkik olunur. Ti
caret odası bulunmıyan yerlerde intihabı odaya 
ait bulunan âza dahi belediyece intihap edilir. 

İtiraz komisyonu kendilerine tevdi olunan iti-
raznameleri tetkik ve muterizler tarafından arzu 
edilir veya komisyonca lüzum görülürse onları biz
zat veya tevkil edecekleri kimseleri istimal ile iki 
ay zarfında karara rapteder. Tarhedilen vergi iti
raz müddetinin hitamından ve mükellef itiraz et
miş ise itiraz komisyonunca kat'î karar verilme
den evvel tahsil edilemez. İdareten verilen karar
ların mercii temyizi Şurayi Devlet olduğundan 
mahkemei adliyeye müracaat olunamaz.» 

Görülüyor ki; bu maddede Maliye Encümeni-
le, Hükümetin teklifi üç noktada yekdiğerinden 
ayrılıyor. 

Birinci fark: komisyon azasının adedindedir. 
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Komisyon âzası, Hükümetin teklifinde üç olarak 
tertip edilmiştir. Maliye Encümeni bunu dörde ib
lâğ ediyor. 

Diğer fark: bina iratları vergisi kanunile ara
zi kanununda kabul ettiğimiz bir esas vardır. O da, 
bizzat muterizlerin veya vekillerinin tetkik komis
yonunda istima edilmeleri esasıdır. Üçüncü fark 
ise gümrük kanununa ilâve edilmiş olan bir fıkra
nın buraya da teşmili maksadına müsteniden zik
redilmiştir. O fıkradan maksat şu idi; veraset ver
gisi ehemmiyetli bir vergi olduğu için temyiz ko
misyonunun kararına kanaat etmiyenlerin, adliye
ye müracaat etmek suretile meseleyi uzatmalarına 
mani olmak ve merci ihtilâfı dolayısile, bir çok 
müşkülâta yol açmamak düşüncesile konulmuştur. 
Bu üç noktayı ayrı ayrı izah edeceğim: 

Üç azanın içtimai ekseriyeti mutlaka ile olur. 
Binaenaleyh ekseriyeti mutlaka ikidir ve ikisi 

de memurdur. Bunun için belediyeden intihap e-
dilen âza bulunmadığı zaman iki memur içtima 
edecek ve karar verecektir. Biz ticaret odaların
dan gelecek bir âza daha ilâve ediyoruz. Bu su
retle dört âza olacak ve dört azanın ekseriyeti 
mutlakası üçtür. Binaenaleyh üç âza bulunma
dığı takdirde içtima olunamıyacak ve içtima oldu
ğu vakitte içlerinden bir halk mümessili buluna
caktır. işte biz muhakkak bir halk mümessilinin 
komisyonda bulunmasına imkân vermek içindir 
ki, miktarı dörde iblâğ ettik. 

İkincisi: muterizlerin itiraz komisyonlarında 
kendilerini bizzat müdafaa etmeleri veya vekilleri 
vasıtasile müdafaa ettirmeleri prensibidir. Bu 
prensip, diğer kanunlarda da kabul edilmiş olan 
bir prensiptir, daha ziyade halkın menafime uy
gun bir prensiptir. 

Elbette kendileri, komisyonda müdafaa eder
lerse veya vekilleri vastıasile ettirirlerse faideleri 
olur. Bunun için bundan evvelki kanunlarda ka
bul edilmiştir. Diğeri de bir mercii itilâf mesele
sinin önüne geçilmesi içindir. Bundan dolayı, Ma
liye Encümeninin teklifinin reye vaz'ını arzederim. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Esas itibarile biz bu madde üzerinde yeni 
bir formül teklif etmiş değiliz. Hükümetin ve Ma
liye Encümeninin teklifleri arasındaki farkları 
gördük. Birisini kabul ettik. İsmet Beyefendinin 
izah ettikleri noktalar, diğer kanunlarda esas o-
larak kabul edilmiştir. Vereseler itiraz ettikleri 
takdirde asaleten veya vekâleten istima edilme
leri, sonra komisyon âzası adedinin üçten dörde 
çıkarılması, bunlar diğer kanunlarda kabul edil
diklerine göre, burada da kabul edilmeleri muva
fıktır. Son bir teklifleri vardır. O da, mahakimi 
umumiyeye müracaat edilemiyeceği teklifidir. E-
sasen vergiden mütevellit ihtilâflar mahakimi u-
mumiyeye gidemez. Olsa olsa Şurayi Devlete gi
der. Diğer kanunlarda da zikredilmemiştir. Çün
kü bu bir kaidei esasiyedir. Diğer kanunlarda 
zikredilmediği halde burada zikredilirse, diğer 
vergiler için mahkemeye müracaat edilebilir gi

bi bir mana çıkabilir. Dğer sözleri doğrudur. Bİ2 
de iştirak ediyoruz. 

Maliye Encümeni Reisi İsmet B. (Çorum) — 
Arzu ederlerse tekrar encümene gitsin. 

Reis — Encümen esasen iştirak ediyor. Yalnız 
son teklifiniz zaten kanunun ruhunda vardır. 0-
nun için ayrıca zikretmedik diyorlar. Encümene 
gitmesine hacet yoktur. 

İsmet Beyin okumadıkları; Maliye Encümeni
nin teklifini son fıkrayı hazfederek reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MUADDEL MADDE 25 — İtiraz komisyonları 
kararları, tebliğinden itibaren bir ay zarfında 
merkezdeki (vergiler temyiz komisyonu) nezdinde 
kabili temyizdir. Mezkûr temyiz komisyonu, bu 
vergiye ait temyiz istidalarını vurudu tarihinden 
itibaren bir ay zarfında tetkik ve karara raptet
meğe mecburdur. Temyiz komisyonu kararları 
kafidir. 

Adliye Encümeni M. M. Salâhattin B. (Koca
eli ) — Efendim; Adliye Encümeni bu maddeye 
bir fıkra ilâve etmişti. O da; temyiz komisyonu
nun bazı maddî yanlışlıklara ve fahiş hataya müs
tenit, kararlaşmış olan vergiler hakkında tehiri icra 
karan verebilir fıkrası idi. Böyle mesailde icra
nın tehirini emretmek salâhiyetinin temyiz ko
misyonuna bahsedilmesini muvafık gördük ve 
müzakerede hazır olan Maliye Vekili Beyefendi de 
bunu tasvip buyurmuşlardı. Binaenaleyh böyle 
hatalı ve fahiş sebeplere müstenit mesail tehaddüs 
edebilir. Temyiz komisyonunun hakkı takdiri de 
vardır. Şurayı Devlete giden işlerde tehiri icra ka
rarı alınmaktadır. Binaenaleyh Encümenimizin 
teklifinin lütfen reye vazedilmesini rica ederim. 

Maliye En. Rs. İsmet B. ( Çorum ) — Efendim; 
Maliye Encümeni de Adliye Encümeninin noktai 
nazarına iştirak ediyor. 

Reis — Adliye Encümeninin teklifini reye va
zediyorum. Kabul edenler. . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Eğer Bütçe Encümeni de Adliye Encümeninin 
fikrine iştirak ediyorsa maddeyi o şekilde reye 
vazederim. 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüsane ) — 
Bizce de mahzur yoktur efendim. 

Reis — O halde Bütçe Encümeni de iştirak edi
yor demektir. Binaenaleyh maddeyi Adliye Encü
meninin teklif ettiği "Temyiz talebi icranın tehi
rini müstelzim değildir. Şu kadar ki lüzumunda 
komisyon temyiz olunan kararın icrasının tehirini 
emredebilir,, fıkrasile kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Madde o şekilde kabul edilmiştir. 

MUADDEL MADDE 3 1 , — Menkul emvale 
mükellefin tesahubu tarihinden itibaren üç sene 
geçtikten sonra vergi tarholunamaz. Ancak bu 
müddetin hitanımdan evvel tahakkuk memurunun 
tesahuba ıttılaı ve keyfiyeti mükellefe tahriren 
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tebliği halinde müruru zaman münkati olur. 
Tarholunan vergi mükellefe ihbarname ile teb

liğ edildikten sonra zahire çıkardan emvalin ver
gisi, bunların kıymetleri evvelce tesbit edilen mat
raha ilâve edilmek suretile, tayin olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . .Kabul 
edilmiştir. 

MUADDEL MADDE 32 — Noterler, icra me
murları, nüfus ve tapu memurları muttali olduk
ları intikal hadiselerini, ıttıla tarihinden itibaren 
on beş gün zarfında mahallî varidat idaresine tah
riren bildirmeğe mecburdurlar. 

Her köy veya mahalle muhtarları, her ayıtı on 
beşine kadar geçen ay zarfında kendi köylerinde 
vefat edenleri mensup oldukları varidat idaresine 
tahriren bildirmeğe mecburdur. 

Konsoloslar veya konsolosluk vazifesini yapan
lar her ayın on beşinde memur oldukları mahalde 
vefat eden Türk tebaasının isim, şöhret ve sıfatla
rını ve bunların Türkiyedeki ikametgâhlarını Ma
liye Vekâletine bildirmeğe mecburdurlar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MUADDEL MADDE 34 — Hayat Türk sigor
ta şirketleri yahut ecnebi şirketlerin Türkiyede 
müesses şubeleri abonelerinin vefatından dolayı 
hak sahiplerine prim, sermaye, mükâfat, aylık ve 
sair bir nam ile para veya senet verebilmek için 
evvel emirde verginin tediye edilmiş olduğuna da
ir vergi dairesinden verilmiş bir tasdikname talep 
ederler. Tasdikname ibraz etmiyen hak sahiplerine 
istihkaklarının yüzde on beşi vergi mukabili ola
rak tevkif edildikten sonra mütebakisi verilebilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MUADDEL MADDE 45 — Mevcut olmıyan bir 
deyni mevcut gösteren yahut hakikî miktarından zi
yade borç tasdik eden dayinler, vergi tahakkuk ida
relerine bilerek sahte evrak veya kayit ibraz edenler 
hakkında Türk ceza kanununa tevfikan takibat 
yapılır. Bu suretle ketmedilen vergi de mükellefle
rinden beş kat olarak istifa olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MUADDEL MADDE 46 — Otuz ikinci madde
nin ilk iki fıkrasında yazılı olup mezkûr madde 
ahkâmına riayet etmiyenlerden 25 liradan 200 li
raya ve 33 ve 34 üncü maddeler ahkâmına riayet 
etmiyen şirketlerle müesseselerden ve eşhastan 100 
liradan 1000 liraya kadar hükmen cezayi naktî alı
nır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MUADDEL MADDE 48 — Veraset ve intikal 
vergisine tabi muamelâttan, eytam nizamnamesi 
mucibince alınmakta olan harç ve rüsum aranıl
maz. 

i Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler..; 
Kabul edilmiştir. 

MUADDEL MADDE 50 — 3 nisan 1926 tarih 
; ve 797 numaralı veraset ve intikal vergisi kanunu
nun meriyete vaz'mdan evvel vuku bulan intikal-

i ler ve hibeler vuku tarihlerindeki ahkâma tabi 
! olup bu kanunun şümulü dairesinden hariçtirler. 
! îsmet B. (Çorum) — Efendim; bu ellinci mad-
t de, bundan evvelki veraset vergisi kanununun 
| mevkii meriyete vazmdan evvel vuku bulmuş olan 
;iutikalât ve hibelerin iki sene zarfında nıuamele-
| leri yapılırsa, vuku buldukları tarihteki ahkâma 
i tabi edilir. Bunların bu iki sene zarfında tasfiye 
ı edileceği zannedilmiş ve bu kanundan evvel vu
ku bulan intikallerin, tamamen vuku buldukları 
tarihteki ahkâm dairesinde muameleleri yapılır 
zannedilmiştir. Fakat yapılamamış, müddeti geç
miş veraset vergisi kanununa tabi tutulmuştur. 

Çok zaman evvel vaki olan öyle menkuller, öyle 
hibeler vardır ki, ne menkulleri ne terekesi ve ne de 
ifraz edilmedik gayri menkulleri kalmıştır. Bun
lar; intikal muamelelerini bazı mecburiyetler dola-
yısile yeniden yaptırmak üzere Hükümete müraca
at ediyorlar. Bittabi müddet bittiği için bütün 
menkullerle beraber gayri menkullere ait beyanna
me isteniyor. Tevzi, ifraz ve taksim edilmiş mal
lara ait mefruz beyannameler vermek mecburiyeti 
hasıl oluyor. Ondan sonra da, hem menkul, hem 
gayri menkullere vergi tarholunuyor. Bunun için 
ellinci maddenin tadiline lüzum hasıl olmuştur. 
iki sene müddet bu muamelelere kâfi gelmemiştir. 
Bu madde ile bu müddeti kaldırıyoruz. Kanunun 
neşrinden evvel vuku bulmuş ve hibe ve intikaller 
vuku buldukları tarihteki hükümlere tabidir di
yor. Maliye Encümeni, bu hükümler muhtelif 
zamanlarda cari olan ve biri birini muhtelif ka
nunlarla nezeden hükümlerdir. Meselâ intikal 
harçlarının muaf tutulduğu, tenzil edildiği veya 
yüksetildiği zamanlar var, keza hibe harçları ayni 
vaziyettedir. Binaenaleyh bu hükümler yekdiğeri
ni muhtelif kanunlarla nezetmiştir ve nihayet bun
dan evvelki veraset vergisi kanununun tarihi mer
iyetinde cari tarifeler kalmıştır. 

Ellinci madde, iki sene müddet zarfında müra
caat edenleri veraset kanununun meriyetinden ev-
evl cari olan harç tarifelerine; tâbi tutmuştur. Yani 
bu hükümler başka bir hüküm değildir, carî harç
lardır. intikal harçlarile; ferağ muamelesini yap
tırmaktan ibarettir. 

Şimdi Bütçe Encümeni maddesinde ayni mak
sadı kabul ediyor. 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane ) — 
Esas madde yanlış tabedilmiştir. 

ismet B. ( Devamla ) — Maksadımı izah ede
yim : bizim maddede. . . 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Efendim; 
daha esaslı bir madde var, sehven bu konulmuş, 
müsaade ederseniz siz yorulmayın ben söyliyeyim. 

îsmet B. ( Çorum ) — Maksadımı kısaca izah 
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edeyim. 

Reis — Efendim; izaha hacet yok. . . 
ismet B. ( Devamla ) — Efendim; Bütçe En

cümeni de maddenin kaldırılmasındaki zarureti ka
bul etmiş ve İm muameleleri, meriyetten evvelki 
hükümlere tabi tutmuştur. 

Mükerrem B. ( İsparta ) — Metni yanlıştır. 
İsmet B. ( Devamla ) — Anladım efendim; 

noktai nazarımı izah edeyim. 
Reis — Yanlış madde üzerinde söz söylemeyin. 
İsmet B. ( Devamla ) — Maddeyi kaldırdıktan 

sonra, bu kanunun meriyetinden evvelki intikalât 
ve hibeler o zaman carî olan tarifeye tâbi olacak
tır. Halbuki harç tarifesi hükmünden sakıt olduğu 
için; maddeyi kaldırırken, veraset kanununun 
neşrinden evvelki muamelelerin tâbi olacağı ah
kâmı da iade lâzımdır. Bu noktai nazardan mad
deyi kaldırdık ve evvelce vaki intikal ve hibeler 
veraset vergisi kanununun meriyetinden evvel ca
rî olan ahkâma tabidir dedik. Bütçe Encümeni 
esbabı mucibesinde diyor ki, bu ahkâm zaten mül
gadır, mülga ahkâma tabidir demek doğru de
ğildir. Biz ellinci maddeyi kaldırıyoruz. Maksa
dımız, evvelce cari hükümleri dahi iade etmektir. 
Onları da iade ediyoruz. Evvelki hibe ve intika-
lâtı carî harç tarifesine tabi tutacağız. O tarifeyi 
kaldırmıştık, Şimdi tarifeleri iade ediyoruz. Harç 
tarifelerine tabidir, yerine bu tarifeler tatbik olu
nur, diyeceğiz bu suretle Maliye Encümeni tekli
finin tashih edilerek reye vazını rica ederim. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane ) — Arkadaşlar; elimizde bulunan matbu 
nüshalardaki 50 inci madde, matbaada sehven ta-
bedilmiştir. Bütçe Encümeninin teklif ettiği 50 inci 
madde bu değildir. Encümenimizin teklif ettiği 
ellinci madde, mazbataların nihayetinde imzaların 
yukarısındaki iki satırın üstündedir. 

Kalemden matbaaya giderken mi, yoksa mat
baada mı, nasıl oldu ise bir yanlışlık neticesi, bu 
madde yanlış tabedilmiştir. Encümenin kabul et
tiği madde bu değildir. Maddeyi biraz evvel îsrnet 
Beyefendi izah ettiler. Maliye Encümeni eski ka
nundaki makabline teşmil edilen hükümleri tah
fif etmek istemiş, fakat tatbik ederken tamamile 
kaldıramamış. Mevkii meriyetten kalkan ve bu 
gün hükmü carî olmıyan harç tarifesinin iadei 
meriyetini tasavvur etmiştir. Halbuki gerek arazi 
vergisi ve gerek bina iratları kanununda ve bu 
kanunun nihayetinde bir tasfiye maddesine tesa
düf edilir. Bu ellinci medde de aşağı yukarı kanu
nun tasfiyeyi tesbit mahiyetinde olan bir madde 
sidir. 

Veraset ve intikal vergisi kanunu ilk neşredil
di ği zaman, her nasılsa makabline şamil bir hük
mü çerçevesi içerisine almış ve onun da iki sene 
müddetle takyit ederek, iki sene zarfında intaç 
edilmiyen muameleleri veraset vergisi kanununa 
tabi tutmuştur. Bu kanunun meriyetinden elli ve 
belki yüz sene evvele ait intikal muameleleri ya
pılmamıştır. Bu hal bilhassa köylerde vaki oluyor. 

Üç batın evvelki dedeye ait olan emvalin bu gün in
tikal muamelesi yapıldığı takdirde, bir kaç batın 
teselsül ettirerek veraset vergisine tabi tutmak, 
belki o malın bir kaç misli fazla vergi almak gibi 
bir netice hasıl edebilir. Esasen vergi kanunları 
hiç bir sebep ve suretle makabline teşmil edilemez. 
ve edilmesi de doğru olmaz. 

O kanuna sehven böyle bir hüküm girmiş, o 
hüküm Maliye Encümeninin nazarı dikkatini cel-
betmiş, tadil etmiş, O hükmü tadil ederken, bun
lardan harç tarifesi mucibince intikal harcı alın
sın demiş. Halbuki ahiren neşredilen tapu harç
ları kanunu harç tarifesini ilga ettiği için, ilga 
edilen harç tarifesinin tekrar bu madde ile meri
yetini iade etmekte de bir fayda görmedik ve doğ
ru bulmadık. Bütçe Encümeni, veraset kanunu
nun meriyetinden evvelki hadiselerini tamamen, 
veraset kanununun dairei şümulünden çıkararak 
ve harç tarifesinin meriyetini de iade etmeksizin, 
tapu harçları kanunundaki kaydiye ile iktifa edil
mesine dair bir madde yazmıştır ve bununla da 
demek istemiştir k i ; memlekette böyle dededen 
babaya, babadan oğla intikal edip te henüz ta
pusu alınmıyan mülkler üzerinde, veraset ver
gisi bir tesir yapıpta tapu sicillâtının İslahına mani 
olmasın, bir an evvel her kes intikal muamelesini 
yaptırsın. Yalnız binde bir tashihi kayit hareile 
iktifa edilmesini muvafık görmüş, ve maddeyi de 
ona göre yazmıştır. Bütçe Encümeninin teklifi 
gibi görünen bu madde nasılsa matbaada yapılan 
karışıklık neticesinde havadan gelmiş bir madde
dir. Maddenin metni esbabı mucibe mazbatası
nın nihayetinde müstakil bir fıkra olmak üzere ay
nen münderiçtir. Müsaade buyurursanız madde 
bir daha okunur. 

Maliye Encümeni Reisi îsmet B. (Çorum) — 
Maksat anlaşılmıştır efendim. Esbabı mueibedeki 
madde de tamam bir madde mahiyetinde değildir. 
Binaenaleyh encümen bu maddeyi arz ve izah etti
ği şekilde tashih ederek getirsin. 

MUADDEL MADDE 50 — 3 nisan 1926 tarih 
ve 797 numaralı kanunun mer'iyete girdiği tarih
ten evvel hadis olup bu kanun ile veraset ve inti
kal vergisine mevzu teşkil eden intikaller ve hibe
ler veraset ve intikal vergisine tabi değildirler. Bu 
vukuata taallûk eden intikal muamelelerinden ta
pu harçları kanununa göre yalnız kaydiye alınır. 

Reis — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul e-
denler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Efendim, muvakkat maddelerde de mat
baada yine bir çok karışıklık olmuş, müsaade bu
yurursanız onları biz bir defa gözden geçirelim de 
Heyeti Celileye sonra arzedelim.. 

Reis — Muvakkat maddeleri encümene veri-
yaruz. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Veraset vergisi kanununa; aşağıda yazılı mad-
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denin ilâvesini teklif ederim. 

Kocaeli 
Reşit Saffet 

MADDE — Bankalara tevdi edilen para ve 
kıymetli evrak ile bankalardan kiralanan kasala
rın müvdilerile kiracıları tarafından üç sene niha
yetinde müracaat edilmediği takdirde bankalar o 
yerin en büyük maliye memuruna bir beyanname 
ile tevdiat ve kiralanan kasa haklımda malûmat 
vermeğe mecburdurlar. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Hakkı Tarık Beye
fendi tarafından bu hususa dair geçen devrede bir 
kanun teklifi verilmişti. Müzakere ve intaç edil
medi, cidden böyle bir maddenin ilâvesi muva
fıktır. Her halde böyle, sahiplerinin haberdar 
olmadığı bir çok servetler banka kasalarında kal
maktadır. Bankalara karşı böyle bir mecburiyet 
ypılsın. Bu teklifi Bütçe Encümeni kabul ederse 
encümene tevdi edilsin. 

Reis — Teklifi encümene tevdi ediyoruz. 

MADDE 2 — 3 nisan 1926 tarih ve 797 numa
ralı veraset ve intikal vergisi kanununun 39, 40, 
41, 43, 47, 49 ve 51 inci maddeleri ile 20 inci mad
desine müzeyyel 23 mayıs 1927 tarih ve 1047 nu
maralı kanun mülgadır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Diğer maddeler encümenden geldikten sonra 
müzakere edilecektir. Ondan sonra ikinci müzake
resine geçeriç. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Teşkilâtı esasiye 
kanunumuz, her kanunun tatbik ve icrasını temin 
ve teshil için indelhace nizamnameler yapmak va
zifesini tasrih etmiştir. 

Bundan evvel kabul ettiğimiz arazi kanunile, 
hemen hemen kısmen ikmal ettiğimiz bina iratları 
vergisi kanununun tatbikatına medar olmak üzere, 
birer nizamname neşredileceği musarrahtır. Bu 
kanunda nizamnameye ihtiyaç daha çoktur. Çün
kü esas kanunun tanzim olunduğu zamandaki ha
leti ruhiye ile yenisi arasındaki ahengi muhafaza 
etmek müşkülâtı vardır. Bilhassa memurlarımı
zın ; kanunun en sarih maddeleri karşısında bile; 
talimatnamelere ve nizamnamelere ve verilen e-
mirlere ne dereceye kadar ehemmiyet verdiklerini 
hepimiz biliriz. 

Esas kanunda, nizamname yapılacağına dair 
bir kayit olmadığı içindir ki, zannederim, bu cihet 
bu kanunda nazarı dikkate alınmamıştır. Yani 
talimatnamelerin hukukî vaziyeti henüz daha tesbit 
edilmemiştir. 

Onun için veraset ve intikal kanununun tatbi
katı hakkında bir nizamname tanzim olunur diye 
bir madde ilâve olunmasını rica ediyorum. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Günıü-
şane) — Veraset ve intikal kanununda tatbikata 
ait bir nizamname mevcut değildir. Eğer mevcut 
olsaydı onun da bu kanunla beraber değiştirmek 
için hüküm koymak zarurî ve tabiî olurdu. Nasılki 

diğer; tatbikat nizamnamesi maddesi mevcut olan 
kanunlarda, bu nizamnamelerin değiştirilmesini 
istilzam edecek i sarat konulmuştur. Bu kanun va
zıh yazılmıştır ve şimdiye kadar nizamname yapıl
mamıştır. Eğer tatbikatta mucibi suhulet olmak 
üzere hükümet nizamname tanzimine lüzum görü
yorsa, buraya o maksada işaret için bir madde ilâ
ve edelim. Lüzum görülmiyorsa, bövle bir şey ilâ
vesine lüzum yoktur. Zaten evvelden de böyle bir 
nizamname olmadığına göre, kanunun sarih olan 
hükümleri mucibince hareket olunacaktır. 

Reis — Hükümetçe bir nizamname tanzimine 
dair madde koymağa lüzum var mı efendim'? 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
— Efendim zaten eski kanunda da böyle bir ni
zamname yoktu, biz lüzum görmivoruz. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim; bende
niz çok esaslı bir nokta üzerine temas ettiğimi ar-
zederim. Nizamname namında ahkâm yoktur, fa
kat talimatname olarak bir şey tanzim edilmiştir. 
Bu talimatname nizamname makamına kaim ol
mak üzere teessüs etmiştir. Talimatnameler ahkâ
mına ademi riayetin hukukî neticesi hiç. bir kanunda 
münderiç değildir. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Biz talimatnameyi tanımayız. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Tamam, işte ben 
de bunun için söylüyorum. Bir nizamname mev
cuttur. Bununla Heyeti Vekile meşgul olur. Res
mî Ceridede neşrolunur, ve nihayet Hasan Fehmi 
Beyin dediği gibi, biz onu tanımayız: öyle bir 
nizamname yapalım ki; her kes onu tanısın 
(doğru sesleri) ve buna esasen ihtiyaç ta vardır. 
Nizamnameyi kanunun ruhunu eyi anlıyan ve vazu 
kanunun maksadını eyi bilen, bir heyete tan
zim ettirerek, kanunun mefhumunu idrak ettir
mek ve her kese bu kanunun nasd tatbik edileceğini 
aldatmak lâzımdır. Binaenaleyh tanımadığımız 
şeylerle, halkın umurunu idareye yol açmaktansa, 
onu kanunda zikrederek hem tanıyabileceğimiz bir 
hale ifrağ etmiş oluruz, hem de teşkilâtı esasiye 
kanununun ruhuna muvafık hareket etmiş bulunu
ruz. Kendi hesabıma, Mecliste bir kanuncu ar
kadaşınız olmak sıfatile, iddia ederim ki; bendeniz 
veraset ve intikal vergisini nizamnamesiz anlamak
tan aeizim. 

Kanunların mufassal olması, bunlara şerh ve 
nizamname yapılmasına mani değildir. Bu kanun, 
arazi kanunundan daha muğlâktır. Bu kanunun 
o kadar müşevveş hesapları vardır ki ; nizamna
mesiz anlamak çok güçtür. Onun için Heyeti 
Muhteremeden rica ederim, bu kanun için Şurayi 
Devletten bir nizamname çıksın ve tatbik olunsun, 
böyle olursa ne Heyeti Vekile talimatname yap
makla yorulur ve ne de yorulduktan sonra, tanın-
mıyacak bir vaziyet hasd olur. 

Reis — Efendim, Refik Şevket Beyin teklifini 
reye vazediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen-
ler. . . Kabul edilmiştir. O halde encümene ve
receğiz. 
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Bütçe En. Bs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane ) — 

Hacet yoktur, bir madde halinde kabul ederiz. 
Reis — O halde üçüncü madde olarak şöylece 

ilâve ediyoruz: 
MADDE 3 — Bu kanunun tatbiki hakkında bir 

nizamname tanzim olunur. 
Reis — Maddeyi bu şekilde kabul edenler . . . 

Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Bu kanunda müzakere olunacak başka bir şey 

yoktur. 
Refik Şevket B. (Manisa) — Bir nokta hak

kında Abdülhalik Beye cevap vereceğim. 
Reis — Siz aranızda konuştunuz. Madde kabul| 

olunmuştur. 
Maliye Vekili Abdülhalik B. ( Çankırı ) — 

Efendim; nizamname yapılmadan kanun tatbik 
olunmıyacak gibi bir vaziyet hasıl olmasın, esa
sen nizamname yapılması ahkâmı umumiye iktiza
sındandır. Bunun zapta geçmesi lâzımdır. 

4 — 1/116 numaralı mektep pansiyonları kanu
nu lâyihası ve Maarif ve Bütçe Encümenleri maz
bataları fi] 

Reis — Bu kanunun müstaceliyetle müzakeresi 
hakkında bir teklif var mı? 

Maarif Vekili Esat B. ( Bursa ) — Yoktur 
efendim. 

Reis — Efendim; kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında söz istiyen var mı? Maddelere geçilme
sini kabul edenler etmiyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek mektep 
pansiyonları kanunu 

MADDE 1 — Leylî lise, muallim mektepleri ve 
orta mekteplerle yüksek ve meslekî mekteplerle 
kadrolarındaki mürettep adetten fazla olarak alı
nacak ücretli leylî talebe için bu mekteplere mül
hak olarak pansiyonlar tesis olunur. Bu pansiyon
ların idare usulleri bir nizamname ile tayin olunur. 

Leylî teşkilâtı olmıyan neharî mekteplerde dahi 
Maarif Vekâletinin müsaadesile pansiyon açılabilir. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Efendim; leylî 
ve nehari kelimeleri yerine, yatı ve gündüz keli
melerinin konulmasını rica ederim. 

Bütçe Encümeni Mazbata muharriri Kemal Za-
im B. (Konya) — Yatı kullanılıyor ama yatılı lise 
dediğimiz yoktur. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Yatı liseleri 
densin. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü
şane) — Arkadaşlar; kanunlarımıza, bütçemize gi
ren kelimeleri tamamen türkçeleştirmek için bira/, 
tavakkuf ettik, gördük kü ; bütün mevzuatımızdaki 
arapça ve acemce kelimelerin muaddillerini, esaslı 
bir surette tesbit edip bir cetvel halinde Heyeti Ce-

fll 46 numaralı matbua zabtın sonuna mer
buttur. I 

lülenize arz ve tasdik ettirdikten sonradır ki ; bu 
kelimelerin değiştirilmesi imkânı hasıl olabilecek
tir. Bunu yapmadan evvel bunları değiştirirsek, 
bir çok karışıklıklar hasıl olur, meselâ: har
cırah kelimesi bütçemizde ver bulmuştur ve 
hatta bu nam ile bir de kanunumuz vardır. Mese
lâ buna yol masrafı kanunu diyelim, halbuki ayni 
kanunda yol masrafı diye ayrıca bir faslı mahsus 
vardır ve harcırah mefhumunda; yol masrafından 
başka, ikamet yevmiyesi, seyahat yevmiyesi var
dır. Divanı Muhasebata dedik ki, böyle bir şey yap
sak, harcırah masrafı yerine yol masrafı desek na
sıl olur? Yol masrafına tekabül eden kısmı vize 
ederim. Onun haricinde kalan kısmı vize edemem 
dedi. Gördükkü mevzuatımıza karışmış olan ya
bancı kelimeleri böyle birden bire değiştirdiğimiz 
takdirde; bir çok karışıklıklar olacaktır. Bunun 
için biz böyle aklımıza kekliği gibi acele yapma
ğa cesaret edemedik arkadaşlar. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Arkadaşlar; b;a 
bir çok değişiklikler, bir çok inkilâplar yaparken, 
memleketin hayrı bunu icap ettiriyor, memleketin 
saadeti bunu istiyor diye hiç düşünmeksizin yaptık. 
Halka kanun yapıyorsunuz. 

ibrahim B. (İsparta) — Kanunun Türkçesini 
bulun. 

Besim Atalay B. (Devamla) — Arapça da de
ğildir. Bari siz söylemeyin hocam, böyle şeylere 
bilen karışsın. 

Düşünmeden değiştirdik, vaptık ve iyi olduğu
na kaniiz. Fakat halkın dilinden söz söylemeğe, 
halkın dilinden kanun yapmağa gelince; her ta
rafta her kesin başı kalktı. Mevzuat; mevzuat ne
dir efendiler; Türk için ceza yapılmışsa, Türk için 
türen varsa, Türk için tüzükatın varsa, ancak 
Türkçe olacaktır. Bu memleket ancak düşünüşün
de, söyleyişinde, kazancında ne vakit öz Türk o-
lursa o vakit kurtulmuştur. Halâ daha manasını 
iyice bilmediğimiz, söyliyemediğimiz arapça, acem
ce tabirleri, mevzuatımıza girmiştir diye, bir keli
meyi bile atamıyoruz. 

Hayır efendiler bu kelimeler gelişi güzel atıl
mış değildir. Ben bunlarla yirmi sene uğraşmış ar
kadaşınızım. Burada mücadele ettiğim arkadaşlar 
vardır. Hiç bir kelime, Türkçenin içine yabancı 
olarak geçmemelidir. 

Nasıl bir yabancıyı, Türk memleketi içinde, 
başı boş gezmeğe müsaade etmiyorsak, böyle arap
ça ve acemce ve diğer yabancı kelimelerin yerleş
mesine, kökleşmesine, bundan sonra kail olamayız 
arkadaşlar. 

Bu nasıl halkçılıktır? kime kanun yapıyoruz? 
Bu okunan kanunları kaç türk anlar ve nihayet 
halkı, her vakit şikâyet ettiğimiz avukatların 
eline düşürmüş olacağız. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Onlar da ekmek yi
yecek. 

Besim Atalay B. (Devamla) — Yiyecek fakat, 
o kadar da değil. Halkın okuyacağı kanunu ken
di dilile yapmalıylız. Bu memlekette ancak o hâ-
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kim olacaktır. Tekrar ediyorum. Türk; kendi 
kafasile düşünmedikçe, kendi dilile söylemedikçe, 
onun yasaları kendi dilile yazılmadıkça, bir türk 
milleti vardır dimeye sıkılıyoruz arkadaşlar. 

Bir çok karışıklıklar olurmuş, bir millet ana 
dilie söylerse mi karışıklık olur ? hiç bir şey olmaz. 

Efendiler; harcırahı tercüme etmek istersek, 
yol harçları, ikametgâh yerine, oturma harçları 
denir, hepsinin yerine bir türk kelimesi konabilir, 
bunun için biraz duygu ister, biraz kendini ver
mek ister. Bundan hiç bir karışıklık ta vücude 
gelmez. Biz bunu gelişi güzel ortaya atmıyoruz. 

Yatı liseleri deriz, ve zaten sultanî kelimesi
nin değişmesi için ben takrir verdim, eski zabıt
larda vardır, değiştirdiler, lise yaptılar, ne ise 
lise yapılsın. 

Bunlar rast gele akla gelerek yapılmış şeyler 
değildir. Hepsi bir aşk üzerine bir kanaat üzerine 
ve bir kafadan doğan bir his üzerine yapılmıştır. 

Arkadaşlar, kendi dilimle söylediğim ve kendi 
dilimle yazdığım zaman, göreceksiniz ki ; hiç bir 
karışıklık olmıyacak ve bütün işler yürüyecektir. 

Naim Hazim B. (Konya) — Besim Bey arkada
şımızın hararetli fikirlerine ben de bütün ruhum
la iştirak ederim. 

Esasen bu teklif ettikleri kelimeler yabancı de
ğildir, üç dört sene evvel çıkan Maarif Vekâleti 
teşkilâtı hakkındaki kanunda kabul edilmiştir. Bi
naenaleyh istimaline hiç bir mahzur yoktur. 

Reis — Mütalea var mı efendim? Besim Bey 
teklifiniz nedir? 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Yatı ve gündüz 
liseleri.... 

Maarif Encümeni Mazbata Muharriri İbrahim 
Alâettin B. (Sinop) — Efendim; Besim Atalay 
Bey arkadaşımızın bahis buyurdukları sözler su
reti umumiyede gayet doğru ve muvafıktır. Şüp
he yoktur ki bahsettikleri aşk bütün Âzayi Kiram
da vardır. Bu mesele ile kendileri daha fazla iş
tigal ettiklerinden, daha çok heyecanla bunun 
lehinde bulunabilirler. Bu da haklarıdır. Ancak 
burada leyliye mukabil yatı kelimesinin kabul e-
dilmesi kanunda bir ittiratsızlık yapacaktır. Çün
kü bir defa leylî talebe var, ona mukabil niharî 
talebe var. Bu tabirleri korken leyliyi ifade ettiği 
gibi nehariyi de ifade etmelidir. Yatı talebe diye
ceğiz, nehariye gündüzlük talebe demek lâzımdır. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Gündüz talebesi. 
İbrahim Alâettin B. (Devamla) — Sonra ma

dam ki tadilât yapacağız, kanun lisanı hakkın
da bu tadilât cari olmalıdır. Eğer Besim Atalay 
Beyefendi daha evvel kanun hazırlandığı zaman 
müracaat etmiş olsalardı, bütün kanunlara daha 
evvel müdahale etmiş olsalardı belki kelimeler a-
rasında değişiklik ve ahenk olabilirdi. Bu kanun 
pansiyon kanunudur. Pansiyon kelimesi, leylî 
kelimesinden daha evleviyetle değişmek ihtiyacın-
dadır. Bunu hepimiz hissediyoruz. Bendeniz de 
Hasan Fehmi Beyefendinin mütaleasındayım (Doğ
ru sesleri). Kanun daha vazih anlaşılsın diye leyliyi 

değiştirmek mecburiyetindeyiz dersek, daha evvel 
pansiyonu kaldırmak lâzımdır. Halk pansiyonu 
daha fazla anlamaz, yalnız yatı kelimesini koy
makla maksadımız temin edilmez amma hissimizin 
şiarı gösterilmiş olur diye bilirler. Kelimeleri türk-
çeleştirmek, memleketi millî dil hususunda heye
canlandırmak için bu nevi sembollere, timsallere 
ihtiyaç yoktur. Yaptığımız şey ek olmamalı, mü
kemmel olmalıdır. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Arkadaşlar, A-
lâettin Beyefendi güya bana cevap verdi. Ken
disi Maarif Encümeninde ve maarif ile uğraşmış 
arkadaşımızdır, kendisi ittıradı meydana getire
cek surette kanunun öbür yerlerinde bulunan ke
limeleri ne diye türkçeye çevirmemişler, türk va
tanında türk memleketi, türk evlâdı için yapılan 
kanunun türkçe olması icap etmez mi1? sonra yatı 
kelimesi leyliyi ifade etmez mi, yahut yatı mek
tepleri diye ifade edilemez mi? Pek alâ ifade edi
lir. Bu ifadeler söylene söylene anlaşılır. Satın 
alma komisyonu dendi, her kes güldü, iş bölümü 
dendi, buna da her kes güldü, fakat söylene söy
lene her kes alıştı gitti, bu gibi şeyler yavaş ya
vaş olur. Meselâ; Müdafaai Milliye Vekâleti hiç 
düşünmeden « satın alma komisyonu » dedi ne ol
du? pek alâ oldu? Hem de gayet ey i oldu ve pek 
alâ söylene söylene her kes alıştı gitti. 

Ben bunlara müdahale etmeliymişim. Benim 
Maarif Encümeninden geçen bir kanundan ne ha
berim olabilir. Ancak ben burada vazifemi ya
parım. Bu nevi sembollere ihtiyacımız yokmuş. 
Evvelâ şunu söyliyeyim, türkçe konuşulmasını 
isterim. Ben hiç bir zaman sembol yapmam. Asıl 
maksat ne ise onu ifade ederim. 

Sonra ek yapmışım. Ben ek nedir bilmem, nasıl 
konuşursam ve nasıl görüşürsem öyle hareket ede
rim, olduğum gibi görünür, göründüğüm gibi olu
rum. Yazdığın lügate bak; baştan aşağıya bozuk
tur. Bunu insan vatan evlâdının eline vermeğe sı
kılır. ( Handeler ) . 

Reis — Besim Atalay Beyin teklifini nazarı 
itil);.re alanlar . . . Almıvaular . . . Nazarı dikkate 
alınmamıştır. Maddeyi aynen reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Pansiyon talebesinden alınacak 
ücret pansiyonun bulunduğu yerdeki ücretli leylî 
mektep ücretinin aynidir. :jeylî mektep yoksa pan
siyon ücretini, mahal!.! vilâyet encümeninin ve be
lediyenin mütaleasını alarak Maarif Vekâleti tayin 
eder. 

Pansiyon ücretleri üzerinden hiç bir suretle ten
zilât yapılamaz. 

İbrahim Alâettin B. ( Sinop ) — Efendim; bu 
maddenin son l\krası pansiyon ücretleri üzerinden 
hiç bir suretle tenzilât yapılamaz şeklindedir. Ma
arif Encümeninin maddesinde büyle bir ka-
yit yoktur. De tat en pansiyonlarda tenzilât yapıl
maması muhik gibi görünüyor fakat bunun mah-
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zurlu olduğunu nazarı dikkatinize arz etmeği vazi
fe biliyorum efendim. 

Pansiyonlarda tenzilât yapılmazsa, diğer ücret
lerden tenzilât yapılmak müteamel olduğu için 
ikilik vücude getirilecektir. 

Yapılan tenzilât nedir? 
Maaşı az olan veyahut ik^veya daha ziyade ço

cuğu olan Devlet memurları çocuklarının ücretin
den % 20 tenzilât yapılır. 

Bu tenzilât kaldınlacaksa hepsinden kaldırıl
malı, devam edecekse hepsine şamil olmalı. Yarın 
talebeden birinin ebeveyni müracaat edecek, % 20 
istifade etmek üzere çocuğunun mektebe kabulünü 
istiyecek. Ona, asıl leylî kısım kapandı, pansiyona 
girsin diyecekler. O vakit ta tenzilâttan istifade 
edemiyecek, bu ıttıratsızlığa meydan verilmemesi 
için maruzatta bulundum. 

Bütçe Encümeni M. M. Kemal Zaim B. (Konya) 
— Efendim; Bu kaydi Bütçe Encümeni ilâve etti. 
Kaydin ilâvesindeki maksat şudur: 

Filvaki leylî mekteplerde bu tenzilât mevcut
tur. Memur çocuklarından % 20 tenzilât yapılı
yor, sonra müteaddit çocuğu olan kimselerin de 
ikinci, üçüncü çocuklarının ücretlerinden tenzilât 
yapıyor. Bu pansiyonlar yalnız leylî mekteplerde 
tesis edilecek değildir. Maarif Vekâletinin teklif 
ettiği kanun lâyihası diğer niharî mekteplerde de 
pansiyon açılması salâhiyetini istiyor. Düşündük-
ki ; meselâ İsparta gibi bir yerde niharî mektebe 
mülhak olarak bir pansiyon açılmış, bu pansiyo
na da herkes çocuklarını vermiştir. Pansiyonun 
ücreti belediyenin ve vilâyet encümeninin müta-
leası alınarak tesbit edilecektir. 

Demek oluyor ki ; bu müessese doğrudan doğ
ruya oraya giren çocukların verdiği para ile ve o 
çocukların hesabına idare edilecek bir müessese-
olacaktır. Bu takdirde bu müesseseye alınacak 
memur çocukları ücretinden, diğer çocuklarını 
vermiş olan insanlar zararına, tenzilât yapmağa 
hak ve salâhiyetimiz olabilir mi? (Hayir sesleri). 
Memur fakirdir. Zaruret içindedir. Diğerleri 
için de ayni şey varittir. Binaenaleyh Bütçe En
cümeni böyle bir tenzilâtı kabul etmemiştir. Son 
karar Heyeti Aliyenizindir. 

Naim Hazim B. ( Konya ) — Diğer mektep
lerde de tenzilât yapmağa imkân yok mudur? Me
selâ Galatasaray gibi. 

Kemal Zaim B. ( Konya ) — Galatasaraym a-
çığmı resmî mektep olduğu için Devlet kapatmak
tadır. 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane ) — 
Pansiyonların açığını Devlet kapatamaz. Pansiyon 
ücretini çocukların velileri tediye eder. Bunun 
içindir ki ; bu kanunla pansiyonda okuyacak olan 
çocuklara mükellefiyet tahmil ^ e t m e ğ i muvafık 
görmedik. Leylî mekteplerde^enzilât yapılır. 
Çünkü açığını Devlet kapatır. 

Maarif En. M. M. ibrahim Alaettin Bey ( Si
nop ) — Bu kanunun metninde musarrahtır ki, 
pansiyon ücretleri, bulundukları yerlerdeki leylî 

mektep ücretinin ayni olacaktır. 
Yani yüzde yirmi tenzilât yapılmakla çocukla

rın ebeveynine dahi fazla para tahmil etmiyoruz. 
Eğer böyle bir şey olsaydı, hakl'an vardı. Kemal 
Zaim Bey arkadaşımız buyurdular k i ; bu pansi
yonlar talebe hesabına açılmış olduğu halde ne 
hak ile memur çacuklanndan tenzilât yapabiliriz? 
Bu memur çocukları., lehine, diğerlerinin zararına 
tenzilât yapmak demektir. Fakat biz talebeden 
para alarak pansiyon açıyoruz. Lâkin ayni zaman
da bu sermayeye Devletin de, yani Maarif Vekâ
letinin de hissesi inzimam ediyor. Orada bina var
dır, depo vardır. Çalışan muallimler vardır, ambar 
memurları ve depo memurları vardır. Hükümetin 
gösterdiği bu kadar suhuletlere karşılık halkm 
maaşı az veya birden fazla çocuğu olan memurla
ra yardım göstermesi varit ve makul değil midir? 
Bundan maada diğer bir sebep daha arzetmiştim 
ki ; ona cevap vermediler. Mekteplerin muamelâ-
tındaki ıttıratsızlık eshabı emlâkten birisinin ço
cuğuna yapılan muamele ile memur çocuklarına 
yapılan muamele arasındaki aykırılık ne olacak
tır? eğer bu fıkra ilâve edilmiyecek olursa bu ay
rılık mevzubahs olmıyacaktır. Binaenaleyh ben-
denizce bunun kaldırılması behemehal lâzımdır. 

Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri Kemal Za
im B. (Konya) — Efendim; esasen leylî mektep
lerde pansiyon açılması gayri tabiî bir şeydir. Ma-
heza tahsisatın mütehavvil olmamasından dolayı 
vücuda gelmiş bir zaruret olduğu içindir ki ; bu 
tedbire müracaat olunmuştur. 

Bu ayni zamanda, bütçede alınacak leylî tale
be adedi, tahsisat miktarile tayin edildiği için, 
fazla talebe alabilmek gayesile bulunmuş bir ted
birdir ve encümenimiz bu tedbiri daha iyi bir şekle 
getirmek için Maarif Vekâletinden bir temenni
de bulunmuştur. Maarif Vekâleti de bu hususta 
daha esaslı bir şey hazırlamağı vadetmiştir. Bu ka
nunla asıl istihdaf edilen şey; nehari mekteplere 
mülhak olan pansiyonlardır. Bu pansiyonlar hak
kındaki mütaleamı demin arzettim zannediyorum. 
ki ; bu suretle açılacak pansiyonlardaki memur 
çocuklarına tenzilât yapmak için diğer çocukların 
gıdasını tenkis ederek, bunların açığını ödemek 
bendenizce, gayri kabildir. (Doğru sesleri). 

Hakkı Tarik B. (Giresun) — Bir sual efendim; 
encümen namına verilen izahatten anlıyoruz ki ; 
İbrahim Alaettin Beyin mütaleası pansiyanlarm 
varidatı noktai nazarından kabul edilmiştir. Aca
ba (pansiyonların varidatı müsait olmadıkça ten
zilât icrası caiz olamaz) şeklinde bir tadile muva
fakat etmzeler mi ? 

Bütçe Encümeni M. M. Kemal Zaim B. (Konya) 
— Bununla, pansiyonları idare edenlere çok fazla 
bir takdir hakkı verilecektir zannederim. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Hiç bir hakkı tak
dir yoktur. 

Kemal Zaim B. (Konya) — Bir pansiyon, vari
dat müsait değildir de tenzilât yapmıyacak ve di
ğer bir pansiyon, varidatım vardır diye tenzilât 
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yapacak ve böylece vasi bir hakkı takdir bırakıl
mış olacaktır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
İkinci maddedeki ( pansiyon ücretleri üzerin

den hiç bir suretle tenzilât yapılmaz) fıkrasının 
kaldırılmasını teklif ederim. 

Sinop 
/ . Alâettin 

Reis — İbrahim Alâettin Beyin teklifini kabul 
edenler , . . Etmiyenler . . . Kabul olunmamıştır. 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Pansiyonun idaresi mektep mü
dürüne mevdudur. 

Leylî mekteplerle ayni bina dahilinde tesis 
olunan pansiyonlarda mektepte vazifeten gece hiz-
metlerile mükellef olan muallimlerden gayri bu 
hizmetlerle tavzif edilecek muallimlere vazifedar 
olanlara kıyasen pansiyon varidatından aynca 
ücret verilir. Mektebin diğer muvazzaf memur
larına pansiyon işleri dolayısile ücret verilemez. 
Leylî mektep binalarının haricinde veya neharî 
mekteplere mülhak olarak tesis edilen pansiyon
larda mektebin muallimlerinden veya hariçten is
tihdam edilecek memurlara leylî mekteplerdeki 
nisbetler dahilinde pansiyon varidatından ücret 
verilir. 

Pansiyonlarda vazife gören müdür, muallim ve 
memurlar meccanen yemek yerler. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Pansiyon açılacak mahallerde 
bina ihtiyacı olduğu ve millî emlâkten münasip bina 
bulunduğu takdirde Maliye Vekâletinin muvafa-
katile bu bina pansiyon için bedelsiz olarak tahsis 
edilebilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — Pansiyon talebesinden alınacak 
ücret leylî mektepler talebesinden alındığı gibi 
taksitle alınır. Ancak son taksit iki müsavi kıs
ma ayrılarak birinci kısım mart, ikinci kısım ha
ziran iptidasından tahakkuk ettirilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6 — Pansiyonlarda alınacak ücret 
ve mekülât bedelleri varidat bütçesinde açılacâl 
pansiyonlar varidatı faslına irat ve pansiyonların 
tesisat, idare ve iaşe masrafları ile kullanılacak 
memur ve müstahdemlerin ücretleri Maarif Vekâ
leti bütçesinde açılacak pansiyonlar masrafı fas
lına masraf kaydolunur. 

îbraihim Alâettin B. (Sinop) — Efendim, hü
kümetin, Maarif Encümeninin, Bütçe Encümeni 
tarai'ındam kaldırılmış altıncı maddesi vardır. O-
nun hakkında iza-hatta bulunacağım, bu madde 
şudur: 

« Pansiyonlara mevcut ücretli talebenin % 10 
ıı nisbetinde meccani talebe de kabul edilebilir. 
Meccani talebenin intihap ve kabulleri (915) nu
maralı kanuna tevfikan yapılır. Pansiyon meccanî 
leylî talebesi de 1237 ve 1484 numaralı kanunların 
ahkâmına tabidirler ». 

Pansiyonlara meccanî talebe kabul edilmesi ih
tiyacı, bilhassa bu günün çok cebrettiği kat ' î bir 
ihtiyaç şeklinde, karşımızda bulunduğu için, biz 
bu maddeyi kabul etmek ıstırarında kaldık, önü
müzdeki sene ve bundan sonra belki bir çok sene 
zarfında, meccanî talebe kabulüne imkân yoktur. 
Pansiyon konunile böyle bir imkânın temini, fıka-
ra çocuklarından yüzde onunun, diğerlerinin yap
tığı, yapabildiği imkândan müstefit olmalarına 
yarayacaktır. 

Gerçi bundan evvel pansiyon ücretlerinden hiç 
bir tenzilât yapılmaması kabul olunmuştur. Fakat 
Maarif Encümeninin kararı olduğuna ve işin çok 
mühim olmasına göre bunu arzetmek mecburiye
tindeyim. 

Eğer Heyeti Celileniz bu husustaki ıstırarı na
zarı dikkate alırsa ve Maarif Vekili Beyefendi de 
bu bapta bizi tenvir buyururlarsa zannederini ki 
bunun ehemmiyeti daha fazla takdir buyrcılacak-
tır. 

Akçuraoğlu Yusuf B. ( İstanbul ) — Maarif 
Vekili Beyefendi bizi tenvir buyururlarsa çok eyi 
olur. 

Bütçe En. M. M. Kemal Zaim B. ( Konya ) — 
Efendim Bütçe Encümeninin meccanilik hakkında
ki noktai nazarı, tenzilât hakkında olduğu gibi
dir. Yani ayni mülâhaza bunlar hakkında da va
rittir. Hali hazırda liselerde Devlet hesabına oku
makta bulunan 1300 leylî meccanî talebe vardır. 
Bu sene de alınırsa bilmiyorum, daha Maarif büt
çesini görmedik - kaça baliğ olacaktır. Muallim 
mekteplerinde de senede 800 - 900 kadar meccanî 
talebe alınmaktadır. Zannederim ki meccanilik 
hududunun bu kadar genişlemesi memleketin 
istitaatile mütenasip değildir. Hatta memleketin 
istitaatınrn bir az da fevkindedir. Onun için mec
canî talebe hududunu daha ziyade genişletmek bu 
cihetten doğru olmadığı gibi, demin arzettiğim 
mülâhazalar dolayısile, bilhassa neharî mekteplere 
mülhak olarak açılacak pansiyonlara meccanen fı-
kara talebe alınmasının doğru olmadığı mülâha-
zasındayız. 

Akçuraoğlu Yusuf B. ( İstanbul ) — Evvelâ 
bendeniz eyice anlıyamadım. Pansiyonun bütün 
varidatı, sırf pansiyona yazılan talebenin verdiği 
ücretten mi ibarettir"? 

Kemal Zaim B. ( Konya ) — Evet. 
Akçuraoğlu Yusuf B. ( İstanbul ) — Hemen 

hemen ayni tarzda olan ecnebi pansiyonlarında 
böyle bir miktar fıkara çocuğu almak kaydi ts-
tanbulda var mıdır, yok mudur? 

Kemal Zaim B. ( Konya ) — Bilmiyorum Ma
arif Vekili Beyefendi cevap verirler. 

Akçuraoğlu Yusuf B ; (İstanbul) — Maarif 
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Vekili Bey buhususta bizi her iki meselede tenvir 
buyursalar çok iyi olur efendim. 

Maarif Vekili Saat B. (B«rsa) — ibrahim Be
yefendi arkaÖaşnnızm ve Kemal Zaim Beyefendi 
arkadaşımızın mütekabil fikirleri her iki cihetten 
de tamamile varittir. Hükümet gerek yüzde yirmi 
tertzilât ve gerekse yüzde on nisbetinde meccani 
talebe alınmasını esas itibarile arzetmişti. Fakat 
Heyeti Celileleri "tarafından yüzde yirmi tenzilâtlı 
talebe %-abul edilmemesine nazaran evleviyetle 
meccani talebeyi de Heyeti Celilenin kabuledip 
etmiyeceğmi fimdiden takdir -edemem, yalnız Hü
kümet #11 îâyibayı Heyeti Celilelerine arzettiği za
man böyle bir imkânın teminini düşünmüştü. Fil
vaki meecanî talebe hakikaten, Kemal Zaim Beyin 
buyurdukları gibi 1300 ve muallim mektepleri ta
lebeleri de hesap edilİTse belki daha ziyade olabi
lir ve bu da bütçemizde «pi yekûn tutar. Fakat 
memleketimizde hiç kimsesi olroıyan ve fevkalâde 
bir zekiiyâ malik ötem, elinden tutulacak derece
de fakir çocuklar vardır. 'Böyle bir zekâyı inkişaf
tan mahrum etmemek de bütün memleketimizin 
içtimaî taavünü noktai nazarından bir vazifedir. 
Eğer yapmak imkânı varsa, tabiî Heyeti Celileleri 
bunu takdir buyururlar» Yak tensip buyurmazsa 
ve bütçemizin vüsat kesbettiği bir zamana kadar 
tehirini arzu buyururlarsa, yeniden almak istedi
ğimiz meccanileri, almak imkânı hasıl oluncaya ka
dar tabiatile tehir ederiz. 

Demin de arzettiğim gibi Heyeti Celileleri, ev
velkini muvafık ve musip görmediklerine nazaran, 
ikinciyi de muvafık görüp görmemeleri takdiri 
âlilerine vabestedir. 

Hasan Fehmi B. (öüanüşane) — Pansiyonlara 
meccani talebe almak demek, pansiyonların ücre
tini veren talebenin parası ile Devlet hesabma yüz
de on nisbetinde .... 

AkçuTBoğlu Yusuf B. (İstanbul) — Devlet de
ğil, millet! (îkısi birdir sesleri) 

Haaan Fehmi B. {Devamla) — Devlet hesabına 
yüzde on nisbetinde fazla çocuk okutmak demek
tir. Eğer meccani talebenin adedini arttırmak lâ
zım gelirse, Maarifin bütçesine tahsisat konula
rak bunları leylî mekteplerde okutmak mümkün
dür. Böyle yapılmayıpta neharî mekteplere taal
lûku olan ve masrafı doğrudan doğruya talebenin 
parasile temin edilen pansiyonlarda memleket he
sabına, Devlet hesabına ayrıca çocuk okutmak, 
bendenizce doğru değildir. Zira küçük kasaba ve 
kazalarda leylî mektep olmadığına ve her yerde de 
orta mektep bulunmadığından ve liselerin de vi
lâyet merkezlerinin pek azında mevcut olduğuna 
göre, her memlekette açılması lâzım gelen ve açıl
masında çok fayda olan bu pansiyonları okumak 
hevesinde bulunan ve kendini okutacak vaziyette 
olan çocukların ellisinin, yirmisinin, otuzunun bir 
araya gelerek, tesis etmeleri üzerine bir külfet 
tahmil edilmiş olur. 

Kâzım Pş. (Diyarbekdr) — Zenginler versinler. 
Hasan Pehari B. (Devamla) — Bunun mahi

yeti ; okumak istiyenlerin okumak için sarf edecek-
; ieri paradan adeta bir vergidir, başka bir şey de-
' ğildir. Bundan ayrıca âmme menfaati için bir 
j vergi ayırmağı biz doğru bulmadık (Vergi değü-
dir sesleri). Yüz lira alacaksak, misal olarak arze-

j diyorum, yüzde on aldığımız takdirde 110 liraya 
ı iblâğ lâzım gelecektir. Bunun çok acı misalini 
; leylî mekteplerde gördüğümüz için izaha mecbur 
kaldım. Leylî mekteplere, 1340 bütçe kanunu
nun bir maddesile, alınacak meccani leylî talebe, 
ücretli leylî talebenin yüzde ellisini tecavüz ede
mez, diye Heyeti Celileniz bir hüküm kabul etti. 
Şu veya bu şerait altında kabul edilen meccani ta
lebenin adedi, tedricen tezayüt etti ve senelerin 
icabatı, ücretli leylî talebenin adedi tenezzül etti. 
Kabul edilmiş bulunan meccani leylî talebenin 
mektepten çıkarılması doğru olamazdı ve olamaz. 
Maarif Vekâleti bunları muhafaza zaruretinde kal
dı. Bunun neticesi, kanun yüzde elliyi tecavüz 
edemez dediği halde, meccani leylî talebeye, üc
retli leylî talebenin yüzde yüzü olarak müsavi bir 
hale geldi. 

1926 senesinde yine bu vaziyeti ıslah için, He
yeti Celileniz müstakil bir kanun kabul etti. Yine 
evvelce izah ettiğim bir şekilde, devlet bütçesin
den meccani talebenin iaşe karşılığı tamamen ve
rilmediği için, ücretli talebenin miktarı düştü. 
Bu gün dahi, bu iki kanuna rağmen, bin üç yüz 
küsur ücretli talebe, bin üç yüz küsur da mecca
ni talebe vardır. Çünkü meccani talebenin masra
fını karşılamak için devlet bütçesinden lüzumu 
veçhile muavenet edilmesine binaen, ücretli ta
lebenin ücretleri; Galatasaray Lisesinde 400, diğer 
liselerde 300, 250 olarak tutuldu. Bunun neticei 
ameliyesi, daha fazla vatandaş okutalım derken, 
bilâkis parasile okumak heves ve arzusunda bulu
nan vatandaşların ücretli ve leylî olanlarının ade
dinin tenakusu oldu. Bu gün arzettiğim iki ka
nun Heyeti Celileniz tarafından lâğvedilmemiştir. 
Leylî meccani talebenin adedi, ücretli talebenin 
yüzde «îlkini tecavüz etmez hükmü baki olduğu 
halde, tatbikat ve hadisatm bu icbarı bu gün bu nis-
beti yüzde yüze çıkarmıştır. 

Akçuraoğlu Yttsuf B. ( İstanbul ) — Bu ona 
benzemez. 

Hasan Fehmi B. (Devamla) — Yusuf Beyefen
di! tamamen aynidir. Ücretli talebenin adedinin 
tedricen düşmesine rağmen meccani talebe mekte
be bir defa kabul edildiği için çıkarılamadı ve çı
karmak da doğru değildi. Behemehal tahsillerini 
ikmal ettirmek zarureti vardı. İşte bu suretle mü
savi vaziyete geldiler. Bu arzettiğim mesele, Devlet 
bütçesiie idare edilen aksama aittir. Şimdi pansi
yonlara yüzde on nisbetinde meccani talebe alalım, 
dediğimiz zaman masr'afi pansiyonlarda mukayyet 
talebe verecek ve bundan dolayı da seneden sene
ye miktarları tenakus edecektir. Bunun neticesi; 
ücretsiz talebe açıkta kalır. Bu gün meccani talebe 
kanunun taym ettiği miktarm bir misil fevkinde 
bulunmaktadır. Bunu ıslah etmek lâzımdır. Ya 
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kanunları tadil veya Maarif bütçesine tahsisat 
koymak icap ediyor pansiyonlara da meccani tale
be alınacaksa, Maarif bütçesine tahsisat konu. 
Yoksa bu meccani talebenin ücretlerini, pansiyo
na getirecek talebeden almak ve onların ücretleri
ni, pansipon ücretlerine ilâve etmek, zannederim 
ki; hiç bir zaman doğru değildir. 

İbrahim B. (İsparta) — Efendim; bu üç. yüz. 
dört yüz lira eski rayice göre kabul edilmiştir. 
Halbuki şimdi zamanla havayici zaruriye fiyatları 
değişmiştir. Bu hususta Bütçe Encümeni bir şey 
düşünmüş müdür? 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — İleride Maarif bütçesi görüşülürken bu 
meseleyi arzederim. 

Akçuraoğlu Yusuf B. (îsanbııl) — Arkadaşlar; 
evvelâ iki noktanın çok sarih olarak taayyün et
mesi lâzımdır. Bu noktaların birincisi şudur: ev
velâ, mevzubahs olan mesele bütçe ile alâkadar de
ğildir. Devletin parasına taallûk etmez. Saniyen 
Kemal Zaim Beyin dediğine göre, mesele leylî 
mektepler nezdinde açılan pansiyonlara ait değil, 
öyle buyurdular. Fakat bendeniz öyle olmadığını 
zannediyorum. Onun için o tarzı müdafaa doğru 
değildir. 

Kanuna göre gerek leylî ve gerek neharî mek
tepler nezdinde hariçte pansivonlar mevzubahistir. 
Bu iki nokta tavazzuh ettikten sonra ise meselenin 
sırf bir tesanüdü içtimaî meselesi olduğu anlaşılır. 
Buyurdukları gibi bütçeye ait olan bir meselede 
yapılan gayri kanunî bir hareket bu gün hiç. bir 
delil, illüstrasyon teşkil etmez. Orada memur efen
di kanuna muvafık surette hareket etmemiş, Ma
arif Vekili Beyefendiden sorarız. Kanunen yüzde 
elli alması icap ederken niçin yüzde seksen almış? 
böyle kanuna mugayir hareketinden dolayı memur 
efendi mesuldür. Bunun mesuliyetinin ise, mevzu
lunuz olan meseleye taalluku yoktur. 

Gelelim asıl meseleye: 
Efendiler; şimdi Kâzım Paşa Hazretlerinin 

bana söyledikleri gibi ki ; asker idare etmiş bir 
zattır, pek alâ bilirler, yirmi kişi için hazırlanan 
karavanadan 22 kişi yemek yiyebilir (Aç kalır ses
leri). Aç kalmaz. Binaenaleyh her hangi bir vari
datla, meselâ yüz kişinin, bilfarz verdiği on bin 
lira ile; bu miktar hiç artınlmaksızın dahi, yüz 
kişi daima yemek yiyebilir. Fakat bu ciheti bir ta
rafa atalım. Bir kişi yüz lira veriyormuş, meccani 
on kişi ilâve edildiği için yüz beş lir;a verecek, ya
ni beş lira fazla verecek ... 

Efendiler; bu gün hepimizin demokratik hü
kümetimizin, halk hükümetinin takip ettiği gaye, 
memleket dahilinde tesanüdü içtimaiyi, adaleti 
içtimaiyi temin etmektir. Hatta onun içindir ki, 
Hükümet bu teklifi yapmıştır, ve Maarif Encüme
ni de bunu kabul etmiştir. Her halde zengince va
tandaşlar, çocukları için % 5 fazla vermekle -
çünkü onlar refah halindedir - zekî, müstait, te
rakki edecek, memlekete hizmet edebilecek olan 

vatandaşlardan bir fakir çocuğunun da kendi ço
cukları arasında feyiz bulmasını, memlekete nafi 
malûmat almasını, zannediyorum ki, türk vicda-
nile, samimî vicdanla mutlaka kabul edecekler ve 
müteşekkir olacaklardır. Binaenaleyh mesele: bi
ri fakir diğeri zengin olan iki vatandaşın, zengi
nin fakiri tutarak bu memlekete müşterek hizmet 
etmelerini temin etmektir. Binaenaleyh Hükümet 
tarafından getirilen, Maarif Encümeni tarafından 
kabul edilen bu maddenin, sizler tarafından da 
kabulünü rica ederim. 

Vasıf B. (İzmir) — Bütçe Encümeni Reisi Muh
teremi Hasan Fehmi Beyefendi Maarif Vekâletinin 
leylî meccani talebe hakkındaki kanunun mefadı-
na tamamen mugayir olarak, nisbeti geçtiğini 
söylemişlerdir. Vaziyetin böyle olup olmadığını 
tabiî Hükümet ve bizzat Bütçe Encümeni bilirler. 
Onu mevzubahs edecek değilim. Yalnız Heyeti 
Celilenizin iki defa Maarif Vekili olmak şerefini 
kazanan arkadaşınızım. İlk vekilliğim zamanında 
öyle bir kanun yoktu. İkinci vekilliğim de zaten 
kırk gün devam etmiştir. Vekillik zamanında hiç 
bir leylî meccani talebe kabul etmemiştir. Bunu da 
tavzih ve arz için söz aldım. 

Süteyman Sırrı B. (Yozgat) — Ücretli leylî 
talebeden (300) lira almıyor. Bu para her halde 
bir talebeyi tamamile iaşe edebilir. Bir mektepte 
yüz ücretli talebe olsa, elli de meccani olacaktır. 

Akçuraoğlu Yusuf B. — Elli değil yüzde on
dur. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Liseden bah
sediyorum. Yüz ücretli efendi ücretlerini vere
mezlerse mektep idaresi bunları çıkarmaz mı 1 (Çı
karır sesleri). O halde elli meccani talebeyi çıkarır
ını? f Hayır sesleri ) . 

Pansiyon meslesine gelince: esasen bunlar üç 
yüz lira vcrmiycceklcr. Belediye, encümeni vilâ
yet toplanacaklar, memleketin rayicine göre bir 
miktar tayin edeceklerdir. Şimdi pansiyonlarda 
on efendi vardır, bu on efendi birinci taksiti ver
diler, ikincisini vermediler, biz vaz geçtik dediler, 
o halde onda bir nisbetindeki bu meccani talebenin 
ücretini kim verecek 1( Yusuf Beyefendi verir ses
leri). Şu halde encümenin noktai nazarı muvafık
tır. 

Maarif Vekili Esat B. (Bursa ) — Yusuf Bey
efendinin sordukları ve muhterem Vasıf Beyefen
dinin işaret buyurdukları, bir sualin meskût kal
maması için maruzatta bulunacağım. 

Efendim; geçen sene bütçesinde böyle bir kayit 
tesbit edilmiştir." Yani, (2600) talebenin (130Ö)ü 
ücretli diğer nısfı olan (1300) ü de meccani leylî 
olmak üzere, Heyeti Celilenin tasdikinden geçmiş
tir. Yaptığımız muamele buna istinat etmekte
dir. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Muhterem 
arkadaşlarım; bendeniz iki kanundan bahsettim. Bu 
kanunlar mevcuttur. Arzu eden arkadaşlar kanun 
mecmualarından aynen okurlar. 

Bendeniz bu hususta izahat verirken, hilafı 
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kanun muamele yapıldı şeklinde bir şey söyleme
dim. Hadisat böyle getirdi dedim, ve sebebini 
de arzettim. Ücretli talebe adedi ücretlerin çok 
olmasından dolayı tenakus etti. Meccani talebe
yi çıkarmak mümkün olamayınca, müsavi derece
ye geldiği için, Bütçe Encümeni de bütçenin ke
narına - kanunu tadil değil Heyeti Celilenizin ka
rarına iktiran eden bir formül değil - ufak bir 
şerh koydu. (1300) ü ücretli, (1300) ü meccani
dir dedi. Bunun kanuna ne dereceye kadar mu
vafık olduğu, ayrı bir meseledir. Fakat filen 
ücret çok olduğu için ücretli talebe adedi düşerek 
arada nispetsizlik olduğunu ve bu nispetsizlik iza
le için de mektepten meccanileri çıkarmak acı bir 
şey olacağını nazarı dikkate alan Bütçe Encüme
ni, bütçenin kenarına böyle bir şerh vermiştir. 
Binaenaleyh çocuklarını okutmak ihtiyacında 
olan ebeveynin, bu ihtiyaçlarına cevap ve
ren böyle bir şerhe cidden lüzum vardır. Fakat 
bunu ben tecviz etmem. Arkadaşlar, ücretli ta
lebe ile meccaniler arasında büyük bir fark olursa, 
bunun neticesinin maarif için de semere verece
ğini zannetmiyorum. Bilâkis aksi tesir olacak, 
yekûn tenakus edecektir. Bu mevzuda esasen Sü
leyman Sırrı Bey arkadaşımızın da söylediği gibi, 
ücretlerin kaç kuruş mukabilinde okutulabileceği 
düşünülürken onlara, bu para ile mutlaka diğer 
hemşerilerimizi de okutacaksınız diye bir külfet 
tahmil etmek ve onu da kanun haline getirmek 
doğru değildir. Eğer idarei hususiyeler kendi 
bütçelerinden bir tahsisat ayırarak talebe alır
larsa o başkadır. Fakat kanunla pansiyonalra, 
okuyacak çocuklara, sizin paranızla başkaları da 
okuyacak ve sizin ekmeğinize başkaları da müş
terek olacak, şeklini bendeniz muvafık görmüyo
rum. 

Ahmet İhsan B. (Ordu) — Muhterem Beyler; 
memleketimizde yapılan ilk leylî mektep, yarım 
asır evvel ihdas edilen mülkiye mektebidir; ki ben 
de oraya girdim. Orada ilk leylilik yapıldığı za
man, 10 ücretliye mukabil bir tane meccani alın
ması ve o meccaninin de hem çalışman ve hem de 
muhtacı muavenet olması lâzım idi. Şimdi de böy
le midir? yani bedavacılar, kanunun ahkâmına 
mutabık olarak mı alınıyor, yoksa gayri mutabık 
mı? Vekil Beyin vereceği cevaba kanaati kâmi-
lem vardır. Vasıf Beyefendi de, kırk günlük ve
killiğim zamanında leylî talebe almadım demekle 
buraya hafif bir temasta bulundular. Bendeniz 
istiyorum ki; meccani alınacak efendiler, hem 
çalışkan, zekî ve hem de hakikaten muhtaç ol
sunlar. 

Sormak istediğim şudur ki ; acaba alınan ley
lî talebe hakikaten bu evsafta mıdırlar. 

Maarif Vekili Esat B. (Bursa) — Muhterem 
îhsan Beyefendinin sordukları suale cevap olmak 
üzere, bir kaç kelime arzedeyim. Bu alınmış olan 
meccani talebe, (915) numaralı kanuna tevfikan 
alınmıştır. Geçen sene alınmış olanlar da bu su

retle alınmıştır. 
kanun diyor ki : alınacak meccaniler, ücretlilerin 
yarısını tecavüz edemez ve bunlar tamüssıhha ola
cak, çalışkan ve zeki olacak, orta tahsili takip et
mek için iktiza eden servete malik bulunmıyacak, 
müsabaka ile alınacak ve bu şartlan haiz olan ço
cukların adetleri çağalırsa, evvelâ şehit zadeler in
tihap edilecek, sonra yetimler intihap edilecek, bü
tün bu meccani talebe kabulü için konmuş olan 
şartlar bunlardır. İhsan Beyefendinin sualine ce
vap olmak üzere bunu arzediyorum. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Müzakere kâfidir. Bütçe Encümeninin madde

sinin reye konmasını arzederim efendim. 
2 -VI -1931 

Mersin Mebusu 
8. Fikri 

Reis — Müzakereyi kâfi görenler . . . Görmiyen-
ler . . . Müzakere kâfi görülmüştür. 

İbrahim Alâettin B. (Sinop) — Encümen na
mına bir kaç kelime söliyeceğim efendim. 

Reis — Müzakere kâfi görülmüştür. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Hükümet teklifinde ve Maarif Encümeni tadi

linde 6 numara ile mevcut oları ve meccani talebe
ye ait bulunan maddenin ipka ve kabulünü teklif 
ederim. 

Sivas Mebusu 
/ . Alâettin 

İbrahim Alâettin B. (Sinop) — Teklifimi izah 
edeceğim. 

Reis — Teklifinizi reye koyacağım efendim. 
Takriri nazarı dikkate alanlar . . . Almıyan-

lar . . . Nazarı dikkate alınmamıştır. 
Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 

edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Pansiyonların merbut bulunduğu 
mekteplerin muallimlerile neharî talebesi tabelâ 
mucibince nüfus başına isabet edecek ücreti ver
mek şartile pansiyon tabelâsına dahil olarak ye
mek yiye bilirler. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler. . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Pravantoryumlara da, bu kanun 
ahkâmı dairesinde açılacak pansiyonlarda ibate 
ve iaşe ve tedavi edilmek üzere ücretle talebe ve 
muallim kabul olunabilir. Ücret miktarı Maarif 
Vekâleti tarafından tesbit olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler. . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — 1023 numaralı kanun hükmü 
mülgadır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanun 1 haziran 1931 tari-

- 1 5 9 -



İ : 17 26^**381 C : 1 
hinden muteberdir. 

Beis '— Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul1 edilmiştik. 

MADDE 11 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

Ifcei»—Kabul edenler . . . Etmiyenler .. .Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitti. İkinci mü
zakeresine geçilmek için bir itiraz var mı ? (Hayır 
sesleri). 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmiştir. 
Bu gün müzakeremiz hitam bulmuştur. Meclis, 

cumartesi günü saat 14 te doplanacaktır efendim. 
Kapanma saati : 17 

~j^3*-3». • * «J-4MP-' 

T. B. M. M, Matbaası 



Sıra No 45 
Kütahya Vilâyeti mebusluğuna intihap olunan Alâettin ve 
Halil Beylerin mazbatalarının gönderildiğine dair 3/50 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Mazbataların Tetkiki Encümeni 

mazbatası 

Başvekâlet 9 -Yi - 1931 
Muamelât Müdürlüğü 

Sayı : 6/1617 .:".• 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Kütahya vilâyetinden mebus intihap olunan ve mazbataları tasdik edilnıiyen Mustafa ve Tev-
fik Beylerin yerlerine Meclisi Âlice ittihaz buyrulan karar üzerine bunlardan fazla rey alan Uşak 
ve Tavşanlı Belediye Reisleri Alâettin ve Halil Beylere ait mahallince tanzim olunup Dahiliye 
Vekâletinden gönderilen mazbatalar lef fen takdim olunmuştur, efendim. 

Başvekil 
îsmet 

İhzar Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
M. Tetkik Encümeni 20 - VI - 1931 

Esas No: 3/50 
Mazbatalar Tetkik Encümeni Reisliğine 

Kütahya dairei intihabiyesinden Uşak Belediye Reisi Alâattin ve Tavşanlı Belediye Reisi Halil 
Beylerin intihaplarına dair olup Encümenimize havale buyrulan mazbatalar tetkik edildi. 

İntihap kanununun 17 inci maddesine nazaran belediye reisleri intihaptan iki ay evvel istifa et
miş olmadıkça bulundukları dairei intihabiyelerdenmebus intihap edilemiyeccklerinden intihabı vaki
in muteber olmadığı bittetkik anlaşılmıştır. Büyük Millet Meclisi dahilî nizamnamesinin 21 inci 
maddesine tevfikan yeniden intihap yapılmak üzere mazbataların reddine karar verildi. 

Reis M. M. Âza Âza 
Vasıf Bifat Hacim 
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Mazbatalann Tetkiki Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. Tetkik Encümeni 20 -VI - 1931 

Esas 3/50 
Yüksek Reisliğe 

Kütahya dairei intihabiyesinden mebus intihap olunan Uşak Belediye Reisi Alâattin ve Tavşanlı 
Belediye Reisi Halil Beylerin ekseriyet kazandıklarına dair olan mazbataların reddi hakkındaki 
Talî komisyon kararı encümen heyeti tOöttflıiyesince bittetkik tasvip edilmiştir. 

Meclisi Âliye arzedilmck üzere takdim olunur. 

Reis Rs. V. M. M. Kâtip Âza Âza Âza Âza 
Tokat Balıkesir Afyon Bolu 

Aziz Süreyya Muzaffer İzzet Ulvi Rifat Şükrü Rıfat 

Âza Âza 
M. Subri Hasan Raşit 

Âza 
Baha Tali 

Aza, 
Fazıl Ahmet 

Âza 
A. Münir 
Âza 

Hacim 

Âza 
Mustafa 
Âza 

Âza 
Vasıf 

Âza 

Âza 
/ / . Tahsin 

Âza 
K. Zaim 



Sıra No 3 8 
Veraset ve intikal vergisi kanununun tadiline dair 1/32 
numaralı kanun lâyihası ve Adliye, Maliye ve Bütçe Encü

menleri mezbataları 

T. G. 
Başvekâlet . 12-71-1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6/430 / * 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Veraset ve intikal vergisi tadilâtına dair Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heye
tinin 11- I I -1931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu* 
cibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktnzasmın ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

Esbabı mucibe 

Umumî esaslar 

Veraset ve intikal vergisi 1 haziran 1926 tarihiııdenberi vergilerimiz meyanına girmiştir. Bu 
vergiye ait 3 nisan 1926 tarihli ve 797 numaralı kanunun birinci maddesi hükmü gayet geniş ve istis-
»alara ait maddede ise son derece dar tutulmuş olduğundan tatbikatta menafii umumiyeye hadim 
cemiyetlere, hayrî ve dinî işlere vaki teberrüat ve sadakaların da vergiye tabi tutulması gibi ne
ticeler meydana gelmiştir. 

Bundan maada, veraset ve intikal vergisi kanunu, kanunu medeniden evvel kabul edilmiş ol
duğundan, bu vergiye ait hükümler bilâhare mevkii mer'iyete giren kanunu medenî hükümleri ile 
de hemahenk bulunmamıştır. Bu ahenksizlik bilhassa karabet derecelerinde, mirastan mütevellit 
intifa haklarının vergiye sureti tabiiyetinde sarih bir tearuz ve haksızlık tevlit etemktedir. 

Veraset ve intikal vergisi kanunu, vergi kanunlarında aranılması lâzım gelen tertibi ve vuzuhu 
kâfi derecede haiz olmadığı gibi; intikalâtın resmî, hususî teşekküller tarafından vergi idarele
rine ihbarı keyfiyeti kâfi derecede temin edilmemiş ve bahusus müeyyide ile tahkim edilmemiş 
bulunduğundan bazı hadiselerde kanunun tatbikatı müşkülâta uğradığı da vakidir. Ve nihayet ve
raset ve intikal vergisi kanununu, heyeti umumiyesi itibarile hududu mükellefiyeti tayin noktasın
dan da gayri vazih ve ihtilâflara sebebiyet verecek bir mahiyeti haiz bulunmaktadır. 

Bütün bu noksanları ikmal etmek ve kanunu kabili tatbik bir hale getirebilmek arzusile tadilât 
projesi ihzar edilmiştir. 

Veraset ve intikal muamelâtı, mazide olduğu gibi, bir kaydiye ve harç mevzuu olarak dar bir 
çerçeve içinde kalmamıştır. Bir taraftan beynelmilel münasebatm seneden seneye inkişafı ve diğer 
taraftan veraset ve intikal muamelâtını, biraz ağırca teklif etmek kanaatinin her memlekette 
yerleşmesi bu mevzuu çok nazik bir vaziyete sokmuş ve muhtelif memleketlerin vergi prensipleri
nin yekdiğerine uymaması da mükerrer vergi alınmasını intaç eylemekte bulunmuştur. 

Veraset vergisi kanununu tadil ederken bu nok taya bilhassa ehemmiyet vermek lüzumu hissedil-
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iniş, beynelmilel mukavelenamelerle kahul edilen esaslar nazarı it ibare alınarak, vergi ta rh ı noktasın
dan iki esas kabul o lunmuştur : 

1) İkametgâh esası, 
2) Emvalin T ürk iyede bulunması. 
İkametgâh ı Türk iyede bulunan müteveffanın gerek Türk iyede gerek ecnebi memleket lerde bu

lunan bilûmum emvalinin vergiye tabiiyeti- zarur idi r . >Şu şart la ki, ecnebi memleket te bulunan em
val üzerine eğer veraset vergisi tar l ıedi lnüş ise Türk iyede t a h a k k u k ett ir i len vergiden bu mik ta r 
tenzil edilecektir . Ecnebi memleket te vefat eden şahsın, Türkiyedeki emvali vergi mevzuu ıne-
yamndad ı r . Bu emvale taa l lûk vı\^\ı bir borç varsa vergi ta rh ında nazarı itibare alınır. 

İkametgâh tab i rde kastet t iğimiz mana kanunî ikametgâhın ifade ettiği dar mana değildir . Bu 
ikametgâh tab i rde , kanunî ikametgâh mefhumunu da dairei şümulüne a la rak müteveffanın veya 
tasa r rufu yapan şahsın ticarî, iktisatlı, malî muamelâtının bulunduğu ve tedvir edildiği mahalli ve 
müteveffanın vefatından evvel muhafaza etmek niyetile tayin ettiği ikamet yerini yani bir kelime 
ile (malî ikâmetgâhı) istihdaf olunmuştur. 

Birinci Madde — Bu madde ile bir şahıstan diğerine ivazsız olarak her hangi bir suretle intikal eden 
mülkiyet hakki le nak i t ile kabili temsil olan diğer her nevi h u k u k ve menafiin vergi mevzuuna ir 
hali istihdaf edilmiştir. Ancak bu hukuk ve menafi tabir ine çok vasi bir mana verilerek esasen ver 
gi mevzuuna dahil olması maksut olııuyan ve takip ve tahkikında da müşkülât görülen ar iyet ler 
gibi bazı hak la r ve menfaat lar bu mevzudan hariçbırakılnıak üzere (kanunlar ına göre tescile tabi ) 

kaydının ilâvesine lüzum görülmüştür . Veraset tar ik i le vaki intifa hakları da bu hukuk ve mena 
fiin aksamından madut isede kanunu ıuedenininTH) uncu maddesi mucibince kanunî intifalar, \n 
pu siciline kaydedi lmemiş olsa bile ona muttali olanlara karşı derıneyaıı edilebilmesine ve menkul 
süs etmesine nazaran bu suret le vaki intifa hak fa edecek kimseye teslimi ve alacağın devrile tees 
süs etmesine nazaran bu suret le vaki intifa haklar ı (tescil) kaydının şümulünden ihraç edilebil 
inek için ayrıca tas r ih olunmuştur . 

İkinci madde — "Birinci madde mevzuuna dahil olupta muhtelif sebepler dolayısile vergiden is
tisnası mülâhaza edilen bazı intikaller bu maddede tesbit edi lmişt i r : 

1) Devlet nıüessesatına vaki intikallerin vergiden istisnası muvafık görülmüştür . Burada (Devlet 
müessesatı) tabirine (umumî, hususî ve mülhak bütçelerle idare edilen) kaydının ilâvesi su ret ile istis
nanın hududu çizilmek istenilmiştir. 'Bu meyanda köylerin şahsiyeti maneviyesine vaki intikallerin 
istisnası da köyün terakki ve inkişafına hizmet noktasından münasip bulunmuştur . 

2) Hayr ı maksat lar la tesis olunan müessesaia vaki intikallerin bu vergiden istisnası içtimaî ta-
avün esaslarile hemalıeıık telâkki edilmiştir. A ı c a k ta tb ika t ta (umuru hayriye) tabir inin medlu
lünü tayin etmek müşkülâtı bais olacağından hangi müesseselerin bu istisnadan istifade edebilecek 
leri fıkrada tahdidi bir sure t te tasrih olunmuşlur . 

;i) (ierek ev eşyasına kıymet takdir i ve bunların zahire ihracı hususunda ve gerekse yakın akra
baya intikal eden menkul emvalin . tahkik v e t e s b i t i n d e eski kanunun ta tb ika t ı sırasında görülen 
müşkülâ t hasebile İm fıkra vazoluıınıuştur. 

4) "Bu fıkra t a tb ika t t a mevcut müşkülât dolayısile tesbit edilmiştir. 
f>) Kur diplonıatike mensup zevat her memleket te o memleketin rüsum ve tekâlif inden istisna 

olunduğu cihetle, mütekabiliyet şart ile, bu vergiden de istisnaları muvafık bulunmuştur . 

<j) Âmmenin emniyet ve selâmeti için hayat la r ın ı feda eden asker ve j anda rma efradının varis
lerinden vergi aranı lmaması muvafık olacağı nıülâhazasile bu fıkra tesbit olunmuştur . 

[ içüneü madde — K a n u n u medeniye göre te reke mirasçılarına bilûmum h u k u k ve vecaibile inti
kal ederse de ta rh iya t bu kanunda yazılı şekiller dairesinde ifa ve ikmal edilebilmek üzere henüz 
kendi namına vergi tarhedi lmeden ölen mükellefin mirasçıları tarafından temsil olunacağının tas
rihi lüzumlu görülmüştür . 

Dördüncü madde — in t ika l eden emval, h u k u k ve menafiin ve varislerle lehlerine intikal vaki 
olan kimselerin muhtelif yer lerde bulunması ihtimali mevcut o lduğundan vergiyi t ahakkuk ettir
mek vazifesi ölen veya tasar rufu yapan kimsenin ikametgâhının bulunduğu mahal varidat idaresi-
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ne tevdi edilmiştir. Bu ikametgâhın ecnebi memleket lerde bulunması halleri de derpiş edilerek fık
raya ona göre hükümler konulmuştur-. 

Beşinci madde — Bu maddenin ilk fıkrası müterakki nisbetin intikal eden umum kıymetler üze
rinden hesap edileceğini ifade ve verdinin mat rahın ı bir hükmü mahsus ile t ay in e tmek maksat la-
i'ilo vazolunmuştur. İkinci fıkra ile matrahın t esintine mükellefler ta raf ından yerilecek beyanna
melerin esas it t ihaz olunacağı kabul edilmiş ve int ikalin nev ' ine »'üre işbu beyannameler muhte
viyatının neden ibaret bulunacağı tasr ih olunmuştur . Beyannamelere intikal eden menkul mal lar 
kıymetinin ilâvesi takdir i kıymet noktasından faideü «öpülmüş ve fakat gayr i menkul emvalin 
kıymetleri vergi idaresince hususi hükümler ine göre bilhesap tayin olunacağına nazaran beyanna
mede bunların yalnız mahal ve mevkii ve evsafı umumiyesile hangi var idat idaresinde mukayye t 
bulunduğunun derc.ile iktifa edilmişti. 

Altıncı madde — K a n u n u medenî mirasçı lar için üç aylık mirası re t müdde t i kabul et t iği ci
hetle beyanname müddet in in bu hükümle t enazurunu temin nok tas ından veraset tar ik i le vaki 
int ikaller için eski kanundak i müddet üç aya tenzil olunmuş ve sair suret ler le vaki int ikal lere 
ait beyannameler hakk ındak i bir aylık müddet kâfi görülerek ipka edilmiştir. 

Sekizinci madde -— Kski madde hükmü aynen alınmıştır . Yalnız ikametgâhı ecnebi memleket te 
bulunan bir şahsın Türkiye dahil indeki emvaline vergi ta rhedi l i rken yalnız Türkiyede vergiye ta
bi menkul ve gayri menkul emvale taa l lûk eden rehin, ipotek gibi borçların kabul edilebileceği 
bu maddeye ilâve olunmuştur . 

On beşinci madde —- Menkul mallar kıymetler inin mükellef t a ra f ından verilen beyannamede 
gösterileceği kabul edilmekle beraber, beyannamelerde noksan kıymet iraesine meydan bırakma
mak ve beyanname verilmediği takdi rde , intikal ettiği varidat idaresince fesin t olunan, menkule 
emvale resen kıymel takdir etmek üzere bir takdiri kıymet heyeti teşkili muvafık bulunmuştur . Bu heyet, 
kıymet takdir i hususunda bazı kayı t lara tabi t u t u l m ı y a r a k serbest bırakılmış, yalnız borsa bulu
nan yerlerde alım satımı borsaya tabi emval kıymetler inin heyetçe t akd i r inde borsa f iyatlarının 
esas tutulması kabul edilmiştir. Tereke tahr i r edilen veya defter tutma veya resmî tasfiye talepleri 
vuku bulan ahvalde tereke kıymeti sulh mahkemesince kanunu medenide yazılı hükümler dairesinde 
tayin ve kabul olunacağına göre bu suretle k ıymet ler i t aayyün edecek menkul emvale, ayrıca 
kıymet takdir i zait görülmüş ve üçüncü fıkra bu mülâhazaya binaen tesbit olunmuştur . Ancak 
bu kanun mucibince gayri menkullerin vergiye mat rah ittihaz edilecek kıymeti , t akd i r sureti le 
tayin olunmayıp intikal tar ihindeki vergilerine göre hususî hükümler ine tevfikan tesbit edildiğin
den bu f ıkraya gayri menkul ler ithal edilmemiştir . Sulh hâkimlerinin tereke tahr i r inden t a h a k k u k 
idaresini haberdar etmesi, hazine hukukunun yakinen takibini temin noktasından faideli görül
müştür . 

On altıncı madde — Tescile tabi hukuk ve nıenafiin bu kanun mucibince vergiye m a t r a h it t ihaz 
edilecek kıymetlerinin tapu harçlar ı kanunile t enazuru temin edilmek üzere bu kabil hukuk ve 
nıenafiin t apu sicillinde, kayıt l ı bedelleri, bedelleri tay in edilmemiş ise t apu harc ına m a t r a h itti
haz edilen kıymetleri esas tu tu lmuş tur . Toprak altında meknuz olan maadin kıymetlerinin takdi
rine fennen imkân mevcut olmamakla beraber bu kıymetlerin başka bir suret le tesbiti. de m ü m k ü n 
olmaması hasebile bunlar ın ve bu arada çıkarılmış olan cevahirin kıymetler inin on beşinci madde
de yazılı komisyona ikisi İkt isat Vekâlet ince ve biri mükellefler t a ra f ından int ihap ve irae edi
lecek üç zatın il t ihakile teşekkül edecek heyet ta raf ından takdi r i zarurî bulunmuştur . 

On yedinci madde - - ( îayri menkul malların yergi kayı t lar ına nazaran kıymetini tesbit e tmek 
mümkün olduğundan bu bapta ayrıca takdir i kıymet icrasına lüzum görülmemiştir . Ancak ölüm 
veya intikal ta r ih inde vergi idaresince mukayye t kıymet veya i ra t lar ı bu lunmıyan ve esasen arazi 
ve emlâk ve müsakkafa t vergileri mevzuatına göre bu ta r ih te kendiler ine kıymet veya i ra t t akdi r ine 
imkân mevcut olmıyan hallerde gayri menkul enn-al kıymetler inin on beşinci maddede yazılı ko
misyon ta raf ından , sırf veraset ve intikal vergisine m a t r a h i t t ihaz edilmek üzere, t akd i r i muva
fık bulunmuş ve bu keyfiyet ikinci fıkra ile tesbi tolunmıış tur . 

On sekizinci madde — Bu maddeye merbut cetvel lerde karabet, dereceleri tashih o lunarak bun-

http://derc.il
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İarın kanunu medenî ile kabul edilen karabet derecelerile tenazuru temin edilmiş, nisbetlerde tar-
hiyatı teshil noktasından kesirler kaldırılmış ve mükellefler lehine bazı ufak tadiller yapılmıştır. 

On dokuzuncu madde — Veraset tarikile vaki intifa haklarının hususî mahiyeti itibarile bun
ların 16 inci madde hükmüne ithali ve kıymetlerinin takdiri suretile vergilerinin tahakkuk etti
rilmesi cihetine gidilmiyerek, bu hakkın taallûk ettiği mülkiyet kıymetinin tamamı üzerinden 
tarhedilecek vergiden muayyen bir kısmının intifa hakkı sahibi ve mütebaki kısmın da mülkiyete 
sahip olan kimse tarafından tediyesi esası kabul edilmiştir. İntifa hakkı zata mahsus olduğu ve 
mirasçılara intikal edemiyeceği ve sahibinin vefatile bu. hak çıplak mülkiyet sahiplerine rücu 
edeceği cihetle müntefi ve malikin vergiden tediyesi kabul edilen muayyen kısımların intifa sahi
binin yaşına göre tebeddülü muvafık bulunmuştur. 

Yirminci madde — İkametgâhı Türkiyede bulunan bir şahıstan gerek veraset dolayısile ve ge
rek sair suretlerle diğer eşhasa intikal eden bilcümle emvalin vergi ile teklifi gaye ittihaz edilmiş-
tr. Ancak vergide mükerrerliğe sebebiyet verilmemek üzere ecnebi memleketlerde bulunan menkul 
ve gayri menkul malların vergilerinden bu memleketlerde alındığı sabit olan veraset ve intikakyer 
gisinin tenzili esası kabul olunmuştur. 

Yirmi birinci madde — Yapılan tarhiyatı mükellefe tahriren tebliğ edileceğinin kanunda tasrihi 
icap ettiği cihetle bu madde tertip edilmiştir. 

Yirmi ikinci madde — Her ne kadar vergi matrahına mükellef tarafından verilen beyanname mün-
derecatı esas ittihaz edilmiş ise de beyannamelerde noksan ve yanlış malûmat itası veya bunların 
hiç verilmemiş olması takdirlerinde matrahın idarî tahkikat ile tesbit zarurî bulunmuş ve bu madde-
de intikal eden servetten bir kısmının beyannameye ithal edilmemiş veya cins ve mahiyetleri vergi zi
yama sebep olacak surette yanlış veya miktarları noksan gösterilmiş olanlar hakkında ne suretle 
muamele ifa edileceği tasrih olunmuştur. Ancak bu maddede yazılı intikaller için mükellef tara
fından beyanname verilmiş olduğuna göre, bu kanun mucibince vergi matrahının esas ittihaz edilen 
beyanname mündcrccatının doğrudan doğruya idarî tahkikat ile tebdil ve tağyiri muvafık görüleme
diği için bu tahkikatın ya iki şahidin şahadetine veya resmî müessese kayitlarına veya gayri resmî 
müesseselerin kanunen muteber kuyut ve vesaikına müstenit bulunması şart koşulmuştur. 

Yirmi üçüncü madde — Bu maddede yazılı hallerde mükellef tarafından beyanname verilmemiş 
olduğuna göre, diğer vergilerde olduğu gibi; tarhiyat için sadece idarî tahkikat icrası kâfi görül
müştür. 

Yirmi dördüncü madde — Mükellefin tabiî bir hakkı olan ( itiraz ) bu madde ile tesbit edilmiş-
• tir. Eski kanunda itiraz için yalnız bir merci kabul olunduğu halde projede bunun ikiye iblâğı 

tetkikatın seri bir surette ve lüzumunda mahallin de icrasını temin gayesine matuftur. Tarholunan 
vergiye mükellef tarafından itiraz edildiği halde bu itiraz tetkik ve karara raptedilmeden, ver
ginin tahsili cihetine gidilmesi muvafık görülmemiş ve bu itibarla verginin tahsili ya müddeti 
zarfında itiraz edilmemiş veya itiraz komisyonunca bu hususta kat ' î karar ittihaz edilmiş olması 
hallerine talik kılınmıştır. 

Yirmi beşinci madde — Vergi tatbikatının tevhidi noktasından böyle merkez bir komisyona lü
zum görülmüştür. 

Otuz birinci madde — Aksi sabit olmadıkça, menkul bir malın zilyedi onun malikidir. Bu itibar
la intikal eden emval ile esasen mükellefe ait bulunan emvalin yekdiğerinden tefrikındaki müşkülât 
nazara alınmış ve intikal tarihinden itibaren üç sene geçtikten sonra menkul mallerc vergi tarhedile-
miyeceği kabul olunmuştur. Bu maddenin ikinci fıkrası hükmünün, diğer maddeler hükümlerinden 
istidlali mümkün olmakla beraber, sarahat temini noktasından kanuna ithali faideli bulunmuştur. 

Otuz ikinci madde — Varidat idaresinin, ivazsız intikal hadiselerini muntazaman takip ve tah
kiki imkân altına alınabilmek için bu maddenin vaz'ma ehemmiyetle lüzum görülmüştür. Mahalle 
ve köy muhtarları nüfus kanunu mucibince esasen her ay Ölüm listesi vermekle mükellef iseler de 
tatbikatta karışıklıklara ve teahhürlere meydan bırnkmamak üzere keyfiyetin ayrıca mahallî vergi 
idaresine de bildirilmesi muvafık ve zarurî bulunmuştur. 

Otuz dördüncü madde — Eski kanunun bu maddesi aynen ipka kılınmış vo münasebeti dolayı-
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sile 32 inci madde hükmü bu maddeye zeylen ilâve kılınmıştır. 

Kırk beşinci madde — Bu madde ile, ister mükellef ister diğer bir şahıs tarafından, bir sahtekâr
lık ikar suretile hazineden vergi kaçırılması halinde yapılacak muamele tayin edilmiş ve sahte
kârlık şiddet sebebi addedilerek verginin beş kat istifası cihetine gidilmiştir. 

Kırk altıncı madde — Bu madde 32, 33, ve 34 üncü maddelerle tayin edilen vazifelerin müey
yidesi olmak üzere vaz ve tertip edilmiştir . 

Kırk sekizinci madde — Ayni mevzudan iki defa vergi alınmaması esasına binaen; eski.kanunda 
kıymet takdiri sırasında zikredilen bu hükmün* bu maddeye naklen projeye ithali muvafık bulun
muştur. 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. . : , : "-; " ' 
Adliye Encümeni. 21 -V -1931 

Karar No. 1 
Esas No. 1/32 ' 

Yüksek Reisliğe 

Veraset ve intikal, vergisi kanununun tadiline dair kanun lâyihası hakkında üçüncü devredeki 
encümen tarafından hazırlanan mazbata bu kere teşekkül eden encümenimizce de muvafık görüldü
ğünden havale mucibince Maliye Encümenine tevdi edilmek, üzere Yüksek reisliğe takdim lalındı. 

Reis M. M. Kâtip Âza Âza 
Manisa Kocaeli Yozgat, Çanakkale Kars 

Mustafa Fevzi Osman Niyazi Nazif 

Âza Âza Âza Âza, 
Erzincan Konya Antalya Balıkesir 
Abdiilhak T. Fikret Numan Vasfı 

Üçüncü devre Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 5 - III -1931 
Karar No. 23 , . . • , ; ; , ; 
E »as No. 1/841 ' ' *' ' f ; ' 'r , ; . 

Yüksek Reisliğe 

Veraset ve intikal vergisi kanununun tadiline dair Maliye Vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 
.12-1 [-1931 tarih ve 6/430 numaralı tezkeresile Adliye Encümenine havale edilen kanun lâyihası 
Maliye Vekili Abdülhalik Beyefendinin huzurile tetkik ve müzakere olundu: 

Veraset ve intikal vergisi kanununun tadilini icap ettiren sebepler esbabı mucibe lâyihasile Ve
kil Beyefendinin şifahî izahatına göre encümenimizce de kabulü muvafık görülmüş ve lâyihanın 
bazı maddelerinde aşağıda yazılan sebep ve mülâhazalarla bazı ilâve, tay ve tebdiller yapılmıştır. 

Birinci madde yerine kaim olacak maddede vergi mevzuunu teşkil eden intifa ve sair hakların 
vasiyet suretile de intikal edebileceğinden maddenin ikinci fıkrasına, (vasiyet) kaydı ilâve edil
miştir. 

Vergi istisnalarından bahis ikinci maddei kaimenin (3) numaralı fıkrası kanunun tadilini saik 
olan sebeplerin en mühimini ve en çok halk tarafından şikâyeti mucip bulunan ev eşyasının müs
takil bir fıkraya dercedilmesi tatbikatta kolaylığı müştekim olacağı mülâhaza edilerek o suretle 
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frkranm diğer kısmından ayrılarak 2 fıkra olmak üzere tefrik edilmiştir. 

Teklifin (4) üncü fıkrası hediye ve teberrülerin ancak (üç yüz) lirayı tecavüz etmiyen kıymet
teki! eri istisna edilmiş ise de bu şeklin hazineye temin edeceği faideye nisbetle ihdas edeceği müş
külât daha fazla olacağı muhakkak {»-örüldüğünden encümen tadilinin beşinci fıkrası asıl kanunun 
hediyelerde istisnaiyeti mutlak olarak kabul eden üçüncü frkrasT alınmak suretilc tertibi münasip 
görülmüştür. 

Muaddel beşinci maddeye sulh hâkiminin resin: idare veya resmî tasfiye suretilc vaziyet ettiği 
terekelerde beyanname verilmesinin mahkeme muamelesinin neticesinde uhdesine intikal edecek 
eşhasa tahmili doğru görülmediğinden bu mecburiyetin bu ahvalde mahkeme tarafından bildiril
mesine mütedair bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Beyannamenin varidat idarelerinden gayri o yerin en büyük mülkiye veya mal memuruna da 
verilebilmesi mükellefler için kolaylık olacağı düşüncesile altıncı maddeye bu yolda bir fıkra kon
muştur. 

Muaddel yirmi ikinci maddede beyannamenin mükellefler tarafından yanlış gösterildiği haller
de mal memurlarının yapacakları idarî tahkikata esas olacak mevat sayılırken şehadetin iki şa
hit tarafından vukuu zikredilmemişse de hukukî esasatımrz da şehadette nisap mev/ubahs olmıyaca-
ğmdan İni kayit kaldırılmıştır. 

Muaddel (23) üncü maddede ki kendilerinden istenen malûmatı vermiyen bu vergi mükellefle
rine tarhedilecek verdinin iki misli zamla istifa olunması ihmali bir harekete karşı ağır bir ce
za alınmasından encümen bu kabil hallerde yüzde elli zammı kâfi görerek teklifteki hükmü ta
dil etmiştir. 

Vergi hakkında temyize müracaatın mutlak olarak icrayı tehir etmemesi doğru ise de ba
zı ahvalde temyiz sebebinin maddî ve fahiş hatalara müstenit olabileceği ihtimaline binaen lü
zumunda vergiler temyiz komisyonunun icranın tehirine emir verebilmesi ihtiyaca uygun görüle
rek (25) inci muaddel maddeye bu yolda bir fıkra ilâve olunmuştur. 

intikal hâdisesini haber vermeğe mecbur olanlar arasındaki sulh hâkimleri kaldırıl
mış, çünkü yukarıda encümenin (5) inci maddeye ilâve ettiği fıkra ile maksat temin edilmiş oldu
ğundan burada yazılması fazla görülmüş ve (46) inci maddedeki ceza tertip edilenler arasından 
hâkimlerin hariç bırakılması maslahaien muvafık bulunmuştur. 

(45) inci maddedeki beş kat cezayi madelete uygun görmiyen encümen iki kata indirmiştir. 
Bu kanunun meriyetinden evvelki intikal ve hibelerde kanun hükmünün mutlak olarak cari olma

ması laiklik kaideleri iktizasından olduğundan buna muhalif olan asıl kanunun (50) inci maddesi il
ga edilmiştir. 

Lâyihanın bu tadilâtla kabulüne encümenimizce ittifakla karar verilmiş olup havale mucibince 
Maliye ve Bütçe Encümenlerine tevdii arzolunur. 

Ad. En. Ils. M. M. Kâtip Aza Âza Âza, Âza 
Manisa Kocaeli Balıkesir Balıkesir Antalya Kocaeli Yozgat 

Mustafa Fevzi Sıdâkaltin Sadık Osman Niı/azi Alime! Sahi lîafjıp A. llamdi 

Âza 
Kayseri ' \ ; " ; ' ' " ; ' * ' " '' "' : 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni [ 

Kurar No: 6 "M J; * " ".' 
Esas No: 2/32 " '' 

Yüksek Reisliğe 

Esbabı mucibe lâyihası 

Veraset ve intikal vergisi kanununun tadiline dair Maliye Vekâletince Başvekâletin 12/11/1931 
tarih ve 6/340 numaralı tezkeresile gönderilip Adliye Encümenince tetkik edilen kanun lâyihası En
cümenimize havale edilmiş olmakla Maliye Vekâleti Varidatı Umumiye Müdürü Cezmi Bey huzu-
rile tetkik ve müzakere olundu. 

Bu kanunun tadili hakkında gerek Hükümet ve gerek Adliye Encümenince beyan edilen esbabı 
mucibe encümenimizce dahi muvafık ve musip görülerek maddelerin müzakeresine geçildi. 

Birinci madde — Adliye Encümeninin tadili aynen kabul edilmiştir. 

Verginin mevzuu ve istisnaları 

Muaddel birinci madde : Adliye Encümeninin tadili aynen kabul edilmiştir. 
Muaddel ikinci madde : Bu maddenin birinci fıkrasına (Devlet müessesatile) tabirinden sonra vu

zuhu temin etmek ve tereddüde mahal bırakmamak için (belediyelere) kelimesi ilâve edilmiştir. 
İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci fıkralar Adliye Encümeninin teklifi veçhile aynen kabul edil

miştir. 
Encümenimizce beşinci fıkradan sonra menkul sadakalara ait olmak üzere (bilûmum sadakalar) 

namile altıncı bir fıkra ilâvesi muvafık görülmüştür. 
Altıncı ve yedinci fıkralar yedinci ve sekizinci fıkra olarak Adliye Encümeninin teklifi veçhile 

aynen kabul edilmiştir. 
Muaddel üçüncü madde: Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 
Muaddel dördüncü madde: Adliye Encümeninin tadili aynen kabul edilmiştir. 

Verginin matrahı 

Muaddel beşinci madde: Maddenin ilk fıkrasının sonu (matrah addolunur) yerine (kalan kıymet 
matrah addolunur) şeklinde tashih edilmiştir. Bu suretle manaya daha ziyade bir vuzuh verilmiştir. 

Mütebaki fıkralar tadil veçhile aynen kabul elilnıiştir. 
Muaddel altıncı madde: Bu maddenin (B) fıkrasında (üç gün) yazılmışla da bunun sehvolduğu 

anlaşıldığından Hükümetin teklifi veçhile (üç ay) olarak tashih edilmiştir. 
Muaddel sekizinci madde: tşbu madde müteveffanın vesaika müstenit borçları tenzil edilceği ya

zılmış isede murisin hali hayatında aleyhinde ikame olunan alacak davaları hakkında bir kayit konulma
mıştır. Bu ciheti nazarı itibare alan encümenimiz bu kabîl alacak davaları neticeleninciyc kadar 
dava edilen miktara muadil bir kıymetin vergiye matrah ittihaz edilmemesini ve neticeye talik olun
masını muvafık görerek maddeye buna ait bir fıkrailâve etmiştir. 

Kıymet takdiri 

Muaddel on beşinci madde — Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 
Muaddel on altıncı madde: Bu maddelerin ilk fıkralarındaki (diğer hukuk ve menafi kıymetleri) 

tabirinden maksadın (şahsî irtifak haklarile, ihtira beratı, mülkiyeti sınaiye ve edebiye ve saire) 
olduğu anlaşılmış ve bu cihetin mazbataya derci suret ile iktifa edilmiştir. Bunlardan bedel tayin 
edilmiyenler için (tapu harcına matrah ittihaz edilen kıymetler) yerine (15 inci madde mucibince 
ehli vukufa takdir ettirilen kıymetler) esası kabul edilmiş ve fıkra bu şekilde tadil olunmuştur. 

•"'.rn 
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İkinci fıkrada ise İktisat Vekâletince bir zatın bulunması kâfi görülerek madde o suretle tadil 

edilmiştir. 
Muaddel on yedinci madde: Hükümetin teklifi esas itibarile kabul edilmiştir. 
Ancak veraset vergisi için arazide, arazi vergisine matrah ittihaz edilen kıymet esas ittihaz 

edilmekte ise de bunlardan tadilât talebinde bulunul atı mahaller için bir sarahat olmadığından, fık
raya (arazi vergisi kanunu mucibince hususî tadilât talebi yapılmış ise tadil neticesine intizar olu
nur) kaydı ilâve olunmuştur. 

ikinci fıkradaki ( müsakkafat) kelimeleri (binalar") şeklinde tashih edildiği gibi birinci fıkra
daki (irattan hususî hükümlerine tevfikan bulunacak kıymet) yerine (bina iratları vergisine mat
rah ittihaz edilen iradın on misli kıymet) tabiri ikame olunarak mana tavzih edilmiştir. Yani tah
rir edilen gayri safî iradın itfa ve idame masrafı olarak Jc 20 si tenzil edildikten sonra bakiye kalan 
safî iradın on misli kıymet addedilecektir. 

Verginin nisbeti 

Muaddel on sekizinci madde: Kanun metnindeki (hibe) kelimesi (bağışlama) ve (bilâ ivaz) ke
limesi ise (ivazsız) olarak tebdil edilmiş ve merbut cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

On dokuzuncu muaddel madde: Adliye Encümeninin tadili veçhile aynen kabul edilmiştir. 
Yirminci muaddel madde: Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 
Yirmi birinci madde: Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 
Yirmi ikinci madde: Adliye Encümeninin tadili esas veçhile kabul edilmiş ise de burada (şahitle

rin) yerine (muhbirlerin) ibaresi konulmuştur. 
Yirmi üçüncü madde: Maddenin birinci fıkrasında münderiç yüzde yirmi eezayi ııaktî eneüme-

nimizce nisbetsiz görülerek fıkra yüzde on olarak tadil edilmiştir. 
İkinci fıkrada mal memurlarınca istenilen malûmatı vermek için tayin edilen (sekiz gün) müd

det az görülerek (on beş güne) iblâğ edilmiştir. 
Yirmi dördüncü muaddel madde: Veraset vergilerini itirazen tetkik edecek komisyon âzaları

nın adedi üç olarak kabul edilmiş ise de encümenimizce halkı temsil eden azanın bir fazla olması muva
fık görülerek dörde iblâğ edilmiş ve zammı iktizaeden azanın ticaret odası olan yerlerde ticaret 
odasınca olmıyaıı yerlerde diğeri gibi belediyece intihabı tensip olunmuştur. 

13u vergiye itiraz edenler istedikleri takdirde komisyonda şahsen ve bulunamadıkları surette 
taraflarından kendilerini temsil etmek üzere bir vekil vasıtasile hukuklarını müdafaa etmeleri mu
vafık görülerek maddeye olveçhile bir fıkra ilâve edilmiştir. 

(idare kararlarının son mercii tabiisi Şurayi Devlet olduğundan temyiz kararı üzerine mahke-
mci adliyeye müracaat olunamaz) kaydı ilâve olunmuştur. 

Muaddel yirmi beşinci madde : Adliye Encümeninin tadili aynen kabul edilmiştir. 
Muaddel otuz birinci madde : Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 
Muaddel otuz ikinci madde : Adliye Encümeninin tadili aynen kabul edilmiştir. 
Muaddel otuz dördüncü madde : Bu maddede Türk veya ecnebi sigorta şirketlerinde hasbelve-

rase hak sahiplerinin matluplarını alabilmeleri için veraset vergisinin tamamen tediye edilmiş ol
ması meşrut kılınmış, ancak veraset vergisinin tahakkuk ettirilmesi bazan çok uzun sürmekte ve 
varisler haklarından mahrum ve bu yüzden mağdur kalmakta olduklarından veresenin şirketler
deki matluplarının dörtte birinin vergi tediye edilinciye kadar tevkif il e mütebaki dörtte üçüunün 
tediyesi muvafık görülmüş ve madde buna göre tadil edilmiştir. 

Bankalardaki mevduatın da vergi mülâhazasile vereseye verilemediğine muttali olan encümenimiz 
kanuna ayni esas dahilinde bir fıkra ilâve etmeği tensip etmiştir. 

Muaddel madde 45 : Adliye Encümeninin tadili veçhile aynen 
Muaddel madde 46 : Hükümetin teklifi veçhile aynen 
Muaddel madde, 50 : 797 numaralı veraset ve intikal vergisi kanununun ellinci maddesine naza

ran kanunun mer'iyetinden evvel vuku bulan hibe ve intikal muameleleri; vukuları tarihindeki hare 
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ve tarfeye tabi tutulmuş ancak bunun için . kanu mm mer 'iyetinden itibaren iki sene zarfında mü
racaat şart konulmuştur. Bu müddet geçtikten sonra müracaat edenlerin menkul, gayri menkul mal
larının hibe ve intikal muameleleri ise veraset ve intikal vergisine tabi kılınmıştır. Veraset ve in 
tikal vergisi kanununun mer'iyetinden evvel hadis olan hibe ve intikal muamelelerinin iki sene zar
fında tasfiye ve ikmal edileceği tahmin edilmiş ise de vaki müracaatlara nazaran iki sene kaydının 
anlaşılmadığı veya bu müddetin mazeret hasebile geçirildiği ve bu yüzden de büyük bir ekseriyete 
ait muamelelerin ikmal edilmediği anlaşılmıştır. 

Esasen bir kanunun mer'iyetinden evvelki hadiselere müddet kaydile teşmili umumî hadiselere mu
vafık görülemediğinden kanunun bu kaydı ihtiva eden ellinci maddesini tadil zarureti hasıl olmuştur. 

Muaddel madde ile veraset ve intikal vergisinin mer'iyetinden evvel vaki hibe ve intikal muamele
leri mezkûr kanunun mer'iyetinden evvel cari olan tarifeye müddetsiz olarak tabi tutulmuştur. An
cak iki sene müddetin hitamı hasebile veraset ve intikal vergisine tabi tutulan kanunun mer'iye
tinden evvelki hibe ve intikal muameleleri için tarhedilen vergilerin henüz tahsil edilmiyenlerinin 
de ellinci maddede yepılan tadilâta tabi tutulması ve bu esas dahilinde muamelesini ikmal edenlerin 
vergilerinin terkini suretile umumî bir tasfiyeye gidilmesi muvafık görülerek ikinci muvakkat mad
de tanzim kılınmıştır. 

Madde 2 — Adliye Encümeninin tadili veçhile aynen kabul edilmiştir. 
Madde 3 — Hükümetin teklif ettiği dördüncü madde aynen 
Madde 4 — Hükümetin teklif ettiği beşinci ma de aynen 
Birinci muvakkat madde: Menafii umumiyeye hadim cemiyetlerle umuma mahsus ibadethane

lere ve meccani hastanelere ve darülaceze ve itamhaneJere vaki olan intikaller işbu kanunun bi
rinci maddesinin ikinci fıkrası mucibince vergiden istisna edilmiş olduğu cihetle bundan mukad
dem Tayyare, Hilâliahmer, Himayei Etfal gibi menafii umumiyeye hadim cemiyetlere tarhedil-
miş olan vergilerin alınması muvafık olmıyacağından muvakkat madde olarak bir kay din ilâvesi
ne lüzum görülmüştür. 

İkinci muvakkat madde : Bu maddenin esba bı nıucibesi ellinci muaddel madde esbabı muci-
besinde zikredilmiştir. 

Havale mucibince Bütçe Encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Mal. En. Rs. M. M. Kâtip Âza Âza Âza Âza 
Çorum Bayazıt Aydın Konya tzmir Balıkesir îçel 
İsmet İhsan Adna7i Refik Kâmil Emin Emin 

Âza Âza Âza Âza 
Diyarbekir Kocaeli 

Zülfü Ali 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 15 -VI -1931 
M. No. 38 
Esas No. 1/32 

Yüksek Reisliğe 

Veraset ve intikal vergisi kanununun tadiline dair olup Adliye ve Maliye Encümenlerince tetkik 
ve tadil edilen Hükümetin teklifi ve esbabı mucibesile beraber Adliye ve Maliye Encümenlerinin 
tadilâtı Maliye Vekili Abdülhalik Beyefendinin huzurile encümenimizde dahi tetkik ve müzakere 
olundu. 

Veraset ve intikal kanununun tadili hakkında Hükümet ve Adliye Encümeni tarafından serde-
dilen esbabı mucibe encümeninıizce varit görülerek maddelerin müzakeresint geçildi. 
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Encümenimiz maddelerin kısmı azanımda Hükümetin teklifinden, Adliye ve Maliye Encümen

lerinin tadillerinden birini muvafık görerek kabul etmiş yalnız muaddel 2, 5, 6, 15, 34 ve 50 inci 
maddelerde bazı tadilât icrasını lüzumlu görmüş ve Maliye Encümeninin teklif eylediği muvakkat 
ikinci maddenin tayyini zarurî telâkki eylemiştir. 

Muaddel ikinci maddede vergiden müstesna olanlar meyanına vazife başında ölen polislerin 
dahi ithali muvafık görülerek kabul olunmuştur. 

Muaddel beşinci maddenin üçüncü fıkrasında (hangi varidat dairesinde) yerine (hangi kaza 
varidat dairesinde) tabiri ikame edilmiştir. 

Muaddel altıncı maddenin birinci fıkrasında beyanname için tayin olunan ölümü takip eden 
üç aylık müddetler kâfi görülmemiş ölüm gibi bir hadiseden sonra aile efradına beyanname için 
lâzım gelen vesaiki ihzar ve hesaplan niyet hususunda daha geniş bir zaman bırakmak üzere bu 
müddetlerin dört aya iblâğı muvafık görülmüştür. 

Muaddel on beşinci maddede veraset tarikile intikal eden menkul malların ve müteveffanın 
müruru zamana uğramamış bulunan matlup senetlerinin hakikî kıymetlerini takdir etmek üzere te
şekkül edecek heyete teknik ve meslekî hususatta isabete daha ziyade yaklaşmak imkânını vermek 
üzere bu heyetin icabında meslekî eksperlerin mütaleasına dahi müracaat edebileceğinin tasrihi ka
bul olunmuştur. 

Muaddel on sekizinci maddeye merbut [1] numaralı cetvele yüz bir bin liradan yüz elli bin lira
ya kadar olan müntakil servetler için sekizinci bir sütun açılması verginin müterakki bir vergi olması 
itibarile münasip görülmüştür. 

Muaddel on dokuzuncu maddede intifa hakkını ihtiyar etmiş olanların yaşlarına göre verecekleri 
vergi nisbetile mülkiyet sahiplerine ait olan nisbetler tasrih edilmiştir. Ancak mülkiyet sahibinin ken
di hissesine isabet eden kısmı hangi tarihte tediye ile mükellef olduğu tasrih edilmemiş olduğundan 
mülkiyet sahibinin intifa hakkını haiz olandan evvel vukuu vefatı ihtimalinde vergiye iştirak ettiği 
halde mülkiyetten hiç istifade edememesi varit bulunacaktır. Vakıa bu takdirde mülkiyet sahibinin 
veresesinin bu haktan istifade edebileceği iddiası serdedilebilirse de bu veresenin tekrar vergi ile 
mükellef olacağı tabiî bulunduğundan mülkiyet sahibi hakkında bu ihtimali nazara alarak encüme
nimiz bu maddeyi, mülkiyet sahibi tam ve kâmil olarak bu hakka sahip olduğu tarihte vergi ile mü
kellef tutulmak üzere, tadil etmeği muvafık görmüştür. 

Muaddel otuz dördüncü maddede müteveffanın mirasçılara intikal eden hayat sigorta şirketle
rindeki matlupları hakkında mirasçılar arasında yaşamak için buna muhtaç olanların bulunabileceği
ni nazara alarak daha ziyade kolaylık gösterilmesi muvafık görülmüş ve vergi dairesinden verginin 
tamamen tediye edildiğine dair tasdikname ibraz edemiyenlerin matluplarından yüzde on beşinin 
vergi mukabili olarak tevkıfile mütebakinin istihkak sahiplerine tediyesi esası kabul olunmuştur. 

Filhakika verginin tahakkuku ekseriya uzunca bir zamana mütevakkıf bulunmaktadır. Vergi 
miktarına müsavi bir meblâğın tediyesi veya tevkifi ise hesap müşkülâtına ve ihtilâflara badî ola
cağından vakayiin hemen umumundan vergi için kâfi gelebilecek yüzde on beşin tevkifi büyük ko
laylığı mucip olacaktır. 

Maliye Encümeninin muaddel ellinci maddesi ile muvakkt ikinci maddesi halen tadil edil
mekte bulunan veraset kanununda memleketimizin hususiyetleri nazara alınmadan kabul olunmuş 



bulunan ellinci maddenin tatbikatta imkânsızlıklar muvacehesinde tevlit eylediği müşkülâtı berta
raf etmek için teklif edilmektedir. 

Filhakika mezkûr ellinci madde vergiyi makabline teşmil ederek iki sene muafiyet vermiş ve bu 
muafiyet devresi bir kaç sene evvel mürur eylediği halde veraset ve intikal kanununun neşrinden 
evvelki hadiseler zamanında tescil edilmemiştir. 

Memleketimizde ekseriya mübrim bir zaruretle karşılaşılmadıkça intikal muamelelerinde istical 
edilmemektedir. Köylerimizde ve hatta şehirlerimizde bile büyük babanın namına mukayyet em
lâke tesadüf etmek nadirattan değildir. Halkın büyük bir kısmını alâkadar eden • bu muamelele
rin iki senelik bir zaman zarfında intacını istemek hemen hemen imkân fevkinde bulunan bir teklif
tir. Bu müşkülü ber taraf etmek için esas itibarile Maliye Encümeninin kanaatine iştirak edilmiştir. 
Ancak veraset kanunundan evvel ahkâmı cari olan harçlar tarife kanunu bilâhara ilga edildiğinden 
ve yeni tapu harçları kanununda da intikal harcı musarrah bulunmadığından her iki kanuna göre 
dahi muamele yapmak imkânsızlığı karşısında eski zamanlara ait intikal muamelelerini teshil 
için encümenimiz bu muamelelerde yalnız kayit hareile iktifa edilmesini muvafık görmüş ve ellinci 
maddenin: 

3 nisan 1926 tarih ve 797 numaralı kanunun mer'iyete girdiği tarihten evvel hadis olup bu ka
nun ile veraset ve intikal vergisine mevzu teşkil eden intikaller ve hibeler veraset ve intikal vergisine 
tabi değildirler. Bu vukuata taallûk eden intikal muamelelerinden tapu harçları kanununa göre yal
nız kaydiye alınır şeklinde tadili kabul etmiştir. 

Bu şeklin müzakere esnasında encümende hazır bulunan Tapu ve Kadastro Umum Müdürü tara
fından da icaba uygun görüldüğünü ilâve ederek lâyihanın muaddel şekli Umumî Heyetin tasvibine 
arzolunur. 

Bütçe En. Reisi 
Gümüşane 
H. Fehmi 

Âza Âza 
İsparta Konya 

Reis V. 
istanbul 

Ali Rana 

Âza 
Kırklareli 

Mükerrem K. Hüsnü M. Nahit 

M. M. 
Konya 
K. Zaim 

Âza 
Erzurum 

Aziz 

Kâ. 
Tokat 

Süreyya 

Âza 
Sivas 

M. Remzi 

Âza 
Aksaray 

A. Süreyya 

Âza 
Sivas 
Rasim 

Âza 
Bursa 
Dr. Galip 

Âza 
Elâziz 

H. Tahsin 

Âza 
Çorum 
Mustafa 

Âza 
Kayseri 
A. Hilmi 

Veraset ve intikal vergisi kanunundan tadil ve 
ilgası istenilen maddelerin asılları 

Birinci madde — Gerek veraset ve vasiyet ve hibe tarikile gerek bilâ 
bedel her hangi bir tarzda hakikî veya hükmî bir şahıstan diğerine inti
kal eden menkul ve gayri menkul bilcümle emval işbu kanun mueibince 
vergiye tabidir. Şartla hibe ve ferağ bu vergiden müstesnadır. Ancak 
mevhup, mevhubulehin kat'iyen mülküne dahil olduğunda mevhup 
veya mefruğulehten vergi alınıp başkaca kaydiye alınmaz. 



- 1 2 -
İkinci madde — Berveçhi ati emval vergiden müstesnadır: 

1 - Mahlûlen veyahut suveri saire ile Devlete intikal eden alelûmum 
menkul ve gayri menkul emval, 

2 - Birinci ve ikinci derece akrabadan her birine intikal eden ve her 
birinin hissesi üç yüz lirayı tecavüz etmiyen emvali menkule, 

3 - Akraba ve ehibba gibi şahıslar arasında teati olunan ve bir dairei 
resmiye tarafından tescili mutat olmıyan ve tescil edilmiyen miktarı ne 
olursa olsun bilûmum menkul hedaya. 

Üçüncü madde — Bir vefat vukuunda gerek veraset ve gerek vasiyet 
ve sair suretle kendilerine emval ve nukut ve esham ve tahvilât ve her 
nevi hukuk ve menafi intikal edenler yahut hibe vukuunda mevhubun-
lehler ve her hangi bir suretle bilâ bedel bir servete sahip olanlar beyan
name itasile mükelleftir. 

İkinci madde mevzuuna dahil olanlar için beyanname verilmez. İşbu 
beyanname: 

1 - Vefat vukuunda; müteveffanın veresesinin veya musalehlerin 
isim, şöhret ve san'at ve mahalli ikametlerini ve sinlerini, müteveffanın 
tarih ve mahalli vefatını, müteveffanın varisleri ve musalehleri ile olan 
nisbet ve karabetini, intikal eden emval ve nukut ve sairenin nevi, 
cins ve kıymeti hakikiyelerini ve mahal ve mevkiini ve müteveffanın ter-
kettiği düyun miktarını; 

2 - Veraset ve vasiyetten maada hibe suretile vaki olan intikalâtta, 
vahibin ve mevhubunlehin isim ve şöhret ve san'at ve mahalli ikametleri
ni ve mevhubunlehin bulunduğu mahal ve mevkii ve hibe olunan emva
lin cins ve nevi ve kıymetlerini; 

3 - Sair bilâ bedel intikalâtta; sahibi intikalin isim ve şöhret ve san'at 
ve mahalli ikametini, ve mali menkulün bulunduğu mahal ve mevkiini 
ve temellük edilen emvalin cins ve nevi ve kıymetlerini ve ne suretle 
temellük edildiğini muhtevi olmak mecburidir. 

Muaddel madde 4 — Her mahalle ve köyün muhtarları bir ay zarfın
da kendi mahalle ve köylerinde vefat edenleri mübeyyin ve ihtiyar heyet
lerinden musaddak bir liste tanzim ile müteakip ayın on beşine kadar 
mahallî hükümetine vermekle mükelleftirler, konsoloslar dahi bulunduk
ları mahalde bir ay zarfında vefat eden konsoloshanece mukayyet Türk 
vatandaşlarının isim, şöhret ve san'atlarını mübeyyin tanzim edecekleri 
listeyi bu zevatın Türkiyede en son mukayyet* oldukları mahalleri natık 
hüviyet varakalarile birlikte müteakip ayın on beşine kadar Maliye Ve
kâletine göndermeğe mecburdurlar. 

Beşinci madde —' Beyanname bir vefat vukuunda müteveffanın varis
leri tarafından münferiden veya müştereken altıncı maddede muharrer 
müddet zarfında müteveffanın ikametgâhının bulunduğu mahal vergi 
idaresine, eğer müteveffanın ikametgâhı memaliki ecnebiyeden birinde 
ise müteveffanın nüfusen en son mukayyet bulunduğu mahal vergi ida
resine tevdi olunur. Bilâ bedel her hangi bir suretle bir servete malik 
olanlar dahi beyannamelerini kendilerinin mukim bulunduğu mahallin 
vergi idaresine ita ederler. 
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Altıncı madde — Veraset veya vasiyet tarikile mal sahibi olanlar 

beyannamelerini: 
A - Türkiyede vefat eden bir kimseden tevarüs vukuunda vefat tari

hinden itibaren azamî dört ay, 
B - Memaliki ecnebiyede vefat edenlerin vefatlarına ıttıla tarihinden 

itibaren azamî dört ay, 
C - Bilâ bedel her hangi bir suretle vuku bulacak intikalâttan serve

tin tesahup edildiği tarihten itibaren bir ay zarfında ita ederler. 

Sekizinci madde — Veraset tarikile intikal eden emvalin kıymetin
den, müteveffanın hini vefatında terketmiş olduğu vesaika müstenit 
deyni tenzil olunur. 

On beşinci madde — Veraset tarikile intikal vukuunda tereke tahriri 
halinde ya takdiri kıymet veyahut varisler arasında müzayedeten takar
rür edecek bedel üzerinden vergi alınır. Bu suretle alınan vergiden baş
ka eytam nizamnamesi mucibince alınmakta olan harç ve rüsum alın
maz. Takdiri kıymet için her senei maliyenin birinci ayında ticaret oda
larınca ve ticaret odası bulunmıyan mahallerde belediye meclislerince 
kendi azalan meyanından veya hariçteki erbabı vukuftan üç zattan mü
rekkep bir heyet teşkil olunarak mahalli vergi idarelerine bildirilir. 

On altıncı madde — Hibe veya diğer bilâ bedel bir tarikle emvali 
menkule intikalinde vergi, sahibi intifam tayin ve irae edeceği kıyme
te göre alınır. 

On yedinci madde — Emvali gayri menkulenin veraset vergisi hini 
vefatta emvali mezkûreden istifa olunan müsakafatk vergisine nazaran 
tahakkuk eden kıymet üzerinden alınır. 

On sekizinci madde — Veraset tarikile intikal eden menkul ve gayri 
menkul ile nukuda tarhedilen vergi ayrı ayrı her varise isabet eden hisse 
üzerinden işbu kanuna merbut (1) numaralı cetvel mucibince istifa 
olunur. 

On dokuzuncu madde — Vasiyet ve hibe ve sair suretle bilâ bedel 
temellük edilen emvali gayri menkule ve menkuleden dahi işbu kanuna 
merbut (2) numaralı cetvel mucibince vergi istifa olunur. 

Yirminci madde — Hizmet mukabili olmıyarak ikramiye olarak 
kazanılan nukut ve emvalden nisbeti atiye üzerine vergi tahsil olunur : 

100 liraya kadar % 2 
101 liradan 500 » % 5 
501 » 5000 » % 8 

5001 » 10001 » % 10 
10001 liradan fazlası % 12 



- 14 -
Yirmi birinci madde — Vergi idaresi varisler, musalehler ve mevhu-

bunlehler ve kendilerine bilâ bedel servet intikal eden diğer eşhas tara
fından verilen beyannameleri ve serveti müntakilenin miktar ve kıymet
lerini tetkik ettikten sonra işbu kanunun mevadı mahsusası mucibince 
tediyesi icap eden verginin miktarını tesbit eyler. 

Yirmi ikinci madde — Vergi idaresince vergi miktarı tesbit edildik
ten sonra mükellefe tahriren tebliğ olunur. Mükellef tarihi tebliğden iti
baren 15 gün zarfında Maliye Vekili tarafından teşkil edilecek üç zat
tan mürekkep temyiz komisyonuna itiraz edebilir. Bu komisyonca itti
haz kılınacak mukarrerat kat'idir. 

Mükellef tarafından vergi miktarına müsavi bir meblâğ vergi idare
sine emaneten tevdi edilmiş olmadıkça bu itiraz verginin tahsiline 
mani olmaz. 

Yirmi üçüncü madde — Mükellef in kendisine intikal eden nukut, em
val ve eşya ve saireden bir kısmını beyannamesinde kasten göstermediği 
vergi idaresince lâakal iki şahit tarafından imzalı bir zabıt ile tebeyyün 
ettirildiği takdirde mektumata ait vergi 45 inci madde veçhile iki kat 
olarak tahakkuk ettirilir. 

Yirmi dördüncü madde — 6, 7 inci maddelerde zikrolunan müddet
ler zarfında beyanname verilmediği takdirde keyfiyet vergi idaresince 
iki şahit tarafından imzalanmış bir zabıtnamei mahsus ile tesbit olunur. 
Bu zabıtname beyannamede zikri lâzım gelen mevadın kâffesini muhtevi 
olması lâzımdır. 

Vergi idaresi bu zabıtnameye nazaran vergi hakkında ittihazı .karar 
eyler. Bu karar dahi maddei salife mucibince kabili temyizdir. 

Yirmi beşinci madde — Hilafı hakikat oldukları sabit olmadığı tak
dirde bundan evvelki iki maddede beyan olunan zabıtname temyiz ko
misyonunca varakai müsbite makamında tutulur. 

Otuz birinci madde — Kısmen veya tamamen mükellefiyet haricinde 
kalmış olan matrahlar üzerine varis ve musaleh ve mevhubulehin em
vali menkuleye tesahubu tarihinden itibaren iki sene geçtikten sonra 
tekrar vergi tarholunamaz. 

Otuz İkinci madde — Nama muharrer hisse senedatile müteveffaya 
veyahut gaip ve mefkuda ait sair senedatın devir ve ferağ muamelesi se-
nedatı mezkûrenin kıymeti cariyesi üzerinden verginin tediye edildiğine 
dair vergi idaresince verilmiş bir vesika ibraz edilmeksizin icra edilemez. 

Otuz dördüncü madde — Hayat Türk Sigorta Şirketleri yahut ecnebi 
şirketlerinin Türkiyede müesses şubeleri vergi dairesinden verginin te
diye edilmiş olduğuna dair bir tasdikname ibraz ve tediyesi lâzım ge
len vergiye müsavi miktarda bir meblâğ teminat olarak tevkif edilmedikçe 
abonenin vefatından dolayı hiç bir sahibi istihkaka prim ve sermaye ve mü
kâfat ve aylık ve sair bir nam ile hiç bir para veya senet veremezler. On 
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beş gün zarfında bulundukları mahallin vergi dairesine ihbar ile mü
kelleftirler. 

Otuz dokuzuncu madde — Beyannamelerle verginin tahakkukuna 
esas olaeak vesaik damga resminden muaftır. 

Kırkıncı madde — Beyannameler ve merbutatının ve borç mevcudi
yetini müeyyit tasdikname ve sair vesaikin hileli olduğunu memurini ma
liye kanunen muteber olan kâffei vesaikle mahkemede isbat edebilirler. 

Kırk birinci madde — Vergi tahakkukuna müteallik ef'al ve harekâtı 
memnua verasetin vuku bulduğu yahut bilâ bedel bir servete tesahup 
edildiği tarihten iki sene sonra müruru zamana uğrar. 

Kırk üçüncü madde — Beyanname itasile mükellef olupta altı ve ye
dinci maddeler mucibince beyannamelerini müddeti muayyeneleri zar
fında vergi idaresine vermiyenlerden vergi yüzde yirmi fazlasil etahsil 
olunur. 

Kırk beşinci madde — Mevcut olmıyan bir deyni mevcut gösteren 
yahut miktarı hakikisinden ziyade borç tasdik eden dayinler ve cihe
ti maliyeye bilerek sahte evrak ibraz edenler hakkında kanunu ceza mu
cibince takibatı kanuniye icra edilmekle beraber mükelleflerin kasten 
ketmettikleri vergi iki kat olarak kendilerinden istifa olunur. 

Muaddel madde 46 — Dördüncü madde ahkâmına riayet etmiyen 
muhtarlardan beş liradan yirmi beş liraya ve konsoloslardan da 
yirmi beş liradan yüz liraya kadar hükmen cezayi naktî alınır. 

Kırk yedinci madde — İşbu kanun mucibince vergi idaresince cezacıı 
tayin olunan vergi zamları mahallinin en büyük mal memuru tarafından 
badettasdik mükellefe tahriren tebliğ edilir. Mükellef tarihi tebliğden 
itibaren on beş gün zarfında mahallî sulh mahkemesine müracaatla iti
raz edebilir. Mahkemenin hükmü kafidir. 

Kırk sekizinci madde — işbu kanunun sureti tatbikıyesi Maliye Ve
kâletince tanzim edilecek bir talimatname ile tayin olunur. 

• - • • • - ; - ^ w « j R i 

Kırk dokuzuncu madde — intikal ve ferağ muamelât ve harçlarına 
dair elyevm cari olan mevadı kanuniyenin işbu kanuna muhalif ahkâmı 
ile bilûmum varaka baha mülgadır'. 

Ellinci madde — İşbu kanunun meriyeti tarihinden akdem bilâ bedel 
vuku bulan intikalât ve mevhubatm iki sene zarfında muamelei resmi-
yenin ifasına tevessül olunduğu takdirde mükellefiyet ahkâmı sabıkaya 
tabidir . 

Elli birinci madde — Bu. kanunla tahsil olunan verginin yüzde biri 
bu husustaki hizmet ve mükellefiyetlerine mukabil köy veya mahalle 
muhtar ve heyeti ihtiyariye azalarına aidat olarak verilir. 



V E R A S E T VE İ N T İ K A L V E R G İ S İ TADİLÂ
TINA AİT P R O J E 

Tadilât 

M A D D E 1 — 3 nisan 1926 tarihl i ve 797 nu
maralı kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 16, 17, 1.8, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 34, 45, 46 ve 48 inci 
maddeler i aşağıda yazılı şekil lerde tadil edilmiş
t i r . 

Verginin mevzuu 

BİRİNCİ M U A D D E L M A D D E — 
(»erek veraset ve vasiyet tarikile, gerek bilâbe-

del her hangi bir tarzda ivazsız olarak hakikî veya 
hükmî bir şahıstan diğerine intikal eden menkul 
ve gayri menkul bi lûmum emval ile veraset tarikile 
vaki intifa hak lan ve kanunlar ına göre tescile tabi 
diğer bilcümle hukuk ve menafi bu kanun mucibin
ce veraset ve intikal vergisine tabidir. 

İstisnalar 

İKİNCİ M U A D D E L M A D D E — 
Aşağıda yazdı intikaller vergiden müstesnadır : 
1) Umumî, mülhak ve hususî bütçelerle idare 

edilen Devlet müessesatile köylerin şahsiyeti ma-
neviyesine vaki bilûmum intikal ler , 

2) Menafii umumiyeye hadim cemiyetlerle u-
muma mahsus ibadethanelere ve meccani hastane, 
darülaceze, eytamhanelere vaki menkul int ikaller , 

3) Veraset tarikile intikal eden bi lûmum ev 
eşyasile füru ve karı, koca ve ana, babaya intikal 
eden menkul emvalden beheri üç yüz lirayı geçmi-
yen varis hisseleri, 

4) Miktarı üç yüz I i ray r tecavüz etmiyen ve tes
cile tabi olmıyan menkul hediyeler, sadakalar, te-
be r ru la r , 

5) Ecnebi sefirlerle sefarethane memurlar ına 
ve bunlar ın aileleri efradına vuku bulan bilûmum 
int ikal ler ( Mütekabi l iyet şart i le ), 

A D L İ L Y E E N C Ü M E N İ T A D İ L Â T I 

79? numaralı veraset ve intikal vergisi kanu
nunun bazı maddelerinin tadili hakkında kanun 

MADDE 1 — 3 nisan 1926 tar ih ve 797 numa
ralı kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 34, 45, 46 ve 48 inci mad
deleri aşağıda yazılı şekillerde tadil ve mezkûr 
maddeler yerine ikame edilmiştir. 

Verginin mevzuu ve istisnaları 

MUADDEL M A D D E 1 —Gerek veraset ve vasiyet 
tarikile gerek bedelsiz her hangi bir tarzda ivazsız 
olarak hakikî veya hükmî bir şahıstan diğerine in
tikal eden menkul ve gayri menkul umum emval ile 
veraset veya vasiyet suret.ile vaki intifa haklar ı ve 
kanunlar ına göre tescile tabi bü tün hukuk ve menafi 
İni kanun mucibince veraset ve intikal vergisine ta
bidir. 

M U A D D E L M A D D E 2 — Aşağıdaki yazılı 
intikaller vergiden müstesnadır : 

1) Umumî, mülhak ve hususî bütçelerle idare 
edilen Devlet müessesatile köylerin manevî şahsi
yetlerine vaki umum int ikal ler , 

2) Umumun menafi ine hadim cemiyetlerle u-
ıımma mahsus ibadethanelerin ve meccani hastane, 
darülaceze ve yetimhanelere vaki menkul intikaller. 

3) Veraset tarikile intikal eden bü tün ev eşyası 

4) Fü ru ve karı koca ve ana ve babaya intikal 
eden menkul mal lardan her biri üç yüz lirayı geç-
miyen mirasçı hisseleri, 

5) Akraba ve ehibba gibi şahıslar arasında alı
nıp verilen ve resmî bir daire taraf ından tescili 
mutat olmıyan ve tescil edilmiyen mik ta r ı ne olur
sa olsun bütün menkul hediyeler , 

6) Yabancı hükümet le r in sefirlerde sefaretha
neleri memur la r ına ve bunlar ın aileleri efradına 
vaki olan bü tün intikaller (mütekabiliyet şart i le) , 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ ' ' MALÎYE ENCÜMENİNİN TADİLÂTI 

797 numaralı veraset ve intikal vergisi kanu
nunun bazı maddelerinin tadili hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Adliye Encümeninin tadili ay
nen kabul 

Verginin mevzuu ve istisnaları 

MUADDEL MADDE 1 — Adliye Encümeni
nin tadili aynen 

MUADDEL MADDE 2 — Aşağıda yazılı 
intikaller vergiden müstesnadır: 

1) Umumî, mülhak ve hususî bütçelerle idare 
edilen Devlet müessesatı ile belediyelere ve köy
lerin manevî şahsiyetlerine vaki umum intikaller; 

2) Adliy Encümeninin teklifi aynen 

3) Adliye Encümeninin teklifi aynen 

4) Adliye Encümeninin teklifi aynen 

ı 5) Adliye Encümeninin teklifi aynen 

6) Bilûmum sadakalar. 
7) Yabancı Hükümetlerin sefirlerile sefaretha

neleri memurlarına ve bunların aileleri efradına 
vaki olan bütün intikaller ( Mütekabiliyet şartile). 

Veraset ve intikal vergisi hakkındaki kanunun bazı 
maddelerinin tadiline ve bazılarının ilgasına 

dair kanun lâyihası 

AMDDE 1 — 3 nisan 1926 tarih ve 797 numa
ralı veraset ve intikal vergisi kanununun 1. 2. 3. 
5. 6. 8. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 31. 
32. 34. 45. 48. 50 ve 1357 numaralı kanunla tadil edi
len 4 ve 46 inci maddeleri aşağıda yazılı şekillerde 
tadil edilmiştir. 

MUADDEL MADDE 1 — Adliye Encümeni
nin muaddel 1 inci maddesi aynen kabul 

MUADDEL MADDE 2 — Aşağıda yazılı 
intikaller vergiden müstesnadır: 

1) Umumî, mülhak ve hususî bütçelerle idare 
edilen Devlet müessesatı ile belediyelere ve köy
lerin manevî şahsiyetlerine vaki umum intikaller, 

2) Umumun menafiine hadim cemiyetlerle umu
ma mahsus ibadethanelerin ve meccani hastane, da
rülaceze ve yetimhanelere vaki menkul intikaller, 

3) Veraset tarikile intikal eden bütün ev eşyası, 

4) Pürü ve karı, koca ve ana ve babaya intikal 
eden menkul mallardan her biri üç yüz lirayı geç-
miyen mirasçı hisseleri, 

5) Akraba ve ehibba gibi şahıslar arasında a-
lııiıp verilen ve resmî bir daire tarafından tescili 
mutat olmıyan ve tescil edilmiyen miktarı ne olur
sa olsun bütün menkul hediyeler, 

6) Yabancı hükümetlerin sefirlerile sefaretha
neleri memurlarına ve bunların aileleri efradına 
vaki olan bütün intikaller ( Mütekabiliyet şartile). 
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6) Hârprte veya eşkiy& müsademesinde veya 

buralarda aldığı yaralar neticesinde ölen asker ve 
jandarma efradının füru ve kan, koca ve ana baba
sına intikal eden bilûmum emval 

Mükellef ve teklif mahalli 

ÜÇÜNCÜ MUADDEL MADDE — Kendilerine 
menkul, gayri menkul emval ve hukuk ve menafi in
tikal eden şahıslar bu kanun mucibince tarh ve 
tahakkuk ettirilecek vergiyi vermekle mükellef
tirler. Henüz kendi namına vergi tarhedilmeden 
ölen mükellef mirasçıları tarafından temsil olunur 

DÖRDÜNCÜ MUADDEL MADDE — 
Vergi, veraset tarikile vaki intikallerde ölen 

kimsenin, diğer suretlerle vukua gelen intikallerde 
tasarrufu yapan şahsın ikametgâhının bulunduğu 
mahal varidat memuru tarafından tarholunur. Bu 
ikametgâh ecnebi bir memlekette ise, ölen veya ta
sarrufu yapan şahsın Türkiyedeki son ikametgâhı
nın bulunduğu mahal varidat memuru tarafından, 
ölen veya tasarrufu yapan şahıs Türkiyede hiç ika
met etmemiş ise Ankara Vilâyeti Varidat Müdür
lüğünce verginin tarh ve tahakkuku yapılır. 

Verginin matraht 

BEŞlNCÎ MUADDEL MADDE — Verginin mat
rahı, intikal eden menkul ve gayri menkul mallar ile 
hukuk ve menafim bu kanun mucibince tayin edile
cek kıymetleridir. 8, 9, 10, 11, 13, 14 üncü maddeler 
hükümlerine göre borç ve masrafların tenzili lâzım 
geldiği takdirde tayin edilen kıymetlerden bunlar 
tenzil edildikten sonra matrah addolunur. 

Vergi, mükellef tarafından verilen beyanname 
üzerine tarholunur. 

işbu beyanname: 
1) Veraset dolayısile vuku bulan intikalâtta 

veresenin isim, şöhret ve sıfat ve ikametgâhlarını, 
yaşlarını, müteveffanın tarih ve mahalli vefatını, 
varislerile olan nisbet ve karabet derecesini, intikal 
eden emval hukuk ve menafimin nevi, einsi ve mira
sın açıldığı gündeki kıymetlerini ve nerede bulun
duklarını ve müteveffanın terkettiği borçlar mik
tarını. 

2) Vasiyet ve hibe suretile intikalâtta musi ve 
ya vahibin ve musaleh ve mevhubunlehin isim, 

7) Harpte veya eşkiya? müsademesinde yahut 
buralarda aldığı yaralar neticesinde ölen asker 
ve jandarma efradının füru ve kan, koca ve ana 
babasına intikal eden bütün mallar. 

MUADDEL MADDE 3 
aynen 

Hükümetin teklifi 

MUADDEL MADDE 4 — Vergi, veraset veya va
siyet tarikile vaki intikallerde ölen kimsenin, diğer 
suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan 
şahsın ikametgâhının bulunduğu yer varidat me-

\ muru tarafından tarholunur. Bu ikametgâh yaban
cı bir memlekette ise ölen veya tasarrufu yapan 
şahsın türkiyedeki son ikametgâhının bulunduğu 
yer varidat memuru tarafından, ölen veya tasarru-

1 fu yapan şahıs Türkiyede hiç ikamet etmemiş ise 
Ankara Vilâyeti Varidat Müdürlüğünce verginin 
tarh ve tahakkuku yapılır. 

Verginin matrtthı 

MUADDEL MADDE 5 — Verginin matrahı 
intikal eden menkul ve gayri menkul mallar ile 

i hukuk ve menfaatlerin bu kanun mucibince tayin 
edilecek kıymetleridir. 8, 9, 10, 11, 13 ve 14 üncü 
maddeler hükümlerine göre borç ve masrafların 
tenzili lâzım geldiği takdirde tayin edilen kıymet
lerden bunlar tenzil edildikten sonra matrah ad
dolunur. 

Vergi mükellef tarafından verilen beyanname 
üzerine tarholunur. 

Bu beyaname: 
1) Veraset sebebile vuku bulan intikallerde mi

rasçının isim, şöhret, san'at ve ikametgâhlarını, 
yaşlarını, ölen zatın öldüğü yeri ve tarihini, miras
çılarla olan nisbet ve karabet derecesini, intikal 
eden malların ve hukuk ve menfaatlerin, nevi, 
cinsi ve mirasın açıldığı gündeki kıymetlerini ve 
nerede bulunduklarını ve ölen kimsenin varsa bor
cunun miktarı. 

2) Vasiyet ve bağışlama suretile intikallerde 
vasiyet eden ve bağışlıyanm ve kendisine vasiyet 



- ' « " -
8) Harpte veya eşkiya nrasadenattında yahut 7) Havpte veya eşkıya^»müsademelerinde veyahut 

buralarda aldığı yaralar neticesinde elen siker ve bunlarda aldığı yaralar .neticesinde ölen-asker ve 
jandarma • efradının fÜTU ve kan, koca ve ana, *ba-' jandarma-efradıran,vazife. esnasında ©Un ıpoMsle-
basına intikal eden bütün mallar. 

MUADDEL MADDE 3 — Hükümetin teklifi 
aynen 

MUADBBL MADDE JL4 — sAÖüye! Em*H]WöMn 
tadili «y^en. 

Nebimin motvçhı 

MUADDEL MADDE 5 — Verginin matrahı 
intikal eden menkul ye gayri menkul mallar ile 
hukuk ve menfaatlerin bu kanun mucibince tayiiı 
edilecek kıymetleridir. 8,"9, 10,11, İ3, 14 üncü 
maddeler hükümlerine göre -borç ve masrafların 
tenzili lâzım geldiği takdirde tayin edilen kıymet
lerden bunlar tenzil edildikten sonra kalan kıy
met matrah addolunur. 

rin füru ve kantarma ve ana ve ıbabajarana djıti-
kal eden bütün mallar. 

8) Ettrk Tayyare;Cemiyeti.piyango^camiyeleri. 

MUADDEL MADDE 3 — Hükümetin teklifi 
aynen 

MUADDEL MADDE 4 — Adliye Encümeninin 
muaddel 4 üncü maddesi aynen kabul. 

MUADDEL MADDE 6 —tfsv&mihmaizahı inti
kal eden menkul, ve gayri menkulımallarile h¥»kuk ve 
meatfaatlerin .bn<kanun mucibinee tayin edilecek 
kjy^etlerMir^8,>9, l€,ıll,il3 vehl4vüneüim^deler 
hükümlerine göre borç ve masrafların tenzili lâ
zım geldiği takdirde tayin edilen kıymetlerden 
bunlar' tenzil edildikten sonra kalan ı kıymet mat
rah addolunur. 

Vergi mükellef /ÇarafınclajL -yerilen, beyanname 
üzerine ta^o^unur. 

Bu beyannaıne: 
1) Veraset sgbebüe vuku bulan intikallerde ,mi-

rasçmın jşmi, şöhret,,san'at ye ikametgahlarını, 
yaşlarını, ölen zatın öldüğü yeri, ye. taneni, miras
çılarla o(lan nisbet ve Jçarçbet, derecesini,, intikal 
eden malların ve hukuk ve mşuf aatlerin nev 'i, ç^nsi 
ve mirasın açıldığı gündeki kıymetlerini ve nerede 
bulunduklarını ve ölen kimsenin varsa, borcunun 
miktarı, 

2) Vasiyet ve bağışlama suretile intikallerde 
vasiyet eden ve bağışlıyanm ve kendisine vasiyet 
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şöhret, sıfat ve ikametgâhlarını, müşabih veya 
mevhubunbihin bulunduğu mahal ve mevkii ve 
hibe olunan emvalin cins ve nevile hukukan tesa
hup edildiği gündeki kıymetlerini. 

3) Sair ivazsız intikalâtta intikal sahibinin 
isim, şöhret, sıfat ve ikametgâhını, intikal eden 
emval, hukuk ve menafim cinsi, nevi ve hukukan 
tesahup edildiği gündeki kıymetlerini ve bulun
dukları mahalli ve ne suretle temellük edildiğini 
muhtevi olmak lâzımdır. 

İntikal eden gayri menkullerin yalnız mahal 
ve mevkii, evsafı umumiyesi ve hangi varidat ida
resinde mukayyet bulunduğu yazılır. 

ALTINCI MUADDEL MADDE — 
Mükellef beyannamesini: 
1) Veraset suretile vuku bulan intikallerde: 
A) ölüm Türkiye dahilinde vukua gelmiş ise, 

ölüm tarihini- takip eden üç ay zarfında, 
B) ölüm ecnebi bir memlekette vukua gelmiş 

ise, ölüme ıttıla tarihini takip eden üç ay zarfında, 

2) Diğer suretlerle vaki intikallerde servetin 
hukukan tesahup edildiği tarihten itibaren bir ay 
zarfında, vergiyi tarh ve tahakkuk ettirmekle mü
kellef varidat idaresine vermek veya taahhütlü ol
mak şartile posta ile göndermek mecburiyetinde
dir. 

Beyannamenin her mükellef için ayrı ayrı veya 
müştereken verilmesi caizdir. 

SEKÎZÎNCÎ MUADDEL MADDE: 
Veraset tarikile intikal eden emvalin kıymetin

den müteveffanın vefatında terk etmiş olduğu 
vesaika müstenit deyni tenzil olunur. 

İkametgâhı ecnebi memleketlerde bulunan mü
teveffanın borçlarından, yalnız Türkiyede vergiye 
tabi menkul ve gayri menkul emvaline taallûk 
edenleri kabul olunur. 

olunan ve bağışlananın isim, şöhret, san'at, ika
metgâhlarını ve vasiyet olunan veya bağışlanılan 
malın bulunduğu yeri ve mevkii ve vasiyet olunan 
veya bağışlanılan malın, cinsi ve nevi ile hukukan 
tesahup edildiği gündeki kıymetlerini. 

3) Sair ivazsız intikallerde intikal sahiplerinin 
isim, şöhret, san'at ve ikametgâhlarının ve intikal 
eden mallar hukuk ve menfaatlerin cinsi ve nevi 
ve hukukan tesahup edildiği gündeki kıymetlerini 
ve bulundukları yeri ve ne suretle temellük edildi
ğini muhtevi olmak lâzımdır. 

intikal eden gayri menkullerin yalnız bulundu
ğu yer ve mevkii ve umumî evsafı ve hangi varidat 
dairesinde kayıtlı bulunduğu yazdır. 

Kanunu medeninin 533 ve 572 inci maddeleri 
mucibince sulh hâkimi tarafından resmen idare edi
len terekelerle resmî tasfiye talep edilmiş olan te
rekelerde muamelenin neticesi sulh hâkimi tarafın
dan mahallî varidat memurluğuna bildirilir. 

MUADDEL MADDE 6 — Mükellef beyanname
sini: 

1) Veraset suretile vuku bulan intikallerde: 
A) ölüm Türkiyede vukua gelmişse, ölüm ta

rihini takıp eden üç ay içinde, 
B) ölüm ybancı bir memlekette vukua gelmişse 

ölümün haber alındığını takip eden üç gün için
de, 

2) Diğer suretlerle vaki intikallerde malların 
ve hak ve menfaatların hukukan tesahup edildiği 
tarihten itibaren bir ay içinde vergiyi tahakkuk 
ettirecek varidat idaresine veya oranın en büyük 
mülkiye veya malmemuruna vermek veyahut taah
hütlü. olmak şartile posta ile göndermek mecburiye
tindedirler. 

Beyannamenin her mükellef için ayrı ayrı veya 
müştereken verilmesi caizdir. 

MUADDEL MADDE 8 — Veraset tarikile inti
kal eden malların kıymetinden müteveffanın vesai
ka müstenit borcu tenzil olunur, ikametgâhı yaban
cı memleketlerde bulunan müteveffanın borçların
dan yalnız Türkiyede vergiye tabi menkul ve gay
ri menkul mallarına taallûk edenleri kabul olu
nur. 
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MUADDEL MADDE 6 — Mükellef beyanna
mesi: 

1) Veraset suretile vuku bulan intikallerde: 
A) ölüm Türkiyede vukua gelmiş ise, ölüm ta

rihini takip eden üç ay içinde, 
B) ölüm yabancı bir memlekette vukua gel

mişse, ölümün haber alındığını takip eden üç ay 
içinde, 

2) Diğer suretlerle vaki intikallerde malların 
ve hak ve menfaatlarm hukukan tesahup edildi
ği tarihten itibaren bir ay içinde vergiyi tahakkuk 
ettirecek varidat idaresine veya oranın en büyük 
mülkiye veya malmemuruna vermek veyahut taah
hütlü olmak şartile posta ile göndermek mecburi
yetindedirler. 

Beyannamenin her mükellef için ayrı ayrı veya 
müştereken verilmesi caizdir. 

ı olunan ve bağışlananın isim, şöhret, san'at, ikamet
gâhlarını ve vasiyet olunan veya bağışlanılan ma
lın bulunduğu yeri ve mevkii ve vasiyet olunan 
veya bağışlanılan malın cinsi ve nev'i ile hukukan 
tesahup edildiği gündeki kıymetlerini, 

3) Sair ivazsız intikallerde intikal sahiplerinin 
isim, şöhret, san'at ve ikametgâhlarının ve intikal 
eden mallar hukuk ve menfaatlerinin cins ve nev'i 
ve hukukan tesahup edildiği gündeki kıymetleri 
ve bulundukları yeri ve ne suretle temellük edil
diğini muhtevi olmak lâzımdır. 

İntikal eden gayri menkullerin yalnız bulun
duğu yer ve mevkii ve umumî evsafı ve hangi 
kaza varidat dairesinde kayıtlı bulunduğu yazılır. 

Kanunu medeninin 533 ve 572 inci maddeleri 
mucibince sulh hâkimi tarafından resmen idare 
edilen terekelerle resmî tasfiye talep edilmiş olan 
terekelerde muamelenin neticesi sulh hâkimi tara
fından mahallî varidat memurluğuna bildirilir. 

MUADDEL MADDE 6 — Mükellef beyanna
mesi: 

1 - Veraset suretile vuku bulan intikallerde: 
A) ölüm Türkiyede vuku bulmuş ise, ölüm ta

rihini takip eden dört ay içinde, 
B) ölüm yabancı bir memlekette vukua gelmiş 

ise, ölümün haber alındığını takip eden dört ay 
içinde, 

2 - Diğer suretlerle vaki intikallerde malların 
ve hak ve menfaatlarm hukukan tesahup edildi
ği tarihten itibaren bir ay içinde vergiyi tahakkuk 
ettirecek varidat idaresine veya oranın en büyük 
mülkiye veya malmemuruna vermek veyahut taah
hütlü olmak şartile posta ile göndermek mecburi
yetindedirler. 

Beyannamenin her mükellef için ayrı ayrı veya 
müştereken verilmesi caizdir. 

MUADDEL MADDE 8 — Maliye Encümeni
nin muaddel 8 inci maddesi aynen kabul. 

MUADDEL MADDE 8 — Veraset tarikile inti
kal eden malların kıymetinden müteveffanın vesaika 
müstenit borcu tenzil olunur. İkametgâhı yabancı 
memleketlerde bulunan müteveffanın borçlarından 
yalnız Türkiyede vergiye tabi menkul ve gayri 
menkul mallarına taallûk edenleri kabul olunur. 

Müteveffanın hali hayatında mahkemeye inti
kal etmiş olan alacak ve borçlarının beyannamede 
gösterilmesi şarttır. 

Bunların vergileri tahakkuk ettirilirse de tah
silleri mahkemenin vereceği kt'î hüküm netieesine 
intizaren tecil edilir. 

Ancak mükellefler her altı ayda bir dava vazi-
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Takdiri kıymet 

ON BEŞİNCİ MUADDEL MADDE — 
Veraset sebebile intikal eden menkul malların 

kıymetleri her kaza ve vilâyet merkezlerinde tica
ret odalarınca, ticaret odası bulunmıyan yerlerde 
belediye meclislerince kendi azaları arasından veya 
hariçteki erbabı vukuftan intihap edilecek üç kişi
lik bir heyet tarafından takdir edilir. Bu heyet
ler her, malî sene iptidasında yeniden intihap olu
nur. 

Borsa bulunan yerlerde alım satımı borsaya tabi 
malların kıymetlerine vefat veya intikal tarihinde
ki borsa fiyatı ve menkul kıymetlerle ecnebi parala
rı kıymetlerine, esham ve tahvilât borsasının ve
fat veya intikal tarihindeki fiyat cetvelinde mün-
deriç fiyatlar esas tutulur. 

Ancak tereke tahrir edilir veya defter tutma 
veya resmî tasfiye talepleri vuku bulursa mahke
mece menkul mallara tayin ve kabul edilecek kıy
metler vergiye esas ittihaz edilir. 

Kanunu medeninin 532 inci maddesinde muay
yen ahvalde tereke tahririnden üç gün evvel sulh 
hâkimi mahallî tahakkuk memurunu tahriren ha
berdar etmeğe ve tereke cetvelinin bir suretini tar-
hiyatı yapacak olan tahakkuk memuruna gönder
meğe mecburdur. 

Sair ivazsız intikallerde menkul malların kıy
metleri alelıtlak birinci fıkrada münderiç heyet 
tarafından takdir olunur . 

ON ALTINCI MUADDEL MADDE : 
Veraset tarikile vaki intifalardan maada tesci

le tabi intikal eden diğer hukuk ve menafi kıymet
lerinin tayininde tesisleri sırasında tapu sicilinde 
kay iti i bedeller, şayet bedel tayin edilmemiş ise 
tapu harcına matrah ittihaz edilen kıymetler esas 
tutulur. 

Maden işletme imtiyazlarına ait hukuk ve me
nafim ve çıkarılmış olan madenî cevherlerin kıy^ 
metleri 15 inci maddede yazılı heyete biri alâka
darlar ve ikisi İktisat Vekâletince intihap oluna
cak üç mütehassıs zatin iltihakı ile teşekkül edecek, 
heyet tarafından takdir olunur. 

ON YEDİNCİ MUADDEL MADDE : 
Gayri menkul malların kıymeti, mirasın açıldığk 

veya gayri menkulâta tesahup edildiği tarihte : 

Kıymet takdiri 

MUADDEL MADDE 15 — Hükümetin teklifi 
aynen 

MUADDEL MADDE 16 — Hükümetin teklifi 
aynen 

MUADDEL'MADDE 17 — Hükümetin teklifi 
aynen 
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yetlerini varidat idaresine bildirmeğe mecburdur
lar. 

MUADDEL MADDE 15 — Hükümetin teklifi 
aynen 

MUADDEL MADDE 16 — Veraset tarikile va
ki intifalardan maada tescile tabi intikal eden 
diğer hukuk ve menafi kıymetlerinin tayininde 
teessüsleri sırasında tapu sicilinde kayitli bedel
ler, şayet bedel tayin edilmemiş ise on birinci 
muaddel madde mucibince ehli vukufa takdir et
tirilen kıymetler esas tutulur. 

Maden işletme imtiyazlarına ait hukuk ve me
nafim ve çıkarılmış olan madenî cevherlerin kıy
metleri 15 inci maddede yazılı heyete biri alâka
dar ve birisi İktisat Vekâletince intihap olunacak 
iki mütehassıs zatin iltihakile teşekkül edecek 
heyet tarafından takdir olunur. 

MUADDEL MADDE 15 — Veraset sebebile in
tikal eden menkul malların kıymetleri her kaza ve 
vilâyet merkezinde ticaret odalarınca, ticaret odası 
bulunmıyan yerlerde belediye meclislerince kendi 
azaları arasından veya hariçteki erbabı vukuftan 
intihap edilecek üç kişilik bir heyet tarafından tak
dir edilir. Heyet icabında meslekî ekisperlerin mü-
taleasına da müracaat edebilir. 

Bu heyetler her malî sene iptidasında yeniden 
intihap olunur. Borsa bulunan yerlerde alım satımı 
borsaya tabi malların kıymetlerine vefat veya in
tikal tarihindeki borsa fiyatı ve menkul kıymetler
le ecnebi paralan kıymetlerine, esham ve tahvilât 
borsasının vefat veya intikal tarihindeki fiyat cet
velinde münderiç fiyatlar esas tutulur. 

Ancak tereke tahrir edilir veya defter tutma ve
ya resmî tasfiye talepleri vuku bulursa mahkemece 
menkul mallara tayin ve kabul edilecek kıymetler 
vergiye esas ittihaz edilir. 

Kanunu medeninin 532 inci maddesinde muay
yen ahvalde tereke tahririnden üç gün evvel sulh 
hâkimi mahallî tahakkuk memurunu tahriren ha
berdar etmeğe ve tereke cetvelinin bir suretini 
tarhiyatı yapacak olan tahakkuk memuruna gön
dermeğe mecburdur. 

Sair ivazsız intikallerde menkul malların kıy
metleri alelitlak birinci fıkrada münderiç heyet ta
rafından takdir olunur. 

MUADDEL MADDE 16 
aynen 

Hükümetin teklifi 

MUADDEL MADDE 17 — Maliye Eucünıeni-MUADDEL MADDE 17 — Gayri menkul mal
ların kıymeti mirasın açıldığı veya gayri menku- i niu muaddel 17 inci maddesi aynen kabul 
lata tesahup edildiği tarihte: | 
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1) Arazide, arazi vergisine matrah ittihaz edi

len kıymet, 

2) Müsakkafatta, eğer müsakkafat 302 tarihli 
emlâk nizamnamesi cari olan yerlerde ise vergiye-
matrah ittihaz edilen kıymet; 

1326 tarihli müsakkafat kanunu cari olan yerler
de ise, irattan hususî hükümlerine tevfikan bulu
nacak kıymet esas tutulur. 

Mirasın açıldığı veya tesahubun vukubulduğu 
tarihte' kayitlı kıymet veya iratları mevcut değil
se, bu vergiye matrah ittihaz edilecek kıymetler 15 
inci maddede yazılı heyet tarafından takdir olu
nur. 

1 . Verginin nisbeti , 

ON SEKİZİNCİ MUADDEL MADDE — 
Verginin nisbeti, veraset tarikile intikal vuku

unda her varise ayrı ayrı isabet eden hisseler mik
tarı üzerinden işbu kanuna merbut (1) numaralı 
cetvel mucibince; vasiyet, hibe ve sair suretlerle 
bilâ ivaz vuku bulan intikâlâtta bu kanuna merbut 
(2) numaralı cetvel mucibince hesap ve tayin olu
nur. 

ON DOKUZUNCU MUADDEL MADDE — 
Veraset tarikile intifa hakkının intikalinde in

tifa hakkı sahibi: 
50 veya daha aşağı yaşta ise verginin 1/2 sini, 
50 ile 60 yaş arasında ise verginin 1/3 nü, 
60 ile 70 yaş arasında ise verginin 1/4 nü, 

' 70 yaşından fazla ise verginin 1/8 ni tediye ile 
mükelleftir. 

Bu takdirde çıplak mülkiyet sahibi birinci fık
rada yazılı: 

Birinci halde verginin 1/2 sini, 
İkinci halde verginin 2/3 nü, 
Üçüncü halde verginin 3/4 nü, 
Dördüncü halde verginin 7/8 ni, 
Verir. 

YİRMİNCİ MUADDEL MADDE — 
İkametgâhı Türkiyede bulunan müteveffa veya 

tasarrufu yapan şahıstan intikal edipte yabancı 
memleketlerde bulunan menkul ve gayri menkul 
malların vergilerinden, bu memleketlerde alındığı 
sabit olan veraset ve intikal vergisi tenzil olunur. 

Verginin nisbeti 

MUADDEL MADDE 18 — Verginin nisbeti 
veraset tarikile intikal vukuunda her mirasçıya 
ayrı ayri isabet eden hisseler miktarı üzerinden 
bu kanuna merbut (1) numaralı cetvel mucibince: 
vasiyet, bağışlama veya sair suretle ivazsız intikal 
lerde bu kanuna merbut (2) numaralı cetvel muci
bince hesap ve tayin olunur. 

MUADDEL MADDE 19 — Veraset tarikile in
tikal hakkını ihtiyar eden mirasçı: 

50 veya daha aşağı yaşta ise verginin 1/2 sini 
50 ile 60 yaş arasında ise verginin 1/3 nü 
60 ile 70 yaş arasında ise verginin 1/4 nü 
70 yaşından fazla ise verginin 1/8 ni 
Vermekle mükelleftir. 
Mülkiyet sahibi de yukarıki fıkrada yazılı su

retlerden: 
Birinci halde verginin 1/2 sini 
İkinci halde verginin 2/3 nü 
Üçüncü halde verginin 3/4 nü 
Dördüncü halde verginin 7/8 ni verir. 

.MUADDEL MADDE 20 
aynen 

Hükümetin teklifi 
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1) Arazide, arazi vergisine matrah ittihaz e-

dilen kıymet. 
Arazi vergisi kanunu mucibince hususî tadi

lat talebi yapılmış ise tadil neticesine intizar olu
nur. 

2) Binalarda, eğer binalar 1302 tarihli emlâk 
nizamnamesi cari olan yerlerde ise vergiye mat
rah ittihaz edilen kıymet, 1326 tarihli (müsakka
fat kanunu ) cari olanyerlerde ise bina iratları ver
gisine matrah ittihaz edilen iradın on misli kıy
met esas tutulur. 

Mirasın açıldığı veya tesahubun vuku bulduğu 
tarihte kayitli kıymet veya iratları mevcut değilse, 
bu vergiye matrah ittihaz edilecek kıymetler, on 
beşinci maddede yazılı heyet tarafından takdir olu
nur. 

Verginin nisbeti 

MUADDEL MADDE 18 — Verginin nisbeti ve
raset tarikile intikal vukuunda her varise ayrı ayrı 
isabet eden hisseler miktarı üzerinden işbu kanuna 
merbut [1] numaralı cetvel mucibince vasiyet, ba
ğışlama ve sair suretlerle ivazsız vuku bulan inti-
kalâtta bu kanuna merbut [2] numaralı cetvel mu
cibince hesap ve tayin olunur. 

MUADDEL MADDE 19 — Adliye Encümeni
nin tadili aynen 

MUADDEL MADDE 20 — Hükümetin teklifi 
aynen 

MUADDEL MADDE 18 —- Adliye Encümeni
nin muaddel 18 inci maddesi aynen kabul 

MUADDEL MADDE 19 — Veraset tarikile 
intifa hakkını ihtiyar eden mirasçı: 

Elli veya daha aşağı yaşta ise verginin 1/2 sini 
Elli ile altmış yaş arasında ise verginin 1/3 nü 
Altmış ile yetmiş yaş arasında ise verginin 1/4 

nü 
Yetmiş yaşından fazla ise verginin 1/8 ni 
Vermekle mükelleftir. 
Mülkiyet sahibi dahi mülkiyetle beraber intifaa 

da sahip olduğu tarihte yukarıki fıkrada yazılı su
retlerden : 

Birinci halde verginin 1/2 sini 
ikinci halde verginin 2/3 nü 
Üçüncü halde verginin 3/4 nü 
Dördüncü halde verginin 7/8 ni verir. 

MUADDEL MADDE 20 — Hükümetin teklifi 
aynen kabul 
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YİRMİ BİRİNCİ MUADDEL MADDE — 
Beyannamelerde yazılı emval, hukuk ve mena

fim kıymeti 15, 16 ve 17 inci maddelerde gösterilen 
şekiller dairesinde takdir ve tesbit edildikten son
ra vergi tarh ve alâkadarlara tahriren tebliğ olu
nur. 

YİRMİ İKİNCİ MUADDEL MADDE — İnti
kal eden mallardan ve hukuk ve menafiden bir kıs
mının beyannameye ithal edilmemiş veya cins ve 
mahiyetleri vergi ziyama sebep olacak surette yan
lış veya miktarları noksan gösterilmiş olduğu en az 
iki şahidin şehadetine veya resmî müessese kayitle-
rine veya gayri resmî müesseselerin kanunen mute
ber kuyut ve vesaikına istinat eden mal memurları
nın idarî tahkikatile anlaşılırsa bu suretle zuhur 
eden noksana isabet eden vergiye bir misil zammo-
lunur. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MUADDEL MADDE — Bir 
intikal vukuunda verese, musaleh veya mevhubun-
lehlcr veya sair suretlerle uhdelerine intikal vaki 
olan şahıslar tarafından müddeti zarfında beyanna
me verilmediği takdirde mal memurluğunca ken
dilerine müracaat edilerek intikal eden emval, hu
kuk ve menafi tahkik edilir. Eğer bunlar tarafın
dan bu hususta kâfi malûmat verilirse vergilerine 
% yirmi zammolunur. 

Kendilerine tahriren müracaat tarihinden itiba
ren, resmî tatil günleri hariç olmak üzere, sekiz gün 
zarfında istöriilen malûmatı vermiyenler imtina et
miş addedilerek intikal eden emval; hukuk ve me
nâfi idarî tahkikat ile tesbit ve vergileri tarholu-
nur. Bu suretle tarhedilecek vergiler iki misil zam-
mile istifa edilir. 

İstenilen malûmatı noksan verdikleri anlatılan
lar h&ttkfrida 22 inci maddenin son fıkrası muci
bince muamfcle olunur. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MUADDEL MADDE — 
Tarholunan vergiye, ihbarnamenin tebliğ tari

hinden itibaren resmî tatil günleri hariç olmak 
üzere mükellefin on beş gün zarfında itiraz hak
kı vardır. Bu itiraz her kaza ve vilâyet merkezin
de en büyük mülkiye mamurunun veya tevkil ede
ceği memurun riyaseti altında en büyük malme-
muru ile belediye meclisince intihap olunacak bir 
zattan mürekkep itiraz komisyonunca tetkik olu
nur. ttiraz komisyonu, tevdi olunan itiraz evrakmı 
iki ay zarfında tetkik ve karara rapteder. Tarhe-
dilen vergi itiraz müddetinin hitamından ve mü-

MUADDEL MADDE 21 — Hükümetin teklifi 
aynen 

MUADDEL MADDE 22 - İntikal eden mallardan 
ve hukuk ve menfaatlerden bir kısmının beyanna
meye ithal edilmemiş veya cins ve mahiyetleri ver
gi ziyama sebep olacak surette yanlış veya miktar
ları noksan gösterilmiş olduğu şahitlerin kanaat 
bahş ifadelerine veya resmî müessese kayitlerine 
veya gayri resmî müesseselerin kanunen muteber 
kuyut ve vesaikine istinaden mal memurlarının 
idarî tahkikatile anlaşılırsa bu suretle zuhur eden 
noksana isabet eden vergiye bir misil zammolunur. 

MUADDEL MADDE 23 — Bir intikal vukuun
da mirasçı, kendine vasiyet olunan veya bağışlanan 
yahut sair suretlerle uhdelerine intikal vaki olan 
şahıslar tarafından müddeti zarfında beyanname 
verilmezse mal memurluğunca kendilerine müra
caat edilerek intikal eden mal ye hak ve menfat-
ler tahkik edilir. Bunlar tarafından doğru malû
mat verilirse vergilerine ceza olarak yüzde yirmi 
zammolunur. *• 

Kendilerine yazı ile müracaat tarihinden itiba
ren resmî tatil günleri hariç olarak sekiz gün için
de istenilen malûmatı verini yenlerden kendilerine 
intikal eden mallar ve hak ve menfaatler idarî 
tahkikatla tesbit ve vergileri tahakkuk ettirilerek 
yüzde elli zam ile istifa edilir. 

İstenilen malûmatı noksan verdikleri anlaşı
lanlar hakkında 22 inci maddenin son fıkrası mu
cibince muamele olunur. 

MUADDEL MADDE 24 — Hükümetin teklifi 
aynen 



MUADDEL MADDE 21 — Hükümetin teklifi 
aynen 

MUADDEL MADDE 22 — İntikal eden mallar
dan ve hukuk ve menfaatlerden bir kısmının be
yannameye ithal edilmemiş veya cins ve mahiyet
leri! vergi ziyajna sebep olacak surette yanlış veya 
miktarları noksan gösterilmiş olduğu muhbirlerin 
kanaat ba^ş ifadelerine veya resmî müessese ka-
y iti erine veya gayri resmî müesseselerin kanunen 
muteber kuyut ve vesaikine istinaden mal me» 
murlarmın idarî tahkikatile anlaşılırsa bu suretle 
.zuhur eden noksana isabet eden vergiye bir misil 
zammolunur. 

MUADDEL MADDE 23 — Bir intikal vukuun
da verese musaleh veya mevhubilehler veya sair 
suretlerle uhdelerine intikal vaki olan şahıslar 
tarafından müddeti zarfında beyanname verilme
diği takdirde mal memurluğunca kendilerine mü
racaat ediferek intikal eden emval hukuk ve me
nafi tahkik edilir. Eğer bunlar tarafından bu hu
susta kâfi malûmat verilirse vergilerine yüzde on 
za.mmolunur. Kendilerine tahriren müracaat tari
hinden itibaren resmî tatil günleri hariç olmak 
üzere on beş gün zarfmda istenilen malûmatı ver-
miyenler, imtina etmiş addedilerek intikal eden 
emval, hukuk ve menafi idarî tahkikat ile tesbit 
ve vergileri tarholunur. Bu suretle tarhedilecek 
vergiler iki misil zammile istifa edilir . 

MUADDEL MADDE 24 — Tarholunan vergiye 
ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren resmî tatil 
günleri hariç olmak üzere mükellefin on beş gün 
zarfında itiraz hakkı vardır. Bu itiraz, her kaza ve 
vilâyet merkezinde en büyük mülkiye memurunvın 
veya tevkil edeceği memurun riyaseti altında en 
büyük malmemuru ile biri belediyece kendi âzası 
arasından ve diğeri ( ticaret odası bulunan 
yerlerde) ticaret odasınca yine kendi âzası ara
sından intihip olunacak dört zattan mürekkep 
itiraz komisyonunca tetkik olunur. Ticaret odası 
bulunmıyan yerlerde intihabı odaya ait bulunan 

MUADDEL MADDE 21 
aynen 

Rükimetin. teklifi 

MUADDEL MADDE, 22 — Maliye Encümenin 
muaddel 22 inci maddesi aynen, kabul 

MUADDEL MADDE, 23 — Adliye Kaeüm«nin 
muaddel 23 üncü maddesi aynen kabul 

MUADDEL MADDE 24 
aynen 

Hükümetin teklifi 



_ 2 8 _ 
keÜef itiraz etmişse, itiraz komisyonunca, kat ' i 
karar verilmeden evvel tashih edilemez, 

YİRMİ BEŞİNCt MUADDEL MADDE — 
îtiraz komisyonları kararları, tebliğinden itiba

ren bir ay zarfında merkezdeki (vergiler temyiz 
komisyonu) nezdinde kabili temyizdir. Mezkûr 
temyiz komisyonu, bu vergiye ait temyiz istidala
rını vtırudu tarihinden itibaren bir ay zarfında 
tetkik ve karara raptetmeğe mecburdur. Temyiz 
komisyonu kararlan kat'idir. 

OTUZ BİRİNCİ MUADDEL MADDE — 
Menkul emvale mükellefin tesahubu tarihinden 

itibaren üç sene geçtikten sonra vergi tarholuna-
maz. Ancak bu müddetin hitamından evvel tahak
kuk memurunun tesahuba ıttılaı ve keyfiyeti mükel
lefe tahriren tebliği halinde müruru zaman munkati 
olur. 

Tarholunan vergi mükellefe ihbarname ile tebliğ e* 
dildikten sonra zahire çıkarılan emvalin vergisi, bun
ların kıymetleri evvelce tesbit edilen matraha ilâve 
edilmek suretile, tayin olunur. 

OTUZ İKİNCİ MUADDEL MADDE — 
Sulh hâkimleri, noterler, icra memurları, nüfus 
ve tapu memurları muttali oldukları intikal hadi
selerini, ıttıla tarihinden itibaren on beş gün zar
fında mahallî varidat idaresine tahriren bildirme
ğe mecburdurlar. 

Her köy veya mahalle muhtarları, her ayın on 
beşine kadar geçen ay zarfında kendi köylerinde 
vefat edenleri mensup oldukları varidat idaresine 
tahriren bildircneğe mecburdur. 

Konsoloslar veya konsolosluk vazifesini yapan
lar her ayın on beşinde memur oldukları mahalde 
vefat eden Türk tebaasının isim, şöhret ve sıfatla
rını ve bunların Türkiyedeki ikametgâhlarını Ma
liye, Vekâletine bildirmeğe mecburdurlar. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MUADDEL MADDE — 
Hayat Türk Sigorta Şirketleri, yahut ecnebi şir
ketlerinin Türkiyede müesses şubeleri vergi daire
sinden verginin tediye edilmiş olduğuna dair bir 
tasdikname ibraz veya tediyesi lâzım gelen vergiye 
müsavi miktarda bir meblâğ olarak tevkif edilme
dikçe abonenin vefatından dolayı hiç bir sahibi 
istihkaka prim, sermaye, mükâfat, aylık ve sair 
bir nam ile hiç bir para veya senet veremezler. 

MUADDEL MADDE 25 — İtiraz komisyonu ka^ 
rarlan tebliğinden itibaren bir ay zarfında merkez
deki (vergi temyiz komisyonu) nezdinde kabili tem
yizdir. Mezkûr temyiz komisyonu, bu vergiye ait 
temyiz istidalarını vurudu tarihinden itibaren bir 
ay zarfından tetkik ve karara raptetmeğe mecbur' 
durlar. Temyiz komisyonu kararlan kat'idir. 

Temyiz talebi icranın tehirini mtistelzinı değil
dir. Şu kadar ki lüzumunda komisyon temyiz olu
nan kararın icrasının tehirini emredebilir. 

MUADDEL MADDE 31 — Hükümetin teklifi 
aynen 

MUADDEL MADDE 32 — (Sulh hâkimi) cüm
lesi tayyedilmiş diğer fıkralar Hükümetin teklifi 
aynen. 

MUADDEL MADDE 34 — Hayat Türk Sigorta 
şirketleri, yahut ecnebi şirketlerinin Türkiyede 
müesses şubeleri vergi dairesinden verginin veril
miş olduğuna dair bir tasdikname ibraz veya te
diyesi lâzım gelen vergiye müsavi miktarda bir 
para tediye edilmedikçe abonanın vefatından do
layı hiç bir hak sahibine prim, sermaye, mükâfat 
aylık ve sair bir nam ile hiç bir para veya senet 
veremezler. 
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âza dahi belediyece intihap edilir, I 

MUADDEL MADDE 25 -
itiraz komisyonu kendilerine tevdi olunan iti-

ı'aznameleri tetkik ve muterizler tarafından arzu 
edilir veya komisyonca lüzum görülürse onları biz
zat veya tevkil edecekleri kimseleri istima ile iki 
ay zarfında karara rapteder. Tarhedileh vergi iti
raz müddetinin hitamından ve mükellef itiraz et
miş ise itiraz komisyonunca kat 'î karar verilme
den evvel tahsil edilemez. îdareten verilen karar
ların mercii temyizi Şurayi Devlet olduğundan 
mahkemei adliyeye müracaat olunamaz. 

MUADDEL MADDE 31 — Hükümetin teklifi 
aynen 

MUADDEL MADDE 32 — Adliye Encümeni-
i»in tadili aynen 

MUADDEL MADDE 25 — Hükümetin teklifi 
aynen 

MUADDEL MADDE 31 — Hükümetin teklifi 
aynen 

MUADDEL MADDE 32 — Adliye Encümeni
nin tadili veçhile kabul 

MUADDEL MADDE 34 — Hayat Türk sigor
ta şirketleri yahut ecnebi şirketlerinin Türkiy ede 
müesses şubeleri abonelerinin vefatından dolayı 
hak sahiplerine prim, sermaye, mükâfat, aylık ve 
sair bir nam ile para veya senet verebilmek için 
evvel emirde verginin tediye edilmiş olduğuna da
ir vergi dairesinden verilmiş bir tasdikname talep 
ederler. Tasdikname ibraz etmiyen hak sahiplerine 
istihkaklarının yüzde on beşi vergi mukabili ola-

MUADDEL MADDE 34 — Hayat Türk Sigor
ta şirketleri yahut ecnebi şirketlerinin Türkiy ede 
müesses şubeleri abonelerinin vefatına ittilâları ta
rihinden itibaren on beş gün içinde bulundukları 
yeriır vergi deiresine ihbar ile mükelleftir. 

Bu şirketler müteveffanın miras ve intikal sa
hiplerine verecekleri prim, sermaye, mükâfat, ay
lık ve başka atlı para veya senetlerin dörtte üçü
nü tediye ederek dörtte birini verginin tamamen ı 
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Ön beş gün zarfında bulundukları mahallin ver

gi dairesine ihbar ile mükelleftirler. 
Nama muharrer hisse senedatile, müteveffa veya 

gaip ve mefkuda ait sair senedatm devir ve ferağ 
muamelesi, mezkûr senedatm verginin verildiğine 
dair varidat idaresince verilmiş bir vesika ibraz 
edilmedikçe icra edilemez. 

KIRK BEŞÎNCÎ MUADDEL MADDE — Mev
cut olmıy an bir deyni .mevcut gösteren, yahut haki
kî miktarından ziyade borç tasdik edciı dayinler, 
vergi tahakkuk idarelerine bilerek sahte evrak veya 
kayit ibraz edenler hakkında Türk ceza kanununa 
tevfikan takibat yapılır. Bu suretle ketmedilen ver
gi de mükelleflerden beş kat olarak istifa olunur. 

KIRK ALTINCI MUADDEL MADDE — 
Otuz ikinci maddenin ilk iki fıkrasında yazılı 

olup mezkûr madde ahkâmına riayet etmiyenlerden 
25 liradan 200 liraya ve 33 ve 34 üncü maddeler 
ahkâmına riayet etmiyen şirketlerle müesseselerden 
ve eşhastan; 100 liradan 1000 liraya kadar hükmen 
'cezayi naktî alınır. 

KIRK SEKİZİNCİ MUADDEL MADDE — 
Veraset ve intikal vergisine tabi muamelâttan, 

eytam nizamnamesi mucibince alınmakta olan harç 
ve rüsum aranılmaz. 

MADDE 2 — 3 nisan 1926 tarihli ve 797 nu
maralı kanunun 39, 40, 41, 43, 47, 49 ve 51 inci 
maddeleri mülgadır. 

MADDE 3 — 3 nisan 1926 tarihli ve 797 nu
maralı veraset vergisi kanununun 50 inci madde* 
sinde tayin edilen müddet zarfında resmî intikal 
muamelesine tevessül edilmemiş olan gayri men
kullerin vergileri hakkında mezkûr kanun hükmü 
dairesinde muamele olunur. 

MADDE 4 — İşbu kanun 1 haziran 1931 tari
hinden muteberdir. 

Bu şirketler vefata ıttılaİarı. tarihinden on beş 
gün içinde bulundukları yerin vergi dairesine ih
bar ile mükelleftirler. 

Nama muharrer hisse senedatile, müteveffaya 
veya gayıp ve mefkuda ait sair senedatm devir ve 
ferağ muamelesi, mezkûr senedatm, verginin veril
diğine dair varidat idaresince verilmiş bir vesika 
ibraz edilmedikçe icra edilmez. 

MUADDEL MADDE 45 — Mevcut olmıvan bir 
deyni mevcut gösteren yahut hakikî miktarından zi
yade borç tasdik eden dayinler, vergi tahakkuk ida
relerine bilerek sahte evrak veya kayit ibraz edenler 
hakkında Türk ceza kanununa tevfikan takibat 
yapılır. Bu suretle ketmedilen vergi de mükellefle
rinden beş kat olarak istifa olunur. 

MUADDEL MADDE 46 — Hükümetin teklifi 
aynen 

MADDE 2 — nisan 1926 tarih ve 797 numara
lı kanunun 39, 40, 41, 43, 49, 50 ve 51 inci mad
deleri mülgadır. 

Hükümetin teklif ettiği 4 üncü MADDE 3 
madde aynen 



verildiğine dair makbuz veya tasdikname ibraz 
edilinceye kadar tutarlar, nama muharrer senet
lerle ölene yitene ait diğer senetlerin devir ve fe
rağ muamelesi ve bankalardaki mevduatın veril
mesi bu hükme tabidir. 
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rak tevkif edildikten sonra mütebakisi verilebilir. 

MUADDEL MADDE 45 
niıı teklifi aynen 

Adliye Eneümeni-

MUADDEL MADDE 46 — Hükümetin teklifi 
aynen 

MUADDEL MADDE 48 
aynen 

Hükümetin teklifi 

MADDE 50 — 797 numaralı veraset ve intikal 
vergisi kanununun ıner'iyete vaz'ından evvel vu
ku bulan intikalât ve mevhubat muameleleri, mez
kûr kanunun mer'iyetinden evvel cari olan harç 
tarifesine tabi tutulur. 

MADDE 2 — Adliye Encümenin tadili veçhile 
aynen 

MADDE 3 — Hükümetin teklif ettiği 4 üncü 
madde aynen 

MUADDEL MADDE 45 — Adliye Encümenin 
muaddel 45 inci maddesi aynen kabul 

MUADDEL MADDE 46 — Hükümetin teklifi 
aynen kabul 

MUADDEL MADDE 48 
aynen kabul 

Hükümetin teklifi 

MUADDEL MADDE 50 — 3 nisan 1926 tarih 
ve 797 numaralı veraset ve intikal vergisi kanunu
nun meriyete vaz'ından evvel vuku bulan intikal
ler ve hibeler vuku tarihlerindeki ahkâma tâbi 
olup bu kanunun şümulü dairesinden hariçtirler. 

MADDE 2 — 3 nisan 1926 tarih ve 797 numa
ralı veraset ve intikal vergisi kanununun 39, 40, 
41, 43, 47, 49 ve 51 inci maddeleri ile 20 inci mad
desine müzeyyel 23 mayıs 1927 tarih ve 1047 nu
maralı kanun mülgadır. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1931 tari
hinden muteberdir. 
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MADDE 5 — İşbu kanun hükümlerinin icrası

na Adliye, Dahiliye, Maliye ve Hariciye Vekilleri 
memurdur. 

Bş. V. Ad. V. 
İsmet Yusuf Kemal 

Da. V. Ha. V 
Hasta Dr. T. Rüştü 
Mf. V. Na. V. 
Esat Hilmi 

S. î. M. V. 
Hasta 

11 - II -1931 
M. M. V. 
Zekâi 

Ma. V. 
M. Abdülhalik 

Ik. V. 
Mustafa Şeref 

MADDE 4 
madde aynen 

Hükümetin teklif ettiği 5 inci 
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MADDE 4 — Hükümetin 

madde aynen 
teklif ettiği 5 inci 

Birinci muvakkat madde — Bu kanunun ikin
ci maddesinin ikinci fıkrası mucibince ver
giden istisna edilen, menafii umumiyeye 
hadim cemiyetlerle, umuma mahsus ibadet
hanelere ve meccani hastanelere, darülaceze 
ve eytamhanelere vaki menkul intikaller dolayısi-
le tarhedîlip henüz tahsil edilmemiş olan vergiler 
terkin olunur. 

Muvakkat ikinci madde — 797 numaralı vera
set ve intikal vergisi kanununun ellinci maddesi 
mucibince tayin edilen müddet zarfında müracaat 
vuku bulmamasından dolayı mezkûr kanun muci
bince tarhedilmiş olan vergilerden henüz tahsil 
edilmiyenler bu kanunla ellinci maddede yapılan 
tadilât dairesinde muamelenin ikmali şartile ter-
İkin olunur. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerinin icra
sına Adliye, Dahiliye, Maliye, ve Hariciye Vekil
leri memurdur. 

Muvakkat madde 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

Tayyedilmiştir. 
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Kanunun on sekizinci maddesine ait ( 1 ) numaralı cetvel 

Karabet derecesi 

Furu ile karı veya koca 
Ana ve baba ve onların furuu 
Büyük analar ve büyük babalarla 
bunların furuu 
Büyük analar ve büyük babaların 
ana ve babaları ve bunların bir 
dereceye münhasır furuları 
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Kanunun on sekizinci maddesine ait ( 2 ) numaralı cetvel 

Karabet derecesi 

Furu ile karı ve koca 
Ana ve baba ve bunların furuu 
Büyük analar ve b(iyük babalarla bunların diğer 
furuu 
Büyük analar ve büyük babaların ana ve baba
ları ve bunların bir dereceye münhasır furuları 
Bunların haricinde kalan kan hısımları 
Hiç akraba olmayanlar 
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( Vergi nisbetine ait hadleri gösteren grupların bir evvelki gruba dahil kısmından o grup 
için muayyen olan nisbette alınır. ) 



Sıra ^ 46 
1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma 

arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 11 - VI - 1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/1650 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Mektep pansiyonlarının idaresi hakkındaki kanunun yerine kaim olmak üzere Maarif Vekâletince 
hazırlanan ve tera Vekilleri Heyetinin 10/VI/931 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatasile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin işa'nna müsaade buyrulmasını rica ederim efendim . 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

1023 numaralı pansiyonlar kanununun ihtiyaca tekabül etmediği ve idarî, malî muamelâtta bazı 
güçlük ve tereddütlere düşüldüğü görülmektedir. 

Ezcümle: 
1 - 1023 numaralı kanunun 1 inci maddesi pansiyon açılacak mektepleri tahdit etmiş olduğundan 

kat'î ihtiyâçlara rağmen bir çok neharî orta mekteplerin bulunduğu vilâyet merkezlerinde kaza ço
cuklarını sıhhat ve ahlâklarını tehlikeye koymadan okutmak mümkün olmamaktadır. Bu sebeplerle 
1 inci madde maruz ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tadil olunmaktadır. 

2 - 2 inci madde pansiyon talebesinden alınacak ücretlere aittir. 
3 - Bütçede tasarrufu temin için bu iş mektep müdürlerine verilmiş ve mevcut muallim ve me

murlardan münasiplerinin istihdamı muvafık görülmüştür. Ancak yetişmediği takdirde hariçten de 
ücretle memur istihdam edilebilmesi kaydi konulmuştur. 

4 - Pansiyonlara alınacak meccani talebenin kabul şartları tesbit olunmuştur. 
5 - Muallimlerle neharî talebeden bir çokları bazı maddî ve içtimaî sebepler altında muntazam gı

da almamaktadırlar. Bu gibilerin ücret mukabilind e pansiyon talebesine ithallerinde büyük bir içtimaî 
fayda görüldüğünden 5 inci madde bu maksatla konmuştur. 

Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 15 -VI -1931 

Karar No. 2 
Esas No. 1/116 

Yüksek Reisliğe 

Mektep pansiyonlarının idaresi hakkındaki 1023 numaralı kanunun yerine kaim olmak üzere Maarif 
Vekâletince hazırlanıp Hükümetçe tevdi olunan kanun lâyihası ve esbabı mucibesi Maarif Vekili 
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Beyefendi ile Maarif Müsteşarı Bey hazır oldukları halde encümenimizce mütalea ve tetkik olundu: 

Mektep pansiyonlarının ihdasından beri yapılan tecrübeler bu müesseselerin çok faydalı olabile
cekleri kanaatini vermiş ve bunların leylî teşkilâtı olmıyan mekteplere de teşmili ve daha etraflı bir 
kanuna ve talimatnameye raptı lüzumunu göstermiştir. Bu itibarla teklif edilen lâyiha ve ih
tiva ettiği esaslar muvafık görülmüştür. Ancak 3 üneü maddede pansiyonları idare için hariçten alınacak 
memurlara ücret verileceği söylendiği halde onları vazifelerine ilâveten idare edecek mektep, müdür, 
muallim ve memurlarına ücret verilebileceği hakkında bir kayit yoktur. Halbuki mekteplerin mev
cut memurları tarafından idaresi kabil olan pansiyonların idare masrafları bunları yapanlara cüz'î 
bir ücret vermek suretile daha ucuza mal olabilecektir. Bu mütaleaya müsteniden maddenin 2 inci 
fıkrasındaki «pansiyonun terbiye ve idare işlerinde mektebin esas muallim ve memurları» cümlesinden 
sonra «münasip bir ücretle» kaydının ilâvesi lâzım görülmüş ve bu ücretlerin miktarını tayin mese
lesi talimatnameye bırakılmıştır. 

Kezalik beşinci maddenin 2 inci fıkrasında «ancak üçüncü taksit» kelimeleri daha sarih olmasını 
temin için «ancak son taksit» şekline konmuştur. 

Kezalik 9 uncu maddenin sonuna « bu ücretin miktarı Maarif Vekâleti tarafından tesbit olunur» 
fıkrası ilâve edilmiştir. 

10 uncu maddede «6381 numaralı kararname» kelimelerinin bulunmasına lüzum görülmiyerek 
kaldırılmaları tensip edilmiştir. 

Kanun lâyihası maruz tadilât ile kabul edilerek Heyeti Umumiyeye arzedilmiştir. 

Maarif En. Rs. M. M. Kâtip Âza Âza Âza 
Erzurum Sinop Afyon Karahisar 
Nafi Atuf İ. Alâettin Haydar Ferit Celâl Naim Hazım 

Âza Âza Âza Âza 
K. O. Hakkı Refet Rahmi Hamdi 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 20 - VI - 19X1 

M. No. 40 - . , . . . - . 
Esas No. 1/116 • • ı » * - -. - •• - < - • - , . - . ; . . 

Yüksek Reisliğe 

Mektep pansiyonlarının idaresine dair olan 1023 numaralı kanunun yerine kaim olmak üzere Hü
kümetçe teklif ve Maarif Encümenince tadilen kabul olunan kanun lâyihası Maarif Vekili Esat Bey
le Maarif Müsteşarı Bey hazır bulundukları halde encümenimizce de tetkik ve müzakere olundu. 

Leylî mekteplere her sene alınacak ücretli leylî talebenin adedi talebe kadroları ile tesbit edil 
inekte ve varidat bütçesine bu adede göre varidat ve Maarif Vekâleti bütçesine de masraf konul
maktadır. Bu suretle leylî mekteplere alınacak talebenin adedi önceden taayyün etmiş bulundu
ğundan bu adetten fazla olarak müracaat edecek talebenin müracaatlarını isaf edebilmek için Yük
sek Meclisçe kabul edilen 12 mayıs 1927 tarih ve 1023 numaralı kanunla pansiyon teşkilâtı yapıl
mıştı. Encümenimize havale buyrulan kanun lâyihası bu teşkilâtı neharî orta mekteplerle, meslek 
mekteplerine ve leylî muallim mekteplerde Yüksek mekteplere ve pravantoryomlara teşmil eylemek 
maksadile teklif edilmektedir. 

Encümenimiz varidat ve masarifi leylî mekteplere ait olan fasıllardan ayrı olarak Devlet bütçe
sinde yer alacak olan bu teşkilâtı tabiî görmemektedir; ancak mekteplerin leylî teşkilâtı gibi vari
dat ve masarifi aslan mütehavvil olan bir teşkilâtın sabit tahsisat ve muayyen kadrolarla idaresin
deki müşkülâtı da nazara alarak şimdilik pansiyon teşkilâtı esasını kabul etmekle beraber önümüz
deki sene zarfında mekteplerin leylî teşkilâtının daha tabiî ve memleketimizde emsali bulunan mül-
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hak bir bütçe ile idaresi için hazırlık yapmasını ve bu esasa göre Yüksek Meclise bir kanun teklif 
eylemesini Maarif Vekâletinden temenni eylemeği de lüzumlu addetmiştir. 

Bu kuyut dahilinde kanun lâyihasının kabulü ve maddelerin müzakeresine geçilmesi kabul olun
muştur. 

Birinci madde, tesis maddesi olmak itibarile ifade tebdili ile kabul olunmuştur. 
İkinci maddeye leylî mektep bulunmıyan yerlerde pansiyon ücretlerinin tayini için mahallî vilâyet 

encümenlerinin ve belediyelerin mütaleası alınması kaydi ile pansiyon ücretlerinden hiç bir suretle 
tenziltâ yapılamayacağına dair bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Üçüncü madde, leylî mekteplerle ayni bina dahilinde bulunan pansiyonlarda pansiyon dolayısile 
leylî talebenin artacağı mülâhazasile yalnız vazife ten gece hizmetlerile mükellef olan muallimlerden 
gayri bu hizmetlerle tavzif edilecek muallimlere mahsus olmak üzere pansiyon varidatından ücret ve
rilmek ve binası ayrı bulunan pansiyonlarla neharî mekteplere mülhak pansiyonlarda istihdam edilecek 
muallimlere ve bunlara hariçten alınacak memurlara leylî mekteplererdeki nisbetler dahilinde ücret 
verilebilmek esasına göre tadil edilerek kabul olunmuştur. 

Maarif Encümeninin altıncı maddesi, pansiyonlar aldıkları talebenin ücretlerile ve nevima bu ta
lebe hesabına idare olunan müesseseler olmak dolayısile bunlara leylî meccani talebe almak mevzu-
bahs olmıyacağından tayyedilmiştir. 

Maarif Encümeninin yedinci maddesi, inşaat ve tamirat tabirleri çıkarılarak aynen kabul olun
muştur. Filhakika leylî mektepler dahilinde bulunan pansiyonların mektebin inşaat ve tamiratına 
iştirakine lüzum yoktur. 

Ayrı binalarda açılacak pansiyonlar dahi kanun lâyihasında derpiş edildiği veçhile ya millî emlâk
ten olan binalarda veyahutta isticar edilmiş bulunan binalarda bulunacakları için her iki ihtimalde 
dahi inşaat ve tamirat gibi masraflar varit görülmemiştir. 

Maarif Encümeninin dokuzuncu maddesi, kanun neşri tarihinden muteberdir suretinde tadil edil
miştir. 

Tadilâtımızla beraber temenniyatımızın mevzuu Maarif Vekili Bey tarafından dahi muvafık görü
lerek kabul edildiğini ilâve ederek lâyihayı Umumî Heyetin tasvibine arzeyleriz. 

Reis 
Grümüşane 
H. Fehmi 

Âza 
Erzurum 

Aziz 

Âza 
Sivas 

Rasim 

M. M. 
Konya 

K, Zaim 

Âza 
İsparta 

Mükerrem 

Âza 
Sivas 

M. Remzi 

Âza 
Aksaray 

A. Süreyya 

Âza 
Kayseri 

A. Hilmi 

Âza 
Yozgat 

8. Sırrı 

Âza 
Bursa 

Dr. Galip 

Âza 
Kırklareli 

M, Nahit 

• : • . " ' . * * 

Âza 
Çorum 
Mustafa 

Âza 
Kırklareli 

Şevket 

, , . 

Âza 
Elâziz 

H. Tahsin 

Âza 
Konya 

K. Hüsnü 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Mektep pansiyonlarının idaresi hakkındaki 1023 nu
maralı kanunun yerine kaim olmak üzere tanzim 

edilen mektep pansiyonları kanun lâyihası 

MADDE 1 — Leylî lise ve muallim ve orta 
mekteplerle yüksek ve» meslekî mekteplerin kad-
rolarmdaki mürettep adetten fazla olarak alına
cak ücretli leylî talebe Maarif Vekâletince tanzim ve 
İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak bir talimat
nameye tevfikan pansiyonlarda diğer leylî talebe 
gibi idare olunur. 

Leylî teşkilâtı olmıyan neharî mekteplerde de 
Maarif Vekâletinin müsaadesile pansiyonlar açıla
bilir. 

MADDE 2 — Pansiyon talebesinden alınacak 
ücret pansiyonun bulunduğu yerdeki leylî mektep 
ücretinin aynidir. Leylî mektep yoksa pansiyon 
ücretini Maarif Vekâleti tayin eder. 

MADDE 3 — Pansiyon idaresi mektep müdü
rüne mevdudur. Pansiyonun terbiye ve idare iş
lerinde mektebin esas muallim ve memurları istih
dam edilebilecekleri gibi lüzumunda hariçten üc
retle muallim ve memur dahi istihdam olunabilir. 

Pansiyonda vazife gören müdür, muallim ve 
memurlar meccanen yemek yerler. 

MADDE 4 — Pansiyon açılacak mahallerde 
bina ihtiyacı olduğu ve millî emlâkten münasip 

MAARİF ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Mektep pansiyonlarının idaresi hakkındaki 1023 
numaralı kanunun yerine kaim olmak üzere 

tanzim edilen mektep pansiyonları 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Leylî lise ve muallim ve orta mek
teplerle yüksek ve meslekî mekteplerin kadrolarm-
daki mürettep adetten fazla olarak alınacak ücretli 
leylî talebe Maarif Vekâletince tanzim ve İcra Ve
killeri Heyetince tasdik olunacak bir talimatname
ye tevfikan pansiyonlarda diğer leylî talebe gibi 
idare olunur. 

Leylî teşkilâtı olmıyan neharî mekteplerde de 
Maarif Vekâletinin müsaadesile pansiyonlar açıla
bilir. 

MADDE 2 — Pansiyon talebesinden alınacak 
ücret pansiyonun bulunduğu yerdeki leylî mektep 
ücretinin aynıdır. Leylî mektep yoksa pansiyon üc
retini Maarif Vekâleti tayin eder. 

MADDE 3 — Pansiyonun idaresi mektep mü
dürüne mevdudur. Pansiyonun terbiye ve idare iş
lerinde mektebin esas muallim ve memurları müna
sip ücretle istihtam edilebilecekleri gibi lüzumunda 
hariçten ücretle muallim ve memur dahi istihdam 
olunabilir. 

Pansiyonda vazife gören müdür, muallim ve me
murlar meccanen yemek yerler. 

MADDE 4 — Pansiyon açılacak mahallerde bi
na ihtiyacı olduğu ve millî emlâkten münasip bina 

bina bulunduğu takdirde Maliye Vekâletinin mu- bulunduğu takdirde Maliye Vekâletinin muvaf a-
vafakatile bu bina pansiyon için bedelsiz olarak' katile bu bina pansiyon için bedelsiz olarak tahsis 
tahsis edilebilir. I edilebilir. 

ı 
MADDE 5 — Pansiyon talebesinden alınacak i MADDE 5 — Pansiyon talebesinden alınacak 

ücret leylî mektepler talebesinden alındığı gibi ücret leylî mektepler talebesinden alındığı gibi tak-
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek mektep 
pansiyonlun kanun lâyihası 

MADDE 1 — Leylî lise, muallim mektepleri ve 
orta mekteplerle yüksek ve meslekî mekteplerle 
kadrolarmdaki mürettep adetten fazla olarak alı
nacak ücretli leylî talebe için bu mek
teplere mülhak olarak pansiyonlar tesis olu
nur. Bu pansiyonların idare usulleri bir nizam
name ile tayin olunur. 

Leylî teşkilâtı olmıyan neharî mekteplerde 
dahi Maarif Vekâletinin müsaadesile pansiyon 
açılabilir. 

MADDE 2 — Pansiyon talebesinden alınacak 
ücret pansiyonun bulunduğu yerdeki ücretli leylî 
mektep ücretinin aynidir. Leylî mektep yoksa 
pansiyon ücretini, mahallî vilâyet eüteümeninin 
ve belediyenin mütaleasını alarak Maarif Vekâleti 
tayin eder. 

Pansiyon ücretleri üzerinden hiç bir suretle 
tenzilât yapılamaz. 

MADDE 3 — Pansiyonun idaresi niektep mü
dürüne mevdudur. 

Leylî mekteplerle ayni bina dahilimde tesis 
olunan pansiyonlarda mektepte vazifeten geee hiz-
metlerile mükellef olan muallimlerden gayri bu 
hizmetlerle tavzif edilecek muallimlere vazifedar 
olanlara kıyasen pansiyon varidatından ayrıca 
ücret verilir. Mektebin diğer muvazzaf memur
larına pansiyon işleri dolayısile ücr«t verilemez. 
Leylî mektep binalarının haricinde veya neharî 
mekteplere mülhak olarak tesis edilen pansiyon
larda mektebin muallimlerinden veya hariçten is
tihdam edilecek memurlara leylî mekteplerdeki 
nisbetler dahilinde pansiyon varidatından ücret 
verilir. 

Pansiyonlarda vazife gören müdür, muallim ve 
memrular meccanen yemek yerler. 

MADDE 4 — Maarif Encümeninin teklifi ay
nen 

MADDE 5 — Maarif Encümeninin teklifi ay
nen 
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taksitle alınır. Ancak 3 üncü taksit iki müsavi 
kısma ayrılarak birinci kısım mart, 2 inci kısım 
haziran iptidasından tahakkuk ettirilir. 

MADDE 6 — Pansiyonlara mevcut ücretli tale
benin yüzde onu nisbetinde meccanî talebe de kabul 
edilebilir. Meccanî talebenin intihap ve kabulleri 
91 T) numaralı kanuna tevfikan yapılır. Pansiyon 
meccanî leylî talebesi de 1237 ve 1484 numaralı ka
nunların ahkâmına tabidirler. 

MADDE 7 •— Pansiyonlara alınacak talebe üc
retleri varidat bütçesinde açılacak pansiyonlar va
ridat faslına irat ve pansiyonların tesisat, inşaat, 
tamirat, idare ve iaşe masrafları ve istihdam oluna
cak memur ve müstahdemlerin ücretleri maarif büt
çesinde açılacak pansiyonlar faslına masraf kayde
dilir. 

MADDE 8 — Pansiyonların merbut bulunduğu 
•mekteplerin muallim 1 erile neharî talebesi tabelâ mu
cibince nüfus başına isabet edecek ücreti 'Vermek 
şartile pansiyon tabelâsına dahil olarak yemek yi
yebilirler. 

MADDE 9 — Prevantoryumlara da, bu kanun 
ahkâmı dairesinde açılacak pansiyonlarda ibate ve 
iaşe ve tedavi edilmek üzere ücretle talebe ve mual
lim kabul olunabilir. 

MADDE 10 — 1023 numaralı kanun ve 6381 
numaralı kararname hükümleri mülgadır. 

MADDE 11 — Bu kanun 1 haziran 1931 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 12 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

10 - VI -1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da.V. Ha. V. Ma V. 

Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Ahdülhalik 
Mi. V. Na. V. îk. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref 
S. î. M. V. 

Dr. Refik 

sitle alınır. Ancak son taksit iki müsavi kısma ay
rılarak birinci kısım mart, ikinci kısım haziran ip
tidasından tahakkuk ettirilir. 

MADDE 6 — Pansiyonlara mevcut ücretli ta
lebenin yüzde onu nisbetinde meccanî talebe de 
kabul edilebilir. Meccanî talebenin intihap ve ka
bulleri 915 numaralı kanuna tevfikan yapılır. Pan
siyon meccanî leyli talebesi de 1237 ve 1484 numsı
ralı kanunların ahkâmına tabidirler. 

MADDE 7 — Pansiyonlara alınacak talebe üc
retleri varidat bütçesinde açılacak pansiyonlar va
ridat faslına irat ve pansiyonların tesisat, inşaat, 
tamirat, idare ve iaşe masrafları ve istihdam olu
nacak memur ve müstahdemlerin ücretleri Maarif 
bütçesinde açriacak pansiyonlar faslına masraf 
kaydedilir. 

MADDE 8 — Pansiyonların merbut bulundu
ğu mekteplerin muallimi erile neharî telebesi tabelâ 
mucibince nüfus başına isabet edecek ücreti ver
mek şartile pansiyon tabelâsına dahil olarak ye
mek yiyebilirler. 

MADDE 9 — Prevantoryumlara da, bu kanun 
ahkâmı dairesinde açılacak pansiyonlarda ibate ve 
iaşe ve tedavi edilmek üzere ücretle talebe ve mual
lim kabul olunabilir. Ücret miktarı Maarif Vekâle
ti trafından tesbit olunur. 

MADDE 10 — 1023 numaralı kanun hükmü 
mülgadır. 

MADDE 11 — Bu kanun 1 haziran 1931 tari
hinden muteberdir. 

MADD5 12 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 
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Maarif Encümeninin 6 inci maddesi tayyedil-

mistir. 

MADDE 6 — Pansiyonlarda alınacak ücret 
ve nıekülât bedelleri varidat bütçesinde açılacak 
pansiyonlar varidatı faslına irat ve pansiyonların 
tesisat, idare ve iaşe masrafları ile kullanılacak 
memur ve müstahdemlerin ücretleri Maarif Vekâ
leti bütçesinde açılacak pansiyonlar masrafı fas
lına masraf kaydolunur. 

MADDE 7 — Maarif Encümeninin 8 inci mad
desi aynen 

MADDE 8 — Maarif Encümeninin 9 uncu mad
desi aynen 

MADDE 9 — Maarif Encümeninin 10 uncu 
maddesi aynen 

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 11 — Maarif Encümeninin 12 inci 
maddesi aynen 




