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İ : 18 27-6-1081 C : 1 
1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Kâzım Paşanın riyasetlerile aktedilerek Âzayi Ki
ramdan bazı zevatın mezuniyetleri kabul ve Samsun me
busluğuna intihap edilen iki zatın intihap mabzatası tas
dik ve Ankara istiklâl Mahkemesince on sene hapse mah
kûm edilen Süleyman Radi Beyin geri kalan cezasının af-
fedilmemesine mütedair mazbata kabul edildi. 

Müteakiben bina iratları vergisi kanunu lâyihasının 
müzakeresine geçilerek 19 maddesi kabul ve bir madde
nin müzakeresi tehir edildi. 

Veraset ve intikal vergisi kanununun bazı madde
lerinin tadiline ve bazılarının ilgasına mütedair kanun 

Lâyihalar 
1 — Askerî ceza kanununa müzeyyel kanun lâyihası 

(Millî Müdafaa ve Adliye Encümenlerine) 
2 — Mektum mallar ihbariyesi hakkında kanun lâ

yihası (Maliye ve Bütçe Encümenlerine) 
3 — Resmî devair ve müessesat ile Devlete ait idare 

ve şirketlerde ve menafii umumiyeye hadim müessese
lerde bulundurulabilecek vesaiti nakliye hakkındaki ka
nuna müzeyyel kanun lâyihası (Bütçe Encümenine) 

1 — Büyük Millet Meclisinin 1931 senesi kânu- j 
nusani - mart ayları hesabatı hakkında 5/3 numa
ralı Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazba
tası [1] 

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

2 — 1/33 numaralı arazi vergisi kanunu lâyi
hası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbata

mı J 48 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. I 

lâyihasının müzakeresine başlanarak muaddel 16 inci 
madde ile muvakkat maddeler encümene tevdi ve bir 
madde ilâve ve diğer maddeler kabul olundu. 

Maarif Vekâleti tarafından idare edilen mektep pan
siyonları kanun lâyihasının dahi birinci müzakeresi 
icra edildikten sonra cumartesi günü toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Çanakkale Denizli 

A. Kâzım Ziya Gevher H. Rüştü 

4 — Şurayı Devlet kanununa bazı maddeler ilâvesine 
ve bazı maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası (Dahi
liye, Adliye ve Bütçe Encümenlerine) 

5 — Türkiye Cümhuriyetile Avusturya Hükümeti 
arasında münakit hukukî ve ticarî mevadı adliyeye mü
teallik mütekabil münasebetlere ve adlî kararların ten-
fizine dair mukavelenamenin tasdiki hakkmda kanun 
lâyihası (Adliye ve Hariciye Encümenlerine) 

j lan [2] 
Reis — Efendim; arazi vergisi, kanununun en

cümende bir maddesi vardı, onu okuyacağız, ondan 
sonra da kanunun ikinci müzakeresine başlıyaca-

\&. 
MADDE 19 — Merbut cetvelde isimleri yazılı 

hükümlerden arazi vergisine müteallik olanlar 
mefsuhtur. 

f21 Birinci müzakeresi 15 inci inikat zaptında-
I dır. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 14,10 

Reis — Kâzım Paşa 
Kâtipler : Avni B. ( YOZGAT ), Ziya Gevher B. ( ÇANAKKALE ) 

Reis — Meclis inikat etmiştir. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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İ : 1 8 ST7-6-1S31 C : 1 
Tarih No. Cinsi Hulâsa 

15 k. sani 1295 

26 eylül 1300 

24 temmuz 1302 
24 temmuz 1302 

24 temmuz 1302 

12 şubat- 1310 

9 mayıs 1314 

5 eylül 1314 

3 k. sani 1315 
1 ağustos 1318 

İrade 

Şura karan 

Emlâk nizamnamesi 
Emlâk nizamnamesi 

Emlâk nizamnamesi 

irade 

irade 

Şura karan 

Talimatname 
1695 Şura kararı 

11 k. sani 1321 irade 

26 t. evvel 1324 2560 Şura kararı 

20 nisan 1326 

9 nisan 1327 

Şura karan 

Şura karan 

1329 773 Şura kararı 

14 ağustos 1330 Kanun 

16 nisan 1334 162 Şura karan 

6 haziran 1334 Şura karan 

Arazi ve arsalardan binde dört, yirmi binden yu
karı kıymetli meskenlerden binde sekiz vergi alın
masına dair 
Tadil istidasında bulunan hissedarın vergisince ya
pılacak tenzilâtın istidada bulunmıyan hissedarın 
vergisine de teşmili hakkında 
Emlâk vergisi nizamnamesi 
Mezkûr nizamnamenin 9 uncu maddesini muaddil 
21 haziran 1317 tarihli nizamname 
Mezkûr nizamnamenin 12 inci maddesini muaddil 
29 ağustos 1304 tarihli nizamname 
Cesim yangınlarda muhterik olan mebani ve arsa
lar kıymetlerinin eshabmın müracaatlarına talik 
edilmeksizin tadili hakkında 
Bostanların vergi nisbetleri ve 1314 senesi nihaye
tine kadar vergilerinin affı hakkmda 
Emlâk ve araziye takdir olunan kıymetlere ait ih
barnamelerin sureti tebliği hakkmda 
Vergi tadilâtı umumiyesine dair 
Kıymeti mukayyedesinden fazla bedel ile kat'î 
ferağı veya beyi bilvefa muamelesi yapılan emlâk 
ve arazi krymetlerinin ferağ veya beyi bilvefa be
deli nisbetinde tezyidine dair 
Kryemi emlâktan bir defaya mahsus olarak alına
cak masarifi tahririye hakkında 
Canibi vakfa meşrut bulunan arsalann vergi ile mü
kellefiyetine dair 
Vergi tadil istidalannm kânunuevvel nihayetine 
kadar kabulü, ondan sonra verilenlerin de ertesi 
senede muameleye konulması hakkmda 
Tahrir esnasında kıt'a ve dönümleri noksan yazıl
dığı anlaşılan araziden tashihi kayit tarihinden 
itibaren fazla zuhur eden arazi vergisinin istifası 
ve tariho tashihinden evveline ait zaran Hazinenin 
memurini müteallikasmm mesuliyetile telâfisi 
hakkında 
Kayit harici kalan emlâk ve aTaziye her beş sene 
için ayrı ayrı kıymet takdiri caiz olmryacağma 
dair 
1330 senesi bütçe açığına karşılık olmak üzere ara
zi vergisinin aslma % 50 zammedildiğine dair 
I>eş senede bir tadilâtı umumiye yapılmadıkça şe
ref ve kıymetlerinin artması vesilesile emlâk ve 
arazi krymetlerinin arttınlmryacağma dair 
Emlâk ve araziye takdir olunan krymetlerin, usu
lü dairesinde itiraz olunduğu takdirde, tezyit ve 
tenzili tadilât komisyonlanmn salâhiyeti dahilin
de bulundğuna dair 
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İ : 18 27-3-1S31 C : 1 
Tarih No. Cinsi Hulâsa 

29 eylül- 1336 878 Şura karan 

11 k. sani 1339 295 Kanun [ikinci mad
desinin fıkrai ulâsı] 

17 şubat 1341 553 Kanun 

10 mart 1926 779 Kanun 

18 mayıs 1929 1454 Kanun 

Biliştirak tasarruf olunan emlâk ve araziden bir 
hissenin kıymeti mukayyedesinden fazla bedel ile 
satıldığında ferağ bedelinin satılmıyan hisseye de 
teşmili hakkında 
[Bilât ve kasabat dahil ve civannda bulunan ve öş
re tabi olmıyan müstakil sebze bahçelerinin tahrir 
kıymeti 1339 senesi martı iptidasından itibaren 
altı misle iblâğ olunmuştur.] 
Aşar usulünün ilgasile yerine kaim olan arazi ver
gisinin mabetlerinin tezyidi hakkında 
Aşarın ilgasile yerine kaim olan arazi vergisi hak
kındaki 17 şubat 1341 tarih ve 553 numaralı kanu-
nun (D) fıkrasını muaddil 
Bilâvasıta vergilere munzam kesirlerin tevhidi ve 
nisbetlerinin tadiline dair [ arazi ve arsalara müte
allik altıncı maddesi] 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Efendim; okunan lis
teye göre 1324 tarihinden evvelki iradeler kanun 
mahiyetinde addolunabilir. Fakat alelitlak Şurayi 
Devlet kararları, Şurayi Devlet idarî kanunların 
mahalli tefsiri olmak itibarile o mahiyetteki karar
lar bir kanun tanzim edildiği zaman fesih ve ilga 
edilen kanunlar mey anında zikredilemez. 

Bu maddede bir çok Şurayi Devlet kararların
dan bahsediliyor ki ; bunlar kanun değildir. Mev
cut kanunlardan ahkâmı istinbat etmek mahiyetin
de kararlardır. O itibarla onların tayyı lâzımge-
lir . 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Efendim; 1324 inkilâbmdan evvel Şurayi 
Devletçe ittihaz edilip bu listede tadat edilen ka
rarlar; üzerinde muamele yapılmış olan kararlar
dır ki ; bunlar bütçenin evvelce (T) cetveline şim
di de (C) cetçeline dahil ve fihrist meyanında 
bulunmaları itibarile bütçe kanunları mahiyetinde 
teyit ve tasdik edilmiş ve onlara istinaden vergi 
muamelesi yapılmıştır. Bunun için bunların sarih 
olarak feshi lâzımdır. Bilcümle ahkâm mefsuhtur, 
ibaresi tadadî bir şekilde yazıldığı içindir ki; 
bu kararları da sarihen listeye ithal etmeği encü
men zarurî gördü. 

Reis — Encümen ipkasını talep ediyor. 
Salâhattin B. (Kocaeli) — Efendim; ilânı meş

rutiyetten mukaddem neşredilmiş olan bazı irade
ler, nizamnameler kanun hüküm ve kuvvetindedir. 
Binaenaleyh bunların kanun telâkki edilmesine 
karşı tadadî bir şekilde arazi kanununun fesih ve 
ilga ettiği mevat meyanında zikir olunabilir. Fakat 
bunun haricinde, Şurayi Devlet tarafından veri
len kararlardan burada bahsetmek doğru değildir. 

Mazbatada Şurayi Devlet kararları diye göste
rilmiştir. Bu kararların bazısı 1324 ten evvel ira
deye iktiran ve yahut Meclisi Vükelâya konulmak 

suretile mutlaka eski düsturlarda kanun kuvvetini 
iktisap etmiş addolunabilir. Fakat alelitlak Şura
yi Devlet tarafından verilen kararlar hiç bir za
man kanun mahiyetinde değildir. 

Bendeniz iyi işittim. 1324 tarihinden muahhar 
Şurayi Devlet kararından bahsedildi, öyle zanne
diyorum ki; her halde böyle tarihi muahhar, Şu
rayi Devlet karan gördüm. Şurayi Devlet karan 
doğrudan doğraya eski usulde de kanun mahiye
tini hiç bir vakit arzetmemiştir. Doğrudan doğru
ya ya iradeye, yahutta Vükelâ kararına iktiran 
ederdi. 

Hakkı R. (Van) — 1340 ta Şurayi Devlet yok
tu. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim; iradei 
seniye ve iradei aliyelerin kanun hüküm ve kuv
vetinde olması, haddi zatında bunların bizim an
ladığımız manada kanun olduklarını ifade etmez. 
Onlar doğrudan doğruya kanun gibi tatbik edil
mek mükellefiyetinden doğmuş bir neticenin ifa
desidir. Yoksa iradei seniye hiç bir zaman kanun 
değildir. Maalesef bunlar fena teamüllerdir. 

Hasan Beyefendinin bahsettiği nokta nazarı iti
bara alınmağa lâyıktır. Salâhattin Beyin, prensip 
itibarile hakları vardır. İradei seniyede şu veya 
bunun hiç mevzubahs olmaması lâzım gelir. Fakat 
zaten biz bundan evvr-I. ve neşredilen kanunlarımı
zın (C) cetveline bütün bunları müfredatile yaza
rak mucibince amel etmiş mevkide bulunduğumu
za göre, onları da teamülen başımıza gelen diğer 
işler gibi kabul etmişiz. 

Şimdi onların geçen sene, evvelki sene mevcut 
vaziyeti kanımiyeierini yeni bir kanunla ilga ede
rek tamamen ortadan kaldırmakta bir faidei ka
nuniye değil, fakat bir faidei ameliye vardır. 

Bendeniz Bütçe Encümeninin teklifinde bu 
noktadan faide görüyomm. Aynen kabulü muva
fıktır. 
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Reis — Efendim; bu Şurayi Devlet kararlarının 
maddeden tayyını teklif ediyorlar. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Arkadaşla
rım ; derhatır buyrursunuz ki ; biz bu maddeyi, 
« bu kanuna muhalif bilcümle hükümler mefsuh
tur » diye arzettik. Biz arkadaşımızın vaki itirazı 
üzerine Heyeti Celilenizce de nazarı mutaleaya 
alman takrir mucibince fesih ve ilga edilen hü
kümlerin neden ibaret olduğu tetkik edilsin, de
nildi. Biz de tetkik ettik. Bu tetkikatımız üç say
fadan ibaret bir netice ifade ediyor. Bunların he
men hepsi ve her sene bütçe kanunlarına merbut 
ve (C) cetveli unvanını alan ve bütçe kanununda 
bir madde ile tesbit ve teyit edilen hükümlerdir. 
Kanunun metninde de, bu kanunlar mefsuhtur 
demedik. Cetvelde yazılı hükümler dedik. Bu
nun için de kanunlar nizamnameler, tefsirler, 
meclisi vükelâ kararı, Şurayı Devlet kararları 
vardır. (1336) senesinde Ankarada Büyük Millet 
Meclisi teşekkül edipte, 16 mart, îstanbulun iş
gali gibi meşum tarihe tekaddüm eden tefsiri Şu
ra kararları, kanun mahiytini haizdi. Evvelce ka
nunu esasi, Şurayı Devlete kanunların tefsiri hak
kını verdiği için Şuradan çıkan tefsir kararları 
kanun mahiyetini haiz oluyor. Sonra Ankarada 
Devlet Şurası mevcut değildi. Teşkilâtı esasiye ka
nunu mucibince tefsir hakkını Meclis aldığı için 
Şuranın kararları mütalea mahiyetinde kalıyor. 
Bu listeye Şura kararlarından kanun mahiyetini 
haiz olmıyan bir şey yazılmamıştır. Bu cetvel, eski 
tertibe göre ( T ) cetveli yeni tertibe göre de ( C ) 
cetveli mahiyetini alıyor. Bunlar arazi vergisine 
ait hükümlerdir. Bu hükümlerin aslı ve mahiyeti 
ne olursa olsun, bunlar madamki bu maddei ka
nuniye ile tayin ye tastik edilmiştir, binaenaleyh 
tadadı olduğuna göre, hükümlerinin mefsuh oldu
ğunu da sarihan ifade etmek lâzımgelir. 

Reis — Başka mütalea varmı? ( Hayır sesleri) 
Tahrirî tadil teklifi yoktur. Okunan maddeyi ay
nen reyinize arzediyorum. Kabul edenler .... Etmi-
yenlar .... Kabul edilmiştir. 

Efendim kanunun ikinci müzakeresine başlı
yoruz. 

ARAZI VERGİSİ KANUNU 

Verginin mevzuu 
Birinci madde — Türkiye Cumhuriyeti hududu 

dahilinde bulunan umum arazi bu kanun muci
bince kıymetleri üzerinden arazi vergisine tabidir. 

Üzerinde bina bulunmıyan ve bina mütemmi-
matından madut olmıyan arsalar da araziden ma-
duttur. 

Etrafı çevrilmiş olsun olmasın ticaret ve san'at 
işlerinde kullanılmak üzere müstakillen kiralanan 
arsalar iratlı ve bu suretle kullanılmıyan arsalar 
iratsız arsa addolunur. 

Reis — Tadilname yoktur. Meddeyi kabul 
edenler .... Etmiyenler Kabul edilmiştir. 

İstisnalar 
iKtNCl MADDE — Aşağıda yazılı arazi vergi

den muaftır: 
A) devlete ve mülhak ve hususî bütçelerle idare 

edilen teşekküllere ve belediyelere ve umumun 
menfaatine hizmet eden cemiyetlere ait olup mü
cerret kazanç maksadile tesis edilmiş olmıyan ve 
icar edilmiyen ziraatin ıslah ve inkişafına matuf 
numune fidanlıkları, meyvalıklar, numune tarla ve 
çiftlikleri, spor sahaları, umuma mahsus meccani 
parklar, çocuklara mahsus bahçeler ve oynama 
mahalleri. 

B) Devlet ve mahallî idarelere veya belediyele
re ait her nevi yollar, caddeler, sokaklar, meydan 
ve pazar yerleri ve umumun istifadesine terk 
ve tahsis edilip icar olunmıyan mer'a, harman yeri 
ve çayırlık gibi mahaller ile köy kanunu mucibince 
köylere ait gayri menkul orta malleri. 

C) Ziraate elverişli olmadığı gibi sair suretle 
de istifade edilmiyen taşlık, bataklık, fundalık a-
razi. 

Ç) Hususî kanunlar veya mukavelenamelerle 
muafiyeti kabul edilmiş veya edilecek olan arazi 
ve arsalar. 

Kanunî salâhiyetlerini istimal ederek Hükümet 
tarafından tasarrufu menedilen arazi ve arsaların 
vergisi memnuiyetin devamı müddetince alınmaz. 
memnuiyetin zeriyat mevsimine tesadüfü halinde 
vergi muafiyeti o senenin tamamına şamil olur. 

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

Muvakkat muafiyetler 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Aşağıda yazılı arazi bu 

kanunla tayin okuman müddetler zarfında vergi
den muaftır: 

A) Yeniden vücuda getirilecek bağlar, güllük
ler (altı sene müddetle). 

B) Yeniden vücuda getirilecek meyvalıklar ve 
incir bahçeleri (sekiz sene müddetle). 

C) Yeniden vücuda getirilecek fındıklıklar ve 
aşılama suretile vücuda getirilecek zeytinlikler 
( on sene müddetle ) 

Ç) Yeniden vücuda getirilecek zeytinlikler 
(on iki sene müddetle). 

D) Hükümetçe muayyen bir mıntakaya iskân 
edilen muhacir ve aşiretlere tahsis ve teffiz edilen 
arazi (üç sene müddetle). 

E) Hususî kanunlarına ve usullerine göre ye
niden ziraate elverişli bir hale getirilen arazi (üç 
sene müddetle). 

F) Hususî kanunlarına göre yeniden vücuda 
getirilen ormanlar (yirmi sene müddetle), dutluk
lar (on sene müddetle). 

eRis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . .^Kabul 
edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Üçüncü maddenin A, 
B, C, Ç, E, F fıkralarında yazılı muafiyetlerden 
istifade için arazinin mezkûr maddede yazılı cihet-
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İ : 1 8 2 7 - 6 - 1 9 3 1 C : 1 
lere tahsis edilmiş olduğunun alâkadar varidat 
idaresine senesi içinde beyanname ile bildirilmesi 
meşruttur. 

Muafiyetler, arazinin tayin olunan cihetlere 
tahsis edildiği seneyi takip eden malî seneden baş
lar. Senesi içinde beyanname verilmezse muafiyet, 
beyannamenin verildiği malî seneyi takip eden 
.seneden muteber olur. Bu takdirde beyannamenin 
verildiği malî senenin nihayetine kadar geçen müd
detlere ait muafiyet hakkı sukut eder. 

Muafiyetleri hitam bulan arazi de muafiyetin 
hitamını takip eden malî seneden itibaren vergiye 
tabi tutulur. 

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

BEŞÎNCÎ MADDE — Her hangi köy veya ka
saba veya şehir arazisinin tamamının veya muay
yen bir mmtakasınm mahsulleri sel, dolu, kuraklık, 
yangın, muzır haşerat veya bulaşıcı hastalıklar 
gibi fevkalâde arızalar dolayısile en az üçte bir 
derecesinde zayiata uğrarsa bu suretle zarar gör
düğü idarî tahkikatla sabit olanların o seneye ait 
vergileri Maliye Vekâletinin müsaadesile kısmen 
veya tamamen terkin edilir. İcar edilmiş veya 
mahsulâtı sigortalanmış araziye ait vergiler için 
terkin muamelesi tatbik olunmaz. 

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

ALTINCI MADDE — Ziraat arazisinden iken 
fevkalâde bir arıza neticesi olarak taş, kum veya 
su altında kalan ve bu suretle zeredileıniyecek bir 
hale geldiği idarî tahkikatla sabit olan araziden, 
sahibinin müracaatı tarihinden sonra gelen tak
sitten başlamak üzere, arızanın devam ettiği müd
detçe, vergi alınmaz. 

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

Mükellef ve teklif mahallî 
YEDÎNCÎ MADDE — Ar azi vergisi, arazinin 

mutasarrıfına ve intifa hakkı varsa mütcneffiine 
ve bunlar yoksa araziyi mutasarrıf gibi istimal 
edene aittir. 

Şayi hisse ile araziye mutasarrıf olanlar hisse
leri nisbetinde vergi ile mükelleftirler. 

Arazi vergisi, arazinin bulunduğu kaza varidat 
idaresince tarholunur. 

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

Verginin matrahı 
SEKÎZÎNCÎ MADDE — Arazi vergisinin mat

rahı, arazi ve arsaların tahrir ve hususi tadil usule
nle ve bu kanun hükümlerine göre tayin edilmiş 
veya edilecek kıymetleridir. 

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

Verginin nisbeti 
DOKUZUNCU MADDE — Arazi vergisi aşa

ğıda yazdı nisbetler üzerinden alınır: 
A ) Arazi ve iratlı arsalar için kıymetlerinin 

binde onu. 
B ) İratsız arsalar için kıymetlerinin binde 

beşi. 
Reis — Kabul edenler ....Etmiyenler .... Kabul 

edilmiştir. 

Tahsilat 
ONUNCU MADDE — Arazi vergisi iki taksit

te alınır. Taksit zamanları her mahallin ziraî ve ik
tisadî vaziyetine göre vilâyet umumî meclislerinin 
mütaleası alınarak Maliye Vekâletince tayin olu
nur. 

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

Hususî tadilât 
ON BlRÎNCÎ MADDE — Arazi, bağ, meyvalık, 

fidanlık, güllük, dutluk, zeytinlik ve orman haline 
giren veya bu halde bulunan arazi, üzerindeki kü
tükler, fidanlar ve ağaçlar sökülerek veya mahvo-
larak tarla haline gelirse mükelleflerin veya mal 
memurlarının talepleri ile bu araziye yeniden kıy
met takdir olunur. Tadilen takdir olunan kıymet
ler tahavvülün vuku bulduğu seneyi takip eden 
malî seneden itibaren vergiye matrah ittihaz 
edilir. 

Üçüncü maddede yazdı muafiyetlerden istifade 
eden arazinin kıymetleri, muafiyet müddetinin 
sonuncu senesinde tayin edilerek ertesi malî se
neden muteber olur. 

Reis — Kabul edenler .... Etmeyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

ON ÎKÎNCÎ MADDE — Bir şehir veya kasaba 
veya köyün tamamındaki arazi veya arsaların ve 
yahut bir mıntaka veya mevkide bulunan arazinin 
veya bir mahalle veya meydan veya sokaktaki 
arsaların umumiyetle kıymetleri her hangi bir 
sebeple yüzde yirmi nisbetinde artar veya eksi-
lirse mükelleflerden bir veya bir kaçının veya mal 
memurlarının talepleri üzerine tadilât yapdır. 

Tadilât, mıntaka, mevki, mahalle, sokak ve 
meydanlardaki arazi ve arsalar için belediye hu
dudu dahilinde olan yerlerde belediye ve köylerde 
köy heyeti mazbataları üzerine idare heyeti ka-
rarile ve bunların haricindeki mahaller için evvel
ki fıkradaki mazbatalara istinaden idare heyeti
nin kararı ve Maliye Vekâletinin mezuniyetile ya
pdır. 

Bununla beraber her hangi bir mükellefin 
kendi arazi ve arsası için vaki olacak tadil talep
leri nazarı itibare alınır. Ancak vaki talebin mu
hik olmadığı nihaî kararlar tahakkuk ettiği tak
dirde tadil heyetinin masarifi müracaat sahibine 
tazmin ettirilir. 

Bu kanunun neşrinden sonra yapdacak umumî 
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tahrir neticelerinin meriyete girdiği yerlerde me-j 
riyet tarihinden itibaren üç sene geçmedikçe mün
ferit tadilât talep edilemez. 

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

" ' =• vs «•>-:;*• »«££'»«!«• « « r - T ^ V ^ R a i 
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — 11 ve 12 inci madde

ler mucibince tadilen tesbit olunan kıymetler, tadil 
taleplerinin müsadif olduğu seneyi takip eden malî 
seneden muteberdir. Tadil muameleleri, tadil ta
leplerinin vuku bulduğu sene içinde neticelendi
rilmemiş bulunursa mukayyet kıymetler üzerin
den verginin istifasına devam olunur. Bu takdir
de vergi tadilen tesbit olunacak kıymetlere göre 
fazla alınmış ise fazla farkı ret veya mahsup ve 
noksan alınmış ise noksan farkı ayrıca tahsil olu
nur. 

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

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Tahrir kayıtları
na geçmeyip mektum kalmış olan arazi için yalnız, 
mektumiyetin tahakkuk ettiği seneden evvelki beş 
sene için vergi aranabilir. Bu senelere ait vergiler 
de, mektumiyetin tahakkuk ettiği tarihte takdir 
edilecek kıymet üzerinden hesap edilir ve mütea
kip beş sene içinde bu senelere ait vergi miktarla
rına ilâve edilecek müsavi taksitlerle tahsil olunur. 

Bu kanunun meriyetinden sonra yapılacak tah
rirlerde kayıtlarına miktarı eksik veya fazla geç
miş olan araziye ait kıymetler, kayıtlı kısmının 
umumî kıymetinden beher dönüme isabet eden 
miktara göre hesap edilerek vergi noksanı yuka
rıdaki fıkra mucibince tahsil olunur. Fazlası mü
kellefin müracaat ettği malî sene iptidasından iti
baren tenzil ve fazla tahsil edilmiş olan vergi ret 
veya mahsup olunur. 

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

ON BEŞÎNCl MADDE — İratsız arsanın ü-
zerine bina yapılmaksızın ticaret ve san'atta isti
male tahsis suretile iratlı arsa halini alması ve ya
hut iratlı arsanın iratlı olarak istimalden sakıt 
olması, istimal tarzındaki tebeddüle göre nisbetin 
değişmesini istilzam eder. İratsız arsanın iratlı ar
saya tebdili halinde, tebeddülün vuku bulduğu ta
rihten itibaren iki ay içinde beyanname ile mahal
linin vergi idaresine ihbar edilmesi mecburidir. 
Yeni istimal tarzına ait vergi nisbeti, bu te
beddülü takip eden malî seneden muteberdir. Şayet 
tebeddül, ihbar edilmemiş veya ihbar gecikmiş ise 
tebeddülün tahakkuk eden vuku tarihinden ih
bar tarihine kadar geçmiş olan senelerin vergileri 
yüzde on fazlasile tahsil olunur. 

İratlı arsanın iratsız arsaya tahvili halinde yeni 
vaziyete ait vergi nisbeti, mükellefin varidat ida
resine tahrirî müracaatının vukuunu takip eden 
seneden itibaren tatbik olunur. 

Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri Kemal Za-I 

i im B. (Konya) —> Efendim • bu maddede on ikinci 
satırda (tahakkuk eden) tabiri vardır, fazladır. 

Reis — Bu tabir çıkarılacaktır. Maddeyi bu şe
kilde kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

ON ALTINCI MADDE — Arsalar Üzerine bina 
yapıldığı takdirde arsaya ait vergi, inşaatın başla
dığı seneyi takip eden seneden itibaren terkin 
olunur. Ancak bina iki sene zarfında ikmal edil
mezse üçüncü seneden itibaren arsa vergisinin alın
masına devam olunur. 

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

ON YEDİNCİ MADDE — Tadilât talepleri, sa-
lâhiyettar mercilerin mezunieytine iktiran eyledi
ği takdirde, aşağıda yazılı tadilât komisyonlarınca 
umumî tahrir için mevzu kaidelere tevfikan tetkik 
olunur. Ancak ferdî taleplerin tetkiki, salâhiyettar 
mercilerin mezuniyeti kaydine tabi değildir. 

Bu komisyonlar belediye hududu dahilinde 
bulunan arazi ve arsalar için mahallin en büyük 
mal memuru tarafından varidat tahakkuk memu
ru unvanını haiz olmıyan diğer varidat memurları 
arasından intihap edilecek bir memurun riyasetin
de, biri belediye meclisince diğer ikisi arazi veya 
arsanın bulunduğu mahalle ihtiyar heyetince mün • 
tahap dört kişiden mürekkeptir. 

Köylerde yapılacak tadilâtta, tadilât komisyon
ları köyün tabi bulunduğu merkezin en büyük mal 
memuru tarafından ikinci fıkradaki şerait daire
sinde intihap edilecek memurun riyasetinde köyün 
ihtiyar heyeti tarafından köy halkından münta-
hap iki âza ile beraber üç kişiden mürekkeptir. 

îcap eden yerlerde müteaddit komisyonlar teş
kil edilir. 

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

.ON SEKİZİNCİ MADDE — Tadilât komisyon
ları, komisyona verilen tadilât taleplerini, veril
diği tarihten itibaren iki ay zarfında neticelendi
rirler. 

Kararlar varidat tahakkuk memuruna imza 
mukabilinde verilir. Bu kararlar ihbarname ile 
alâkadarlara tebliğ olunur. İhbarname tahmin edi
len kıymeti, vergi nisbet ve miktarını ihtiva eder. 

Tadil komisyonlarının kararları mükellefler 
ve varidat idareleri tarafından tebliğ tarihinden 
itibaren bir ay zarfında temyiz edilebilir. 

Tevdi edilen evrak üzerindeki tetkikatını ve 
muameleyi yukarıdaki müddet zarfında intaç et-
miyen komisyonların reis ve azalan hakkında ih
mal ve terahi cürmünden dolayı takibat yapılır. 

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

ON DOKUZUNCU MADDE — Merbut cetvel
de isimleri yazılı hükümlerden arazi vergisine mü-

Iteallik olanlar mefsuhtur: 
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Tarih 

15 k. sani 1295 

26 eylül 1300 

24 temmuz 1302 
24 temmuz 1302 

24 temmuz 1302 

12 şubat- 1310 

9 mayıs 1314 

5 eylül 1314 

3 k. sani 1315 
1 ağustos 1318 

No. 

I : 1 8 

Cinsi 

2 7 - 0 - 1 9 3 1 C : İ 

îrade 

Şura karan 

Emlâk nizamnamesi 
Emlâk nizamnamesi 

Emlâk nizamnamesi 

îrade 

İrade 

Şura kararı 

Talimatname 
1695 Sura karan 

11 k. sani 1321 îrade 

26 t. evvel 1324 2560 Şura kararı 

20 nisan 1326 

9 nisan 1327 

Sura kararı 

Şura kararı 

1329 773 Şura karan 

14 ağustos 1330 Kanun 

16 nisan 1334 162 Sura kararı 

6 haziran 1334 Sura kararı 

Hulâsa 

Arazi ve arsalardan binde dört, yirmi binden yu
karı kıymetli meskenlerden binde sekiz vergi alın
masına dair 
Tadil istidasında bulunan hissedarın vergisince ya
pılacak tenzilâtın istidada buluıımıyan hissedarın 
vergisine de teşmili hakkında 
Emlâk vergisi nizamnamesi 
Mezkûr nizamnamenin 9 uncu maddesini muaddil 
21 haziran 1317 tarihli nizamname 
Mezkûr nizamnamenin 12 inci maddesini muaddil 
29 ağustos 1304 tarihli nizamname 
Cesim yangınlarda muhterik olan mebani ve arsa
lar kıymetlerinin eshabmın müracaatlarına talik 
edilmeksizin tadili hakkında 
Bostanların vergi nisbetleri ve 1314 senesi nihaye
tine kadar vergilerinin affı hakkında 
Emlâk ve araziye takdir olunan kıymetlere ait ih
barnamelerin sureti tebliği hakkında 
Vergi tadilâtı umumiyesine dair 
Kıymeti mukayyedesinden fazla bedel ile kat'î 
ferağı veya beyi bilvefa muamelesi yapılan emlâk 
ve arazi kıymetlerinin ferağ veya beyi bilvefa be
deli nisbetinde tezyidine dair 
Kıyemi emlâktan bir defaya mahsus olarak alına
cak masarifi tahririye hakkında 
Canibi vakfa meşrut bulunan arsaların vergi ile mü
kellefiyetine dair 
Vergi tadil istidalarının kânunuevvel nihayetine 
kadar kabulü, ondan sonra verilenlerin de ertesi 
senede muameleye konulması hakkında 
Tahrir esnasında kıt 'a ve dönümleri noksan yazıl
dığı anlaşılan araziden tashihi kayit tarihinden 
itibaren fazla zuhur eden arazi vergisinin istifası 
ve tariho tashihinden evveline ait zararı Hazinenin 
memurini müteallikasmııı mesuliyetile telâfisi 
hakkında 
Kayit harici kalan emlâk ve araziye her beş sene 
için ayrı ayrı kıymet takdiri caiz olmıyacağına 
dair 
1330 senesi bütçe açığına karşılık olmak üzere ara
zi vergisinin aslına % 50 zammedildiğiııe dair 
Beş senede bir tadilâtı umumiye yapılmadıkça şe-, 
ref ve kıymetlerinin artması vesilesile emlâk ve 
arazi kıymetlerinin arttırılmıyacağına dair 
Emlâk ve araziye takdir olunan kıymetlerin, usu
lü dairesinde itiraz olunduğu takdirde, tezyit ve 
tenzili tadilât komisyonlarının salâhiyeti dahilin
de bulundğuna dair 
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Tarih No. Cinsi Hulâsa 

29 eylül- 1336 878 Şura kararı 

11 k. sani 1339 295 Kanun [ikinci mad
desinin fıkrai ulâsı] 

J7 şubat 1341 553 Kanun 

10 mart 1926 779 Kanun 

18 mayıs 1929 1454 Kanun 

Biliştirak tasarruf olunan emlâk ve araziden bir 
hissenin kıymeti mukayyedesinden fazla bedel ile 
satıldığında ferağ bedelinin satılmryan hisseye de 
teşmili hakkında 
[Bilat ve kasabat dahil ve civannda bulunan ve öş
re tabi olmıyan müstakil sebze bahçelerinin tahrir 
kıymeti 1339 senesi martı iptidasından itibaren 
altı misle iblâğ olunmuştur.] 
Aşar usulünün ilgasile yerine kaim olan arazi ver
gisinin nisbetlerinin tezyidi hakkında 
Aşarın ilgasile yerine kaim olan arazi vergisi hak
kındaki 17 şubat 1341 tarih ve 553 numaralı kanu* 
nun (D) fıkrasını nraaddil 
Bilâvasıta vergilere munzam kesirlerin tevhidi ve 
nisbetlerinin tadiline dair [ arazi ve arsalara müte
allik altıncı maddesi] 

Rüştü B. ( Bursa ) — Kuyudatta unutulmuş 
başka maddeler yokmu? onların da mefsuh olması 
için buraya bir kayit konmak lâzımdır. 

Reis — Encümen cevap versin efendim. 
Hasan Fehmi B. ( Gümüsane) — Ahkâm ola

rak devam edenler bunlardan ibarettir. 70 tarihin
den bu güne kadar bütün kuyııdu tetkik etmek 
imkânı yoktur. 

(C) cetvelinde ahkâm olarak meriyeti devam 
eden bunları bulduk. 

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

Muvakkat hükümler 
BÎRÎNCÎ MUVAKKAT MADDE — 1340 sene

sinden itibaren arazisinin umumî tahrirleri icra 
edilmemiş olan yerlerde, yeniden umumî tahrir 
yapılıncıya kadar arazi vergilerine 1331 senesinde 
mukayyet kıymetlerin altı misli matrah ittihaz edi
lir. 1331 senesinden sonraki senelerde ferağ, ipotek 
ve vadeli satışlar gibi sebeplerle artırılmış olan 
arazi kıymetleri de 1331 kıymetlerine irca edilir. 

1331 senesinde mukayyet kıymeti bulunmıyan 
veya 1331 senesinde tarla olarak kayitli iken bağ, 
meyvalık, fidanlık veya orman haline gelmek gibi 
bir sebeple hal ve heyeti tebeddül eden ve yahut 
bunlardan kütük ve ağaçları her hangi bir sebeple 
sökülerek veya mahvolarak tarla halini almış bu
lunan araziye 1331 senesinden sonraki senelerde 
tadilen takdir edilmiş ve edilecek olan kıymetler 
altı misle tabi olmaksızın aynen vergiye matrah 
ittihaz edilir. 

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

ÎKÎNCÎ MUVAKKAT MADDE — 26 haziran 
1326 tarihli müsakkafat vergisi kanunu mucibince 
müsakkafatının tahrirleri yapılmış olan yerlerde, 

iratlı arsaların vergilerine elyevm matrah ittihaz 
edilmekte olan gayri safî varidatlarının on misli 
bu kanun mucibince vergiye tabi tutulacak matrah 
addolunur. 

Bütçe En. M. M. Kemal Zaim B. ( Konya ) — 
Efendim; bu maddenin de son satırındaki ( tabi 
tutulacak) tabiri zaittir. 

Reis — kaldırılmıştır. 
Maddeyi kabul edenler . . . Enmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MUVAKKAT MADDE — 1340 se-
nesile onu takip eden senelerde arazinin umumî 
tahriri icra kılınmış olan cüzü tamlarda mukayyet 
kıymetlerinin en az yüzde yirmi nisbetinde fazla
lığı iddiasile sahiplerinin bu kanunun meriyete gir
diği tarihten itibaren iki sene içinde vaki olacak 
tadil talepleri nazarı dikkate alınır. 

Bu baptaki talepler 17 inci maddede mevzubahs 
tadilât komisyonları tarafından mahallinde tetkik 
ve yüzde yirmi ve daha ziyade fazlalık olduğu 
anlaşılan arazinin kıymetleri yeniden takdir olu
nur. 

Ancak mükellef tarafından talep olunan tadil 
muamelesi talepname tarihinden itibaren bir sene 
zarfında neticelendirilmezse müteakip senelerde 
vergi yüzde yirmi, ikinci sene zarfında 
neticelendirilmezse müteakip senelerde yüz
de elli noksanile tahakkuk ettirilir. Tadil ne
ticesinde verginin fazla alındığı tahakkuk ederse 
fazlası mahsup suretile ret, noksan alındığı tahak
kuk ederse noksan farkı ayrıca tahsil olunur. 

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

DÖRDÜNCÜ MUVAKKAT MADDE — tşbu 
kanunun neşir ve ilânmı müteakip iki ay zarfında 
umumî tahrir gören şehir, kasaba, nahiye ve köy-
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lerde muvakkat üçüncü madde hükümlerinin bü
tün arazi sahiplerine ihtiyar heyetleri ve ilân va
rakaları vasıtasile bildirilmesi temin olunur. 

Umum köylere bu kanundan birer nüsha ve
rilmesi mecburidir. 

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

YlRMÎNCt MADDE — Bu kanunun tatbik 
tarzları bir nizamname ile tesbit oiunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenle i' . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

YÎRMİ BÎRÎNCÎ MADDE — Bu kanun 1931 
malî senesine ait vergilerede şamil olmak üzere 1 
haziran 1931 tarihinden muteberdir. 

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

YlRMÎ ÎKINCI MADDE — Bu kanunun icra
sına Maliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

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

Reis — Efendim ;bir takrir vardır. Kanunun 
ikinci maddesine bir fıkra ilâvesi teklif olunuyor. 

YÜKSEK RİYASETE 
Kanunun ikinci maddesinin (C) fıkrasına ait 

istisnalara istifade edilmiyen çorak arazinin de fun
dalık, bataklık, taşlık arazi gibi istisnasını arz ve 
teklif eylerim. 

Kastamonu 
Tahsin 

Tahsin B. ( Kastamonu ) — Efendim; zanne
dersem bu kelimeyi encümen zühulen koymamış
tır. Bataklık, sazlık ve fundalıklar gibi, bir de 
çorak arazi vardır, ki, bundan istifade edilmez. 
Encümenin maddesinde, fundalık, sazlık ve taşlık 
tabiri olduğu halde çoraklık tabiri yoktur, ilâve 
sini rica ediyorum. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
— Burada yalnız taşlık, fundalık ve bataklık olan
ları arzettik, buyurdukları araziden ot itibarile is
tifade edilir. Esasen kıymeti de gayet azdır. 

Tahsin B. ( Katsamonu ) — Efendim; funda
lıkta hayvan otladığı halde bu çoraklıkta o da 
mümkün değildir. Bu kanun İktisat Encümenine 
gelseydi noktai nazarımızı arzederdik, çorak ara
zi fundalıktan daha muzırdır, kendisinden istifade 
edilemez. 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane ) — 
Efendim; bu yeni bir tekliftir. Daha tetkik etme
dik. 

Reis — Efendim; Encümen ve Hükümet buna 
taraftar değildir. Fakat teklifi reye arzediyorum. 
Nazarı dikkate alanlar . . . Almıyanlar . . . Nazarı 
dikkate alınmıştır. 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane ) — 
Teklif edilen kelime (C) fıkrasına ilâve edilir. 

Reis — Efendim; çorak kelimesi yerine fıkra
ya ( ve ot dahi yetişmiyen çorak ) tabirini ilâve 

ediyoruz. ( Muvafık sesleri ) . 
Kanunun heyeti umumiyesini 

reyinize arzediyorum. 
tayini esami ile 

3 — Muamele vergisi kanunu makamına kaim 
1/41 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve 
Bütçe Encümenlei'i mazbataları [İl 

Reis — Muamele vergisi hakkındaki kanunun 
birinci müzakeresine başlıyoruz. Kanun heyeti 
umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 

Rüştü B. ( Bursa ) — Efendim; memleketimi
zin en mütekâsif bir surette teessüs eden fabrika
ları Bursamızdadır. 

Bir çok fabrikalarda Büyük Gazimizin kısa bir 
levha içinde vecizesi vardır. Diyorlar ki ( Mede
niyet şahikasına sanat merdivenlerile çıkılır. ) işte 
bugün müzakere olunacak kanun bizi o şahikaya 
çıkaracak kanunun ta kendisidir. Umumî harp 
neticesinin seyyiesi olarak memleketimizde istih
lâk vergisi kanunundan başlıyarak ve nihayet 
müstehliklere kadar çıkan bu vergi, evvelâ sanayii
mizin lâyık olduğu nisbette inkişafına mani ol
maktadır. 

Kanun evvelâ müstehlikten bir hisse alırken 
yavaş yavaş sanat sahibinin hissesinden de hisse 
almağa başlamıştır. Yani sanat sahibi yaptığı ese
rini satarken kâr veya ziyan dahi ederken, vergi 
ile mükellef tutulmaktadır. Tıpkı bu, aşarın 
memleketimizde yaptığı ziraî tahribatın aynini 
sanat üzerinde de yapmaktadır. 

Aşar usulünde, nasıl ki köylü zarar etse, kâr 
etse yıkıcı bir halde vergiye tabi idise, bu gün sa
nayi sahipleri de kâr etse, zarar etse bu muamele 
vergisine tabi tutuluyor ve bu kanun, bize teklifi 
tatbikv ettirmek istiyor. Ta bu kanunun başladığı 
günden itibaren şikâyet ve fena tesirlerin yaptığı 
iztiraplar günden güne devam etmekte iken ka
nundaki bazı maddeler yüzünden, sanayii iptida-
iyeye doğru sevkedecek vaziyette tahaddüs etme
ğe başlamıştır. Ezcümle şu kadar kuvvei muhar-
rekesi olan müesse vergi verecek, şu kadar bin lira 
muamele yapan müessese vergi verecek,şöyle bir 
vaziyette olan vergi vermiyecek 

Vergi, % 6 dır Efendiler; bu çok mühim bir 
nisbettir. Bu günkü cirolar, bu günkü alış veriş 
ve iş kaideleri % 1, % 2 de devam etmektedir. 
Alış veriş ve kâr işleri azalmıştır. Eskiden yaptı
ğımız gibi çok kârlar yapmağa imkân yoktpr. Az 
kâr yapmak için çok şalışmak, çok müteşebbis ol
mak lâzımdır. Böyle yüzde altı muamele vergisine 
tabi olan bir müessese bu sanayi vergisinden baş 
kaldıramazlar ve bu vergi sanayii lâyik olduğu şa
hikaya katiyen sezkedemez. Hulâsa küçük sanayii 
himaye edelim derken, onu vergiye tabi tutmazken, 
büyük sanayii büyük vergiye tabi tutmak, küçük 
sanayii teşvik değil; medenileşmesi, terakki etmesi 

fi 1 47 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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lâzım gelen sanayii geriye atmak demektir. Hulâ
sa memleketimizde sanayi bir gün çok himaye gö
rüyor, bir gün pek az himaye görüyor. Yani bir 
istikrarsızlık var demektir. Nasilki köylü ziraatini 
terakki ettirmek için ziraî asayişe, tüccar ticaretini 
inkişaf ettirmek için umumî asayişe muhtaç ise; 
sanat sahipleri de öyledir. Bir gün prim verilecek 
deniliyor, bir gün vergi isteniliyor. Bizim memle
ketimizde çıkan mevadı iptidaiyenin Avrupaya ih
racı günden güne zorlaşırken, memlekette mevadı 
iptidaiye müstahsilleri mallarını harice çıkarama-
yıp zarar ederken, diğer taraftan fabrikalarımızı 
da; kendilerini kazançtan mahrum edecek bir mu
amele vergisi yüzünden mevadı iptidaiyeyi kâfi 
derecede sarf edememektedirler. Biraz onları mem-
ueketimizin ihtiyacı nisbetinde mamul bir hale 
koymak vaziyetine gelmişizdir. Diyorlar k i ; güm
rüklerimizde tevazün hasıl olmuştur, geçen sene 
bir kaç milyon lira fazla vermişiz amma bu sene 
tevazün hasıl olmuş, bir kaç milyon lira az vermi
şiz. Bu bir kaç milyon lira, memleketi lâyik olduğu 
saadete götüremez. Bu tevazün bizim lehimizde 
değildir. 

Çok fark olması lâzım gelir. 1929 senesinde ve 
teşrini evvelden itibaren tatbik edilen gümrük ta
rifeleri ile memleketimizdeki umumî iktisadî va
ziyetin muhafazası derpiş edilmiştir. Bu, şüphesiz 
çok şayanı şükran bir şeydir. Fakat o zaman in
giliz altını dokuz yüz idi. Tarife tatbik edildikten 
sonra bin küsur kuruşa çıktı. Bu hal, bizim istediği
miz himaye kuvvetini azaltmıştır. Avrupanm muaz
zam tesisatı ve sermayesi vardır. Bilgi ve tecrübesi 
vardır. Orada paranın faizi azdır. Memleketimizde 
sermaye, bilgi, tecrübe, teknik her şey noksandır. 
Bizim memleketimizde maliyet fiyatı bu yüzden
dir ki ; yüksek oluyor. Bizim yaptığımız muamele 
vergisi nisbeti; Avrupadan gelecek ecnebi emtia
nın vergi nisbetile bir tutulacak olursa, sanayiimiz 
baş kaldıramaz. Bu güne kadar memleketimizin 
ziraat memleketi olduğu söylenirdi. Artık o vazi
yetten çıkmıştır. Memleketimiz, ziraat memleketi 
olduğu kadar, sanayi memleketi olmağa da muh
taçtır. Cumhuriyet Hükümetinin çok yüksek ese
ri olarak, Bursamızda başlıyan dokumacılık sana
yii, istirdat gününden itibaren seksen, doksan mis
line varmıştır. Bu; istiskar edilecek vaziyet değil
dir. Bursada ipekçilik sanayii ilerlerken îsanbulda 
trikotaj, demir sanayii çok ilerlemiştir. Beyefen
diler, memleketimizde demirini döğmüş, makine 
yapmış, kuvvei muharrike ile kumaş dokuyan tez
gâhlarımız vardır. Bu cidden çok takdire şayan bir 
şeydir. Hulûsa memleketimizin ziraî cephesinde ol
duğu kadar, cihanın iktisadî buhranına karşı mü
cadele eden sanayi cephesinde de bir sanatkâr gu-
rupu yer almıştır. Her sene milyonlarca lirayı mem
leketin mevadı ihtiyaciyesi için harice vermekten 
kurtulup artık azaltmak vaziyetine gelmişizdir. 

Bütün dünyadaki buhran, bizim memleketimi
ze de sirayet etti ve tesirlerini yavaş, yavaş gös
terdi. Nihayet bu tesir iztirap haline geldi. İşte' 

bu iztirabı tetkik etemk için, Büyük Gazimiz 
I memleketin her tarafını yer, yer dolaştı, iztirap-
larla, iztirabı çekenlerle birer birer temas etti. 
Gerek bu kürsüde ve gerek başka mahallerde irat 
olunan nutuklarda; muamele vergisinin kaldırıl
ması için mühim vaitler verilmiştir. Zannımca ver
ginin kaldırılması ile bu gün şükranla gördüğümüz 
faideli neticeler alınırken, onun yeniden ihdası ve 
Meclisi Âlinize tekrar ibrazı, kativen doğru olmı-
yan bir şeydir. Gazinin tetkikinden sonra anlaşılan 
vaziyet şu olmuştur: vaziyet fevkalâde görülmüş, 
bu fevkalâde vaziyetler için fevkalâde tedbirler 
alınması yoluna gidilmiş, Meclis dağıtılmış ve yeni
den fevkalâde bir Meclis kurulmuştur. Bu fevka
lâde Meclisin fevkalâde vazifeleri vardır. Arka
daşlar ; bu büyük ve tarihî Meclisin dördüncü dev
resini yaşarken yapacağı vazifeler şunlardır: 

Birinci Meclis, istiklâli kurmuş, ikincisi inki-
lâp yapmış, üçüncüsü medeniyet yaratmıştır. Dör
düncü Büyük Millet Meclisi de, fevkalâde içtima-
larım yaparken, yalnız ve yalnız, iktisadî inkilâbı 
tesis etmekle mükelleftir. İktisadî inkilâbın en bü
yük merdiveni ve en birinci basamağı sanattır 
efendiler, sanat. İktisadî vaziyetimiz ileri gider
ken, muamele vergisi önümüzde pürüz gibi kala
caktır. İnkilâbı yapanlar önünde - affınıza mağ-
ruren - bir leke gibi bulunacaktır. Şerefli Hükü
metimiz, durendiş Bütçe Encümenimiz, Devletin 
bu zorluklan içerisinde bütçesini tanzim ederken, 
48 milyon lira gibi mühim bir fedakârlık yapmış
tır. Muamele vergisinden bu gün elde etmek iste
diği varidat yekûnu, ancak bütçe yekûnunun yüz
de biri nisbetindedir. 

182 milyon liralık bir bütçenin bir milyon sekiz 
yüz bin lirası muamele vergisi olarak istenmekte
dir. Halbuki memlekette yapacağı tahribat yüzde 
bir nisbetinde değil, çok yüksek nisbetlerde olacak
tır. Bunun için bu kıymetli mevcudiyetlerden ve 
Büyük Meclisi Âlinizden bu verginin tamamen il
gası için, kanun lâyihasının tekrar encümene iade
si sur etile, memleketin iktisadî ve sınaî vaziyetine 
geniş bir yol açmasını, bütün sanayi erbabı namı
na istirham ederim. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
— Muhterem arkadaşımız Rüştü Beyefendi burada 
idarci makal ederken; kanunun heyeti umumiyesi-
nin reddini istiyorlar, yani bunun kaldırılmasını mı 
arzu ediyorlar? ( Evet sesleri ) . Biz bilakis kaldı
rılmaması lüzumuna kaniiz. Kendileri burada is
tirdattan sonra Bursanın sanayiinin bire seksen 
nisbetinde tezayüt ettiğini söylediler. Biz bu tekli
fimizde; yüzde elli tenzilât yapıyoruz. Buna naza
ran sanayi, verginin çokluğu zamanında inkişaf 
cdiyorda bu tenakus, sanayiin inkişafına mani mi 
teşkil edecektir/ Handeler ) . Bizim teklifimiz bü
tün ihracat vergisini kaldırdıktan maada, dahil
den de yüzde elli kaldırıyoruz. Eğer Bütçe Encü
meninin mazbatasını okuyacak olurlarsa, bunun 
böyle olduğunu göreceklerdir. 

Buyurdular ki; Hariçten gelenler ile dahilden 
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gelenler için ayni vergiyi tarh etseniz o zaman da
hili himaye etmiş olmazsınız. Her ikisini kaldı
ralım o zaman himaye etmiş olur muyuz? Tabiî bıı 
tarife ile alınacak bir vergi değildir. Her ikisinin-
de vergisini kaldırdığımız zaman ayni netice çıkar. 
istirham ederim takdim ettiğimiz kanun, doğrudan 
doğruya şimdiye kadar olan kanunun çok fevkinde-
dir ve eski kanunla çok terakki eden sanayi, bu 
kanunla daha çok terakki edecektir. Maamafih 
heyeti umumiyesinin ret veya ademi reddi, Hey
eti Celilenizin bileceği bir keyfiyettir. 

Reis — Rey vermiyen varsa lütfen reylerini 
versinler. 

Sadettin Riza B. (istanbul)— Muamele vergisinin 
müessesatı sınaiye üzerindeki tesirini esbabı muci-
bede görüyoruz. Maliye Vekili Beyefendi diyorlar-
ki, bütün bu takyidata rağmen fabrikalarımız ço
ğalmıştır. Halbuki ben kendilerinden kuvvet ala
rak bunun tadilini istiyeceğim. Çünkü bu verginin 
iktisadî hayata olan menfî tesirinde Hükümetle 
Encümenler ittifak etmişlerdir. 

Hakikaten iptida, istihlâk vergisi namile tarh-
edilen bu vergi, bir çok esnafı silip süpürmüş ve er
babı ticareti de müşkül bir mevkie sokmuştur. Bu 
tahripkâr tesiri dolayısile ferdası sene tadile zaru
ret hasıl olmuş ve fakat bu defa da bütün sıkletile 
erbabı sanayii ezmeğe başlamıştır. Sınaî mües
seseler, bir taraftan teşviki sanayi kanunile mua
fiyetlere mazhar kılınırken, diğer taraftan bütün bu 
muafiyetlerin temin ettiği yardımların yekûnun
dan daha fazla bir vergile mükellef tutulmaktadır. 
Halbuki siyaseti iktısadiycmizin bir cephesi ve veç
hesi olmak gerektir. Eğer memleket sanayiinin 
inkişafı matlûp ve mültezem ise - ki buna şüphe 
yoktur - hele alemşümul buhranı iktisadinin neta-
yici düşünülürse, bunun bir emri zarurî olduğunu 
kabul etmemek mümkün değildir. 

Bu neticeye vardıracak esbabı avamı)i hazırla
mak, bizim için bir vazifedir. Nerede kaldıki buna 
engel olacak maniaları ihzar edelim. 

Bunu pek ey i takdir ettiklerine şüphe olmıyan 
Hükümet ve encümen adeta mazeret olarak malî 
vaziyeti öne sürüyorlar. Bir dereceye kadar hakları 
vardır. .Fakat bu; her halde iktisadiyatımızı ralr-
nedar edecek mevzular üzerine vergi tarhetmek 
salâhiyetini kendilerine vermez. Binaenaleyh vu
kuf ve ihatalarında, daha zararsız matrah bulmala
rına intizar etmek hakkımızdır. Buna imkân bul
madıkları takdirde yine bu verginin vaz ve tarhına 
değil, tasarruf cihetine temas etmelerini rica ede
rim. 

Zira bu; bizim için çok mühim bir vaziyettir. 
Vakıa memleketimizde ve bilhassa Bursada yakın
larda bir çok mensucat faprikaları teessüs etmiştir. 

Fakat bunların çektikleri sıkıntıyı takdir bu
yurursunuz. Memlekette iş yoktur, tş olmayınca 
muafiyetten istifade edelim diye fabrikalar açmış
lardır. Son zamanlarda yapılan propagandalar do
layısile, yerli mallarına karşı az ve çok rağbet u-
yanmıştır. İşte bu hareket, kendilerine biraz hakkı 

hayat veriyor. Fakat bizim istediğimiz, bunların 
böyle kutulayemut geçinmeleri değildir, bilâkis 
büyük müesseseler vücude getirmeleridir. Esasen 
ticaret hayatı durmuş ve bu da bir çok kimseleri, 
paralarını saklamağa sevketmiştir. 

Bunun bazı noktaları tadil edilirse, paralarını 
sakhyanlar iş başına geçecekler, fabrika açacaklar 
ve emin olalım, bu yüzden bir çok işsiz kimselerde 
iş bulacaklardır. Binaenaleyh bu teklifimin kabulü 
halinde, bu gün yapacağımız bu tasarrufun muka
bilini bir kaç sene sonra, hem de faizi ile beraber 
ele geçireceğimize şüphe yoktur. 

Onun için bendeniz de yalnız sınaî müessesata 
ait olmak üzere, bu verginin kaldırılmasını teklif 
ediyorum. 

Ahmet ihsan B. ( Ordu ) — Muhterem arka
daşlarım; bu gün nazarı tetkikinize verilmiş olan 
muamele vergisi, Türk sanayii istikbalinin birinci 
temelidir. Pek mühimdir, çok ehemmiyetle üzerin
de meşgul olmanızı istirham ederim. 

Eğer biz de bu gün darlık, parasızlık, bütçe sı
kıntısı varsa bunları açacak olan bir yolumuz var
dır, o da sanaf ve ticaretin inkişafıdır. Bunu inki
şaf ettirmeğe başlar başlamaz, birinci engel olarak 
muamele vergisini görürüz. Kanunun geçmiş 
olduğu üç encümen müttehiden ayni reyi veriyor
lar. Yalnız bütçe ıztırarı karşısında bazı mütaleat 
serdediyorlar. Sanayinin terakkisini Türkiye Cüm-
huruyeti arzu ettiği için, teşviki sanayi kanununu 
yaptı. Onun arkasından muamele vergisi geldi. 
Muamele vergisi kanunu; teşviki sanayi kanunile 
hali taaruzdadır. Muamele vergisi kanunu; ka
zanç olsun olmasın, işlenen işten yüzde altı alır. 
Teşviki sanayi kanunu ise, erbabı sanatın kazanç. 
vergisini affediyor. Kazanmazsa vermiyecektir. 

Onun için, muamele vergisi; henüz doğmuş, 
pek zayıf bir çocuk halinde olan Türk sanayiinin 
müthiş düşmanıdır. 

Bütçe ihtiyaçlarını ben de teslim ediyorum. Fa
kat, bir defa erbabı sanatin şikâyetleri nazarı dik
kate alınarak, evvelâ İktisat Vekili Bey kongrede 
bu vergi kalkacaktır diye vaitte bulunmuştur. 
Ondan sonra bu kürsüden, Maliye Vekili vadetmiş-
tir. Bütün bunlardan sonra bütçe ihtiyaçları karşı
sında bazı zaruretler hissedilmiş, yeni bir kanun 
gelmiştir. Bu kanun İktisat ve Maliye Encümen
lerince vakıfane, müktesebine ve teknikman tet
kik edilmiş ve şartları konmuştur. Bu bittikten 
sonra bize tevzi olunan kanunu gördüğüm vakit, 
müthiş bir sukutu hayale uğradım. Eski kanun, er
babı sanayii gayet dilgir etmiş, ellerini, ayaklarını 
bağlamıştır. Bir defa bir hususî içtimada arzetti-
ğim gibi, bu kanun Maliye memurlarının, tahak
kuk memurlarının tazyiklerine kapı açmıştır. Onun 
için, eski kanun içinde, bir kuvvei muharrike mik
yası vardı, İktisat Encümeni o kuvvei muharrike 
mikyasını 15 beygir olarak göstermiştir. Halbuki 
10 beygirlik makine üzerinde çalışanlar da vardır. 
Sonra maliye Encümeninin mazbatasını tetkik et-
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t im; orada da 10 olarak gösterilmiştir. Bunlar ra
kam üzerinde bir pazarlık meselesidir. Encümen
ler arasında bu meseleler hallolunabilir. Fakat Büt
çe Encümeni, işi değiştirerek, ciroyu mikya
sı olarak kabul etmiştir. 

Efendiler; ciro muamelesi bir fabrikanın senet 
üzerinde yaptığı muamele demektir. 10 bin liralık 
ciro yapar, bazan buna mukabil bin lira kazanır. 

Şimdi tasavvur ediniz, bir marangoz 5 bin lira
lık tahta rendeliyecek, bunun tanesini on kuruş
tan yapsa, bunun cirosundan ne çıkar? çünkü 
marangozun tahtaya verdiği para çıktıktan sonra 
eline ne geçecektir: 

Öteki ince iş görür. Meselâ benim sanatim; 
ta 1890 senesinden beri matbaacılıktır. Meselâ bin 
defter basarım, bunun kıymeti 2000 liradır, bu 
iki bin lira benim keseme girmez, bunun 1800 lirası 
kâğadmm masarifidir. Geriye iki yüz lira para ka
lır. Bir hafta sonra benim cirom biter, sonra başka 
bir iş, meselâ banka tahvillerini basacağım. Bunun 
kıymeti yüksek, ameliyesi çok, mevadı iptidaiyesi 
azdır. Mevadı iptidaiyesini ciro yapar, hesaplar 
çıkarırsın, hesap mutabık çıkar. Fakat her iş ma
kine ile olmaz, halbuki maliye memurları, çok t.o 
sadüf ettik, sokakta gezerken ayakla bıçak bile-
yenleri görseler, bunlar fabrika kurmuştur diye 
bunlardan da vergi almağa kalkarlar (Handeler). 

Evvelce arzettiğim gibi, ben defter basarım, 
kitap basarım, fakat bunların mevadı iptidaiyesi 
95 olur, yüz olur, aksiyon basarım, 5 olur, ciltli 
kitap yaparım, 80 olur. 

Zeytin yağı fabrikası zeytini alır, yağını çıka
rır, şeker fabrikası pancarı alır, şekerini çıkarır. 
Bunlar olabilir. Fakat muhtelif sanayi ki; bizde 
hiç biri yok, henüz yeni doğuyor, onların ilerleme
sini, sermayenin oraya gelmesini istiyeceğiz. Bu 
gibi engellerle durdurursak bizim istikbali iktisa
dımız çok karanlık olur. Deniyor ki : %20 mevadı 
iptidaiye payı tenzil edilecektir. Fakat efendiler; 
bir takım sanatlar vardırki; onların mevadı ipti
daiyesi muaf değildir. %6 muamele vergisi verir. 
Meselâ kâğıt, mürekkep, meşin, boya muaf değil
dir. Bu şerait dahilinde onlarla uğraşacak fabri
kaların kapılan kapanır, bilhassa bunlar matbaa
ların ne müşkil vaziyette kalacağını gösterir. Daha 
size bir kaç şey arzedeceğim: kitaplarla gazeteler, 
muamele vergisinden, eski kanunumuzda saraha
ten muaftı. Bu defa bu yok, Gümrükten muaf 
olanlar burada da muaftır deniyor. Onu da tetkik 
ettim. 

Gördüm ki; Avrupadan gelen kitaplar, eserler, 
gazeteler gümrük vermez. Ancak Türkçe gelirse 
verir diyor. Bu da; Istanbuldaki Türk matbaeıla-
rrnı himaye içindir. Bundan şu çıkıyor. Artık Tür-
kiyede kitap basılnııyacak, bunları avrupada bas
tıracağız demektir. 

Zannederim ki; Bütçe Encümeni bu kısımları, 
yani girerken gümrüğünü veren müesseselerin 
haklarını düşünür. 

Şimdi bu arzettiğim noktalardan sonra, düşüne

bileceğim bir kaç mesele vardır. Zamanımız gayet 
kıymettardır. Uzun, uzun müzakere ve münakaşa
lara vaktimiz müsait değildir. İktisat Encümeni 
ile - ki bunun mütahassısıdır, Maliye Encümeni ki ; 
teklifleri hemen hemen aynidir - Bütçe Encümeni 
beşer âza versinler, lâyiha yeniden tetkik olunsun. 
Ondan sonra buraya gelsin, yoksa çok uzun bir 
münakaşa kapısı açacağız. İstirhamım budur. 

Rüştü B. (Bursa) — Bu verginin tatbikatı hak
kında günlerce lâf söylersem fenalığını anlatmakla 
bitiremem. 

Maliye Vekili Beyefendi, Bursada sanayiin te
rakki ettiğine göre memleketimizde fennî sanayiin 
daima terakki edeceğini, de beyan buyurdular. Bu 
çok yanlış bir noktai nazardır. Bursada sanayi te
rakki etmiştir. Bursa ötedenberi ipekçilikle meş
hur olmuştur. Dokumacılık ta yeni yeni büyümek
tedir. Bir iki sene sonra ipekçilik daha ziyade in
kişaf gösterecektir. Fakat az himaye görüyor. Böy
le az himaye gören pamuk sanayiimiz de vardır. 
Her sene bunun için de harice 60 - 70 milyon lira 
gönderiyoruz. Dokumacılığımızı gümrük himaye 
etmiyor. Bu muamele vergisi himaye ederse daha 
ziyade inkişaf edecektir. Meselâ bir memlekette ma
liyet fiatı (35) kuruşa olan bir metre yerli kuma
şı, Avrupa daha ucuza verirken, gidipte bu pahalı 
malı almazlar. Bu suretle her sene 60 - 70 milyon 
lira para harice gönderiyoruz. 

Bu adamlar böyle mühim bir parayı bize bırakmak 
için daha ziyade çalışıyorlar. Pamukçuluğumuz 
himaye görse idi o da ipekçiliğimiz gibi olurdu. 
İpekçiliğimizin inkişafı dolayısile duyduğum ifti
harı, her türk vatandaşı da elbette duyacaktır. 

Emin B. ( Eskişehir ) — Bir arkadaşım bizim 
esas yaramıza dokundu. Biz bir teşviki, sanayi 
kanunu yaptık, , erbabı sanayiin erbabı teşebbüsün 
nesi var nesi yoksa hepsini makinelere verdik. 

Sizi şöyle himaye edeceğiz, böyle koruyacağız, 
memlekette ön ayak olacak, numune olacak sizsiniz, 
dedik. Bu himayeye güvenerek, az çok parası olan, 
nesi var, nesi yoksa kredi koyarak bir işe girişti. Fa
kat bir de işin arka tarafını çevirelim. Muamele 
vergisi, bilmem ne vergisi . . . . Efendiler, dünyada 
en istikrar istiyen şey, iktisadî teşebbüslerdir. Ace
miliğimiz, sermayemizin azlığı üzerine birde böy
le vergiler binerse bu istikrar derhal bozulur. PJğer 
bu sınıfın kalması ve sınıfın işlememesi memleketin, 
menafiine uygun olsa hepimiz bu işe razi olur, hay
di deriz. O da ezilmesin fakat nereye gitsek bu sı
nıfın fa idesini ve lüzumunu görürüz. 

İşte sanat sahiplerinin memlekete olan hizmeti 
dir ki, bize; teşviki sanayi kanunu ile, onları ko
rumak lüzumunu hissetmiştir. Şimdi o kanunun 
verdiği faideyi ortadan kaldıran bu muamele ver
gisi, her halde çok fena bir tesir yapacak ve sanat 
erbabının sanata tahsis ettiği parasmı ucuz 
faizle bankalara vemesine veya küplere dizmesine 
sebep olacaktır. Eğer Türkiyede mevcut olan para, 
az olmasına rağmen sanayie tahsis edilse, hakika
ten muzayıkalann yüzde doksanı ortadan kalkar. 
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Bendeniz şöyle görüyorum: Esas itibarile mu-1 
amele vergisi müstehlike ait gibidir. Ancak istih
lâk kabiliyeti azaldığı için, doğrudan doğruya sa
nayie tesir yapıyor. Büyük ve küçük, zengin ve fa
kir, bütün milletin şahsına taalluk eden bu vergi 
Maliye Vekili Beyefendinin buyurdukları gibi, ya
rıya indirilince iki milyon kalmıştır. Bendeniz diyo
rum ki; eski borçlara tahsis edilen (5) milyon lira
nın iki milyonunu bu vergiye karşılık koysak ve 
alacaklılara da desek ki; Efendiler; bu millet bir az 
refah bulsun, o vakit size borcumuzu fazlasile öde
riz. Hakikaten bütün millete taallûk eden bu vergi
den bizarız. Bu vergi iptidaîdir, mesaiye köstektir 
ve hiç ağza alınmıyacak bir vergidir. Binaenaleyh, 
bu vergiyi Düyunu Umumiye bütçesinden tayye
dersek bütün milleti de kurtarmış oluruz. Sonra 
Hükümetimiz bazı ahdî münasebetlerle, beyned-
düvel icabat ile, hariçten gelen mallara duhulde de 
şu şekil verelim gibi bir prensip takip etmektedir. 
Şunu arzedeyim ki; bu formüller, bu dostluklar 
ve muahedelerin aktindeki eski düşünce ve neza
ketler devri geçmiştir. 

Avrupa ile konuşuyoruz, görüşüyoruz, bu gün 
buğday konferansı yapıyorlar, ertesi gün, bilmem 
ne birlikleri yapıyorlar ve bu buhranı iktisadiye 
karşı bir şeyler icat etmiye çalışıyorlar, bu gün bu 
akıllı adamların bizden daha ey i düşünmediklerini 
görüyorum. Bu öyle çıkmaz bir yoldur ki ; insna-
lar nihayet gümrük kapılarını sıkı sıkı kapıya-
caklar: Arkadaş ne kadar mal vereceksen ben de 
sana o kadar vereceğim, diyecek ve o zaman bun
dan en ziyade Türkiye müstefit, olacaktır. Tabiî 
mevzuat ile İslâhat yapacağız. Fakat tabiatın sev-
kedeceği yolu gözümüzle görürde daha evvelden 
tedabir alacak olursak, tabiî vaki olacak sarsın
tıdan daha az müteessir oluruz. Netice itibarile 
teklifim şudur: Düyunu Umumiyeden iki milyon 
tarh (;del i m ve ona mukabil bu vergi kanununu 
yırtıverelim ve hepimiz kurtulalım. 

( Yalnız dahilî sanayiden mi sesleri ) 
Emin B. (Eskişehir) — Tabiî dahilî sanayiden.. 
Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çankı

rı ) — Emin Beyefendi, bu verginin müstehliklere 
ait olduğunu süylediği halde, neticede yalnız doğ
rudan doğruya istihsal edenleri himaye etmek su-
retile kanunu yırtalım, bu vergiyi kaldıralım de
miştir. Ne buna ve ne de Düyunu Umumiye hak
kında söylediği söze, Hükmet iştirak etmez. 

Emin B. ( Eskişehir ) — Millet iştirak etsin 
efendim. 

Hamdi B. ( Mersin ) — Muhterem efendiler; 
bir çok arkadaşlarımız sanayi müesseselerini hima
ye maksadile, muamele vergisinin ilga edilmesini 
söylediler. Bendeniz şunu arzetmek istiyorum: 
Memleketimizde en fazla himaye gören bir sınıf 
varsa o da sanayicilerdir. 

Teşviki sanayi kanunu yapılmış ve bu kanun | 
mucibince sanayi müesseseleri, müsakkafat, arazi, I 
kazanç vergilerinden, kesri munzamlardan, vilâyet' 

ve belediye ruhsatiye resimlerinden eğer eshama 
münkasem şirketlerden ise, tesis ve inşaat malze-

"mesi, eğer nıevadı iptidaiyesi hariçten geliyorsa 
gümrük resminden muaftır. Bundan başka; alâtı 
tesisiye ve inşaat malzemelerinin naklinden % 30 
tenzilâta tabidirler. Bu gün memlekette beş altı 
yüz sanayiciyi koruyacağız diye, 14 milyonluk bir 
nüfus üzerine ağır bir gümrük resmi konmuştur. 
Memlekette bu gün buğday altı kuruştur. Eğer biz 
gümrük resmini kaldıracak olursak altmış kuruşa 
yediğimiz şekeri 15 kuruşa yiyeceğiz ve kırk liraya 
giydiğimiz elbiseyi, on İraya on beş liraya giyece
ğiz. Sonra şurasını da unutmamak lâzımdır ki; 

ı hilî sanayii himaye etmiş olmayız. Çünkü; hariç
ten gelen mevattan gümrük resmini kaldırırsak, o 

i muamele vergisini kaldırmakla, hiç bir zaman da-
I vakit rekabet neticesi yine ayni vaziyet hasıl ola
caktır. Bu günkü vaziyetle yarınki vaziyet arasında 

I hiç bir fark olmaz, bu vergiden kâfi derecede 
tenzilât yapılmıştır. % 50 derecesinde da -
hilî sanayiimizden kaldırılmıştır. Bendeniz madde-

| lerin müzakeresine geçilmesini teklif ediyorum. 
I Maliye Encümeni Reisi tsmet B. (Çorum ) — 
Efendim; bendeniz muamele vergisi kanununun 
tadilini icap ettiren esbabı nıueibeyi ve onu tatmin 
eden tadil esaslarını hulâsatan izah edeceğim: 

I Bu esaslarda, Maliye Encümeniniz, tktısat En-
| cümeni ile müttefiktir. 

Bütçe Encümeni; tadil prensiplerini, bazı mü
lâhazalara binaen değiştirmiştir. Eğer esbabı mu-

! cibeyi tatmin edecek olan bu tadil esasları üzerin
de, Heyeti Celileniz tamam.ile tenevvür etmezse, 
maddelere geçildikten sonra, maddelerin münaka-

I şasi belki insicamı bozacak bir vaziyet husule geti-
I rebilir. Bunun için bendeniz, bu tadil prensipleri 
üzerinde olan itilâf noktalarını izah etmeği faideli 

| buluyorum. 
1 Muamele vergisi kanununun tadilini icap ettiren 
esbabın en mühimmi; verginin matrahını tayinde 

ı kullanılan vesaitin husule getirdiği tazyik, şikâyet, 
müşkülât ve sairedir. 

I Bunun izalesi lüzumlu ve zarurî görüldü. 
İkincisi; henüz teessüs ve inkişaf etmekte bulu-

! nan ve memleketin en ziyade himayeye muhtaç 
olan küçük istihsal üzerinde bu verginin tesbit ve 

I tahakkukunda husule getirilen masraflar, tazyikler, 
I ağırlıklardır. 

Üçüncü sepeb te; vesika ibrazına her vakit imkân 
j bulunmadığı için, sureti umumiyede, muamele ver
gisinde tekerrürlerin, adaletsizliklerin husule gel
mesidir. işte kanunun tadilini icap ettiren esbab bu
dur. Binaenaleyh, tadili icabettiren esbabı tatmin 

| edecek tadil esasları lâzımdır. 
j Evvelâ verginin tesbitinde, takririnde, mura
kabesinde husule gelen ihtilâf ve şikâyatı izale 
edecek tadilât lâzımdır. Sonra küçük istihsali be-

| hemehal masraflardan, külfetlerden, tazyiklerden 
kurtaracak tadilât lâzımdır., ayni zamanda teker
rüre mani olacak tadilât lâzımdır. 

I İktisat Encümenile, Maliye Encümeninin takip 
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etmek istediği tadilât esasları şunlardır: 

Verginin tesbitinde, murakabesinde olan müş
külât ve şikâyatı izale etmek için ne yapmak lâ
zımdır? Her halde verginin mevzuunu mümkün 
olduğu kadar daraltmak, istisnaları tevsi etmek 
lâzımdır. Tekerrürün önüne geçmek için yegâne ta
dil esasi; maddei iptidaiye fiyatlarının mamul sa
tış kıymetlerinden çıkarılması ve sırf mamul kıy
metinin matrah ittihaz edilmesidir. (Bravo sesleri). 

Şimdi verginin matrahını acaba nasıl dağıtaca
ğız? İktisat ve Maliye Encümenleri bu hususta iki 
maksat takip etmiştir, Maksadın birisi, mevcut 
müşkülâtı izale ve ayni zamanda küçük istihsalin 
inkişaf ve teessüsünü temin için, bunları mevzu 
haricine atmaktır. Mevzu haricine atmakta kuvvei 
muharrike haddi, mikyas olarak kabul olunmuş
tur. Bütçe Encümeni, kuvvei muharrike yerine, 
ciro haddini ikame etmiştir. Bunlar arasında mad
deten, manen, iktisaden ne farklar vardır? mad
deten fark şudur ve çok bir şey değildir: 

Ciro haddinde 240 küsur müessesei sınaiye mev
zu haricine gidiyor. Diğer müessesatı smaiyenin 
de; on bine kadar olan cirosu, vergiden hariç ka
lıyor. Buna nazaran, beş milyon üç yüz küsur bin 
liralık bir ciro, vergi mevzuundan hariç tutulmuş 
oluyor. On beygir takatile tahdit edilen vergi mev
zuuna gelince; esbabı mucibe lâyihasına merbut 
bir cetvel vardır. O cetvel yukarıdan aşağıya iki 
sütunu ihtiva etmektedir. Birisinde beş bin liralık 
cirolu fabrikanın adedi (151) dir. Azamî on bin 
ciro yapan fabrikanın adedi de (98) dir. Minhay-
selmecmu (249) dur. Bunun cirosu, bir milyon 
yedi yüz küsur bin liradır. 

Diğer müessesatm ki 3 milyondur. Bunu 10 
milyondan tenzil etmek lâzım gelir ki; o zaman 5,5 
milyon olur. Bir defada o cetvele soldan sağa doğ
ru baktığımızda, 6 beygirden 10 beygir kuvveti 6 
milyon, 15 beygir kuvveti de 9 milyonluktur ki; 
bizim encümenimizin yaptığı şekle göre, 6 milyon, 
îktısat Encümenininkine göre 9 milyon liralık mü
essesatı sınaiye, vergi mevzuu haricine atılmış olu
yor. Buradaki maddî fark, o kadar ehemmiyetli 
görülmez. Eğer iktisat Encümeninin, 15 beygirlik 
tahdidi nazarı it ibare alınmazsa, Maliye Encü
meninin on beygirlik yaptığı tahditte 
çok fark yok demektir. Birisi 6, diğeri 5 milyondur. 
Fakat efendiler esbabı mucibeyi tatminde çok mü
him farklar olduğu gibi, iktisadî tesir hu-
susnda da büyük farklar vardır. Esbabı mueibenin 
en mühim olan ver.gi.uin miktarı, murakabesi ve 
sairesi hususundaki müşkilât katmerli olarak ka
lıyor. Çünkü haddi bulmak için en küçük mües
sesenin hesaplı kitaplı olması lâzımdır. Yani defter 
tutması lâzımdır. Memurların bu defterleri mura
kabe etmesi lâzımdır. Had tayin edilen bu meselede 
murakabenin şiddetlendirilmesi lâzımdır. Şu halde, 
defter tutmak ve saire gibi, küçük esnaflara tah
mil etmekten kaçmak istediğimiz, şeyin katmerli 
olarak içine girmiş oluyoruz. 

Küçük istihsali himaye edecek olan, meselâ: 

50, 60, 200 beygir kuvvetinde, 151 müessesenin ciro
sunda beş bin liranın ne muamelesi olur ve bu fab
rikalar nasıl sarsılmış olur ki; bunları kurtarmış 
ve istisna etmiş, olmakla, iktisadî tesiri yapalım. 
tktisadî tesirin izalesi, memleketin en çok devir 
yapan en çok himayeye muhtaç olan küçük sana
yiini bu tesirden kurtarmakla mümkün olur. Şim
di bu tahdit prensiplerinde hasıl olan fark budur 
ve bu farktan içtinap etmediğimiz takdirde, bizi 
kanunun tadiline" sevkeden esbabın en mühimi kat
merli olarak kalacaktır. Sonra bizim tekerrürü 
mümkün olduğu kadar menetmek için kullandığı
mız esas maddei iptidaiye iştira bedelinin, mamul 
satış kıymetinden çıktıktan sonra bakiyesinin ver
giye matrah ittihaz edilmesi prensibidir. Şimdi Büt
çe Encümeni maddei iptidaiye iştira bedelinin yeri
ne maddei iptidaiye payı, hissesi ve saire diye, mad
deyi on defa okuduğum halde anlıyamadığım, esas
lar dahilinde, nihayet heyeti umunıiyesi itibarile 
kıvmetin yüzde yirmisini geçmiyecek bir tenzil 
esasına gitmiştir. Aramızdaki fark barizdir. Bizim 
doğrudan doğruya tekerrüre mani olmak için kul
lanmak istediğimiz vasıta ve çare, maddei iptidai-
yeden gelmektedir. Tekerrürü menetmek, maddei 
iptidaiye1 iştira bedelini mamul satış kıymetinden 
çıkarmak, matrahı sırf mamul kıymetine hasret
mekle kabildir. Binaenaleyh %20 sini çıakrmak, 
%20 pay vermek demek; maddei iptidaiyeye, mef-
ruz bir kıymet vermek demektir. Binaenaleyh 
kanunlara böyle muhammen bir kıymet sokmak, her 
halde kanunların tatbikatındaki tekâmüle muva
fık olmasa gerektir. 

istisnaların tevziine gelince: Maliye ve iktisat 
Encümenleri, istisnaların tevzi inde; memleketin 
vaziyeti iktısadiyesi dolayısile, verginin iktisadî 
tesirlerini nazarı dikkate alınmış ve bunun içinde 
ziraî mahsulâtı üğüten, sızdıran, çekirdeğini çıkar
tan, kabuğunu kıran, tamamen iaml eder mahi
yette olmıyan imalâthaneleri tamamen istisna et
miştir. Bütçe Encümeni bunların da %20 sini 
mefruz olarak mevadı iptidaiye nayı addediyor. 
Meselâ un fabrikalarının mevadı iptidaiyesi buğ
daydır. Halbuki gayri kabili münakaşa bir haki
kattir ki ; unun kıymetinin vüzde sekseninden 
fazlası; maddei iptidaiye kıymetidir, buğday kıy
metidir. 

Halbuki bu; lâfzı kanunla, yüzde yirmi diye 
ifade ediliyor. Ziraî mahsulâtı üğüten sanayiin ma-
mulâtından "maddei iptidaiye kıymeti olarak yüzde 
yirmisi çıktıktan sonra üst tarafı matrahtır. Yani 
bundan şu anlaşılıyor ki; en çok muamele vergi
sini tebarüz ettiren matrah un fabrikalarıdır, ver
gisi bir buçuk milyon lira tutuyor. Bütçe Encü
meni, noktai nazarını ve fikrini bütçe zarureti di
ye ifade ediyor. Hepsini istisna edemiyor. Ancak 
yüzde yirmisini çıkarmakla nihayet bir milyon kü
sur lirayı alıp diğer kısımlarını istisna etmek gibi 
muafiyeti tevsi eder bir intikal merhalesi ile tevsi 
etmiştir. Binaenaleyh hepsini birden yapmaktansa 
bunu tedricen yapmak lâzımdır diyor, şu halde 
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prensip olarak Bütçe Encümeni ile aramızda esaslı 
ihtilâf vardır. 

Evvelâ küçük istihsali vergi tazyikından kurtar
mak hususunda, ikincisi; mevaddı iptidaiye ve 
kuvvei iştiraiyesi hakkında ihtilâfımız vardır. Bu
nu madde madde halledecek olursak, Heyeti Celi-
leniz diğer maddelerle olan alâka ve sairesini lâyi-
kile takip edemez, insicam bozulur. Binaenaleyh 
bendeniz, aramızdaki farkı bu suretle tebarüz et
tikten sonra, bir noktayi daha arzedeceğim: 

Gerek Devletin bütçe zarureti ve gerekse halkın 
çektiği iztirabı temsil eden vicdanların heyeti mec
muası buradadır. Encümenlerin yaptığı tedil esas
larından hangisini tercih buyrurlarsa onu kabul e-
derler. Bendeniz daha geniş tadilâtşı ihtiva eden 
M'al iye Encümeni teklifinin müzakere edilmesini 
usul ve esas olarak teklif etdiyorum (Doğru sesleri). 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Sanayiin himayesi lüzumu hakkında hiç 
bir şey arzedecek değilim. Çünkü eskiden beri ik
tisadî meslek ve mezhebim himayeciliktir. Türk 
müstahsilleri tarafından çıkarılan ve türk eli ile 
imal edilen her maddenin meşru, makul, muayyen, 
mutedil hadler dahilinde himayesine şiddetle taraf
tar olan arkadaşlannızdanım. Binaenaleyh Bütçe 
Encümeniniz de bu düşünceyi kendisine mahsus 
bir esas ve prensip ittihaz etmiştir. Hiç birimiz 
muamele vergisinin tabiî bir vergi olduğu iddiasın
da değliz. Muamele vergisinin ne maksatla olduğu-
ve istihaleler geçirdiği, hepimizin bildiği bir şey
dir. Muamele vergisi, bütçemizde 16 milyon ra
kamını ihtiva eder, bu 16 milyonun on buçuk mil
yonu gümrüklerde cibayet ediliyor. Yani bu vergi
nin ekseriyeti azimesi ithalât eşyasından alınıyor. 
Bendeniz bu kanundan evvelki kanunun vaziyetini 
arezdiyorum. Dahilden alınan muamele vergisinin 
yarım milyonu bankalardan, sigortalardan alını
yor bu miktar 400 küsur bin liradır. Böyle yu
varlak hesapla yarım milyon olarak ifade ediyo
rum. Bir buçuk milyonu, değirmenlerden hiç bir 
muafiyete tabi tutulmaksızın cibayet ediliyor. Mü
tebakisi de sanayii muhtelifeden alınıyor. Sanayii 
dahiliyeden alınan muamele vergisi, ithalâttan 
alınan muamele vergisile hem ahenkti. Aralarında 
tam bir nisbet vardır. Ticaret muahedelerinin tev
lit ettiği hukukî vaziyetler, bizi bu suretle hare
kete şevke icbar etmiştir. 

Çok ümit ederiz ki ; yeni ticaret muahedeleri 
aktedildiği zaman, bu verginin başka bir şekil 
ve şerait altında cibayet imkânları hasıl olsun. 
Bu arzu ve temennide müttefik olmakla beraber, 
bu günün vaziyetini tetkik etmek icabeder. Bu 
gün vergide mühim bir tenzilât yapılmıştır. Bu 
tenzilâtın usul ve esaslarını neticede arzedeceğim. 
İktisat Encümeninin tanzim ettiği projeye göre 
ki; Hükümetin teklifini tamamen tadil etmiş ve 
Maliye Encümeni de yalnız beygir kuvvetlerinin 
haddini on beşten ona tenzil ettikten sonra, diğer 
hususlarda buna iştirak etmiştir. Vergiyi laf zan 
mevcut bırakmak, filen yok etmektir. Masraf büt

çeleri üzerinde yapılan azamî tenzilât ki; bu ve
sile ile bütçe müzakeresine intikal etmek ve hiç 
bir zaman bunu vesile ittihaz ederek, bütçe faali
yeti hakkında uzun uzadıya maruzatta bulunmak 
fikrinde değilim, yalnız kısaca arzetmek mecbu
riyetindeyim ki; dahilde alınan muamele vergisini 
Maliye Vekili Beyefendinin işaret ettikleri veçhile, 
% 50 sinden fazla tenzile imkân ve ihtimal bula
madığından dolayıdır ki; ihracat eşyasından ta-
mamile kaldırmakla diğerlerinden alınmakta olan 
miktarın bu sene için de nısfını almak ve memle
ket inkişaf ettiği takdirde âti senenin vereceği 
neticeye göre esasını halletmek ve buna imkân 
hasıl olmazsa, imkânı malile bu vergiyi tedricen 
tahfife doğru gitmek istedik. Ümit ederiz ki; esa
sının halli için kısa seneler ve zamanlar kâfi gele
cektir. 

Hiç bir arkadaş sanayiimiz himaye edilmiyor 
demedi. Fakat itiraf etmek lâzımgelir ki; sanayii
miz çok himaye edilmiştir, hatta okadar himaye 
edilmiştir k i ; bu gün bu kanuna itiraz eden İsmet 
Bey arkadaşımız dahi diğer bir kanun münasebe-
tile, sanayi erbabına çok müsait şeyler yapıldığı 
halde, müsakkafatı ziraiyede ufak tadilât üzerin
de tavakkuf ediliyor, şikâyetini bu kürsüden bi
hakkın süylemiştir. 

Arkadaşlar, himayenin esasını kuran gümrük 
tarife kanunudur. Memleketimizde ipek sanayii 
inkişaf etmişse, bunun sebebi ipeğin maddei ipti-
daiyesi olan kozayı memleket dahilinde istihsal 
ettiğimiz halde ipekli mensucat üzerindeki hima
ye resimleri (% 65) nispetinde (% 110) na kadar 
ilerlemesidir. Çok geniş bir himayeye mazhar o-
lan ipek sanayii koza gibi maddei iptidaiyesi de 
memleket dahilinde istihsal olunacağı için, elbette 
inkişaf edecektir. 

İpek lüks eşyadandır ve bir az parası müsait 
olan insanların alıp kullanacakları maddedir. 

Pamuklu üzerindeki himaye nisbeti, ipekli üze
rindeki himaye kadar olmayışı da; pamuklunun 
harcı alem olmasındandır. Pamuklunun vasatî re
sim nisbeti yüzde yirmide kaldı ise, bu; pamuk gi
bi harcı âlem olan bir şeye fazla bir nisbet koymak 
istenmesindendir. Bilhassa fakir tabakanın hayatı 
üzerinde fazla bir tazyik yapmak imkânı görüleme
diğinden naşidir. 

Zannederim ki, her sınıf halkı alâkadar eden 
ve bilhassa hayat için lâzım olan maddeler üzerin
de, himaye usullerimizi bize tedricen yapmak za-
ruretindeyiz. Yoksa memleketimiz dahilinde ipek 
kadar pamuğu da himaye edersek, bu da ayrıca inki
şaf eder zannmda bulunmamız doğru değildir. Bina
enaleyh, mevadı iptidaiye ne olursa olsun, pa
muktan, ipekten, yünden ve sair nebatî elyaftan 
yapılan mevadı muamele vergisinden muaf tutmak
la, pamuk üzerinde dahi bilhassa mevadı iptidaiye 
itibarile bir "müsaade gösterilmiştir. 

Verginin ilk haddi, mükellefiyet harici bıra
kılacak ilk haddin mikyası ne olsun? Beygir kuv
veti mi olsun, yoksa cironun muayyen bir haddi mi 
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olsun? En ziyade İsmet Bey arkadaşımızın İsrarla 
temas buyurdukları nokta burasıdır. 

Fakat arkadaşlar; mazbatadan ve raptedilen 
cetvelin mütaleasmda da bariz surette görülüyor 
ki; beygir kuvveti, sanayiin derecesini tayin için 
hiç bir zaman hakikî bir mikyası alamıyor. Meselâ 
beş beygir kuvvetinde olan tesisatm yüz bin, yüz 
elli bin liralık ciroya tahammülü olduğu gibi, 50, 
80, 100 beygir kuvvetinde olan tesisatm da 50 bin 
ve nihayet 100 bin liralık bir ciroyu geçmediği ge
çen senelerde prim için yine sanayi erbabının doğ
rudan doğruya kendi defterlerinden çıkarıp verdik
leri bilânçolarile, kayitlarile sabittir ki ; mutlaka 
küçük sanayii himaye etmek arzusunda bulunurken, 
beygir kuvvetini bir ölçü olarak kullanmak, mak
sadımızı tatmin etmiyecektir. Sanayiin nevine; 
mahiyetine, derecesine göre kuvvet değişir. Hiç hatı
ra gelmez ki ; sanayi erbabını prim almak için verdik
leri bilanço ve defterleri kendi aleyhlerinde olsun. 
Cirodan on bin liralığın istisna edilmesi, küçük ve 
basit sanayii mükellefiyet haricinde bırakmak, için
dir. Maksat ve esasta beraberiz. Yalnız kullanı
lan ölçülerde ayrılıyoruz. Encümenler beygir 
kuvvetini kabul ediyor. Biz diyoruz k i ; resmî ka
yıtların gösterdiği netice, beygirin ölçü olmak
tan uzak bir miyar olduğu merkezindedir. Bina
enaleyh ciro miktarının ölçü olarak kullanılması 
daha adilânedir ve burada büyük sanayiin de on 
bin liraya kadar olan kısmının muafiyeti, ilk te
şebbüste; aman dokuz beygir kuvvetinde tesisat 
yapmayıpta on beygir olursa vergi veririm, gibi 
san'at erbabının büyük sanayiden içtinabını mucip 
olacak ve daima küçük tesisatla, sanayide arzu 
ettiğimiz inkişafı meydana getirmiyecek bir vazi
yete mahal ve imkân vermemiş olacaktır. Madem
ki ciroda bir had kabul ediyoruz, küçük sanayi 
zaten o haddin içerisindedir. Büyük sanayiin, a-
man dokuz buçuk beygir kuvvetini geçmesin ki; ver
giye tabi olmıyalım, zihniyetine mahal kalmaması 
için, büyük sanayiin dahi ilk on bin liralık mikta
rını vergi haricinde bırakmış oluyoruz. Bunun da
ha eyi bir ölçü bulunabilir mi? 

Hükümet teklifinde zaten beygir kuvveti mevcut 
değildir. Hatta makine kuvvetinden de bahsedil
memiştir. O, bilûmum sanayii bir çerçeve içine al
mak istemiştir. îki encümen beygir kuvvetile tah
dit etmiştir. Şimdi arz ve izah ettiğim sebepten 
naşi, Bütçe Encümeni beygir kuvvetinin hakikî bir 
mikyas olmadığını görmüş, cirodan 10 bin lirayı 
mikyas olarak kullanmıştır. 

Bunların her ikisinin de mikyas olarak kullanıl
masını sanayi erbabı istemektedir. Çünkü Sanayi 
Kongresi ve sanayi birliğinin ittihaz ettiği karar
larda; beygir kuvvetinden ziyade, cirolarda mu
ayyen bir haddin tenzili hususunda izhar etmekte
dirler ve bu lâyiha, Bütçe Encümenine geldiği 
zaman Sanayi Birliği tarafından telgraflar, mek
tuplar, matbu risaleler encümene gelmiştir. Tabiî 
Sanayi Birliğinin istediği şey; 10 bin liralık ciro
nun vergi haricinde kalması değil, 100 bin liralık 
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cronun vergi haricinde kalması, yani hiç vergi, a-
lınmamasıdır. îsmet Beyin bu mevzuda, üzerin
de tevakkuf ettiği noktalardan biri de; beygir kuv
veti yerine, 10 bin liralık muamelenin had olarak 
bütün sanayi erbabını kayit ve defter tutmağa mec
bur etmek ve vergi memurlarının da kendilerini iz'-
aç eylemek gibi bir neticeye müncer olur mütalea-
sıdır. Arkadaşlar; öyle zannediyorum ki ; fabri
ka kuran ve fabrika işleten elbette defter tutmağa, 
hesabını pilânçosunu yapmağa mecburdur ve teş
viki sanayi kanununun tavsif eylediği müesseseler
den bahsediyoruz. Burada 10 bin liranın dununda 
kalan müesseselerden bahsetmiyoruz. Memurların 
iz'acına gelince: bendeniz bu kelimeyi işittiğim için 
arzediyorum. Yoksa kendime malederek arzetmiyo-
rum. Memurlar takibatı, bu kanunun tayin etti
ği hudut dahilinde, gayet tabiî olarak yapacaklar
dır. Fakat aşağıda sırası geldiği zaman görüle
cek ki ; fabrikalar üzerinde kontrol vezifesi şim
diye kadar olduğu gibi küçük memurlardan alı
nacak heyetlere verilmiştir ve hatta bu günkü 
mevzuatımızda hiç yeri olmıyan umumî hükümler 
ve kaideler üstünde kendilerine cezaî kuvvei mü-
eyyedeler tertip olunmuştur. Bunları aşağıda mü
şahede buyuracaksınız. 

Memur bu gün bu kanun ile eski kanunda olduğu 
gibi, keyfemayeşa iz4 aç edecek bir mahiyet ve va
ziyette bırakılmıyor, bilâkis fabrikatörün gerek 
istihsal miktarı üzerindeki, gerek istihsal kıymet
leri üzerindeki en ufak bir temennî ve arzulan 
dahi heyetler tarafından tetkik ediliyor. Memur, 
her hangi bir sebeple hilafı usul ve kanun yaptığı 
muameleden dolayı, memurin kanunu usulü mah
kemesine dahi tabi olmaksızın, doğrudan doğruya 
mahakimi umumiyeye sevkediyor. Binaenaleyh, bu 
mülâhazalar varit değildir. 

İkinci cihet: Kanunun beşinci maddesindeki 
mevadı iptidaiye bedellerinin tamamen tenzili 
meselesidir, tamamen tenzil edildiği takdirde te
kerrür muamelesi kalkacak ve adalet te yerine 
gelecek, buyurdular. Sanayideki maddei iptidaiye 
- un fabrikalarını ayrıca arzedeceğim - muhtelif 
sanayideki mevadı iptidaiyelerimiz nedir? Eğer 
bu mevadı iptidaryelerden, mensucat fabrikalarm-
daki ipliği murat ediyorsak, o iplik Türk malı ise, 
ona dair zaten istisna fıkralarında hüküm vardır. 
Bunlar muamele vergisi vermezler. 

Ecnebi malı ise, teşviki sanayi kanunu onu 
gümrük resminden affetmiş ve bu kanunun istis
nalar maddesinin muayyen bir fıkrası da, gümrük 
kanunu mucibince gümrük resminden affedilen 
maddelerin istisuaiyetini sarahaten kaydetmiştir. 
Demek ki ; iptidaî madde olarak, İktisat Vekâleti
nin, Maliye ile müştereken tenzim etmekte bulun
dukları cetvele girecek bilcümle ecnebi maddei 
iptidaiyeleri dahi, bu kanun mucibince muamele 
vergisinden muaf kalıyor. Binaenaleyh; aslında 
bir muamele vergisi yoktur ki ; mamul kıymeti üze
rinden tenzili icabetsin, yalnız bu bahisle İhsan Bey 
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arkadaşımız, kâğıt üzerine temas buyurdular. Mat
baaların kullandıkları kâğıtlar muamele vergisine 
esasen tabi oldukları için ve gümrük kanunundan 
da muafiyet görmediği için, teşviki sanayi kanu
nunun listesine, çerçevesine girmediği için, bu 
nokta üzerinde bir açıklık vardır. Fakat matbaalar 
üzerinde bir muafiyet ve istisnayi ne Hükümet ne 
de İktisat ve Maliye Encümenleri teklif etmemiş
lerdir. Bütün maddei iptidaiye müstesna olsun 
diye bir maksat ve mananın dahil olduğu anlaşı-
lıyorsa ki ; bendeniz bu kanaatte değilim, hiç bir 
zaman kâğıt maddei iptidaiye addedilemez. Eğer 
matbaada kullanılan kâğıtların, ikinci bir ameliye 
münasebetile, bir maddei iptidaiye addedilmesi 
icabederse bu, beşinci maddedeki formüle tabi olur. 
0 da her mamulün cinsine ve mahiyetine göre yüz
de yirmiden dun olmak üzere maddei iptidaiyeyi 
tenzil nisbeti, îktısat Vekâletinin tanzim edeeeği 
barem cetveli ile tatbik edilir şeklinde, tastik edil
miştir. Faydası nedir arkadaşlar? Bunun faydası, 
ismet Beyefendinin de işaret ettiği veçhile, mad
dei iptidaiye, mamul kıymetin % 50, 60 şı yüzde 
beş, sekizi olur. Bütün sanayii burada kanun içe
risinde tadat ederek, bunun şu kadarı muaf olsun, 
demek imkânını biz görmedik. Bu imkân doğru
dan odğruya sanayi idaresinin tetkikine müstenit 
İktisat Vekâletinin tanzim edeceği bir cetvel ile 
izah ve temin edilebilir. 

Bütün sanayide vasati olarak maddei iptidaiye 
payının yüzdesi ne ile ifade olunur ? buna % 40 da, 
30 da ve hatta 20 de diyenler vardır. Fakat biz 
yüzde yirmi olarak kabul ettik. Hariçten bizim sa
nayide kullanacağımız matier, premiyer denilen 
ve kanunlarımızda iptidaî madde diye zikrettiği
miz şeyler ekseriyetle memleketimiz dahilinde ol-
mıyan maddelerdir. Teşviki sanayi kanunu muci
bince bunlar zaten gümrük resminden ve kısmen-
de muamele vergisinden muaf olarak girmektedir. 
Eski kanunlar bu maddeleri kısmen muamele ver
gisinden muaf tutmuyorsa da, yeni kanunda bun
lar için muafiyet tesbit edilmiş bulunuyor. Hem 
gümrük vergisinden hem de muamele vergi
sinden muaf olarak giren bu mevadı, kumaş haline 
girdikten sonra da muamele vergisinden muaf ka
lırsak, bu; dahildeki maddei iptidaiye müstahsille
rinin zararına olur. İpek kozası, pamuk, keten 
müstahsilleri zarar eder. Bu iptidaî maddeler, ip
lik haline girdikten sonra, hariçten gelen maınulât 
ile aralarında hiç bir fark kalmamış olur, müsa
vi şerait altında maddei iptidaiye müstahsillerimiz, 
istihsallerini koruyamazlar, sanayi erbabı nasılki 
gümrük farklarını kendi san'atlarının inkişafı için 
kâfi görmiyorlarsa ki; gümrük farkları oldukça 
yüksek bir miktar arzetmektedir, maddei iptidaiye 
müstahsilleri de, gayet az bir resim ile ve hatta re
simsiz giren o maddelere rakip olmak imkânını 
bulamazlar, bu noktai nazardan dahi. maddei ip-
tidaiyeler için, İktisat Vekâletince bir barem cet
veli tanzimi ve bununla muadili memlekette bulu

nan ve bulunmıyan iptidaî maddelerin ve bilhas
sa inkişaf halinde bulunan maddei iptidaiyelerin, 
mamulüne, tesbitine göre, derecelerinin gösterilme
sini ve bunu İktisat Vekâletine bırakmağı, en doğ
ru ve faydalı bir şekil olarak görüyoruz. Arzetti-
ğimiz lâyihada, dahilden alınacak muamele vergi
sinin miktarı 3 milyonu tecavüz etmiyor. 

Tenzil nisbeti % 50 den daha fazladır ve bunun 
üzerinde ikinci bir ameliye yapmak imkânını gör
medik. Masraf bütçelerinden 48 milyon liralık bir 
tenzilât yapıldıktan sonra, kalan bakiyesinden 
Devletin idaresi için elzem ve zarurî olan mebali-
ği temin vaziyetindeyiz. Bu verginin dahile teret
tüp eden kısmının, %50 sinden fazlasını birinci 
hamlede kaldırmış bulunuyoruz. Bendeniz de diğer 
arkadaşlarım gibi, bir mebus sıfat ile, çok temen
ni ederim ki; bu vergi çok yakın zamanda kaldı
rılmış olsun. Fakat bir takım teminlerde bulun
makla, Devletin umumî ihtiyaçları karşısında on
ları birden yapmak arasında çok fark vardır ar
kadaşlar. 

Bazı arkadaşlar burada değil, bazı masraf büt
çelerinde karışıklık aransın dediler. Temin ederim 
ki; masraf bütçelerinde tetkikatımızı oldukça ile
riye götürdük. Tenzil edielbilecek bir santimi bile 
ihmal etmedik. Masraf bütçelerinde böyle milyon
ları karşılıyacak rakam bulmak imkân ve ihtimali 
kalmamıştır. , 

Esasa avdet ediyorum: Beygir kuvveti, hakikî 
ve âdil bir ölçü değildir arkadaşlar. Bir kısım 
fabrikaların, bazı sanayi erbabının lehine, bazıla
rının aleyhinedir. Fakat ciro, müsavi şekilde her
kesi çerçevesi içine almıştır. Binaenaleyh adalet 
tamamen bundadır arkadaşlar. 

Maddei iptidaiye payını tenzil etmek, türk me
vadı iptidaiye müstahsillerinin zararmadır, 
çünkü ecnebiden gelenler teşviki sanayi ka
nunu mucibince hem gümrükten hem de mu
amele vergisinden muaftır. Binaenaleyh onun 
haricinde gümrükten ve muamele vergisinden muaf 
almıyan ve hakikaten sanayi için ithali lâzım gelip-
te mukabili, muadili memleket dahilinde olmryan 
kâğıttan başka bir madde gösterirlerse, onun için de 
Heyeti Celile düşünür. Belki bir fıkra ilâve eder 
veya etmez. 

Reis — Efendim; üç dört tane kifayeti müza
kere takriri var. 

ismet B. (Çorum) — Kifayet aleyhinde söz is
tiyorum. 

Reis — Söyleyiniz efendim; kifayeti müzakere 
takririni okumadan evvel, kanun lâyihasının He
yeti umumiyesi hakkında üç teklif var. Birisi; 
Bursa Mebusu Reşit Beyin teklifidir ki ; lâyihanın 
reddi hakkındadır. İkincisi, Ahmet İhsan Beyin 
teklifi kanun encümene iade edilsin ve Bütçe İkti
sat ve Maliye Encümenlerinden tefrik edilen beşer 
zattan mürekkep muhtelit bir encümende yeniden 
tetkik olunsun, üçüncüsü; İsmet Beyin teklifidir 
ki ; Maliye Encümeninin teklifi müzakere edilsin 
diyorlar. Evvelâ kifayeti müzakere teklifini reye 
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koyacağım. Kabul edildiği takdirde bu üç tek
lifi ayrıî ayrı reyinize arzederim. 

Buyurunuz îsmet Bey, kifayeti müzakere aley
hinde söyliyecektiniz. 

Maliye Encümeni Reisi îsmet B. (Çorum) — 
Arkadaşlar; müzakere kâfi değildir. 

Rüştü B. (Bursa) — Bu mesele memleketin can 
damarıdır. 

tsmet B. (Devamla) — Müsaade ediniz efen
dim, çünkü tadil esaslarında muhtelif noktai na
zarlar çarpışmıştır. Binaenaleyh bundan bir haki
kat çıkacaktır. Bunun için her halde kâfi dere
cede müzakere edilmesi lâzımdır. 

Bendeniz söz isterim. Müzakere kâfi görülmez
se bu tadil esasları hakkındaki fark noktalarını 
daha ziyade tavzih etmek zaruretini hissediyorum. 
Çünkü Hasan Fehmi Beyefendi makine haddinin 
hiç bir vakit adilâne olmadığını söylediler. 

Mazhar Müfit B. (Devamla) — Kifayeti mü
zakere aleyhinde söyliyecektiniz. 

îsmet B. — Söyledim. 
Reis — Efendim, müzakereyi kâfi görenler . . . 

Görmiyenler . . . Eyi anlaşılmadı efendim, tekrar 
reye arzedeceğim. Müzakereyi kâfi görenler el 
kaldırsın. Kâfi görmiyenler el kaldırsın. Müza

kere kâfi görülmüştür, iki rey fazla vardır. 
Şimdi takrirleri reyinize arzedeceğim. 
Evvelâ bu kanun lâyihasının reddi hakkındaki, 

Rüştü Beyin takririni reyinize arzediyorum. Bu 
takriri kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul e-
dilmemiştir. 

Ahmet İhsan Beyin kanun lâyihasının üç en
cümenden tefrik edilecek beşer zattan mürek
kep, muhtelit bir encümende yeniden tetkikina da
ir olan takririni reyinize arzediyorum. Kabul e-
denler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

O halde bu kanun lâyihası iktisat, Maliye ve 
Bütçe Encümenlerinden tefrik edilecek beşer zat
tan mürekkep muhtelit bir encümende yeniden 
tetkik edilip Heyeti mumiyeye arzedileeektir. 

Beşer zatı encümenler kendileri intihap edecek
lerdir. 

Arazi vergisi kanununa (193) zat kabul etmek 
suretile iştirak etmiştir, kanun (193) reyle kabul 
edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka bir 
şey yoktur. Meclis pazartesi günü saat on dörtte 
toplanacaktır. 

Kapanma saati : 16,30 

Erazi vergisi kanununda verilen reylerin netieesi 
, [ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
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Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Âza aded i 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

317 
193 
193 

0 
0 

124 
0 

/ Kabul edenler ] 

Amasya 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 

Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydtn 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
ibrahim Yörük B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Peı rtev Etçi B. 

Vasfi Memet B. 
Bayaett 

Halit B. 
ihsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

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

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
îsmail Kemal B. 
îsmet B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 

Edirne 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
ihsan Pş. 
Münir B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
tbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 
Hamdi B. 
Hasan Vasfi B. 
Hayra! lah B. 
Mitat 'B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Kemal Turhan B. 
tbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B . 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 

Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
tbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
tbrahim B. 
Ömer Davut B. 
Hacı Memet B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 

Manisa 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Maraş 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ybdürrezzak B. 

Ali Rıza B. 
irfan Ferit B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Muhittin Nami B. 
Niğde 

Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
PJtem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Uaniş B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Vrfa 
Al iSa ipB , 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

180 



Münip B. 
Yozgat 

Ahmet Cevdet B. | 

Adana 
AUMünıf B. 
Hilmi B. (V.) 1 
Zamir B. 

Afyon Kardhisar 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. 
îsmail Hakkı B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr4 Cemal B. 
Haydar B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydtn 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
îsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (R.) 

Bayaıtt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. (V.) 

t : 1 8 2 7 - 6 - 1 9 8 1 C : İ 

Ahmet Erzurumlu B. 1 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. | 

Zonguldak 1 
Esat B. 
Hasan B. | 

/ Reye iştirak etmiyenler ] 

Bursa 1 
Asaf B. 1 
Emin Fikri B. ' 
Rüştü B. ' 

Cebelibereket ' 
ibrahim B. ' 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

Çorum 
Münir B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. (î. A.) 
Yusuf B. 

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

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 

Elâzi* 
Hasan Tahsin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Necip Asım B. 
i Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
1 Ahmet Rasim B. 

Alâettin Cemil B. 1 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Ethem B. 
Salah Cimcoz Bâ 

îzmir I 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.)' 
Mahmut Celâl B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 

Kars 
Memet Nazif Bx 

Ömer Kâmil B. 
Kırklareli 

Dr. Fuat B t 

Memet Nahit B. 
Kırşehir 

Hazim B. 
Kocaeli 

Sırrı B. 
Konya 

Ahmet Hamdi B. 
Mustafa Lûtfi B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Muhlis B. 
Recep B. 
jRasim B. 
ı Malatya 
Abdülmuttalip B. 
ismet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Ragıp B. 
Rifat B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Mitat B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Rasim B. v 

ı Şebin Kardhisar 
İsmail B. 
ıSadri Maksudi B. 
ıVasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B, 
Hasan B. (R. V t) 
|Nebixade Hamdi B. 
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TJrfa 
Mahmut B. 

İ : 18 Ü?-«-İÖ3İ C : i 
Yozgat 

Süleyman Sırrı B. 
Zonguldak 

Celâl Sahir B, 
Halil B. 

*»»»••< 

T. B. M. M. Matbaan 



Sıra No 48 
Büyük Millet Meclisinin 1931 senesi Kânunusani - mart 

ayları hesabatı hakkında 5/3 numaralı Mecli sHesap-
larının Tetkiki Encümeni mazbatası 

y ü k s e k Reisliye 
Lira Kuruş 

190335 55 Kânunusani 931 iptidasına devredilen mevcut para 
729 506 92 Kânunusani, şubart ve mart 931 aylarında alınan paralar 
919 842 47 
805 993 87 Bu aylarda sarfedilen 
113 848 60 Nisan 931 iptidasına devri lâzım gelen paralar 

Meclisi Âlinin kânunusani, şubat ve mart 931 ayları hesabatı tetkik olunarak sarfiyatın 
bütçeye muvafık olduğu görülmüştür. Evvelki mazbatamızda kânunusani iptidasına devredildi
ği gösterilen 190 335 lira 55 kuruş mart nihayetine kadar alınan 729 506 lira 92 kuruşla 
birleştirilerek bundan üç ayda sarf edilmiş olan 805 993 lira 87 kuruş çıkarılınca martın 
sonunda 113 848 lira mevcut bulunmak lâzım gelmiş ve Ziraat Bankasından gelen hesap 
puslasında bu paranın mevcut olduğu gösterilmekte bulunmuştur. Heyeti Umumiyeye 
arzolunur efendim. 
Meclis Hesaplarının tetkik E. R. M. M. Âza Âza Âza Âza 

Van Ankara Denizli Ankara Konya Konya 
Hakkı Rıfat M. Müfit Halit fer it Haydar Mustafa 





Sıra No 47 
Muamele vergisi kanunu makamına kaim 1/41 numaralı 

kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 2 • II - 1931 
Şube: 6/367 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Muamele vergisi kanunu makamına kaim olmak üzere Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetinin 1 - I I - 1931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmm ifasına müsaade buyrulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

15 şubat 1926 tarihli ve 735 numaralı kanunla ihdas edilmiş olan umumî istihlâk vergisi ilk mua-
melei ticariyeden son muameleye kadar vuku bulan her satış ve muamele için tahakkuk ettirilmekte 
ve bu tarz ticarî işlerin serbestçe cereyanını ihlâl ettiği kadar cibayet ve kontrolü da müşkülâtı ve 
alâkadarların mütemadi surette izaç edilmesini icap ettirmekte idi. 

Umumî istihlâk vergisinin verdiği bu netice, bertaraf edilmek ve vergisinin bir defada satışların 
ve muamelâtın mebde ve menbalarında alınması temin olunmak maksadile daha umumî bir tahak
kuk ve cibayet tarzı aranılmış ve umumî istihlâk vergisi yerine kaim olan 21 mayıs 1927 tarihli ve 
1039 numaralı muamele vergisi kanunu kabul edilmişti. 

Bu kanuna nazaran; 
1 - Memleket dahilinde mütenevvi muamelâtı ticariyeye mevzu teşkil eden mevaddın vergisi ku-

vayi muharrike ile müteharrik sınaî müesseselerden, 
2 - Ecnebi memleketlerden Türkiyede istihlâk edilmek üzere ithal edilen mamul maddelerin ver

gisi bu mevaddın gümrüklerden çıktıktan sonra iktisap ettiği kiymteler üzerinden ve ithali müteakip, 
3 - Ecnebi memleketlere ihraç edilecek bilûmum maddelerin vergileri ihraç sırasında, 
4 - Kredi müesseselerine ve sigorta muamelâtına ait olan vergiler de kredi ve sigorta müesseselerin

den, 
Dahilî istihlâk ve muamelâta inikas edebilecek şekilde alınması takarrür etmiştir. 
1927 senesinden beri mevkii tatbikte bulunan bu verginin mahiyeti itibarile iktisadî hayata olan 

menfi tesiri malûm olduğundan, imkânın müsaadesi nisbetindc tahfifine doğru gidilmek istihdaf edilen 
gayeler yanındadır. 

Geçen sene kabul edilen bir kanunla her nevi buğday arpa, mısır, çavdar, yulaf, darı, pirinç, no
hut, fasulye, bakla vesair hububat ve un ve kepek ile pamuk ipliğine ait ihracat muamele vergisi ilga 
edilmiş ve bu ilganın bilûmum ihracat mevaddına teşmil edileceği de vadolunmuştur. 

Takdim olunan proje ile bu vait icra kılınmaktadır. 
İhracat mevaddına ait verginin ilgası dolayısile, muamele vergisi kanununun yeni baştan tetkikine 
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ihtiyaç görülmüş ve tatbikatın verdiği neticelere göre icap eden maddelerin tadil ve ıslahr ve verginin 
suhuletle kabili tatbik bir hale getirilmesi ehemmiyetle nazarı dikkate alınmıştır. 

Bu cihetlerin temini kanunun bazı maddelerinin tadilde kabili temin olamıyacağı anlaşılması üze
rine muamele vergisi kanunu yeniden yazılmak zarurî olmuştur. 

Projenin başlıca maddeleri hakkında aşağıda izahat verilmiştir. 
Birinci madde — Muamele vergisi kanununun birinci maddesinde, vergiye tabi tutulacak sınaî 

müesseseler, (kuvayi muharrike ile müteharrik sınaî müesseseler-) şeklinde yazılmıştı. Sınaî müessese
ler, kuvayi muharrike ile müteharrik olduğu gibi kuvayi muharrike ile müteharrik olmıyabilirde, 
Maddedeki (kuvayi muharrike) keydi sınaî müesseseler arasında muamele vergisine tabiiyet noktasın
dan bir ikilik vücuda getirildiği gibi, şikâyeti de mucip olmakta idi. Bu ciheti ber taraf etmek iste
dik. 

Yeni projedeki (sınaî müessese) tabiri teşviki sanayi kanununda sınaî müessese olarak kabul edilen 
müesseseleri ifade etmektedir. 

Keza birinci maddede bankacılık ve sigortacdiK edenlerdenmbahsedilmekte idi. (Bankacılık) tabiri 
çok geniş olması dolayısile tatbikatta sarrafların dahi muamele vergisine tabi tutulduğu görülü
yordu. 

Buna mahal kalmamak üzere (bankacılık) kelimesi yerine (bankalar) denilmiş ve büyük şehirle
rimizde nakit ve nakit makamında mütedavil evrak ve senedat ticaretile iştigal eyliyen ve borsada ban
ker daireleri olarak kaydi bulunan ticarethane ve müesseselerin de vergi mevzuuna ithalleri lüzumlu 
görüldüğünden maddeye (bankerler) de ilâve kılınmıştır. 

İkinci madde — istisnalara ait bulunan bu madde 21 mayıs 1927 tarihli muamele vergisi kanunu
nun istisnalara ait 3 üncü maddesi hükmile, bilâhare bu maddeye muhtelif kanunlarla yapılan ilâve 
ve tadilleri ihtiva eylemektedir. Projede evvelki istisnalar aynen muhafaza edilmiş, şekle ait bazı 
tadilât yapılmıştır. 

Yeniden ilâve olunanlar şunlardır: 
1) 29 - I I I -1930 tarihli ve 1578 numaralı kanunla muamele vergisi kanununun 3 üncü maddesinin 

(C) fıkrası (el ile yapılan kilimler ve şark halıları) şeklinde tadil kılınmıştır. Bu tadil ile istihdaf edi
len gaye, Türkiyenin ve bilhassa istanbul şehrinin şark halıları transit merkezi olma
sını muhafaza idi. Filhakika memleketimizde şark halısı olarak tesmiye edilen orta Asya 
halılarının Türkiyeye suhuletle girebilmesi, yerli halılarımızın sürümünü temin itibarile 
faideli bulunduğu aşikâr ise de, alelitlak vazedilen bu teşkilâttan ucuz şark halıla
rının da girmeğe başladığı ve bundan da yerli halılarımızın satışı müteessir bulundu
ğu bir emri muhakkaktır. Bu vaziyet karşısında, kiymettar şark halılarının kemakân vergi ver
meksizin gelmesini temin eylemek ve fakat ucuz şark halılarının girmesine ve yerli halılarımıza 
rekabet etmesine mani olmak üzere 29 - I I I - 1930 tarihli ve 1578 numaralı kanunla kabul edilen 
fıkranın, (metre murabbaı) ( ) liradan yukarı kıymetteki şark halıları şeklinde tadiline lüzum 
görülmüştür. 

2) Hayat sigortaları, evlâtlarının atisini düşünen aile reisleri için bir nevi cebrî tasarruf mahiye
tinde olmasına ve bankalara mevdu tasarrufatın faizleri muamele vergisine tabi bulunmamasına bina
en, hayat sigorta primlerinden de muamele vergisi alınmaması muvafık görülerek ve memleketimizde 
tasarrufatın teşviki hususunda bezledilmekte olan mesai ile de bir ahenk temini mülâhazasile bu 
primler, istisnalar mej^anına ithal kılınmıştır. 

Muamele vergisi kanununun kaldırılan bazı hükümleri: 
Muamele vergisi kanununun 3 üncü maddesinde, 
Vals ve elek tertibatı olmayıp münhasıran düz kırma imal eden adi değirmenler mamulâtı vergi

den müstesna idi. Projede (sınaî müesseselerin) vergiye tabi tutmakta olduğumuzdan, bunlardan 
sınaî müessese ve sıfatı haiz bulunanlar vergiye tabi olacak, diğerleri esasen vergi mevzuu haricinde 
kalacaktır. Bu itibarla fıkranın ipkasına lüzum görülmemiştir. 

Keza 3 üncü maddede gümrük resmine tabi olmıyan maddeler de istisnalar meyanında bulunu
yordu. Gümrük resmine tabi olmıyan maddelerin, muamele vergisine de tabi olmaması esası mev-
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cut olduğundan bu fıkraların da kaldırılması lâzım gelmiştir. 

Keza 8 üncü maddede ihracata ait olan istisnalar da, ihracat mevaddı vergi mevzuundan hariç bı
raktığından bunlar da kaldırılmıştır. 

Muamele vergisi kanununun 4 ve 5 inci maddelerinde: 
Verginin sınaî müesseselerden mükerrer alınmaması için bazı kuyut vazedilmişti. Bu kuyudun, 

dört senelik tatbikata nazaran hiç bir umumî kıymeti olmadığı ve kanunun bu maddelerinin ima
line imkân bulunmadığı için projeye alınmamıştır. Kaldı ki sınaî müesseselerin hariçten mevaddı ip
tidaiye getirmelerini teşvik edecek mahiyette bulunan bu hükümlerin haddi zatında ipkası da hiç bir 
suretle kabili müdafaa bulunmamaktadır. 

Yalnız, az veya çok bir ameliye gördükten sonra, en çok bir sene zarfında tekrar ihraç olunacak 
eşyanın kabulü muvakkat usulüne tevfikan ithali, gümrük tarife kanunu ile kabul edilmiş bulundu
ğundan sınaî müesseselerimizin bu usulden istifadeleri için projenin istisnaları ihtiva eden mad
desine sarılı hüküm konulmuştur. 

Muamele vergisi kanununun ihracat mevaddına ait olan hükümleri bittabi kamilen kaldırılmıştır. 
Projeye yeniden ilâve edilen hükümler: 
Sigorta şirketlerile bankaların vergiye tabi muamelelerini musaddak muamele defterine yevmiye 

ve müfredat üzerine kaydetmekle mükellef oldukları muamele vergisi kanununun 13 üncü madde
sinde yazılıdır. Tatbikatta bilhassa büyük müesseselerin, muameleleri, müfredat üzere musaddak 
muamele defterine geçirmelerindeki müşkülât nazarı itibare alrnarak, her nevi muameleye ait müfre
datlı bordroların günlük yekûnlarının birer kalemde deftere geçirilmesine imkân bahsedilmesi için 
projenin 14 üncü maddesi ona göre tertip edilmiş ve bu hususun ne suretle temin kılınacağı yapılacak 
talimatnameye bırakılmıştır. 

Vergiyi ketmedenlerle, beyannamelerini miadmda vermiyenler, tafsile tabi tutularak her ihtimal 
için ayrı hüküm vazedilmiştir, 

İktisat Eneümeai nacbatası 

26 - V -1931 

Yüksek Reisliğe 

Muamele vergisi makamına kaim olmak üzere hazırlanan ve encümenimize havale buyrulan ka- % 

nun Myihasile esbabı mucibe Varidat ve Sanayi Müdürü Umumisi Beyler dahi hazır olduğu 
halde tetkik ve müzakere «dildi. 

21 mayıs 1&27 tarihli ve 1039 numaralı muamele vergisi kanununun maksadı tedvini ilk muame
leden son muameleye kadar vaki olan her satış ve muamele için bir vergi tahakkukunu istilzam 
eden ve verginin cibayet ve koratroltmda müşkülât gösteren ve alâkadarların mütemadi surette 
izaç edilmesine sebebiyet veren ve ticaret işlerinde matlup olan serbestiyi ihlâl eden 15 şubat 1926 
tarihli ve 735 numaralı umum istihlâk vergisine ait kanunun mevkii meriyetten kaldırılmasından 
ibaretti. 

Halbuki bu muamele vergisi kanununun meriyet mevkiine geçmesinden beri sanayi erbabı tara
fından gerek vergideki mükerrerlik ve gerek sanayiimiz üzerindeki ağırlığı dolayısile vaki olan şi
kâyetler ve müracaatlar gösteriyor ki asıl istihdaf edilen verginin emin ve salim bir tarzda bu ka
nun ile de mümkün olamadıktan başka derpiş olunan kolaylıkta mükellefe bahşedilememiş ve on
dan dolayı da Hükümetimizce bazı tadilât yapılması zarureti hasıl olmuştur. 

Muamele vergisi gayri safî hasılat üzerinden alınması dolayısile sanayi erbabını müşkül vazi
yetlere düşürecek kadar ağır olduğuna ve tatbikat itibarile de bütün hüsnü niyetlere rağmen da-
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ima izaçlara ve şikâyetlere sebebiyet vereceğine şüphe yoktur. Ondan dolayı bu verginin sanayi 
müesseselerimizden alınmaması imkânının temini Hükümetin esbabı mucibesinde yaznlış olduğu 
gibi encümenimizin de cümlei temenniyatından isede malî ihtiyaçlar sebebile böyle bir verginin 
şimdilik ilgası cihetine gidilemiyeceği hakkında vaki olan beyanat muamele vergisine dair bulunan 
bu lâyihanın esası itibarile kabulüne saik olmuştur, ve millî sanayiimiz üzerindeki menfi tesirle
rini mümkün mertebe tahfif edecek ve inkişafına engel olmıyacak ve hali hazır iktisadiyatımıza 
nisbeten daha ziyade uygun ve tatbiki daha adilâne ve daha kolay olabilecek bir şeklin tesbiti ve 
lâyihada ona göre tadilât icrası da ayni zamanda kararlaştırılmıştır. 

İşte bu mülâhaze dolayısilcdir ki muamele vergisini sınaî müesseselerin umumuna teşmil eden 
ve şimdiye kadar bu nevi vergiyi vermiyenlerin dahi mükellef tutulmasını âmir olan birinci madde 
on beş beygir kuvvetinden aşağı kuvvei muharrike ile çalışan müesseselerin vergisinden istisnaları
nı ve bu suretle vergi yükünden kaçınmak için motörlerini kaldırmak zaruretinde kalan ve binaen
aleyh iptidailiğe rücu eden veya etmek istidadını gösteren ufak sanayiin yaşamasına imkân bıra
kacak bir hükmün konması sııretile tadil edilmiştir. 

Hem memleketimiz halılarına rekabet edememek ve hem de halı transit ticaretimize zarar ver
memek mülâhazasile ancak metro murabaaı 25 liradan yukarı olan halıların ihracat eşyamızdan 
olup ithalât mevadı meyanında bulunmamaları ve esasen meydana getirdiği mevadı mamul denecek 
bir şekle ifra etmiş olmaları dolayısile zeytin, susam ve prinç ve emsali mevattan yağ çıkaran bi
lûmum tasirhanelerin vergi noktayi nazarından filen izalesi kabil olamıyan mükerrerliğin refi ve 
ayni zamanda köylünün en mühim ihtiyaçlarından biri olan dokumanın ehven suretle tedarikinin 
temini maksadile iplik fabrikalarının ve umumî iktisadî buhrandan en ziyade müteessir ve ciha
nın bir çareyi hal bulmak üzere nazarı dikkatini celbeden buğday ve emsalinin himayesi gayesile 
elek ve vals tertibatı olan veya olmıyan bilcümle değirmenlerde imal edilen un ve sair mamulâtm, 
memleketimiz iktisadiyatında mevkilerinin derecei ehemmiyeti derkâr bulunan fındık ve saire gibi 
kuru yemişler kabuğundan ve incir ve üzüm gibilerini çöplerinden buğday ve arpa gibi hububat ve
ya bakliyatı taş ve topraklarından veya çöplerin ayıran veya palamut gibi mahsulâtımızı öğüden 
veya ayni vazifeyi görmek üzere başka bir şekle sokan müesseselerin mamul olmamaları itibarile 
vergi mevzuu dahiline girmemeleri icap ederken sınai müessese sayılarak çıkardıkları veya yıkadık
ları cevahiri madeniye ile kömürün ve bir çok makinelerin tamirsizlik yüzünden harabı ve istimale 
gayri salih bir halde bırakılmasını veya berayi tamir harice gönderilmemesini temin maksadile tami
rat ve parça imalile meşgul olan müesseselerin ve nıuafen ithal olunan bihlmum emtia ve mevadın 
memlektimiz dahilinde yapılan mümasillerinin ilâvesi suretile lâyihanın ikinci maddesinin tadili za
rurî görülmüştür. 

Lâyihanın 3, 4 üncü maddeleri aynen ve 5 inci maddesi ise ve muamele vergisine tabi bir maddeye 
kendi iptidaî maddesi olarak kullanılan müesseseler mamulâtının satış kıymetlerinde bu iptidaî madde
lerin diğerlerinin muamelevergisi verilmiş olduğuna dair vesaik aranılmaksızın tenzili ve mütebaki 
kalan fark üzerinden verginin tahakkuk ettirilmesi esası üzerine tadilen kabul edilmiştir. 

6 inci maddedeki değişiklik sınaî müeseselerin kendi depo veya, satış mağazalarına gönderecekleri 
eşyadan satılmadıkça muamele vergisi alınmaması lüzumuna dair olan hükmün ilâvesinden ibarettir. 

İhracat eşyası olarak dahilde imal olunan mevadın istisnaiyetten istifadesinin ne suretle temini 
lâzım geleceğine dair olan ve encümenimizce tesbit kılınan hükümler yedinci madde olarak lâyihaya 
ilâve edilmiştir. 

Lâyihanın 7 inci maddesi 8 inci madde olarak aynen ve 8 inci maddesi ise sigorta şirketlerinin 
beyannameleri ne suretle dolduracaklarını tavzih maksadile tadilen 9 uncu madde olarak yazılmıştır. 

10 uncu madde olarak tesbit edilen 9 uncu maddedeki değişiklik itiraz komisyonunu teşkil 
edecek azaların daha ziyade bitaraf ve mütehassıs kimselerden terekküp etmesi ve adedinin daha 
fazlaca bulunması lüzumuna mebni yapılan tadilâttan ve hariçten eşya ithal eden müesseseler hak
kında bazı teshilât iraesi için konulan hükümlerden ibarettir. 

Maden muamele vergisi defterini tutan ve muamelelerini bu defterlere doğru olarak geçiren ve 
fakat beyanname vermiyenlerle eksik geçirenlereyapılması iktiza eden muamelenin ayni olmıyaca-



ğı tabiî bulunduğundan bunu teminen 10 uncu madde tadil edilmiş ve 11 inci madde olarak ya
zılmıştır. 

•Sınaî müesseselerin tahakkuk eden muamele vergilerinin nısfım tahakkuku takip eden ayın 
ve diğer yarısını da malî senenin nihayetinde tediye etmiyenlerin ve veresiye satışta bulunanların da 
üç ay tecil edilmesinin alâkadaran için gösterilmesi icap eden tashihattan sayarak lâyihanın 11 in
ci maddesine bu hükümlerin ilâvesini ve 12 inci madde olarak yazılmasını encümenimiz kararlaş
tırmıştır. .f î"' İ ' i ' ' 

On birinci madde hakkında yazılan esbap dolayısile değiştirilen 12 inci madde 3 üncü madde 
olarak yazılmıştır. 

14 üncü madde olarak yazılmış olan 13 üncü maddedeki değişiklik itiraz neticesi olarak ve
rilecek kararın mükellefin aleyhine olduğu takdirde vergi farkının derhal tahsili yerine on gün 
kadar bir mühlet verilmesi lüzumuna binaen yapılan tadilâttan ibarettir. 

15 inci madde olarak tesbit olunan 14 üncü madde de ise yalnız bazı kelime tashihi yapılmış
tır. Tahakkuk senesi geçtikten sonra muamele vergisi defterlerinin yalnız maliye müfettişleri ve
ya mahallin en büyük mal memuru veyahut bu memurun evvelce tahakkuku yapan memur 
olmamak şartile tevkil edeceği bir memur tarafından tetkik olunabilmesi bir çok şikâye
tin önünü almak ve daha bitarafane bir karara vasıl olabilmek noktai nazarından lüzumlu görül
müş ve ondan dolayı lâyihanın 15 inci maddesi değiştirilip 16 inci madde halinde tesbit edilmiştir. 

Berayi tavzih değiştirilen 16 inci madde 17 inci madde olarak yazılmış ve 17, 18 inci maddeler 
ise 18 , 19 olarak aynen; 19 uncu madde ise şekle ait tashihattan sonra yirminci madde olarak ka
bul edilmiştir. 

21 ve 22 inci madde olarak kabul edilen 20 ve21 inci maddeler ise aynen ipka edilmiştir. 
Bu lâyihanın senei maliye başlangıcından itibaren mevkii meriyete vazolunmak üzere iktisabı 

kanuniyet eylemediği takdirde ayni sene zarfında ve ayni mesele hakkında iki türlü hükümler kar
şısında kalınacağı ve bu yüzden bir çok sızıltılara ve karışıklıklara meydan verilmiş bulunacağı 
cihetle bu hususun nazarı dikkate alınarak işbu lâyihanın 1 hazirandan evvel Heyeti ' Umumiyey e 
arzedilmiş bulunması encümenimizin cümlei temenniyatmdandır. 

Havalesi veçhile Maliye Encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

İktisat En. Rs. 

M. Rahmi 

Âza 
Konya 

A. Hamdi 

M. M. 
Mardin 

Ali Rıza 

Âza 
Aksaray 

Yaşar 

Kâtip 
Afyon 
İzzet 

Âza 

Aslan 

Âza 
Bolu 

Şükrü 

Âza 

İsmail 

Âza 
Maraş 
Nuri 

Âza 

Tahsin Dr. 

Âza 
Edirne 
Faytk 

Âza 
Bursa 

Rasim Ferit 

Maliye'Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Karar No. 5 
Esas No. 1/41 

7-VI-1931 
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Maliye Encümeninin muamele vergisi esbabı mucibesi 

Muamele vergisi makamma kaim olmak üzere Hükümetçe hazırlanan kanun projesile İktisat 
Encümenince tadilen tanzim kılman lâyiha ve esbabı mucibeleri encümenimizde Varidat ve Sa
nayi Müdürü Umumisi Beyler hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. Eski kanunun bilhas-
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sa inkişaf istidadında olan küçük sanayiimiz üzerindeki menfi tesirleri izahtan müstağnidir. 

Ancak ahdî ve malî ihtiyaçlar sebebile böyle bir verginin külliyen ilgası şimdilik mümkün olmı-
yacağı fikrine iştirak eden encümenimiz kanunun tatbikini daha kolay kılacak ve her türlü ihtilâf
lara mahal bırakmıyaeak vazih hükümlerle tadile karar vermiştir. Encümenimiz Hükümetin teklif 
ettiği proje ile İktisat Encümeninin tadilâtını tetkik ederek İktisat Encümeninin lâyihası üzerinde 
bazı tadiller yapmıştır. Verginin mevzuunu teşkil eden sınaî müesseseler derecatının tayininde İk
tisat Encümeninden ayrılmış ve teşviki sanayi kanununun tasnif ettiği sanayi sınıflarını nazarı 
itibare almıştır. Teşviki sanayi kanununda en az on beygir takatinde kuvvei muharrikesi olan mü-
essesatı sınaiye birinci sınıf addedilmiş ve bu .sınıf kuvvei muharrikesi daha az veya hiç olmryan 
diğer sınıfların fevkında tutulmuştur. Binaenaleyh ufak sanayiin yaşamasına imkân bırakmak fikri
ne iştirak eden encümenimiz; bu miktardan aşağı kuvvei muharrikeli sanayii vergi mevzuundan 
hariç tutmuştur. 

Encümenimizin mahsulâtımızdan alınacak yağlara fennî bir şekilde tasir eden müesseseleri hi
maye fikrine iştirak ettiği gibi dokumanın halkımızca ehven surette temini için iplik fabrikala
rının vergiden istisnasını faydalı görmüştür. Mahsulâtımızı temizliyen müessesat ile hububatı 
üğüden fabrikaların bu vergiden müstesna tutulması bilhassa bu günkü iktisadî zaruretlerin kıs
men olsun tehvinine medar olacak ve her iki şekilde de mahsullerimizin kıymetlerinde müstahsil 
lehine mühim bir fark tahassül edecektir. 

Tamirhanelerde matrah tayinindeki usullerin hiç birisinin tatbik edilememesi gayet tabiidir. 
Şimdiye kadar tatbik edilen usulde ise tamire gelen eşya ve makinelerin de kıymeti matraha it

hal suretile hesap edilmiş ve neticede bütün tamir işleri ecnebi memleketlere gitmiş veya met
ruk bırakılmıştır. 

Binaenaleyh tamirhanelerin muamele vergisi mevzuuna girmemesini ve gümrük resminden ve 
binaenaleyh muamele vergisinden muaf tutulan mevat memleketimizde imal olunduğu takdirde 
bundan da muamele vergisi alınmamasını encümenimiz de kabul etmiştir. 

İptidaî maddeler kıymetinin . vergiye matrah olan miktardan tenzili fikrine iştirak eden en
cümenimiz tenzili icap edecek iptidaî maddelerin hangileri olacağını tayine lüzum görmüş ve buna 
ait ilâveyi maddenin esbabı mucibesinde izah eylemiştir. 

Muamele vergilerinin sanayi erbabınca mukassatan verilmesi ve ithalde ise bazı şerait altında 
müeccelen tediyesi usullerini encümenimizde tasvip eylemiştir. 

Lâyihanın bir hazirandan evvel Heyeti Umumiyeye arzedilmiş bulunması temenni edilmiş ise-
de encümenimiz bilfiil bunun tahakkuk edemediğini görerek kanunun meriyetini neşri tarihine 
talik etmeğe mecbur kalmıştır. 

Madde 1 — Bu maddenin A fıkrasındaki kuvvei muharrikenin beygir takati en az on olarak 
tesbit edilmiştir. Çünkü elan meri olan 15 haziran 1927 tarihli teşviki sanayi kanununun ikinci 
maddesi mucibince sınaî müesseselerimizin tasnifinde en az on beygir fakatında kuvvei muharrike
si olan müesseseler birinci sınıf addedilmiş ve bu sınıf kuvvei muharrikesi bundan az olan veya hiç 
olmıyan diğer üç sınıfın fevkinde tutulmuştur. 

Bu tasnif itibarile en az on beygir kuvvei muharrikesi olan sınaî müesseseler bina iratları ver-
gisile kazanç vergisinden, bazı belediye rüsumundan muaf tutulduğu gibi bunlardan ekserisinin bir 
kısım iptidaî maddelerinin gümrüklerden resimsiz olarak ithali kabul edilmiştir. 

Bu gibi teşvik sebeplerile inkişafı temin edilmiş olan müesseselerde muhasebe usullerinin inti
zamı ve binaenaleyh muamele vergisine ait tatbikî noksanların bertaraf edilmesi tabiî görülmüş
tür. On beygirden daha az kuvvei muharrike ile çalışan müesseselerde ise amele ve iş miktarının 
azlığı ve bu sebeple muhasebe usullerinin tatbik edilmemek zarureti ve esasen de bunların birinci 
sınıfının muaf kaldığı mükellefiyetlere tabi bulunması muamele vergisinden müstesna tutulmalarına 
başlıca saik olmuştur. 

Filhakika bu müesseselerin iptidaî maddeleriningümrük resmine tabi olması ve teşekkülleri ica
bı çok zamanda az iş yapması; maliyet fiyatında büyük mümasillerine nazaran yüzde altıdan fazla 
bir fark husule getirecektir. 
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ALelhusus vergi yükünden kaçınmak için motörlerini kaldırmak istidadında bulunan ufak sanayinin 

yaşamasına bir imkân bırakmak zarureti vardır. 
Binaenaleyh teşviki sanayi kanununun tayin ettiği hâd dahilinde bir istisnaiyetin kabulü muvafık 

görülmüştür. 
Bu maddenin B ve C fıkraları aynen kabul edilmiştir. 
Madde 2 — Bu meddedeki istisnaiyetlerden C fıkrasındaki (el ile imal olunan halı ve seccade 

ve kilimler) in zikrine lüzum görülmemiştir. 
Çünkü esasen el ile işlenen mamulât verginin mevzuuna girmemiştir. 
E) Fıkrasındaki tasirhanelerden maksadın unvanı ve kullanılan vasıta ne olursa olsun tazyikle 

mevadı iptidaiyesinden yağ çıkaran müesseseler olduğu nazarı itibara alınmış ve fazlaca tasrihe 
lüzum görülmemiştir. 

Ancak encümenimizce bu fıkraya (Valeks fabrikaları mamulâtı) tabiri ilâve edilmiştir. Filhaki
ka memleket mahsulü olan palamudun Türkiye dahilindeki valeks fabrikalarında işlenerek hulâ
sa haline getirilmesi ve bunun muamele vergisinden muaf tutulması iki cihetten faydalı görül
müştür. •' 

Memleket debagat müesseselerinde kullanılan mümasilleri hariçten gelecek olursa gümrük res
minden ve bu sebeple de muamele vergisinden muaftır. 

Şu halde dahildeki sarfiyatta palamut hulâsasının muamele vergisine tâbi olması doğru görül
memiştir. 

Bu hulâsalar harice sevkedildiğine göre ise cihan piyasasında rekabetini temin etmek ve mem
lekette işçilikler ve sanayi hayatının inkişafına ve bilhassa ihracat emtiamızı artırmak maksatları
na riayet etmek için vergiden istisnası gayet tabiî görülmüş ve bu hulâsaların kısmı küllisinin 
harice ihraç edildiği nazarı itibare alınmıştır. V ". 

L) Fıkrasındaki Türkiye dahilinde imal olunup ecnebi memleketlere ihraç olunan maddelerin 
(yedinci maddedeki şerait dairesinde) muaf tutulacağı kay di ilâve olunmuştur. 

R) Fıkrasındaki ihraç kelimesi topraktan çıkarmak manasına geldiği cihetle ipkası zarurî gö
rülmüştür. 

Bu maddenin diğer fıkrası aynen kabul olunmuştur. 
MADDE 3 — iktisat Encümeninin teklifi aynen kabu edilmiştir. 
MADDE 4 — iktisat Encümeninin teklifi aynen kabu edilmiştir. 
MADDE 5 — iktisat Encümeninin teklifi aynen kabu edilmiştir. 
Bu maddenin A fıkrasındaki iptidaî maddeler kıymetinin satış bedelinden tenzili suretile mat

rah tayini esası; encümenimizce de muvafık görülmüştür. 
Filhakika iptidaî maddeler, hariçten gelmesi halinde esasen gümrükte muamele vergisi verilmiş 

olacaktır. Dahilden tedarikinde ise bunlar ziraî veya madenî mahsulâtımızdan birisi olacaktır. 
Bunların ise bir mükellefiyete tabi tutulmaması esas olarak kabul edilmiştir. 
Ayrıca şurası da şayanı mütaleadır ki muamele vergisinin şimdiye kadar en çok şikâyete mevzu 

olan ciheti; maddei iptidaiyelerin matraha ithali suretile ayni şeyden mükerrer ve hatta bazan 
üç dört defa vergi alınmasıdır. On beykirden yukarı müessesatın vergiye tabiiyeti onlarm 
işleri itibarile olup bunların madde iptidaiyeleri de vergiye tabi tutulursa bn beygirden aşağı olan 
müesseseler, rekabet imkânı selbedilmiş olacaktır. Binaenaleyh iptidaî maddeler kıymetinin ver
giye matrah ittihaz edilmemesi esası muvafık görülmüştür. Ancak iptidaî madde tabirindeki mut
lakıyeti izale için encümenimiz bunun ilmî tarifini maddeye ilâve etmiştir. 

Her mamul madde kıymetindeki iptidaî madde kıymetinin nisbetini tayin etmemek ve bunu tak
dire bırakmak ise sanayi erbabı ile mal memurları arasında uzun münakaşalara yol açacağından 
bunun tesbiti faydalı görülmüş ve bu suretle maddei iptidaiye için vesaik aramak külfeti de kalk
mıştır. 

Sanayi Müdüriyeti Umumisi her san'at şubesinde mamul maddeler kıymetile iptidaî maddeler 
kıymeti arasındaki nisbeti tayin etmek mümkün olacağını dermeyan etmiş ve binaenaleyh böyle bir 
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tarifenin İktisat ve Maliye Vekâletlerinde tanzim ve Heyeti Vekile kararile tatbiki muvafık görül
müştür. 

Madde 6 — İktisat Encümeninin teklifi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 7 — Bu maddenin birinci fıkrası esas maksat dahilinde telhisen şu şekilde tanzim edil

miştir. 
"İmalâtını münhasıran harice çıkaran müesseseler için muamele vergisi tahakkuk ettirilmez.,, 
İkinci fıkranın İktisat Encümenince tanzim kılınan şeklinden müesseselerin kısmen ihraç ede

cekleri miktarın muamele vergisinden ancak bizzat ihracat yapmak suretile muaf tutulacakları anla
şılmaktadır. Halbuki ticaret hayatında bu kabîl mevadı ekseriya ihracat tacirleri sevketmekte ol
duğundan malin muafiyet hakkı olan fabrikaya ait olduğuna dair kâfi vesaik bulunduktan son
ra ( gerek bizzat ve gerek ihracat tacirleri vasıtasile ) ihracı muvafık görülmüş ve keyfiyet tas
rih edilerek bu kayit fıkraya ilâve olunmuştur. 

8, 9, 10 ve 11 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Madde 12 — İktisat Encümeni bu maddede musaddak muamele defterlerini doğru olarak tut

tukları halde beyannamelerini muayyen gününde vermiyen müesseselerin vergilerini yüzde yirmi 
ceza ile vermelerini kaydetmiştir. Halbuki beyannamenin hakikî bir mazeret veya sehiv neticesi 
olarak ta verilmemiş olması varit olduğundan encümenimiz bunu yüzde on olarak kararlaştırmıştır. 

Madde 13 — İktisat Encümeninin teklifi veçhile aynen kabul. 
Madde 14 — Bu maddenin ilk fıkrasındaki (ithalât eşyasına ait mütehakkık vergi ) tabiri 

yerine ( ithalât eşyasının tahakkuk eden vergileri, talep vukuunda ) tabiri ikame edilmiş ve bu 
cümlenin nihayetindeki ( edilebilir) tabiri (edilir) olarak tashih olunmuştur. Filhakika tecilin 
bir talebe müstenit olması tabiî olduğu gibi kanunî evsaf hazırlandıktan sonra verginin müeceelen 
istifa edilmesi de bir hak teşkil eder ve her hangi bir takdire mahal kalmaz. 

15, 16 ve 17 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Madde 18 — Bu maddede ehli vukuf ile memur olmıyan komisyon azalarına verilecek ücretin Ma

liye Vekâletince yalnız takdir değil ita edileceğinin de ilâvesi faydalı görülerek maddenin nihaye
tine (ve ita) kelimesi konulmuştur. 

19 ve 20 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Madde 21 — Bu maddede kanunun 1 haziran tarihinden itibaren muteber olacağı gösterilmek

te isede haziran girdiği halde kanun meriyet kesbetmediğinden ve makabline şümulünde ise bir 
çok karışıklıkları mucip olacağından ( Bu kanun neşri tarihinden muteberdir) şeklinde tadil olun
muştur. 

Reis 
Çorum 

İsmet 

Âza 
İçel 

Emin 

M. M. 
Bayazıt 

İhsan 

Âza 
İzmir 
Kâmil 

Kâtip 
İsparta 
Kemal 

Âza 
Kastamonu 

Refik 

Âza 
Aydın 
Adnan 

Âza 
Kocaeli 

Ali 

Âza 
Balikesir 

E. Enver 

Âza, 
Kütahya 

Ömer 

Âza 
Diyarbekir 

Zülfü 

Âza 
Mersin 
Hamdi 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 21/VI/1931 
Mazbata No: 41 
Esas No: 1/41 

Yüksek Reisliğe 

21 mayıs 1927 tarih ve 1039 numaralı muamele vergisi kanununun yerine kaim olmak üzere Hü
kümetçe ihzar olunup iktisat ve Maliye Encümenleri tarafından tadilen kabul olunan kanun lâyihası 
Maliye ve iktisat Vekili Beylerle Varidat ve Sanayi Umum Müdürlerinin lıuzurile Encümenimizde 
dahi müzakere olundu. » , 

Teklif ve tadilen kabul olunan kanun lâyihasının başlıca hususiyetleri şunlardır: Vergi nisbet-
lerini değiştirmeksizin muafiyet hudutlarını 1039 numaralı kanuna nazaran daha ziyade genişlet
miş olması; verginin tahakkuk ve eibayetinde tekerrürleri mümkün olduğu kadar ber taraf etmesi 
ve bu maksatla bilhassa mamul mevadın bünyesine dahil olan ham, yarı mamul ve mamul iptidaî 
maddeleri bilâ istisna vergi matrahı haricinde brrakması; tatbikatta kolaylığı temin eylemek ve 
adalete daha ziyade yaklaşmak üzere tatbik şekil ve usullerinin İslahına çalışmış olması. 

Filhakika kanun lâyihasının gerek ihzar ve gerek tadilinde nazarların üzerinde tevakkuf eyle
diği bu cihetler, 1039 numaralı kanunda iktisadî tesirleri ve tatbikatta ihdas eylediği sıkıntı ve 
adaletsizlik dolayısile en ziyade şikâyet mevzuu olan cihetlerdi. Teklif lâyihası ile muaddel lâyi
halarda bu mahzurları izale etmek maksadı hâkim olmuş ve bu maksat memleketimizde yeni uyan
makta bulunan sanayiin umumî vaziyetinin müsaadesi ve tatbikatı yapacak cihaz ve eşhasımızın kud
reti nisbetinde temin edilmiş gibidir. 

Diğer varidat menbalarımız müsait ve inkişaf halinde bulunsaydı büsbütün kaldırılması en ha- * 
yırlı ve cezrî hal tarzını teşkil edecek olan bu verginin alınmasında mecburiyet olduğunu ve bütün 
mahzurları ber taraf edebilecek bir sistemin tatbikında imkânsızlık bulunduğunu nazara alan encü
menimiz dahi lâyihayı umumî hututu itibarile muvafık görerek kabul etmiştir; ancak iktisat ve Ma
liye Encümenlerinin lâyihada muafiyet itibarile tesbit ettikleri esaslar hakkında esbabı mueibelerinde-
ki mütalea ve kanaatlerine iştirak etmekle beraber senenin umumî varidat vaziyeti ve bütçe zaruret
leri dolayısile bazı muafiyetlerin tevsiinde bir intikal devresi kabul etmekte ıztırar bulunduğuna ka
naat hasıl ederek maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Birinci maddenin (A) fıkrasında iktisat Encümeni sınaî müesseselerin hemen her memleketteki 
teessüs, istihale, ve inkişaf cereyanlarından mülhem olarak küçük sanayii henüz doğmakta bulun
duğu bir zamanda tazyik etmemek için bunlara bahsedilmesi lâzım gelen muafiyeti ifade etmek is
temiştir. 

Bu maksatla en az on beş beygir takatinde kuvvei mulıarrikesi olan sınaî müesseseleri vergiye tabi 
tutarak bunun dununda kuvvei muharrike istimal edenleri vergi mevzuu haricinde bırakmıştır. Ma
liye Encümeni dahi esas fikir ve maksada iştirak etmekle beraber (teşviki sanayi) kanunundaki hudut na
zara alarak sadece (on beş beygir') lik takati (on beygir) lik takate indirmiş ve fıkrayı aynen kabul 
etmiştir. 

Encümenimiz maksatta İktisat ve Maliye Encümenlerde mutabıktır. Yalnız tefrik haddini ifade
de mücerret kuvvei muharrike takatinin bir kıstas olarak kâfi olabileceği kanaatini hasıl edememiş
tir. Filhakika muhtelif sanayiin istimal ettikleri takatlerle mamulâtının kıymetleri arasında kıyas 
mümkün olamıyaeak derecede büyük farklar vardır. Meselâ bazı demir ve ahşap sanayii çok büyük 
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takatlere ihtiyaç;, gösterdiği ve mevadı iptidaiyesini az kıymetlendirdiği halde iplik ve mensucat 
fabrikaları nisbeten çok dun takatlerle işlemekte ve kullandıkları iptidaî maddeleri çok kıymetlen-
dirmektedirler. 

Bedahatle malûm bulunan bu hakikatin memleketimizde mevcut sanayi sahasındaki tezahürünü 
dahi göstermek üzere bir cetvel raptederek tetkike arzediyoruz. 

Encümenimiz bu vaziyeti nazara alarak sanayi mensuplarının beygir kuvvetile ifade olunan bir 
haddiıı dun undaki sanayiden maada büyük sanayiden bir kısım muamelenin vergiden istisnası husu
sunda vaki olan taleplerin dahi günün imkânları dahilinde tatmin etmek üzere küçük büyük umum 
sanayiin on bin liralık cironun fevk indeki muamelelerini vergiye tabi tutmağı ve bu suretle on beygir
lik takat kullanan sanayiin de ekseriyeti azimesini vergi mevzuu haricinde bırakmağı maslahatın icap
larına daha uygun telâkki ederek kabul etmiştir. Cetvelin tetkikinden anlaşılacağı üzere bu sureti 
hal büyük takatta kuvvei muharrike istimal edipte mevcut iktisadî şerait dahilinde pek az muamele 
yapan ve binaenaleyh sarsılmış vaziyette bulunan sanayii dahi az çok himaye etmiş bulunacaktır, 

Muaddel fıkrada kuvvei muharrike tabiri kulla-nılmamıştır: Kuvvei muharrike mutlak ve adalı 
kuvvetlere şamil bir tabir olmak dolayısile ifadede çok sarih bulunmak için (makine kullanan sınaî 
müesseseler) ifadesi tercih edilmiştir. 

Maddenin diğer fıkraları İktisat ve Maliye Encümenlerinin müşterek teklifleri veçhile aynen ka
bul edilmiştir. . . - ' ; •„ • • T'•' V - 1 * . • 

İkinci maddede encümenimiz, (E) fıkrasını Türkiye mahsulâtını işlemek kaydile takyit ederek ha
riçten ithal edilen mevadı işliyen fabrikaları tam muafiyetli sanayi meyanından çıkarmıştır. 

Bu maddenin (F) fıkrasını "maddei iptidaiyesi ne olursa olsun bilûmum ip ve iplik fabrikaları" 
suretinde tadil ederek ipek, kendir, keten ve sair iplik fabrikalarını dahi istisnalar meyanına almağı 
münasip görmüştür. 

Yine bu maddenin (11) fıkrası değirmenlere ait olup beşinci maddede arzeyliyeceğimiz esbabı 
mucibe dolayısile tayyedilmiştir. 

Yine ayni maddenin (K) fıkrasını (demir sanayiine mensup bilûmum imal ve tamir müesseseleri) 
tarzında tadil ederek gümrük tarife kanunile esasen pek az himayeye mazhar olmuş ve memleketi
mizde ziraat aletleri sahasında da inkişaf başlamış olan demir sanayiini himaye etmeği düşünmüştür. 
Tamirhanelere gelince bu müesseselerde verginin tatbiki haddi zatinde büyük müşkülâtı mucip ol
maktadır: Tamire ait payın ayrılmasındaki ihtilâflar yüzünden mevcut kanun, tamir edilen alâtm 
umum kıymeti üzerinden vergi almak gibi şaaynı esef haksızlıklara sebep olmuştu. Bu hususta ik
tisat Encümeninin mütaleasına iştirak eden encümenimiz tamir müesseselerini dahi istisnalar arasında 
bırakmağı muvafık bulmuştur. 

İkinci maddenin diğer fıkralarile 3 ve 4 üncü maddeler tabir değiştirilmesi gibi ufak tefek tadi-
lâtla Maliye Encümeninin teklifi veçhile aynen kabul olunmuştur. 

Beşinci maddenin İktisat ve Maliye Encümenlerinin müştereken teklif eyledikleri (A) fıkrası aiel-
ıımum sınaî müesseseler mamulâtının, maddei iptidaiyesi ne olursa olsun ve vergiye tabi olsun olma
sın mevadı iptidaiyeye tekabül eden kıymetinin vergiden istisnasını istihdaf etmektedir. 

Mevadı iptidaiyeyi kıymetlendiren san'atkârnı bu maddei iptidaiyenin zatî kıymetine ancak imalât 
derecesinde bir kıymet izafe ettiğini ve esasen muamele vergisine tabi mevadı iptidaiye üzerinden 
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iki defa vergi alınmasına sebep olan eski tarzın haksızlığını nazara alan encümenimiz maksat ve 
hedefte îktısat ve Maliye Encümenlerile hem fikir ise de çok şümullü olan bu muafiyeti ve keza ikinci 
maddenin (H) fıkrasındaki değirmenlerin mutlakmuafiyetini bir tedrice tabi tutarak tatbik eylemeği 
bu günkü bütçe zaruretleri karşısında mecburî telâkki etmiştir; 

Filhakika kabulünü arz ve teklif eylediğimiz muaddel lâyihanın bahşeylediği istisna ve muafi
yetlerin yekûnu vergi üzerinden üç milyonluk bir tenezzülü ifade etmektedir. Bu tenezzül on al-
tr milyonluk Hükümet teklifi üzerinden yüzde yirmiye ve bu on altı milyonun dahilî mamulât.a 
isabet eden kısmı üzerinden - ki tahfifi mevzubahs olan kısım budur - de yüzde elliye tekabül eden 
bir tenakus ifade etmektedir. Buna nazaran dahilî sanayiimiz, muamele vergisi itibarile, vasati 
olarak yüzde elli derecesinde bir teklif tenakusuna mazhar olmaktadır. Mükelleflerin lehine is-
tisgar edilemiyecek tadilâtı ifade eden bu tenzilât bu güri bütçe zaruret ve imkânlarının tayin 
eylediği azamî haddi teşkil etmektedir. 

Bu itibarla encümenimiz zikri geçen (A) fıkrasını vergiye tabi sınaî müesseselerin muamele 
yekûnu üzerinden mevadı iptidaiye payı olmak ve şimdilik yüzde yirmiden aşağı olmamak üzere 
bir kesrin vergiden istisnasını derpiş ederek tadil eylemiştir. Encümenimiz bu yüzde yirminin 
sanayi mamulâtında dahil bulunan mevadı iptidaiye paylarını göstermek üzere hazırlanacak bir 
cetvele göre ve bir nisbet dairesinde sanayia tevzii hususunda Hükümete salâhiyet verilmesini 
dahi arz ve teklif eylemektedir. Değirmenlerin tamamen istisnası vergi üzerinden bir buçuk mil
yonluk bir tenakus ifade ettiğine nazaran bunların mamulâtmm dahi şimdilik maddei iptidaiye payı ol
mak üzere yüzde yirmi derecesinde vergiden muaf tutulması bir zaruret olarak kabul olunmuştur. 
Vakıa değirmenler mamulâtmm kıymetinde en büyük kısmın mevadı iptidaiyeye ait olduğu şüp
hesizdir ve buna nazaran yüzde yirmi derecesinde bir muafiyet istisgar edilebilir ama değirmen
lerin şimdiye kadar primden dahi istifade eylemedikleri düşünülürse muafiyet itibarile atılan bu 
hatvenin ehemmiyeti daha ziyade tebarüz edecektir. Makine kullanmıyan değirmenlerin mutlak 
muafiyet sahasında kalmış bulunduklarından tekrar bahsetmeğe hacet yoktur. 

Beşinci maddenin diğer iki fıkrası îktısat ve Maliye Encümeninin müşterek teklifleri veçhile 
aynen kabul olunmuştur. 

Altıncı maddenin ikinci fıkrasında İktisat ve Maliye Encümenlerinin müşterek teklifleri fabri
kalar mamulâtından depolarına veya satılmak üzere şubelerine gönderilenlerin beyannameye ithaline be
raber satılmadıkça vergilerinin tahakkuk ettirilemiyeceğini ifade etmetktedir. 

Encümenimiz depolara gönderilen mamulât hakkında îktısat ve Maliye Encümenlerinin kanaat
lerine iştirak etmekle beraber şubelere gönderilen mamulât hakkında bu kanaate iştirak edememiş
tir. Filhakika şubelere gönderilen mamulâtın uzun müddet satılmıyarak kalması vergi tahakkukunda 
büyük müşkülâtı davet edecektir. 

Şubelerin çeşide lâzım olduğu miktarda mal getirttikleri dahi hazır bulunan Sanayi Umum Mü
dürü Bey tarafından ifade edildiğinden ve zaten bu verginin tahakkukunda esas satış değil imalin 
tekemmülü olduğundan şubelere gönderilen mamulât vergisinin tahakkukunu satışa talik etmekte ha
kikî bir sebep ve zaruret görülememiş ve şubelerin madden in birinci fıkrasına ithal edilmesi kabul 
olunmuştur. 

Yedinci maddede ihracatta daha ziyade genişlik ve kolaylık temin etmek üzere dört aylık müdde
tin altı aya çıkarılması kabul olunmuştur. 

Onuncu maddeye sanayi müesseselerinin dahi ithali muvafık ve ihtilaflı kıymetler hakkındaki alı-
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kâmın ihtilaflı miktarlara da teşmili lüzumlu görülerek madde o suretle tadilen kabul olunmuştur, 
Bu maddenin sonuna itiraz komisyonları kararlarının markezdeki temyiz komisyonu nezdinde temyiz 
edilebileceğine dair bir fıkra ilâvesi dahi varidat kanunlarında umumî bir ahenk bulunması ve mu
amele vergisi mükelleflerinin bu haktan mahrum bırakılmaması iyin muvafık görülmüştür. 

On birinci maddede vergileri varidat idaresince kuyut ve vesaik üzerinden resen tahakkuk ettirilen
lerin vergileri miktarının ihbarname ile kendilerine bildirilmesi hakkındaki kayda esbabı mucibe ilâve
sinin dahi lüzumlu olduğu kanaatine varılmış ve maddede bu cihet teyit edilmiştir. 

On ikinci maddede sınaî müesseseler vergilerinin tediye taksitlerinin on dördüncü maddede itha
lât eşyası vergilerinin tediye taksitlerinde olduğu gibi birer ay fasılalı üç taksit olarak tesbit edilmesi 
muvafık görülmüş ve prim verilmesi esasına göre tertip olunmuş olan bu maddenin o suretle tadil 
edilmesi ve maddenin üçüncü fıkrasındaki geçmiş 'günler için tahakkuk ettirilecek faizin yalnız ver
ginin aslına ait olacağının tasrih olunması kabul olunmuştur. 

On beşinci maddede kay it defterlerinin sene iptidasında alâkadar varidat idaresince tasdiki 
mahzurlu görülerek bu tasdik muamelesinin mahallin en büyük mal memuru tarafından yapılması 
kabul edilmiş ve madde o suretle tadil okunuştur. , > -j 

Muamele vergisinin şikâyetlere en ziyade mevzuteşkil eden ciheti tatbikatı olmak dolayısile bu ver
ginin gerek tahakkuku ve gerek tahsili ile tavzif edilecek memur ve ehli vukuf heyetlerinin azamî dü
rüstlük ve bitaraflık dairesinde iş görmeleri zaruridir. Bu husustaki kanun ahkâmından inhiraf ederek 
vazifesini sui istimal edenler hakkında dahi seri tecziye usulleri derpiş etmek, mükellefler hakkında 
vazedilen cezaî ahkâm muvacehesinde adaletin icabatmdan addü telâkki edilerek vazifesini sui istimal 
eden memurların memurin muhakmet kanununun ahkâmına tabi olmaksızın takibata tabi tutulmaları 
kabul olunmuş ve on yedinci madde o suretle tadiledilmiştir. 

Müessesatın defter ve kayıtları üzerinde yapacakları tetkikatla vakıf olacakları ticarî esrarı ifşa 
eden memurlar hakkında kanun lâyihasına bazıahkâm ilâvesi muvafık görülmüş ve bu hükümle
rin on sekizinci madde olarak ilâvesi kabul olunmuştur. 

Yirminci madde — (Vergi aslı ile misil zamları) ifadesi, misil bir adedin diğer bir tam adetle 
hasılı darbını ifade ettiği için (vergi ve cezaları) suretinde tadil edilmiştir. 

Yirmi birinci maddenin sonuna (ve buna müteallik bilcümle hükümler) kaydi ilâve edilmiştir. 

Yirmi ikinci madde, beşinci maddenin istilzam eylediği hazırlıkların yapılabilmesi için zaman bı
rakmak üzere «bu kanun neşri tarihinden on beş gün sonra muteberdir» suretinde tadil edilmiştir» 

Lâyihaya, kanunun meriyeti tarihinden evvel imal edilipte aylık tahakkuk beyannamesi verilme* 
miş ve vergisi tahakkuk ettirilmemiş bulunan maddelerin bu kanun ahkâmına göre muamele 
göreceklerine dair muvakkat bir madde ilâve etmek suretile hem ihtilâfları bertaraf etmek ve hem 
de bu kabil muameleleri ilga edilen kanunun ağır hükümlerinden kurtarmak lüzumlu ve mu
vafık görülmüştür. 

Hulâsa kabulünü arz ve teklif eylediğimiz kanun lâyihası alelumum sanayide on bin liraya ka
dar olan bir kısım muameleyi bilâ kaydü şart vergi mevzuu haricinde bırakmak, ihracat eşyasından 
şimdiye kadar alınan ve iki milyon liraya yakın bir yekûn teşkil eden vergiyi kaldırmak, alelumum 

sanayi ve değirmenler mamulâtı kıymetinin yüzdeyirmisini mevadi iptidaiye payı olarak ayırmak 
ve bunu vergi matrahı haricinde bırakmak, memleketimizde inkişafı matlup olan sanayiin inkişafına 
vergi dolayısile hiç bir mani bırakmamak gibi mühim ıslahatı ihtiva etmek ve vergiden feragat itiba-
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file devletin malî sıasının bu günkü imkânlarınınhududuna kadar varmaktadır. 

Lâyihada yapılan tadilâtın hazır bulunan Maliye ve iktisat Vekili Beyler tarafından icabı hale 
uygun ve muvafık görülmüş olduğunu dahi ilâve ederek muaddel lâyihayı Umumî Heyetin tasvip ve 
kabulüne arzeyleriz. 

Reis 
Gümüşane 
H. Fehmi 

Âza 
Elâziz 

H. Tahsin 

Reis V. 
istanbul 

Ali Rana 

Âza 
Erzurum 
Aziz 

M. M. 
Konya 
K. Zaim 

Âza 
İsparta 

Mükerrem 

Âza 
Tokat 

Süreyya 

Âza 
Kayseri 
A. Hilmi 

Âza 
Aksaray 

A. Süreyya 

Âza 
Kırklareli 

Şevket 

Âza 
Bursa 
Dr. Galip 

Âza 
Kırklareli 
M. Nahit 

Âza 
Çorum 

Mustafa 

Âza 
Konya 

K. Hüsnü 

Âza, 
Tadilât, sanayiimiz için kâfi değildir. Kâfi derecede 
gümrük himayesi görmiyen ve teşviki sanayi kanu
nundan istifade etmiyen ve yahut istifadelerine mua
mele vergisinin hükümsüz bıraktığı sanayiimizden 
de bu verginin ahzi encümenin teklif ettiği muaddel 
şekilde ve nisbette dahi olsa mevcut sanayiimizin 
inkişafına ve doğabilecek sanatların da doğmasına 
mani olmakta devam edecektir, bu sebeple encümen 
kararmın bu kısmına muhalifim. 

Sivas 
M. Remzi 
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HÜKÛMETÎN TEKLİFİ 

Muamele vergisi kanunu projesi 

Birinci madde — Türkiye dahilinde : 
A) Sınaî müesseselerde imal edilen maddeler 

kiymetleri üzerinden, 

B) Ecnebi memleketlerde imal edilip Türkiyeye 
ithal edilen maddeler, ithali müteakip iktisap et
tiği kiymetler üzerinden, 

C) Bilûmum sigorta şirketlerinin, bankaların, 
bankerlerin yapmış oldukları muamele dolayısile 
prim, Komüsyon, faiz iskonto ve acyo gibi her ne 
nam ile olursa olsun aldıkları meblâğlar üzerin
den, 

Bu kanun mucibince muamele vergisi istifa 
olunur. 

İstisnalar 

ikinci madde — Aşağıda yazılı maddeler ve 
muameleler muamele vergisinden müstesnadır: 

A) Devlet inhisarı altında bulunan maddeler 
(imal ve ithal dolayısile ) 

B) Metre murabbaı ( ) liradan yukarı kıy
metteki şark halıları ( ithal dolayısile ) 

C ) El ile imal olunan halı, seccade ve kilimler 
bunların nescinde kullanılmağa mahsus ilme, eriş, 
ve argaç iplikleri ( imal dolayısile) 

D) Şeker (imal ve ithal dolayısile) 

E) Gümrük ithalât tarife kanunile veya sair 
kanunlarla gümrük resminden muaf olan madde
ler (ithal dolayısile) 

(Gümrük ithalât tarife kanunu mucibince, hu
susî muamelelere tabi tutulmak itibarile gümrük 
resmi teminata raptedilen maddelere ait muamele 
vergileri hakkında ayni suretle muamele olunur). 

F) Sefarethanelerle siyasî memurlara ve sair 
zevata ait olup gümrük tarife kanunile veya sair 
kanunlarla gümrük resminden muafiyeti kabul 
edilen eşya (ithal dolayısile ve mütekabiliyet 
şartile). 

G) Mükerrer sigorta muameleleri, 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLÎ 

21 mayıs 1927 tarihli ve 1039 numaralı muamele 
vergisi kanununu muaddil kanun lâyihası 

Verginin mevzuu 

MADDE 1 — Türkiye dahilinde: 
A) En az on beş beygir takatında kuvvei mu-

harrikesi olan sınaî müesseselerde imal olunan mad
deler, 

B) Ecnebi memleketlerde imal olunup Türkiye
ye ithal olunan maddeler, 

C) Bilûmum sigorta şirketlerinin, bankaların, 
bankerlerin yapmış oldukları muameleler dolayısile 
prim, komüsyon, faiz, iskonto ve acyo gibi her ne 
nam ile olursa olsun aldıkları meblağlar. 

Bu kanun mucibince muamele vergisine tabidir. 

İstisnalar 

MADDE 2 — Aşağıda yazılı maddeler ve mua
meleler muamele vergisinden müstesnadır: 

A) ima', ithal, alım, satımı veya ihracı veyahut 
bunlardan yalnız birisi Devlet inhisarı altında bu
lunan maddeler (imal, ithal, alım ve satım dola
yısile ). 

B) Metre murabbaı 25 liradan yukarı kıymette
ki şark halıları ( ithal dolayısile ). 

C) El ile imal olunan hah, seccade ve kilimler 
(imal dolayısile). 

D) Şeker (imal ve ithal dolayısile). 

E) Tasırhaneler (imal dolayısile) ve pirima fab
rikaları. 

F) Yün, pamuk ve iplik fabrikaları (imal dola
yısile) 

G) Kuru yemişleri ve hububatı ve diğer nebatî 
ve hayvani mahsulâtı kabuk ve çöplerinden ve pa-



17 -
MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Muamele vergisi kanunu lâyihası 

Ve'rginin mevzuu 

MADDE 1 — Türkiye dahilinde: 
A) En az on beygir takatinde kuvvei muharri-

kesi olan sınaî müesseselerde imal olunan maddeler. 

B) İktisat Encümeninin teklifi aynen 

C) İktisat Encümeninin teklif i aynen 

İstisnalar 

MADDE 2 — İktisat Encümeninin teklifi ay
nen 

A) İktisat Encümeninin teklifi aynen 

B) İktisat Encümeninin teklifi aynen 

C) Tayyedilmiştir. 

D) İktisat Encümeninin teklifi aynen 

E) Tasirhaneler( imal dolayısile), pirine ve va-
leks fabrikaları 

F) İktisat Encümeninin teklifi aynen 

G) İktisat Encümeninin teklifi aynen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Muamele vergisi kanunu lâyihası 

Verginin mevzuu 

MADDE 1 — Türkiye dahilinde : 
A) Makine kullanan müesseselerin senevi on 

bin liralık ciro fevkindeki mamulâtı, 

B) Ecnebi memleketlerde imal olunup Türki-
yeye ithal olunan maddeler. 

C) Bilûmum sigorta şirketlerinin, bankaların 
bankerlerin yapmış oldukları muameleler dolayısile 
prim, komisyon, faiz, iskonto ve aciyo gibi her ne 
nam ile olursa olsun aldıkları meblâğlar, 

Bu kanun mucibince muamele vergisine tabidir. 

İstisnalar 

MADDE 2 — Aşağıda yazılı maddeler ve mu
ameleler muamele vergisinden müstesnadır: 

A) İmal, ithal, alım satımı veya ihracı veyahut 
bunlardan yalnız birisi Devlet inhisarı altında bu
lunan maddeler, ( imal, ithal, alım ve satım do
layısile ) 

B) Metre murabbaı 25 liradan yukarı kıymet
teki şark halıları, ( ithal dolayısile ) 

C) Şeker ( İmal ve ithal dolayısile ) 
D) Türkiye mahsulâtını işliyen tasirhaneler ve 

pirina fabrikaları, 
E) Maddei iptidaiyesi ne olursa olsun bilûmum 

ip ve iplik fabrikaları, (imal dolayısile ) 
F) Kuru yemişleri ve hububatı ve diğer neba

tî ye hayvani mahsulâtı kabuk ve çöplerinden ve 
pamuğu çekirdeğinden ayıran ve temizliyen ve tas
nif eden müesseseler, ( bu işlerinden dolayı ) 

G) Gümrük ithalât tarife kanunile veya sair 
kanunlarla gümrük resminden muaf olan maddeler, 
(ithal dolayısile ). (Gümrük ithalât tarife kanunu 
ve diğer hususî kanunlar mucibince, hususî mua
melelere tabi tutulmak itibarile gümrük resmi te
minata raptedilen maddelere ait muamele vergile
ri hakkında ayni muamele tatbik olunur.) 
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H) Hayat sigorta primleri, 

Mükellef ve mahallî teklif 

Üçüncü madde — Sınaî müesseseler, sigorta şir
ketleri, bankalar, bankerler ile Türkiyeye itha
lâtta bulunanlar muamele vergisini vermekle mü
kelleftirler. 

muğu çekirdeğinden ayîraıı ve temizliyeıı t? 
eden müesseseler, (bu işlerinden dolayı) 

• n i f 

II) Her nevi mahsulâtı ziraiye öğütme müesse
seleri. 

I) Gümrük ithalât tarife kanunile veya sair ka
nunlarla gümrük resminden muaf olan maddeler 
(ithal dolayısile) (gümrük ithalât tarife kanunu 
ve diğer hususî kanunlar mucibince, hususî muame
lelere tabi tutulmak itibarile gümrük resmî temina
ta raptedilen maddelere ait muamele vergileri hak
kında ayni muamele tatbik olunur.) 

J) Sefarethanelerle siyasî memurlara ve sair ze
vata ait olup gümrük tarife kanunile veya sair ka
nunlarla gümrük resminden muafiyeti kabul edilen 
eşya (ithal dolayısile) 

Ve mütekabiliyet şartile 
K) Tamiratla ve parça imalile iştigal eden ta

mirhaneler. 
L) Türkiye .dahilinde imal olunup ecnebi mem

leketlere ihraç olunan bilûmum maddeler (imal do
layısile) 

M) Ekmek fabrikaları (imal dolayısile) 
N) ithalât tarife kanunu veya diğer hususî ka

nunlarla, memlekete gümrük ithalât resminden 
muafen girmesine müsaade olunan bilûmum emtia 
ve mevadın memleket dahilinde imal edilen müma
sil ve muadilleri (imal dolayısile) 

O) Mükerrer sigorta muameleleri 

P) Hayat sigorta primleri, 
K) Her nevi cevahiri madeniye ile yıkanmış 

veya yıkanmamış maden kömürleri ve kok ve bi-
riket 

(ihraç, tatlıir, izabe ve tasfiye veya imal dola
yısile) 

Mükellef ve teklif mahalli 

MADDE 3 — Sınaî müesseseler, sigorta şirket
leri, bankalar, bankerler ile Türkiyeye ithalâtta 
bulunanlar muamele vergisini vermekle mükellef
tirler. 
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H) iktisat Encümeninin teklifi aynen 

) İktisat Encümeninin teklifi aynen 

J) İktisat Encümeninin teklifi aynen 

K) İktisat Encümeninin tek l i f i aynen 

L) Türkiye dahilinde imal olunup ecnebi mem
leketlere ihraç olunan bilûmum maddeler (imal do-
layısile) yedinci maddedeki şerait dairesinde: 

M) İktisat Encümeninin teklifi aynen 
N) İktisat Encümeninin teklifi aynen 

O) İktisat Encümeninin teklifi aynen 

R) İktisat Encümeninin teklifi aynen 

Mükellef ve teklif mahalli 

MADDE 3 — İktisat Encümeninin teklifi aynen 

H) Sefarethanelerle siyasî memurlara ve sair 
zevata ait olup gümrük tarife kanunile veya sair 
kanunlarla gümrük resminden muafiyeti kabul edi
len eşya, ( ithal dolayısile ve mütekabiliyet şartile) 

1) Demir sanayiine mensup bilûmum imal ve 
tamir müesseseleri, ( imalât dolayısile ) 

J) Türkiye dahilinde imal olunup ecnebi mem
leketlere ihraç olunan bilûmum maddeler, ( imal 
dolayısile) yedinci maddedeki şerait dairesinde. 

K) Ekmek fabrikaları, ( imal dolayısile ) 
L) İthalât tarife kanunu veya diğer hususî ka

nunlarla, memlekete gümrük ithalât resminden 
muafen girmesine müsaade olunan bilûmum emtia 
ve mevadın memleket dahilinde imal edilen müma
sil ve muadilleri, ( imal dolayısile ) 

M) Mükerrer sigorta muameleleri, 
N) Hayat sigorta primleri, 

O) Her nevi maden cevherlerile yıkanmış veya yı
kanmamış maden kömürleri ve kok ve briket, ( is
tihraç, tathir, izabe ve tasfiye veya imal dolayısile) 

Mükellef ve teklif mahalli 

MADDE 3 — İktisat Encümeninin 3 üncü mad
desi aynen kabul 
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Dördüncü madde — Sınaî müesseselerin , si

gorta şirketlerinin, bankaların, ve bankerlerin mu
amele vergisi imal ve muamelenin yapıldığı kaza 
varidat idaresince, ithalât muamele vergisi-
de, vergiye tabi maddelerin ithal edildiği gümrük 
idaresinin bulunduğu kaza varidat idaresince tarh 
ve tahakkuk ettirilir. 

Verginin nisbeti 

Beşinci madde — Verginin nisbeti, sınaî mües
seseler için altıncı madde mucibince tayin edilen 
kıymetin yüzde altısı; ithalât mevaddı için 7 inci 
madde mucibince tayin edilen kiymetin keza yüzde 
altısı, sigorta şirketleri, bankalar ve bankerler 
için birinci madde mucibince alınan mebaliğin 
yüzde iki buçuğudur. 

Verginin tahakkuku 

Altıncı madde — Sınaî müesseseler imal ettik
leri mevaddan her ay içinde satış veya sair suretle 
müesseseden ihraç edilenlerin nevi ve miktarlarile 
kiymetlerini ve tahakkuk eden vergilerini mübey-
yin bir beyannameyi ertesi ayın nihayet onuncu 
günü akşamına kadar mensup oldukları veridat 
idaresine tevdie mecburdurlar. Vergiye matrah 

MADDE 4 — Sınaî müesseselerin, sigorta şir
ketlerinin, bankaların ve bankerlerin muamele 
vergisi imal ve muamelenin yapıldığı kaza varidat 
idaresince ithalât muamele vergisinde vergiye tabi 
müddetlerin ithal edildiği gümrük idaresinin bu
lunduğu kaza varidat idaresince tahakkuk ve iar-
hettirilir. 

Verginin matrah ve nisbeti 

MADDE 5 — Muamele vergisinin nisbetleri: 
A) Sınaî müesseselerde vergi matrahı imal edi

len maddelerin satış bedelinden kullanılan iptidaî 
maddenin iştira bedelinin muamele vergisi verilmiş 
olup olmadığına dair vesaik talebine hacet kalmak
sızın geri kalan miktardır. Vergi nisbeti ise bu su
retle bulunacak kıymetin yüzde altısıdır, 

B) İthalât mevadı için bunların orjinal faturada
ki kıymetlerine nakliye, sigorta ve gümrükten ih
raçlarına kadar ihtiyar olunan bilûmum masarif 
ve resimler ilâve olunmak suretile elde edilen kıy
metin yüzde altısıdır. 

C) Sigorta şirketleri, bankalar ve bankerler için 
birinci maddenin (C) fıkrası mucibince aldıkları 
bilûmum mebaliğin yüzde iki buçuğudur. 

Verginin tahakkuku 

MADDE 6 — Sınaî müesseler imal ettikleri 
mevattan her ay içinde peşin veya veresiye sure
tile sattıklarının ve satılmak üzere komüsyoncuya 
gönderdiklerinin nevi ve miktar ve satış fiatlarmı 
ve beşinci madde mucibince bu kıymetlerden ten
zili lâzım gelen miktarları mübeyyin ertesi ayın 
nihayet on beşinci günü akşamına kadar mensup 



MADDE 4 — iktisat Encümenin teklifi aynen 

Verginin matrah ve nisbeti 

MADDE 5 — Muamele vergisinin nisbeti: 
, A) Sınaî müesseselerde vergi matrahı imal edi

len maddelerin satış bedelinden kullanılan ipti
daî maddenin iştira bedelinin muamele vergisi 
verilmiş olup olmadığına dair vesaik talebine ha
cet kalmaksızın geri kalan miktardır. 

Vergi nisbeti ise bu suretle bulunacak kıymetin 
yüzde altısıdır. 

İptidaî maddeler, imalâta esas olup mamulatın 
bünyesine dahil olan mevattır. Her sanat şubesine 
ait mamulatın satış kıymetindeki iptidaî maddeler 
iştira kıymetinin nisbetini tayin için iktisat ve Ma
liye Vekâletlerince yapılacak tarife, icra Vekilleri 
kararile tatbik olunur. 

B) iktisat Encümeninin teklifi aynen 

O) iktisat Encümeninin teklifi aynen 

Verginin tahakkuku 

MADDE 6 — iktisat Encümeninin teklifi aynen 

MADDE 4 — Sınaî müesseselerin, sigorta şir
ketlerinin, bankların ve bankerlerin muamele vergi
si imal ve muamelenin yapıldığı kaza varidat 
idaresince, ithalât muamele vergisi de vergiye tabi 
maddelerin ithal edildiği gümrük idaresinin bulun
duğu kaza varidat idaresince tahakkuk ettirilir. 

Verginin matrah ve nisbeti 

MADDE 5 — Muamele vergisinin nisbeti: 
A) Vergiye tabi her nevi mamulatın satış kıy

meti üzerinden aşağıda yazılı cetvelde o ma-
mulâta ait olarak tesbit edilmiş bulunan nisbete te
kabül eden bir miktar mevadı iptidaiye payı olmak 
üzere ayrılır ve mütebaki kıymet muamele vergisi
ne matrah ittihaz olunur. 

Vergiye tabi sınaî müesseseler mamulâtının sa
tış kıymetinden mamulün bünyesine dahil olan me
vadı iptidaiye payını ayırmak üzere İktisat ve Mil
liye Vekâletleri tarafından her sene, paylar mecmu -
unun vasatisi umum müesseseler mamulâtının kıy
met yekûnunun yüzde yirmisinden aşağı olmamak 
şartile, her san'at şubesi için tenzil edilecek mevadı 
iptidaiye payını gösterir bir nisbet cetveli ihzar 
olunur ve bu cetvel icra Vekilleri Heyetince tasdik 
olunur. 

Ziraî mahsulâtı öğüten müesseseler mamulâtı
nın satış kıymetinden yüzde yirmisi mevadı iptida
iye payı olarak ayrılır ve mütebaki kıymet vergiye 
matrah ittihaz olunur. 

Verginin nisbeti, mevadı iptidaiye payı ayrıl
dıktan sonra kalan kıymetin yüzde altısıdır. 

B) ithalât mevadı için bunların orijinal fatura
daki kıymetlerine nakliye, sigorta ve gümrükten 
ihraçlarına kadar ihtiyar olunan bilûmum masarif 
ve resimler ilâve olunmak suretile elde edilen kıy
metin yüzde altısıdır. 

O) Sigorta şirketleri, bankalar ve bankerler için 
birinci maddenin (C) fıkrası mucibince aldıkları 
bilûmum mebaliğin yüzde iki buçuğudur. 

Verginin tahakkuku 

MADDE 6 — Sınaî müesseseler imal ettikleri 
mevaddan her ay içinde peşin veya veresiye sureti
le sattıklarının ve satılmak üzere komisyoncuya ve
ya kendi şubelerine gönderdiklerinin nevi ve mik
tar ve satış fiyatlarını ve beşinci madde mucibince 

:bu kıymetlerden tenzili lâzım gelen miktarları bil
diren bir beyannameyi ertesi aynı nihayet on be-
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ittihaz edilecek kiymetler, müesseseden satıl
mış mevat için satış kiymeti diğer mahal 
lere sevkedilmiş olanlar için müessesenin bulun
duğu mahal piyasasındaki rayiç kıymetidir. 

Yedinci madde — İthalât maddeleri, gümrük 
ambarından veya antrepodan çıkarılmazdan evvel 
ithalât eshabı veya bunlar namına harekete mezun 
vekilleri veya komüsyoncu tarafından alâkadar 
varidat idaresine bir beyanname verilir. Bu be
yannamede, eşyanın nevi, mahiyeti, evsafı, orijinal 
faturadaki kıymetile eşyanın ithal edilmek iste
nildiği gümrükten çıkarılmasına kadar ihtiyar 
olunan bilûmum masarif ve resimler ve tahakkuk 
eden vergi müfredatile gösterilir. Gümrük idaresi 
ne verilen ithalât beyannamesinin musaddak bir 
suretile orjinal faturanın aslı veya gümrükten mu
saddak sureti beyannameye raptolunur. 

Sekizinci madde — Sigorta şirketleri ile ban
kalar ve bankerler bir ay zarfında yapmış olduk
ları muamelât dolayısile aldıkları mebaliği 
ve bunlara ait vergi miktarını on dördün
cü maddede yazılı musaddak muamele ver
gisi defterinden çıkararak ertesi ayın nihayet 
onuncu günü akşamına kadar mensup oldukları 
varidat idaresince bir beyanname ile bildirmek 
mecburiyetindedirler. 

oldukları varidat idaresine vermeğe mecburdur
lar. 

Bu imalâttan, sınaî müessesenin deposuna 
veya şubesine satılmak üzere gönderilmiş olanla
rın beyannameye ithali mecburî olmakla beraber, 
bunlar satılmadıkça vergileri tahakkuk ettirilmez. 

MADDE 7 — Münhasıran ihracat eşyası 
imal eden ve memleket dahilinde toptan ve
ya perakende satış yapmıyan müessese
ler için muamele vergisi tahakkuk ettirilemez. 

Mamulâtını memleket dahilinde satıp bir kıs
mını ihraç eden müesseselerin ikinci maddenin 
dördüncü fıkrasında mezkûr istisnaiyattan istifade
leri için alâkadar varidat idaresinden ihraç ede
cekleri mamulâtın nevini, miktarını kaplarının 
nevini ve adedini, markalarını, ve hangi gümrük
ten ihraç edileceğini gösterir bir nakliye tezkeresi 
almaları ve bu tezkere tarihinden itibaren dört ay 
zarfında bu mamulâtın tamamen ihraç edildiğini 
mübeyyin gümrük idaresinin vesikasını varidat ida
resine ibraz etmeleri mecburidir. Bu mecburiyete 
riayet etmiyenlerden mamulâtın fabrikadan çıka
rıldığı zaman tahakkuk ettirilmiş olan vergi defa
ten tahsil olunur. 

MADDE 8 — ithalât eshabı veya bunlar na
mına harekete mezun vekilleri veya komisyoncula
rı, ithalât maddeleri gümrük ambarından veya an
trepodan çıkarılmazdan evvel alâkadar varidat i-
daresine bir beyanname vermeğe mecburdurlar. Bu 
beyannamede eşyanın nev'i, mahiyeti, evsafı, ori
jinal faturalarındaki kıymeti ile eşyanın gümrük
ten çıkarılmasına kadar ihtiyar olunan bilûmum 
masarif ve resimler ve bunların yekûnuna göre ta
hakkuk etmesi icap eden vergi miktarı gösterilir, ve 
gümrük idaresine verilen ithalât beyannamesile o-
rijinal faturanın gümrükten musaddak birer sureti 
beyannameye raptolunur. 

MADDE 9 — Sigorta şirketleri ile bankalar ve 
bankerler, bir ay zarfında yapmış oldukları muame
leler dolayısile aldıkları mebaliği ve bunlara ait 
vergi miktarını, ertesi ayın nihayet onuncu günü 
akşamına kadar mensup oldukları varidat idare
sine bir beyanname ile bildirilmek mecburiyetin
dedirler. Sigorta şirket ve idarelerinin, sigorta 
muamelelerinden aldıkları mebaliğe ait beyanna
meler, taallûk ettiği ay zarfında her nevi sigorta mu
amelelerine mahsus masraf ( kayit ) defterlerine 
geçirilmiş olan prim ile sigortaların kendi lehleri-
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MADDE 7 — İmalâtını münhasıran harice çı
karan müesseseler için muamele vergisi tahakkuk 
ettirilmez. Manmlâtını memleket dahilinde satıp 
bir kısmının gerek bizzat ve gerek ihracat tacir
leri vasıtasile ihraç eden müesseselerin ikinci mad
denin dördüncü fıkrasında mezkûr istisnaiyetten 
istifadeleri için alâkadar varidat idaresinden ih
raç edecekleri mamulâtm nevini, miktarını kap
larının nevini ve adedini, markalarını ve hangi 
gümrükten ihraç edileceğini gösterir bir nakliye 
tezkeresi almaları ve bu tezkere tarihinden itiba
ren dört ay zarfında bu mamulâtm tamamen ihraç 
edildiğini mübeyyin gümrük idaresinin vesikasını 
varidat idaresine ibraz etmeleri mecburidir. Bu 
mecburiyete riayet etmiyenlerin mamulâtm fab
rikadan çıkarıldığı zaman tahakkuk ettirilmiş olan 
vergi defaten tahsil olunur. 

MADDE 8 — İktisat Encümeninin teklifi aynen 

MADDE 9 — Sigorta şirketleri ile bankalar, 
ve bankerler, bir ay zarfında yapmış oldukları mu
ameleler dolay isi le aldıkları mebaliğ ve bunlara 
ait vergi miktarını, ertesi ayın nihayet onuncu gü
nü akşamına kadar mensup oldukları varidat ida
resine ve bir beyanname ile bildirmek mecburiyetin
dedirler. Aldıkları mebaliğe ait beyannameler ta
allûk ettiği ay zarfında her nevi sigorta muamele
lerine mahsus masraf musaddak (kayit) defterlerine 
geçirilmiş olan prim ile sigortacıların kendi lehleri
ne aldıkları diğer meblâğlar yekûnuna yine o ay 

şinci günü akşamına kadar mensup oldukları vari
dat idaresine vermeğe mecburdurlar. 

Bu mamulâttan, sınaî müessesenin deposuna 
gönderilmiş olanların beyannameye ithali mecburî 
olmakla beraber bunların satılmadıkça vergileri 
tahakkuk ettirilmez. 

MADDE 7— Mamulâtmı münhasıran harice 
çıkaran müesseseler için muamele vergisi tahakkuk 
ettirilmez. Mamulâtmı memleket dahilinde satıp 
bir kısmını gerek bizzat ve gerek ihracat tacirleri 
vasıtasile ihraç eden müesseselerin ikinci madde
nin dördüncü fıkrasında mezkûr istisnalıktan isti
fade edebilmeleri için alâkadar varidat idaresinden, 
ihraç edecekleri mamulâtm nevini, miktarını, kap
larının nevini ve adedini, markalarını ve hangi 
gümrükten ihraç edileceğini gösterir bir nakliye 
tezkeresi almaları ve bu tezkere tarihinden itibaren 
altı ay zarfında bu mamulâtm tamamen ihraç edil
diğini gösteren gümrük idaresi vesikasını varidat 
idaresine ibraz etmeleri mecburidir. 

Bu mecburiyete riayet etmiyenlerden mamulâ
tm fabrikadan çıkarıldığı zaman tahakkuk ettiril
miş olan vergisi defaten tahsil olunur. 

MADDE 8 — İktisat Encümeninin 8 inci mad
desi aynen kabul. 

MADDE ü — Sigorta şirketlerile bankalar ve 
bankerler bir ay zarfında yapmış oldukları muame
leler dolayısile aldıkları mebaliği ve bunlara ait 
vergi miktarını ertesi ayın nihayet onuncu günü 
akşamına kadar mensup oldukları varidat idaresine 
bir beyanname ile bildirmek mecburiyetindedirler. 
Aldıkları mebaliğe ait beyannameler taallûk ettiği 
ay zarfında her nevi sigorta muamelelerine mah
sus musaddak (kayit) defterlerine geçirilmiş olan 
prim ile sigortacıların kendi lehlerine aldıkları di
ğer meblâğlar yekûnuna yine o ay içinde musaddak 



- 2 4 -

îtiraz 
Dokuzuncu madde — ithalât mevadıııa ait olup 

altıncı maddede mezkûr beyannamelerde münde-
riç kiymetlerin doğruluğuna varidat memıırluğun-
ca kanaat hasıl olmadığı takdirde, ithal edilmek 
istenilen mevaddm vergisi hakkında 13 üncü mad-' 
de mucibince muamele ifa olunmakla beraber ih-' 
tilâflı olan kıymet farkına isabet eden vergi, te
minata rapten malın gümrükten çıkarılmasına mü-' 
saade edilir. ' 

Bu gibi ahvalde kıymetin takdiri, beyan
namenin verildiği tarihten itibaren on gün zar-' 
fında ticaret odasınca bıüunmıyan mahaller-! 

de belediyelerce müntahap ve muhallef üç ' 
kişilik ehli vukufa tevdi olunur. Ehli-' 
vukuf, ihtilaflı muamelenin tevdii tarihinden itiba
ren on gün zarfında karar ittihazına ve kararı alâ- j 
kadar varidat idaresine tahriren bildirmeğe mec
burdur. j 

Ehli vukuf karan, beş gün zarfında alâkadar 
mal sahibine veya vekiline veya komüsyoncusuna 
tahriren tebliğ olunmakla beraber, bir sureti de 
mahallinin en büyük mal memuruna gönderilir. ı 

Ehli vukuf kararma gerek mükellef, gerek en 
büyük mal memuru tarafından tebliğ tarihinden' 
itibaren yedi gün zarfında itiraz edebilir. i 

itiraz, mahallinin en büyük mülkiye memuru-, 
mm veya tevkil edeceği zatın riyaseti altında biri! 
en büyük mal memurunca diğeri ticaret odasınca , 
ve bulımmıyan mahallerde belediyelerce intihap 
olunan zevattan mürekkep itiraz komisyonu tara- ( 

fından on* beş gün zarfında tetkik ve kat'î karara j 
raptolunur. 

ne aldıkları diğer meblâğlar yekûnuna yine o ay 
içinde masraf (fesih ve iptal ) defterlerine geçi
rilmiş meblâğlar mecmuu indirilmek suretile ve 
sigorta muameleleri haricindeki muamelâttan al
dıkları mebaliğe ait beyannameler de, muhasebe 
kayitlanndan alınarak tanzim olunur. 

İtiraz 

MADDE 10 — İthalât mevadıııa ait olup al
tıncı maddede mezkûr beyannamelerde münderiç 
kıymetlerin doğruluğuna varidat memurluğunca 
kanaat hasıl olmadığı takdirde, ithal edilmek is
tenilen mevadin vergisi hakkında 14 üncü madde 
mucibince muamele ifa olunmakla beraber ihtilâ
fı olan kıymet farkına isabet eden vergi, müesse
se veya ticarethanesi olmıyanlar hakkında temina
ta rapten malin gümrükten çıkarılmasına müsaa
de edilir. 

Bu gibi ahvalde, kıymetin takdiri, beyanname
nin verildiği tarihten itibaren on gün zarfında ti
caret odasınca (bulunmadığı mahallerde belediye
lerce) müntehap ve muhallef üç. kişilik ehlivukufa 
tevdi olunur. 

Ehli vukuf, ihtilaflı muamelenin tevdii tarihin
den itibaren on gün zarfında karar ittihazına ve 
kararı alâkadar varidat idaresine tahriren bildir
meğe mecburdur. 

Ehli vukuf kararı, beş gün zarfında alâkadar 
mal sahibine veya vekiline veya komüsyoncusuna 
tahriren tebliğ olunmakla beraber, bir sureti de 
mahallinin en büyük mal memuruna gönderilir. 

Ehli vukuf kararma gerek mükellef, gerek en 
büyük mal memuru tarafından tebliğ tarihinden 
itibaren yedi gün zarfında itiraz edilebilir. 

İtiraz ; mahallinin en büyük mülkiye memurunun 
veya tevkil edeceği zatın riyaseti altında biri en 
büyük mal memurunca ikisi ticaret odasınca ve 
biri belediyece ve ticaret odası bulımmıyan ma
hallerde üç âza da belediyelerce müntehap beş kişi
den mürekkep itiraz komisyonu tarafından on beş 
gün zarfında tetkik ve kat'î karara raptolunur. 

Onuncu madde — 14 üncü maddede yazılı mu- MADDE 11 — 15 inci maddede yazılı musad-
saddak muamele defterini, tuttukları ve muame-, dak muamele vergisi defterine muamelelerini ek-
lelerini bu deftere doğru olarak geçirdikleri halde sik geçirenlerin veya defterlerinde yazılı muamle 
beyanname vermiyenleHe, muamelelerini musad-[ ve vergi miktarlarını beyannamelerinde eksik gös-
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içinde musaddak (fesih ve iptal) defterlerine geçi
rilmiş meblâğlar mecmuu indirilmek suretile ve si
gorta muameleleri haricindeki muamelâttan adıkla-
rı mebaliğe ait beyannameler de muhasebe kıymet
lerinden alınarak tanzim olunur. 

İtiraz 

MADDE 10 — İktisat Encümeninin teklifi ay
nen 

MADDE 11 — İktisat Encümeninin teklifi ay
nen 

(fesih ve iptal) defterlerine geçirilmiş meblâğlar 
mecmuu indirilmek suretile ve sigorta muameleleri 
haricindeki muamelâttan aldıkları mebaliğe ait be
yannamelerde muhasebe kayıtlarından alınarak 
tanzim olunur. 

İtiraz 

MADDE 10 — Sanayi müesseseleri mamulâtıııa 
ve ithalât mevadına ait olup 6 inci ve 8 inci mad
delerde yazılı beyanname ve faturalarda münderiç 
kıymet ve miktarların doğruluğuna varidat memur-
luğunca kanaat hasıl olmadığı takdirde sanayi ma-
mulâtının ve ithal edilmek istenilen mevadın vergi
si hakkında 12 ve 14 üncü maddeler mucibince mu
amele ifa olunmakla beraber ihtilaflı olan kıymet 
ve miktar farkına isabet eden vergi yalnız ithalât me-
vadı için müessese veya ticarethanesi olmıyanlar hak
kında teminata raptedilerek malın satılmasına veya 
gümrükten çıkarılmasına müsaade edilir. 

Bu gibi ahvalde kıymet ve miktarın tayini beyan
namenin verildiği tarihten itibaren on gün zarfında 
ticaret odası tarafından ve ticaret odasının bulun
madığı yerlerde belediye tarafından intihap olun
muş yeminli üç kişilik ehli vukufa tevdi olunur. 
Ehli vukuf, ihtilaflı muamelenin tevdii tarihinden 
itibaren on gün zarfında karar ittihazına ve karan 
alâkadar varidat idaresine tahriren bildirmeğe 
mecburdur, 

Ehli vukuf kararı, beş gün zarfında alâkadar 
mal sahibine veya vekiline veya komisyoncusuna 
tahriren tebliğ olunmakla beraber, bir sureti de 
mahallinin en büyük mal memuruna gönderilir. 

Ehli vukuf kararına gerek mükellef, gerek en 
büyük mal memuru tarafından tebliğ tarihinden 
itibaren yedi gün zarfında itiraz edilebilir. 

İtiraz; mahallinin en büyük mülkiye memurunun 
veya tevkil edeceği zatin riyaseti altında biri en bü
yük mal memurunca ikisi ticaret odasınca ve biri 
belediyece ve ticaret odası bulunmıyan mahallerde 
üç âza da belediyelerce müntahap beş kişiden mü
rekkep itiraz komisyonu tarafından on beş gün zar
fında tetkik ve karara raptolunur. 

Bu kararlar merkezdeki temyiz komisyonu nez-
dinde temyiz edilebilir. 

MADDE 11 — 15 inci maddede yazılı musad*-
dak muamele vergisi defterlerine muamelelerini ek
sik geçirenlerin veya defterlerinde yazılı muamele 
ve vergi miktarlarını beyannamelerinde eksik gös-



dak defterlerine eksik geçirenlerin veya defterle
rinde yazılı muamele ve vergi miktarlarını beyan
namelerinde eksik gösterilenlerin veyahut musad-
dak muamele vergisi defteri tutmıyanların vergi
leri, varidat memurluğunca kuyut ve vesaik üze
rinden olmadığı takdirde resen tahakkuk ettirile
rek ihbarname ile tebliğ olunur. 

Bu suretle tahakkuk ettirilen vergiye mükelle
fin, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün zarfında 
dokuzuncu maddede yazılı itiraz komisyonu nezdin-
de itiraza hakkı vardır, ttiraz komisyonu kararı 
kafidir. 

Verginin tahsili 

On birinci madde — Sınaî müesseselerle sigor
ta şirketleri, bankalar, ve bankerlerin her ay için 
tahakkuk ettirdikleri verginin, ertesi ayın nihayet 
on beşinci günü akşamına kadar mal san
dığına tediye olunması mecburidir . 

14 üncü maddede yazılı musaddak muamele 
defterini tutupta, muamelelerini bu deftere doğ
ru olarak geçirenlerden, beyannamesini vaktinde 
vermiş olsun, olmasın, vergiyi bu maddede göste
rilen müddetten sonra verenlerin vergileri, ara
dan geçen fazla zamanın her ay ve küsuru için yüz
de on zamla tahsil olunur. 

On ikinci madde — 10 uncu madde mucibince 
resen tahakkuk ettirilmiş olan vergilere itiraz edil-
memişse , itiraz müddetinin hitamını ve itiraz e-
dilmişse, itiraz komisyonunun kararını müteakip 
bir misil zammile tahsil olunur. 

On üçüncü madde — İthalât eşyasına ait mü-
tehakkak vergi, banka teminatına rapten üç mü
savi taksitte ve üç ayda" müeccelen istifa edile
bilir. Bu takdirde ilk taksit mal gümrükten çıka-
rrldıktan bir ay sonra tahsil olunur. 

terenlerin ve yahut musaddak muamele vergisi def
teri tutmıyanların vergileri, varidat memurluğun
ca kuyut ve vesaik üzerinde, olmadığı takdirde re
sen tahakkuk ettirilerek ihbarname ile alâkadara 
tebliğ olunur. 

Bu suretle tahakkuk ettirilen vergiye mükellef
lerin tebliği tarihinden itibaren on beş gün zarfında 
ve 10 uncu madde mucibince itiraz hakkı olup 
mezkûr madde mucibince muamele olunur. 

Verginİ7i tahsili 

MADDE 12 — Sigorta şirketleri, bankalar ve 
bankerlerin her ay için tahakkuk ettirdikleri ver
ginin, ertesi ayın nihayet on beşinci günü akşamı
na kadar mal sandığına tediye olunması mecburi
dir. 

Sınaî müesseseler dahi, vergilerini her ay için 
tahakkuk ettirmekle beraber, vergilerinin nısfını 
tahakkuku takip eden aynı ve diğer sınıf rnı da 
malî senenin nihayetinde tediye ederler. Mamu-
lâtını veresiye satmış olan müesseselerin buna teka
bül den vergileri ayrıca üç ay daha tecil olunur. 

Vergilerini bu maddede gösterilen müddetler 
içinde tediye etmiyenlerden yüzde on ceza alınmak
la beraber, ayrıca geçmiş müddete ait yüzde do
kuz faiz hesap olunur. 

On beşinci maddede yazılı musaddak muamele 
defterini tuttukları ve muamelelerini bu deftere 
doğru olarak gösterdikleri halde beyanname vermi-
yenlerden ceza olarak, tahakkuk edecek vergile
rinin yüzde yirmisi alındığı gibi geçmiş günler için
de yüzde dokuz faiz hesap olunur. 

MADDE 13 •— Vergisini saklıyanlardan on bi
rinci madde mucibince resen tahakkuk ettirilip ik
tisabı katiyet etmiş olan vergiler ve defterlerine 
vergisini noksan yazanlardan itiraz komisyonların
ca aleyhte karar ile iktisabı katiye ederek noksan 
yazılmış olduğu anlaşılan miktar üzerinden itiraz 
komisyonunun kararını müteakip 15 gün zarfında 
bir misli zam ile tahsil olunur. 

MADDE 14 — İthalât eşyasına ait mütehak-
kak vergi, banka teminatına rapten üç müsavi tak
sitte ve üç ayda müeccelen istifa edilebilir. Bu 
takdirde ilk taksit mal gümrükten çıkarıldıktan bir 
ay sonra tahsil olunur. 
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Verginin tahsili 

MADDE 12 — Sigorta şirketleri, bankalar ve 
bankerlerin her ay için tahakkuk ettirdikleri ver
ginin, ertesi ayın nihayet on beşinci günü akşa
mına kadar mal sandığına tediye olunması 
mecburidir. 

Sınaî müesseseler dahi, vergilerini, her ay için 
tahakkuk ettirmekle beraber, vergilerin nısfını ta
hakkuku takip eden ayın ve diğer nısfını da malî 
senenin nihayetinde tediye ederler. Mamulâtını 
veresiye satmış olan müesseselerin buna tekabül 
eden vergileri ayrıca üç ay daha tecil olunur. 

Vergilerini bu maddede gösterilen müddetleri 
içinde tediye etmiyenlerden yüzde on ceza alın
makla beraber, ayrıca geçmiş müddete ait yüzde 
dokuz faiz hesap olunur. 

15 inci maddede yazdı musaddak muamele 
defterlerini tuttukları ve muamelelerini bu defte
re doğru olarak geçirdikleri halde beyanname ver-
miyenlerden ceza olarak, tahakkuk edecek vergi
lerinin, yüzde onu alındığı gibi geçmiş günler 
için de yüzde dokuz faiz hesap olunur. 

MADDE 13 — İktisat Encümeninin teklifi 
aynen 

MADDE 14 — İthaİât eşyasının tahakkuk eden 
vergileri talep vukuunda banka teminatına rapten 
üç müsavi taksitte ve üç ayda müeccelen istifa 
edilir. 

Bu takdirde ilk taksit, mal gümrükten çıkarıl-

terenlerin ve yahut musaddak muamele vergisi def
teri tutmıyanlarm vergileri varidat memurluğunca 
kuyut ve vesaik üzerinden, olmadığı takdirde resen 
tahakkuk ettirilerek esbabı mucibesile beraber ih
barname ile alâkadara tebliğ olunur. 

Bu suretle tahakkuk ettirilen vergiye mükellef 
lerin, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün zarfında 
itiraz hakkı vardır. 

Bu takdirde onuncu madde mucibince muamele 
yapılır. 

Verginin tahsili 

MADDE 12 — Sigorta şirketlerinin, bankalar 
ve bankerlerin her ay için tahakkuk ettirdikleri ver
ginin ertesi ayın nihayet on beşinci günü akşamına 
kadar mal sandığına tediye olunması mecburidir. 

Sınaî müesseseler dahî, vergilerini her ay için ta
hakkuk ettirmekle beraber vergilerini, tahakkuku 
takip eden aydan itibaren üç müsavi taksitte ve üç. 
ayda tediye ederler. Mamulâtını veresiye satmış olan 
müesseselerin buna tekabül eden vergileri ayrıca üç 
ay daha tecil olunur. 

Vergilerini bu maddede gösterilen müddetler 
içinde tediye etmiyenlerden yüzde on ceza alınmak
la beraber ayrıca geçmiş müddete ait yüzde dokuz 
faiz hesap olunur. 

15 inci maddede yazdı musaddak muamele def
terini tuttukları ve muamelelerini bu deftere doğ
ru olarak geçirdikleri halde beyanname vermiyenler 
den ceza olarak tahakkuk edecek vergilerinin yüzde 
onu alındığı gibi geçmiş günler için de, resmin aslı
na ait olmak üzere, yüzde dokuz faiz hesap olunur. 

MADE 13 — İktisat Encümeninin 13 üncü 
maddesi aynen kabul. 

MADDE 14 — Maliye Encümeninin 14 üneü 
maddesi aynen kabul. 
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Vergisini tayin edilen taksitlerde ödeme- Vergisini tayin edilen taksitlerde ödememekte te

mekte tekerrürü görülen mükelleflere bir daha kerrürü görülen mükelleflere bir sene müddetle te-
teeil müsaadesi verilmez. eii müsaadesi verilmez. 

Dokuzuncu madde mucibince vaki itiraz neti^ 10 uncu madde mucibince vaki itiraz neticesinde 
cesinde verilecek karar mükellefin aleyhine olur- verilecek karar mükellefin aleyhine olursa vergi 
sa vergi farkr derhal ve def'aten tahsil olunur. farkı on gün zarfmda ve defaten tahsil olunur. 

Müteferrik hükümler 

On dördüncü madde — Sınaî müesseselerle si
gorta şirketleri, bankalar ve bankerler her 
sene kânunusani iptidasında tecdit edilmek 
üzere alâkadar varidat idarelerinden nıu-
saddak bir veya lüzumuna göre müteaddit mua
mele vergisi defteri tutmağa ve birinci madde 
mucibince vergi mevzuuna dahil olan mevat ve 
muamelât ve bunlar için tahakkuk ettirecekleri 
vergiyi bu defterlere günü gününe kaydetmeğe 
mecburdurlar. 

On beşinci madde >— 14 üncü maddede yazılı 
muamele vergisi defterlerinin, evrakı müsbiteleri-
le birlikte iki sene .müddetle muhafazası mecburi
dir. 

Maliye Müfettişleri ve vazifedar maliye me
murları defterleri-ve evrakı müsbitelerini tetkika 
salâhıiye.ttar ve mükellefler de bunları ibraza mec
burdurlar. 

Bu mecburiyetlere riayet etmiyenler hakkında 
sulh mahkemelerince elli liradan iki yüz liraya 
kadar eezayi naktî hükmolunur. 

On altıncı madde — Bu kanunla uhdelerine 
mevdu vazifeleri müddetleri zarfında ifa etmiyen-
ler hakkında Türk ceza kanunu mucibince takibat 
yapılır. 

Müteferrik hükümler 

MADDE 15 — Sınaî müesseselerle, sigorta şir
ketleri, bankalar ve bankerler her sene kânunusa
ni iptidasında alâkadar varidat idaresince tasdik 
olunmuş bir veya lüzumuna göre müteaddit mua
mele vergisi defteri tutmağa^ ve birinci madde mu
cibince vergi mevzuuna dahil olan mevat ve mua
melâtı ve bunlar için tahakkuk ettirecekleri vergi
yi bu defterlere günü gününe kaydetmeğe mecbur
durlar. 

MADDE 16-— 15 inci maddede yazık muame
le vergisi def terlerinin, evrakı müsbitelerile birlik
te iki sene müddetle muhafazası mecburidir. Tahak~ 
kuk senesi geçtikten sonra bu defterler ancak 
maliye müfettişleri veya mahallin en büyük 
Maliye memuru veya en büyük Maliye memurunun 
tahakkuku yapan memurdan maada tevkil edeceği 
zat tarafından tetkik olunabilir* Mükellefler bu me
murlara, müracaatlarında defterlerini ibraza mec
burdurlar. Bu mecburiyete riayet etmiyenler hak
kında sulh mahkemelerince (50) liradan (200) lira
ya kadar para cezası hükmolunur. 

MADDE 17 — Bu kanunla uhdelerine mevdu 
vazifeleri müddetleri zarfında ifa etmiyen memur
larla ehli vukuf ve komisyon azaları haklarında 
Türk ceza kanunu hükümleri tatbik olunur. 
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diktan bir ay sonra tahsil olunur. 

Vergisini "tayin edilen. taksitlerde ödememekte 
tekerrürü görülen mükelleflere bir «ene müddetle 
tecil müsaadesi verilmez. 

Onuncu madde mucibince vaki itiraz neticesin
de verilecek karar mükellef iri aleyhine olursa ver
gi farkı 10 gün zarfmda ve defaten tahsil Olunur. 

Müteferrik <hükümlev 

MABDE1^"— İktisat Ericümeninin teklifi 
aynen" 

MADÛE -16. 
aynen*. •! 

lktw«i. Encümeninin teklifi 

aynen*" 
iktisat" Encümeninin teklifi 

Müteferrik * hükümler < 

MADE 15 — Sınaî müesseseler, sigorta şirket
leri, bankalar ve bankerler her sene kânunsani ipti
dasında mahallin en büyük malmemuru tarafından 
tasdik 'olunmuş bir veya lüzumuna göre müteaddit 
muamele vergisi defteri tutmağa' ve birinci madde 
mucibince vergi mevzuuna dahil olan mevat ve mu
amelâtı "ve bunlar için tahakkuk ettirecekleri vergi
yi bu1 defterlere günü gününe kaydetmeğe mecbur
durlar. ' 

MADDE 16— İktisat 
maddesi aynen kabul •--

Encümeninin 16. inci. 

MADDE 17:—Bu îıkanuMİi/iiiıhdeterme^ mevdu 
vazifeleri bu kanun ahkâmına, göre ifa'etnriyen 
memurlarla ehli vukuf ve komisyon âzalarr hak
kında, memurin muhakemat kanununa tabi olmak
sızın, Türk ceza kanunu hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 18 — İşbu kanun mucibince vergi tar-
hile mükellef olanlarla, ehli vukuf ve itiraz ko
misyonu reis ve azalan, vazifeleri dolayısile mut
tali olacakları ticarî esrarı başkalarına ifşa ede
mezler. 

Hilâfında"hareketi sabit olanlar, yüz liradan 
beş yüz liraya kadar para cezasile beraber bir haf
tadan üç aya kadar hapis ile tecziye olunurlar.' 

Muvazzaf memurlar işbu cürümleri tekerrür et
tiği, halde bir <daha Devlet «hizmetinde istihdam o-
lunmazlar. 
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ön yedinci madde — Ehli vukuf ile memur 

olmıyan komisyon azalarına verilecek ücret, Ma
liye Vekâletince takdir olunur. 

On sekizinci madde — Bu kanunda yazılı ver
gi aslı ile misil zamları tahsili emval kanununa 
tevfikan tahsil edilir. 

On dokuzuncu madde — 21 mayıs 1927 tarihli 
ve 1039 numaralı muamele vergisi kanunile, 
8 - III -1928 tarihli ve 408 numaralı muamele ver
gisi kanununun 3 üncü maddesinin tefsirine mahal 
olmadığına dair ve 25 - III -1928 tarihli ve 435 
numaralı muamele vergisi kanununun 1 inci mad
desinin tefsirine dair ve, 25-V-1929 tarihli ve 505 
numaralı muamele vergisi kanununun 1 inci mad
desine dair, ve 25-V-1929 tarihli ve 506 numaralı 
muamele vergisi kanununun 1 inci maddesinin 
mükerrer sigortalara şümulü olmadığına dair, ve 
14 - XII -1929 tarihli ve 150 numaralı muamele 
vergisi kanununun 3 üncü maddesinin 1 inci fık
rasının tefsirine dair Meclis ve tefsir kararları, 
5 - IV - 1930 tarihli ve 1578 numaralı mu
amele vergisi kanununun 3 üncü maddesinin 
tadiline dair kanun ve 8 - VI -1930 tarihli ve 1698 
numaralı muamele vergisi kanununun 3 üncü mad
desine zeyil yapılmasına dair kanun ve 10-VI-1930 
tarihli ve 576 numaralı, konsolide edilmiş şeker 
müvaridatmdan muamele vergisi alınmıyacağma 
diar tefsir kararı mülgadır. 

Yirminci madde — Bu kanun 1 haziran 1931 
tarihinden muteberdir. 

Yirmi birinci madde — Bu kanunun icrasına 
Adliye, Dahiliye, Maliye ve iktisat Vekilleri me
murdur. 

1- I I -1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

îsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

#. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref 

S. î. M. V. 
Dr. Refik 

MADDE 18 — Ehli vukuf ile memur olmıyatt 
komisyon azalarına verilecek ücret Maliye Vekâle
tince takdir olunur. 

MADDE 19 — Bu kanunda yazılı vergi aslı ile 
misil zamları tahsili emval kanununa tevfikan tah
sil olunur. 

MADDE 20 — 21 mayıs 1927 tarihli 1039 nu
maralı muamele vergisi kanunu ile, 8 - I I I - 1928 
tarihli ve 408 numaralı muamele vergisi kanunu
nun 3 üncü maddesinin tefsirine mahal olmadığına 
dair ve 25-111-1928 tarihli ve 435 numaralı mua
mele vergisi kanununun 1 inci maddesinin tefsirine 
dair 25 - V -1929 tarihli ve 505 numaralı muamele 
vergisi kanununun 1 inci maddesine dair, ve 25 -
V - 1929 tarihli ve 506 numaralı muamele vergisi 
kanununun 1 inci maddesinin mükerrer sigortalar
da şümulü olmadığına dair, ve 14 - XII - 1929 
tarihli ve 150 numaralı muamele vergisi kanununun 
3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının tefsiri, 5 - IV -
1930 tarihli ve 1578 numaralı muamele vergisi ka
nununun 3 üncü maddesinin tadiline dair kanun 
ve 8 - VI - 1930 tarihli ve 1698 numaralı muame
le vergisi kanununun 3 üncü maddesine zeyil ya
pılmasına dair kanun ve 16 - VI - 1930 tarihli ve 
576 numaralı, konsolide edilmiş şeker müvaridatm
dan muamele vergisi alınmıyacağma dair tefsir ka
rarı mülgadır. 

MADDE 21 — Bu kanun 1 haziran 1931 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 22— Bu kanunun icrasına Adliye, 
Dahiliye, Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 
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MADDE 18 — Ehli vukuf ile memur olmıyan: MADDE 19 — Maliye Encümeninin 18 inci 

komisyon azalarına verilecek ücret Maliye Vekâ- maddesi aynen kabul 
letince takdir ve ita olunur. 

MADDE 19 
aynen 

MADDE 20 
aynen 

İktisat Encümeninin teklifi 

İktisat Encümeninin teklifi 

MADDE 21 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 22 — Aynen 

MADDE 20 — Bu kanunda yazılı olan vergi 
ve cezalan tahsili emval kanununa tevfikan tahsil 
olunur. 

MADDE 21 — Muamele vergisi hakkındaki 21 
mayıs 1927 tarih ve 1039 numaralı kanun ile 
üçüncü maddesinin tadiline ve zeyline dair olan 
1578 ve 1698 numaralı kanunlar ve bunlara mü
teallik bilcümle hükümler mülgadır. 

MADDE 22 — Bu kanun neşri tarihinden on 
beş gün sonra muteberdir. 

MADDE 23 — İktisat Encümeninin 22 inci 
maddesi aynen kabul 

Muvakkat madde — Bu kanunun meriyeti tari
hinden evvel imal edilipte aylık tahakkuk beyanna
mesi verilmemiş ve vergisi tahakkuk ettirilmemiş bu
lunan maddeler bu kanun ahkâmına göre muamele 
goru r. 




