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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refet Beyin riyasetlerile saat 10 da aktedilerek Hü
kümetin aldığı iktisadî ve malî tedbirler hakkındaki 
müzakereye bir müddet daha devam edildikten sonra Hü
kümete müttefikan beyanı itimat olundu ve pazartesi 

günü saat 10 da toplanılmak üzere celse tatil edildi. 
Reis Vekili Kâtip Kâtip 

Yozgat Çanakkale 
Refet Avni Doğan Ziya Gevher 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Mazbatalar 
1 — Afyon Karahisar Vilâyeti Aziziye Kazasnm Ka

racalar Köyünden Molla Memetoğullarmdan Memişoğlu 
çete Ahmet Çavuşun ölüm cezasına çarpılması hakkında 
3/80 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

2 — Boyabadm Binelli Köyünden Çakıloğullarmdan 
Memetoğlu Kürt Hüseyinin ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 3/103 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Ad

liye Encümeni mazbatası (Ruznameye) 
3 — İspartanın Cebel Nahiyesinin Darıbükü Köyünden 

Ala Hasanoğullarından Hüseyin kızı Fatmanm ölüm ce
zasına çarpılması hakkında 3/83 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

4 — Ilgazın Demirciler Köyünden Mustafaoğlu Sa-
dıkm ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/84 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

B Î B Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 10 

Reis — Hasan B. 

Kât ip le r : Avni Doğan B, (YOZGAT) Ziya Gevher B. ( Ç A N A K K A L E ) 

Reis — Yoklama yapacağız efendim. 
Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Reis Bey, mü

zakereye devam edecek k a d a r ekseriyet vard ı r . 
Reis — Celse açılmıştır efendim. 
Refik Şevket B. (Manisa) — Taraf ı â l i ler inden 

şüphe hasıl o lduktan sonra yoklama yapmamak 
için bir sebep bulmak lâzımdır. 

Reis *— Müsaade buyurursan ız bu hakk ı biz 
ist imal edelim. 

Refik Şevket B. (Manisa) —• Bendenizin de 

murakabe hakkım vardı r , ( lelmiyen a rkadaş la r ın 
gelenler a ras ında vaziyeti t a a y y ü n etmelidir . 

(Yoklama yapı ld ı ) 
Reis — Efend im; yoklama neticesi, müzakere 

nisabının o lmadığın ı göster iyor (Gürültüler), 
Müsaade buyurun efendim. Yar ım saat sonra içti
ma etmek üzere celseyi ta t i l ediyorum ve ekseriyet 
olmazsa yine yoklama ile başlıyacağız. 

Kapanma saati: 10,30 



Î K İ N C Î C E L S E 
Açılma saati: 11 

Reis — Hasan B. 

Kâtipler: Avni Doğan B. (YOZGAT), Ziya Gevher B. (ÇANAKKALE) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Üçer aylık mezuniyetleri kabul olunan Er
zurum mebusları Dr. Hakkı Şinasi P.ş. ile Dr. Ah
met Fikri Beyin tahsisatları hakkında B. M. M. 
Riyaseti tezkeresi 

UMUMÎ HEYETE 
Ue ay müddetle mezuniyetleri, Umumî Heyetin 

28/XI/1931 tarihli altıncı inikadının birinci celse
sinde kabul olunan Erzurum mebusu Dr. Hakkı 

Şinasi Pş. ile Erzurum mebusu Dr. Ahmet Fikri 
Beyin tahsisatlarının itası Umumî Heyetin nazarı 
tasvibine arzolunur. 

B. M. M. Reisi 
A. Kâzım 

Reis — Tahsisatları verilmek üzere bu arka
daşların üç ay mezuniyetlerini kabul edenler 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Bundan sonra tefsirler vardır. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Milli iktisadiyatı koruma vergisi hakkında 
1/174 numaralı kanun lâyihası ve Maliye, Adliye 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları I İl 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane ) — 
Reis Beyefendi; müstacel bir kanun vardır. Onu 
çıkaralım da sonra tefsirlere geçelim. İktisadiya
tı koruma kanunu 1 kânunuevvelde mevkii meri
yete gireceğine göre bu gün nıüstacelen müzake
resi zaruridir. Encümen namına verdiğimiz takrir
le diğer işlere tercihan ve nıüstacelen müzakeresini 
talep ediyoruz. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Ruznamede bulunan millî iktisadiyatı koruma 

kanunu lâyihası 1 kânunuevvelde mevkii meriyete 
konulacağı için diğer mevada tercihan ve nıüsta
celen müzakeresini teklif ederiz. 

Bütçe Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Gümüşane Konya 

Hasan Fehmi Kemal Zaim 
Reis — Takriri kabul edenler Etmiyenler 

Kabul edilmiştir. Derhal bu kanunun müzakere
sine geçiyoruz. 

Heyeti umumiyosi hakkmda müzakere açılmış
tır. söz istiyen var mı? 

Rahmi B. ( Sivas ) — Muhterem arkadaşlar: 
Hükümetimizin, Meclisi Alinin tasvibine arzevle-

tur. 
[1] 17 numaralı matbua zaptın sonuna merbut-

diği ( millî iktisadı koruma vergisi ) hakkında 
maruzatta bulunmazdan evel müsaadenizle bu ka
nunun Meclisi Aliye takdimine saik olan iktisadî 
hal hakkında bir nebze arzı malûmat etmek iste
rim. 

Malûmu âliniz bu gün medeniyet dünyası bir 
iktisadî felâket karşısında bulunuyor ki ( buh
ranı iktisadî ) ismini veriyoruz. 

Bendeniz burada buhranı iktisadînin esbabı 
avamili hakkında söz söyliyecek değilim. Çünkü 
bu benim ihtisasımın çok üstündedir. Bunu mü
tehassıslarına terkediyorum. Bununla beraber şu
nu ilâve etmek isterim ki; bu buhranı iktisadînin 
esbabu evamilini her halde ve bilhassa mukadde
ratı milleti omuzlarına yüklenen idarecilerimiz 
için bilmek çok faydalıdır. Çüukü medeniyet dün
yasının iktisat sahasında aldığı istikamet göste
riyor ki bu felâket yakın veya uzak bir âtide bir 
daha tekerrür etmek ihtimali vardır ve bu ihti
mallere ınebnidir ki bu günkü mütehassısların ve
receği ve ittifatk ettikleri esbap ve avamili bilmek 
ve ona göre müteyakkız bulunmak icap eder. 

Buna şunu da ilâve etmek isterim: Bu felâket 
bendenizin kanaatince bu günün veya dünün eseri 
değildir. Bu felâketi tacil eden sebep bendenizin 
kanaatince harbi umumidir. 

Milyonlarca insanların kanı pahasına ve mil
yonlarca servetin ziyama mal olan harbi umumi
den çıkan Devletlerin bir kısmı rejimlerini değiş
tirmek. bir kısmı da sij'-aset'lerine başka istikamet 
vermek mecburiyetinde kaldılar. Harbi umuminin 
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galiplere verdiği neşe mağluplara verdiği keder 
üzerine ölçüsüz, endazesiz hareket ederek buhran
la karşılaşacaklarını hiç tahmin edemediler. Onla
rın takip etmek istedikleri siyaset, iktisadiyatta 
tedabir ittihazı lâzım gelirken bunu düşünemedi
ler ve yakın bir vakitte böyle bir buhranla kar
şılaşacaklarını ümit etmediler. Bilmelice yaşadığı
mız yirminci asrın ilk nısfında ihtiraat ve keşfiyat 
ile kazanılan muvaffakiyetler ve medeniyet yo
lunda atılan büyük adımlar dünya tarihine büyük 
şerefler verdiği halde maalesef bu hareketierile 
tarihin şerefli sayfalarını lekelediler. 

Harpten evvelki vaziyet nasıl medeniyet âle
mine şeref verin işse harbi umumiye sebebiyet ve
renler ise bu şerefi lekelemişlerdir. Bu mesuliyetin 
de onlara raci olması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; iktisadî felaket görül
düğünden, tahmin edildiğinden ziyade mühimdir. 
Bunun en ziyade tesiri büyük sanat ve ticaret 
merkezleri ile müterakki memleketlerde görülmüş
tür. Sanatları, ticaretleri mahdut olan memleke
timiz bu gün bunun tesirini hissetmiyorsa bu 
demek değildir ki ileride de bunun tesiri olmıya-
caktır. Biz müstahsil değil müstehlik bir memleke
tiz ve ekseriyetle haricin eşyasına arzı iftikar 
ediyoruz. Mademki haricin eşyasına muhtacız şu 
halde ileride bu buhrandan çok fazla müteessir 
olmak ihtimalimiz var. 

Bütün devletler bu felâkete karşı tedbirler 
alırken bizim ve bahusus henüz dokuzuncu şali 
hayatını yaşadığımız Cumhuriyetin en ufak bir 
sarsıntıya maruz kalmaması için daha şedit ted
birler almamız lâzımdır. İşte Hükümetimiz ilk tedbir 
olmak üzere (tahdidi ithalât) kararnamesini neş
retti. Hiç şüphe yoktur ki bu ilk tedbirden sonra 
daha bir çok tedbirler vardır ki esbabı mucibe 
mazbatasında okuduk. Hükümet t e bunu vadedi-
yor. Bu tedbirlerden maksat, memleketi , felâ
ketten kurtarmış olduğuna göre Meclisi Âliniz 
şüphesiz ehemmiyetle derpiş edecektir. Bu ikti
sadî felâkette Hükümetin alacağı tedbirler kâfi 
değildir. _ Bu iş Devlet işidir. Bununla Hükümet, 
Meclisi Âliniz ve bütün efradı millet alâkadar 
olmalıdır. Her bir ferdin ferden ferda vazifesi ve 
vatanî borçları vardır. 

Efradı milletten istediğimiz üç kelime ile hu
lâsa edilebilir. Fedakârlık, tasarruf ve müzahe
rettir. .Esasen mensubiyeti ile; müftehir olduğumuz 
Türk milleti fedakâr ve kanaatkar olduğu içindir 
ki tasarrufu sever ve ülülcmere itaat onun ahlâ
kî bir düsturudur. Bundan dolayı Hükümete mü
zahir, kanunlara millidir. Bunun içindir ki Hü
kümete mevkii şeref ve ihtiram hazırlamıştır. Bu 
yüzdendir ki Türk Hükümeti tarihte daima mevkiini 
muhafaza etmiştir. Türk milletile tarihte, mede
niyetin ilk izini kurmuş, yaratmış ve milâttan kırk, 
elli asır evveline kadar her yerde Türklüğün mev
cudiyetini muhafaza etmiş ve hatta öldüğü zanne
dildiği bir anda yep yeni ve kuvvetli bir cumhu

riyet tesis eylemiştir ve bunu âlemi medeniyete 
teslim ettirmiştir. Yine bu üç vasıf sayesinde ikti
sadî mücadelede de muvaffak olacaktır. Millet
ten istediğimiz fedakârlık şudur: mümkün olduğu 
kadar yerli mamıılât ve masnuatını istimal etmek, 
yerli mallarına iltifat eylemek, bu hususta en zi
yade; Hükümet memurları ve Meclisi Âliniz pişdar 
olacaktır. Niçin ihtiyacatı gıdaiyemizi taşra mahsu
lâtından temin edelim ve niçin giyeceğimizi yerli 
mamulâtı ile görmiyelim ve niçin kunduralarımızı 
yerli malından almıyaım. Nçin yerli şapka giymiye-
lim, yerli şapka bulamazsak kasket giyelim. Biz 
her halde böyle hareket edersek memlekete yap
tığımız hizmet büyük olacaktır. 

İstediğimiz tasarruf ta şudur: mümkün olduğu 
kadar sarfiyatımızda kıskanç davranmak. Meselâ se
nede üç kat elbise giyen vatandaşa bunu ikiye indir
mesini ve ayda dört defa sinemaya giden vatan
daşa da iki defa gitmesini tavsiye edebiliriz. Bu 
gibi ihtiyacatını memleketin hayatı iktısadiyesi na
mına eksiltmesinde o vatandaş için ele pek büyük 
bir fedakârlık yapılmış ol mıy a çaktır. 

İstediğim fedakârlıklar meyanında hulasa
ten biraz kaçakçılığa temas etmek isterim. Kaçak
çılık bir memleketin iktisadiyatı için büyük hil
âfetti r. Bu âfet memleketi uçuruma doğru sürük
leyip götürebilir. Bu hiyaneti yapan kaçakçılar 
düşünmezler ki kendi bindikleri ağacı baltalıyorlar. 
Zannedersem bu hususta Hükümet daha şiddetli 
tedbirler alacaktır ve bu hususta yapacağı tek-
lifat Meclisi Âlinizce kabule iktiran edecektir. 
Fakat her şeyden evvel milletin de bu hususta 
Hükümete müzahir olması lâzımdır. Kaçak oldu
ğunu bildiği eşyayı yok pahasına dahi olsa hiç 
bir vatandaş almamalı ve hatta ihbar etme
lidir. Millet bu fedakârlığı yaparsa kaçakçılığın 
önüne çok daha kolay geçilmiş olur. 

Muhterem arkadaşlar; iktisadî felâket binnis-
be malî buhranı da tevlit ediyor. Bu senenin bir 
kaç ayında vuku bulan tahsilat, yapılan tahmina-
ta nazaran geçen senelere nisbetle çok noksandır. 
Kezalik bundan sonra da azalacağı tahmin oluna
bilir. Bu sebeple bütçede de büyük noksanlar ha
sıl oluyor. Tahdit kararnameesi de bu açığın art
masına sebep olacaktır. Tabiî Hükümet masraf 
kısmını azaltmak mecburiyetine de bu yüzden 'dü
şüyor. Hatta masarifatı umumiyeden memleketin 
ümranına müteallik inşaata kadar azamî mikyasta 
tasarruf yapacağını da esbabı mucibesinde söylü
yor. Bunu yaparken maaşlardan da tasarrufu 
düşünmüş ve işbu kanunu bu yüzden Meclisi 
Âliye vermiştir. 

Şüphe yok, Meclisi Âli bu kanunu aldığı za
man düşünüyor. Bütün memurlarımızın, müstah
demlerimizin aldıkları maaşın, ücretin her halde 
ancak ihtiyaçlarına kâfi geldiğini pek alâ takdir 
eder. İktisadî buhranın istikbalde vücııde getire
ceği büyük felâketleri düşünmek Meclisi Âlinin 
vazifesidir. Bilhassa memurlarımızın bu gibi za
manlarda kendi ihtiyaçlarını kısarak seve seve 
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böyle bir mücadeleye iştirak ettiklerini görmüştür. ] 
Bu gibi hissiyat karşısında Hükümetin teklif et
tiği bu lâyihai kanuniyeye bendeniz de taraftarım. 
Yalnız lâyihayı kabul ederken bilhassa erbabı sa
nayiimizin ve tüccarlarımızın nazarı dikkatlerini 
bir noktaya celbetmek isterim. Fırsatçı olmasın
lar, ihtikâre kalkışmasınlar. Şüphe yok ki Hü
kümet buna karşı bütün kuvveti] e mücadele ede
cektir ve muhtekirlere lâzım gelen cezayi tatbik 
etmekten çekinmiyecektir. 

Kanunun maddelerinde pek ufak bir iki tadilin 
yapılmasını da heyeti umumiyeden rica edeceğim. 
Bunun için ayrıca Makamı Riyasete bir takrir tak
dim edeceğim. 

Fakat tekrar kürsüye gelip tasdi etmemek için 
takrirlerimin esbabı mucibesini şimdiden hulâsatan 
arzetmek isterim: Birinci nokta vergi tevziindeki 
nisbete muhalifim. Malûmu âliniz bu gibi teklif
lerin, bu gibi hamiyetlerin ölçüsü yoktur. Fakat 
yapılacak işler her halde adalete bir az daha mak-
run olmalıdır. Gerek Hükümetin, gerek encümen
lerin esbabı mucibesinde görüyorum ki mebdei teklif 
olmak üzere Türkiyenin en pahalı yerinde en basit 
geçinmek için lâzım olan kazanç miktarı esas itti
haz edilmiştir. Yani otuz liraya kadar olan miktar 
esas tutulmuştur ve yalnız Ankaranın hususiyeti
ne nazaran bunu 60 liraya çıkarmışlardır. Buna 
bendeniz de iştirak ediyorum. Fakat nisbet husu
suna iştirak etmiyorum. Nisbet hususunda ben
denizin istinat edeceğim esas şudur: Yine Türki-
yede en pahalı yerde maişeti refah dairesinde te
min edebilmek için iktiza eden kazanç miktarına 
mümasil olmamak üzere teklif yapmaktır. Onun 
için bendeniz nisbeti bir az tezyit etmek taraftarı
yım. Hükümet ve bütçe Encümenimiz bu nisbeti 
150 ye kadar % 10, 150 den 350 kadar % 12, 350 
den 600 e kadar 14 ve yukarisı için 16 kabul et-

j mistir. Yani bir nisbeti adediye kurmuştur ki tefa-
zulu ikidir. Halbuki malûmu âliniz nimetler külfete 
göre olduğu gibi bunun aksi olarak külfetlerin ni
metlere göre olması da lâzımdır. Binaenaleyh 300 
lira maaş alan bir memurdan 12 kesmekle 600 lira 
maaş alan bir memurdan 14 kesilmesini bendeniz 
muvafık görmiyorum. Sebebi de şudur: tabiatin 
bahşayişinden, sâyin semeratından fazla mütena-
im olmak hakkıdır. Fakat bu hakka karşı fazla ni
mete nail olanların da fazla hamiyet göstermeleri 
lâzımdır. Onun için nisbeti, nisbeti âdiye üzerine 
yapmak istemiyorum. Teklifim şudur: 150 liraya 
kadar 10, 150 den 350 kadar 12, 350 den 600 e ka
dar 16, 600 den yukarısı içinde 24. Bu nisbet te 
ikinin kuvvetlerine müstenittir. Yani bir nisbeti 
hendesiyedir. Lâalettayin bir nisbet değildir. 10 
ile 12 arasındaki fark ikidir. 12 den sonra ikinin 
ikinci kuvveti olan dördü zammederek 16, 16 dan 
sonra ikinin üçünü kuvvetine olan sekizi zammede
rek 24 olmuştur. Yani bu mütenasiben artıyor. 
Birinci teklifim doğrudan doğruya nisbeti tezyit 
etmektir. 

I İkinci teklifim de kanunun meriyetine taallûk 
eder. lâyihada görüyoruz ki kanunun tarihi meri
yeti 1 kânunuevveldir. Hükümetin ve Bütçe En
cümeninin teklifinde bazı şeyler istisna ediliyor; 

Meselâ harcırahlar, bunlar sarfı tahakkuk eden 
şeylerdir. Onun için istisna edilmemelidir diyorum. 
Bendeniz daha kuvvetli ve serbest söyliyeceğim: 
mevsim kıştır, pek âlâ bilirsiniz ki kış mevsiminde 
bütün memur ve müstahdemler kış ihtiyacını temin 
için daha evvel hazırlıkta bulunurlar. Odunlarını 
zahirelerini alırlar. Belki bir kaç yüksek maaş 
alanlar müstesnadır. Fakat memurlarımızın ekse
risi kânunuevvel maaşını da yemişlerdir. Yenilen 
bir şeyden vergi istemek pek haklı bir şey olmıya-
caktır. Bunun için bendeniz bu kanunun mevkii 
meriyetinin mepdei takvim olan bir kânunusani
den itibaren tatbik edilmesini teklif ediyorum. Bu
nun için de Makamı Riyasete bir takrir vereceğim. 
Noksanı telâfi etmek üzere evvelki teklifim belâğan-
mabelâğ kâfidir. Binaenaleyh kabulünü rica ede
rim. ( Alkışlar ) . 

Kâzım Pş. ( Diyarbekir ) — 24 çoktur. 
Reis — Buyrun Refik Şevket Bey. 
Refik Şevket B. (Manisa ) — Aziz arkadaşlar; 

dündenberi üzerinde kemali ehemmiyetle müzakere-
cereyan eden ve nihayet bütün milleti fedakârlığa 
davet eden bir kanun lâyihasının müzakeresi müna-
sebetile bendenizin dermeyan edilmiş mütalealara 
ilâvem yoktur. Ancak hakikî bir hayatı ifade etmiş 
olmak üzere bu memlekette memur denilen unsurun 
terakkiye ve taaliye taallûk eden her mesele de her 
zaman, herkesten evvel imdatkâr bir vaziyette bu
lunduğunu minnet ve şükranla ifade etmek zanne
derim ki bir vazife teşkil edecektir. Memleketin ta-
alisine taallûk eden meselelerde çoluk çocuğumun 
iaşesine yetmiyen maaşlarından da fedakârlık is
temek mecburiyeti nihayet umumî bir tehlikeyi 
defetmekten husule gelecek menfaati âmme ile mu
kayese edildiğinden dolayıdır ki, ancak kabili 
hazım ve kabili kabuldür. Felâketler karşısında 
hayatını bile istihfaf eden milletin evlâdı olmak
tan mütevellit bir iftiharla, iddia edebiliriz ki, bu 
gün tahmil edilen bu yük dün tahmil edilen 
yükten daha hafiftir. Daha ağır yükü minnet ve 
şükranla hazmeden ve onun mükâfatını gören 
millet bu gün bu hafif yükü de bilâ tereddüt ka
bul edecek ve muhakkak mükâfatını görecektir. 

Arkadaşlar; memleketin fedakârlık istediği bir 
zamanda kendi menfaatlerinin haleldar olmasın
dan müteessir olacak bazı kötü huylu anasırın 
bu yüzden ika edeceği tesirata karşı bütün mille
tin samimî evlâtlarının çok uyanık olması lâzım
dır. Bilhassa mukadderatı milleti kendilerine 
tevdi ettiğimiz bütün memurların, iştirak ettikleri 
fedakârlığın hakikî neticelerini, istihsal için göz
lerini dikkatle açmaları lâzımdır. Hiç bir zaman 
büyük davalar içerisinde orta*lığı bulandırarak 
menfaat isticlâp etmekten hali kalmıyan anasırın 
bulunmıyacağını zannetmek saffet ve samimiye
tini göstermiyeceğiz arkadaşlar. Bileceğiz ki, fe-
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dakârlıklardan müteessirdi havayı karıştıracak 
olanlar vardır, işte ona karşı da müteyakkız bıı-
bulunmak millî vazifelerimizin yanında yer tuta
caktır. 

Arkadaşlar; bu davet Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümetinin başladığı iktisadî muhare
benin ikinci ilânıdır. Dün Hükümetin neşrettiği I 
beyannameyi bu gün malî fedakârlık talep eden 
bir kanun takip ediyor. Fakat, ne dünkü beyan
name, ne bu günkü talep; muharebesine hazır
landığımız büyük davanın halli için kâfi değildir. 
Fedakârlık nihayet insanların kesesi ve taham
mülde mütenasip olmak düsturunu hiç bir zaman 
hatırdan çıkarmamak lâzımdır. Onun içindir ki 
bütün arkadaşların çok etraflı izah etmelerine 
ilâveten arzedeceğim: Bundan dolayı gelecek 
kanunlar halka yalnız fedakârlık değil bu feda
kârlıklarının mukabilinde iktisadî menfaatlerin 
temini lıususatını da ihtiva etmelidir. Birinci; 
iktisadî fedakârlığı istedi. İkinci; malî fedakâr
lığı istiyor. Üçüncünün, menafii umumiye, hatta 
herkes üzerinde hissedilecek derecede umumî ve 
şamil noktaları, kanunları olmak lâzım gelir. 

Evlerimizin vergisi geçen sene tenzil edildiği 
için bu sene tekrar tezyit etmek mevzuu bahis 
değildir. Fakat bu vergilerin tenkisinden müstefit 
olan akarat esbabının tabi olacağı verginin bu 
kanunla haddi insafa ircaı lâzımdır. Şu veya bu 
gümrüklerin kapanması iktisadî tedabirin icrası; 
maaşatın tevkifi, şüphesiz hepimizin hatta, bu fa
kir memlekette bazan üç veya beş bin lirası ol
duğundan dolayı zengin denilen adamların haya
tında inkılâp yapacaktır. 

Bir az fazla uzanan ayakları yorgana göre kı
saltmak, hatta daha aşağı kısaltmak yolunda 
iktisadî ve tasarruf! bir terbiye almak ve çocuk
larımıza vermek mecburiyetindeyiz. Şimdi bu ka
dar fazla tanzim edilmiş hayatın birdenbire azal
tılması karşısında hu vaziyeti istismar edenlerden 
ve yahut bu vaziyetten fazla kazananların lâkay-
dane el gezdirmelerine zannederim ki evvelâ 
vicdan ve sonra da millî insaf ve kanun, tedbir 
müsaade edemez. 

Bütün arkadaşlarımın dileklerini umumî ana 
hatlarile ifade etmiş olmaktan mütevellit bir sü
rür içerisinde tekrar etmek lâzım gelir ki bu gün | 
bu kanunun tatbikatına başlamak, zaten başlama
dan evvel hepimizin kulaklarına ve ellerine ge
len mektuplardan aldığımız m a bun ata göre, çok 
doğru bir infiale sebebiyet vermiştir. 

Bir müessesenin patronu elli, yüz lira alan ma
iyetinden vergi keserken milletin yalnız memur 
ve müstahdem olanlarının verdiği vergiden patron
larının azade kalması zannederim ki evvelâ pat
ronlarının vicdanlarını maazep edecektir. Hayatın 
en eyi düsturu evvelâ kıyası nefis olmak lâzım 
gelir. 

"Binaenaleyh ben kendi hesabıma çalışanlardan 
meselâ hizmetçimden iki lira alırsam, emin olunuz-! 

İki hizmetçimin nazarında millî bir itap duyarını 
ve yine eminim ki her vatandaş bunu duyuyor. 
Ne yapmalı yapmalı muvakkat olarak müs
tahdemlere tahmil ettiğimiz bu yükü yeni bir 
formül ve bu kanunun devam ettiği müddetçe 
yeni bir kanunla onlara da tahmil etmek yolunu 
bulmalıdır. Yoksa halk arasında ikilik hasıl olur 
ve ademi memnuniyet tevlit eder, Esasen demokrasi
nin arzu ettiği adalet, t e budur. Aksi takdirde de
mokrasi prensiplerine tamamen muhalif hareket 
edilmiş olur. 

Hükümetin esbabı mucibesinde "1932 senesine 
ait olmak üzere ittihaz ettiğimiz tedabir vardır. 
Nitekim kazanç kanunu da geliyor. Patronlar için, 
avukat, doktor, cerrah, müdendis, mimar ve bir 
sürü iş sahipleri için tedbirler düşünülüyor. Bu ise 
muvakkattir. Şimdilik malî açığımızı kapatmak 
için yapılmıştır,, deniyor. Ayni esbabı mucibe 
ayni sebeple bu vergiyi bu gibi iş sahiplerine de 
teşmil etmek lâzımdır. Eğer kazanç vergisi mevzu-
bahs ise bunu zaten bu hizmette bulunanlar vermek
tedir. Müstahdemler de vermektedir. Kazanç ver
gisi veren müstahdemlerden para almak noktasını 
kabul ediyoruz da efendilerinden para almak me
selesi neden cayi teemmül oluyor? Patronları bu 
vergiden kânunuevvelden itibaren müstesna bırak
manın sebebi olmaz. Efendilci', işleri kolayından 
yapmaktansa, aldıkları para muayyen olduğundan 
dolayı esbabı maaştan almaktansa kazançları mu
ayyen olmıyanlardan almak için de şu veya bu 
şekilde bir formül bulmaktan da âciz değiliz. Ben
deniz bu hususta mütehassıs değilim, fakat lâalet-
tayin söyliyeyim, memleketi bazı noktai nazarlara 
göre muhtelif sınıflara ayırırız. Bir, iki ve üçüncü 
sınıf deriz. Her memleketin muhtelif esnafı, muhte
lif erbabı sâyi ve amelini böyle 2 - 3 kısma ayırmak 
sartile şahıslarına ait formüller bulabiliriz. Meselâ 
İstanbul da, İzmirde, avukatlık yapanlarla Kayseri-
de Muşta avukatlık yapan adamlar arasında vergi
de müsavat yapılamaz. Bu gün kazanç kanunu 
mucibince onlardan beyanname isteniyor. Verdik
leri beyannamede onlardan millet namına istenen 
mükellefiyeti veremiyecek derecede az kazanç gös
terildiği vakidir. İşte bundan dolayı kazanç ver
gisi kanununu tadil etmeğe lüzum hissediyoruz. 
Kendimi misal olarak söyliyeceğim: 

I Kendi müessesemde kırk lira maaş verdiğim bir 
hizmetçiden milletin felâketinden bahsederek kendi
sinden 10 - 20 kuruş veya bir lira keserken o hiz
metçinin kalbinden, benim efendim bir iş için defa
ten şu kadar para aldığı halde o para vermiyor 
diyeceği ve müteessir olacağı bedihidir. Binaen
aleyh bunun gelece tedabir meyanına yani 1932 
senesine tehirini muvafık bulmuyorum. Bir mü
kellefiyet borcu açılmıştır. Kânunuevvelden itiba
ren bu fedakârlığa herkesin iştirak etmesi lâzımdır. 
Maksadım bu kanunun aleyhinde bulunmak değil
dir. Iichindeyim. 

Şimdi arkadaşlar bütün bu mütalealımın hulâ-
! sası şudur: 
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Yapılacak fedakârlıkların mukaddeınesinde 

bulunduğumuzu bütün efradı milletin bilmesi ve 
her vatandaşın bu mükellefiyetin temin edeceği 
menfaatin millî ve istiklâli menfaatlerin en ince 
noktasına kadar kıymetini takdir etmesi, her va
tandaşın bunu en sarih bir şekilde herkese ve ni
hayet yeni bir mücadeleye girmiş olduğumuzu tel
kin etmesi lâzımdır. 

Bu esasa girdikten sonra başladığımız feda
kârlıklara hazırlanmanın ilk işareti olan şu kanu
nun heyeti umumiyesi hakikaten şayanı kabul ve 
şayanı müzakeredir. Tebellür eden kanaati umu
miye de kanunun kabul edileceği yolundadır. Ta
biî bazı maddeleri üzerinde münakaşat ta tevlit 
edeceği varidi hatır bulunmaktadır. 

Ancak bendeniz Adliye Encümeninde de söyle
diğim gibi, bu kanunun ismini, muhtevasilc ka
bili telif görmüyorum. Bu kanun elifinden besine 
kadar, yeni tabirile (A) sından (Z) sine kadar 
malidir. Millî iktisadı koruma şeklinde iktisadi
yatın korunmasına ait en ufak bir kelime yoktur. 
Saniyen esbabı mueibeden de anlaşılacağına göre 
bu; bütçe açığını kapatmağa matuf bir kanun
dur. Bütçe açığını kapatmak için cshabı maa
şın zararına taallûk eden bir kanuna; iktisadi
yatı koruma şeklinde çok unvanlı, çok yüksek 
bir isim vermek kanunun muhtevasile mütenasip 
bir ifade değildir. Onun içindir ki bendeniz Adli
ye Encümeninde de mevzuubahsettiğim Hüküme
tin esbabı mucibesinden alman ilhamlara göre ve 
her encümenin de kabul ettiği noktai nazara göre 
ve buradan da alınan neticeden anlaşılacağı veçhile 
bu ancak buhranı iktisadidir. O halde buhranın 
zuhura gelmesinden doğmuş bir vergidir. Nitekim 
harp zamanında da harp vergisi alındığı gibi. 

Onun için bendeniz ayrıca rica ediyorum. Mad
delerin müzakeresine geçilmezden evvel bu verginin 
unvanını (buhran vergisi) şeklinde Heyeti Umumi-
yece kabul edelim (Muvafık sesleri). 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Refik Şevket Be
yefendi arkadaşımızın beyanatına bittabi iştirak 
ederim. Hakikaten buyurdukları gibi iktisadî ya
ni hayatî meseleden dolayı wıtanî bir hizmet ol
mak üzere memnuniyetle verileceğine şüphe olmı-
yan bu verginin eshabının, yani matrahı olan 
zevatın da bazı dilekleri vardır. Bunları arzet-
mezden evvel çok mühim gördüğüm bir meseleyi 
arzedeceğim: Refik Şevket Beyefendi arkadaşı
mızın da buyurdukları gibi bu vergiyi vereceğiz. Bu 
millet kara günlerinde bir lokma kuru ekmeğe razı ol
muştur. Elhamdülillah şimdi o vaziyette değiliz. 
Vereceğiz. Yine Refik Şevket Beyefendinin; bu 
vergiyi verirken gözlerinizi açınız bazı hainler, bu
lutlu havada bulanık sularda av avlamak istiyen 
bazı edanî bu vergiyi verenlerin kalplerini ınün-
kesir edecek propagandalarda bulunacaklardır. 
Gözlerinizi açınız buyurdular. Çok doğrudur arka
daşlar, biz gözlerimizi açtık. 

İlk gördüğümüz manzara gazetelerde de okudu
ğumuz veçhile bu günkü ihtikârdır. Çocuklarımı

zın rızkından keserek, maişetimizi yarı yarıya indi
rerek bu parayı vereceğiz. Çünkü vatanî bir mese
ledir. Fakat kesilecek olan bu paranın dört beş al
çağın ceplerini doldurmıya vesile olmasına taham
mül edemeyiz. Bu hususta Hükümet ne gibi ted
birler almıştır? lütfen izahat verilsin. 

ikincisi, geçen gün de söylediğim gibi hakika
ten bu vergiyi verenler bütün Hükümet amelesi ve 
patron amelesi şu ve şudur. Refik Şvket Beyefen
di bu meseleye de temas ettiler. En mühim mesele bu
dur. Meselâ beyefendiler, serbest meslek erbabın
dan bir avukat, bir doktor maiyetindeki kâtibine 
seksen lira, yüz lira verir. O kâtip aldığı o maaş
tan dolayı bu vergi ile mükelleftir. Asıl müessese 
sahibi olan avukat efendi, doktor efendi, on para ver-
miyecektir. Sonra efendiler, 500 bin lira 800 bin 
lira bir milyon liralık iş yapan müteahhitler var
dır. Bunlar on para vermiyecektir. Fakat onların 
yanında çamur taşıyan zavallı amele bu vergiyi ve
recektir. Bunda adalet göremiyorum efendiler. 
işte dileklerimden birisi de budur. Her kes vere
cektir, her kes vercektir. Çünkü mesele vatanî me
seledir. Bir milyon liralık bir taahhüdü deruhde 
eden bir patron 10 para vermesin, fakat yanında 
çalışan amele, kalfa bu vergiyi versinler. Bu hiç 
doğru bir şey değildir. Binaenaleyh bu vergiyi Re
fik Şevket Beyefendi biraderimin söyledikleri gibi 
patronlar da vermelidir. Serbest ticaret erbabı 
müstesnadır deniliyor. Bu ne demektir, yani anla
dığıma göre müteahhitler, avukatlar, doktorlar 
ve saire. Bunlar müstesna ise bunların yanında 
kapıcılık yapan, amelelik yapan zavallı insanlar bu 
vergiyi versinler de asıl parayı kazanan vermesin. 
Ben bunda bir nisbet ve adalet görmüyorum. 
Hükümetten çok rica ederim, zaten takrirlerle de 
arzcdilmiştir bunu nazarı dikkate alsın. 

Birinci iddiamda İsrar ediyorum. Efendiler, ih
tikâr başlamıştır. Bunun önüne derhal geçmek lâ
zımdır. Petrolün fiyatı artmıştır. Şunun, bunun 
fiyatı artmıştır. Kayseride şekerin okkası bir lira
ya çıkmıştır. Sebep nedir? Binaenaleyh Hükümet 
ihtikâra karşı ne tedbir almıştır. Bunu soruyorum. 

Ahmet İhsan B. (Ordu) — Muhterem arkadaşla
rım, Refik Şevket Beyefendinin söylediği bazı söz
lerden dolayı bazı noktaları tenvir ve izah için hu
zurunuza geliyorum. Fakat bu vesile ile kanun hak
kındaki mütalealarırna geçmeden umumî mahiyette 
bazı fikirlerimi söyliyeceğim. Bir defa şunu söy
lemek isterim ki hakikî hesap, hakikî rakam, doğru 
bütçe, doğru masraf devresinin açıldığı için şu 
yaşımda kendimi bahtiyar addediyorum. Çünkü 
şimdiye kadar hakikî rakam, hakikî hesaptan uzak 
kaldık. Bütçede tahsisat var, fakat tahsilat yok. 
(Öyle bir şey yok sesleri). Bunlardan dolayı müte
essirdim. Şimdi yeni bir devre girdik. 

Allaha şükür, hakikî rakam karşısındayız. Mali
ye vekili Beyefendiyi bundan dolayı tebrik ederim. 
Tam rakam, tam hesap, tam masraf karşısındayız. 

Mazhar Müfit B. ( Denizli ) — Nerede? 
Ahmet İhsan B. ( Devamla ) — O devir başla-
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di ve başlıyor. Yani siyasî inkilâptan sonra ikti
sadî inkılâba başladık. Bu Meclis siyasî inkılâbı 
başarmıştır. İktisadî inkılâbı başarmak için de 
üzerinde bir yük vardır. Buna emin olunuz ki en 
mukaddes vazifenin içindesiniz ve içindeyiz. Bu
nunla iftihar ederiz. Acaba bu tedbir gecikti mi, 
gecikmedi mi? gecikmiştir. Fakat bundan evvel 
başlanamazdı. Tedbirleri bize üç sene evvel bir arka
daş söylemiş olsaydı sesini gürültüler içinde boğar
dık. Kafalarımız henüz şimdi pişmiştir. Bunun 
için iş tam sırasındadır. Burada Refik Şevket Bey 
biraderimizin bahsettiği patron ve kapital bahisle
rini ben burada bir kaç defa söylemiştim. Kapital 
iki türlüdür. Îşliyen kapital işlemiyen kapital ve 
yahut işletilen kapital, işletilmiyen kapital. 

Yani işlenmiyen kapital, parası, bankalarda, es
hamda ve emlâktedir. Bunlardan vergi alınmama
sının adaletsizlik olduğunu size arzettim. Beş on 
tane apartımanı, bir kaç mağazası olupta oturdu
ğu yerde hazır para kazanan kimsenin vergi ver
memesi le, emeğile çalışanların vergi vermesi taban 
1 abana zıttır. 

îşliyen kapitale gelince: O da sanayie ve ticarete 
konmuş paradır. Onlar gayri safi hale gelmiştir. 
onların da blânçolan vardır; bilançoda kâ
rı olur, zararı olur, tabiî kârı üzerinden 
vergi alınır. Bizde ne kapital vardır, ne de 
patron vardır ve ne de proletarya dedi
ğimiz amele sınıfı vardır. Bunlar da inşaallalı ye
tişecektir. Onun için oturduğu yerde hazır yeyici 
olanlardan da, kazandıkları para miktarı üzerin
den vergi tarhı adalet icabıdır. 

İşte maruzatınım hulâsası budur. En güzel 
iktisat inkılâbının başlangıcındayız. Boynumuz-
daki vazife büyüktür. Bu kanun bunun birincisi
dir, tatbiki lâzımdır. Bu yükü yalnız çalışanlar 
verdiği için ikinci bir kanunla oturduğu yerde 
irat alanlardan da bu verginin alınmasını teklif 
ediyorum. 

Zaten Maliye vekili Beyefendi, getireceği ka
zanç vergisi kanununda bunu nazarı dikkate ala
caklarını söylediler ki buna aklını ermedi. (Jünkü 
kazanç vergisi çalışıpta kazananlardan alınır. Be
riki ise emlâk ve akarının getirdiği para ile 
oturduğu yerde geçiniyor. Van'ı, oturduğu yerde 
çalışmadan para alıyor. Onun için bundan ka
zanç vergisi alınacağına aklım ermedi. Elimizdeki 
kanunu kemali hulûs ve niyetle, kalbimin en 
derin samimiyetile kabul ediyor ve ihtikâr dev
rinin kapanmasını bekliyorum. Istanbuldan bu 
gün aldığım bir mektupta irfanımızın aletleri 
olan kağıt fiyatlarının yüzde 25 yükseldiği yazı
lıdır. Halbuki kâğıt üzerinde tahdit yoktur. Bu 
doğrudan doğruya kâğıt tüccarlarının ihtikârıdır. 

Sadettin Rıza B. ( istanbul ) — Efendim; 
buhran vergisinin vazı hakkındaki esbaptan Ma
liye vekili Beyefendi bahsederken bu verginin bir 
zarureti katiye neticesi olduğunu kabul etmekle 
beraber, buhranı iktisadî dolayısile ashabı maa
şın sarfiyatında vaki olan iktisadı nazarı itibare I 

alarak bu verginin tarhında ashabı maaşın mü
teessir olmıyacağını düşündük dediler. Yani şu 
ki, cihanda mevcut emtea düşkünlüğü, ihtiyacat 
düşkünlüğü dolayısile memurinin iktisat yaptığı 
nazarı itibare alınırsa bu verginin ashabı maaş 
üzerine bir tesir yapmryacağını kabul edebiliriz. 
Bu esnada "Refik Şevket Beyefendi, bu vergiden 
sernıayodaranın ve serbest meslek erbabının da 
hissedar olmasını mevzuubahs buyurdular. Onun 
için Heyeti Âliyenize bir kaç söz söylemek mec
buriyetinde kaldım. 

Bir defa şurasını nazarı itibare almalıdır- ki 
Beyefendiler, buhran vergisi diye vazedilen bu 
vergiyi doğrudan doğruya buhrandan müteessir 
olan bir zümrenin üzerinde tekrar tatbik cihetine 
gitmek bu yığıntıya, sarsıntıya maruz kalan züm
reyi ikinci bir yığıntıya maruz bırakmak de
mektir. Bu gün düşünmelisiniz buhranı iktisadî 
başlıyalıdan beri T ürk i yede serbest meslek erbabı 
her gün sermayelerinin ziyamdan ve hayatlarının 
müşkülâtından çırpınmakla meşgul olmakla be
raber belki de memlekette mevcut olan buhranı 
iktisadiye tahammül edemiyecek vaziyette ha
yatlarını muhafaza edememektedirler. Bu esnada 
demin arzettiğim gibi bunların üzerine ikinci bir 
vergi tahmil etmek demek memleketin bu zümre
lerini öldürmek, gömmek demektir ki iııtihacn bu 
zevat ıztırarî bir vaziyet karşısında acıdığımız 
memurları kullanaımyaeak vaziyete gireceklerdir. 
Onun için bendeniz bizzat böyle bir buhranla çır
pman, sermayesini kaybeden hayatını temin et
meğe muvaffak olamıyan bir zümrenin, esasen 
mevcut vergilerle çok büyük müşkülât karşısında 
bulunan bu zümrenin üzerine tekrar vergi koy
manın doğru olmıyacağı kanaatindeyim. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik E. ( Çan
kırı ) — Maddeler hakkında verilmiş olan iki tak
rire maddelerin müzakeresi esnasında muta I ca
mı ar/edeceğim. Heyeti umumiyesi hakkında bahis 
buyurulurken gerek Refik Şevket, gerek Ahmet 
İhsan Beyefendiler acaba başka matrah yok mu, 
ondan alsak dediler. Hecen gün de arzetmiştim. 
Oelecek hafta içinde her halde o kanunu da tak
dim edeceğiz. 

Mazhar Müfit Beyefendi gözlerimizi açar aç
maz, kanunun daha tatbikimi başlamadan ihtikâr 
başlamıştır demişlerdi. Zannederim ki bu kanunla. 
ihtikârın hic münasebeti yoktur. Bu kanunun 
mevzuu başkadır, ihtikârın menşei başkadır, ih
tikâr varsa, tahdidi ithalâttan' mütevellit bir 
ihtikâr varsa dün' burada iktisat vekili 
Beyefendi onu da, söylemişlerdir. Bunu 
menetmenin en evi tedbiri ' hangi mad
de üzerine ihtikâr yapılıyorsa o maddeyi 
fazla, getirmek ve ihtikâr yapanları doğrudan 
doğruya ziyana sokmaktır. îrat kanunu ile bu 
kanunun mevzuu ayrıdır. Bu kanunda zikredilmi-
yen mükelleflerin de vergiye tabi tutulmasını 
arzu ettiler onu da demin arzettim. Her halde 
onlar için de bir kanun takdim edeceğiz. 
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Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz söyle

mek istiyen başka kimse yoktur. Maddelere geçil
mesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okumadan evvel kanunun un
vanı üzerine verilmiş bir takrir vardır. Onu reyi
nize arzedeceğim. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Arzettiğim sebebe binaen kanunun isminin 

(Buhran vergisi kanunu) şeklinde tadilini teklif 
ederim. 

Manisa 
Refik Şevket 

Reis — Takriri reyinize arzediyorum. Bu takrr ; 
kanunun nuvanı ( Buharan vergisi kanunu ) ol
sun diyor. 

Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Buhran vergisi kanunu 
MADDE 1 — Umumî, hususî ve mülhak bütçe

ler ve belediye bütç.elerile idare edilen daire ve 
müesseseler ve hakikî veya hükmî şahıslar nezdin-
de veya onlara merbut olarak maaş, tahsisat, üc
ret, yevmiye, hakkı huzur, aidat ve ihtisas zammı 
ve bilûmum ikramiyeler veya her hangi bir nam ile 
olursa olsun bir bedel veya ayin mukabilinde 
çalışan şahısların istihkakları ve şirket ve müessese
lerin esas mukavelenameleri, nizamnameleri veya 
heyeti umumiye kararları mucibince meclisi idare
lerinde bulunanlara verilen temettü ile ikramiyeler 
ve hizmet mukabili verilecek tazminat ve ihbariye 
ve ayni mahiyetteki tediyeler bu kanun mucibince 
vergiye tabidir. 

Reis — Söz olmadığına göre birinci maddeyi 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Birinci madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu verginin istisnaları şunlardır: 
A) 8 haziran 1930 tarih ve 1683 numaralı askerî 

ve mülkî tekaüt kanunundan evvelki kanun ve 
hükümlere göre kendilerine maaş tahsis olunan mü
tekait, yetim ve dullar; 

B) Harp malûllerine Devlet bütçesinden yapı
lan tediyat; 

C) Hidematı vataniye tertibinden maaş alanlar; 
D) Bir ay zarfında maaş, ücret, yevmiye namile 

aldıkları mebaliğ otuz lira ve ondan aşağı olanlar 
(Ankara şehri için bu had altmış l iradır); 

E) Ziraî işlerde müstahdem işçiler ve rençberler; 
F) Bir yere merbut olmıyarak çalışan serbest 

işçiler; 
G) Harcırah ve harcırah yevmiyelerinin tama-

mile mesken bedellerinin otuz liraya kadar olan 
kısmı ( mesken bedelleri, bu kanunun neşrinden ev
vel 1931 senesinde mevcut olan bedeller ) ; 

H) Kanun ve nizamlara göre veya her hangi bir 
uzvun sakatlanmasına mukabil veyahut mahkeme 
kararile verilen tazminatlar. i 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Efendim; ilâve 
edilen bir fıkra vardır anlaşılmadı, tekrar okun
masını rica ederim. 

(Mesken bedelleri bu kanunun neşrinden evvel 
1931 senesinde mevcut olan bedellerdir). 

Reis — Madde anlaşıldı mı efendim? 
Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. ( Gü-

müşane ) — Efendim müsaade buyurunuz. Bende
niz izah edeyim. Bu son fıkranın maksadı, bu ka
nun mevkii meriyete girdikten sonra bazı müesse
seler mensupları maaşlarının; ücretlerinin; bir 
kısmının mesken bedeli namile kaçırılmış olmasına 
meydan verilmemesi içindir. Bu kanunun neşrin
den evvel mevcut olan mesken bedelleri ne ise onlar 
muaf olacaktır. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — (F fıkrasında ser
best işçiler) tabiri vardır. Bunun hudut ve şümu
lünü anlamak istiyorum. 

Reis — Hamallar ve saire 
Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri Kemal Za-

im B. (Konya) — Efendim, serbest işçiler bir ye
re merbut olmıyarak çalışan işçilerdir. Bu nevi 
işçilere kazanç kanununda derpiş edilen ruhsatna
me verilir. Bu ruhsatnameyi hamil olan işçiler de
mektir. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Kazanç vergisin
den müstesna bulunan müellifler, mütercimler 
vardır. Bunlar kazanç vergisi vermezler. Hiç bir 
yere de merbut değillerdir. Bunlar bu vergiye da
hil midir? 

Kemal Zaim B. — Dahil değildir. 
Hakkı Tank B. — Bittabi rüsumlar ve saire.... 
Reis — 2 inci maddeyi kabul edenler lütfen el 

kaldırsın. Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Vergi» aşağıda yazılı nisbetler 

üzerinden alınır: , 
150 liraya kadar % 10 
151 liradan 350 liraya kadar olan kısım 

iein % 12 
351 liradan 600 liraya kadar olan kısım 

için % 14 
601 liradan yukarı olan kısım için % 16 
Reşit B. (Gazi Antep) — Efendim; alınan ver

gi bir sene zarfında ne kadar yekûn tutuyor. Bu
nunla bütçe açığı kapanıyor mu? 

Reis — Maddeye taallûku yoktur. Bu sual 
doğrudan doğruya kanunun heyeti umumiyesine 
aittir. 

Reşit B. (Gazi Antep) — Efendim, madde nis-
betlerden bahsediyor. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı-
n ) — Bu vergiden ümidimiz 8 - 9 milyon liradır. 
Bununla bütçe açığı kapanmıyacaktır. Zaten büt
çe açığı bu vergi ile kapanamaz. Bütçe açığını 
kapatmak için bu verginin iki üç misli para lâ
zımdır. Bunu ya masraftan kısacağız, ve yahut 
başka bir suretle temin edeceğiz. 
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Reis — Nisbet meselesine dair Rahmi Beyin bir 

takriri vardır. Bunu okuyacağız. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
İktisadı koruma vergisindeki uisbetin memle

ketimizde en pahalı yerde yaşayış tarzını temin 
edebilen kazanç* miktarı esasına göre aşağıdaki 
tarzda tesbiti adalete daha makrun olur kanaatile 
işbu tadil teklifini takdim ediyorum. 

Yüz elli liraya kadar yüzde on, 350 liraya ka
dar kısmı için yüzde on iki, 600 liraya kadar olan 
kısmı için yüzde on altı ve daha yüksek olanlar
dan yüzde 24 koruma vergisi alınır. 

Sivas 
Rahmi 

Refik B. (Konya) — Bu hususta Hükümetin 
noktai nazarını anlıyalmı. 

Reis — Evvelâ şu noktayı tasrih etmeliyiz. Yal
nız 600 liradan fazlası için % 24 kesilmesi isten
mektedir. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı) — Müterakki nisbetten bahsetmiyeceğiın. Za
ten müterakki nisbet için başka bir vergi, kazanç, 
vergimiz vardır, oraca yüzde 5 ten başlıyor, yüz
de 9 a kadar çıkıyoruz. Kazançla birlikte teklifi
mizin verdiği nisbet esasen yüzde 24 oluyor. Ka
zançtan ayrı alacağımız yüzde 24 le bu nisbeti yüz
de 33 e çıkarmış olacağız ki bu çok fazla bir şey 
olur. 

Bütge Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Arkadaşlar; yüksek denilen maaşlar barem 
kanunumuza nazaran azamî 600 liradır. Böyle maaş 
alanların adedi esasen çok azdır (Gürültüler, ha
yır sesleri). Arzedeceğfm efendim, Telâş buyurma
yınız, kısa kısa hepsine temas edeceğim (llariçtcld-
1er de var sesleri) 600 lira alanlar hakikaten pek az
dır (Gürültüler). 

Reis — Müsaade buyurun sükûnetle müzakere 
edelim. 

Hasan Fehmi B. (Devamla) — Eğer maruzat
ta bulunma ki iğim arzu buy mimliyorsa bendeniz 
hürmetle bırakırım (Söyleyiniz sesleri). Müessesele
re ait mülâhazatımı da arzedeceğim, dedim. Mali
ye vekili Beyin de temas ettikleri veçhile 300 
liradan fazla olan maaşlardan alınan kazanç ver
gisi diğerlerinden daha yüksektir. Müessesatta 
bulunanların maaşları için aşağıda beşinci mad
demiz vardır. Onun zamanı gelecektir. 

Encümen, memlekette sermayesi Devlete ait 
olan ve yahut Devletin himayesi altında bulunan 
müesseseler üzerinde bir prensip vazetmiştir. Bun
ların ölçüsüz olan maaşlarını vergi nisbeti ile ek
siltmek doğru değildir. Onun zamanı gelecektir. 

(Gürültüler) 
Binaenaleyh mevcut nisbetlerin tezyidinde bir 

faide bulmuyorum. Bu nisbetlerin muhafazasını ri
ca ediyorum (Gürültüler). 

Reis — Müsaade buyurunuz reye koyacağını. 
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I Refik Şevket B. (Manisa) — Maliye Encüme
ninin de mütaleasmı dinliydim. 

Reis — Efendim, görüyorsunuz ki her iki en
cümen de nisbetlerin tezyidine taraftar değildir 
(Maliye Encümeni taraftardır sesleri). 

Maliye Encümeni Mazbata Muharriri îhsan B. 
(Bayazıt) — Maliye Encümeninin kabul ettiği nis
bet % 15, % 20 dir. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Usule ait söyliye-
ceğim. Efendim takririn Bütçe Encümeni ile bir
leştiği noktalar vardır. Onların ayrıca reye ko
nulmasını rica ediyorum. Mütehalif olan noktala
rın da ayrıca reye konması zannederim daha mu
vafıktır. 

Reis — Efendim, Halimi Beyin takriri, 600 li
radan fazla maaşlar için % 24 nisbetini tekliften 
ibarettir (Gürültüler). 

Rahmi B. ( Sivas ) — Arkadaşlar; takriri
min ey i anlaşılmamış olduğunu anlıyorum. 

15() liraya kadar '% 10 
150 den 350 ye kadar, 150 den sonrası için % 

12, 350 den 600 ze kadar 350 den sonrası için % 
16 dır. Mütebakisi için % 24 tür. Teklifim budur. 
350 ye kadar için bu nisbet tezayüden arttırılmıştır. 
Hasan Fehmi Beyefendinin beşinci maddede 

I vardır diye bahsettikleri mesele ayrıdır. Bende-
ı nizin teklifim kabul edilirse lüks hayatı biraz 
'tahdit ederek tasarrufu daha ziyade temin ederiz. 
(Alkışlar). 

Reis — Halimi Beyefendinin takririni reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler Etmiyenler Ka
bul edilmiştir. ( Alkışlar ) . 

Bu tadille üçüncü maddeyi reye koyuyorum, 
kabul edenler Etmiyenler Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu vergiye tabi istihkakları 150 
liraya kadar (150 lira dahi!) olan şahısların aldık
ları mabaliğden yalnız 30 lirası tenzil edildikten 
sonra mütebakisi üzerinden % 10 vergi alınır. 
(Ankara şehri hakkında dahi hüküm böyledir.) 

Bir tahakkuk bordrosile yapılan tediyelerde 
vergi nisbeti - istihkaklar muhtelif unvanlarla ni
sada - tediye yekûnu üzerinden hesap olunur. 

Muhtelif cihetlerden istihkakı olupta yekûnu 
yüz elli liradan aşağı olan mebaliğin yalnız birisi 
otuz liralık tenzilât haddinden istifade eder. Muh
telif istihkakların beheri otuz liradan aşağı olupta 
mecmuu otuz lirayı tecavüz ederse bu tenzilât ye
kûn üzerinden yapılır. İstihkakları mecmuu yüz 
elli lirayı gecen şahısların aldıkları mebaliğden 
tenzil ât .yapıl m az. 

Maaş, tahsisat, ücret ve yevmiyelerin vergisi 
tediye tarzına bakılmaksızın ajdık olarak ve ikra
miye, tazminat ve temettü î4'ibi istihkakların ver
gisi de tediyeleri zamanında ayrıca yekûnları üze
rinden tahakkuk ettirilir. 

Ayniyat ve ecnebi parasile yapılan tediyat ye
dinci maddedeki tediye gününün piyasa rayicine 
gö re kıymeti endir i 1 i r. 

Hakkı Tarık B. (Giresun) — Efendim, bundan 
evvel kabul edilen maddede Ankara memurları 
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için, Ankarada bulunanlar için 60 liraya kadar 
biı- miktarın vergiden muaf olacağı kaydedilmiştir. 
Bu maddenin içinde yüz elli liraya kadar miktarda, 
istisna edilecek kısım, 30 olmak üzere tesbit edil
miştir. Acaba burada Ankarayı mütalea ederek 60 
olmak üzere kaydolun ması lazım gelen bir rakam 
yok mudur? 

Halbuki bu madde bu şekilde kabul edilecek o-
lıu-sa Ankaradakilerin vaziyetlerine zararı olur, bu 
maddenin ahkâmı bu şekil ve surette menfi bir netice 
arzetmiş bulunur. Bu itibarla buradaki 30 rakamı, 
Ankara için altmış, diğer yerler için otuz olmak 
icap eder. 

Bütçe En. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — 
Efendim; Bütçe Encümeninin kabul ettiği şekil 
şudur: 

Ankarada 60 liraya kadar maaş alanlar vergi
den istsna edilecektir. Fakat 60 liradan fazla 
olupta 150 liraya kadar maaş alanlardan 60 lira 
tenzil edilmiyecek, 30 lira tenzil edilecektir. Bu 
şekilde encümenin kabul edişinden maksat ta kü
çük memurları sıyanet etmektir. Burada okunan 
metinde bir kayit ilâve edilmiştir. Tensip buyru-
lursa tekrar okunsun o fıkra bu ciheti temin ve 
tavzih etmiş bulunmaktadır. 

Abdülhak B. ( Erzincan ) — Ankarada tekaüt 
maaşı alanlar da 60 lira istisnaya tabi midir? 

Bütçe En. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — 
Tabiî efendim, mutlaktır. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Bir metin ilâve 
olunduğundan bahsettiler. Bizim haberimiz yok
tur. 

Reis — ilâve değil metinden bahsettiler. 
Bütçe En. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — 

Maddenin birinci fıkrasile ikinci fıkrası değişti
rilmiştir. Bir takdim tehir vardır. 

Reis — Madde bir daha okunsun. 
( 4 üncü madde tekrar okundu.) 
Hakkı Tank B. ( Giresun ) — Efendim; bende?, 

niz Kemal Zaim Beyin mütaleasınıu varit olmadı
ğı fikrindeyim. Zira Ankarada yetmiş lira 
maaş veya ücret alan bir zat vardır. 60 lira esasen 
vergiden müstesna tutulmuştur. Şimdi 70 lira 
maaş alanın bu madde mucibince 30 lira ayrdarak 
40 lirası vergiye tabi tutulacaktır. 40 liradan ver
gi alındıktan sonra maaşı yetmiş lira olupta vergi 
veren kimsenin vaziyeti ile 60 lira maaş alan ve 
vergiye tabi olmıyan kimsenin vaziyeti nazarı dik
kati caliptir. Buda bariz bir haksızlık teşkil eder. 
Onun için maddenin arzettiğim gibi Ankara için 
60, diğer yerler için de 30 şeklinde tadili lâzımdır. 

Bu yolda bir teklif arzettim, kabıdünü rica 
ediyorum. (Doğru sesleri). 

Kâzım Pş. ( Diyarbekir ) -s- Biz böyle anlamış
tık. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
4 üncü maddenin üçüncü satırında yazdı 30 lira 

uisbetin (Ankara için altmış, diğer vilâyetler için 

30 lira) suretinde tadilini teklif ederim. 
Giresun 

Hakkı Tarık 
Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı

rı ) — Efendim; bu madde encümende müzakere 
edildiği zaman yalnız muafiyet kısmı 60 lira kabul 
edilmişti. 150 ye kadar olan kısım için istisna 
miktarı 30 lira idi. Ankaradaki memurlarımızın 
ekserisi 60 la 150 arasında maaş alanlardır. Bu 
hususta gaybedilecek vergi istisgar edilecek bir 
miktar değildir, yüzde üçtür. 60 liradan sonra 
66 ve 75 lira geliyor. Bundan 30 lirası muaftır. 
Yoksa 60 lirasını muaf tutarsak ayda üç dört yüz 
bin lira gaybetmek demektir ki muvafık olmaz. 
150 liraya kadar verilen maaşat miktarı 36 milyon 
liradır. Bunların çoğu da buradadır. Bu iti
barla yarım milyon vergi kaybederiz. 

Rahmi B. ( Sivas ) — Mesken bedelleri de var. 
Maliye vekili M. Abdülhalik B. ( Devamla ) — 

Onları dahili hesap etmiyorum. 
Hakkı Tank B. ( Giresun ) — Efendim; malî 

ihtiyaç ayrıca mülâhaza edilecek bir noktadır. 
Yalnız orta yerde bir haksızlık vardır. ( Yoktur 
sesleri). Arzettim. Burada 61 lira alan bir zat dü
şününüz. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı ) — 61 lira alan yoktur. 

Hakkı Tank B. (Devamla ) — Efendim; Mali
ye vekili Beyefendi yalnız kendi bütçelerini, Dev
let baremini düşünüyorlar. Onların haricinde ça
lışanlar vardır. Arzettiğim gibi 61 bir lira alan 
bir zat tasavvur ediniz, bu zat 60 dan fazla para 
alıyor diye 3,5 lira vergi verecektir. Bu vaziyet 
bir haksızlık değil midir? 

Ali Rana B. (tstanbul ) — 35 lira alanın vazi
yeti daha elim değil mi? 

Reis — Efendim; Maliye vekili Beyefendi noktai 
nazarlarını söylediler, Hakkı Tank Beyin teklifini 
reye arzediyorum. (Ret sesleri). Kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Reddedilmiştir. 

Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun mucibince hizmet erba
bına tarhedilecek vergiler mülhak ve hususî büt
çelerle belediye bütçelerinde masarif meyanmda 
gösterilemez. 

Tediye edilmiş sermayesinin en az nısfı Devlete 
ait olan müesseselerle sermayeye verilecek faiz ve
ya temettüü Devletin teminatı altında bulunan bi
lûmum müesseseler müntesipleri için bu vergiye 
mukabil verecekleri mebaliği umumî masrafları 
meyanma ithal edemezler. 

Rasih B. (Antalya) — Bu maddede bunu tasrih 
etmenin sepebi nedir? 

Şimdiye kadar bütçelerden böyle verilen bir şey 
var mıdır? gayet tabiidir ki bütçelerden vergi veril
mez. 

Reis — Fek tabiî değildir. 
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Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Otimü-
şane) —Şahsiyeti hükıııiyeyi haiz olan müessesele
rin bütçelerini masraflarını, bilançolarını meclisi 
idareleri ve heyeti umumiyeleri tasdik ve tasvip 
eder. Bu maddede şeraiti tayin edilen müesseseler 
müntesiplerin namına, tarh edilen bu vergiyi umu
mî masrafları meyanmdan vermesinler. Yani mille
tin kesesine ağırlık yapmasınlar. Doğrudan doğruya 
mükelleflerin hesabından ödesinler diye konulmuş 
bir kaydi ihtirazidir. Kazanç vergisinin veyahut bu 
fevklâde verginin müessese hesabına verilmesine 
müessesenin salâhiyettar meclisi idaresi karar ve
rirse böyle bir madde olmadığı takdirde onu muha
faza etmeğe hiç hakkımız olmaz. Bu kaydi ihtiraziyi 
onun için koyduk. 

Rasih B. (Antalya) — Maliye vekili Beyden bir 
sual soracağım. Emlâk, Eytam Bankasının serma
yesinin nısfı maliyenin, nısfı yetimlerindir. Bu 
banka memurların kazanç vergisini memurlara 
verdirmiyor. Bankanın masarifi umumiyesinden 
veriyormuş bu doğru mudur? 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Can
lan ) — Evvelâ bir noktayı tasrih etmek mecburi
yetindeyim. Zannedirm ki geçen defa da söyledim. 
Unutulmuş olacak. Emlâk Bankasında eytamın 
sermayesi yoktur, arkadaşlar eytamın mevduatı 
vardır Kanun mucibince yüzde yedi buçuk faize 
tabidir. Bir defa bu cihet daima fikrinizde kalsın. 
Eytamın sermayesile teşekkül etmiş bir müessese
miz yoktur. Bilâkis hiç bir yerde verilnıiyen yüz
de yedi buçuk faiz veriyoruz. 

Müessesenin kazanç vergisini masarifi umumi
yesinden mi veriyor, kendisinden mi veriyor? Ha
berim yoktur. Bu hususta ayrı bir kontrol yapma
dım. Yalnız öteki ciheti tashih etmek isterim. 

Rasih B. (Antalya) — Muhterem arkadaşlar; 
Maliye vekili Beyefendi sorulan suallere karşı ye
ni bir usul keşfetti. (Nasıl sesleri), Oayet güzel bir 
usul keşfettiniz Beyefendi; bu cihet var mı yok-
mu? bilmiyorum diyorlar ve işin içinden çıkıyor
lar. Cevabın en kolayı budur. 

Fakat Emlâk ve Eytam Bankası sermayesinin 
yarısının doğrudan doğruya kendilerinin olduğu 
nu da unutuyorlar. Memurların kazanç vergisini, 
Emlâk ve Eytam Bankası kazancından mı veyahut 
sermayesinden mi verdi ? Bunu çok evvel bilmeniz 
lâzımdır. 

Aıbdüllıalik Beyefendi! size İsrarla ve katiyetle 
söyliyeceğim, ben maliye vekili olmadığım halde 
Emlâk Bankası memurlarının kazanç vergisini se
nelerden beri' bankanın sermayesinden ve kazan
cından verdiğini biliyorum. Saniyen eytamın ser
mayesi yoktur, mevduatı vardır buyurdular. Hal
buki siz bankaya para vermediniz, emlâk verdiniz, 
o para eytamındır. Verilen kazanç vergileri de ey
tamın paralarıdır. Maliyenin zımanı altında ise za
rar ettiği takdirde maliye onu neden tazmin 
edecektir? Bu beylere aldıkları maaş ve ikramiye
nin yüksekliği yetmiyor mu? Bir de vergi banka
nın sermayesinden, temettü!erinden de veriliyor. 

Bu nerede görülmüştür. Biraz tuhaftır amma bir 
Molla Veli hikâyesi Vardır. Onun gibi girsinler al
sınlar, çıksınlar alsınlar. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı-
n ) — Hakikati bilmediğim için bilmiyorum dedim. 
Belki arkadaşlarımızın bir kısmı bilirler. Diğer 
bankalar ne yapmışlar ise onlar da öyle yapmış
lardır. Fakat bilmiyorum. 

Reis — Madde hakkında başka mütalea var mı? 
(Ne oluyor sesleri). 

Maddenin ruhunu anladığıma göre arzedeyim. 
Müessese hususî olsun, resmî olsun maddenin 

tasrihi veçhile müstahdeminin vereceği vergi mü-
esseselerce masarifi umumiyeden verilmiyecektir. 
Mesele bundan ibarettir. Başka mütalea yoktur. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler .. . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — istihkaklarını umumî bütçeden 
alanlara ait vergi tevkif atı muhasebei umumiye ka
nununun 43 üncü maddesi mucibince toptan icra-
edilir. Munzam hizmetleri dolayısile istihkakları 
olanların bu istihkakları ile maaşı aslilerine teka
bül eden vergi farkı bu kanundaki nisbetlere göre 
mahallerince tahakkuk ettirilip tahsil olunur. 

Mülhak ve hususî bütçelerden ve belediye büt
çelerinden tediye olunan istihkaklara ait vergi bu 
idareler muhasebecileri tarafından tevkif ve bir 
hafta zarfında mal sandığına teslim olunur. 

Tevkifatı muayyen olan zamanlarda yapmıyan 
veya vergiyi zamanında mal sandıklarına teslim 
etmiyen âmiri italarla muhasiplerden müştereken 
vergi yüzde on zam ile tahsil olunur. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Arkadaşlarımdan 
eğer mazbata muharriri bey muvafakat ederlerse 
bir kelime tashihini rica edeceğim. 

(Mülhak ve hususî bütçelerden ve belediye büt
çelerinden) diye iki defa bütçe kelimesi kullanıl
mıştır. Bendenizce bir bütçe kelimesi kâfidir. Mül
hak, hususî belediye bütçelerinden diye tashihini 
rica ediyorum. 

Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri Kemal Za-
im B. (Konya) — Efendim; o vakit ibare sakat o-
lur. (Mülhak ve hususî bütçelerinden) denemez. 
(Mülhak ve hususî bütçelerden) denir. Onun için 
bütçe kelimesinin tekerrür etmesi zaruridir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Öyle ise vazgeçi
yorum. Sonra bilhassa Adliye Encümeni Mazbata 
Muharriri arkadaşımıza taallûk ederse de bendeniz 
de söz aldım. Noktai nazarımı arzedeyim. Vergi
yi zamanında mal sandıklarına teslim etmiyen â-
miri italarla muhasiplerden müştereken vergi %10 
zammile tahsil olunur, deniyor. Meselâ para mu
hasebecinin elinde kalmış bulunur. Muayyen za
manda mal sandığına yatırma z. 

8 - 5 ay ve yahut bir sene yatırmamış olursa» 
bıı vaziyette bulunan memurun mesuliyeti yüz
de on zamdan ibaret mi kalacak? Meselâ (3000) 
lira almış, bir sene işletilmiş yatırmamış, yüzde 
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on itibarile (3300) lira verir ve efendiler, istedi
ğiniz yüzde on zam değil mi. tşte alınız der. Ma
lî tehlikelere uğnyaeak olan mahazirin önüne geç
mek için memurların cezası, cezayi naktî tazmina
tı mı olmalıdır 1 bu, doğrumudur? Binaenaleyh 
meseleyi memurun hayat ve haysiyeti ile alâkadar 
edecek kadar bendeniz ehemmiyetli görüyorum. 
Yoksa bu o demektir ki : paraları kullan kullan 
yüzde (10) faiz getir, gerisi senin olsun. 

nun hükmünü yerine getirmiyen âmiri itâ ile mu
hasibi mesusllerin daha ağır cezalarla tecziye edilme
si hususundaki arzularım izah ederken bendeniz 
zannediyorum ki ceza cihetini tayin hususunda 
yeni bir takım teklif ve formüller arzedecektir. 
Neticede gördüm ki Adliye Encümeninin "bu hu
susta kanunî takibat yapılır,, cümlesini tavsiye 
buyurdular. Fakat bu cümlenin ehemmiyetle ve 
belki de nadiren tatbikmdan mütevellit netayieinin 

Şimdi cevabı mukadderden aldığım intibaha is-! azamet ve şümulünü de gözlerimizde büyüttüler. 
tinaden bir suale cevap vereceğim. Hasan Fehmi 
Bey diyor ki : kabiliyeti tatbikiye kalmaz. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Daha ben bir şey söylemedim. Söyliyece-
ğim. 

Reis — Sakite cevap olmaz. 
Refik Şevket B. (Devamla) — Efendim, Ha

san Fehmi Bey yerlerinden söylediler, işittim. Şim
di iki bin lira, 4 bin lira, 6 bin lira mehuzatı vaktin
de yatırmıyan âmiri ita ile muhasebeci evvelâ bu 
verginin hükmünü anlamaması itibarile mucibi 
muahezedir, saniyen vazifesini *yaPmaması, me
muriyetini ey i kullanmaması dolayısile mucibi ce
zadır. Salisen yüzde (10) miktarını ödemeyi göze 
alarak eline geçen parayı şahsî sermayesi gibi 
kullanması itibarile yaptığı sui istimalden dolayı 
ceza kanununun maddei mahsusası mucibince ce
zaya müstehaktır. Halbuki buradaki madde mu
cibince, kabiliyeti tatbikiye noktasından yapıla
cak şey olarak maliyeciler elinde tahsili emval ka
nunundan başka bir şey yoktur. En nihayet veril-
miyen emvali milliyedir. Onun için memur hak
kında tahsili emval kanununu tatbik edeceğiz. Ya 
memurun evindeki eşyasını, varsa malını en niha
yet maaş kanununa göre maaşından kesebilece
ğiz. Bu böyle bir şeydir ki hakikaten ceza kanu
nunun tesiratını ortadan kaldırması itibarile çok 
tehlikelidir. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Kaldırmayız ki. 
Refik Şevket B. (Devamla) — Bu adama vazi

fesini ifa etmemesinden dolayı verilen cezanın an
cak verginin yüzde on nisbetinde fazla alınması 
olduğu burada tasrih edilmektedir. Bir adam ki 
yüzde 15 kazanacağını imkân dahilinde görürse; 
o vakit o adam yüzde onu vazii kanunun müsaa-
desile vermeyi çok muvafık bulur. 

Bendeniz Adliye Encümeninin noktai nazarını 
muvafık görüyorum. Bir memurun maddei kanu-
niyeye göre ika ^ettiği fiil; vazifesini sui istimal 
mi, ihmal mi, terahi mi» yoksa ayni zamanda 
devletçe zararı müeddi bir fili icra ettiği için bir 
seneden üç seneye kadar cezayi müeddi bir fiil mi 
telâkki edeceğiz? Bendenizce her ikisini de ka
bul ve tatbik etmek çok daha doğru olur. Yoksa 
bu şekilde memurların elindeki parayı açıktan kul
lanması gibi bir müsaade verilmiş olur. Binaen
aleyh bendeniz Adliye Encümeninin noktai naza
rının kabulünü teklif ediyorum. 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim; Refik Şevket Bey arkadaşımız bu kanu-

Kanunî takibat yapılır demek hiç bîr şey yapma
mak demektir. Düşününüz, meselâ her hangi be
lediye veya idarei hususiye müntesiplerinden vergi 
kesilecektir. Kesildikten sonra muayyen müddet 
zarfında defterdarlığa göndermemiştir ve kendi 
ihtiyacına sarfetmiştir. Biliyorsunuz, memurlar 
hakkında ayrıca usulü muhakeme vardır. Buna 
göre evvelâ âmiri ita memur hakkında takibat yapı-
caktır. Fakat o da burada şeriktir. Yani âmiri ita
da memurla beraberdir. Bunlar hakkında vekâlet 
takibatta bulunacaktır. Filân vilâyette, filân ka
zalarda şu, şu yolsuzluklar olmuştur diye mütema
di muhaberelerle meşgul olacaktır, ve netice itiba
rile muameleleri vekâlete gelecektir. Rica ederim, 
memurlar hakkında takibat memurin usulü muha
kemesine göre yapılmaz mı? arzu ettikleri şedit ic
raat ve tesir onunla mı daha eyi hasıl olur, yoksa 
Bütçe Encümeninin (% 10) ayrıca tahsil edilir di
ye zammından mı ? Bü fıkra yalnız Devlet memur
larına aittir. Bundan sonraki fıkradır ki müesse-
sata ait cezayi ihtiva eder. Bir kere âmiri ita, mu
hasip ve memurlar hakkında memurin usulü muha
kemesi vardır, âmiri ita da zaten parayı tehir edi
yor. Demek ki kendisi de alâkadardır. Maliye ve
kâleti de filân kazada teahhür etti diye muhabere 
ile vakit geçirecektir. 
bu usulü müteaddit defalar tecrübe ettik. Defter
darlar idarei mahalliyeler, idarei hususiyelere ait 
olan kesri munzamların tahsilatı vuku bulduğu za
manlarda bunları vaktile vermedikleri takdirde 
azledilir diye kanun yaptık. Tesiri olmadı. Hizme
ti Devletten azledilir diye kanun yapıtk, yine tesi
ri olmadı. Tevkif ettikleri paranın faizini şahsen 
öderler dediğimiz gün on parasına varıncaya ka
dar vaktinde verdiler. Belediye muhasebecisi veya 
idarei hususiye muhasebe müdürü her hangi bir işe 
sarfederse bu parayı şahsen % 10 fazla cezasile 
ödemeye tahammül edeeeğine bendeniz katiyen 
inananlardan değilim. Yüzde on değil yüzde bir 
bile olsa gününde parayı mahalline verecektir ve 
diyecek ki bunun zammını ben şahsen ödemek mec
buriyetindeyim. Onun için vaktinde vermek izti-
ranndayım. Fakat 5 gün, 10 gün, 15 gün teahhu-
ründen dolayı mütemadiyen Devlet memurları 
hakkında takibat yapmanın ve bunları Devlet Şu
rasından geçirerek ardı arkası gelmiyen muameleler 
meydana getirmenin bir kuvvei müeyyide olacağı
na kail olanlardan değilim. En müessir ceza arzet-
tiğim gibi bu gibilerden şahsen % 10 fazlasile tah
sil etmektir. Amiri ita ve memur bu parayı hususî 
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işlerinde kullanırsa o vakit bunların vaziyetleri j 
doğrudan doğruya, vazifelerini sui istimal mahi-1 
yetindedir ve ona dair de ahkâm vardır. Bu madde- j 
yi biz parayı tevkif ettirmemek için vazediyoruz. 
Beş gün, on gün on beş gün zarfında maliye vezne
sine versin, âmiri ita emretmiştir, şimdi işimiz 
vardır, yahut bu parayı filân müteahhide verece
ğiz, maliye de iki ay sonra alsın, bunu dedirtme
mek içindir ki bu maddeyi koyduk ve çok seri tesir 
yapacağına kaniiz. Vergi kanunlarımızda, kazanç 
kanunumuzda, bina iratları kanununda hemen her 
kanunun belki on yerinde şu yapılmazsa vergi % 10 
fazlasile, % elli fazlasile tahsil edilir denilmiştir ve 
nihayet iş cürüm denecek bir mahiyete gelirse o 
vakit te denir ki takibatı kanuniye yapılır. 

Buradaki tehir ve teahhur müessesenin kasasın
da paranın teahhur etmesidir. Yani gününde mali
yeye parayı vermemektir. 

Yoksa şahsî zimmetine geçirdiği vakit yüzde on 
zammı ihtiva eden bu madde, ona ait olmayıp doğ
rudan doğruya onun hakkında ahkâmı umumiye 
tatbik edilecektir. Refik Şevket Bey arkadaşımı
zın arzettiği seri, acil ve anî tesiri yapmak ve mah
zuru bir an evvel refetmek için âmiri itaya parayı 
zamanında vermezseniz siz şahsen parayı % 10 
fazlasile ödiyeceksiniz denmiştir. Defterdarlara 
tahmil ettiğimiz gibi bu vergi için muhasibi mesul
lerin de bir âmiri itaları vardır ki, onlara da: siz bu 
parayı vakit ve zamanında vermezseniz % 10 faz
lasile ödiyeceksiniz denmiştir. Bu, mütenazır ve 
mütekabil bir tedbirdir ve tesiri de çok fazla ola
caktır. , 

Refik Şevket B. (Manisa) — Hasan Fehmi Bey 
izahat verirken bir söz kaçırdılar. O sözü maddede 
kullanırsa dava kalmaz. Kanun emrediyor, sen bu 
parayı filân günde vereceksin, bir kanunun bir 
memura emrettiği şeyin hemen ifası zaruridir. Fa
kat ifa etmiyeeek olursa neticesi ceza olacaktır ki, 
biz bu cezada mutabık kalırsak mesele halledilir. 

Onlar dediler ki ceza, ayrıca yüzde on fazlası 
alınmaktır. Halbuki bu ceza azdır. Memur ihmal 
ve terahisinin istilzam ettiiği cezayı görmekle be
raber yüzde on fazlayı da vermelidir. Eğer ifadele
ri veçhile (ayrıca) kelimesi aynen maddeye geçe
cek olursa mesele halledilir. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Encümen bu mad
denin sonuna (haklarında ayrıca takibat yapılır) 
şeklinde bir ibarenin ilâvesinde bir mahzur görü
yor mu ? 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Bu madde ile 
ondan sonraki maddede tenazur vardır. 

Reis — O halde müsaade buyurursanız yedinci 
maddeyi de okuyalım da sonra reye koyarız. 

MADDE 7 — Altıncı madde haricinde kalan ta-
hakkukat, istihdam edenler tarafından taallûk et
tiği aydan sonra gelen ayın on beşinci günü akşa
mına kadar esamiyi muhtevi bir bordro ile mahal
linin varidat tahakkuk idaresine bildirilir ve mu
kabilinde pulsuz bir makbuz verilir. 

Bu bordrolarda vergiye tabi olan ve olmıyan 

I bilûmum istihkaklar gösterilir. Şu kadar ki mes-
jkenlerde aileler hizmetinde bulunanlar için istih
dam edenler tarafından bordro verilmesi mecburî 
değildir. Bu müstahdemlerden mükellef olanlar 
şahsen ve pulsuz bir beyanname verirler. Bu su
retle bildirilen tahakkukat yakûnunun ayın yirmi 

I beşinci günü akşamına kadar tediyesi mecburidir. 
İkramiye, tazminat ve temettü gibi istihkak

larının vergisi tediye zamanında tevkif ve on gün 
içinde ödenir. 

Bordroyu vaktinde vermiş olupta tediyatı vak
tinde ifa etmiyenlerin tediyeye mecbur oldukları 
miktarlar yüzde on zamla tahsil olunur. 

I Refik Şevket B. (Manisa) — Efendiler, memur 
demek Devletin menafii umumiye namına lâzım 
gördüğü evamir ve nevahinin tatbiki için Devlet 

(tarafından tayin edilmiş adam demektir. Binaen
aleyh, en ufak bir memurun hattı hareketi Devlet 
namına olduğundan dolayıdır ki daima bütün dün
yanın ceza kanunlarında onlara vaki olan emrin 

i ifa edilmemesi, nehyin aksine hareket olunması 
rnüstelzimi ceza görülmüştür. Bu kanun mucibince 

umre muhatap olan bir memur, bir de memur olmı
yan sınıf vardır. Mazbata Muharriri Beyefendinin 
noktai nazarını, yani tenazuru kabul edersek, 
memurlardan tahsil ettiği parayı her hangi bir se
beple olursa olsun emri kanıthî hilâfında vaktinde 
yerine yatırmamış olan eşhası hususiye ile ayni 
/.amanda bu vaziyetteki eşhası resmiyenin görecek
leri ceza arasında fark yoktur. Benden izce mesul 
adamlarla. gayri masul eşhasın kanunî vazifeyi ifa 
noktasından farkı olmalıdır. 

Meselâ bendeniz memur değilim, avukatım, ya
nımda iki kâtibim var. Kanun diyor ki Refik Şev
ket; kâtiplerine verdiğin paradan şu kadarını şu 
kadar günde vezneye yatıracaksın, yatırmazsan 
senden yüzde on faizile alacağız. Buna mukabil bir 
muhasebeci var. Bu muhasebeciye de diyor ki sen, 
memurlardan kesip aldığın parayı vezneye şu ka
dar zaman zarfında yatıracaksın, yatıramazsan, 
eşhası gayri resmiyeden olduğu gibi senden de yib'.-
de on faizle alacağım. Bence bu kadarı kâfi değil
dir. Muhasebeciye demeliyiz ki; senin bilmen lâ
zımdır ki Devletin hukukunu muhafaza için mües
ses olan ve bu kanunla sana tevdi edilen vazifeyi 
ihmal edersen, parayı vaktinde yatırmazsan senin 
hnkında ayrıca ceza tatbik edeceğiz. 

Memurin bilhassa hayatî meşeleri ede alelıtlak 
kavanini umumiyede kabul ettiğimiz esasatı cezaiye-
yi görmelidirler-. Yüzde on malî cezadır. Cezayi 
naktidir. 

Memurlara verilecek cezayi malinin kıymeti res-
miyesi yoktur. Ceza; naktî veyahut bedenî olacak
tır. Onun içindir ki bendeniz Bütçe Encümenine 
mensup arkadaşlarımızın tenazur hususundaki nok
tai nazarlarını musip göremiyorum. Bendeniz ade
mi tenazuru muvafık buluyorum. Memurların ay
rıca bu taahhütten dolayı mes'uliyeti vardır. Hak
kı Tarık Beyefendinin teklifleri çok muvafıktır. 
Bilmiyorum, neden kabul etmiyorlar. Şunu da 
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arzedeyim ki; eğer biz nizamuamei dahilimize göre 
muvafık hareket etmiş olsaydık encümen arkadaş
larımızın yeri burası olacaktı. 

Bir teklif üzerinde burada konuşacaklar ve ekse
riyetle kabul veya ademi kabul diye cevap verecek
lerdi. Nizamnamenin Hükümete ve encümene ayır
dığı yerler işgal edilseydi bu gün bu mesele Hasan 
Fehmi, Kemal Zaim ve Refik Şevket Beyler dava
sından çıkardı. Onun için bendeniz noktai nazarı
mın kabulünü rica ediyorum. Maksadım memurla
rın terahideıı mesuliyetinin berdevam olduğunu 
göstermektir. Yoksa bu madde onu kaldırır gibi 
koku getiriyor. 

Maliye Encümeni namına îhsan B. ( Bayazıt ) 
— Efendim; bir memur vazifei memuriyetini ifa et-
miyecek olursa ona iki türlü ceza tertip edilir. Bi
risi, mücazatı intibahiye ki ona memurin kanu
nunda mücazatı inzibatiye namı verilmiştir. İkin
cisi mücazatı kanuniyedir. Kaidei umumiyedir ki 
mücazatı intibahiyenin tayini mücazatı kanuniye-
nin tayinine mani değildir. Yani bir memur hak
kında dairei aidesi kendi idarî kanunlarının ver
miş olduğu salâhiyet dairesinde ona bir mücazatı 
inzibatiye tayin ederse ve mücazatı intibahiyede 
mücazatı kanuniyeyi da i ise onun ayrıca mahke
meye şevkine bir manii kanunî yoktur. Şu nok
tadan madem ki o memura yüzde onu tazminat 
verdiriliyor ve bu mücazatı intibahiyedendir. Ay
rı bir kanunla dairei aidesine salâhiyet verilmiştir. 
Ayni zamanda âmirin emrine itaat etmiyen me
murlar da doğrudan doğruya mahkemeye sevke-
dilir ve muhakemede hakkında tatbik edilecek 
ceza tayin ve hükmolunur. Bu; kaidei umumiyedir. 
Refik Şevket Beyin kaidesini kabul edecek olur
sak her mücazatı intibahiye kabul edildiği zaman 
ayrıca mücazatı kanuniye tatbik edilir gibi bir 
fikra ilâve etmek lâzım gelir. Bu doğrudan doğ
ruya kavaidi hukukiye ile kabili telif değildir. 
îşte biz Maliye Encümeninde görüştüğümüz zaman 
bunu düşündük. 

Zaten böyle bir harekette bulunanların muha
kemeye şevki tabiidir. Onun için bu kaideyi koy
mağa lüzum görmedik. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Efendim; bende
nizi tereddüde sevkeden nokta şudur: maddeninj 
son fıkrası iki hükmü ihtiva ediyor. Birisi tevki-1 
fatı muayyen olan zamanda yapmıyan ve diğeri! 
vergiyi zamanında mal sandıklarına teslim etmi-
yenlere aittir. Bunların ikisinden de yüzde on taz
minat alınacaktır. 

Bütçe Encümeni Reisi Beyefendinin izahatına 
dikkat ettim; parayı tahsil ettikten sonra bir ne
vi ihtilas ederek onu sandığa teslim etmiyenlerden 
% 10 ceza alınacaktır dediler. Tereddüdü davet 
eden nokta şudur: acaba muayyen olan zamanlar
da bu tevkifatı yapmıyanlar ihmal ve terahi cür-
münü işlemiş sayılacaklar mı? Refik Şevket Be
yefendi kıymetli bir avukat olduğu için tecrübe
lerine istinaden söylediklerine aynca kıymet ve
riyorum. Denilebilir ki bu tevkifatı vaktında' 
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yapmıyanlar yüzde on veriyor. Zaten kanun bu
nu bir ceza olmak üzere koymuştur. Demek ki 
vaktinde bu vergiyi kesmemiş olmıyana ceza veri
yor. O zaman bu adam der ki işte ben tevkifatı 
vaktında yapmamış olmanın cezasını kanunun ta
yin ettiği şekilde ödüyorum, artık siz de bundan 
başka ikinci bir ceza veremezsiniz, ne inzibatî ne 
saire. 

îhsan B. (Bayazıt) — Diyemez. 
Hakkı Tank B. (Giresun) — Hakikaten diye

ni ezse ve bunun bu suretle zapta geçmiş olması 
maksadı temin ederse mesele kalmaz. Ancak baş
ka bir ihtimal karşısında haklarında ayrıca kanu
nî takibat yapılır denilirse teyit edilmiş olur. 
Bunu bu fıkraya ilâveden niçin kaçınıyoruz. Me
murlar burada cereyan eden müzakereden değil, 
maddenin metninden haberdar olacaklardır. On
lar üzerinde bırakacağı tesir ayrıca bir kazanç 
olur. Bunu kabul etmemekte hiç bir sebep yoktur. 
Binaenaleyh bir takrir takdim ediyorum. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Arkadaşlar, 
bizim malî kuvvei müeyyide vazetmemiz daha mü
essir olduğu hakkındaki mütaleamız, tecrübele
rimizden münbaistir. Bu sebeple yüzde on zam ile 
tahsil olunur dedik. Bu kanunun birinci madde
sinden son maddesine kadar bütün mükellefler ya
ni Devlet memurlarile resmî memur olmıyan mü
kellefler arasında tahakkuk ve tediye hususunda 
bir ahenk ve muvazene teminine çalıştık. Ceza 
noktasından da mümkün olduğu kadar bu cihete 
dikkat ettik. Para cezasının diğer cezalardan mües
sir olduğunu evvelce arzettim. Hakkı Tank Bey 
tekliflerini, bu yüzde on zamla tahsil olunur, fık
rasına raptediyorlarsa buna taraftar değilim. Çün
kü memur tahtı muhakemeye alınacak ve hüküm 
kosbi katiyet edecek ve yüzde on zam o zaman ke
silecek. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Hayır, hayır, (Ha
yır sesledi). 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — O halde bura
daki zam, doğrudan doğruya malî bir zamdır, ve 
sair malî kanunlarda olduğu gibi doğrudan doğ
ruya bu vergi tarh ve tevzi edenler tarafından ta
hakkuk ettirilir ve bu zam da ilâve edilir. Diğer 
cezalar her ne ise yine kendileri kendi kanunların
daki veçhile hareket ederler. Bu adlî bir mesele
dir. ve bu cihete Bütçe Encümeninin asla itiraz 
edeceği yoktur. 

Demek ki ikinci bir ceza daha koymuş oluyor
sunuz. 

Refik Şevket Bey arkadaşımız Mecliste usulü 
müzakerenin şekli hakkında sık sık nazarı dikka -
timizi celbediyor. Kıymetli ve isabetli mütaleala-
rından çok müstefit oluyoruz. Bu gün de Meclis
te nerede, nasıl oturup kalkacağımıza dair İşaret
lerde bulundular. Burada söylenilen sözler Hasan 
Fehmi Bey ile Kemal Zaim Beyin mütaleası ol
maz. Bu olsa olsa encümenin mütaleası olur. En
cümen bu lâyihayı müzakere ve tetkik etti. Hatta 
iki defa baştan aşağı müzakere ve mütalea etti. 
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Bittabi encümen tarafından kabul edilen esasları 
müdafaa etmek te nizamname mucibince Mazbata 
Muharriri Beyin ve bendenizin vazifemizdir. Bu
rada, Heyeti Celilede encümenin kabul ettiği ah
kâmı esaslı surette tadil edecek bir müzakere ce
reyan etmedi ve henüz Heyeti Celilenin noktai 
nazarı anlaşılmadı ve encümenin kabul ettiği 
noktai nazarı kabul ederiz veya etmeyiz şeklin
de bir teklif geçmedi. Bir tadil teklif edildi, ben
deniz encümenin noktai nazarını müdafaa ettim. 
Şahsî noktai nazarım değil, fakat Heyeti Celile 
de kabul edince bu elbette mutadır ve elbette isa
bet ondadır. 

Yoksa encümen azaları bir yerde otursunlar, 
müzakere esnasında yekdiğerlerinden ilham alsın
lar, kararlar versinler ondan sonra kürsüye çıkılsın, 
encümenin kararı söylensin, ve bu şekilde Heyeti 
Celilenin içinde bir de encümen içtimai yapılsın, 
gibi bir şey arzu ediyorlarsa bu şekilde ne mesele
ler intaç edilir ve ne de böyle bir şeye maddeten 
imkân vardır. Yalnız encümenin kanaatine, tema-
yülâtına muhalif bir takrir görüldüğü tak
dirde bendeniz, veyahut mazbata muhar
riri bey zaten nizamnamenin emrettiği veç
hile kürsüye çıkar ve encümenin noktai na
zarını müdafaa ederiz veyahut teklifin müta-
lea edilmek üzere encümene tevdiini isteriz ve Ma
kamı Riyaset te elbette ona riayet ve muvafakat bu
yururlar. Halbuki bu kanun müzakeresinde böyle 
bir şey geçmedi ki söylenilen sözler, benim veya 
mazbata muharririnin sözü olsun. Bu kanun müza
keresi Bütçe Encümeninin kabul ve tesbit ettiği 
esaslar dahilinde cereyan etti ve Encümen âzaları
nın arzusu hilâfında encümen reisi ve mazbata 
muharriri, encümen namına bunu kabul ederiz, bu
nu etmeyiz yolunda bir şey söylemedi. Bütçe En
cümeninden her hangi bir arkadaş, böyle bir zan-
da ise açık ifade buyursunlar, ben de encümenin 
arzusu haricinde bir şey ifade etmiş olmıyayım. 
Encümen reisi ve mazbata muharriri her zaman en
cümen âzalarının reyi dahilinde izahatta bulunur
lar. Yoksa her hangi bir mesele hakkında cevap 
vermek için, Reis Beyefendi müsaade buyurunuz, 
encümeni toplayıp ta mütaleasmı «alayım, ondan 
sonra cevap vereyim demek lâzım gelir. Bu müna
sebetle bir de celse tatili mi olacak. Böyle şey 
olamaz. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Buna ihtiyaç 
yoktur. 

Reis — Müsaade buyurun efendim, müşafehe 
caiz değildir. 

Hasan Fehmi B. (Devamla) — Yine tekrar edi
yorum ki Heyeti Celileniz karşısında encümenlerin 
noktai nazarlarını mazbata muharrirleri ve icabın
da reisleri izah ederler. Bu hususta arkadaşların
dan kaç. tanesinin hangi fikirde olduğunu ve kaç 
tanesinin burada dermeyan edilen mülâhazat ve 
mütaleata mütemayil bulunduğunu reisle mazbata 
muharrirleri takdir ederler ve ondan mülhem ola
rak cevap verirler. Hiç bir reis ve mazbata muhar-1 

riri tasavvur edemiyorum ki arkadaşlarının arzu
su hilâfında beyanatta bulunsun. 

Reis — Müsaade buyurursanız Hakkı Tank Be
yin bu maddeye ait teklifini okuyacağım. 

Yusuf B .(Denizli) — Esasen bunun hakkında 
ayrıca ahkâm vazma lüzum yoktur. 

Reis— Efendim, söz vermedim. 
YÜKSEK REİSLİĞE 

6 inci maddeye şu fıkranın ilâvesini teklif ede
rim "ve haklarında ayrıca kanunî takibat yapılır" 

Giresun 
H. Tarık 

(Gürültüler). 
Reis — Müsaade buyurun. Ben vazifemi bili

rim. Hakkı Tarık Bey teklifini izah edecektir. 
Hakkı Tank B. (Giresun) — Efendim, Hasan 

Fehmi Beyefendinin mütalealarmı dinledikten son
ra maddenin takririm veçhile tadiline lüzum oldu
ğuna daha ziyade kani oldum. 

Buyurdular ki; bu maddenin son fıkrasını, bu
nu takip eden madde ile mütenasip olsun diye böy
le yazdık. 

Onu takip eden madde okundu. Anlaşıldı ki o 
ahkâm hususî müesseselere aittir ve hususî müesse
seler yalnız % 10 ceza vermekle iktifa edecekler
dir. Eğer bu esbabı mucibe bu şekil ve surette zap
ta geçdikten sonra madde aynen kabul olunursa, 
Refik Şevket Beyefendinin korktukları nokta ta
mamen karşımıza gelir, dikilir ve İhsan Beyefen
dinin mütaleaları asla tatbikat sahasına geçemez. 
Bendeniz hâkim olsam derim ki : Bütçe Encümeni 
Reisi ki - bu maddeyi yazan onlardır - hususî müesse
selere ait olan madde ile mütenazır olsun diye mad
deyi böyle yazdık diyor. O halde yapılacak şey, % 
10 zam vermekten ibarettir. Demek ki encümen; 
memurların da ayrıca tatbikata maruz kalmamala
rını iltizam etmiştir. Maliye Encümeni Mazbata 
Muharriri Beyefendinin mütaleaları yalnız müta-
leadan ibaret kalır. Meclisi Âli bu şekil ve surette 
kabul etmiştir, mütaleasına varırım. Onun için 
bendenizce bu esbabı mucibe bu şekil ve surette 
zapta geçtikten sonra bunu evleviyetile teyit et
mek lâzımdır. Memurların vaziyeti her halde hu
susî müesseseleri temsil edenlerin vaziyetile tamamen 
farklıdır. Devletin maruz kaldığı bu günkü buhran 
karşısında onların bu vaziyeti daha iyi hissetmele
ri lâzımdır. Vazifelerinin hususî müesseseler me
murlarından büsbütün başka, olması lâzımdır. O-
nun için bilhassa vaktinde kesmiyenler fıkrası var
dır. Bendenizce bunda dahi vazifeyi ihmal ve tera-
hi olduğunnu tebarüz ettirmek için ya Refik Şev
ket Beyefendinin buyurdukları gibi ayrıca tabir 
kullanılmalıdır. Yahut bendenizin arzettiğim gibi; 
ayrıca lüzum görülürse haklarında ayrıca kanunî 
takibat yapılsın. 

Hamdi B. (Yozgat) — Lüzum görülürse olmaz. 
Hakkı Tank B. (Devamla) — Meclisi Âli noktai 

nazarına hâkimdir. Son cümle olarak arzedeyim ki 
bu takrir reddolunursa aksi noktai nazarı Meclisi 
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Âli kabul etmiş olur ve memurlar yalnız % 10 ce
za vermekle iktifa etmiş olurlar. 

Yusuf B. (Denizli) — Muhterem arkadaşlar; 
vazifei memuriyetini sui istimal eden memurlar 
hakkında kanunlarımızda ahkâm mevcuttur. Her 
şeyde mutlaka bir ceza tertip etmek doğru değil
dir. Ahkâmı umumiyemiz mevcuttur. Mememurı-
yet vazifelerini sui istimal edenler hakkında öte-
denberi nasıl takibat yapılıyorsa bunda da aynı 
surette takibat yapmak lâzımdır. Her şeyde böyle 
ayrı ayrı ceza tertip etmek doğru değildir. Bende
niz bu takririn reddini teklif ediyorum. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Encümen noktaı 
nazarını ifade etsin efendim. 

Reis — Müsaade buyruımz efendim; takrir tek
rar okunacak. 

(Hakkı Tarık Beyin takriri tekrar okundu) 
Reis — Altıncı maddeye (ve haklarında kanunî 

takibat yapılır) fıkrasının ilâvesi teklif ediliyor. 
Şimdi maddeyi bu fıkra ile birlikte reye arze-

diyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

(Yedinci madde tekrar okundu) 
Reis — Yedinci madde hakkında mütalea var 

mi efendim? 
Hakkı Tank B. (Giresun) — Bordroyu vermek

le parayı tediye etmeği ayni zamana getirmek 
mümkün değil mi? Y^ani, hem para hem bordro
yu beraber versin. 

Maliye vekili M. Abdülhalik B. ( Çankm ) — 
Hem bordroyu, hem parayı birlikte vermek bittabi 
daha iyidir. 

Abdülhak B. (Erzincan) — Efendim; yedinci 
maddede hasıl olan bir şüphemi halletmek sitiyo-
rum: Burada deniliyor ki, ikramiye tazminat te
mettü gibi şeyler, tediye zamanında katolunur. 
Binaenaleyh ikramiye denince; memurlarımızın 
bazılarına 30 seneyi ikmal ettiklerinden dolayı te
kaüt olduklarında bir ikramiye veriliyor. Bittabi 
bu kanunun çıkacağını bilmiyenler vardır. Bilhas
sa Ankarada da bu mümkündür. Taşrada bulunan 
bir memur için muamelesini takip etmek imkânı 
da yoktur. 

Buradaki tediye kelimesile; evvelce tekaütlüğü 
tasdik edilmiş bir memurdan, tekaüt ikramiyesini 
alırken bu kanun mucibince bu vergiyi katedecek 
mi, etmiyecek mi? tabiî bu icra sahasında hasıl ola
cak bir şekil olduğu için bilhassa Maliye vekili 
Beyefendinin ne düşündüklerini anlamak istiyo
rum. 

Reis — Madde hallediyor efendim. 
B. E. R. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Ab

dülhak Bey arkadaşımızın temas ettikleri mesele 
vakıa bu maddede de geçen tediye kelimelerinden 
istidlal olunabilirse de bütün bu iltibasları bertaraf i 
etmek için muvakkat madde getireceğiz, matbu 
metinde yoktur. Sırası geldiği zaman arzedilecek-
tir. Bu meseleyi hallediyor. 

Abdülhak B. (Erzincan) — Efendim; metinde 
olmadığından bendeniz metini nazarı itibare ala

rak sordum. 
Reis •— Yedinci maddeyi kabul edenler . . . Et

miyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 8 — Aylık bordroları vaktinde ver-

miyenlerin istihdam ettikleri şahıslara ve beyan
name vermiyenlere ait istihkaklar ve bunlara isa
bet eden vergi miktarları resen takdir ve tarh ve 
bir misil zam ile ve tekerrür halinde iki misil 
zam ile tahsil olunur. 

Naci Pş. (Cebelibereket) — Efendim, sekizinci 
maddede bir misil zam, tekerrürü halinde iki mi
sil zamla tahsil olunur deniyor. Müteakip madde
de; üç misil zam teklifi vardır. Bu zamları ben
deniz çok yüksek buluyorum. Halkımızın biraz 
masum beceriksizlikleri malûmdur. Halkımızın 
ekseriyeti külliyesi para bolluğunda da değildir. 
Masumlukla düşünülecek hatalar şayanı merha
mettir. O itibarla ceza nevindeki bu zamların bu 
kadar yüksek olmaması belki münasip olur diye 
düşünüyorum ve yüzde on, yirmi, otuza indiril-
bir takrir veriyorum^ 
meşini muvafık gibi görüyorum; bu hususta da 

Reis — Şu halde Paşa Hazretlerinin takrirleri 
yalnız sekizinci maddeye ait değildir. Onu mütea
kip maddelerde mevzubahs olan cezalar vardır. Bu
nun için müsaade ederseniz evvelâ takriri reye ar-
zedeyim, o nisbet kabul edilirse maddelerin metni 
öyle olur. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı-
n ) — Buradaki cezalar doğrudan doğruya bor
droyu vermiyenler, ihbar etmiyenler hakkında
dır. Memurlar için ayrıca ceza takibatı yapılıyor, 
bunlar için o mevzubahs değildir, yalnız bir para 
cezası vardır. îki misil fazla görülüyorsa bir mi
sil olabilir, fakat yüzde on çok azdır. 

Hamdi B. (Mersin) — Yüzde elli ile faize ve
rilebilir. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Sekizinci maddedeki (satır 5) bir misil yerine, 

yüzde 10; iki misil yerine yüzde 20; 
Dokuzuncu maddedeki (satır 3) üç misil yerine, 

yüzde otuz kabul buyrulmasını arz ve teklif ederiz 
efendim. 

Cebelibereket Cebelibereket 
H. Basri Naci 

Reis — Takriri kaftul edenler . . . Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. Sekizinci maddeyi kabul eden
l e r . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Aylık bordrolarda veya beyan
namelerde istihkaklar noksan gösterilir veya ket-
medilirse vergi resen takdir ve tarh ve üç misil zam 
ile tahsil olunur. Tekerrürü halinde başkaca yirmi 
beş liradan aşağı olmamak üzere istihdam edene 
ağır para cezası hükmolunur. 

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

MADDE 10 — 7, 8 ve 9 uncu maddelerde yazılı 
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bordro vermekle mükellef eşhasa ait zamlar istih
dam edenlere ait alıp bunların istihdam edilenlere 
rücu hakkı yoktur. 

Reis — Mütalea yoktur. Onuncu maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen-
l e r . . . Onuncu madde.kabul olunmuştur. 

MADDE 11 — Bu kanun mucibince icra olu
nacak resen takdir ve tarhlarda ve buna karşı ka
nunî yollara müracaatta verginin ve zamların 
tahsilinde ve sair meskût bırakılan hususlarda ka
zanç vergisi kanununun hükümleri dairesinde mu
amele olunur. 

Rahmi B. (Sivas) — Arkadaşlar; bu maddede 
deniyor ki (verginin ve zamların tahsilinde kazanç 
vergisi kanununun hükümleri dairesinde muamele 
olunur). 

Bendenizin bundan anladığım bu vergiyi maa-
şatın ve ücretlerin tediyesi zamanında alacağız. 
Yani tediye esnasında tahsil olunacaktır. Şu hal
de madem ki işi tediyeye bırakıyoruz, verginin 
tediye edilen miktar üzerinden alınması lâzım ge
lir. 

Malûmu Âlinizdir ki memurlar bir kazanç vergisi 
veriyorlar. Binaenaleyh kazanç vergisi çıkarıldık
tan sonra kalan maaşı alıyorlar. Memur eline ge
çen ; kazanç vergisinden mütebaki kalan miktar
dır. Kanunun maddesinde şunu anlıyorum ki ver
gi; kazanç vergisi istisna edildikten sonra alına
caktır ve adalete makrun olan da budur, onun için 
Maliye vekilinden böyle midir, diye soruyorum. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı) — Vergi doğrudan doğruya derecelerin esas is
tihkakı üzerindendir. Yani vergiyi kazanç vergisi 
çıktıktan sonra alacağız. 

Reis — Şu halde on birinci maddeyi reye ar
zediyorum., Kabul edenler . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12 — Bu kanun 1 kânunuevvel 1931 
tarihinden muteberdir. 

Reis — Rahmi Beyin takriri vardır, onu oku
yoruz. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Mevsim ınünasebetile maaşlı ve ücretli bütün 

memur ve müstahdemler kânunuevvel maaşını kar
şılık tutarak kışlık tedariki yapmış olduklarından 
kanunun meriyeti hakkındaki 12 inci maddenin âti
deki şekilde tadilini teklif ederim. 

Bu kanun 1 kânunusani 1932 takvim senesi ip
tidasından mer'idir. 

Sivas 
Rahmi 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı) — Rahmi Beyefendi mütaleatı umumiye esna

sında takrirlerinin esbabı mueibesini Heyeti Celi-
lenize izah buyurdular. Çok sıkıntımız olmasay
dı fikirlerine bendeniz de taraftar olurdum. Fakat 
büyük sıkıntı içerisinde bulunduğumuz için yedi, 
sekiz yüz bin liradan uzak bulunmağı muvafık bul
madık ve bu hükmü kânunuevvel maaşından müs
tefit olalım diye koyduk. Maddenin olduğu gibi 
kabulünü rica ederim. 

Rahmi B. (Sivas) — Takririmi geri alıyorum 
efendim. 

Reis — Rahmi Bey takririni geri aldılar. On 
ikinci maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
On ikinci madde kabul edilmiştir. 

Salâhattin B. ( Kocaeli ) — Efendim, muvak
kat madde meriyet maddesinden evvel gelmelidir. 

MUVAKKA MADDE — Bu kanunun meriyete 
girdiği tarihten evvel tahakkuk ettiği halde tesviyesi 
bu tarihten sonra yapılan maaş, ücret ve yevmiye
ler- vergiye tabi değildir. 

İkramiye, tazminat, temettü ve saire gibi mu
kannen olmıyan istihkaklardan meriyet tarihinden 
sonra tediye edilenler - bu tarihten evvel tahakkuk 
etmiş olsalar dahi - vergiye tabidirler. 

Reis — Mütalea var mı efendim. Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 13— Bu kanunun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Necip Ali B. ( Denizli ) — Efendim, bu kanu
nun hüküm ve şümulü Büyük Millet Meclisi, Riya-
seticümhur ve Divanı Muhasebat bütçelerine de 
şamil ve sarihtir. Binaenaleyh maddenin bu ka
nunun hükümlerini icraya Büyük Millet Meclisi 
ve İcra Vekilleri Heyeti memurdur suretinde ta
dilini teklif ediyorum. 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane ) — 
Buna ne bir sebep ve ne de bir lüzum vardır. Böyle 
bir teamül de yoktur. 

Reis — Efendim; böyle bir teamül yoktur. 
Necip Ali B. ( Denizli ) — Pek âlâ efendim, 

teklifimi geri alıyorum. 
Reis — Şu halde maddeyi yazıldığı veçhile re

yinize arzediyorum. Maddeyi kabul edenler . . . Ka
bul etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun Heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. Arkadaşlar' reylerini lütfen 
istimal buyursunlar. 

Rey toplama muamelesi hitam bulmuştur. Neti-
cei arayi tebliğ ediyorum. İktisadî buhran vergisi 
kanununa 217 zat rey vermiştir. Muamele tamam
dır. Kanun 217 rey ile kabul edilmiştir. 

Perşembe günü saat 14 t e içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 13,30 

Ö ^ 



İ : 8 3 0 - 1 1 - 1 9 3 1 C : 2 

İ k t i s a d î b u h r a n verı j i s i U m u m u n a v e r i l e n r e y l e r i n u e t i e e s i 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

317 
217 
217 

0 
0 

99 
1 

[Kabul edenler J 

Adana 
Ömer Resul B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

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

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasih B. 

Aıiciıı 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 

. Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuııri B. 
İbrahim Yörük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 

Pertev Etei B. 
Vasfi Memet B. 

Bay azıl 
Halit B. 
ihsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri.B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

(Janokk(de 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 

İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Di'. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Biyarbckir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

E l âzız 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Menıdııh Şevket B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlıı Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Anlcp 
Reşit B. 

Şahin B. 
Giresun 

ihsan Pş. 
Kâzım B. 

Gümüşüne 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Uakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 
Hamdi B. 
Hasan Vasfi B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziynettin B. 

İzmir 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turhan B. 
İbrahim B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. 

9 5 -



I : 8 30-11-1931 C : 2 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tcvfik B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

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

Kütahya 
ibrahim B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Kani B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
trfan Ferit B. 

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

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 

Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Hamdi B. 
ismail B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
E t em B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettirr B. 

»Şf. Karalıisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 

Vasfi Raşit B. 
Tekirdağ 

Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karalıisar 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 

Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Haeim Muhittin B. 
Kâzım Ps. 

/ Reye iştirak et in iy enler J 
Bilecik 

Salih B. . 
Bolu 

Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

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

Bursa 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Talat B. 

Denizli 
Necip Ali B. 1 

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

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

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

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşüne 
Edip Servet B. 

Utantyd 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Salah Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
(V.) 
Halil B. 
Kâmil B. 

Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdı B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (Rs. V.) 

İsparta 
Mükcrrem B. 

Kars 
Faik B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Riza B. 
Velet B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 

Konya 
Kâzım B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Muhlis B. 

Memet B. 
Rasim B. 

Malatya 
tsmet Pş. (Bş. V.) 

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

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. *• 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yûnus Nadi B. 

Niğde 
Galip B. 

Ordu 
Recai B. 
Şevket B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 

Memet Hacıyunus B. 
Siirt 

Mahmut B. 
Sinop 

Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Urfa 
Mahmut B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 



* 



Sıra NQ 17 

Millî iktisadiyatı koruma vergisi hakkında l/l74 numaralı 
kanun lâyihası ve Maliye, Adliye ve Bütçe Encümenleri 

mazbataları 

T. C 
Başvekâlet 2- 11 - 931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6/4095 

1$. M. M. Yüksek lt<>iKİi(jiıtc> 

Millî iktisadiyatı koruma vergisi hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 15/1 1/931 tarihli ıçtimaında tadilen Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasıııı rica ederim efenbim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Dünya, büyük bir iktisadî buhran geçirmektedir. Bu buhran umumî, şamil bir manzara 
arzetnıekte olduğu gibi her memleketin dahilî hayatında da derece derece mahsustur. İçinde 
yaşadığımız günler, umumî hayata taallûk eden işlerin daima iktisadî hayatın icabatile hema-
henk olmasını emretmektedir. 

Bütçe tevazününde olduğu gibi, iktisadî muvazeneyi de büyük bir dikkat ve ihtimamla 
temine çalışan Hükümet, dünya iktisadiyatının geçirmekte olduğu bu sarsıntı karşısında gerek 
millî paramızı, gerek millî iktisadiyatımızı korumak için icap eden bütün tedbirleri almak 
mecburiyetindedir. Bu tedbirler 1932 malî senesine ait bütçenin tesbiti sırasında ehemmiyetle 
nazarı itibara alınacak isede vaziyet içinde bulunduğumuz malî sene içinde başkaca ve âcil 
bazı tedbirlere müracaatı zarurî kılmaktadır. Bu tedbirler cümlesinden olmak üzere, millî 
iktisadiyatı koruma vergisi unvanı altında muvakkat mahiyette bir vergi ihdası derpiş edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti hudndu dahilinde çalışan kâffei hizmet erbabı bu vergi ile mükellef tutul
muştur. Devlet teşkilâtına dahil en yüksek makamlardan en küçüğüne kadar bilâ istisna her şahıs 
bu vergiyi vereceği gibi, Devlet teşkilâtı haricinde kalan hakikî veya hükmî şahıslar nezdinde 
veya onlara merbut olarak çalışan hizmet erbabı da avnı suretle ve aynı nisbetler üzerinden 
vergi vereceklerdir. Devlet uzviyetinin ve millî iktisadiyatın müdafaası için, memlekette 
yaşayan ve muayyen bir bedel mukabilinde bir yere merbut olarak çalışan her şahıs için 
gıda maddelerindeki ucuzluk nazarı dikkate alınarak bu mükellefiyet tesis olunmuştur. Vırgi-
nin muvakkat mahiyette olacağı mülâhazasile kazanç vergisi ile tevhidi cihetine gidilmemiştir. 
Projede asgarî maişet seviyesi olarak, ayda 30 lira ve ondan daha aşağı, istihkakı olan 
şahısların maaş, ücret ve yevmiyeleri vergi mevzuu haricinde bırakılmış ve bu suretle 
kazançları ancak maişetlerini temine kifayet edecek derecede olanlar mükellef tutulmamıştır. 
Keza hiç bir yere merbut olmıyarak seyyar halinde çalışan serbest mesaî erbabı ile ziraatte 
müstahdem işçiler ve rençberler bu vergiden muaf tutulmuştur. 
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Bu vergi tahakkukatmda ve nıektumatında ve kanunda sakit olan sair ihtilâf ve itiraz 

mevzilerinde umumî kazanç vergisi kanunundaki hükümlerin tatbiki muvafık olacağı düşü
nülmüş, lâyiha bu esasa göre ihzar olunmuştur. 

Maliye Encümeni mazbatası 

24 -XI -Mil 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 21 - XI - 1931 tarih ve 6/4095 numaralı tezkeresile Büyük Meclise takdim ve en
cümenimize havale buyrulan millî iktisadiyatı koruma vergisi kanunu lâyihası encümenimizde Ma
liye vekili Abdülhalik Beyin huzurile tetkik ve mütalea olundu: 

İktisadî buhranın memleketimize isabet eden tesirlerini ve bunlar muvacehesinde de alınması 
lâzım gelen acil tedbirleri mütaleada encümenimiz Hükümetin fikrini tutarak 1932 senesi bütçesinin 
tesbiti esnasında nazarı itibare alınacak tedbirlere tekaddüm eden bu verginin vazü ihdasını ve ver
gideki esas hatları kabul etmiştir. 

Ancak hakikî veya hükmî şahıslara merbut ve müstahdem olanların millî bir koruma vergisi
ne tabi tutulmasına mukabil hakikî veya hükmî şahısların da bu vergiye tabiiyeti mülâhaza olu-
nabilirse de bu cihetin Meclise tevdi edilen kazanç kanuni!e birlikte mütalea edilmesi ve alelhusus 
iktisadî buhranın bu kabîl müesseselerle teşebbüs erbabına yüklettiği ağır vaziyetin daha geniş bir 
tetkika tabi tutulması esası nazarı itibare alınmıştır. 

Kanunun heyeti umumiyesi kabul edilerek maddelere geçilmiştir. 
Madde 1 — Birinci madde ibareye vuzuh vermek için (her hangi bir nam ile olursa olsun bir 

bedel veya ayin mukabilinde çalışan bilûmum şahısların istihkakı ) tabiri ( aidat, ihtisas zammı) 
kelimelerinden sonra getirilmekle bu kabîl çalışanların mutlaka hakikî veya hükmî şahıslara merbut 
olarak çalışmış olmaları tasrih edilmiştir. 

Bazı hususî bütçelerde (ihtisas zammı) namile ayrıca da bir ücret verildiği nazarı itibare alına
rak maddeye ilâve olunmuştur. 

Harcırahlar masarifi hakikiyeden ibaret olduğu gibi harcırah yevmiyelerde Devlet memurlarına 
verilen mesken bedelleri de esasen ihtiyaca ancak tekabül edecek derecede ve bir masraf mukabili 
olduğundan vergiye tabi olmaması esası kabul edilmiş ve maddeye o şekilde bir fıkra ilâve olun
muştur. 

Madde 2 — Bu madde istisnalara aittir. (A) fıkrasında eski tekaüt kanununa nazaran tahsis 
edilen maaşların vergiden istisnası mevzubahs olup encümen bunu da 8 haziran 1930 tarih ve 1683 
numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanunundan evvelki kanun ve hükümlere göre tahsis edilen as
kerî ve mülkî tekaüt, yetim ve dul maaşları tarzında ifade etmiştir. 

Buraya ayrı bir fıkra olarak hidematı vataniye maaşlarının da vergiden istisnası ilâve edil
miştir. 

Madde 3 — Bu madde nisbetlere aittir. 
Encümenimiz nisbetlerin ilk iki haddini Hükümetin teklifi veçhile kabul etmiştir. 
Ancak maişet hayatındaki iktisat ve itidal ile esbabı mucibede dahi izah edildiği veçhile vergi

nin millî iktisadiyata yapacağı tesir mülâhaza olunarak üçüncü hat olan yüzde (14) yüzde (15) 
olarak artırılmış ve dördüncü hat için de yüzde yirmi kabul edilmiştir. 

Maddedeki asgarî maişet vergisi olarak tayin edilen ve vergiden muaf tutulan otuz 
lira muafiyet haddi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 4 — Maddenin ilk fıkrasındaki ( İstihkak erbabına ) tabiri fazla görülerek tay
yedilmiş! ir. 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Karar No. 4 
Esas No. 1/174 



- 3 -
Madde, mülhak ve hususî bütçelerin her ay muntazaman maaş verdiklerine göre tanzim 

edilmiş olup halbuki bazı hususî bütçeler maaşlarını teahhürle verdiklerinden maddenin her 
ihtimale nazaran tatbik edilebilmesi için (Her ay ) kelimeleri tayyolunarak verginin her te
diyede tevkifi esası kabul olunmuş ve bu suretle de (Ertesi ayın ilk haftasında) tabiri 
( Bir hafta zarfında ) cümlesile tebdil olunarak tevkifatın mal sandıklarına bu müddet zarfın
da tesviyesi lüzumu tasrih ve madde o şekilde tadil olunmuştur. 

Madde 5 — Maddenin ilk şeklinde ücret veya maaş tediye edemiyen veya bunu geciktiren 
hakikî veya hükmî şahısların beyanname vermiyeceği manası anlaşıldığından maddenin ilk 
fıkrasındaki ( Tevkifat ) kelimesi yerine ( Tahakkukat ) kelimesi konulmuş ve tatbikatta 
zuhur edecek bir çok ihtilâflara meydan bırakılmamak üzere fıkra tadil edilmiştir. 

Maddenin son fıkrasında bordroyu vaktinde vermiş olupta tediyatı vaktinda ifa etmiyen-
ler için Hükümetçe yüzde yirmi beş zam yapılması teklif olımmuşsa da esasen bu kabil 
tahakkukat, tahsili emval kanununa tevfikan pek kısa bir zamanda tahsil edileceğinden bu 
gibi ahvalde kazanç ve muamele vergisi kanunlarında olduğu gibi (Yüzde on ) zam yapıl
ması kabul edilmiştir. 

Madde € ve 7 — Bu maddelerde ki ceza miktarlarının ifadesindeki müphemiyeti gidermek 
için bütün tabirler (Misil zammı ) şeklinde tasrih edilmiştir. 

Madde 8 — Beşinci maddedeki zam cezasının dahi müstahdemlere raci olmaması esası kabul 
edildiğinden bu maddenin hükmü beşinci maddeye de teşmil ve maddenin ifadesi vuzuh için kıs
men tadil edilmiştir. 

Madde 9 — Bu maddedeki (kazanç vergisi kanununun umumî hükümleri) tabirinden umumî 
kelimesi kaldırılarak kanunun umumî ve hususî bütün hükümlerinin, meskût ahvalde tatbiki der
piş edilmiştir. 

Madde 10 — Maddedeki (misil cezaları) tabiri (zam cezalan) olarak tebdil edilmiştir. 
Madde 11 — ve 12 — Aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi mucibince Adliye Encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Reis M. M. Kâtip Âza Âza Âza 
Çorum Bayazıt İsparta izmir Kütahya Mersin 
ismet İhsan Kemal Turan Kâmil Ömer Hamdı 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 28 -XI -1931 
Karar No. 7 
Esas No. 1/174 

Yüksek Reisliğe 

Millî iktisadiyatı koruma vergisi hakkında Maliye vekâletince hazırlanan kanun lâyihası Başve
kâletin 21 - XI -1931 tarih ve 6/4095 numaralı tezkeresile encümenimize tevdi edilmekle Maliye En
cümeninin tadilâtı ve esbabı mucibe mazbatasile birlikte Maliye vekili Abdülhalik ve variadt umum 
müdürü Cemil Beylerin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Maliye vekâletinin esbabı mucibe lâyihasile Maliye Encümeninin mazbatasında dermeyan edi
len mütaleat ve Vekil Beyin bu bapta verdiği izahat üzerine encümen, umumî iktisadî buhrandan 
bütün memleketler gibi memleketimizde büyük mikyasta müteessir olduğundan gerek bütçe teva
zününün ve gerek memleketin umumî iktisadiyatını bu buhrandan korumanın temini için tanzim 
edilen lâyihayı esas itibarile kabule şayan görmüştür. 

Lâyihanın maddelerini müzakereye geçmezden evvel kanunun unvanının değiştirilmesi ve teklif
te gösterilen unvanın maksadı ifade etmediği yolunda münakaşa cereyan etmiş ve (iktisadî buh-
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ran vergisi) denilmesi hakkında azadan Refik Şevket Beyin teklifi ekseriyete iktiran etmiyerek lâ
yihadaki unvan ipka edilmiştir. 

Birinci maddenin yazılış tarzında iğlâk gören encümen, meclisi idarelere verilen temettüün mat
rah ittihazında tatbikatta kolaylığı mucip olmaküzere gerek şirket ve gerek sair müessesat meclisi 
idarelerinde bulunanlara esas mukavelename veya nizamname.leri.le verilecek temettü hisselerinin 
vergiye tabi olacağını tasriha lüzum görmüştür. 

Maddenin son fıkrasındaki harcırah ve harcırah yevıııiyelerile mesken bedellerinin vergiden 
hariç, tutulmasının vergiden istisna edilen hususa ti tadat eden ikinci maddeye ilavesi münasip görü
lerek bu fıkra birinci maddeden kaldırılmıştır. 

İkinci madde ibare tebdillerde aynen kabul edilmiştir. Bu maddenin D fıkrasının Refik Şev
ket Beyin (Çiftçi ve çiftçilikte müstahdem işçiler) suretinde yazılması hakkındaki teklifi (Ziraî iş
lerde müstahdem işçiler ve rençberler) cümlesinin daha şümullü olmasına binaen istihdar olunan 
maksadı daha fazla temin edeceği mütaleasile aynen ipkası ekseriyetle muvafık görülmüştür. 

Üçüncü maddede vergi nisbetlerini gösteren fıkralar müterakki bir nisbet esasına istinant etti
ğinden hadlerin her kısmı için ayrı bir nisbet üzerine hesap edilmesi kanunun maksadına daha mu
vafık görüldüğünden o suretle tadilât yapılmıştır. 

Üçüncü maddenin muhtelif cihetlerden vergiye matrah olacak istihkakların ne suretle hesap 
edileceğine dair olan fıkrası muvakkat görüldüğünden tavzih edilmiştir. 

Yine bu maddede daimî hizmet mukabili olmıyarak maaş, tahsisat^ yevmiye ve ücretten ma
ada bazı şirketlerden alınacak temettü, ikramiye ve hizmetine nihayet verilen bir müstahdeme 
verilen tazminat ve mürakiplik ücreti gibi paraların yekûnu üzerinden ayrıca verginin tahakkuk 
ettirilmesi muvafık görülmüş ve bu noktai nazara Hükümetçe de iştirak edilerek buna ait fıkralar 
o suretle tertip edilmiştir. 

Bazı mahallerde örf ve teamül icabı olarak daimî müstahdemlerin ücuratı yıllık ve altı ve üç 
aylık olarak verildiği nazarı teemmüle alınarak tatbikatta müşkülâtı mucip olmamak üzere bu ka
bil müstahdemlerin istihkakları tediye tarzına bakılmaksızın aylık üzerinden tahakkuk ettiril
mesi lüzumu tasrih olunmuştur. 

Ayniyatın kiymetlendirilmesi hakkında piyasa rayicinin esas olması maksadı temine kâfi görül
müş ve borsa olan ve borsaya dahil bulunan mevadın piyasa rayici borsa fiatı olacağı tabiî bu
lunduğundan lâyihanın bu fıkrasındaki borsaya müteallik olan cümleler çıkarılmıştır. 

Dördüncü maddenin ikinci fıkrasında mülhak ve hususî bütçelerden tesviye olunan istihkak
ların vergi tevkif atını vaktında vermiyen muhasebeciler hakkında faiz alınması ve tekerrüründe 
para cezasına mahkûm edilmeleri yolundaki hükmü encümenimiz; gerek yüzde beş faizin ve gerek 
tekerrür halinde para cezasının kuvvetli bir müeyyide olmıyacağı kanaatile bu hareketi memuri
yet vazifesini ihmal mahiyetinde görerek umumî ceza hükümlerine göre haklarında muamele ya
pılmak üzere bu gibi muhasebeciler için kanunî takibat yapılmasını daha müessir bir hü
küm addile fıkrayı o yolda"tadil eylemiştir. 

Beşinci maddeye Encümenimiz yukarıda izah edilen ve daimî hizmet mukabili olmayıp tazmi
nat ve temettü kabilinden olan istihkaklara ait verginin tediye zamanında tevkif ve beş gün içinde 
ödenmesine dair bir fıkra yazmıştır. 

Yine bu maddeye hakikî ve hükmî eşhasın nezdlerinde istihdam edecekleri kimselerden bu vergi 
ile mükellef olanlarının esamisini muhtevi tanzim edecekleri bordroyu varidat idarelerine tevdii 
mukabilinde bedava bir ilmühaber verilmesini rmıamelenin selâmeti noktasından hazine ve mükel
lefler için faydalı bir tedbir telâkki eden encümen, maddeye bu yolda bir fıkra ilâve etmiştir. 

Altıncı maddedeki cezaen alınacak verginin nisbetl eri fiil ile ceza arasında aranılması zarurî 
olan teadülü temin için dörtten ikiye tenzil edilmiştir. 

Aylık bordrolardaki istihkakları noksan gösteren veya ketmedenler hakkındaki hükümlerden 
bahis olan yedinci maddede birinci defasında dört misil cezanın üçe tenzili ve tekerrür halinde para 
cezasının ancak asgarî haddi tayin edilerek keyfiyetin mahkemenin takdirine bırakılması temini 
madelet noktai nazarından muvafık görülmüştür. Bu ağır para cezasının sulh mahkemeleri ta-

http://nizamname.leri.le
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rafından hükmedilmesinin maddede tasrihi teklifi ekseriyete iktiran etmiverek umumî hükümlere 
»öre vazifedar mahkemelerin işe bakacakları mütalea edilmiştir. 

Sekizinci madde cezaen iki ve üç misil olarak alınacak verginin istihdam edilenlere rücu hakkı 
olmamak üzere istihdam edenlere aidiyeti esası encümenimizce de muvafık görülmüş ve aneak 
mahkemece hükmolunacak cezanın mahkûmdan istifası tabiî olduğundan keyfiyetin maddede 
tasrihi zait addedilmiştir. 

Dokuzuncu maddedeki itirazlar tabirinden maksat itiraz, istinaf ve temyiz tarikleri olduğuna 
nazaran bunun (kanunî yollar) cümlesile ifadesi münasip görülmüş ve vergi ve zamların tahsili şekli 
de tahsili emval kanununa göre olacağından dokuzuncu madde ona göre yazılmış ve onuncu madde 
bu sebeple zait olduğundan tayyedilmiştir. 

On birinci madde aynen kabul ve on ikinci madde de kanunun icrası bütün devlet teşkilâtını alâ
kadar ettiğinden Adliye ve Maliye vekilleri tabiri İcra vekilleri heyeti şekline ifrağ olunmuştur. 

Encümenimizce yapılan tadilât dairesinde lâyihanın kabulüne karar verilmekle havale muci
bince Bütçe Encümenine tevdii arzolunur. 

Ad. En. Reisi 
Manisa 

Mustafa Fevzi 

Âza 
Kayser i 
S. Azmi 

M. M. 
Kocaeli 

Salâhattin 

Âza 
Kar s 
Nazif 

Kâ, 
Yozgat 

A. Hamdi 

Âza 
Konya 

T. Fikret 

Âza 
Balıkesir 

Vasfi 

Âza 
Kayseri 

Reşit 

Âza 
Antalya 
Haydar 

Âza 
Manisa 

Refik Şevket 

Âza 
Anta lya 
Numan 

Âza 
Tokat 

Nazım 

Âza 
Erz incan 
Abdülhak 

Âza 
Trabzon 

Raif 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. li. M. M. 
Bütçe Eniümeni 

M. No. 12 
Esas No. 1/174 

26 - XI - 1931 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 21/X1/1931 tarih ve 4095 numaralı tezkeresile Büyük Meclise takdim olunup Ma
liye ve Adliye Encümenlerinin tadilâtı ve esbabı mucibelerile beraber encümenimize havale buyru-
lan (millî iktisadiyatı koruma vergisi) kanun lâyihası Maliye vekili Mustafa Abdülhalik Bey ha
zır bulunduğu halde encümenimizde dahi tetkik ve müzakere olundu. 

Tetkikatı neticesinde encümenimizin kanun lâyihası hakkında hasıl eylediği umumî kanaatleri ve 
yapılmasını muvafık bulduğu tadilâtı aşağıda arzediyoruz: 

Hemen bütün memleketleri şümulü hududu dahiline alan iktisadî buhran ve tek'.liübatm vuzuh 
ve sarahatle görülmesi mümkün ohıııyan netayici muvacehesinde azamî teyakkuz ve dur endişi ile 
hareket etmek ve ittihazı lâzım gelen tedbirlere tevessül eylemek umumî vaziyetin ibram eylediği 
hakikatlardandır. 

Bu icaplara ittiba ederek Hükümetimizin hadisatı önlemek ve büyük sarsıntıları vukuundan ev
vel ber taraf etmeğe teşebbüs eylemesi memleket işlerinde takdir ile karşılanacak bir ihtimamı ifa
de eylemektedir. 

Büyük tedbirler büyük fedakârlıklara mütevakkıf olduğuna ve bu fedakârlıkların bütün vatan
daşlar tarafından seyyan bir nisbet dahilinde demlide edilmesi zarurî bulunduğuna nazaran lâyiha
nın istihdaf eylediği mevzu ve matrahın ve tesbit eylediği vergi nisbetlerinin bu gayeye doğru yak
laştıracak mahiyette bulunduğu da aşikârdır. 

Hükümetin esbabı mucibesinde mevcut ve çok güzel ifade edilmiş olan «içinde yaşadığımız gün
ler, umumî hayata teallûk eden işlerin daima iktisadî hayatın : icabatile hem ahenk olmasını emret
mektedir.» Prensibi bizde, bütçe muvazenesini her zaruretin fevkinde tutmak suretile itti
haz olunan esaslı tedbirlerden başka daha anı ve şamil tedbirlerin ittihaz ve Büyük Meclisin 
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tasvibine arzolunacağı kanaatini hasıl eylemiştir. (Uinün icaplarına göre ittihazı zarurî olan 
tedbirleri ihtiva edecek lâyihaların bir an evvel gönderilmesine intizar etmekteyiz. 

Bu umumî mülâhazattan sonra encümenimiz gerek iktisadî vaziyetimizin ve gerek itti
haz olunan iktisadî tedbirlerin netayici olarak tahassul edecek bütçe açığını kapatmağa 
yardım etmek üzere Hükümetçe teklif olunan lâyihayı esasatı ve umumî hututu itibarile mu
vafık görerek maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Madde 1 — Bu madde hakkında ibarenin yazılışına göre varit olabilecek anlayış ihilâf-
larını bertaraf etmek üzere cüzi tadilâtla Adliye encümeninin teklif eylediği metin kabul olun
muştur. 

Madde 2 — Hidematı vataniye tertibinden maaş alanların yanı başında istisnalar meya-
nına yeni tekaüt kanunu ile de tekaüt edilen harp malûllerinin dahi tasrihan ilâvesi mu
vafık . görülerek bu istisnayi ifade etmek üzere bu maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Yine bu madde de « Bir ay zarfında maaş, ücret, yevmiye namile aldıkları mebaliğ otuz lira 
ve andan aşağı olanlar» fıkrasına «Ankara şehri için bu had altmış liradır» kaydi ilâ
ve edilmiştir. 

Filhakika Ankara şehri maişet şeraiti itibarile memleketimizde en pahalı addolunan şe
hirlere nisbetle de hususî bir vaziyet arzetmektedir. Bu şehirde yaşama şeraitinin ve bil
hassa mesken sıkıntısının diğer şehirlerimizdeki vaziyetlere yaklaşmış bulunacağı zamanın hu
lulüne kadar bilhassa küçük maaş erbabına bazı kolaylıklar temin etmek zaruridir. 

Maddenin harcırah ve yevmiyelerle mesken bedellerine ait olan fıkrası, mesken bedellerinin 
istisnadan istifade edecek olan kısmının otuz liraya kadar olanı kaydile takyidi münasip görülerek 
tadilen kabul olunmuştur. 

Bundan başka vergiye tabi olan tazminatların hizmet mukabili olarak verilecek tazminatlar ol
duğu birinci maddede tasrih edilmiş ise de her hangi bir anlayış ihtilâfını bertaraf etmek üzere 
vergiye tabi tutulmıyacak tazminatların tasrih edilerek müstesnalar meyanında gösterilmesi faydalı 
telâkki edilmiş ve bunları ifade etmek üzere maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Madde 3 — Bu madde biri vergi nisbetlerini ihtiva eden kısımdan ve diğeri maddenin mabadin-
den ibaret olmak üzere iki maddeye ayrılmıştır. Filhakika nisbetleri ihtiva eden kısım umumî ve esasa 
taallûk eden hükümleri ihtiva etmekte, maddenin mabadi ise tatbikat hususiyetlerine temas etmek
tedir. 

Müterakki nisbetler hususundaki Hükümetin teklifi daha mutedil ve adaletin icaplarına daha 
muvafık görülerek kabul olunmuştur. 

Madde 4 — Adliye Encümeninin üçüncü maddesinin son kısmı; tatbikat imkânlarını ve icapla
rını nazarı dikkate alarak tadilen kabul olunmuştur. 

Madde 5 — Verginin esasındaki umumilik bütün mükellefleri mümkün mertebe seyyanen ve 
kanunî nisbetler dahilinde alâkadar etmesini istilzam eylemektedir. 

Hususî müesseselerin kendi müstahdemleri hakkında tatbik edecekleri muamelede muhtar bulun
maları tabiî ise de (kazanç vergisinde bazı müesseselerin tatbik ettikleri gibi) dolayısile Devletin 
veyahut ammenin zararını müstehzim olabilecek hallerin vukuuna meydan vermemek üzere mülhak 
bütçelerle hususî bütçelerin ve tediye edilmiş sermayesinin en az nısfı Devlete ait müesseselrle faiz 
ve temettüleri Devletin teminatı altında bulunan müesseselerin müntesiplerine ait olan bu vergiyi 
kendi bütçelerinin masraf kısımlarından tediye etmelerini meneden hükümleri ihtiva etmek üzere 
bu madde encümenimizce tedvin edilerek lâyihaya ilâve edilmiştir. 

Madde 6 — Bu maddeye istihkaklarını umumî bütçeden alanların munzam hizmetlerinin tabi ola
cakları ahkâmı gösteren bir kayit ilâve edilmiştir. 

Bundan başka tevkifatın muayyen olan zamanlarda yapıl mamasından veya verginin muayyen 
zamanlarda ' mal sandıklarına teslim edilmemesinden dolayı mülhak ve hususî bütçeler muhasebecile
ri için derpiş edilen mesuliyetin âmiri italara dahi teşmili zarurî görülmüş ve hususî müessesat hak
kındaki ahkâmı cezaiye ile tenazuru temin için âmiri italarla muhasiplerden dahi verginin yüzde 
on zam ile tahsil edilmesi kabul olunmuştur. 



— 7 — 
Madde 7 — Meskenlerde ailelerin hususî hizmetlerinde bulunan hizmetçiler umumiyetle vergi 

mevzuu haricinde kalacakları için bunları istihdam edenleri bordro vermek gibi zait bir külfetten 
ve resen tarhiyatın tevlit edeceği ihtilâf sıkıntılarından kurtarmak için hizmetçilerden vergiye tabi 
olanlar resen bordro vermek şartile istihdam edenler bordro vermek mecburiyetinden istisna edilmiş 
ve bu maddeye buna dair bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Maddenin diğer kısımlarile lâyihanın diğer maddeleri Adliye Encümeninin tadili veçhile kabul 
olunmuştur. Lâyihayı bu tadilâtla Umumî Heyetin tasvibine arzederiz. 

Reis Reis V. M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza 
Gümüşane İstanbul Konya Tokat Bursa Elâziz Giresun Sivas 

H. Fehmi Ali Rana K. Zaim Süreyya Dr. Galip H. Tahsin Kâzım Rasim 

Âza Âza Âza Âza Âza 
İsparta Kırklareli Sivas Erzurum Aksaray 

Mükerrem M. Nahit M. Remzi Aziz Ankarada mukim mükelleflerin yüz elli liraya kadar ay
lık gelirleri olanları için umum mükelleflerden ayrı bir 

Aza Aza Âza surette otuz lira yerine altmış liranın vergiden istisna 
Yozgat Konya Afyon Karahisar edilerek mütebaki miktarın vergiye matrah tutulması 

Süleyman Sırrı K. Hüsnü Ali b u kanunun hikmet ve mecburiyeti tesisiyesine münafi 
olduğu gibi Ankaradaki maaş eshabı mükelleflerinin 
zaten Ankarada oturdukları için bu şehrin pahalılığı 
hasebile yirmi beş, otuz lira kadar da aylık gelirlerin
den fazla fevkalâdeden mesken tazminatı namile para 
almakta bulundukları hakikat ve vakıasına nazaran da 
gayri münasip olduğundan bu noktaya muhalifim, 

A. Süreyya 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Millî • iktisadiyatı koruma vergisi kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Umumî, hususî ve mülhak bütçe
lerle idare edilen daire ve müesseselerle, hakikî 
veya hükmî şahıslar nezdinde veya onlara merbut 
olarak maaş, tahsisat, ücret, yevmiye, hakkı hu
zur ve meclisi idarelere verilen temettü hissesi ve 
aidatile veya her hangi bir nam ile olursa olsun bir 
bedel veya ayin mukabili çalışan bilûmum şahıs
ların istihkakları ve hizmet mukabili verilen ik
ramiye, tazminat, ihbariye veya ayni mahiyette 
bulunan mebaliğ bu kanun mucibince vergiye ta
bidir. 

MADDE 2 — Aşağıda yazılı şahıslar bu vergi
den müstesnadır: 

11 ağustos 1325 tarihli memurini mülkiyenin 
tekaüdüne dair kanun ile askerî tekaüt ve istifa 
kanunu mucibince dul ve yetmlere tahsis olunan 
maaşlar, 

Bir ay zarfında maaş, ücret yevmiye namile al
dıkları mebaliğ otuz lira ve andan aşağı olan şa
hıslar, 

Ziraî işlerde müstahdem işçiler ve rençberier, 
Bir yere merbut olmıyarak çalışan serbest iş

çiler, 

MADDE 3 — Vergi aşağıda yazılı ııisbetler 
üzerinden hesap olunur: 

Yüz elli liraya kadar kısım için % 10 
Yüz elli bir liradan üç yüz elli liraya ka

dar kısım için % 12 
Üç yüz elli bir liradan altı yüz liraya 

kadar kısım için % 14! 
Altı yüz bir liradan yukarı kısım için % 16 | 

MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Millî iktisadiyatı koruma vergisi kanun lâyihası 

MADDE 1 — Umumî, hususî ve mülhak bütçe
lerle idare edilen daire müesseselerle, hakikî ve
ya hükmî şahıslar nezdinde veya onlara merbut 
olarak maaş, tahsisat» ücret, yevmiye, hakkı 
huzur, aidat, ihtisas zammı veya her hangi bir 
nam ile olursa olsun bir bedel veya ayin muka
bilinde çalışan bilûmum şahısların istihkakları ve 
meclisi idarelere verilen temettü ile hizmet muka
bili verilen ikramiye, tazminat, ihbariye veya 
ayni mahiyette bulunan mebaliğ bu kanun muci
bince vergiye tabidir. (Harcırah ve harcırah 
yevmiyelerile, mesken bedelleri hariçtir). 

MADDE 2 — Aşağıda yazılı şahıslar vergiden 
müstesnadır: 

A - 8 haziran 1930 tarih ve 1683 numaralı as
kerî ve mülkî tekaüt kanunundan evvelki kanun 
ve hükümlere göre tahsis olunan askerî ve mülkî 
tekaüt, yetim ve dul maaşları, 

B - Hidematı vataniye maaşları, 
C - Bir ay zarfında maaş, ücret, yevmiye nami

le aldıkları mebaliğ otuz lira ve ondan aşağı olan 
şahıslar^ 

D - Ziraî işlerde müstahdem işçiler ve renç
berier, 

E -Bir yere merbut olmıyarak çalışan serbest 
işçiler, 

MADDE 3 — Vergi, aşağıda yazılı ııisbetler 
üzerinden hesap olunur: 

Yüz elli liraya kadar kısım için % 10 
Yüz elli bir liradan üç yüz elli liraya kadar kı

sım için % 12 
Üç yüz elli bir liradan altı yüz liraya kadar kı-

! sim için % 15 
I Altı yüz bir liradan yukarı kısım için % 20 
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ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Millî iklimdi yatı koruma vergisi kanun lâyihası 

MADDE 1 — Umumî ve hususî ve mülhak 
bütçelerle idare edilen daire ve müesseseler ve 
hakikî veya hükmî şahıslar nezdiııde veya onlara 
merbut olarak maaş, tahsisat, ücret, yevmiye, hak
kı huzur, aidaı ve ihtisas zammı veya her hangi bir 
nam ile olursa olsun bir bedel veya ayın mukabi
linde çalışan şahısların istihkakları ve şirket ve 
müesseselerin esas mukavelenameleri veya nizam
nameleri mucibince meclisi idarelerinde bulunanla
ra verilen temettü ile bilûmum ikramiye ve hizmet 
mukabili verilecek tazminat, ihbariye veya ayni 
mahiyetteki tediyeler bu kanun mucibince vergi
ye tabidir. 

MADDE 2 — Aşağıda yazılı şahıslar bu vergi
den müstesnadır: 

A - 8 haziran 1930 tarih ve 1683 numaralı askerî 
ve mülkî tekaüt kanunundan evvelki kanun ve hü
kümlere göre kendilerine maaş tahsis olunan teka
üt yetim ve dullar 

B - Hidematı vataniye tertibinden maaş alanlar. 
U - Bir ay zarfında maaş ücret ve yevmiye na-

mile aldıkları mebaliğ elli lira ve ondan aşağı 
alanlar, 

D - Ziraî işlerde müstahdem işçiler ve renç-
berler, 

E - Bir yere merbut olnuyarak çalışan serbest 
işçiler, 

Harcırah ve harcırah yevmiyelerde mesken be
delleri üzerinden bu vergi alınmaz. 

MADDE 3 — Vergi aşağıda yazılı nisbetler 
üzerinden hesap olunur: 

Yüz elli liraya kadar 10 
Yüz elli bir liradan üç. yüz elli liraya 

kadar olan kısım için % 12 
Üç yüz elli bir liradan altı yüz liraya ka

dar olan kısım için " % 15 
Altı yüz bir liradan yukarı olan kısım 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Millî iktisadiyatı koruma veryisi kanun lâyihası 

MADDE 1 — Umumî, hususî ve mülhak bütçe
ler ve belediye bütçelerile idare edilen daire ve 
müesseseler ve hakikî veya hükmî şahıslar nezdiıı
de veya onlara merbut olarak maaş, tahsisat, üc
ret, yevmiye, hakkı huzur, aidat ve ihtisas zammı 
ve bilûmum ikramiyeler veya her hangi bir nam 
ile olursa olsun bir bedel veya aynı mukabilinde 
çalışan şahısların istihkakları ve şirket ve müesse
selerin esas mukavelenameleri, nizamnameleri veya 
heyeti umumiye kararları mucibnce meclisi idare
lerinde bulunanlara verilen temettü ile ikramiyeler 
bu hizmet mukabili verilecek tazminat ve ihbari
ye ve ayni mahiyetteki tediyeler bu kanun muci
bince vergiye tabidir. 

MADDE 2 — Bu verginin istisnaları şunlardır: 
A) 8 haziran 1930 tarih ve 1683 numaralı askerî 

ve mülkî tekaüt kanunundan evvelki kanun ve 
hükümlere göre kendilerine maaş tahsis olunan 
mütekait, yetim ve dullar, 

B) Harp malûllerine Devlet bütçesinden yapı
lan tediyat, 

V) Hidematı vataniye tertibinden maaş alan
lar, 

D) Bir ay zarfımla maaş, ücret, yevmiye namile 
aldıkları mebaliğ, 

Otuz lira ve ondan aşağı olanlar (Ankara şeh
ri için bu had altmış liradır.) 

E) Ziraî işlerde müstahdem işçiler ve re ne her
ler, 

E) Bir yere merbut olnuyarak çalışan serbest 
işçiler, 

(T) Harcırah ve harcırah yevmiyelerinin tama-
ınile mesken bedellerinin otuz liraya kadar olan 
kısmı, 

H) Kanun ve nizamlara göre veya her hangi bir 
uzvun sakatlanmasına mukabil veyahut mahkeme 
kararı I e verilen tazminatlar. 

MADDE 3 — Vergi, aşağıda yazılı nisbetler 
üzerinden alınır: 

150 liraya kadar % 10 
151 liradan 350 liraya kadar olan kısmı 

için % 12 
351 liradan G00 liraya kadar olan kısım 

için % 14 
601 liradan yukarı olan kısım için % 16 
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istihkakları yüz elli liraya kadar ( yüz elli li

ra dahil) olan şahısların maaş, ücret, ve yevmiye 
munile aldıkları mebaliğden otuz lirası tenzil edil
dikten sonra mütebakisi üzerinden yüzde on vergi 
nisbeti tatbik olunur. Bir tahakkuk bordrosile ya
pılan tediyelerden vergi nisbeti, istihkak muhtelif 
namlarla da olsa, tediye yekûnu üzerinden hesap 
edilir. 

Muhtelif cihetlerden istihkakı olup ta mecmuu 
yüz elli lirayı tecavüz eden nıebaliğ iyin otuz lira
lık tenzilât haddinden istifade edilmez. 

Muhtelif cihetlerden istihkakı olupta yekûnu 
yüz elli liradan aşağı olan mebaliğin yalnız birisi 
otuz liralık tenzilât haddinden istifade eder. 
Ayniyat, tediye gününün rayicine göre, eğer 
borsaya tabi emvalden ise borsa kıymetine, de
ğilse piyasa fiyatına göre; ecnebi parası ile 
yapılan tediyatta tediye gününün rayici üze
rinden kıymet lendirilir. 

MADDE 4 — Bu vergi, istihdam edenler ta
rafından aylık olarak tahakkuk ettirilir. Ve 
istihkak erbabına yapılan tediye sırasında tev
kif olunur. 

İstihkaklarını umumî bütçeden alanlara ait 
vergi tevkifatı, muhasebei umumiye kanununun 
43 üncü maddesi mucibince toptan icra edilir. 

Mülhak ve hususî bütçelerden tediye olunan 
istihkaklara ait ( Vergi ) her ay bu idareler 
muhasebecileri tarafından tevkif ve ertesi ayın 
ilk haftasında mal sandığına teslim olunur. 
Tevkifatı muayyen zamanda teslim et m iyen mu
hasiplerden yüzde beş faiz alınır. Tekerrürü 
halinde başkaca (25) liradan (200) liraya kadar 
hükmen para. cezası tahsil olunur. 

İstihkakları yüz elli liraya kadar (yüz elli lira 
dahil) olan şahısların maaş, ücret ve yevmiye na-
mile aldıkları mebaliğden otuz lirası tenzil edildik-
dikten sonra mütebakisi üzerinden yüzde on vergi 
nisbeti tatbik olunur. 

Bir tahakkuk bordrosu ile yapılan tediyelerde 
vergi nisbeti istihkak muhtelif namlarla da olsa, 
tediye yekûnu üzerinden hesap edilir. 

Muhtelif cihetlerden istihkakı olupta mecmuu 
yüz elli lirayı tecavüz eden nıebaliğ için otuz lira
lık tenzilât haddinden istifade edilmez. Muhtelif 
cihetlerden istihkakı olupta yekûnu yüz elli lira
dan aşağı olan mebaliğin yalnız birisi otuz liralık 
tenzilât haddinden istifade eder. Ancak her biri 
otuzar liradan aşağı ise otuz lira, mecmuundan 
tenzil olunur. 

Ayniyat, tediye gününün rayicine göre yani, 
borsaya tabi emvalden ise borsa kıymetine, değil 
ise piyasa fiyatına göre; ecnebi parası ile yapılan 
tediyat ise tediye gününün rayici üzerinden kıy
metlendirilir. 

MADDE 4 — Bu vergi, istihdam edenler ta
rafından aylık olarak tahakkuk ettirilir ve ya
pılan tediye sırasında tevkif olunur. 

İstihkaklarını umumî bütçeden alanlara ait ver
gi tevkifatı, muhasebei umumiye kanununun 43 
üncü maddesi mucibince toptan icra edilir. 

Mülhak ve hususî bütçelerden tediye olunan 
istihkaklara ait vergi; bu idareler muhasebecileri 
tarafından tevkif ve bir hafta zarfında mallandı
ğına teslim olunur. Tevkifatı muayyen zamanında 
teslim etmiyen muhasiplerden yüzde beş faiz alı
nır. Tekerrürü halinde başkaca yirmi beş liradan 
iki yüz liraya kadar hükmen para cezası tahsil 
olunur. 
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İçin % 20 

Muhtelif cihetlerden istihkakı olanların vergi
si tediye yekûnu üzerinden hesap edilir. Maaş tah
sisat, ücret ve yevmiye olarak aylık istihkakları 
yekûnu yüz elli liraya kadar ( yüz elli lira dahil) 
olan şahısların aldıkları mebaliğden elli lirası ten
zil edildikten sonra mütebakisi üzerinden yüzde 
on vergi alınır. İstihkakı mecmuu yüz elli lirayı 
geçen şahısların aldıkları mebaliğden bu tenzilât 
yapılmaz. 

Maaş, tahsisat, ücret ve yevmiyelerin vergisi 
tediye tarzına bakılmaksızın aylık olarak ve ikra
miye, tazminat ve temettü gibi istihkakların ver
gisi tediyeleri zamanında ayrıca yekûnu üzerinden 
tahakkuk ettirilir. 

Ayniyat, tediye gününün piyasa rayicine göre 
kıymetlendirilir. Ecnebi parasile yapılan tediyat, 
tediye gününün rayici üzerinden hesap olunur. 

MADDE 4 — İstihkaklarım Umumî bütçeden 
alanlara ait vergi tevkifatı muhasebei umumiye 
kanununun 43 üncü maddesi mucibince toptan 
icra edilir. 

Mülhak ve husûsî bütçelerden tediye olunan 
istihkaklara ait vergi bit idareler muhasebecisi ta
rafından tevkif ve bir hafta zarfında malsan-
dığına teslim olunur. Tevkifatı muayyen zamanda 
teslim etmiyen muhasebeciler hakkında kanunî ta
kibat yapılır, 

MADDE 4 — Bir tahakkuk bordrosile yapılaU 
tediyelerde vergi nisbeti, istihkak muhtelif un
vanlarla da olsa tediye yekûnu üzerinden hesap 
edilir. 

Bu vergiye tabi olan istihkakların yekûnu yüz 
elli liraya kadar ( 150 lira dahil) olan şahısların 
aldıkları mebaliğden otuz lirası tenzil edildikten 
sonra mütebakisi üzerinden yüzde on vergi alınır. 
Muhtelif cihetlerden istihkakı olupta yekûnu 
yüz eli liradan aşağı olan mebaliğin yalnız birisi 
otuz liralık tenzilât haddinden istifade eder. Muh
telif istihkakların beheri otuz liradan aşağı olupta 
mecmuu otuz lirayı tecavüz ederse bu tenzilât ye
kûn üzerinden yapılır. İstihkakları mecmuu yüz 
elli lirayı geçen şahısların aldıkları mebaliğden 
tenzilât yapılmaz. 

Maaş, tahsisat, ücret ve yevmiyelerin vergisi 
tediye tarzına bakılmaksızın aylık olarak ve ikra
miye, tazminat ve temettü gibi istihkakların ver
gisi de tediyeleri zamanında ayrıca yekûnları üze
rinden tahakkuk ettirilir. 

Ayniyat ve ecnebi parasile yapılan tediyat ye
dinci maddedeki tediye gününün piyasa rayicine 
göre kıymetlendirilir. 

MADDE 5 — Bu kanun mucibince hizmet erba
bına tarhedilecek vergiler mülhak ve hususî bütçe
lerle belediye bütçelerinde masarif meyanında gös
terilemez. 
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MADDE 5 — Dördüncü madde haricinde ka
lan tevkif at, istihdam edenler tarafından ta
allûk ettiği ayı takip eden ayın 15 inci günü 
akşamına kadar esamiyi muhtevi bir bordro 
ile mahallinin varidat tahakkuk idaresine bil
dirilir. Bu suretle bildirilen tevkif at yekûnu
nun ayın 20 inci günü akşamına kadar tedi
yesi mecburidir. 

Bordroyu vaktinde vermiş olupta tediyatı 
vaktinde ifa etmiyenlerin tediyeye mecbur ol
dukları miktarlar yüzde yirmi beş zam ile 
tahsil olunur. 

MADDE 6 — Aylık bordroları miadında ver-
miyenlerin istihdam ettikleri şahıslara ait is
tihkaklar ve bunlara isabet eden vergi mik
tarları, resen tarh ve iki misli olarak tahsil 
olunur. Tekerrürü halinde ceza beş misil ola
rak tatbik edilir. 

MADDE 5 — Dördüncü madde haricinde ka
lan tahakkukat, istihdam edenler tarafından ta
allûk ettiği ayı takip eden ayın on beşinci günü 
akşamına kadar esamiyi muhtevi bir bordro ile 
mahallinin varidat tahakkuk idaresine bildirilir. 
Bu suretle bildirilen tahakkukat yekûnunun ayın 
yirminci günü akşamına kadar tediyesi mecburi
dir. 

Bordroyu vaktinde vermiş olupta tediyatı vak
tinde ifa etmiyenlerin tediyeye mecbur oldukları 
miktarlar yüzde on zam ile tahsil olunur. 

MADDE 6 — Aylık bordroları miadında ver
meyenlerin istihdam ettikleri şahıslara ait istih
kaklar ve bunlara isabet eden vergi miktarları; 
resen tarh ve bir misil zam ile tahsil olunur. Te
kerrür halinde ceza dört misil olarak zammedilir. 
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MADDE 5 — Dördüncü madde haricinde ka
lan tahakkukat istihdam edenler tarafından taal
luk ettiği ayı takip eden ayın on beşinci günü ak
şamına kadar esamiyi muhtevi bir bordro ile ma
hallinin varidat tahakkuk idaresine bildirilir, ve 
mukabilinde bedava bir makbuz verilir. Bu suretle 
bildirilen tahakkukat yekûnunun ayın yirminci 
günü akşamına kadar tediyesi mecburidir. 

İkramiye tazminat ve temettü gibi istihkakların 
vergisi tediye zamanında tevkif ve beş gün içinde 
ödenir. 

Bordroyu vaktinde vermiş olupta tediyatı vak
tinde ifa etmiyenlerin tediyeye mecbur oldukları 
miktarlar yüzde on zamla tahsil olunur. 

MADDE 6 — Aylık bordroları vaktinde ver-
miyenlerin istihdam ettikleri şahıslara ait istihkak
lar ve bunlara isabet eden vergi miktarları resen 
takdir ve tarh ve bir misli zamla ve tekerrürü ha
linde iki misli zamla tahsil olunur. 

Tediye edilmiş sermayesinin en az nısfı Devlete 
ait olan müesseselerle sermayeye verilecek faiz ve
ya temettüü Devletin teminatı altında bulunan bi
lûmum müesseseler müntesipleri için bu vergiye 
mukabil verecekleri mebaliği umumî masrafları 
meyanına ithal edemezler. 

MADDE (i — İstihkaklarını umumî bütçeden 
alanlara ait vergi tevkifatı mııhasebei umumiye ka
nununun 43 üncü maddesi mucibince toptan icra 
edilir. Munzam hizmetleri dolayısile istihkakları 
olanların bu istihkakları ile maaşı aslilerine teka
bül eden vergi farkı bu kanundaki nisbetlere göre 
mahallerince tahakkuk ettirilip tahsil olunur. 

Mülhak ve hususî bütçelerden ve belediye büt
çelerinden tediye olunan istihkaklara ait vergi bu 
idareler muhasebecileri tarafından tevkif ve bir 
hafta zarfından mal sandığına teslim olunur. 

Tevkifatı muayyen olan zamanlarda yapmıyan 
veya vergiyi zamanında mal sandıklarına teslim 
etmiyen âmiri italarla muhasiplerden müştereken 
vergi yüzde on zammile tahsil olunur. 

MADDE 7 — Beşinci madde haricinde kalan ta
hakkukat, istihdam edenler tarafından teallûk et
tiği aydan sonra gelen ayın on beşinci günü akşa
mına kadar esamiyi muhtevi bir bordro ile mahal
linin varidat tahakkuk idaresine bildirilir ve mu
kabilinde pulsuz bir makbuz verilir. 

Bu bordrolarda vergiye tabi olan ve olmıyan 
bilûmum istihkaklar gösterilir. Şu kadar ki mes
kenlerde aileler hizmetinde bulunanlar için istih
dam edenler tarafından bordro verilmesi mecburî 
değildir. Bu müstahdemlerden mükellef olanlar 
şahsan ve pulsuz bir beyanname verirler. Bu su
retle bildirilen tahakkukat yekûnunun ayın yirmi 
beşinci günü akşamına kadar tediyesi mecburidir. 

ikramiye^ tazminat ve temettü gibi istihkak
larımı vergisi tediye zamanında tevkif ve on gün 
içinde ödenir. 

Bordroyu vaktinde vermiş olupta tediyatı vak
tinde ifa etmiyenlerin tediyeye mecbur oldukları 
miktarlar yüzde on zamla tahsil olunur. 

MADDE 8 — Aylık bordroları vaktinde ver-
miyenlerin istihdam ettikleri şahıslara ve beyan
name vermiyenlere ait istihkaklar ve bunlara isa
bet eden vergi miktarları resen takdir ve tarh ve 
bir misil zam ile ve tekerrürü halinde iki misil 
zam ile tahsil olunur. 
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MADDE 7 — Aylık bordrolarda istihkakların 

noksan gösterilmesi veya ketim halinde vergi 
resen tarh ve beş misil zam ile tahsil olunur. 
Tekerrürü halinde başkaca yirmi beş liradan 
200 liraya kadar mahkeme kararile para cezası 
tahsil edilir. 

MADDE 8 — 6 ve 7 inci maddelerde yazılı 
misil zamlarile i)ara cazasmdan dolayı istihdam 
edenlerin, istihdam edilenlere rucu haki yoktur. 

MADDE 9 — Bu kanun mucibince icra oluna
cak resen tarhiyat ve buna karşı vaki itirazlarda 
ve sair meskût kalan hususlarda kazanç vergisi 
kanununun umumî hükümleri dairesinde muamele 
olunur. 

MADDE 10 — Bu kanun mucibince tahsil olu
nacak vergi asıllarile faiz ve misil cezaları tahsili 
emval kanunu mucibince tahsil edilir. 

MADDE 11 — Bu kanun 1 kanunuevvel 1931 
tarihinden muteberdir . 

MADDE 12 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 
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MADDE 7 — Aylık bordrolarda istihkakların 
noksan gösterilmesi veya ketim halinde vergi; re
sen tarh ve dört misil zam ile tahsil olunur. Te
kerrürü halinde başkaca yirmi beş liradan iki yüz 
liraya kadar mahkeme kararile para cezası tahsil 
edilir. 

MADDE 8 -— Beş, altı ve yedinci maddelerde 
yazılı zamlar ile para cezası; istihdam edenlere 
ait olup bunların, istihdam edilenlere rücu hak
kı yoktur. 

MADDE 9 -— Bu kanun mucibince icra oluna
cak resen tarhiyat ve buna karşı vaki itirazlarda, 
ve sair meskût kalan hususlarda kazanç vergisi 
kanununun hükümleri dairesinde muamele olunur. 

MADDE 10 — Bu kanun mucibince tahsil olu
nacak vergi asıllarile faiz ve zam cezalan tahsili 
emval kanunu mucibince tahsil edilir. 

MADDE 11 — Bu kanun 1 kânunuevvel 1931 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 12 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 
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MADDE 7 — Aylık bordrolarda istihkaklar 

noksan gösterilir veya ketmedilirse vergi resen tak-
dir ve tarh ve üç misli zamla tahsil olunur. 

Tekerrürü halinde başkaca yirmi beş liradan 
aşağı olmamak üzere istihdam edene ağır para ce
zası hükmolunur. 

MADDE 8 — 5, 6, ve 7 inci maddelerde yazılı 
zamlar istihdam edenlere ait olup bunları istihdam 
edenlere rucu hakkı yoktur. 

MADDE 10 —Bu kanun 1 kânunuevvel 193] 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

MADDE 9 — Aylık bordrolarda veya beyan
namelerde istihkaklar noksan gösterilir veya ket
medilirse vergi resen takdir ve tarh ve üç misil zam 
ile tahsil olunur. Tekerrür halinde başkaca yirmi 
beş liradan aşağı olmamak üzere istihdam edene 
ağır para cezası hükmolunur. 

MADDE 10 — 6, 7 ve 8 inci maddelerde yazdı 
bordro vermekle mükellef eşhasa ait zamlar istih
dam edenlere ait olup bunların istihdam edilenlere 
rücu hakkı yoktur. 

MADDE 12 — Bu kanun 1 kânunuevvel 1931 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 13 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra vekilleri heyeti memurdur. 

MADDE 9 — Bu kanun mucibince icra oluna
cak resen takdir ve tarhlarda ve buna karşı kanunî 
yollara müracaatta verginin ve zamların tahsilinde 
ve sair meskût kalan hususlarda kazanç vergisi ka
nununun hükümleri dairesinde muamele olunur. 

MADDE 11 — Bu kanun mucibince icra olu
nacak resen takdir ve tarhlarda ve buna karşı ka
nunî'yollara müracaata ve verginin ve zamla
rın tahsilinde ve sair meskût bırakılan hususlarda 
kazanç vergisi kanununun hükümleri dairesinde 
muamele olunur. 




