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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Hasan lieyin riyasetlerile aktedilerek Divanı muha
sebat encümeninin, Divanı muhasebatın üç aylık rapo
runa ait mazbatası müzakere ve bir fıkrası Maliye en
cümenine havale, diğer fıkraları kabul olundu 

Gümrük tarife kanununun 17 ve 25 inci maddeleri
ne, Türkiyede bir vazifeye nakledilen elçilik ve şehben
derlik memurlarının maaşlarına müteallik mazbatalar 
ile Evkaf umum müdürlüğünün 1931 senesi bütçe kanu
nuna bir madde tezyiline, 1931 senesi büteesile Tütün 
inhisarı idaresi bütçesinde münakale icrasına dair ka

nun lâyihaları müzakere ve kabul edildi. 
Müteakiben mektum mallar ikramiyesi hakkındaki 

kanun lâyihası müzakere olunarak beş maddesi kabul, 
bir maddesi İktisat encümenine tevdi ve mütebaki mad
deler talik edildi ve cumartesi günü toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Çanakkale Denizli 

İlasını Ziıpı (1 erli er II. h'üslü 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lû 11 İh al ar 
1 — Gümrük tarifesi kanununun 28 inci maddesinin 

tadili hakkında kanun lâyihası (İktisat, Maliye ve Büt
çe encümenlerine) 

2 — Kaçakçılık hakkında kanun lâyihası ( Adliye, 

senesi bütçesinde 49 150 liralık münakale yapılması 
hakkında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

Tezkereler 
4 — Seyrisefain idaresinin 1927 senesine ait muta

bakat beyannamesinin takdim kılındığı hakkında Diva-
Dahiliye, Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenle- nı muhasebat riyaseti tezkeresi (Divanı muhasebat en-
rine) 

3 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1931 
cümenine) 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saat i : 14 

Reis — Itcfvl. Bey 

Kâtipler — A.mi Doyan II. (YOZ(îAT) , Ziya derin r il. ( ( JANAKKALL 

Reis — Celse açılmıştır erendim. 
Adliye vekili Yusuf Kemal B. — Muhterem ar

kadaşlar , kaçakçıl ık kanunu yeldi ve Adliye, Da
hiliye, Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine ha
vale edilmiştir. Adliye encümeni tetkika. başladı. 
Bu kanunun bir an evvel çıkması için Adliye, 
Dahiliye, Maliye ve Millî Müdafaa encümenlerin
den mürekkep Muhtelit bir encümende tetkik edilirse 
daha çabuk çıkar. Bütçe encümenine sonra i-ider. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Adliye, Dahiliye, Ma
liye ve Millî Müdafaa encümenleri birl ikte mi ça
lışacaklar, yoksa her birinden üçer, beşer aza nu 

seçi lecek ' (Hepsi birlikle sisleri). 
Reis — Muhtelit encümen teşkilini kabul eden

l e ] ' . . . Ktmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Bütçe encü

meni hariçt ir . 
Salâhattin B. (Kocaeli) — Tamamı 

ıı111, yoksa encümenlerden muayyen m iki 
kadaş mı seçilecek.' (Tamamı toplansın s< 

Reis — Şu halde encümenler tamamen 
çaktır . Lâyihayı mü/.akere edecekler ve 
b ü t ç e encümenine vereceklerdir. 

Ru/.nameve geçiyorum. 

Dır 
ard 
SİC) 

lop 
I »ilâ 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

/ — Bilecik mebusu, İbrahim Beyin, muamele 
reryisi kanununun 2 inci »luruklial maddesinin tef
siri hakkında 1/IS numaralı takriri ve Bütçe encü
meni muzbuiası fil 

[ij 10 numaralı maltına zaptın sonuna mer
buttur. 

Rüştü B. (Bursa) — Muamele verdisi hakkın
da izahat verıuiyecekler mi.' 

Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Za-
im B. (Konya) — Hatır ı â l ini /dedir ki muamele 
verdisi kanununa ikinci muvakkat bir madde ilâ
ve edilmişti. "Bu maddeden maksat şimdiye kadar 
prim karşılığı olarak Devlet bütçesine konulupta 
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verilmemiş olan paraya mukabil muamele vergi
sinden borçlan olanların vergilerinden altıda beşi 
tecil edilmiş bulunyordu. Bu hesapları kapatmak 
için bir taraftan Hazine prim vermiyecekti, di
ğer taraftan da mükellefin tecil edilmiş bulunan 
altıda beş borçlarının kaydi terkin edilecekti. 
Madde bu maksatla yazılmıştı. Yalnız bir sehiv 
eseri olarak borçlardan yalnız 1927 - 1928 sene
leri zikredilmiş 29 ve 30 senelerinin zikri unu
tulmuştu. Bu maksatla maddeyi tadilen huzuru 
âlinize arzediyoruz. Bunu kabul buyurursanız bu 
maksat tatmin edilecektir ve bir çok böyle ge
rek vergi ve gerek prim tahsisatları itibarile mü
şevveş vaziyetlere nihayet verilmiş olacaktır (Kâ
fi ve muvafıktır sesleri). 

Rüştü B. (Bursa) — 1860 numaralı muamele 
vergisi kanunu ağustosun 17 inci sabahından itiba
ren meriyete geçen bir kanundur. Bunun ikinci 
muvakkat maddesinde bazı kay iti er vardır ve bu 
kay iti er bazı vatandaşların haksızlığını intaç et
miş ve onun üzerine şikâyetler başlamıştır. Bu şi
kâyetler Meclisi Âlide bir tefsir yapılması zarureti
ne sebebiyet verecek kadar ilerlemiştir. Malûmu 
âlinizdir ki Bursamız sanayinin tekasüf ettiği bir 
mıtıtaka olmak itibarile orada muamele vergisinin 
bu ikinci muvakkat maddesi üzerindeki şikâyet
leri bütün inceliğile tetkik ettim, tşbu maddenin 
iptina ettiği esaslar etrafında ıbiraz izahat verme
ği muvafık gördüm, müsaadenizi istirham ederim. 

Muamele vergisi ikiye taksim edilebilir: Birisi, 
ihracat muamele vergisi, diğeri ithalât muamele ver-
gisidir. İkinci tabirle birisi ham halinde ihraç edi
len mallardan alınan muamele vergisi, diğeri da
hilî sanayi fabrikalarından istihsal olunan me-
vadın hini ihracında alınmakta olan muamel 
vergileri. 

Malûmu âlinizdir ki 1860 numaralı kanundan 
müstahrec olan ihracat muamele vergisi - ki, bil
hassa ham olarak ihraç edilen ve mamul olarak 
ihraç olunan mallardan alınan muamele vergisi 
olarak ilciye ayrılır - muamele vergisi 1927 de alın
mağa başlanmıştır. Bu esnada bu verginin mamul 
eşyaya da teşmili bazı şikâyetleri mucip olmuş
tur. Ezcümle denilmiştir ki memleketinizde imal 
edilen ve Avrııpaya ihraç edilen mallar vergiye tâ
bi tutulursa bu şerait dahilinde hariç mallarla re
kabete imkân 'kalmaz. Dahilde vaki olan mamıüâ-
tın ihraç edilirken vermiş oldukları muamele ver
gilerinin tecil edilmesi için Hükümete müracaatlar 
vaki olmuş ve hatta Heyeti Vekilece bazı fabrika
ların ihraç ettikleri bu gibi mevadr mamule ver
gilerinin tecil edilmesi için karar verilmişti. Bu 
karar mucibince ham maddeler bilâ istisna vergiye 
tâbi idiler. Dahilde yapılan maddelerin muamele 
vergileri 1927. 1928 senelerinde tecil edilmişti. 
Avrupadan ithal edilen mamul maddelerin muame
le vergisi alınıyordu. Dahilde imal edilen maddele
rin vergisi ise Avrupa maddelerine rekabet ede
bilsin diye gerek kanunen, gerek Hükümetçe tecil 
edilmişti. Fakat bu teciller bazı fabrikacıları kor

kutmuştu. Hükümet bu gün tecil ettiği vergiyi ih
tiyaç halinde bir gün defaten bizden almak ister
se bunu vermekte müşkülât çekeriz diye tecil aley
hinde şikâyetler vaki oldu. Bu sebeple o zaman 
1928 senesi bidayetinden itibaren ıbir Heyeti Veki
le kararile 1929, 1930, 1931 senelerinde bu vergiler 
16 ağustos akşamına kadar peşinen tahsil edilmiş
ti. Hatta bazı müesseseler bundan dolayı İktisat 
vekâletine teşekkür telgrafları bile çekmişlerdi. 
Bu (bilhassa şayanı dikkattir, fakat 1929, 1930, 
1931 senelerinde peşinen tahsil edilen bu muamele 
vergilerinin bazı yerlerde verilmediği anlaşılmış
tır. Bu kabahat ait oldukları defterdarlıklara ve
yahut maliye memurlarına aittir. Fikrimce bu ver
giyi vermiyenlerden hem vergi alınmalı hem de 
bakaya kalan müddetçe faizleri dahi tahsil edilme
lidir (Gürültüler). 

Çünkü, 1929, 1930, 1931 senelerinin tecil edilen 
muamele vergisinin belki % 99 u sanayi erbabı ta
rafından ödenmiştir. Bazı sebeplerle bazı yerlerde 
belki verilmemiş olabilir, fakat vergi umumiyet iti
barile verilmiştir. Bu hal Bütçe encümenimizin 
kanunun muaddel maddesine mütedair vermiş ol
duğu esbabı mucibede tasrih edilmektedir. Deni
liyor ki ( mezkûr muvakkat ikinci maddenin hini 
tedvininde 1929 ve 1930 senelerinde Hazinenin 
sanayi erbabında matlubu kalmadığı beyan edil
diğinden madde malûm şekilde yazılmış ve a-
hiren tebeyyün eden hale göre mezkûr senelerde 
dahi altıda beşlerden matlubat olduğu anlaşılmış 
ise de meselenin t efsiren halline de maddenin met
ni müsait görülememiştir). Buradan anlaşılıyor-
ki bazı sınaî müesseseler kim bilir hangi tesir 
dolayısile vergilerini vermemişlerdir. Fakat yüzde 
99 undan fazlası bu vergiyi ödemiştir. Bütün va
tandaşlar, bütün sınaî müessesat sahipleri 1929 
ve 1930 senelerine ait vergiyi defaten tediye ettik
leri halde biz şimdi böyle bir hüküm çıkaracak 
olursak çok büyük bir adaletsizlik yapmış oluruz. 

Teşviki sanayi kanununun, zannederim, 11 inci 
maddesinde sanayi müesseselerine % 10 a kadar 
prim verilebMir diye bir kayit vardır. Fakat ba
zı müesseseler bu prime istihkak kesbedemezler. 
Teşviki sanayi kanunu mucibince muayyen me-
vaddan istifade edenler prime istihkak kesbeder-
ler. Fakat bunların harcinde, meselâ imtiyazlı 
şirketler, elektrik fabrikaları, hatta değirmenler 
zannederim prim alamazlar ve bunlar muamele 
vergilerini tamamen vermekle mükelleftirler. 1860 
numaralı kanunun ikinci muvakkat maddesinde 
sarahati kâfiye vardır. Müsaadenizle bu maddeyi 
okuyayım: 

(Sınaî müesseselerden teşviki sanayi kanu
nu mucibince prime müstahak olanların 1927, 
1928 malî seneleri muamele vergileri borçlarından 
bu kanunun meriyeti tarihine kadar yani 16 ağus
tos 1931 tarihine kadar primlerle mahsup edilmek-
üzere tecil ve henüz tahsil veya mahsup edilmemiş 
olan miktarları ile Hazinenin 1928 - 1929 ve 
1930 senelerinden sınaî müesseselere olan prim tah-
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sisatları kayitleri mütekabilen terkin olunmuştur. 

Sanayi ve maadan bankası emrine geçmik sene
ler prim mukabili olarak verilmiş olan 1 milyon 
lira mezkûr bankanın sermayesine ilâve edilmiş
tir.) 

Şimdi bu maddede teşviki sanayi kanunu muci
bince prime müstahak olanlar deniliyor. Yüzde 
beş, yüzde altı prime müstahak olanlar diye ya
zılmıyor. Maliye yüzde beş olarak izahnameleri 
yazmış ve memurlar gitmişler bu vergileri o su
retle tahsile kalkışmışlardır. Yani vergi memuru
nun maddeyi hotbehot istediği gibi tefsir ede
rek ve onun üzerinden icraya girişmesi şikâyetlere 
sebep olmuştur. 

Hulâsa edeyim: maksadı âeizanem, 1927 sene
sinde başlıyan bu muamele vergisi (1927) sene
sinde prime istihkak kesbetmiş ve muamele ver
gisini vermiş sanat müesseselerinin, alacakları ve 
verecekleri o zamanki bütçede konulan prim tahsi
satı ile takas edilmiştir. Orta yerde kalan 1928, 
1929, 1930 seneleri borçları ve Hükümet alacakla
rını yani 1928 senesinde tecil etmiş olduğu borç
lara mukabil 1930 - 1931 senesi matlubatını ta
mamen almıştır. Meselâ bir fabrikada yüz liralık 
mal yapılmış, altı lira vergi tahakkuk ettirilmiş, 
fakat o sene tecil çıktığı için bunlar Hükümete 
hiç bir şey vermedi. Hükümet, o müecceldir dedi. 
Halbuki 1929 - 1930 senelerinde yüz liralık yap
tığı imalâta mukabil ve iki sene zarfında Hükü
mete % 12 yi berveçhi peşin verdi. Yani birinci 
sene % 6, 1930 da % 6 olarak. Demek ki Hükü
met alacağı olan 28 deki % 6 ya mukabil iki 

.senede % 12 almıştır. 28, 29 ve 30 senelerinde sa
nayi erbabına Hükümetin prim vermesi lâzım 
gelirdi. Bazı ahval dolayısile Hükümet bu prim
leri vermedi ve Meclisi âliniz bunu tasvip ede
rek prim verilmiyecektir dedi. Dedi amma bu söz; 
(28 senesinden borcunuz vardı. Sanayi erbabına 
29, 30 ve 28 senelerinde Hükümetin size olan borç
lan verilmiyecektir) şekline girdi. Halbuki 
Meclisi âliniz bunu kasdetmemiştir. Bir'misal ar-
zedeyim: * 

Bir müessese 300 liralık muamele yapmıştır. O-
nun 18 lira vergisi olmak lâzımgelirken Hükümet 
ona şimdi sen 1 lira vereceksin, senin 10 liranı af
fettik, amma % birini isterim diyor. Müessese sa
hibi % 18 ödemiştir. Sanayi erbabı bunun bu şekil
de tefsirini Meclisi âlinizden istiyor. 

ibrahim Beyefendinin bir tefsir talepleri var
dır. Okudum. İkinci muvakkat madde ile kabili te
lif tarafını göremedim. Bütçe encümeni izahna-
mesinde diyor ki: Hükümetin 3 milyon lira borcu 
vardır. Buna mukabil bazı alacakları vardır. Bu
nu affederek adalet yapalım. Halbuki adalet yal
nız vergileri tamamen vermiş olan adamların ala
cakları olan primleri affetmek değildir. Ayni 
zamanda vergisini veren adamlar gibi vermiyen-
lerin de vergisini almakta ve mahsup takas mu
amelesini alesseviye bütün sanayi erbabı üzerin

de ifa etmektedir. 
Esasen Hazinenin menfaati de bunu âmirdir. 

1860 numaralı kanunun muvakkat 2 inci madde
sinde deniyor ki " 929 ve 930 senelerindeki vergi
nin borçları bu hesaba dahil değildir. " Bunları 
eğer şimdi affedecek olursak 1930 senesi sonuna 
kadar alacak ve vereceğimizin hepsi mahsup ya
pılmıştır diye Bütçe encümeni gayri âdil bir tek
lif yapıyor. Bu şekilde Hazinenin beyhude yere 
ızrarını mucip olacağız. 

Bendeniz gerek Hazinenin menfaatini sıyanet 
nokta i nazarından ve gerek vergisini verenlerle 
vermiyenler arasındaki adaleti gözetmek suret ile 
verginin tehir şekillerini temin edecek bir sistem 
bulunmasını ve hem de bilhassa 1928 senesinden 
bakiye kalan % 1 kısmının dahi maliye vergi me
murlarının hotbehot tefsirlerine meydan kalmıya-
cak şekilde sarahaten yazılmasını istirham ediyo
rum. 

Sadettin Rıza B. (İstanbul) — Maliye vekili 
Beyden bir sual. 929-930 senelerinde muamele 
vergisinden prime tâbi olan sanayi erbabının ver
meğe mecbur olduğu muamele vergisinin yekûnu 
nedir ve bunlardan ne miktarı tahsil edilmiş, ne 
miktarı tahsil edilmemiştir? 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çan
kırı ) — Miktarını bilmiyorum, rakamları getir-
medim. Yalnız tahsil edilmiyen miktarı Bütçe en
cümenine arzetmiştim, zannederim orada rakamı 
vardır. 929-930 senelerinde her vilâyet itibarile 
tahsil edilmiyen miktarı Bütçe encümenine arzet
miştim. 

Sadettin Rıza B. ( İstanbul ) — Nedir efendim 
o miktar'? 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çan
kırı ) — 156 000 lira mı 170 000 lira mı öyle" bir 
şey. Bütçe encümeninden sorayım. 

Sadettin Rıza B. ( İstanbul ) — Efendim, Bile
cik mebusu İbrahim Beyefendinin muamele vergi
si kanununun muvakkat ikinci maddesinin tefsiri 
hakkında vermiş olduğu takrir üzerine Bütçe en
cümeni tefsirden sarfmazarla muaddel bir kanun 
lâyihası teklif ediyor. Bu kanun lâyihasından ben
denizin anladığım; son çıkarmış olduğumuz mua-
amele vergisi kanununda 927-928 senelerinde 
prime tâbi sanayi erbabının muamele vergisinden 
olan borçlarının primlerle tekası yazılmış fakat 
929-930 senelerindeki muamele vergisi borçlarının 
tekast yazılmadığından dolayı şimdi bunların da 
primle takas edilmesi hakkında bir kanun teklif 
ediliyor. 

Bendenizin bildiğime göre 927-928 senelerinde 
prim verileceği nazarı itibare alınarak Hükümetçe 
prime tâbi fabrikalardan muamele vergileri tahsil 
edilmemiş, tecil edilmişti. Fakat 929-930 senele
rinde prim verileceği veya verilmiyeceği nazarı 
itibare alınınıyarak bu paralar sanayi erbabından 
tahsil edilmiştir. Yani teklif edilen şu kanundan 
şu netice hasıl oluyor: 929, 930 senelerinde bütün 
sanayi erbain muamele vergisinden mükellef ol-
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dukları borcu tediye etmişlerdir. Ancak vermiyen-
ler pek az. îki, üç pek bilemiyorum, her halde onu 
geçmez. 

Şimdi biz bu kanunla bu paralan tecil edecek 
ve almıyacak olursak maddeten hasıl olacak neti
ce şudur: .Hazineye vakit ve zamanile borcunu 
eda edenler cezadide edilmiş oluyor. Kskiden ihti
yarların söylediği bir şey vardır: "Hükümete ver
gi vermiyen kazanır" derlerdi. Vakıa bu, istipdat 
zamanına ait bir sözdür. Cumhuriyet devrinde 
böyle şey hatıra gelmez. Bunun için bu gibi ka
nunların çıkmasına Meclisi Âliniz cevaz vermiye-
eektir. Bu kanunun reddi hakkında bir teklifim 
vardır, kabulünü rica ederim. 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Arkadaşlar, gecen sene vergi kanunları yeniden 
tanzim edildiği sırada Heyeti Celileniz her vergi 
kanununun nihayetinde, geçmiş senelere ait beka-
yalar için birer tasfiye maddesi kabul buyurmuş
tu. Meselâ: müsakkafat kanununda, müsakkafat 
vergisini hem bekayasının affı, hem de tahakkuku 
yapılmamış olanların tahakkukunun meni hakkın
da. ahkâm koymuştunuz. Keza, sayım vergisi be-
kayasınr muayyen bir devreye kadar af buyur
dunuz ve beş sene müruru zaman kabul ettiniz. 
Diğer vergi kanunlarının hepsinde de birer tasfiye 
maddesi kabul edildi. Veraset ve intikal kanu
nunda da yeni bir tasfiye maddesi kabul edildi. 
Bu şimdi mevzubahs olan muamele vergisi kanu
nunda da muvakkat iki madde kabul olundu. Bu 
muvakkat maddelerin birisi, henüz intaç ve ikmal 
edilmiyen muamelelerin yeni kanundaki esaslara 
göre yapılması, ikinci muvakkat madde de; 1927 
senesinden ve 1930 senesi nihayetine kadar Hazine 
ile sanayi erbabının yekdiğerine mütekabilen olan 
prim ve vergi borçlarına aittir. Sanayi erbabının 
1930 senesi nihayetine kadar maliyeden prim mu
kabili 3 milyon lira matlubu mevcuttur. Bunun 1 
milyon lirası vaktile bütçeye konulmuş, sanayi ve 
nıaadin bankasına verilmiştir. Banka da, sanayi 
erbabına bu primleri naklen vermemiş, hisse se
nedi olarak tevzi etmiştir. Çünkü bunun için de 
bir maddei kanuniye yapılmıştır. Banka, mevzu
bahs 1 milyon lirayı elinde bulunan fabrikaların 
ihtiyacına sarfetmiştir. Diğer iki milyon lira ise, 
imkân bulunmadığından verilememiş, Devlet, uh
desinde kalmıştır. Binaenaleyh sanayi erbabının 
1930senesi nihayetine kadar Hazineden 3 milyon 
lira matlubu kalmıştır. Buna mukabil Hazinenin de 
sanayi erbabından tecil edilen vergilerden matlubu 
mevcuttur. Tecil edilen vergiler nelerdir? Bir kere, 
Rüştü Beyefendi; muamele vergisinin altı da be
şini mal memurları, zatî içtihatlarile tecil ettiler, 
binaenaleyh indi bir tefsirdir, dediler. Böyle de
ğildir. Yüzde ona kadar - on, mutlak değildir -
sanayi erbabına pirim verilmesi kanunda mukar
rerdi. Bunun miktarını ve her sene bütçeye ko
nulan karşılığın yüzde ne nisbette tevzi edileceği
ni tktısat vekâletinin teklifi ile Tcra Vekilleri Hey
eti tesbit eder. 

Bidayeten sanayi erbabından alınacak olan % 
6 muamele vergisinin 5 inin tecil edilerek birinin 
tahsil edilmesi, yahut hakikatte verginin bir olması 
diğerinin pirim ile mahsup edilmesi şeklinde tat
bikatı başlamıştır. Bunu mal memurlarının zatî 
içtihatları değil, gerek muamele vergisinin müza
kereleri neticesinde ve gerek teşviki sanayi kanu
nunun mahsus maddesi mucibince usulüne tevfi
kan tayin, tevsik edilen bir had olarak kabul et
mek lâzım gelir. Yoksa falan mal memurunun ka
naati veya filân idare memurunun içtihadı değil
dir. Bu % 5 1er 1927, 1928 de tamamen tecil edil
miş, 1930 da kısmen tecil edilmiş, kısmen tahsil 
olunmuş . . . 

Kemal Turhan B. (İsparta ) — Hepsi de tah
sil olunmuştur. 

Hasan Fehmi B. (Devamla ) — Müsaade buyu
runuz, öyle zannedildiği gibi değil. . 

'1930 senesi nihayetine kadar tecil edilen 
vergilerden Devletin 156 000 lira matlubu vardır. 
Fakat bu matlup 29 ve 30 senelerindendir. 27, 28 
senelerinden de matlubu vardır. Miktarı şimdi 
hatırımda değil. Çünkü bunlar birinci fıkra ile 
halledilmiş olduğu, diğer mesele ile bu şeyin aidi
yeti olmadığı için o rakamı istemedik. Rüştü Be
yefendinin söylediği gibi 27, 28 senesinde sanayi 
erbabı borçlarını tamamen vermiş değillerdir. 

Rüştü B. ( Bursa ) — Öyle bir şey söylemedim 
efendim. 

Hasan Fehmi B. ( Devamla ) — Müsaade bu
yurun, bendeniz duydum. 

Bu 156,000 lira 5 veya 8 fabrikaya ait bir borç 
değildir. Her iki kısmın da yekdiğerine borcu 
vardır, Hükümetin, sanayi erbabından*ve sanayi 
erbabının da Hükümetten alacağı vardır. Fakat 
netice itibarile Hükümet 3 milyon lira borçludur. 
Sanayi erbabının 156 000 lira borcu mevcuttur. 
Muamele vergisi kanununun ikinci muvakkat mad
desi yazıldığı zaman, Rüştü Beyefendi de çok eyi 
hatırlarlar ki o zaman bir hesap hatası olmak üze
re 29, 30 senelerinde muamele vergileri yazılmadı. 
Zira o zaman varidat idareleri dedi ki : 29, 30 se
nelerinden benim bekayam kalmamıştır. Bekayam 
kalmadı dedikten sonra terkini kaydedilecek bir 
şey yoktu. Yoksa hakikatte o zaman 927, 928 
senelerinde olduğu gibi bekaya olduğu bilinseydi 
geçen sene kabul edilen ikinci madde ile 3 milyon 
liranın kaydi terkin edilirken 150 bin liranın kay-
dinin terkini de maddeye dercedilirdi. Ahiren anla
şıldı ki muhtelif yerlerde bazı sanayi erbabının 
matlubu varmış, diğer taraftan her hangi bir fab
rika, meselâ tahakkuk eden borcunun altıda beşi
ni prim olarak vermiştir. Bu terkini kayitlere dahil o-
lanlar altıda beşlerdir. Altıda birlerin esasen 927 se
nesinden itibaren tahsil olunması lâzımdır, altı
da beşlerin kayitleri tamamen terkin edilmek esa
sına müstenittir. Böyle bir tasfiye yapılırken hiç 
şüphe yok ki bir müessesenin kaydi terkin edilen 
borcu o sene zarfında belki ^ 2,5, % 3, % 3,5 ola
bilir. 
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Bunlardan fazla verenlerin nıatIuplar-île, eksik 

verenlerin borçlarının mahsup edihııesi için - iyi
ce hatır l ıyorum, Rüştü Beyefendi de samiiu sıfa-
1ile hazıi' bulunuyorlardı - bir yol aradık, günler
ce müzakere ett ik. Sanayi nıaadin bankasını bu 
işe memur edelim, dedik. Nihayet İktisat vekâle-
t inin teklifıle o gün müzakereyi tehir ettik. İki 
müşkülümüz de eksik verenden alıp fazla verene 
vermekti , hakikat budur. Rüştü beyefendinin de
di &i *.»• i-1>i yüzde bir hiç bir zaman mahsup edilme
miştir . Maahaza Heyeti (Ylile her hangi bir lüzu
ma nıebni 'bunların ademi tahsiline karar verirse 
ona diyecek yok. Faka t esasen % tür ler hiç bir 
tenzile tâbi. tu tu lmamışt ı r ki kayit lerin terkinine 
sebep teşkil etsin, i n fabrikaları ve imtiyazlı 
şirket lere gelince : 

Esasen muamele verdisi başladığı gündenberi 
ve prim tatbikimi geçildiği günden itibaren bun
ların üzerinde prim vazedilmiş değildir. Bunlar 
borçlarını o gündenberi voriyoi'Iar. Bekayasını 
bu gün dahi vereceklerdir. Oüıiıkü tecil olunmadı
ğı için terkini kayit mevzııbahs olamaz. 

Arkadaş la r , Meclisi Ali riyasetinden encümene 
"havale buyrulaıı bir tefsir var. Biz metne baktık, 
bunun tefsire mütahammil olmadığını gördük. 
Çünkü 929, 930 seneleri konmamış. Biz te tk ik et
tik, konmadığının sebebi şu ; o senelerde vergi be-
kaya.sı kalmadı, zannile konmamış. İki. tefsiren 
halledilmez, bu fıkra tebdilen hallolıınur dedik. 
".Vlaahaza şunu da l ek ra r arzedeyim ki bu gün Ha
zinenin '.) milyon liralık primi iadeten vermesini 
doğru görmezsiniz. 929 ve 930 seneleri bekayasını 
tahsil edelim derken, 927 ve 92<S senelerinin o nis-
bet dahilfrıde bekayasmın tahsili zarurî olur ki 
boylerimizin dediği adalet o zaman yerini bulmuş 
olur. 927, 92S seneleri bekayalarnıı bu kanun na
sıl olsa affetmiştir. Fakat 929, 9:50 senelerine ait 
olanlarını art ık alTetmiyeiüıı demek bendenizce 
doğru olmaz. Bize düşen, vaziyeti olduğu gibi He-
yeti Celilenize arz \'e izah etmektir . Nasıl arzu 
l>uyrulursa öyle olur. 

Ahmet İhsan B. (Ordu) — Muhterem arkadaş
lar, huzurunuza Sadett in Beyin teklifine iştirak 
için geldim. (Bravo sesleri.) 

Müsaadenizle takr i re imzamı da ilâve edeceğim. 
Muamele verdisinin her tür lü dalımelerini yemiş 
bir sanatkâr ım. Flünden geldiği kadar bu işte 
çalışt im. 

Bu muamele verdisi 27, 28 senesinde alınmıştır 
ve mukabil inde l.i ııııı 5 i prim olarak verilmiştir . 
Ne kadar sana tkâ r varsa altıda birini ödemiştir. 
1929 ve 1930 da bu parayı müesseselerden istedi
ler. Tecil yok tu r dediler. Tecil yoktur deyince 
kanuna itaati vazife bilen erbabı sanat gö türüp 
ayın onuncu »ünü parayı ya t ı rd ı . O aralık bunun 
ağır olduğundan şikâyet edilince bize prim "'eli
yor diye bir yem borusu ö t türdüler . Arkasından 
bir şey çıkmadı. Sonra Sanayi bankası obligas-
yotıları vereceğiz dediler. O da gelmeyince erba
bı sanatın ekserisi ödedi. Bundan sonra da bir 

5-1931 C : 1 
' t a k a s muamelesi çıkardılar . 

Daha doğrusu bu yeni yapılan madde muvafa
katinize iktiran ederse şimdiye kadar kanuna ita
at edip parayı vaktile ya t ı ran la r yanar , vermi-
yenlerin de yüzü. güler. Vermiyenlerin adedini 

i bilmiyorum. Benim de yüz seksen lira kadar bor
cum vardı. Maliye isteyip duruyor , yüz elli li
rasını verdim, otuz lira borcum kaldı . Bğer bu 
kanun çıkarsa benim gibi yatrrınrş olanlar adalet
sizliğe uğrasınlar da, vermemekte ısrar edip duranla
rın neden yüzü gülsün. Burasını benim tüccar kafam 
almaz. Prim ile t akas meselesi bütün sanatkâr 
ların malı idi, şimdi obligasyoıılar bankaya ve
rildi, sermaye oldu. Demek ki herkesin onda hak
la vardı . Tabiî İm borcu ödemiyenlerin hakkı 
değildir. Hasan Fehmi 'Beyefendi arkadaşımız üç 
milyon, lira primi iade edelim, buyurdular . 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. ( Gümü-
şane ) — Hayır, öyle bir şey söylemedim. 

Ahmet İhsan B. (Devamla) — Hazine iade ede
bilir mi dediler. Peki, onlara prim vermek doğru 
değil. Tüccarın hakkıdı r ya.... Fakat t akas mua
melesinde borcunu ödeyenlere bir şey vermeyip 
te mutlaka borçlu kalanlara mı bir mükâfat ve
receğiz ' Sadett in Beyin takr i r in in kabulünü tek
rar rica ederim. 

Sadettin B. (İstanbul) — Ffendim, muhterem 
Hasan Fehmi .Beyefendi muamele vergisinin tasfiye 
maddesini, sayını vergisinin tasfiye maddesini 
teşbih buyurdular . Bendeniz kendilerine şunu ha
t ı r l a tmak isterim. Sanayi erbabı İm paraları 
müşteri lerinden vaktü zanıanile tahsil etmişlerdir. 
Bu gün Bütçe encümeninin affett irmek için bir 
kanun lâyihası getirdiği bu para la r sanayi erba
bının vaktile müşteri lerinden aldığı paralardır . 
Onun için bendenize kalırsa sayım vergisinin tas
fiye meselesile bunun arasında bir müşabehet yok
tur. 

Sonra kanun meselesi; gerçi Ahmet İhsan Bey 
yüksek ta lâkat ler i le tenvir buyurdular . Bendeniz 
de çıkmişkeu ilâve edeyim. Uç milyon lira prim 
Hükümet in erbabı sanayie borcudur, diyorlar. Bu 
borç; değildir. Prim hiç bir zaman borç olamaz. 
Bir vaittir. Fakat zennediyorum ki üç milyon 
lira hiç verilmiyeceğine u;öve borcunu tediye et-
miyenlerin her halde borçlarını ibra etmek doğru 
değildir. Hasan Fehmi Beyefendi bu suretle bir 
muamele yapacaklar ına biz bu 150 bin lirayı affet
tiğimiz zaman diğer borcunu tediye eden mükel
leflerin parasını niçin vermiyeceğiz diye bir noktai 
nazar sert buyurmuş olsalardı daha ziyade adilâne 
olurdu. Onun için takrir imin kabulünü t ek ra r 
istirham ederim. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Arkadaşlar , bir iki cümle a r /e tmek için 
huzuru âlinize geldim. 

Arkadaşlar , beyanat ta bulunurken güya üç, 
beş fabrikanın borcunu affett irmek için huzuru 
âlinize bir kanun sevkedilmiş. (Hâşa sisleri). 

- 110 -



I : 17 2 0 - 1 2 - 1 9 3 1 C : 1 

Sadettin Rıza B. (İstanbul) — Öyle bir şey 
yoktur. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Devam
la) — Arkadaşlar, liste budur, Ankara ve 
istanbul bu listeye dahil değildir. Evvelce gerek 
Maliye vekili Bey ve gerek bendeniz 156 000 li
ra bakaya vardır dedik. Bir kay vilâyetten ha
ber gelmemişti. Son alınan habere göre bakaya 
200 000 liradır, ve bu bakaya 14 vilâyettedir. 
Arzu buyurursanız vilâyetlerin isimlerini de saya
yım (Hayır sesleri). Ve keza Heyeti celilenize de 
bir noktayı arzettim. Mevcut kanunla 1927-1928 
seneleri bakayasının kaydini terkin ettik dedim, 
adalet onu icap eder ki onları da tahsil edelim, 
veyahut 1929 - 1930 senesinin bakayasını da bu 
affın dairei şümulüne alalım. Benden sonra söz 
söyliyen arkadaşlar musırran beyan buyurdular ki 
1927 - 1928 de herkes borcunu vermiştir. Efendi
ler, İstanbul, Ankara hariç olmak üzere 272 366 
lira vardır. 

Binaenaleyh elimizdeki cetvelde 14 vilâyete 
taallûk ediyor. Bu 14 vilâyetin 1929 - 1930 senele
rine ait muamele vergisi bakayası İstanbul ile Anka
ra hariç olmak üzere 39 542 liradır. İstanbul ve An-
karanınki de dahili hesap edilirse 200 küsur bin lira 
oluyor. 

1929- 1930 senelerinde henüz tahsil edilmiyen 
İmkîiya miktarı 204 000 lira. Daha evvel 156 000 
lira arzettik isede ahiren alınan malûmata ii;övv 
204 000 liraya baliğ oluyor. 

Buna mukabil tekrar tekrar 927 ve 928 den 
bakaya yoktur, hep borcumuzu verdik dediler. 
Halbuki 927 ve 928 den 272 366 lira borç vardır. 
(Bunun aslı nedir sesleri) (Jünkü primleri tama
men terkin etmiş oluyoruz. 927 ve 928 senelerinden 
- demin de arzettiğim gibi - 272 000 lira borç tahak
kuk etmiştir, teklifimizde zaten bu yoktur, ancaık 
929 ve 930 senelerinin 204 bin lira bakayası hak
kındadır. Maahaza takdir Heyeti Celilenizindir. 
Adaletten bahsettiler, adalet onu icap ettirir ki ya 
ikisini tecil etmeli veyahut ikisini de etmemeli. 
(Kâfi sesleri) 

Rüştü B. (Bursa) — Bir kaç söz söyliveceğim. 
Sözlerim arasında 1927 ve 928 senelerinin borçla
rını tamamen verdik ve tecil edilmemiştir, gibi bir 
şey söylemedim, bunu tashih için geldim. Bir de 
1927 senesi ile 1929 ve 1930 seneleri arasında çok 
fark vardır. Birisi Hükümetçe tecil edilmiştir. Di
ğeri ise memurların bir taksiri ile tecil edilmişti. 
Hükümetçe tecil edilen kısmı takas muamelesine tâ
bi tutmak adalet icabıdır. Her hangi bir tesir ile 
borcunu vermiyenleri affetmemek, hepsini almak 
lâzımdır. Bu bapta bir takrir veriyorum. Heyeti 
(••el'denizin kararına menuttur. 

Kemal Turhan B. (İsparta) — Bu terkin mad
desi tanzim edilirken bendeniz de bulunmuştum. 
927, 928 senelerine ait borçların tecil indeki sebep 
şudur: 927, 928 senelerinde vergi yüzde altı olarak 
tahakkuk ettiriliyor ve bu tamamile tecil edili

yordu. Sene nihayetinde, yüzde altının beşi tenzil 
edilmiştir. Yüzde biri borçtur deniyordu. Bu altı
da bir sene nihayetinde istendiği için bir çok se
beplerle alınamamıştır. Binaenaleyh bakiyelerin 
terkin olunması, bu yüzde birlerin vaktinde tahsil 
edilmemesinden ileri gelmiştir. 

Ahmet İhsan B. (Ordu) — 927, 928 senelerin-
deki verginin altıda beşi prim olarak verilmiştir. 
Biri, alınmıştır. Hasan Fehmi Beyefendinin gös
terdiği yekûn, umumî yekûndur. Bu arzettiğim al
tıda birlerin hepsi 1929, 1930 senelerinde alınmış
tır. Vermemek, yolunu bulanlardır. 

Reis — Takrirler vardır. Okunacaktır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Şifahen arzettiğim esbabı mucibeye binaen mu

amele vergisi kanununun ikinci muvakkat madde
sini tadilen Bütçe encümeni tarafından teklif 
edilen kanun lâyihasının reddini teklif ederim. 

İstanbul 
Sadettin 

YÜKSEK REİSLİĞE 
1928 senesinde tahakkuk eden zimmetlerin mu

amele vergisi kanununun ikinci muvakkat madde
si tamamen terkin manasını mutazammın olması 
eihetile tefsire hacet olmadığının Meclisi Âlice 
karar altına alınmasını istirham ederiz. 

Antalya Bursa Bursa 
Nazifi Şerif Dr. Gedip Rütşü 

Reis — İstanbul mebusu Sadettin Beyin takri
rini tekrar okuyacağız ve reyinize arzedeceğiz. 

(İstanbul mebusu Sadettin Beyin takriri 
tekrar okundu) 

Reis — Sadettin Beyin ret takririni reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. Binaenaleyh lâyiha reddolunmuş-
tur. 

Rüştü B. (Bursa) — Reis Beyefendi, Maliye ve
kili Bey alacağım, diyor. Halbuki 1928 senesine 
ait başka şekil vardır. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Elbette alacaktır, nasıl istiyorsunuz, al
masın mı diyorsunuz? 

Maliye vekili Abdülhalik B. (Çankırı) — Mu
amele vergisinin muvakkat ikinci maddesi, şimdi 
müzakere ettiğiniz esas veçhile yazıldığı için 
vekâlet te o şekilde tatbik etmiştir. Bursadan 
ve sair yerlerden şikâyet olduğu için Hükümet 
bir karar vermiş ve nihayet bu mesele burada bu 
gün müzakere olunmuştur. Nihayet mesele Sa
dettin Beyin teklifi veçhile kabul Duyurulmuş
tur. Fakat zannediyorum ki Sadettin Beyin tek
lifi ikinci fıkra üzerindedir. Demin arkadaşlar 
da söylediler. Prim ile olan kısmı mahsup ettik. 
binaenaleyh primden yukarısını almıyacağız diye 
bir karar veya kanun yoktur. Eğer Rüştü Beye
fendi böyle arzu ediyorlarsa bu hususta bir esas 
hazırlarlar. Meclise verirler. Tetkik edilir, belki o 
şekilde kabul olunur. 
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Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Encümenden ge

leli lâyiha reddedi ldikten sonra Rüştü Bey tefsir 
teklif ederler, (jünkü istedikleri teklif şimdi red-
dolunursa bi lâhare yeni bir teklif yapamazlar . 0-
nun iein bu tekliflerini geri alsınlar. 

Rüştü B. (Bursa) — der i al ıyorum. Teklifimi 
ayrıca yapacağım. 

2 — Mektum mallar ili bari;/esi hakkında 1/127 
numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe ve İk
tisat encümenleri mazbataları fil 

MADDE 6 — Bina, arazi ve a rsa la rdan t ah r i r 
harici kalanlar ile kazanç, hayvanlar , veraset 
ve intikal, muamele, dahilî istihlâk ve damga 
gibi daimî vergilerden yanlış beyanname ver enik 
veya çift defter tutmak, veya sair suretlerle 
ketmedilmiş olanları haber verenlere t a h a k k u k 
edecek vergi ve misil cezaları mecmuu üzerinden 
aşağıdaki nisbtler dahi l inde ikramiye Verilir: 

500 liraya kada r % 
5 000 liraya kadar , 500 liradan yu
karı olan kısım için % 

15 000 liraya kadar , 5 000 liradan yu
karı olan kısım için % 

15 000 l iradan yukar ı olan kısım için % 
Bu nisbetlere göre hesap olunacak ikramiyenin 

üçte biri verginin katı suret te t a h a k k u k u n d a ve 
üçte ikisi verginin tahsili aka'binde verilir. 
Muhbir ler i mevcut olup ta t a h a k k u k muamelesi 
henüz intaç edilmemiş olan bu kabîl mektumların 
muhbir ler ine dahi işbu maddenin hükümler ine 
göre ikramiye verilir. 

Bilûmum mal menıurlarile, t ah r i r ve tahmin 
heyetleri mensuplar ına ve t a h a k k u k muamelesinde 
vazifedar olanlara ikramiye verilemez. 

Reis — Maddeyi kabul e d e n l e r . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

15 

30 

20 
10 

fil 11 numaralı matbuaya ilâve zaptın sonuna 
merbuttur. 

MADDE 7 — Bu kanunun birinci ve altıncı 
maddeler inde yazılı mektumlar ı zahire ç ıkarmakta 
emsali meyanında fevkalâde hizmeti görülen vari
dat t ahakkuk ve te tk ik memurlar ı , bu lunduklar ı 
mahallin en büyük mal memurunun talebi ve 
Maliye vekâletinin takd i r ve tensibi ile para ceza
ları fazlalarından iki maaş baliğine kadar nakten 
taltif olunabilirler. 

Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Za-
im B. (Konya) — Maddenin sonlarındaki « para 
cezaları » « misil zamları » olacaktır . 

Reis — Maddeyi tashih veçhile kabul eden
l e r . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tar ihinden mute
berdir . 

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

MADDE 9 — Bu kanunun icrasına Maliye ve
kili memurdur . 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi hitam bulmuştur. 
Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. ( Gümü-

şane ) — Efendini, müstaceliyet karar ı vardır, he
yeti umumiyesini reye koymanızı rica ederini. 

Reis — Efendim, kanunun heyeti umumiyesini 
tayini esami ile reyinize arzediyorum. Rey verini-
yen zevat reylerini versinler. Rey toplama mua
melesi hitam bulmuştur. 

Reylerin neticesini arzediyorum efendim: 
Mektum mallar ihbariyesi hakkındaki kanun 

lâyihasına 172 zat vvy vermiştir. Bunlardan bir 
müstenkif ve bir de muhalif vardır, binaenaleyh 
kanun 170 reyle kabul edilmiştir. 

Başka müzakere edilecek madde kalmamıştır . 
Pazartesi günü saat 14 te toplanmak üzere celse
yi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,20 
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Menkul ve gayrimenkul emval ile bunların intifa haklarının ve daimi vergi
lerin mektumlarını naber veretılere verilecek ikramiyelere dair kanuna verHen 

reylerin neticesi 
[ Kanun kabul edilmiştir J 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler 

Reye iştirşk etmiyeiîler : 
Münhaller 

: 317 
172 
170 

1 
1 

144 
1 

/ Kabul edenler J 

Adana 
Ali Münif B. ' 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahîmr 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
ismail Hakkı B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B5 

Haydar B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 

Ayd%n 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
İbrahim Yörük B, 
Memet Cavit B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
İhsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
tsmail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 

Çanakkale 
)sman Niyazi B. 
}ükrü B. 
Ziya Gevher B. 

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

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
Münir B. 

Benizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
İbrahim B 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

îstaribuv 
Ali Rana B. 

Haindi Mustafa B. 
Hasan Vasfi B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
2îiyaettin B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Slait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 

- 1 1 3 -
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Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

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

Kütahya 
ibrahim B. 
Rasiırı B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 

Vasıf B. 
Manisa 

Dr. Saim B. 
Kani B. 
Osman B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
trfat Ferit B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 
î$mail B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 

IFuat B. 
Samsun 

Emin B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
tbrahim Alâettin B. 

Sivas 
tsmail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 

Şebin Karahisar 
tsmail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
İNazım B. 

Süreyya Tevfik B. 
Trabzon 

[Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B. 
Raif B, 

Urfa 
Dr. Refet B. 
İMahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
|Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reddedenler ] 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

/ Müstenkifler J 

Yozgat 
Hamdi B. 

/ Reye iştirak etmiyenler / 

Adana 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

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

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş, 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (R.) 
Muzaffer B. 

Bayazıt 
JBayraktaroğlu Halil B. 
( Î . ' Â . ) 
Übeydullah B. 

Bilecik 
ibrahim B. 

Salih B. 
Bolu 

Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rifkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. (V.) 

Bursa 
Asaf B. 
Emin Fikri B. 
Esat B .(V.) 

- 1 1 4 
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Cebelibereket 

Naci Pş. 
Çanakkale 

Samih Rifat B. 
Çorum 

Bekir Karamemet B. 
İsmail Kemal B. 
îsmet B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. ( î . Â. ) 
Yusuf B. 

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

Edime 
Şakir B. 

Elâziz 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pşs 

Necip Asım B. 
Eskişehir 

Yusuf Ziya B. 
Gazi Antep 

Ahmet Remzi B. 
Kılış Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
ihsan Pş. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahm^t Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
D. Refik B. (V.) 
Ealil Etem B. 
Salah Cimcoz B. 
Vaşar B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdı B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V. ) 

İsparta 
tbrahim B. 
Kemal Turhan- B. 

Kars 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Lûtf i Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 

Konya 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Memet B." 
Muhlis B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Vakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdü>r^zzak B. 

' Mersin 
Ferit Ûelâl B. 
Süleyırıan Fikri B. 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Muğla 
Faik B. 

İGalip B. 

Ordu 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Dr. Asım B 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

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

. Sivas 
Remzi B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B.* 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Ragıp B. 
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Sıra NQ 4 0 
Bilecik mebusu İbrahim beyin muamele vergisi kanununun 
ikinci pıuvakkat maddesinin tefsiri hakkında 4 13 numaralı 

takriri ve Bütçe encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliye 

1860 numaralı muamele vergisi kanununun ikinci muvakkat maddesi işbu kanunu tatbika 
memur Maliye vekâletince yanlış tatbik edilmekte ve kanunun sarahatine rağmen 928 - 929 -
930 senelerinden de muessesatı sınaiyeden muamele vergisi istenmektedir. Halbuki kanunun 
işbu maddesi sarihtir ve iki hükmü ihtiva eder: 

1 — Sınaî müesseselerden teşviki sanayi kanunu mucibince prime müstahak olanların 927, 
928 malî seneleri muamele vergileri borçlarından bu kanunun meriyeti tarihine kadar primlerle 
mahsup edilmek üzere tecil ve henüz tahsil veya mahsup edilmemiş olan miktarları terkin 
olunmuştur. 

2 — Hazinenin 928, 929, 930 senelerinden sınaî müesseselere olan prim tahsisat
ları kayitleri mütekabilen terkin olunmuştur. Vazıı kanun maddedeki ( ile ) kelimesini ( bu
nunla beraber ) yerine kullanmıştır. Ve ( mütekabilen ) kelimesile hazine ile muessesatı 
sınaiye arasındaki prim ve vergi hesaplarının tekabülünü kasdetmiştir. Yani bu ikinci fıkra 
ile hazinenin muessesatı sınaiyeye vermekle mükellef olduğu primi muessesatı sınaiyenin 
hazineye vermekle mükellef olduğu muamele vergisile mütekabilen mahsup ve terkinini emr
etmiştir. Yoksa Maliye vekâletinin tatbik etmek istediği gibi işbu maddedeki birinci fıkranın 
hükmünü ikinci fıkra ile ikmal etmiş değildir. 

Bu kadar sarih ve vazıı kanunun muessesatı sınaiyeyi himaye maksadile tedvin ve mevkii 
meriyete vazetmiş olduğu işbu maddenin sureti tatbiki hakkındaki Maliye vekâletince hasıl 
olan tereddüdü izale için maddenin tefsirini teklif eylerim efendim. 

Bilecik 
İbrahim 

Bütçe encümeni mazbatası 

20-XlI-1931 

Yüksek Reisliğe 

Muamele vergisi kanununun muvakkat ikinci maddesinin tefsirine dair Bilecik mebusu 
İbrahim B. tarafından verilip encümenimize havale buyrulan takrir Varidat umum müdürü 
bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Muamele vergisi ithalât eşyasile beraber dahilî fabrikaların mamulât ve masnuatına da 
teşmil edilmiş olmasından naşi sanayiin inkişafı maksadile teşviki sanayi kanunu mucibince 
yüzde ona kadar prim verilmesi tecviz olunduğundan muhtelif seneler bütçelerine mevzu prirn 
tahsisatlarının yüzde beş hesabile sanayi erbabına tevzii icap ederken muhtelif sebeplerle bu 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. J\o 30 
Esas M 4\î 3 
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primler tevzi edilemediğinden dolayı 1930 senesi nihayetine kadar gerek sanayi erbabının 
muamele vergisi borçlarından altıda beşten bakiye kalan borçlarile devletin sanayi erbabına 
prim borçlarının kayitleri muvakkat ikinci madde ile mütekabilen terkin edilmiştir. 

Mezkûr muvakkat ikinci maddenin hini tedvininde 1929 ve 1930 senelerinde hazinenin 
sanayi erbabında matlubu kalmadığı beyan edildiğinden madde malûm şekilde yazılmış ve 
ahiren tebeyyün eden hale göre mezkûr senelerde dahi altıda beşlerden matlubat olduğu anla
şılmış isede meselenin tefsiren halline de maddenin metni müsait görülen emiştir. Binaenaleyh 
prim karşılıklarından hazineye bırakılmış olan üç milyon liraya mukabil sanayi erbabının 
geçmiş senelerden bu prim dolayısile bakiye kalmış olan cüzî borçlarının tahsiline devam 
edilmesi de adaletle kabili telif görülemediğinden tadilen meselenin halli için tanzim kılman 
kanun lâyihası Umumî heyetin nazarı tasdikina arzolunur. 

Reis Reis V. M. M. Kâtip 
Gümüşane istanbul Konya Tokat Afyon Karalı işar Elâziz 
H. Fehmi Ali Rana K. Zaim Süreyya Ali H. Tahsin 

Çorum Giresun Kayseri Erzurum Kırklareli 
Mustafa Kâzım A. Hilmi Aziz Şevket 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

21 temmuz 1931 tarih ve 1860 numaralı muamele vergisi kanununun ikinci muvakkat 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 

Madde i — Sınaî müesseselerin 1930 senesi nihayetine kadar tahakkuk etmiş bulunan 
muamele vergisi borçlarının altıda beşi ile hazinenin yine 1930 senesi nihayetine kadar işbu 
müesseselere olan prim tahsisatlarının kayitleri mütekabilen terkin olunmuştur. 

Sanayi ve maadin bankası emrine, geçmiş seneler prim mukabili olarak verilmiş olan bir 
milyon lira mezkûr bankanın sermayesine ilâve edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun icrasına Maliye vekili memurdur. 



bira No 41 e ilâve 
Mektum mallar ihbariyesi hakkında I 127 numaralı kanun 

lâyihası ve İktisat encümeni mazbatası 

İklısat encümeni mazbatası 
T. B. M. Af. 

İktisat encümeni 261 X/// 1931 
Karar J\e 10 

Esas M İl 127 
Yüksek Reisliğe 

Heyeti umumiyeden encümenimize havale buyurulan mektum mallar ihbariyesi hakkındaki 
lâyihanın 6 inci maddesi Maliye vekili beyin huzurile tetkik ve müzakere edildi. 

341 bütçe kanununun 50 inci maddesi , hususî hükümleri bulunanlar müstesna olmak 
şartile varidatı Devlete müteallik kaçakçılık veya mektumatı ayni usule tâbi tutarak hususî 
hükümlerle umumî hükümleri tedahül ettirmekte idi. Bu karışıklığın önünü almak üzere Bütçe 
encümeni tarafından tesbit edilen altıncı madde esas itibarile encümenimizce de muvafık görül
müş ve yalnız her hangi bir teessür veya iğbirarla sınaî veya ticarî 'müesseselerin muame
lâtını ihlâl edebilmek fırsatını o müesseselerin mensubinine vermemek için ehemmiyetsiz 
hâdiselerin ihbarı hakkında verilecek ikramiyelerin nisbetinin tenzili düşünülmüş ve ona göre 
bu maddede tadilât yapılmıştır. 

Heyeti celiyeye arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
İk. En. Rs. M. M. Kâ. Aza Aza 

İzmir Mardin Şebin Karahisar Maraş Konya 
M. Rahmi Ali Riza Nuri A. Hamdi 

Aza Aza Aza Aza Aza 
Edirne Trabzon Kastamonu 

Fuat Fayık Daniş Tahsin Emin 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 
Madde 6 — Bina, arazi ve arsalardan tahrir harici kalanlar ile kazanç, hayvanlar, veraset 

ve intikal, muamele, dahilî istihlâk ve damga gibi daimî vergilerden yanlış beyanname ver
mek veya çift defter tutmak veya sair suretlerle ketmedilmiş olanları haber verenlere tahakkuk 
edecek vergi ve misil cezaları mecmuu üzerinden aşağıdaki nisbetler dahilinde ikramiye verilir. 

5 00 liraya kadar % 15 
5 000 » » beş yüz liradan yukarı olan kısmı için % 30 

15 000 J> » » bin J> » » » % 20 
15 000 liradan yukarı olan kısmı için % 10 
Bu nisbetlere göre hesap olunacak ikramiyenin üçte biri verginin katî surette tahakku

kunda ve üçte ikisi verginin tahsili akabinde verilir. 
Muhbirleri mevcut olup ta tahakkuk muamelesi henüz intaç edilmemiş olan bu kabîl 

mektumların muhbirlerine dahi işbu maddenin hükümlerine göre ikramiye verilir. 
Bilûmum mal memurları ile tahrir ve tahmin heyetleri mensuplarına ve tahakkuk muamele

sinde vazifedar olanlara ikramiye verilemez. 




