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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Kütahya mebusu Naşit Hakkı ve Ordu mebusu Ali 
Canip Beylerin tahlifleri iera edildikten sonra, 

Kazanç vergisi kanun lâyihasının müzakeresine 
devam edildi ve salı günü toplanılmak üzere inikada 

Lâyihalar 
1 — Türkiye Cümhuriyetile Bulgaristan Kırallığı 

arasında aktedilen ticarî itilâfnamenin tasdiki hakkın
da kanun lâyihası (Hariciye ve İktisat encümenle
rine) 

/ — Kazanç vcrylsi hakkında 1/173 numaralı 
kanun lâyihası re İktisat, Maline, Bütçe ve Adli
ne re, Dahiline encümenlerinden mürekkep Muh
telit encümen mazbatası 

REİS — Ruznamenin birinci maddesi kazanç 
vergisi kanunu lâyihasıdır. 

Dün 34 üncü maddenin (I) fıkrası müzakere 
ediliyordu. Bunun müzakeresine devam edece
ğiz. Tensip buyurursanız bu fıkrayı bir daha 
okuyalım. 

I) G-ayrisafi iratları beş yüz liradan aşağı 
olan mükellefler nezdinde çalışanların işlerini 
terkeylediklerini, istihdam edenler, terkten iti
baren on beş gün içinde bildirmezlerse, bildirin
ceye kadar vergileri bunları çalıştıranlardan 
alınır. 

REÎS — î fıkrası hakkında söz isteyen var 
mı efendim? (Hayır sesleri). O halde takrirleri 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Yeni çıkan hekimlerin 10 sene geçinceye ka

dar kazanç vergisinden muaf olmalarını arz ve 
teklif eylerim. 

Kastamonu 
Dr. Suat 

nihayet verildi. 
Reis Vekili Kâtip Kâtip 

Refet Çanakkale Mersin 
Ziya Gevher Hamdi 

Mazbatalar 
2 — Muhacirlerle mültecilerin beraberlerinde ge

tirecekleri malların gümrük ve sair resimlerden mua
fiyeti hakkında 1/85B numaralı kanun lâyihası ve Da
hiliye ve İskân kanunu lâyihası muvakkat encümen
leri mazbataları (Ruznameye) 

Yüksek Reisliğe 
Doktorların üç sınıf addedilerek birinci sını

fın % 100, ikinci sınıfın % 50, üçüncü sınıfın 
% 35 gayrisafi varidat nisbetinde kazanç vergisi 
vermelerini ve bu sınıfların etibba odalarının 
iştiraki reyile tesbit edilmesini teklif ederim. 

Kastamonu 
Dr. Suat 

REİS — Bu takrirlerden birincisi istisna 
maddelerine aittir. Malûmu âliniz, istisna mad
deleri üçüncü maddede müzakere ve kabul edil
mişti. Binaenaleyh burada müzakereye konul
masını bendeniz musip göremiyorum. 

İkinci takrire gelince; bunun hakkında söz-
isteyen var mı efendim? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efendim, 
istisna reye konur, kabul edilirse ilâve edilir, 
kabul edilmezse reddedilir. Doğrudan doğruya 
Riyaset makamının reye koymaması doğru de
ğildir. 

REİS — Bendeniz şu mütalea üzerine arzet-
miştim: Bu takrir, üçüncü madde müzakere edi
lirken verilmeliydi. Fakat tensip buyurursanız 
reye arzederim. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, mektep
ten yeni çıkan doktorların, vergiden on sene is
tisna edilmeleri hakkındaki teklif doğru değil-

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

»m<[ 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 14 

REİS — Esat B. 
KÂTİPLER: Avni Doğan B. (Yozgat), Hamdi B. (Mersin) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

- 1 1 0 -



I ; 3 0 2 0 3 - 1 9 3 4 C : 1 
dir. Birincisi bu. ikincisi, doktorlar birinci, ikin
ci sinıf diye tefrik edilsin, deniyor. _gu da mu
vafık değildir. Çünkü, doktorların yerdikleri 
kazanç vergisi değildir. Oturdukları yazıhane
nin varidatı gayri safisinden vergi alınıyor, jyie-
selâ, Âkil Muhtar Bey, Neşet Ömer Bey 300 lira 
verip ev almazda Yedikuleye gidip elli liraya 
alır. Ben hastayım, onu nerede olsa bulmağa 
mecburum. O, nerede oturursa otursun. Bende
niz söyleyecektim amma doktorların canı sıkılır 
diye söylemedim. Beyefendi, bu gün serbest ka
zananların birisi eczacılar, diğeri doktorlardır. 
Doktorlar, şimdi para kazanamıyorlarmış. Bun
dan beş sene evvel sekiz on lira alıyorlardı, aya
ğına varanlardan iki lira alıyorlardı. Şimdi nok
san mı alıyorlar? Eskiden ne alıyorlarsa gene 
onu alıyorlar. Eczacılara gelince: beş kuruşiuk 
bir şeyi bazıları 35 kuruşa, bazıları 40, bazıları 
da 50 kuruşa satıyor. Ne kanunu var, ne de ser
mayesini bilen! Yani bunların vergisi ağır de
ğildir, teklif edilen maddei kanuniye doğrudur, 
maddenin aynen kabulünü rica ederim. 

REÎS — Bir takrir daha vardır efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Hükümetten gelen teklifte ve Maliye ve Büt

çe encümenlerince kabul edilen şekilde serbest 
meslek erbabı için meslekî hizmetlerin ifa edil
diği mahallin iradı gayrisafilerinden vergi alın
mamakla beraber bunlar için aynca bir de mak
tu şekilde mükellefiyet tesbit edilmiş olduğun
dan bu fıkranm cetvel ile beraber tekrar tetkik 
edilmek üzere encümene iadesini teklif ederdim. 

İsparta 
Mükerrem 

REÎS — İstisnalara ait olan takrirle birlik
te tensip buyurursanız Süleyman Sırrı Beyefen
dinin teklifleri veçhile bu üç teklifi de frkra 
ile beraber encümene havale edelim, efendim, Za
ten bu 34 üncü madde hakkında bir çok şeyler 
vardır (Reye sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Reis Bey, 
encümen kabul etmezse reye koyalım, ya kabul 
edilir; ya reddolunur ve bu suretle mesele hallo-
lunur. 

RElS — Mükerrem Beyin, bu husustaki fık
ranın encümene havalesini teklif eden takririni 
aynen reyi âlinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . (Anlaşılmadı sesleri). 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Nasıl anla
şılmadı, kabul edilmedi! 

REÎS — Müsaade buyurun efendim, tekrar 
reye arzedeeeğim. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Efendim, He
yeti Celilenizi fazla rahatsız etmemek için söz al
mamıştım. Hem bu mesele hakkında dünkü iç-
timada söz cereyan etmişti. Şimdi serbest mes
lek erbabı için Hükümetten gelen şekilde, bu 
serbest meslek erbabı, meslekî hizmetlerini yap
tıkları mahallerin iradı gayrisafisinin % 50 si 

matrah olacak, bir de cetvel ilâve edilmiştir ki 
serbest meslek erbabı, meslekî hizmetlerini ifa 
ettikleri şehirlerin nüfusunun adedine göre sı
nıflara tefrikile dahil olacakları sınıflara gö
re ayrıca bir vergiye tâbi olacakları Hükümet 
tarafından teklif edilmiş, bu teklif muhtelif 

,j encümenlerden geçmiş, kısmen tadil ile kabul 
edilmiştir. Netice şudur: Serbest meslek erba
bı, meslekî hizmetlerini ifa ettikleri yerin iradı 
gayrisafisi üzerinden muayyen bir nisbette ver
gi verecek, hem de bir cetvelle meslekî hizmet
lerini ifa ettikleri şehrin nüfusuna göre cetvel
de ahzi mevki ettiği yerin maktu vergisini vere
cektir. Bu şekil, Bütçe ve MaMye encümenle
rince kabul edilmiştir. Fakat Muhtelit encümen, 
bunu kamilen kaldırmıştır. Hükümet bu husus
taki noktai nazarını söylemiş değildir. 

MUHTELİT E. M. M. REFlK ŞEVKET B. — 
Dün encümen namına söylediğim sözler yalan 
mı oluyor? 

MÜKERREM B. (İsparta) — Hususi söyle, 
diniz. 

REFtK ŞEVKET B. — Encümen namma söy
ledim. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Çok rica ede-
rim, sözümü kesmeyiniz 

Refik Şevket Bey; en çok nizamnameden 
bahseden ve kürsüden söz söyleyen hatiplerin 
dinlenmesini en çok müdafaa eden Refik Şevket 
Bey, simdi sözümü kesiyor, 

M! En. M. M. REFİK ŞEVKET B. ( Mani
sa) — Heyecan, tabiidir. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Kürsüde cevap 
verirsiniz... Muhtelif encümenler bunları tetkik 
etmiş. Hükümetten gelen şekil burada. Şehirleri 

j 1 inci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sınıf 
i diye tefrik etmiş. Birinci sınıf şehirlerde mesle 

kî hizmet ifa eden serbest meslek erbabım 4 sını
fa ayırmış. 250, 100, 50, 25; ikinci sınıf şehirler
de 100, 50, 25, 10; üçüncü smıf şehirlerde ise 50, 
25, 15, 7; dördüncü ve beşinci sınıf şehirlerde de 
bu nisbet üzerinde taksim yapılmış. 

Bütçe encümeni ise, şehirleri 1, 2 diye tefrik 
etmemiş, nüfusa göre mikyas koymuş... Nüfusu 
200 000 veya daha fazla olanları 1 inci sınıf ad-
derek 250, 100, 50, 25 lira; nüfusu 50 000 den 
fazla olan yerleri 2 nci sınıf addetmiş. Bu şekil
de nüfusuna göre şehirleri 4 kısma ayırmış ve 
ona göre nisbet koymuş. Meselâ, arzettiğim gibi, 
1 inci sınıf, 250, 100, 50, 25; ikinci sınıf, 100, 50, 
25, 10; nüfusu 30 000 den fazla olan yerlerde 50, 
25, 15, 7. Muhtelit encümen, bu nisbetleri fazla 
görmüş olabilir. Serbest meslek erbabına 250 lira 
nisbeti çok göre bilir. Fakat bu cetveli tamamen 
tayyetmenin manasını anlayamadım. Memlekette 
doktor, avukat diye bir sınıf tayin etmek istemi
yorum. Fakat serbest meslek erbabı namı altın

da işlerini görürler. Bunlar, oturdukları binanın 
iradı gayri safilernin nısfını verecekler. 

REÎS — Hasan Fehmi Bey, usul hakkında 
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söz istiyordunuz, buyurunuz. 

HASAN PEHMÎ B. (Gümüşane) — Esas hak
kında söyliyeceğim. Sebebini anlıyayım, belki 
sözümden vaz geçerim. 

MUHTELİT ENCÜMEN M. M. REFİK ŞEV
KET B. (Manisa) — Efendim, çok müteessirim 
ki ben de bu mevzuda serbest mesleke mensup 
bir arkadaşınız bulunuyorum. Fakat, ne olursa 
olsun mücerret bir mesleke mensup olmak, o mes
lek hakkındaki kanaatleri açık olarak söyle
meğe mâni değildir. Nerede kaldı ki, bu günkü 
beyanatım, şahsî kanaatlerimi söylemekten ziya
de, mensup olduğum encümenin umumî fikirle
rini muhterem heyetiniz huzurunda ifadeden 
ibaret olacaktır. Heyeti Âliyeniz huzurunda icabı 
kadar izahat verdim ve kemali sarahatle söyle
dim. Hükümetin ve diğer encümenlerin teklif
leri avukatlar için % 45 idi. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Avukat değil, 
serbest meslek erbabı efendim. 

REFİK ŞEVKET B. — Affedersiniz, tashih 
ediyorum: Serbest mesleklere ait olan nisbet % 
45 tir. Hükümetin ye Bütçe encümeninin kabul 
ettiği % 45 in yanında buna mukabil bir de cet
vel vardı. Cetvelde temin edilmesi matlup olan 
paranın amelî noktai nazardan temini için bu 
% 45 nisbetini 25 zammile % 70 e iblâğ ettik. 
Maksat para tahsil etmek olduğuna göre ve ser
best meslek erbabının hakikî kazançlarına müra
caat etmeden varılmış yeni bir usul olduğuna 
göre bunu yapalım . Bilhassa bu derecenin tak
diri meselesinde meslekte istirkabata, meslektaş
ların belki garazkârlığına, meslektaşların anceh-
lin hataya düşmeleri vaziyetine ve bundan doğa
cak hatalara gitmemek için kanunen bir gaye ta
kip ettik ve açık olarak şunu kemali salâhiyetle 
arzedebilirim ki, ben kendi meslektaşlarım ara
sında çok para kazandıkları iddia edilenlerin va
ziyeti hakikiyesine çok yakından vâkıf olan bir 
adamım. İnsanların belki zahirine hükmoluna-
bilir. Fakat hakikî kıymeti, sermayeyi, çok 
zaman maalesef saklanmak ihtimali vardır. Onun 
içindir ki, bir adamın siyasî, içtimaî, zahirî vazi
yetine göre birinci derecede addedilmesi ihti
mali karşısında bu adamın dördüncü derecede 
olması ihtimali de vardır. Birinci derecede diye 
tesbit edilen ve fakat hakikatte dördüncü dere
cede olan bir adam hakkında haksızlığa meydan 
vermektense bunu umumî şekilde ve daha çok 
varidat temin etmek ve bir takım tezviratm da 
bu suretle önüne geçmek için bunu kaldırdık. 

Doktorların resmî bir teşekkülleri vardır, 
etıbba odaları vardır. Etıbba odası bu doktorları 
vaziyetine göre, sınıflara ayınr. 

Hakikatte kazanç itibarile kazadaki dokto
run, vilâyette oturan doktordan derece itibaril 
çok yüksek olması ihtimali de vardır. İşte bu 
vaziyet karşısında, serbest meslek erbabı Hükû-
mtten para kaçırırlar .Halbuki, elimizde ki mev-
jsuat ta buna mâni değildir. Bu kanunda serbest 

meslek vazifsini ifa edenlerden, vaziyeti mesleki-
yleri, maliyeleri hakkında kendilerinden sual so
ralım diye bir yol tutulmuştur. Evvelce Hükümet 
teklifinde de bu yolu tutmuş, buna bir kaç encü
men de iştirak etmişti. Muhtelit encümenin bu 
fikrine bidayette Maliye vekili bulunan Abdül-
halk Beyefendi de iltihak etmişti ve cetvelden 
sarfı nazar edilerek bu miktar yüzde 70 e iblâğ 
edilmişti. Vaktaki Fuat Beyefendi vekâlete gel
diler, dediler ki cetveli çıkardığımıza göre iradı 
gayrisafi üzerinden yazdığınız yüzde 70 kâfi de
ğildir ben ayrıca her serbest meslek erbabının 

oturduğu evden de muayyen bir nisbet dahilinde 
vergi alınması tarafdanyım. Serbest meslek er
babının oturduğu , sükna ittihaz ettiği, bulun
duğu mahallin, yani ikametgâhının iradı gayri 
safisini isterim; bunun nisbeti 25, 35, 45, ne ise... 
Böyle görüşülürken, encümende bir arkadaşımı
zın, bunların oturduğu evin köşkmüdür, nedir; 
kayın pederinin midir, babasının mıdır; bunun 
taksiminden mütevellit dedikodulara mahal kal
mamak için bu % 100 teklifini encümenimiz Hü
kümetin muvafakati ile koydu ve Heyeti Muhte-
remenize arzetti. Onun için cetvelle beraber % 
45 esası kabul edilen bir nisbetin % 70 e iblâğı, 
cetvelin kaldırılmasına mukabildir. Bu şekilde 
Hükümetle mutabakat hâsıl olduktan sonra, 

ikinci bir teklif ile % 70; % 100 e iblâğ olundu. 
Bu kanunun hikmeti vazı, mümkün olduğu kadar 
memurların ve vergi kaçakçılığı yapmak isteyen
lerin ahlâksızlığına meydan vermemek, ne me
murları mükelleflerin başına musallat etmek, ne 
de mükelleflerin vergi kaçakçılığını müsait bir 
zemin üzerinde bulundurmaktır. Encümen, ha
talardan doğacak iğbirarları nazarı dikkate ala
rak vaziyeti tashih etmiştir. Arkadaşlar, dün-
denberi cereyan eden müzakerelerin heyeti mec
muası üzerinde Hükümet teklifinin bazı encü-
menlerce kabulüne saik, bazı adamların serbest 
mesleke mensup adamların, bir teşekküle men
sup olsun olmasın, herkesin diline düşecek şe
kilde para kazandıkları ve bu paraların vergisiz 
kaldığı yolundaki zihniyetin ifadeisdir. Gazete
lere dahi inikas eden bu meselenin halli için bu 
şekli, bu formülü bulduk. 28 inci maddeyi aynen 
okumak dahi kabildir. O 28 nci maddeyi ise, He
yeti Muhteremeniz kabul etmiştir. Dün bunları 

söylediğim için tekrara lüzum görmiyorum. 28 inci 
maddenin temin ettiği zabıta sayesinde, mümkün 
olabildiği kadar bu gibi zevatın ne nam ile olursa 
olsun hariçten aldıkları paralar, mutlak vergiye 
tâbi tutulmuştur . Hatta o kadar tâbi tutulmuş
tur ki, herhangi bir avukat veya doktor, eğer 
herhangi bir yere sureti mahsusada abona olursa 
ve orada maaş alırsa, mücerret avukatlık yaptı
ğından dolayi vergi vermekten sarfı nazar, ay
rıca aldığı aylıktan da vergi kesilecektir. Yani 
bu kanun muoibince alacağımız iradı gayrisafi 
üzerindeki vergiden hariç olarak, müesseseler 
nezdinde müstahdem adamlar gibi ayrıca vergi-
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leri kesilecek ve Hazineye yatırılacaktır. Bütün 
bu zabıtaların heyeti mecmuası, bu şekilde fazla 
kazandıkları hatıra gelen adamların, kazandık
ları yerlerden vergiye tâbi tutulmalarını temin 
için bu yolu tuttuk. Binaenaleyh encümence bu 
cetvel üzerinde yeniden tetkikata lüzum yoktur. 
Lâzım olduğu kadar tetkikat yapılmıştır. Ve Hü
kümetle mutabık kalınarak Heyeti Âliyenize tak
dim edilmiştir. Takdir Heyeti Muhteremenizindir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Arkadaş
lar, bu kaidelerden maksat, kazanca göre, tak
ribi olsun, vergi tarhı demektir. Serbest meslek 
erbabı içinde - hangi ihtisasa sahip olursa olsun-
bilhassa büyük şehirlerimizde, adedi 100 den 
5 000 e kadar serbest mesleklerde çalışan vatan
daşlarımız vardır. Bunların hepsinin vergileri, 
yalınız muayenehanelerinin iradı gayri safilerine 
göre % muayyen bir nisbeti müsavi olarak ver
giye matrah ittihaz etmekte bendeniz, şahsan 
adalet görmem. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, hiç bir mesleki, daha az vergi 
versin ve daha çok versin, sureti katiyede bunu 
düşünmeyerek misallerle izah edeceğim. İstanbul 
şehrini ele alalım. İstanbul şehrinde etıbba oda
sında 1200 doktorumuz mukayyet ise, bunların 
1200 muayenehanesi varsa bu muayenehanelerin 
bir odadan en büyüğü beş odaya kadardır. De
mek ki birin beşe nisbetinde muayenehanenin 
iradı gayrisafisinde tezayüt oluyor, binaenaleyh 
vergi de artıyor. Bir de iş vaziyeti cephesinden 

mütalea edelim. Birin beşe nisbetinde midir? İradı 
gayrisafi kıstas olması ile adalet yerine geldi 
mi? Zannederim ki, hayır! Bu 1200 ün içinde bel
ki ayda elli lira kazanan olduğu gibi daha çok 
kazanan da vardır ve bunların iradı gayrisafi 
ile ölçülemeyecek kadar fazla kazananları da 
vrdır. Allah arttırsm. (O.... Hastalık mı çoğal
sın sesleri?) Kazanç noktai nazarından söylü
yorum. Vergi cephesinden iradı gayrisafi, kıstas 
olamaz. Olur, bir hadde kadar! Serbest meslek 
erbabının - arkadaşım kendileri de serbest mes-
leke mensup olduklarına göre - niçin söz söyle
mekte tereddüt ediyorlar?.. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Tereddüt 
eden kim? 

HASAN FEHMİ B. ( Devamla ) — Hayır, 
bana öyle gibi geldi de. Burada herkes vicdanı
nın emrettiği kanaati izhar eder. Bu sahada ar
kadaşımın fazla tecrübeleri de vardır, yüksek 
huzurunuzda tefahur ve takdire vesile olacak 
malûmatları da vardır. Arkadaşlar, bir avukat 
bir odada da ifayi vazife edebilir, beş odalı bir 
dairede de işini yapabilir. 

Bir misal alalım. Hayat arasındaki ölçüleri ala
lım. Bir daireyi kabul edelim. Senelik iradı 100 li
radır. Beş dairenin de 500 liradır. Fakat bu daire
lerde iş yapan zatlerin aralarındaki kazanç farkı; 
en büyük bir avukatla; en çok işi olan bir avu
katla en az işi olan bir avukatın kazanç nisbeti 
bire bes nisbeti midir? 

EMİN FİKRİ B. (Bursa) — Hayır, katiyyen. 
HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Zannede

rim ki değildir. Bendeniz çok eyi biliyorum ki, 
aydın şirketinin vekâletini alan Türk musevisi 
bir zat, bir davadan 35 000 ingiliz lirası ücreti 
vekâlet almıştır. Bunun yazıhanesinin iradının 
% 50 sini, % 100 ünü almakla biz, Devletin ha
kikî vergisini almış mı olacağız? 

Bu nevi hâdiseler az olur. Fakat hâdisedir, 
olur. Nihayet her avukata böyle talih tesadüf et
mez, fakat edenler de bulunur. 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — Büyük ikra
miye vurmuş. 

HASAN ' FEHMİ B. (Devamla) — Burada 
küçüklerin; az müşterisi olanların, az kazanan
ların vergisi % 45 ten % 100 e çıkarılmış, onlara 
fazla külfet tahmil edilmş diğer taraftan çok iş 
yapan, çok kazanan, çok vergi vermesi icabeden-
lerinki yüzde yüzle iktifa olunuyor; maktua ait 
cetvelin ortadan kaidınimasile onların üzerinde 
Devletin hakkı bırakılıyor. Binaenaleyh, bu işte 
yalınız iradı gayrisafi, o meslek erbabı arasında 
dahi hakikî bir hoşnutsuzluk tevlit edecek ma
hiyet alır, Devletin zararından başka, ne küçük
lerin vergisini tezyit doğru olurdu ne de çok ka-
zananlarınkini yalnız bir hadde irca suretile 
Devletin hakkını üzerlerinde bırakmak doğru 
olurdu. 

Bendenizce bu mevzu bir tetkik mevzuudur. 
Encümen alsın, bir daha görüşsün; Meslekî te
şekküllerin yapacakları tefrik; iş hacmi itibarile-
dir, malûmatı ilmiyeleri, malûmatı fenniyeleri iti-
barile değildir ve kanunda da öyle yazılıdır. 
İş hacmi itibarile birinci, ikinci diye ayrılacak
tır. Bu cetveli muvafık bulmazsa, bunun yerine 
başka bir şey koysun. Bunun neticesinde ne 
olacaktır arkadaşlar? Az kazananların nisbeti 
çoğalmıştır, beyanname vermeyi tercih edecek
lerdir. % 40 vergiye tâbi olupta hakikaten az 
kazandığından vergisi % 100 e çıktığı için be
yannameyi tercih edecek, fakat hakikî vergisi 
iradı gayrisafinin % 100 ü, hatta % 500 ü den
se bile, menfaati olanlar, beyannameyi niçin ver
sinler? İşte ortada Devletin hakkı zayi olacak
tır. İşte bu adaletin mümkün olduğu kadar ye
rine gelmesi için, sebepsiz olarak az kazanan
ların vergisini arttırmak, çok kazanmak ihtima
li olanları az vergiye tâbi tutmak doğru bir şey 
olmaz. Encümen bunu alsm, tetkik etsin. Âr-
zettiğim gibi cetveli alsın, 3, 4 dereceye ayırma
yı iyi bulmuyorsa başka bir şey ikame etsin. 
Yahut o kabîl müesseselerde beyannameyi mec
burî kılsın. Elbette buna bir şekil verir. 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? 
Mükerrem Beyefendi takririni tadil etti, yeni 
bir takrir verdi. Müsaade buyurursanız onu oku
yalım. 

Yüksek Reisliğe 
Serbest meslek erbabından meslekî hizmetle-
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rin ifa edildiği mahallin, gayrisafi iradının % 50 
si alınmakla beraber Bütçe encümeni tarafından 
kabul edilen derece listesi üzerinden de maktu 
vergi alınmasını teklif ederim. 

İsparta 
Mükerrem 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Encü
men alsın, dereceyi tetkik etsin. 

(Takriri reye sesleri). 
REİS — 0 halde efendim, Mükerrem Beyin 

(I) fıkrasına taallûk eden bu takririnin nazarı 
dikkate alınmasını reyi âlinize arzedeceğim. 
nazarı dikkate alınırsa fıkrayı encümene havale 
edeceğiz efendim. Encümene havalesini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Bu «I» fıkrasına taallûk eden Dr. Suat Be
yefendinin bir takriri vardır. Onu da okutmuş
tuk. Sınıflara tefrik ediyor, bir tadilname mahi
yetindedir. Fakat takrirde tadil şeklinin ne ola
cağı gösterilmemiştir. Takriri nazarı dikkate 
alacak olursanız, tensip buyurulursa, onu da en
cümene verelim, 

İSMAİL B. (Şebin Karahisar) — Mükerrem 
Beyin teklifinde bunun hepsi vardır. 

BEİS — Takriri şimdi reyi âlinize arzedece
ğim (Lüzumu yok sesleri). Takriri nazarı dik
kate alanlar . . . Almayanlar . .. Takrir, nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

34 üncü madde ile alâkası olmayan ve 3 üncü 
maddeye taallûk eden Dr. Suat Beyin istisnaî 
bir teklifi vardır. Takriri nazarı dikka
te alanlar . . . Almayanlar . . . Takrir kabul edil
memiştir efendim. 

«I» fıkrasında müzakere edilecek başka bir şey 
yoktur, bunları fıkra, fıkra reye arzediyorduk. 
Encümene gittiği için bilâhare reye arzedilecek-
tir. 

(J) fıkrasına g-eçiyoruz efendim. 
(J fıkrası tekrar okundu) 

REİS — Fıkra hakkında söz isteyen var mı 
efendim? 

Bir takrir vardır okutuyorum efendim. 
Yüksek Reisliğe 

Madde: 34 
(J) fıkrasındaki «bar ve umumhaneler gay

risafi iratlarının % 130 nisbetinin c/< 150 ye » 
iblâğını teklif ederim. 

Bursa 
Refik 

REİS — Refik Beyin takririni kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

(J) fıkrasını bu şekilde kabul edenler . . . Et
meyenler . .. Kabul edilmiştir efendim. 

34 üncü madde, encümene havale edilen fık
raları kabul edildikten sonra reyinize arzedile-

MOLLAOĞLU CEMAL B. (Afyon Karahi
sar) — Reis Bey; bu madde hakkında bir takrir 
veriyorum. 

REİS — Efendim, madde henüz reye kon
mamıştır. Bu maddeye ait bir takrir vardır, 
okunacak. 

Yüksek Reisliğe 
Bilûmum serbest meslek erbabı noterden nıu-

saddak yevmiye tutmağa ve beyanname verme
ğe mecburdur. Kazanç vergisi beyanname esası 
üzerine alınır. 

Afyon 
Cemal 

MUHTELİT ENCÜMEN M. M. REFİK ŞEV
KET B. (Manisa) — Yukariki maddelerde, ser
best meslek erbabı, iradı gayrisafi üzerinden esas 
vergiye tâbi olmaları, kabul edilmiştir. Bunun 
hilâfına olarak, beyannameye mecburdur diye 
hüküm konmasına kanun müsait değildir. Bun
lar dilerlerse beyanname verirler. Fakat mut
laka beyanname verir şeklinde kati bir teklifi, 
encümen kabul edemez. 

MOLLAOĞLU CEMAL B. (Afyon Karahi
sar) — Efendim, bendenizin kastim, yukariki 
kısımda, iradı gayrisafi üzerinden serbest mes
lek erbabı vergi vereceklerdir. Doktorlar için, 
gayrisafi üzerinden vergi almaktansa, beyanna
me verseler, daha iyi olur. Halbu ki onlar da 
gayrisafi üzerinden vergi verecekler, fakat be
yanname vermeğe mecbur değildirler. Beyan
name usulünü doktorlara hasrederek diğerlerine 
iradı gayrisafi esasını koysak daha iyi olur 
kanaatindeyim. Teklifimin kabulünü rica ede
rim. Bu yüzden kazançları da daha iyi tesbit 
edilebilir. Bunları beyanname usulüne mutlak 
olarak tâbi tutmak daha iyi olur kanaatindeyim. 

MUHTELİT ENCÜMEN M. M. REFİK ŞEV
KET B. (Manisa) — Efendim, Beyannameye tâ
bi olanlar hakkında izahat vardır. Bir kısmı 
defter tutacaklar ve bu defterler musaddak ola
cak. Fakat kati olarak beyanname vermeğe mec
burdurlar, şeklindeki hükmü, encümen kabul 
edemez. 

REİS — Takriri reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmemiştir. 

Meslek ve iştigalleri gösterilmeyenler 
MADDE 35 — Gayrisafi irat üzerinden ver

giye tâbi olupta nevi ve nisbeti yukariki mad
dede gösterilmeyenler mahallî ticaret odaları
nın, yok ise belediyelerin, mütaleası alınarak 
mümasili ticaret ve sanat ve meslek ve hirfete 
göre vergiye tâbi tutulurlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Bir mahalde muhtelif işlerin içtimai 
MADDE 36,— Bir mahalde muhtelif vergi 

nisbetlerine tâbi satış ve muamelelerde bulunul
duğu takdirde bunların tefriki kabil ise kendi nis-
betleri üzerinden, değilse en yüksek nishete tâbi 
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olandan bir derece aşağı nisbet üzerinden vergi
ye tâbi tutulurlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Gündelik gayrisafi kazanç üzerinden 
MADDE 37 — Gündelik gayrisafi kazanç 

üzerinden vergiye tâbi tutulan mükelleflerden : 
A) Hariçten gelen sanatkârların ve temsil ve 

her nevi oyun heyetlerinin bilet bedellerinden 
damga resmi, darülaceze hissesi gibi resimler 
çıkarıldıktan sonra kalanm % 50 si, 

B) Denizlerde, nehir ve göllerde ve karada 
mal sahibi veya müstecir sıfatile her nevi nakil 
ve cer vasıtası işletenler ve bunlarda çalışanlar, 
her nevi seyyar sanat erbabile simsarlar ve tel
lâllar gündelik gayrisafi kazançlarının 12 misli, 

C) Birinci maddenin (D) fıkrasına dahil iş 
ve teşebbüsler erbabının gündelik gayrisafi ka
zançlarının yirmi misli, 
üzerinden vergi alınır. 

Ç) İstanbul balıkhanesindeki kabzımalların 
vergi nisbeti, bunlara balıkhanece tediye edilen 
paranın % 10 udur. 

M. En. M. M. REFİK ŞEVKET B. (Mani
sa ) — Efendim; matlap kısmında; « gündelik 
gayrisafi kazanç üzerinden» ibaresinden sonra 
bir (mükellef) kelimesi ilâve edilecek. 

MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — Matlap 
bir kanun değildir, tashihe lüzum yoktur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Hizmet erbabı 
MADDE 38 — Hizmet erbabının vergileri: 
I - Umumî ve mülhak ve hususi bütçeler?? 

idare edilen daire ve müesseselerden yapılan te
diyelerde : 

100 - liraya kadar % 5 
101 - 200 liraya kadar kısım için % 6 
201 - 300 » » » » c/c 7 
301 - 400 » » » » c/< 8 
401 - liradan yukarısı için % 9 
II - Yukarıdaki fıkrada yazılı daire ve mü

esseseler haricinde kalan bilûmum hakikî ve 
hükmî şahıslar nezdinde çalışanlara yapılan te
diyelerde : 

100 liraya kadar % 7 
100 liradan yukarısı için % 9 

nisbetleri üzerinden hesap olunur. 
Muhtelif tediyelerde vergi nisbeti, her tediye 

miktarı ayrı ayrı nazarı dikkate alınmak sureti-
le tayin olunur. 

Muhtelif cihetlerden alınan para yekûnu 75 
lirayı geçmeyenlerin istihkaklarından yalnız 20 
lirası vergiden muaf tutulur. 

Umumî, mülhak ve hususî bütçelerle idare 
edilen daire ve müesseseler de tekaüt maaşı 
alanlardan g*erek bu daire ve müesseselerde, ge
rek bunlar haricinde kalan bilûmum hakikî ve 

hükmî şahıslar nezdinde çalışanların tekaüt is
tihkakları ile diğer istihkakları muafiyet hük
münün tatbikında ayrı ayrı nazan itibare alınır. 

İkramiye, huzur haklan, temettü ve emsali 
gibi mukannen olmayan istihkakların yekûnu 
üzerinden vergi hesap olunur. 

M. E. M. M. REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — 
Efendim; üçüncü madde müzakere edilirken Ma
liye vekili Beyefendi, 16 ncı madde üzerinde 
ufak bir tadilât teklif ettiler. Heyeti muhtere-
mece de bu tadilât kabul edilerek encümenimize 
havale edildi. Bunada bu maddenin son satırla
rında aynı nisbetle alâkadar olan bir hüküm 
var. Tensip buyurursanız, 16 ncı maddede kabul 
edilecek nisbet kabul edildikten sonra bu mad
deyi tadil edelim. O halde 38 inci maddeyi en
cümenimiz istiyor efendim. 

REİS — 38 inci maddeyi encümene veriyoruz 
efendim. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 
bu madde hakkında bendenizin maruzatım ola
caktır. İhtimalki, Heyeti Muhtereme müsip gö
rür ve encümende ona göre tetkik eder, ikinci bir 
külfet olmaz. Müsaade buyurursanız söyliyeyim. 

REİS — Buyurun. 
HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, bu maddenin 

birinci ve ikinci fıkraları okununca, vatandaşlar 
arasında vergi tesavi kaidesine münafi bir vazi
yet ihdas edildiği yeknazarda göze çarpar. Hepi
miz halkız ve Hükümetiniz de halk Hükûmetdir. 
Halkçılığın en bariz vasfı; vatandaşlar arasında 
müsavatı temindir. Müsavatsızlığın en müteba-
riz şekli de, vergi hususunda adalete münafi bir 
kaide koymaktır. Gerçi buna karşı, encümen 
diyecektir ki, bizim maksadımız eski vaziyeti ay
nen ipkadır. Fakat bu usul, bizim inkilâbımızla 
hiçbir zaman kabili telif değildir. Bunun tadili 
lâzımdır. Bugün, devairi resmiyede çalışanların 
vaziyeti son kesilen vergilerle çok sarsılmıştır. 
Bunların maaşlarından iktisadî buhran vergisi 
kesliyor, bir de muvazene vergisini zammettik. 
Bnaenalyeh bunların bütçeleri büsbütün sarsıldı. 
gayri muntazam bir şekle girdi, Bu şekil, memle
ketin iktisadî vaziyetinde bir çok tesirat vücud* 
getirdi. Bu hususta ümit ederim ki arkadaşlarım, 
bilhassa encümen azaları, söylediğim bu teklifi
mi kabul ederler . 

Devairi resmiyeden maaş alanlar, nasıl ki nis
betleri % 5, 6, 7, 8, 9 ise bunlar da onun ayni ol
malıdır. 100 lira maaş alandan % 7 diyemeyiz. 
Bu hareketimiz üzerine vatandaşlarımıza karşı 
cevap vermek imkânı kalmaz. 

Sonra görülüyor ki, aşağıdaki fıkralarda, 
muhtelif tediyelerde a y n ayrı her birini nazarı 
itibare alıyoruz. Yani bilmem, anladığım doğru 
mudur!. Bir kimse, muhtelif maaş alırsa; meselâ, 
bir yerden 100 lira, diğer bir yerden de 100 lira 
alırsa, her 100 liradan % 5 mi kesilecektir, yok
sa bu ikisi birleştirilerek onun üzerinden mi ver
gi alınacaktır? Eğer ayrı ayrı ise bu, buhran 
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vergisi için kabul edilen asla münafi olacaktır. 
Çünkü buhran vergisinde vatandaşın bütün ka
zançları birleştirilir. Bu kanunda vazedilen esas, 
doğru değildir, Çünkü vatandaşın aldığı para kül 
olarak tediye kabiliyetini gösterir ve yükselir. 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Bir kaç yerden 
para aldığı nerden bilinecektir? 

HÜSNÜ B. (Devamla) — Buhran vergisinde 
nasıl biliniyorsa burada da böyle bilinir. 

Muafiyet meselesi de doğru bir vaziyet ihdas 
etmiyor. Bir vatandaş, 20 lira alırsa, buhran ver
gisinden muaftır. Muhtelif yerlerden 20 şer li
ra alırsa artık muafiyetten çıkar. Burada da ay
ni esası kabul etmeliyiz. Çünkü, kazançları tev
hit etmezsek, vergi alamamak vaziyeti hâsıl ola
bilir. Binaenaleyh, vergi nisbetini, buhran ver
gisindeki esasa göre yapmalıyız, yani vatandaşın 
kudreti tediyesi, aldığı paranın heyeti mecmu
ası ne ise, onun üzerinden vergi alınmalıdır. 

REİS — Efendim, bu 38 inci madde encüme
ne havale buyurulmuştu. 

Hüsnü Beyin bir takriri vardır, okunacaktır. 

Yüksek Reisliğe 
38 inci maddenin ilk fıkrasının (hizmet erba

bının vergi nisbeti: 
100 liraya kadar kısım için % 5 
101 - 200 » » » >> f/r 6 
201-300 » » » » t/f 7 
301-400 » » » » % 8 

401 liradan yukarısı için % 9 
dur) şeklinde olmasını eklif ederim. 

İzmir 
Hüsnü 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — Hüs
nü Beyefendi, kendilerinin de izah ettikleri veç
hile, bu gün bu şekilde olarak bunun buraya gel
mesi. heyetçe eski hükümlerin, istatokonun ol
duğu gibi muhafazasının istenilmesindendir. Ma
aşlılarla ücretlilerin arasındaki farkın sebebi, 
ücretlilerin tamamen Devlet memuru telâkki 
edilmemesindendir. Memur, yalnız çalıştığı dai
reden maaş alır. Ücretliler ise, bir kaç yerde 
çalışabilir ve ayrı ayrı ücret alabilirler. Onun 
için ücretliler, daha fazla vergiye tâbi tutulmuş
lardır ve bunun değiştirilmesi doğru değildir. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. ( İzmir) — Efendim, 
Fuat Beyefendinin cevapları ile maddenin aşa
ğısı yekdiğerini tutmayor. Orada deniliyor ki, 
meselâ: İki taraftan para alırsa her ikisi de 
ayrı ayrı vergiye tâbi tutulur. Yani her ikisi 
tevhiden % 7 tutuyorsa ayrı ayrı % 5 olacak
tır. Hususî müesseseler için bu lûtfu neden esir-
geyorlar?. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — Hu
susî müesseseler, serbest olduğu için başka yer
lerde de çalışabilir ve ayrıca para alabilirler. 
Bu fark, onun içindir. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Hususî mü
esseseleri ayrı bir vergiye tâbi tutuyorsunuz. 
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Beri taraftada yalnız % 5 alıyorsunuz. 
Buradan alıyor yüz, beş vereceksin, oradan 

alıyor yetmiş, üç buçuk vereceksin diyorsunuz. 
Niçin orada bu tezi gözetiyorsunuzda, beride gö
zetmiyorsunuz.? Eğer muhtelif yerlerden para 
alırlarsa benim teklifime göre yekûnundan vere
cektir. Yapacağımız şeyler, mantıka müstenit 
olursa vatandaşlar tarafından daha iyi kabul edi
lir. Ben o kanaatteyimki benim söylediğim şeklin 
kabul edilmemesine hiç bir sebebi makul yoktur. 
Sonra bir şey daha var. Biz memurlar için bir te-
kaüdiye hakkı kabul etmişizdir, fakat bu vatan
daşlar, aldıkları paranın bir kısmını da sigortaya 
vermektedirler. Şimdi onlara farklı bir muamele 
yapmak, doğru değildir, kendilerini dilgir eder, 

M. E. M. M. REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — 
Efendim; bahsettikleri, hulâsatan şudur: Devlet 
hazinesinden veya müessesatı resmiyeden para 
alanlardan, maaş nisbetinde ne kesiliyorsa hususî 
müesseselerden para alanlardan da kesilen aynı 
olsun, adalet bunu icap ettirir. Encümenimiz bu 
meseleyi müzakere ederken kendisine mihveri 
hareket olarak daima içinde bulunduğu ve bulu
nmağı vaziveti maliyeyi göz önüne almak gibi 
malî prensibi düşünmekten de »eri durmadı. 
Bir çok seneden beri devam etmekte olan kanun 
dairesinde vergi vermekte olan memurların 
ve vatandaşların mükellefiyet nisbetlerini ten
zil edecek bir seher) bulamadık. Binaenaleyh, 
memurlardan buhran, muvazene vergileri alın
masına rafinen kazanç vergisi de almıyor. 
Aynı nisbeti muhafaza ettik, kezalik aynı 
nisbeti memur olmayanlarda da muhafaza ettik. 
Nakabili inkârdır ki, kazanç kanunu Hükümetin 
de muhtelif vesilelerle ifade ettiği veçhile Devlet 
bütçe muvazenesi üzerinde ehemmiyetli rol oynı-
yan malî bir kanundur. Aşağıya doğru fedakâr
lık etmek için bendenizce değil, Hükümetçe ve 
zati hakça esbap yoktur. Sonra bahsettikleri mi
sal, tahmin ediyorum ki mükellefin aleyhindedir. 
Hüsnü B. diyor ki, bir mükellef muhtelif yerden 
vergi veriyorsa bunun mecmuu üzerinden verirse 
daha eyidir. Kanunun maddesinin hükmü şudur. 
«Muhtelif yerden maaş alan mükellef, her maaş 
için bu nisbet dairesinde verecektir...» O halde 
misal olarak kendilerini alalım. Bir yerde memur 
olsunlar, 100 lira maaş alsınlar, diğer bir yerde 
muallim olsunlar, oradan da 100 lira alsınlar, 
kendi noktai nazarlarınca 200 lira üzerinden 
vergi vermesi lâzım, yani % 6 dan 12 lira eder. 

Halbuki ayrı, ayrı alınırsa % 5 ten 10 lira 
verecektir. Her maaşın ayrı ayrı nisbete tâbi 
tutulması, gerek resmî, gerek gayriresmî olan
ların lehindedir. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 
ben lehte, aleyhte değilim. Sebep yoktur, buyu
ruyorsunuz. En büyük sebep adalet noktasıdır. 
Bundan daha iyi sebep olmaz. Ben diyorum ki 
âdilâne değildir, tesavi lâzımdır. 

Sonra diyorsunuz ki, bütçede büyük tebed-

6 -- 1 
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dülîere imkân yoktur. Zaten bu, bütçede büyük 
tebeddüller yapacak bir iş değildir. Maliye ve
kili Bey, lütfen söylerler mi, bu şekilde ne mik
tar para alır ki, onun vergi nisbeti dahi şey ol
sun, yani bütçede bir şey teşkil edecek kadar 
ağırlık teşkil etsin. Sonra hepimiz fedakâr 
adamlarız. Yirmi lira alan bir adamdan vergi al
mak zaten muvafık değildir. Dünde söyledi
ğim gibi, bu adam hakikaten heyeti içtimaiye-
nin yardımına muhtaç bir vaziyettedir. Böyle 
olduğu halde vergisini memnuniyetle veriyor. 
Ben bunu fedakârlık telâkki ederim, Kazanç de
ğildir. Bütün bunlardan maksadım, aşağı alm-
mış, az alınmış meselesi değildir. Müsavi alın
ması meselesidir. Adalet temin edilsin de bizim 
maaşlarımızın isterse % 8 i, 9 u kesilsin. 

MUHTELİT ENCÜMEN M. M. REFİK ŞEV
KET B. (Manisa) — Hüsnü Beyefendiye cevap 
vermiş olmak için şunu söylemek lâzımdır. Hü
kümetin teklifini hatırlamıyorum, fakat Maliye 
encümeninin, İktisat encümeninin ve diğer encü
menlerin zannederim ki aşağı yukan müsavat 
hâsıl olsun yolunda koydukları bir % 5 vardır. 
İşte % 5 i koyduktan sonra Hükümetin encüme
ne vaki olan hakikî müracaatı bu şekildeki nis-
betlerin müsavat dairesine ircamdan dolayı ara
daki farkın 4, 5 yüz bin lira kadar mühim bir 
para olduğunu beyan etmiş olmasile, bizi bu
günkü istatokonun muhafazasına sevketmiştir. 
Na kabili inkârdır ki, iki kişi arasmda müsa
vatsızlık vardır. Fakat mükellefin bu gün ver
mekte olduğu paranın artık kendisince borç ol
duğu kabul edilerek adalet dairesinde birriza 
verdiğini nazan itibare alırsak, zannederim ki 
yeni bir şey tahmil edilmiş olmuyor. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — 4, 5 yüz bin 
liralık fark, müsavatsızlık için bir sebep değil
dir. Şimdi biz % 5 nisbetini % 7 ye çıkarıyo
ruz. Bu gayet cüzi bir şeydir. Bundan dört, 
beş yüz bin liralık bir fark hâsıl olur mu sora
rım? Bu madde içerisinde hoş görülmeyen şey
lerin adalete muvafık bir şekilde tashihini isti
yorum. . Mesele budur, izam edilecek bir şey de
ğildir. 

MUHTELİT E. M. M. REFİK ŞEVKET B. 
(Manisa) — Bendeniz encümen namma söylen
mesi lazımgelen şeyleri söyledim. Encümen 
Hükümetin noktai nazarına iştirak ederek, mev
cut verginin tenziline, esbabı mucibe görmemiş
tir. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Bir şey da
ha arzedeyim. Kazanç kanunu ana bir kanun
dur. Normal zamanlarda, hatta her zaman tat
bik edilecek bir kanundur. Diğer kanunlarda 
ayni derecede vergiye tâbi tuttuğumuz vatandaş
lara; ana kanunda bu farkı göstermek doğru de
ğildir. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. — Zaten adalet 
temini içindir ki; bu vergilerde bir müsavat ya

pamıyoruz. Birisinden % 5, diğerinden % *t alı
nıyor. Kabil midir ki; bir sahada çalışan bir 
adamla diğer sahada çalışan adam bir olsun? 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Tabiî ka
zançlarında tehalüf olan adamların vergileri de 
tehalüf gösterir. Çünkü her nimet bir külfet 
mukabilidir. Kazancı çok olanlar, fazla külfete 
tahammül etmek mecburiyetindedirler. Bilavası
ta vergiler lehinde söylenen sözler daha ziyade 
adaleti temin içindir. Adaletin temini; bilâvası
ta vergileri tahmil eden kanunlarda gözetdlmeli-
dir. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. — Hüsnü Bey, 
encümene gelde konuşalım. 

REİS — Bu izahat tamamile zapta geçmiş
tir. 38 inci madde encümene havale edilmiştir, 
orada müzakere ederler. Bendeniz tekririn encü
mene havalesinin nazan dikkate alıp almıyaca-
ğmızı reyi âlinize arzedeceğim. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Dördüncü bap 
Verginin matrahı 
Yoklama, tebliğ 

MADDE 39 — Varidat memurları her yıl, 
mart ayı içinde beyannameye tâbi mükelleflerin 
umumi yoklamasını yaparlar. 

Varidat memurları, her yıl mart ayı (Anonim 
şirketler için nisan ayı) ve ticarî yuları Maliye 
vekâletince tayin edilenler için ticarî yılm so
nundan itibaren dördüncü ay sonuna kadar be
yanname vermeyenlerin isimlerini tesbit ve be
yanname vermiş olanların vergilerini beyanna*-
melerinde yazılı safi kazanç miktarına göre he
sap ve beyannameye müstenit ilk tarhiyat oldu
ğunu yazarak mükelleflere ihbarname ile bildi
rirler. 

REİS — Madde hakkmda söz isteyen var mı 
efendim? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir, 

Hesap mütehassısları 
MADDE 40 — Maliye vekâletinin tensip ede

ceği şehirlerde kazanç vergisi beyannamelerinin 
tetkiki ile iştigal etmek üzere yeminli hesap mü
tehassısları kullanılır. 

Mütehassısların yüksek tahsil görmüş, Mali
ye müfettişliğinde, Divanı muhasebat birinci sı
nıf murakıpliğinde veya azakğmda veya malî ve 
ticarî müesseselerde en az beş yıl muvaffakiyet
le çalışmış muhasebe usullerine, vergi ve ticaret 
kanunlarına vâkıf olmaları şarttır. Müsavi şart
lar dahilinde lisan bilenler tercih olunur. 

Hesap mütehassıslarının vazifeleri, adetleri, 
ne suretle çalışacakları, seçilme ve murakabe şe
killeri nizamnamede gösterilir. • 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 
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Hesapların tetkiki 

MADDE 41 — Beyannamelerin tetkiki sıra
sında hesap mütehassısı kullanılan yerlerde bu 
mütehassıslar ve kullanılmayan yerlerde varidat 
tahakkuk memurları, mükelleflerden verginin 
tayinine medar olacak her türlü hesabın ve bu 
hesaplara ait vesikaların kendileri tarafından 
veya vekilleri ile gönderilmesini yazı ile isteme
ğe salahiyetlidirler. Bu hususta mükellefin tev
kili, adi mektupla da yapılabilir; şu kadar ki 
bu mektuba konulan imzanın tanmmış olması 
lâzımdır. 

Mükellef, yazı ile istenme tarihinden başla
yarak on beş gün içinde istenilen malûmat ve 
vesikaları vermeğe mecburdur. Haklı sebepler 
yüzünden verilemeyeceğini bu müddet içinde ya
zı ile bildirmek şartile tahakkuk memuru veya 
hesap mütehassısı tarafından en çok on beş gün 
daha mühlet verilir; bu mühlet içinde istenilen 
malûmat ve vesikaları vermediği takdirde, resen 
tarhiyat yapılır. 

Tahakkuk memuru veya hesap mütehassısı 
tetkik sırasında: 

1) Resmî dairelerden her türlü malûmat ve 
vesikaların ve noterlerden kazanç vergisi ile alâ
kalı ve mahrem olmayan malûmatın, 

2) Vazifesini kolaylaştırmağa yarıyacak ma
lûmatı verebilecek kimselerden her türlü malû
matın verilmesini, 

3) Bankalardan, borsalardan, şirketlerden, 
ticaret odalarından ve umumî surette kazanç sa
hiplerinin mensup oldukları meslekî müseccel 
teşekküllerden vazifelerinin icap ettirdiği malû
matın bildirilmesini, 

Yazı ile isteyebilirler. 
Bu isteme üzerine yukarıdaki vesikaların asıl 

veya suretlerinin veya malûmatın on beş gün 
içinde hesap mütehassısına veya tahakkuk me
muruna verilmesi mecburidir. 

Maliye müfettiş ve murakıpleri dahi yapa
cakları teftiş ve tetkik sırasında yukarıdaki sa
lâhiyetleri haizdirler. 

REİS — 41 inci madde hakkında söz iste
yen var mı? 

M. E. M. M. REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — 
Efendim, maddenin sondan ikinci satırında (ma
liye müfettiş ve murakıpleri) deniyor. Ondan 
sonra (ve tetkik memurları) cümlesi ilâve edile
cektir. 

REİS — Madde hakkmda başka söz isteyen 
yoktur. Encümenin teklif ettiği (ve murakiple-
ri) kelimesinden sonra (ve tetkik memurları) 
cümlesinin ilâvesile beraber maddeyi reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Doğru çıkmayan beyannameler 
MADDE 42 — Yapılan tetkik neticesinde ver

giye tâbi kazanç miktarında beyannamede yazı

lı miktardan, hin lirayı geçmemek şartile, yüzde 
ona kadar bir fazlalık olduğu meydana çıkarsa, 
bu fazlanın vergisi alınarak ceza aranılmaz. 

Çıkan fark, bin lirayı geçerse keyfiyet mü
kellefe yazı ile tebliğ ve itirazı varsa tebliği ta
kip eden günden başlayarak on beş gün içinde 
yazı ile bildirmesi ihtar olunur. Mükellefin vere
ceği cevap üzerine aradaki farkın maddî bir yan
lışlıktan ileri geldiği ve sui niyet olmadığı anla
şıldığı takdirde, tetkik neticesinde bulunan 
fark, zamsız olarak matraha ilâve olunur. 

Mükellef yazı ile yapılan tebliğe cevap ver
mez veya cevabı bu kanunun hükümlerine uygun 
gelmezse, aradaki fark matraha ilâve ve fazla
ya ait vergi iki kat olarak tarholunur. 
. Şirketlerde yapılan tetkik üzerine bu kanu
nun hükümlerine göre bulunacak kâr fazlaları
na ait vergi, bunların yekûnu ve (31-32) nci 
maddelerdeki nisbet üzerinden tarh ve şirketler
den tahsil olunur. 

Mükellef, kazancının noksan bildirilmesinin 
yanlışlıktan ileri geldiğini, verginin ait olduğu 
malî yıl içinde görüp, beyannamesi alâkalı me
murlar tarafından tetkîke baslanmazdan evvel 
varidat dairesine yazı ile haber verdiği takdir
de bu kısma ait vergi zamsız olarak tarh ve tah
sil olunur. 

REİS — Kırk ikinci madde hakkında söz is
teyen var mı efendim? 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim; bu 
kanunun sebebi ihzarından biri de tahakkuk me
murlarının mükelleflerle karşı karşıya gelerek 
yolsuz ve tazyikli vaziyetlerine mahal verilme
mesi idi. Ben bir az birinci fıkradan şüphelendim. 
Çünkü bunu tetkik edecek tahakkuk ve hesap 
memurlarıdır. Mükellef tahakkuk memurile kar
şı karşıya gelince memur, tahakkuk muamelesini 
yapsın, fark gördüğü takdirde, .cezaya tabisin 
veya değilsin diye, hüküm vermeğe kalkmasın. 
Zannederim ki, mükellef bu vaziyetlerde müşki-
lâta maruz kalacaktır. Tahakkuk memuru bunu 
mafevkine vermelidir. Mafevkin tetkikına 
göre hüküm verilmelidir. Encümen nazarı dik
kate almazsa bilmem. Biz burada Hazinenin men
faati olduğu için söyliyoruz. 

Mükellefin vereceği cevap, aradaki farkın 
maddî bir yanlışlıktan ileri geldiği ve sui niyet 
olmadığı... 

Sui niyet olmadığı meselesi mühimdir. Fakat 
maddî yanlışlıktan maksat nedir? Her ikisi 
mezcedilerek aradaki vaziyet düzeltilmelidir. 

Maddî yanlışlıktan maksat, yani rakamları 
yanlış toplamaktan mı ibarettir? Eğer bu ise 
o kadar mesele yoktur. Fakat arada sui niyet 
olmadıkça maddî yanlışlık kelimeleri kalkmalı
dır. Mesela bizim bir kitaphanemiz vardı. Harf 
inkılâbı oldu. Kitapları satmadık ve Hükümete 
müracaat ettik. Dedik ki; biz bunu zarara geçir
dik. Vay senmisin bunu zarara geçiren dediler. 
Hem tecziye ettiler, hem de vergiye geçirdiler. 
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Sui niyetli olan bir işte o adamın bir kaç ceza ile 
mahkûm edilmesi doğru değildir. Bu kaçakçı
lığa yol açmak demektir. Der ki belki yakala
nırım. Hiç olmazsa 4 - 5 misli ceza ile tecziye ede
lim ki mehma emken bu sui istimallerin önüne 
geçelim. Binaenaleyh sui istimal kelimesini müs
takil tutalım. Çünkü eşhas bu hususta çok ceza 
veriyor . Bu, böyle olunca şirketler hiç mi hata 
yapmaz? onlar da yaparlar. Böyle bir yanlışlık 
vaki olmuşsa, siz yanlışlık yapmamışsınız, kanu
nun 31 ve 32 nci maddesi mucibince beyanname
niz hatalıdır, sizin verginizin hakiki miktarı bu
dur, diyecekler. Binaenaleyh böyle bir şey olursa 
eşhasa ceza verildiği halde bu gibi şirketlere hiç 
ceza verilmiyecek mi? Bunlara da ahkâm vazet
mek lazımdır. 

Bendeniz bir sey daha gördüm: «Vergiye ait 
malî yıl içinde» diyor. Beyanname veren adam, 
eğer kendisi verginin ait olduğu malî yıl için
de görüpta alâkadar memur tarafından tet-
kikat başlamadan evvel haber verirse cezadan 
kurtulur. Tetkikten evvel, haber verdikten son
ra, artık yılı içinde mi haber verir, yılı geçtik
ten sonra mı gördü, Bunun ehemmiyeti yok
tur. Elverir ki memur gelmeden evvel haber 
versin. Binaenaleyh bunun tayyi lâzımdır. Ya
ni sayıfa başında diyorsunuz ki; (verginin ait 
olduğu malî yıl içinde görüpte) başka zaman gö
rürse ne olur? Bu kaydin başka bir lüzumu var
sa söyleyiniz. 

REİS — Encümen iştirak ediyor mu? 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Takrir var 

mı efendim? 
HÜSNÜ B. (Davamla) — Takrir yoktur. Fa

kat size bir mesuliyet tevcih ediyorum. Eğer böy
le bir mesuliyet yoksa izah buyurun. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
zaten bu madde üzerinde encümenimiz lâzımgelen 
tetkikatı icra etti. Bilmek ve unutulmamak lâ-
zımgelir ki, her şeyin mebnasını namuskârlık 
teşkil eder, gerek sıfatı resmiyesi olsun, gerek 
olmasın, binaenaleyh bu kayitteri; aşağı yu
karı matlubun istihsaline kâfi görerek koyduk. 
Yalnız meşgul olduğumuz bir nokta vardır. Şir
ketlerden ceza alınmıyor. Fakat efrat olursa 
onlardan ceza almıyor. O noktai nazara, yani şir
ketlerin de ceza vermesine, encümenimiz iştirak 
ediyor. (Şirketlerde yapılan tetikik üzerine) fık
rasını tamamen kaldırmağa muvafakat ediyo
ruz. O vakit gerek efrat, gerek şirketler hak
kında müsavi muamele yapmış oluruz. 

REİS — Başka söz isteyen var mı. O halde 
42 nci maddenin 14 üncü satırı?im başındaki (şir
ketlerde yapılan tetkik üzerin* bu kanunun hü
kümlerine göre) diye baslaya.n ve (şirketlerden 
tahsil olunur) sözlerile biten fıkrayı kaldırmağı 
encümen istiyor. Bu teklifle birlikte 42 nci mad
deyi reye koyuyorum. Kabul edimler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Resen tarhiyat 
MADDE 43 — Beyannamelerini vaktinde 

vermeyen veya beyanname vermiş olupta bu ka
nuna göre tutulması lâzımgelen defterleri tut
mayan veya göstermeyen veya istenilen vesika
ları vermeyenlerin kazançları resen takdir olu
nur. Bu suretle takdir olunacak kazançlarına 
göre hesap edilecek vergi, beyannamtelerine 
müsteniden tarhedilen vergilerden fazla ise far
kı mm ve tahsil olunur. 

Hizmet erbabma ait aylık bordroları vaktin
de vermeyenler hakkmda da bu suretle muamele 
yapılır. 

Resen tarhiyatta matrahlar hesap mütehas-
sıslannm kullanıldığı vilâyetlerde en büyük 
malmemurunun veya tevkil edeceği memurun 
reislisi altında b^ mütehassıslardan birile mü
kellefin mensup olduğu müseccel meslekî teşek
küller ta,rafmd»n ve b". teşekküllerin bulunma
dığı yerlerde ticaret odalarınca ve bu da yoksa 
belediyelerce kendi azalarından veya hariçten 
seçilecek iki vukuf ehlinden kurulan dört kişilik 
bir heyet tarpfradan tayin olunur. 

Hesap mütehassısları bulunmayan vilâyet 
•merkezlerinde mütehassısların verine, bu heyet
lerde varidat müdürü veya tevkil edecekleri me
mur bulunur. 

Kazalarda bu heyetler en büyük malmemu
runun veva vekilinin reislimi aUmda varidat me
muru ve biri meslekî teşekküllerden, voksa be-
lediveden ve diğeri ticaret odası tarafından, ti
caret odası da yoksa her ikisi de yukanki fıkra
da gösterildiği surette beledive tarafından seçil
miş iki aza ile kurulur. Meslekî teşekküller ve 
belediye ve ticaret odaları bulundklan mahallin 
en büvük malmemurunun işarı üzerine vukuf eh
lini ve bımlarrn sayısı kadar da yedek azayı 
seçerler. 

HAMDİ B. (Mersin) — Bir sual efendim. 
Burada teşekkül eden heyet 4 kişiden mürek

keptir. Bunların arasında tesavii ârâ olacak 
olursa ne olacaktır? 

MUHTELİT E. M. M. REFİK ŞEVKET B. 
(Manisa1) — Efendim, bu itiraz çok yerindedir. 
Fakat dikkat buyurulacak olursa tertip itiba-
rile bu teşekkül haricinde yeni bir unsurun da
ha. bu hevete ilâvesine imkân ve ihtimal bula
madık. Yani beşinci olarak kimi yapalım husu
sunda bir tarzı hal bulamadığımızdandır ki: 
dörtle iktifa ettik. Aralarında müsavi rey vaki 
olduğu vakit ahkâmı umumiyeye tâbi olacaklar
da. Yani reisin bulunduğu taraf tercih edilecek
tir. . 

HAMDİ B. (Mersin) — Efendim, Mazbata 
muharriri Bey, eğer tesavi vukuunda bunlar her 
halde meseleyi daha ziyade münakaşa ederek 
kararlarım mutlaka ekseriyetle verirler deseler
di söz almayacaktım. Fakat bu heyetin sureti 
teşekkülü hakkmda, bilhassa nazan dikkatinizi 
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celbederim. Heyeti teşkil edenler; vilâyetlerde 
en büyük maliye memuru, yani defterdar ve va
ridat müdürü ,bir de ticaret odasından ve bele
diyeden müntahap birer aza, ki hepsi dört olu
yor. Kazalarda da en büyük mal memuru, va
ridat memuru ve belediyeden ve ticaret odasın
dan birer aza. Şimdi defterdarın bir reyi 
var, bir de varidat müdürünün bir reyi var. 
Reis olduğu için, defterdarın ayrıca bir reyi var. 

Binaenaleyh defterdar vaziyete daima hâkim
dir. Madem böyle olacak, böyle bir heyet teşki
line ne lüzum var? Hiç bir kimsenin reyi yok, 
bir şahıs istediği gibi vaziyete hâkimdir. Bu 
heyeti teşkilden maksat nedir? Verilecek karar
ların daha adilâne olmasını temin etmek değil 
midir? 

Bina vergisi kanununda bir şekil kabul ettik. 
itiraz komisyonları, en büyük mülkiye memuru, 
yani Vali veya kaymakamla, ki bunlar daha bita
raf sayılır, müntehap iki azadan teşekkül edi
yordu. Bunlar kararlarını ekseriyeti mutla
ka ile verir dedik. Burada da ayni şekli kabul 
edebiliriz. Maddeye (Bu heyet kararlarını ek
seriyeti mutlaka ile verir) cümlesini ilâve edelim. 
Bu takdirde üç kişinin ittifak etmesi lâzımp;elir. 
Böyle bir teklifim vardır, takdir Heyeti muhtere-
menindir. 

MUHTELİT E. M. M. REFİK ŞEVKET B. 
(Manisa) — Efendim, Hamdi Bey arkadaşımızın 
noktai nazarları mevcut teamüle göre gavet ye
rindedir. Fakat mevzu nedir? Resen tarhivata 
takdir meselesidir. Beyanname vermekle mükel
lef olan bir adam, vermemiş. O halde beyan
nameyi vermeyen adamm vaziyeti maliye ve ka
zancını tesbit edeceğiz ki ; bu verginin alınması
nı temin edelim. Şimdi bu işi yapmak keyfiyeti, 
her şeyden evvel, iş erbabmın bulunduğu sı
nıf veya cemaat arasından seçilecek adamlara 
aittir. Mal memuru, varidat memuru bövle hu
susî hayata vakıf değildir. Şimdi bu dört kişi
nin takdiri, bilfarz ekseriyetle maliyecilerin tak
diri olsa bile, bu zatin, yani kendi aleyhine, 
kendi hakkmda vergi takdir olunan zatin bu tak
dire itiraz etmek hakkı vardır. Bundan sonra 
gelecek itiraz komisyonları, göreceksiniz arzu et
tikleri veçhile tek olarak teşekkül ediyor. Bi
naenaleyh meselenin haddi zatinde katı bir kara
ra varmak lâzım olmadığındandır M üzerinde o 
kadar tevakkuf etmedik. Binaenaleyh Heyeti 
Muhiteremenin vereceği karar üzerinde hareket 
etmek bizim için kabildir. Bir noktayı 
da arzetmek İâzımgelir ki ; bu gün
kü vaziyette hakikaten bu resen tarhiyat 
keyfiyeti doğrudan doğruya tahakkuk memur
larına aittir. Bu kanunun eskisinden farkı, tak
dir salâhiyetini bu gün hiç olmazsa hariçten iki 
zati içeriye almakla husule g-elecek teşekküle 
vermesidir. Bu farkı da arzetmek lâzımdır. 

HAMDÎ B. (Mersin) — Efendim, Refik Şev
ket B. beadenizin söylediğimi teyit ettiler. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Tabiî. 
HAMDİ B. (Devamla) — Bu gün tahakkuk 

memurlarının elindedir. Yani filen defterdarın 
elindedir. Bu kanunla.da yine defterdarın elin
de kalıyor, hiç bir fark yoktur. Şu halde bu he
yete, bu külfete ne lüzum var? Ticaret odası, 
belediye, aza intihap edecek, bu şekle göre bun
lar fazla oluyor. Ya eski şekli kabul etmeli, ya
hut arzettiğim gibi ekseriyeti mutlaka ile karar
larını vermelerini temin etmeli. Sonra buyurdu
lar ki, beyannamelerini vermeyenlere ait kanun 
maddesi okunsun. Orada deniyor ki, kanun 
mucibince beyannamesini tanzim etmemiş olan
lar malmemuru geldiği vakit kanundan öyle 
maddeler çıkarıyor ki. Kazanç vergisi kanunu
nun. filân maddesi müşteriye nkram ettiği kah
venin deftere kaydedilmemesini âmirdir, sen 
kaydetmişsin, binaenaleyh kanuna uygun bir 
bevanname vermemizin, diyor. Tatbikatta, fiili
yatta bu mevcuttur. Yeni kanunları tedvin eder
ken bütün düşündüğümüz, kaçındığımız nokta 
küçük malmemurlarma geniş bir takdir salâhi
yeti vermeyelim. Halbuki burada defterdara bü
tün salâhiyeti veriyoruz. Ceza da tarhedecek. 
İtiraz, temyiz komisyonları var. Fakat itiraz ko
misyonları malmemurlannı dinliyor, temyiz ko
misyonu da bu gibi şeyleri tetkik etmez ve ede
mez, usule ait noktalara bakar. 

Bu itibarla istirham ederim, teklifimi lütfen 
kabul buyurunuz. 

REİS — Hamdi Beyin takririni okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim esbap dolayısile 43 üncü 

maddenin sonuna: 
(Bu heyetler kararlarrnı mutlak ekseriyetle 

verirler) cümlesinin ilâve edilmesini teklif ede
rim. 

Mersin 
Hamdi 

MUHTELİT En. M. M. REFİK ŞEVKET B. 
'Manisa^ — TJ>mdi B ^ d e n cok rica ederim, es
babı mucibeye iştirak ediyorum. Hal noktası bu
lamadık. Kendi söyledikleri de hal vaziyeti de
ğildir. Müsavat olursa ne olacaktır? (Encümen 
bulsun sesleri) Encümen bulduklarını arzetti, 
düşündüğümü?: nokta su oldu; evvelce tahakkuk 
memurlarının halktan istişare edecekleri arka
daşları yoktu. Onların yanma iki tane mümessil 
gönderivor. Nihayet malmemurunun dahi aşağı 
yukarı Hazine üzerinde müdavelei efkâr etmek 
suretile bütçeyi izrar edeceğini zannetmek biraz 
fazla haksızlık olur. Eğer bir şekil bulurlarsa 
maalmemnuniye kabul olunur. 

MALİYE ^ VEKİLİ FUAT B. ( Elâziz ) — 
Efendim, defaatle arzolunduğu veçhile elde bu
lunan kanunun noksanlarından birisi de, en zi
yade şikâyeti badi olan noktası da bu resen tar
hiyat, tahakkuk muamelesi idi. Tahakkuk me-
murile mükellef karşı karşıya bulunarak her 
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hangi bir suretle mükellefin veyahut Hazinenin 
aleyhine olmak üzere bir neticeye varacak surette 
fena bir anlaşmaya müncer olmak hâdisesi idi. 
Buna mâni olmak üzere bu yeni kanunda bu şekil 
düşünülmüştür. Yani mükellefle memur yalnız 
olarak karşı karşıya bırakılmamış, bunun için 
bir heyet teşkil edilerek bu komisyon marifetile 
yapılmak ciheti tercih edilmiştir. Bu komisyo
nun salâhiyeti verginin tarhına aittir. Bunu, 
ekseriyeti daha ziyade halktan olan kısma bıra-
kıpta memurun elinden almak elbetteki doğru 
bir şey olamaz. Buna karşı mükellefin hakkı 
itirazı, hakkı temyizi vardır. Vergi tarhiyatın-
da malmemuruna itimat etmeyiz, tek olduğu za
man bir suiistimal yapar diye. Fakat halktan 
dahi bir iki kişinin iştirakile hâsıl olacak bir he
yette mal müdüründen tevahhuş etmek doğru 
olmasa gerektir. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? (Yoktur 
sesleri). Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... 

Anlaşılmadı efendim. Takriri kabul edenler... 
lütfen ayağ-a kalksınlar ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

43 üncü maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Resen takdir heyetlerinin vazife ve 
salâhiyetleri 

MADDE 44 — Yukarıdaki maddede yazılı 
heyetlerin nisanın on beşinci gününde vazifeye 
başlamış olmaları lâzımdır. Bu heyetler varidat 
memurlarının bağlı bulundukları en büyük mal-
memuru ve varidat müdürü delâletile verecek
leri müzekkereler ve evrak üzerine tetkikat ya
parlar. Heyetler matrahın tayininde hesap mü
tehassıslarının ve varidat memurlarının müraca
at edebildikleri membalara müracaat ve icabın
da mükellefin elinde bulabilecekleri defterler
den ve vesikalardan istifade ederler. Takdir 
neticesine dair verilecek kararlarda takdirin da
yandığı deliller ve vesikalar açıkça gösterilir. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Yoktur sesleri). Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tetkik neticesinde zararda olduğu anlaşılan 
mükellefler 

MADDE 45 — Resen yapılan tetkik netice
sinde, mükellefin zararda olduğu anlaşılırsa, 
tetkik için heyet azalarına verilen mutat ücret 
tahakkuk ettirilerek defaten ve vergi gibi tah
sil olunur. Bu miktar yüz elli lirayı geçemez. 
Kendilerinden ceza istenen mükellefler ihbarna
menin tebliği tarihinden başlayarak bir ay için
de itiraz edebilirler. İtiraz komisyonunun bu 
kararları temyiz olunamaz. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen olma
dığına göre maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gayrisafi irada göre mükellefiyetin başlangıcı, 
tarhiyat, ihbar 

MADDE 46 — İşgal ettikleri mahallrin gay
risafi iratları üzerinden vergiye tâbi tutulacak 
mükellefler için takvim yılı başlangıcı, mükel
lefiyet başlangıcı sayılır ve geçmiş takvim için
deki kazançlarına bu tarihteki gayrisafi iratla
rı esas tutulur. 

İkinci kânun ayı başından itibaren bir ay için
de bitirilmek üzere, varidat memurları, memu
riyetleri dahilinde bulunan, gayrisafi iratları üze
rinden vergiye tâbi tutulacak mükelleflerin u-
mumî yoklamasını ve işgal ettikleri binaların 
gayrisafi iratlarına göre vergi tarhiyatını yap
mağa mecburdurlar. Tarholunan vergiler ih
barname ile mükellefe tebliğ olunur. Tebliga
tın mart avı sonuna kadar bitirilmesi lâzımdır. 

MUSTAFA ŞEREF B. (Bursa) — Efendim, 
matlaplan okumıvalrm. Onlar kanun değildir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Kanundur. 
MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — Yok, öyle 

şey yok. Ondan mana istihraç edip hüküm mü 
verecesiz. Yalnız madde okunsun. 

REİS — (46) ncı maddeyi reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Beyanname vermeği tercih edenler 
MADDE 47 — Gayrisafi iratları üzerinden 

vergiye tâbi tutulacak mükelleflerle kollektif şir
ketler birinci kânun sonuna kadar, mensup ol
dukları tahakkuk dairelerine yazı ile müracaat 
ederek, gelecek yıl için bevannameli mükellef
ler gibi muameleye tâbi tutulmalarını isteyebilir
ler. Bu takdirde islemiş bulunan takvim yılı
nın vergisi gayrisafi irat esası üzerinden tarho-
lunarak onu takip eden yıl için beyannameliler 
gibi vergiye tâbi tutulurlar. 

Beyanname esasma girmiş olupta, vaktinde 
beyanname vermeyenler hakkında resen tarhiyat 
yapılır. 

Bir kere beyanname vermeği istemiş olanlar, 
üc yıldan evvel bu usulden vaz geçemezler. Bu 
müddetin sonunda kevfivetin ikinci kânun 
aymdan evvel alâkalı tahakkuk dairesine yazı 
ile bildirilmesi mecburidir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 48 — Gündelik gayrisafi kazançları 
tayin edecek heyetlerin teşkili ve vazifelerine 
başlaması vilâyetlerde varidat müdürleri, ka
zalarda mahallin en büyük malmemuru tarafın
dan aza gönderecek daire ve teşekküllere yazı ile 
bildirilir. Bunun üzerine on beş gün içinde he
yet kurulmaz veya vazifeye başlamaz veya vazi
feyi noksan yapmış olursa işin mahiyetine göre 
liman reisi veya memuru veya ticaret odası ve 
yok ise belediye reislerile birlikte varidat me-
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murları tarafından gündelik gavrisafi kazanç 
takdir olunur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gayrisafi kazanç cetvellerinin verilme zamanı 
MADDE 49 — Yukarıda gösterilen heyetler 

tarafından hazırlanacak gayrisafi kazançlara 
ait cetvellerin her yıl şubat ayı sonuna kadar 
mahallinin en büyük malmemuruna verilmesi 
lâzımdır. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gündelik gayrisafi kazançlarından vergi ve
renlerin mükellefiyet şeklini değiştirmeleri 
MADDE 50 — Gündelik gavrisafi kazançları 

üzerinden vergi veren mükellefler bir müessese
de hizmet kabul ederlerse vergi taksitlerini 
ödemiş iseler isimleri o müessesenin bordrosun
da gösterilmekle beraber istihkaklarından taksit 
sonuna kadar vergi kesilmez. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Hizmet erbabına ait matrahın tayini 
MADDE 51 — Hizmet erbabına ait bordro

lar, mükellefin ticarî defterlerinin ve sair vesi
kalarının tetkiki suretile sağlanır. 

Tetkik neticesinde bazı memur ve müstah
demlerin veyahut bunlara verilen paralardan bir 
kısmının bordrolara konulmaması gibi ketimi er 
görülürse bu suretle ketmedilmis olan vergiler 
veya farkları birinci defasında iki kat ve teker
rürü halinde beş kat olarak tarholunur. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Resen tayin edilen matrahlara ait vergiler 
MADDE 52 — Resen tayin olunan matrahlar 

üzerinden tarholunan vergiler, mükelleflerile 
vilâyetlerde varidat müdürüne, kazalarda ma
hallin en büyük malmemurlarma ihbarname ile 
tebliğ edilir. Bevanname verilmemesinden ve
ya beyanname verilmiş olupta muhteviyatı defter 
ve vesikalarla tevsik edilmemesinden dolayı re
sen tayin olunan matrahlar veya matrah farkla
rına ait vergiler birinci yılda iki kat ve mütea
kip yılda tekerrür ettiği takdirde beş kat olarak 
tarholunur. 

Bir biri ardınca üç defa beyanname verme
yen mükelleflerin vergileri, beş kat olarak tah
sil edilmekle beraber mahallî idare heyetleri 
kararile müesseselerinin altı ay müddetle kapa
tılmasını istemeğe Maliye vekili salahiyetlidir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Kanun hükümlerine riayetsizliğin tarhiyattaki 
tesirleri 

MADDE 53 — Hesaplarını merkezlerinde top
layan müesseselerin şubeleri, ihbarname ile hesap 
hulâsalarını bulundukları mahallin varidat ida
resine vaktinde vermedikleri takdirde her şube 
için merkezin tahakkuk edecek vergisine % 10 
zammolunur. 

Hizmet erbabına ait aylık bordroları vaktinde 
vermeyenler hakkında, resen tayin olunan mat
rahlardan alınacak aylık vergi % 10 zamla tarh 
ve çalıştıranlara tebliğ olunur. 

Hizmet erbabına ait % 10 zam ile ellinci mad
de de yazılı vergi zarcılarından dolayı çalıştıran
ların çalışanlara rücu haklan yoktur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Beşinci bap 
îşe başlama, bırakma ve devir halleri 

îşe başlama 
MADDE 54 — Yeni işe başlayan beyanna

meye tâbi veya işgal ettikleri mahallerin gayri 
safi iratları üzerinden vergi verecek mükellefler 
işe başladıkları tarihten bir ay içinde keyfiyeti 
bağlı oldukları vardat dairelerine yazı ile haber 
vrmeğe mecburdurlar. 

Bu mükelleflerin işe başladkları takvim yılı
na ait vergileri müteakip takvim yılında tarho
lunur. Hariçten gelen sanatkârların ve temsal 
ve her nevi oyun heyetlerinin hangi mahalde 
çalışmağa başlayacaklarını, o mahalli işletenler 
ve bunlar yoksa kiralayanlar tarafından en geç 
bir gün evvel alacaklı varidat dairesine yazı ile 
bildirilmesi lâzımdır. 

REÎS — Madde içerisinde (Temsal) şeklinde 
yazılı olan kelimenin, (Temsil) suretinde tashihi 
veçhile maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

îşi bırakma 
MADDE 55 — Beyannameye tâbi mükellef

lerle işgal ettikleri mahallerin gayrisafi iratları 
üzerinden vergi verecek mükelleflerden işlerini 
bırakanlar, bırakma tarihinden itibaren keyfiyeti 
bir ay içinde varidat dairesine yazı ile haber ve
rirler. 

Bunlardan beyannameye tâbi olanlar bırak
ma tarihinden itibaren üç ay içinde hesabı veril
memiş olan müddete ait bütün muamelelerini 
gösterecek şekilde beyannamelerini vermeğe 
mecburdurlar. 

REÎS — 55 inci maddeyi kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

1 - îşi devir 
2 - Mevsime göre çalışanlar 

MADDE 56 — Beyannameye tâbi mükellef
ler tarafından, işin devri halinde devralanlar, 
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devrin yapılmasından evvel keyfiyeti alâkalı va
ridat dairesine yazı ile haber verirler. 

Devir alanlar devredene ait tahakkuk etmiş 
ve edecek kazanç vergilerini taksit zamanların
da ödemeği devir muamelesinin yapılmasından 
evvel varidat dairesine karşı yazı ile taahhüt et
tikleri takdirde devredenden bu vergi aran
maz. • 

Yılın muayyen mevsimlerinde kır bekçileri, 
deniz hamamları, plajları ve emsali yerleri işle
tenler her mevsimde işe başladıklarını ve işi ter-
kettiklerini, işe başlama ve terk tarihinden iti
baren on beş gün içinde yazı ile haber vermeğe 
mecburdurlar. 

M. E. M. M. REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — 
3 üncü fıkrada yılın muayyen mevsimlerinde 
(kır bekçileri) diye yazılmıştır. (Kır bahçeleri) 
olriCRİct/iı* 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — 2 nci fık
rada vergi kaçırmağa müsait bir vaziyet görü-
yorum. Meselâ kendi ticaretgâhından başka em
lâk sahibi olan kimseler vardır. İşini başkasına 
devretmek suretile vergiden yakasını sıyırması 
ihtimali vardır. Hazineyi müracaat edemeyecek 
vaziyetler ihdas edilemez mi? Böyle bir ihtimal 
varit değil midir? Kanunî yollardan kurtulma
yı düşünen kimseler işlerini başkasına devreder
ler. Böyle bir sey varidi hatır zannediyorum. 

M. E, M. M. REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — 
Bu ihtimal hatıra gelir. Fakat şu mevzua göre, 
devredenin dahi tediye edememek vaziyetinde 
ne vapılıyorsa, devralanın da vaziyeti kanun na
zarında müsavidir. O da ayni vaziyette bir mü
kelleftir. Ayni yerde iş yapıyor ve bu işten do
layı ayni şekilde Devlete borçludur. 

Mükellef bir başkasına devrederken devralan 
diyor ki; bunun burada işlememesinden müte
vellit borcu üzerime alıyorum ve ayni taahhüt
te bulunuyorum. Devlet nazarında mevki ve iş 
te ayni olmadığına göre fazla vergi vermeği doğ
ru bulmadık, nihayet işi dairesinin tetkik ve 
kabulüne bıraktık. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Mesele şa
hıslar ve iş değildir. Yalnız şahısların kudreti 
maliyesi müsavi olmayabilir. Ticarî bir iş yapan 
adamm tahsili emval kanununa tevfikan ver
gisi alınacaktır. Yalnız emtiai ticariyeden mi alı
nacaktır, yoksa icabmda diğer emlâke de müra
caat edilecek midir? O devrile işi eline alan em
lâke sahip değilse, devredenin emlâkine müra
caat edilmeyecek midir? Devreden bu devrile 
vergiden kurtulacağı için, onun dahi emlâki
ne müracaat lâzım mıdır, değil midir? Bu gi
bi ihtimallere karşı devralan vergiyi tedive et
sin, fakat devreden de kefil addedilsin. Netice
de vergi kaçırılmasın. 

M. E. M. M. REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — 
Yani demek istiyorlar ki devreden de devralana 
karşı aradaki kazanç vergisinde mükellefiyetini 
muhafaza etsin. Eğer Devlet devralandan bor

cunu alamazsa devredenden dahi istesin. Bende-
nizce vergi tahsili noktai nazarından fay
dası çoktur. Bir takrirle Heyeti Celilenizin na
zarı dikkatine arzederlerse biz kabul ederiz. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — Dev
ralan taahhüt ederse, o malmemuru dahi devrala
nın hakikaten mesuliyeti maliyeyi deruhte edebi
lecek kabiliyette olduğunu görüyorsa, kabul edi
yorsa ondan sonra devredenin yakasını bırakır. 
Tatbikat budur. Bundan sonra da böyle ola
caktır. 

REİS — Başka mütalea var mı efendim? 
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Devretmek 

için mal memurunun müsaadesine lüzum yoktur. 
Bunu doğrudan doğruya yapar. . Binaenaleyh 
kendileri bu işi temin için ihtiyarı zahmete lü
zum gömüyorlarsa, bendeniz tâbirimden vaz
geçiyorum. 

HASAN B. (Trabzon) — Fayda vardır efen
dim. 
REİS — Encümen ve Maliye vekili Beyefen

dinin ifadeleri zapta geçmiştir. Başka söz iste
yen var mı efendim? 

56 nci maddenin ikinci fıkrasında (kır bek
çileri) yerine (kır bahçeleri) tabrini teklif edi
yorlar. Maddeyi bn tashihle birlikte reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Vergi karnesi alanların işe başlama, işi birakma 

veya devir halleri 
MADDE 57 — 80 inci madde mucibince ver

gi karnesi almağa mecbur olan nakil vasıtaları 
sahipleri, bu vasıtaları kullanmaktan vaz geç
miş olurlarsa, en geç bir ay içinde varidat da
iresine müracaat ederek keyfiyeti vergi karnesi 
üzerine kaydettirirler. Bu takdirde tahakkuk 
etmiş olan vergileri müteakip taksitten itibaren 
terkin olunur. Aksi halde işlerini bıraktıkları 
anlaşılıncaya kadar taksitleri aranır. 

Nakil vasıtaları satılır veya başkasına devro-
lunursa devredenler satış veya devir tarihinden 
itibaren on beş gün içinde alâkalı varidat daire
sine haber vermeğe ve vergi karnesine satış ve 
devir keyfiyetini ve yeni sahibinin adını ve ad
resini işaret ettirmeğe mecburdurlar. Bu gibi na
kil vasıtalarına ait olup henüz ödenmemiş vergi 
taksitleri kalmış ise devralandan tahsil olunur. 

Malî yıl içinde mükellef, işlettiği nakil vası
tasını daha az vergiye tâbi olan nakil vasıtası 
ile değiştirir ve bunu on beş gün içinde varidat 
dairesine haber vererek karnesine işaret ettirir
se müteakip taksitten itibaren vergisi yeni na
kil vasıtası üzerinden alınır. 

Karne almağa mecbur diğer mükellefler işle
rini terkettikleri takdirde keyfiyeti on beş gün 
içinde varidat idaresine haber vermeğe ve kar
nelerine işaret ettirmeğe mecburdurlar. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... ka
bul edilmiştir. 

- 123 



İ : 3 0 2 0 - 3 - 1 9 3 4 C : 4 

Cezalar 
MADDE 58 — 54, 55 ve 56 inci maddelerde 

yazılı mükelleflerden ise başladıklarını veya işi 
bıraktıklarını vaktinde yazı ile bildirmeyenle
rin vergilerine % 15 zammolunur, bu zam işe 
başlamayı haber vermeyenlerde ilk yılın vergi
sine; bırakma halinde, bırakmanın vuku buldu
ğu ticarî yıl iptidasından bırakma tarihine ka
dar olan zamana ait vergiye tatbik olunur. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Vefat, tasfiye, fesih, ve iflâs halleri 
MADDE 59 — Vefat edenlerin tarh ve ta

hakkuk muamelelerine ait mükellefiyetlerinden 
dolayı, mirası reddetmemiş olan mirasçılar me
suldürler. Vefat, tasfiye ve fesih hâdiseleri, 
terk hükmündedir. Ancak vefat halinde ih
bar mükellefiyeti üç ay daha uzatılır. 

İflâs hususî hükümlerine tâbidir. 
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 

Ecnebi memlekete gidecek olanlar 
MADDE 60 — Ticaret, sanat ve meslekini 

bırakan mükelleflerden ecnebi memleketlere gi
decek olanların tarhedilmiş olan vergileri işle
rini bıraktıkları günden itibaren müddetle kayit-
li olmaksızın tahsil olunur. Bu gibi mükellefle
rin pasaportları vergiden borçlu olmadıklarına 
dair bağlı oldukları varidat dairesinden alınmış 
bir vesika gösterilmedikçe verilmez ve vize edil
mez. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Altıncı bap 
Kanunî yollar 

Fasıl : 1 
İtiraz 

İtirazın şekil ve müddeti 
MADDE 61 — Mükellefler, beyannameye 

müstenit ilk tarhiyat hariç olmak üzere, ihbar
namenin tebliğinden itibaren otuz gün içinde 
tarholunan vergiye itiraz edebilirler. İtirazla
rın yazı ile olması şarttır. 

İtiraznameler, mükellefin bağlı olduğu vari
dat dairesine veya o mahallin en büyük malme-
muruna pulsuz makbuz mukabilinde verilir. 
Taahhütlü olarak posta ile gönderilmesi de ca
izdir. Bu takdirde postahaneye teslim tarihi 
varidat dairesine teslim tarihi sayılır. 

Mahallin en büyük mülkiye memuruna ve
rilmiş olan itiraznameler, mukabilinde makbuz 
alınmış olmak şartile, kabul olunur. 

Resen yapılan tarhiyata varidat dairesi na
mına itiraz hakkı vilâyetlerde varidat müdürlü

ğüne, kazalarda mahallin en büyük malmemU-
runa aittir. 

Varidat dairesi namına yapılacak itirazların 
müddeti dahi ihbarnamenin tebliğinden itibaren 
30 gündür. 

Gündelik gayrisafi kazanca ait cetvellerin 
vilâyetlerde varidat müdürlüğüne ve kazalarda 
en büyük malmemurluğuna tevdii, tarihinden 
itibaren on beş gün içinde bu cetveller münde-
ricatına varidat dairesince; gündelik gayrisafi 
kazancın gerek heyetçe, gerek varidat idaresin
ce tayini halinde birinci taksitin tahsili günün
den itibaren, kezalik on beş gün içinde mükel
leflerin, takdir olunan gündelik g-ayrisafi ka
zanca ve sınıf ve derecelerine itiraz komisyon
ları nezdinde itiraz hakkı vardır. Komisyonla
rın bu hususlara dair kararları katidir. 

REÎS — Söz isteyen var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler Ka
bul edilmiştir. 

İtirazların tebliği ve mükellefin müdafaası 
MADDE 62 — Tahakkuk memuru mükellef 

tarafından verilen itiraznameyi on beş gün içnde 
vilâyetlerde varidat müdürüne, kazalarda en bü
yük malmemuruna mütaleasını ilâve ile teslim 
eder. Varidat müdürü veya en büyük malmemu-
ru itirazı mucip hâdiseyi maddî hata veya yanlış 
nisbet tatbiki gibi açık bir kanunsuzluk şeklinde 
görürse düzeltilmesini tahakkuk memuruna em
reder. Bunların haricindeki itiraz evrakını itiraz 
komisyonuna verir. 

İtiraz, varidat daireleri tarafından yapılacak 
olursa, itiraznamenin kısa esbabı mucibesile beş 
gün zarfında mükellefe tebliği lâzımdır. Mükel
lef bu tebliği aldığı tarihten itibaren on beş gün 
içinde komisyonlar nezdinde müdafaasını yazı 
ile yapar. 

REİS — Söz isteyen var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

İtiraz komisyonları 
MADDE 63 — Ankara, İstanbul, İzmir şehir-

lerile Maliye vekâletinin lüzumlu göreceği diğer 
şehirlerde muvazzaf itiraz komisyonları kurulur. 
Bu komisyonlar Adliye vekâleti tarafından gös
terilecek ticaret işlerinde ihtisas sahibi hâkimler 
arasından Maliye vekâletince intihap ve tayin 
olunacak bir reis ile Maliye vekâletinin talebi 
üzerine biri mahallî ticaret odasından ve diğeri 
belediye tarafından seçilecek üç zattan terekküp 
eder. Bu komisyonlara dahil olan reisle ticaret 
odalarından seçilecek azanın yüksek mektep me
zunu olması ve reis ve azaların malî kanunlara 
ve hesap işlerine vâkıf bulunmaları şarttır. Bu 
komisyonlara dahil olan şahıslar memurlar gibi 
başkaca iş deruhde edemezler. Ayni şehirde mü
teaddit komisyon teşkili caizdir. 

Yukanki fıkra haricinde kalan vilâyetlerle 
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kaza merkezlerinde itiraz komisyonları mahalli
nin en büyük mülkiye memurunun ve mazeret
leri halinde tevkil edecekleri zatin reislikleri al
tında, vilâyetlerde varidat müdürü ve kazalarda 
varidat memuru ile bulunan yerlerde ticaret o-
dalanndan, bulunmayan yerlerde belediyeler
den, kendi azalarından veya hariçten, seçilecek 
bir zattan teşekkül eder. 

M. En. M. M. REFİK ŞEVKET B. ( Mani
sa ) — Burada ufak bir tashihe ihtiyaç vardır. 
Hâkimler arasından, demekten maksadımız mut
laka bu gün hâkimlik vazifesini ifa edenler de
ğildir. Hâkimlik sınıfına girmek salâhiyetini ha
iz olanlar, demektir. Onun için eğer tashih etmek 
icap ederse şöyle'olur: [Hâkimlik vasıflarını ha
iz olanlar arasından]. 

REÎS — Hangi cümle yerine? 
REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — 4 üncü 

satırda (hâkimler arasından) tabiri yerine. 
REÎS — O halde 63 üncü maddenin 4 üncü 

satırında ( hâkimler arasından ) tabiri yerine, 
(hâkimlik vasıflarını haiz olanlar arasından) 
oluyor. Maddeyi bu tashih ile reye koyuyorum. 
Kabul edenler . , . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

REİS — 64 üncü madde hakkında söz var 
mı? (Yok sesleri). Maddeyi reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Kararların tebliğ ve imzası 
MADDE 65 — İtiraz üzerine verilen karar

ların hulâsası alâkalılara tebliğ olunmak üzere 
vilâyetlerde varidat müdürlüğüne ve kazalarda 
en büyük malmemurluğuna imza mukabilinde 
ve tarih gösterilerek teslim olunur. 

İtiraz komisyonlarının kararlarını zapta mah
sus defter heyetçe ve malmemurlanna tebliğ edi
lecek kararlar reis tarafından imza edilir ve ko
misyonun resmî mührile mühürlenir. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı 
efendim? (Yok sesleri). Maddeyi kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tetkik müddetleri 
MADDE 66 — İtiraz komisyonları tetkikleri

ni evrakın kendilerine verildiği tarihten itiba
ren nihayet üç ay içinde karara bağlarlar. Mu
vazzaf komisyon teşkil edilen şehirlerde bu 
müddet, Maliye vekâleti tarafından uzatılabilir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı 
efendim? (Yok sesleri). Maddeyi kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Temyiz müddeti ve şekli 
Fasîl : 2 
Temyiz 

MADDE 67 — Mükellefler, itiraz komisyo
nu tarafından verilen kararların kendilerine 
tebliğini ve malmemurları da itiraz komisyonu 
kararının kendilerine teslimini takip eden gün
den itibaren 15 g\m içinde temyizini isteyebilir. 
İtiraz edilmeyen tarhiyat için itiraz müddeti
nin bitmesini takip eden günden itibaren on beş 
gün içinde temyizen tetkikat talebinde buluna
bilir. Şu kadar ki bu suretle vaki olacak tem
yiz talepleri vakti gelen vergi taksitlerinin tah
siline mâni değildir. Gerek itiraz, gerek tem
yiz müddetleri içinde itiraz edilmeyen tarhiyat 
katiyet keslbeder. 

Temyiz istidanameleri alâkadar varidat dai
relerine verilir. Bu daireler temyiz istidalarını 
aldıklarından itibaren on gün zarfında vilâyet
lerde varidat müdürleri, kazalarda en büyük 
malmemurları vasıtasile temyiz komisyonuna 
gönderirler. 

Bu istidanamelerin doğrudan doğruya tem
yiz komisyonuna verilmesi caizdir. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, 
67 nci maddede itirazdan geçmiş, itiraz komis
yonundan geçirilmiş bir kararın mal memurları 
tarafından da temyiz edilebileceğine dair bir 
fıkra vardrı. Küçük bir hâdise ile fikrimi daha 
eyi izah edebileceğimi sanıyorum. Burada vari
dat müdürlerinin bu yolda itirazdan sonra alın
mış kararlar üzerine yaptığı temyiz müracaatle-
rini gördüm. Bunlar, denebilir ki bu 63 üncü 
maddede olduğu kadar ihtimam ile teşekkül et
memiş olan heyetlerin kararlarına itiraz ediyor-

İtiraz komisyonları tetkikatı ve kararları 
MADDE 64— İtiraz komisyonları en geç ni

sanın yirminci günü vazifelerine başlarlar. Bu 
komisyonlar tam bir salâhiyeti haiz olup tetki-
katini itiraznameye ve merbut evrak ve vesika
lara vesair delillere istinaden yaparlar. Taraf
lar, kendileri, veya vekilleri vasıtasile izahat 
vermeği ,yazı ile talep ederlerse, dinlenmeleri 
mecburidir. Mükellef tarafından tanınmış im-
zasile gönderilen akrabası veya daimî müstah
demi, vekili gibi, dinlenebilir. 

Komisyonun tayin ve tebliğ ettiği günde bu
lunmayanların dinlenme hakları düşer. Komis
yon lüzum görürse veya yazı ile istenirse tayin 
edeceği bir zatin nezaret ve mesuliyeti altında 
yeminli vukuf ehli marifetile defterler ve vesi- i 
kalara müracaat olunmak ve münasip görüle
cek sair şekillerde mükellef ve icap edenler da
vet edilmek suretile gerek matrah ve nisbet ve 
gerek sair hususlarda tetkikat yapar ve ona göre 
kararını verir. 

İtiraz gündelik gayrisafi kazançlara ait ol- -
duğu takdirde komisyon, lüzum göreceği şekil 
ve surette meslekî teşekküllerden veya hariçten 
malûmat alarak tetkikatım yapar ve kararını 
verir. 

Komisyon kararının esbabı mucibeye dayan- ı 
ması şarttır. i 
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lar. Devletçe teşekkül etmiş heyetlerdir. Bu 
heyetlerin kararlarına itiraz etmek hak ve mev
kiinde bulunuyorlar. Burada bu kadar ihti
mamla teşkil edilmiş bir heyet vardrı. Mal me
muru yine o itiraz üzerine dahi temyiz hakkini 
haizdir. Bu belki bir dereceye kadar - daha bil
miyorum eyi tetkik etmedim o itibarla katiyet
le söyleyemeyeceğim - kabili tahammüldür? Öy
le misaller arzedebilirim ki mal memurları, va
ridat müdürleri her hangi bir komisyondan çı
karsa çıksın Devlet şûrasına gidipte katiyet kes-
betmedikçe kabul etmezler, bunu bir iki hu
kuk müşavirliği etmiş arkadaştan sureti hususi-
yede sordum, onlar da dediler ki: mal memur
larının kanaatleri budur ki; mahkemei temyiz
den geçmeden o kararın sıhhatini kendileri için 
kanaatbahş olarak kabul etmezler. Mademki 
böyledir, bu kabil merahili ayrı ayrı göstererek 
zaman kaybetmekteki mana nedir? Mutlaka ha
zine namına en son ve doğru kararı alabilmek ve 
en son heyete gitmek lâzım ise, kısa bir cümle 
ile salâhiyet verelim, halkı da derece derece 
zorluklardan kurtaralım. Mademki tatbikat ma
liye için, Hazine için böyledir ve bu meselenin 
kanunda yazıldığı gibi basit bir iş olmadığına bü
tün arkadaşlarım inanacaktır zannediyorum, ya

ni Maliye vekili Bf.; hayır bir mal memurunun 
temyize gitmesi için şu kadar katı hesaba da
yanmış olması lâzmıgelir, diye bir kayit kabul 
etmelidir. Tatbikatta mal memurlarına bu şe
kilde direktif vermelidir. Böyle değilde Meclisi 
Âlinin kanunda; behemehal Haizne namma her 
hangi bir hakkın en son merciden geçmeden bı
rakılmaması noktasını kabul buyuruyorsa bu 
merhalelere burada hiç lüzum yoktur. Doğru
dan doğruya demek icap eder ki böyle vaziyet
lerde mal memurları nereye gidecekler. 

Devlet şûrasına mı, temyize mi? Kararlarını 
oradan alacaklardır, demelidir. Bu hem vergi
nin tahsili noktasından zaman kazandıracaktır, 
hem de mükellefi para ve vakit kaybettirerek 
mutazarrır etmeyecetkir. 

Bendeniz bu itibarla mal memurlarına veril
miş olan temyiz hakkının, her halde takyidi 
veyahut izahı lâzımgeleceği kanaatindeyim. Ma
liye vekili Beyefendinin bu hususta bizi lütfen 
tenvir buyurmalarını rica ederim. 

MALÎYE VEKÎLÎ FUAT B. (Elâziz) — Ma
liye Vekili eyice tenevvür etmedi ki izahatta bu
lunsun. Teklifi âliniz; son mercie gitmeği mal 
memurları için kaldıralım merkezinde midir? 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Bilâkis. En 
eyvel Şûraya gitmesi suretinde kayit konulmak 
lâzımdır; madem ki en son gideceği yer orasıdır, 
neden mükellefi beyhude yere uğraştırsın? 

MALÎYE VEKÎLÎ FUAT B. (Elâziz) — E-
fendim, orta yerde vaziyet şudur, itiraz ve tem
yiz salâhiyetleri vardır. Bunlar ayrıca mahke

medir. Gerek mükellef, gerekse memur buraya 
gider. 

Merhaleye gitmek salâhiyetini gayet tabiî 
olarak haizdir. Behemehal gidecektir; diye is
tisnaî olarak konulmuş böyle şey vaki değildir. 
Amma haiz olduğu salâhiyeti kendi takdirine... 

MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — Dereceyi 
takyit edelim, en yüksek dereceye bir defa git
sin, deniyor. 

MALÎYE V. FUAT B. (Elâziz) — Arzetmek 
istediğim budur. Yani orta yerdeki takdir sa
lâhiyetini kullanmağa lüzum görüyorsa Şûra
ya dahi gidiyor. Kanuna salâhiyeti takyit ede
cek bir şey koymağa lüzum var mı bilmiyorum. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, 
malmemurları daima lüzum görüyorlar, bilais
tisna lüzum görüyorlar. Yapmadıkları takdir
de mükellefin lehine Hazineden bir hak ter-
ketmiş vehmile üzülüyorlar ve behemehal bu 
dereceleri takip ediyorlar. Her hangi bir mal-
memuru, itiraz komisyonundan çıkmış bir ka
ran, kendi vicdanî kanaatine sahip olarak tem
yiz etmezse mafevki tarafından asla muatep 
olmayacaktır. 

MALÎYE V. FUAT B. (Elâziz) — Tabiidir 
efendim. Bu buyurdukları tarzda her malme-
muru mutlaka Şûrayi devlete gidiyor. Bende
niz yanlış kanaat değilse aflerine mağruren 
diyeceğim ki bu kendilerinin tevehhümüdür. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, 
tabiî vesikalarımı beraber getirmedim. Fuat 
Beyefendiye kendi memurlarının nasıl hareket 
ettiklerini gösterirdim ve gösterebilirim. Bun
dan sonra da yine zaman ve fırsat vardır. Bura
da bir yerim var, bilmem muhacir sokağında 13 
numaralı ev diyor. Bu 13 numaralı evin bana 
ait olmadığını kati surette biliyorum. Bu ev 
kime aittir, diyorum. Kendim bundan haki
katen haberdar değilim. Kendim yakinında 
oturduğum halde vaziyeti bilmiyorum, geliyor
lar, iradı gayrisafi budur diye bir ihbarname 
alıyor. Bir müddet sonra malmüdüriyetinden 
bir itiraz. Efendim, temyiz ettim kabul et
miyorum. 

Efendim, neyi temyiz ediyorsun, burasını 
sen gelip görmemişsin, tanımıyorsun. Bu yeri 
ben kendim bile tanımıyorum. Onun gelip gör
mediği o kadar muhakkak ki, itirazını bir tek 
satırla bile ifade etmiyor. Bu takdire şu sebep
le itiraz ettim diye bir şey yoktur. Esasen 
bunlar matbudur. Altında varidat müdüriye
tinin imzası vardır. Bunun üzerine bakıyorlar, 
her ne tahmin edilmişse onun üzerinden itiraz 
ediyorlar. Maliye vekili Beyefendi, böyle 
memurlarının abesle iştigal ettiklerini görerek 
acaba bir Hazine ziyaı karşısında bulundukları
nı takdir buyurmazlar mı? Bu kadar komis
yonlar vardır, bunların ayrı ayrı bir çok me-
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murlan vardır, sonra bir ihbarname tebliği 
için beş on tane adam koşmaktadır. Mesele 
budur, umumî kanaat budur. Reylerine ve ka
naatlerine hürmet ettiğim arkadaşlara sordum. 
Dediler ki; Hazine memurları bu kanaatte; 
mükellef lehine bir parça terk ve feragat 
hissedecek olursa tahtie edilecek mevkie dü
şeriz diye behemehal temyiz eder, hatta Devlet 
şûrasına müracaat ederler. Halbuki Maliye ve
kili Bey bu mecburiyeti kabul etmiyorlar. 
Takdir edenlerin hakkı takdirlerine hürmet ede
lim, belki vicdanları sızlarda mükellefleri bey
hude yere oradan oraya dolaştırmazlar. Mal-
memurlan böyle vicdanî kanaate sahip olduk
ları zaman, kanunî bir lüzum görmeden bunu 
yapmazlar. Bu yolda yapılmış muamelelerin 
vesikalarını Maliye vekili Beyefendi gördükleri 
zaman dikkatlerini celbetsin ve başka türlü ya
pılmasın. 

MALÎYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — 
Efendim, mesele tenevvür ettiği için maksadı 
daha iyi arzedebileceğim. demiştim ki, esas iti-
barile prensipi mevzubahs ediyorlar. Halbuki 
şimdi görüyorum bir hâdiseyi tasvir buyuru
yorlar. Esas buradaki derecattan sarfı nazar 
edilmeli mi, edilmemeli midir? Yoksa her han
gi bir hâdiseden tutun da hatta kusur, noksan 
ne gibi bir şey olursa emrederler, müracaat 
ederler, tamik ve tetkik ederiz. Vazifelerini 
yapmıyan memurlar varsa tamim yapar, daha 
dikkatli olmalarını temine çalışırız. Yoksa pren
sip itibarile söyledikleri gibi derecatm ilgası do-
layısile malmemurlarmm mutlaka her şeyde 
Şûrayi devlete müracaat edeceklerine dair bir 
şey yoktur. Malmemuru kanaati vicdaniyesi 
itibarile lüzum görürse kendisi gösterir. 

MUHTELİT E. M. M. REPtK ŞEVKET B. 
(Manisa) — Birinci fıkranın en sonunda (kati
yet kesbeder) cümlesi vardır. Bu, (katileşir) 
şeklinde düzeltilecektir. 

REİS — Maddedeki (katiyet kesbeder) cüm
lesinin, (katileşir) şeklinde tashihile maddeyi 
reyi âlinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Temyiz komisyonlarının teşkili 
MADDE 68 — İcabı kadar temyiz komisyonu 

teşkili ve bunların faaliyet merkezlerinin ta
yini Maliye vekâletine aittir. Her temyiz ko
misyonu bir reis ile iki azadan teşekkül eder. 
Temyiz komisyonu reisi Adliye vekâletinin hâ
kimlikte, avukatlıkta, Devlet daireleri hukuk 
müşavirliği veya hukuk işleri müdürlüklerinde 
en az on sene çalışmış olanlardan göstereceği 
üç namzet arasından Maliye vekâletince seçilir. 
Azadan biri Maliye vekâleti, Diğeri iktisat ve
kâleti tarafından intihap ve tayin olunur. Ma
liye azasının yüksek mektepten mezun ve en az 
üç sene müddetle defterdarlıkta veya Maliye ve

kâleti şubelerile vilâyetler birinci sınıf varidat 
müdürlüklerinde bulunmuş olması ve iktisat aza
sının da muadil vasıfları haiz bulunması lâzım
dır. 

Temyiz komisyonu reis ve azalan memurlar 
gibi hariçten iş deruhde edemezler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Temyizin tetkik müddeti 
MADDE 69 — Temyiz komisyonları tetkik

lerini temyiz taleplerinin alındığı tarihten iti
baren en geç altı ay içinde bitirirler. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kararların tasdik ve bozulma halleri 
MADDE 70 — Temyiz komisyonları tarh ve 

tahakkuk muamelelerinin kanuna uygun olup 
olmadığına, tarhedilen vergi miktarına itiraz 
edilmiş ise mevcut vesikalardan ve icabmda ma
hallinden sorarak alacağı malûmattan hâsıl ede
ceği kanaatlere göre kararmı verir. Temyiz ko
misyonları bozdukları kararların bozulma sebep
lerini gösterirler. Kararlarını işe ait evrak ile 
beraber mahallî itiraz komisyonuna iade eder
ler. Bu komisyonlar resen nihaî kararlar da ve
rebilirler. Bozma kararlarının mükellefe tebliği 
lâzımdır. .Bu tebliğe karşı mükellefin on gün zar
fında bir diyeceği varsa itiraz komisyonuna bil
dirir. îtiraz komisyonları bozma kararma tebai-
yetle bozma [muamelelerini temyiz karan daire
sinde tamamlar ve evrakı yeniden temyiz komis
yonuna gönderir. 

Temyiz komisyonlarının nihaî kararlan üze
rine vergi katileşir; bu kararlar alâkadarlara 
tebliğ edilmek üzere vilâyetlerde varidat müdür
lerine ve kazalarda mahallinin en büyük ımalme-
muruna gönderilir. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Sonradan verilecek itiraznameler 
MADDE 71 — Gerek mükellef ve gerek mal-

memurlan itiraz ve temyiz komisyonlarınca iti
raz ve temyiz hakkında birinci itirazlarına ilâ
veten ve evvelki itirazlarını tamamlamak üzere 
yeniden itirazname verebilirler. Komisyonlarca 
bu suretle birinci itiraznameyi tamamlayan iti-
raznamede ve müdafaalarda yazılı hususlar red-
dedihneksizin karar verilecek olursa bu gibi ka
rarlar dahi temyiz komisyonlarınca bozulur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

İcranın tehiri 
MADDE 72 — Temyiz komisyonları, itiraz 

komisyonlarınca verilmiş olan kararların icra
sını - tahsilinin tehiri istenilen vergi miktarmca 
para veya Hazine bonosu ve tahvilâtı veya ban-
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ka mektubu teminat gösterilmek şartile - tehir 
edebilirler. 

Bu gibi tehir talepleri her işe tercihan karar 
altına alınır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen-
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ler . . . Kabul edilmiştir. 

Efendim, bu günkü müzakereyi burada kesi
yoruz. Yarın saat 14 te toplanılmak üzere celse
yi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 16,30 

T. B. M. M. Matbaam 


