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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1933 
malî senesi bütçesinde münakale icrasına ve fevkalâde 
tahsisat verilmesine dair kanun lâyihasile, 

Dahilî istihlâk vergisi kanununun 1994 numaralı 
kanunla değiştirilen birinci maddesi yerine kaim olan 
kanun lâyihası müzakere ve kabul edildikten sonra 

Muamele vergisi kanun lâyihasının müzakeresine 
geçilerek üç maddesi kabul edildi ve pazartesi günü 
toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Esat Çanakkale Rize 

Ziya Gevher Ali 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Teklifler 
1 — Sinop mebusu /Hulusi Beyin, Sinop vilâyetine 

dışardan getirilecek elektrik tesisatının gümrük res
minden muafiyeti hakkında kanun teklifi (Gümrük ve 
inhisarlar ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
2 — Elektrik istihlâk resmi hakkında 1/884 nu

maralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (Ruznameye) 

3 — 1/597 numaralı müzayede ve münakaşa ka
nunu lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

»&<i 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

REİS — Refet B. 

KÂTİPLER : Avni Doğan B. ( Yozgat ), Ali B. ( Rize ) 

* • » 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Edirne mebusları Hasan Hayrı ve Şeref 
Beylerin Edirne şehri elektrik tesisatı için geti
rilen malzemeden gümrük resmi ile muamele 
vergisinin alınmaması hakkındaki kanun tekli
finin geri verilmesine dair takriri 

REİS — Bir lâyihanın geri verilmesi hak
kında takrir var, okuyacağız efendim: 

Yüksek Reisliğe 
Edirne şehri elektrik tesisatı için getirilen 

malzemeden gümrük resmi ile muamele vergisi 
atamaması hakkında teklif ettiğimiz 2/77 nu
maralı lâyihanın kanuniyet iktisap etmesine 
lüzum kalmadığından iadesini rica ederiz efen
dim. 

5-V-1934 
Edirne Edirne 
Şeref H. Hayri 

REİS — İade ediyoruz efendim. 

2 — İstanbul mebusu Hasan Vasıf Beyin, 
Istanbuldaki imtiyazlı şirketlerin abonelerinden 
aldıkları teminat akçelerini Sanayi ve maadin 
bankasına emanet olarak yatırmaları hakkındaki 
takririnin geri verilmesine dair takriri 

REİS — ladesi istenilen bir takrir daha var, 
onu da okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
Istanbuldaki imtiyazlı şirketlerin abonele

rinden aldıkları teminat akçelerini Sanayi ve 
maadin bankasına emanet olarak yatırmalarına 
dair olup İktisat encümeninde bulunan takriri
min geri verilmesini rica ederim efendim. 

İstanbul 
Hasan Vasıf 

REİS — Bunu da iade ediyoruz. 
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4 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

REÎS — Muamele vergisinin müzakeresine 
devam ediyoruz efendim, dördüncü madde. 

BÜTÇE En. M. M. ÎHSAN B. (Bayazıt) — 
Efendim, evvelki gün muamele vergisi müza
kere edilirken ikinci maddenin (K) fıkrasında 
(Yel ve su ile işleyen eleksiz, valssiz ve türbin-
siz köy değirmenleri) kaydi vardı. Heyeti 
Celilede uzun uzadıya müzakere edildi. İsmet 
Beyefendi tarafından da bir takrir verildi. O 
takrir Bütçe encümenine havale edildi. Bütçe 
encümeni onu şu şekle koydu; yani oradaki köy 
kelimesi çıkarılarak her nerede olursa olsun, 
şehirde veya şehir haricinde ve köyde, elek
siz, türbinsiz, valssiz işleyen yel ve su değir
menlerinden muamele vergisi alınmamasına da
ir olan istisnaya bunu dahil etti. Yani bun
lardan muamele vergisi alınmayacak. Buna 
dair olan kararımızı takdim ediyorum. 

İSMET B. (Çorum) — Reis Beyefendi; lüt
fen okusunlar. 

REÎS — Okuyoruz efendim, dinleyiniz. 
(Yel ve su ile işleyen eleksiz, valssiz ve tür

binsiz değirmenler.) 
İSMET B. (Çorum) — Heyeti Celilenizin 

kabul buyurduğu takrirdeki mefhum ile bu
nun arasında büyük fark yoktur. Yalnız za
it bir kelime vardır; türbinsiz kelimesi. Ben
deniz encümende de izaha çalıştım. İyi izah 
edemediğime kaniim. 

Arkadaşlar, asıl fabrika ile karar değir
menlerini ayıran vasfı fariklerde türbinin te
siri yoktur. Elek, vals, fabrika teçhizatıdır 
ki fabrika unlarının satış ve istimal sahasını 
kara değirmenlerden ayırır. Kara değirmen
lerden ayıran vasıf türbin değildir. Elek, vals
tır. Türbin kullanılırsa karataş ta böyle bir 
un verir gibi gelir. Karataş kara çarkın ver
diği unu verir. Türbin 30 beygir kuvvetinde
ki suyun % 100 nü istimal eder. Kara de
ğirmen ise bunun % 20 sini istimal eder. 60 
beygir kuvvetinde çalışan kara çark % 40 ini 
istimal eder. Türbin ise 30 beygir kuvvetinde 
çalışan değirmen, su kuvvetinin % 100 nü is
timal ettiğine göre, kara çarkın % 40 kuvvet 
istimal edebildiği, onunla mukayese edilince, 
randımanın daha fazla olduğu zannedilir. Fa
kat bunun bir tesiri yoktur. Bu lüzumsuz ke
limeyi niçin koymuşlar diye düşünüyorum. Ha
kikî mesele şudur: 

Elek, vals ve fabrika teçhizatı una ayrıca 
vasıf vermektedir. Unun istimal sahalarını, de
vir ve satış sahalarını diğer kara değirmen un
larından ayırmaktadır. Diğeri maddei iptidai-
yesi tamamile müstahsile ait olan unlardır ki un 

haline gelmekle ancak % 5,10 kıymet kapanmak
tadır. Bunlardan imali dolayısile burada vergi 
alınmaması lâzımdır. Bunları muamele vergi
sine tâbi tutmamak için bu vaziyetler sebeptir. 
Yoksa türbin değildir. Türbin, suyu fazla olan 
bir yerde kara çarkmdan fazla su istimal eder. 
Bu türbin kelimesi fazladır. Eleksiz valsız değir
menler, dedikten sonra tamamen maksat hâsıl ol
muş demektir. Türbin kelimesinin kullanılması-
le niüsbet değil, belki menfi bir mâna çıkar fik
rindeyim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ İHSAN B. (Bayazıt) — Encümen türbin 
kelimesi üzerinde İsrar etmiyor ve Yüksek He
yetin takdirine bırakıyor. 

REİS — İsmet Bey! bir takrir vermeniz lâ
zımdır. 

İSMET B. (Çorum) — Teklifte türbinsiz ke
limesi esasen yoktur. Heyeti Celile türbinsiz ke
limesinin kaldırılmasını isterse (mesele yoktur. 

REİS — Efendim, türbinsiz kelimesinin mad
deden çıkarılması Heyeti Celilenin reyine bıra
kılmıştır. Bu kelimenin çıkarılmasını kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ SAİT AZMİ B. (Kayseri) — D fıkra
sında (kendir, ip) denilmektedir. Buradaki vir
gül kalkacak ve bu ibare (kendir ip) olacaktır. 

REİS — Fıkrayı bu şekilde tashih ediyoruz 
efendim. 

Son yapılan tashihe göre (K) fıkrası şöyle 
başlıyor: « Yel ve su ile işleyen eleksiz valsız 
değirmenler ». 

Fıkrayı bu suretle reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Kabul etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

İkinci maddenin heyeti umumiyesini reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Varidatın matrahı 
MADDE 5 — Muamele vergisinin matrahı: 
A - Smaî müesseselerde, vergiye tâbi her ne

vi mamulatın satış kıymetidir. Bu kıymetten 
zarf veya kap bedeli indirilmez. (Smaî müesse
selerde mamul eşyanın vergiye matrah olacak 
satış kıymeti her sene Maliye ve İktisat vekâlet-
lerince müştereken tertip ve İcra Vekilleri He
yetince tasdik ve ilân edilecek cetvelde mevad-
dı iptidaiye payı olarak gösterilen nisbetler da
hilinde bir kalemde yapılacak tenzilâttan son
ra kalacak miktardır. 

Mamul maddelerin hariçten gelen ve muame
le vergisinden istisna olunan mevaddı iptidaiye-
si için tenzilât yapılmaz. Boyahane ve tamir
hanelerde matrah alınan ücrettir). 

B - Sigorta şirketleri, ba,nka veya bankerler 
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için, birinci maddenin (B) fıkrasmdaı gösterilen 
paralar tutandır. 

C - ithalât maddeleri için bunların orijinal 
fatura veya menşe şahadetnamesindeki kıymet
lerine nakliye, sigorta ve gümrükten çıkarılın
caya kadar yapılacak her türlü zarurî masraf 
ve rüsumun ilâvesile elde edilecek yekûndur. 
(Sif satışlarda, nakliye ve sigorta kıymete ilâve 
edilmez). 

(İthalât maddelerinin kıymeti ile buna ilâve 
edilecek nakliye, sigorta, gümrük resmi ve be
lediye hissesi beyannamede ayrı ayrı gösterilir. 
Diğer resim ücret ve masraflar her muamelede 
ayrı ayrı gösterilecek yerde bunların senelik tu
tarına göre vasatilerini tayine ve maktu olarak 
matraha ilâvesine Maliye, Gümrük ve inhisar
lar vekilleri mezundur). 

HASAN VASIF B. (İstanbul) — Bu madde
de bir tenzilâttan bahsediliyor. Fakat bu ten
zilât doğrudan doğruya verginin miktarından 
değildir. Nitekim kanunun nihayetine de böy
le bir tenzilât listesi raptedilmiştir. Bir mal 
yapılırken onda kullanılan maddei iptidaiye, 
gümrükte veyahut ta diğer bir fabrikada, mu
amele vergisi vermiş bulunursa, ikinci defa 
olarak tekrar muamele vergisi vermemesini te
min içindir ki bu tenzilât yapılıyor. Fakat liste
de görülüyor ki, tenzilât miktarı gayet küçük 
bir nisbette konulmuştur. Halbuki bir madde, me
selâ; % 60 nisbetinde mamulünde dahil bu
lunuyorsa ve % 10 dan 6 sini zaten vermişken 
tekrar muamele vergisi tamam verecekse vergi 
nisbeti % 14, % 15 i bulur. Halbuki mümasili 
eşya gümrüklerde % 10 vergiye tâbi tutulunca, 
Avrupadan gelen benzerlerile rekabet yapması
na imkân kalmaz. Verginin bu nisbeti tuta
bilmesi için, kullanılan maddei iptidaiyenin nis
beti kadar bir tenzilât yapılması pek tabiidir. 
Muhtelit encümende bu tenzilâtın doğrudan 
doğruya Hükümete bırakılması karargir olmuş
tur. Çünkü kanunda tesbit edilirse ihtimal ki 
tamamen hesap edilemez. Belki zaman, za
man bu nisbet te değişebilir. Bu kanuna mül
hak olursa bunların değiştirilmesi kabil olamaz. 
Onun için bunlarm takdiri İktisat ve Maliye ve
kâletlerinin müzakeresine bırakılmıştır. Bu ten
zilât yüksek gösterilirse, % 14, % 15 olursa re
kabet imkânı olmaz. Bu tenzilât o suretle he
sap olunacaktır ki mevaddı iptidaiye için verilen 
resimle, mamulünden alman resim satış kıyme
tinin % 10 u tecavüz etmesin. Lâalettayin bir 
nisbet konacak olursa rekabet olamaz. 

Sonra bir de boyahane ve tamirhanelerde yal
nız ücretten bahsediliyor, çünkü maddei asli
yesi bunların değildir. Halbuki mevaddı asliye
si kendisinin olmayan başka şeyler de vardır. 
Bunlarm da ayni hükme tâbi tutulması için şöy-
bir teklif yapıyorum. (Boyahane ve tamirhane gi
bi müstakillen kendi nam ve hesabına imalâtta 
bulunmayarak mülkiyeti başkasına ait olan mad

deleri işleyen ve bu hizmetlerine mukabil yalnız 
muayyen bir işçilik alan müesseselerde matrah, 
yalnız alman ücrettir). Bu suretle ayni madde
den mükerreren vergi aimmış olmaz. 

Sonra bu listenin her sene Maliye vekâletin
ce kaydi lâzımdır. Halbuki bu her seneye lüzum 
yoktur. Bendeniz bu (her sene) yerine (icap et
tikçe) kelimelerinin ilâvesini rica ediyorum. 

MUVAKKAT En. M. M. SAİT AZMİ B. 
(Kayseri) — Vasıf Beyefendinin birinci tek
lifleri ki, gümrüklerden geçerken veya bir 
fabrikanın mamul maddesi iken diğer bir fab
rikada mevaddı iptidaiye olan kısımlar için 
mükerrerliğe mâni olmak üzere tenzil edilecek 
miktarın tam olarak tenzil edilmesi ve her
halde mamulünden alman % 10 u geçmemesi 
hakkındadır. Bunu istiyorlar. Bu; encümen
de de mevzubahs olmuştu. İktisat vekili Beye
fendi ile Sanayi müdürü umumisi Bey de var
dılar. Bilhassa şu denilmişti: Mevaddı ipti
daiye payını tenzil etmek, mutlaka verginin 
mükerrerliğine mani olmak için değildir. Bu
nun tenzilini arzu etmekle beraber diğer bir 
kısım sanayi mevaddı iptidaiyesi için muamele 
vergisi vermiş olsa dahi onlar çok kazandıkla
rı için daha az tenzilât yapmak icap eder, 
demişlerdi. Biz de bu esasa göre tenzilât yap
mıştık. Vasıf Beyefendinin bu taleplerini He
yeti Celile nazarı tasvibe almak hususunda 
bir temayül gösterirse encümen tetkik eder. 
Vaziyet budur. 

İkinci kısım olarak mevzubahs ettikleri me
sele; ücretle çalışan fabrikalarda muamele 
vergisinin, aldıkları ücrete göre olmasını ve 
matrahın ücret teşkil etmesini teklif ediyor
lar. - Boyahanelerde olduğu gibi - Bu takdirde, 
bütün fabrikaların, kendi mamulâtını dahi, 
ücretle yapılmış mamulât gibi göstererek, da
ha az vergi vermek isteyeceklerini düşünerek 
bunun kabulüne imkân görmedik ve bu nok-
tai nazar kabul edilmedi. Maamafih takdir 
Heyeti Celilenindir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bu mad
denin (O) fıkrasında ithalât eşyasmdan alına
cak muamele vergisine matrah olan kıymetin 
tayininde vesika olarak kullanılan orijinal fa
turaların sıhhatine encümen kail midir? 

MUVAKKAT En. M. M. SAİT AZMİ B. 
(Kayseri) — Efendim, bu mesele de encümen
de mevzubahs olmuştur. Onda da şu düşünül
dü: Orijinal faturadaki kıymet üzerinden bir 
vergi kaçakçılığı mevzubahs değildir. Çünkü 
ne kadar noksan gösterirse göstersin nihayet 
noksan gösterilen miktar % 10 u yani onda 
biri geçemez. Türkiyedeki ithalât tacirlerinin, 
Türkiye milletine vereceği bir vergiyi kaçır
masına Avrupa sanayi müesseselerinin alet ol
ması ihtimali pek azdır. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Pek çok
tur. 
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SAÎT AZMÎ B. (Kayseri) — Sonra bir fab

rikadan çıkıyor. Ticaret odalarından geçiyor, 
konsoloslar tarafından görülüyor. Bu suretle 
memlekete geliyor. Maahaza kaçırmak ihtimali 
de her zaman mevcut olabilir. Asıl satış kıy
meti noksan gösterilecek olursa, Gümrük ida
resi tahakkuk memuruna salâhiyet verilmiştir. 

Kıymete itiraz edildiği takdirde, gümrük 
kanununun 30 uncu maddesi mucibince, güm
rük idarelerince müteşekkil ekisperler heyeti 
tarafından o malın kıymeti konacak ve bu 
miktar katî olacaktır. Ona göre muamele ver
gisi verecektir. Bütün insanların ilk defa ya
pacağı muamelede aldanmamak ihtimali kuv
vetli olsaydı biz de yapacağımız her şeyi ka
tî olarak yapardık, bunun imkânı yoktur. 

Nihayet şüphe ediliyorsa, o nokta üzerinde 
kanaat hâsıl olmadığı takdirde, gümrükteki ta
hakkuk memurunun ona itiraz etmesi, eksper
lerin de tetkik ederek kıymetinin tayinile vergi
nin ona göre alınması . . . 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Bu ka
nunda mı? 

SAÎT AZMÎ B. (Devamla) — Evet bu ka
nunda.. Esası kabul edilmiş, bu da zannediyo
rum maksadı tatmin eder. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Muhalifim diye imza 
ettiğim maddelerden bir tanesi de budur, sebebi 
şudur: 

Hasan Fehmi Beyefendinin buyurduğu nok
tada, bendeniz de kendilerile hem fikrim. Bü
tün devletler, gümrüklerde vergiyi, kıymet esa
sı üzerinden değil, sıklet esası üzerinden almak
tadırlar. Bizim memleketimizde de sıklet esa
sı üzerine müstenittir. Fakat muamele vergisini 
kıymet esası üzerinden alıyoruz. tstanbulda, 15 
gün evvel çıkan gazetelerde okuduğumuza göre, 
2,5 milyon liralık döviz kaçakçılığı yapan bir şe
beke yakalanmıştır. Böyle 2,5 milyon liralık 
döviz kaçakçılığı yapılmasmm sebebi, memle
kete ithal edilen kaçak malın bedelini kaçak 
olarak çıkarmak için bir tedbirdir. îki buçuk 
milyon lira kaçak parayı memleketten dışarıya 
çıkarmak imkânını bulmuşlar, onun vergi tu
tan ; 250 bin liradır. Bu da Sait Azmi Beyefen
dinin istisgar ettiği kadar ehemmiyetsiz değil
dir. Senede kırk milyon liralık bir işten dört 
milyon lira muamele vergisi alınması lâzımdır. 
Dört milyonun % 25 noksanı üzerinden bir mil
yon lira muamele vergisinden kaçırmış oluruz. 
Bu maddenin, arzettiğim şekilde, tadilini isti
yor değilim. Önümüzdeki sene, bu kanunu mu
addel bir şekilde getireceklerini Maliye Vekili 
Beyefendi vait buyurdular. İthalât resminin 
muamele vergisinin dahi ,siklet esası üzerine is
tinat ettirilmesi için, şimdiden icap eden ted
birleri almalarını rica ederim . 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Efendim; 
bir takrir var, okuyacağız. 

I Yüksek Reisliğe 
Beşinci maddenin (A) fıkrasına: 
« Bu tenzilât o suretle hesap olunacaktır ki 

mevaddı iptidaiyesi için verilmiş olan resim ile 
mamulünden alınacak resmin yekûnu satış kıy
metinin yüzde onunu tecavüz etmeyecektir. 

Boyahane ve tamirhane gibi müstakillen ken
di nam ve hesabma imalâtta bulunmayarak mül
kiyeti başkasına ait olan maddeleri işleyen ve 
bu hizmetlerine mukabil yalnız muayyen bir iş
çilik alan müesseselerde matrah, alman ücret
tir. » 

Fıkrasmm ilâvesini teklif eylerim. 
İstanbul 
H. Vasıf 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Na
zarı dikkate alanlar . . . Almayanlar . . . Nazan 
dikkate alınmadı. Şu halde maddeyi reyinize ar
zediyorum. Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Verginin nisbeti 
MADDE 6 — Muamele vergisi 5 inci 

maddenin (A) fıkrasındaki smaî müesseseler 
mamulâtı ile (0) fıkrasındaki ithalât maddeleri 

i için % 10 ve (b) fıkrasında yazık sigorta, 
banka ve bankerlerin muameleleri için % 2,5 tur. 

REÎS — Söz isteyen var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Verginin tahakkuku 
MADDE 7 — Sigorta şirketlerile, banka ve 

bankerler bir ay zarfmda yapmış oldukları mu
ameleler dolayrsile aldıkları paralan ve bunla
ra ait vergi miktanm ertesi ayın nihayet on 
beşinci günü akşamına kadar mensup oldukları 
varidat şubesine bir beyanname ile bildirmeğe 
mecburdurlar. Sigorta şirket ve idarelerinin 
sigorta muamelelerinden aldıklan mebaliğ, taal
lûk ettiği ay zarfmda her nevi sigorta muamele
lerine mahsus musaddak (kayit) defterlerine 
geçirilmiş olan prim ile, sigortacıların kendi leh
lerine aldıklan diğer meblâğlar yekûnundan, 
ayni ay içinde musaddak (fesih ve iptal) def
terlerine geçirilmiş meblâğlar mecmuu indiril
mek suretile ve sigorta muameleleri haricin
deki muamelâttan aldıklan paralar da muha
sebe kayitlerinden çıkarılarak, beyennameye 
dercolunur. 

Banka ve bankerlerin yapmış olduklan kam
biyo muameleleri dolayısile uhdelerinde kalan 
(acyo) miktan muamele yekûnunun binde bi
ri üzerinden kabul ve beyannamede gösterilecek 
bu miktar, vergiye matrah ittihaz olunur. 

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

MADDE 8 — Sınaî müesseseler, imal ettik-
I leri maddelerden, her ay içinde, peşin veya 
i veresiye suretile sattıklan, yahut satılmak 
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üzere komusyoncu ve şubelerine gönderdikleri 
malların nevi, miktar, fiatlerini (satış veya sa
tılacak fiat) ve bunlarda tenzili lâzım iptidaî 
maddeler kıymeti varsa bu miktarı gösterecek 
surette iki nüsha beyanname yapmağa ve bir 
nüshasını müessesede saklayarak diğerini niha
yet ertesi ayın on beşinci günü akşamına kadar 
mensup oldukları varidat dairesine vermeğe 
mecburdurlar. 

Mamul maddelerden komusyoncu ve şubeler 
vasıtasile satılanların celbolunacak fatura suret
leri, müessesede kalacak beyanname nüshasına 
raptile muhafaza olunur. Sınaî müesseseler, ma
mul mallardan bir kısmını kendi depolarına gön
derdikleri takdirde bunların da beyannamede 
gösterilmesi mecburî olup, ancak satılmadıkça 
bunlar için vergi tahakkuk ettirilmez. 

HASAN VASIF B. (İstanbul) — En çok sui
istimale müsait olan maddelerden birisi de bu
dur. Ayni zamanda tertip hataları da vardır. 
Meselâ komusyoncuya gönderilen imalların fatu
ralarını bilâhare istiyorlar. Halbuki komusyon
cu fatura kesmez. Doğrudan doğruya ticaret
hane keser. Eğer komusyoncu fatura kesiyorsa 
satışı kendi namına ya,pmış demektir. 

Sonra şubeler; onların da çifte fatura kesip 
te birer nüshalarını göndermeleri maddeten gayet 
müşkül olan şeylerdir. Fakat bu takyidat, me
murlar elinde, suiistimale devam etmek veya mü
kellefleri tazyik etmek için bir vesile teşkil ede
bilir. Bunun bir faydası yoktur. 

Sonra beyannameler çift olarak çıkarılıp bir 
tanesini sattıkları şubeye gönderilecek, bir ta
nesi de merkezde alıkonacaktır. Bunların mer
kezde kalmasına lüzum yoktur. Çünkü merkez
de nasıl olsa bir defter tutmağa mecburdurlar 
o kâfi. Maamafih bu bir çift beyannamenin biri 
şubede birisi de merkezde olacağına, ikisinin de 
merkezde bulunmasını daha muvafık görüyo
rum. Çünkü bu beyannameleri maliye elinde 
bulundurursa, satış kiymetlerini müsbet olarak 
tesbit etmek suretile, şubelerinin muamelâtının 
yolunda gidip gitmediğini kontrol etmiş olur. 

Bir de ankonsüasyon meselesi vardır. Her 
mal muayyen bir fiat göstermez, yani fiat mak
tu değildir. Piyasanın cereyanına göre satılır. 
O zaman bunların muamelâtı nasıl olacaktır? Bu 
kanunda bu cihet meskût geçilmiştir. Yapılma
sı muhtemel olan yolsuzluklar burada da çıka
bilir. Bu gün bir mala takdir edilen kiymet, 
bir müddet sonra piyasaya uyarak, tahminden 
yükseğine satılabilir. Bu nokta kanunda mes
kût geçilmiş olduğu için bunun nazarı dikkate 
alınmasını, esaslı bir takyidat ile bu yolsuz
luğa meydan bırakılımamasını çok muvafık gö
rüyorum. 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Mükel
leflerin verecekleri beyannamede bildirecekleri 
satış kiymeti, hakikî satış üzerinden bildire

cekleri kıymettir, Burada mesele yoktur. 
İkincisi, satılmak üzere kendi şubesine ve

ya komusyoncusuna gönderdiği malı, müessese
nin şu fiata satılacaktır dediği kiymetin, satış 
kiymetine tevafuk edip etmeyeceği belli olmaz. 
Satış ya aşağı olur, ya fazla olur. Beyanname
de gösterdiği fiat üzerinden değil de daha fazla
ya satılmış ise şubesi veya komusyoncusu satış 
kıymeti üzerinden merkeze göndereceği fatura
larında mesele tetkik edilir. Bu, kaçakçılığa 
mâni olmak üzere kontrola imkân vermek için 
konulmuş bir kayittir. Binaenaleyh bunda ne 
müşkülât vardır, ne de mevzuata uygunsuzluk. 

REİS — Madde hakkında başka söz yoktur. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 9 — Mamulâtını münhasıran mem
leket haricine çıkaran müesseseler için vergi ta
hakkuk ettirilmez. 

Mamulâtını kısmen harice satan veya sat
tıran müesseselerin muamelâtı için vergi ta
hakkuk ettirilir. Ancak bunlardan, ihraç olu-

| nacak malların muvakkaten tahakkuk ettiri
len vergiden muafiyeti için bulundukları ma-

I hal varidat dairesine müracaatla bu mallarm 
| nevini, miktarını, kaplarının adet ve mikta-
| rını ve hangi gümrükten çıkarılacağını göste

rir bir nakliye tezkeresi almaları ve bu tez
kere tarihinden itibaren altı ay zarfında bu 

I mamulâtın tamamen ihraç edildiğini gösteren 
gümrük idaresi vesikasını varidat dairesine ib
raz etmeleri lâzımdır. Bu suretle hareket edil-

| mediği takdirde mamulâtın fabrikadan çıka
rıldığı zaman tahakkuk ettirilmiş olan vergisi 
defaten alınır. 

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

I MADDE 10 — İthal olunacak eşyanın güm-
i rük beyannamesini verenler ayni zamanda mu-
I amele vergisinin tahakkukuna esas olacak un-
| surları bu beyannamede göstermek mecburiye

tindedirler. Bunun için ithalâltçılar ithal et
mek istedikleri eşyanın orijinal fatura veya 
menşe şahadetnamesindeki kıymeti nakliye, 

t sigorta ve gümrükten çıkarılıncaya kadar yapı-
j lacak masraf ve rüsum ile bunların yekûnunu 
i ve bu yekûna göre verilmesi lâzımgelen vergi 

miktarını bildirirler. Ancak 5 inci maddenin 
(C) fıkrasının 2 nci bendine göre maktu olarak 

j matraha ilâvesine karar verilen resim, ücret ve 
i masraflar ithalâtçılar tarafından beyana tâbi de

ğildir. 
Gümrükte verginin tahakkukuna memur 

| olanlar matraha dahil unsurlar hakkında lâ-
i zımgelen tetkikleri yaptıktan sonra tesbit ede-
j çekleri matraha göre vergiyi tahakkuk ettirir-
I l e r-
! Orijinal fatura ve menşe şahadetnamelerin-
I de yazılı ecnebi paralan Gümrük ve inhisar-
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lar vekâletince İstanbul ıborsasının son bir ay
lık vasati kambiyo fiatlerine nazaran Türk pa- { 
rasına göre tutarını gösterir bir cetvel tanzim 
ve tatbika geçirmezden on beş gün evvel ilân 
olunur. Bu cetveller bir ay için muteberdir. 

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

Kanun yollan 
Eksperler, tetkik heyetleri ve itiraz 

komisyonları 
MADDE 11 — İthalât eşyasında gümrük 

daireleri tarafından kanunun 10 uncu maddesi
ne göre tahakkuk ettirilen vergiye alâkalılar 
yedi gün zarfında itiraz edebilirler. Bu takdirde 
beyan edilen matraha ait vergi istifa ve ih
tilaflı matrah farkına ait vergi teminata rapto-
lunarak malın ihracına müsaade edilir. İtiraz
lar gümrük idaresince sekiz gün zarfında 1499 
numaralı kanunun 30 uncu maddesinde yazılı 
heyete sevkolunur. Bu heyet on beş gün içinde 
karar verir. Bu kararlar katidir. 

Mal gümrükten geçtikten sonra tetkik veya 
ihbar üzerine tahakkuk ettirilecek vergiye mü
kellefler tarafından yapılacak itirazlar da ayni i 
hükme tâbidir. i 

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

I 
I 

MADDE 12 — Sınaî müesseseler mamulâtı \ 
için verilen beyannamelerde yazılı satış kıymet- j 
leri hakkında varidat dairesince kanaat hâsıl 
olmadığı takdirde bildirilen kıymete ait vergi '• 
usulen tahakkuk ettirilmekle beraber ihtilaflı 
olan kıymet için bir taahhütname alınarak ma
lın satılmasına müsaade ve ihtilaflı kıymetin 
tetkiki için nihayet on beş gün zarfında tahak
kuk memuru tarafından tetkik heyetine müra
caat edilir. Bu heyet, biri varidat daireli: :e 
tefrik ve diğer ikisi belediye ve ticaret oda- I 
lan, ticaret odası bulunmayan yerlerde yine I 
belediyelerce intihap olunacak üç azadan te
şekkül eder ve nihayet bir ay içinde kararını 
verir. I 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Şimdi kabul ettiğimiz | 
11 inci maddede, alınacak muamele vergisi 
üzerinde ihtilâf hâsıl olursa bu ihtilâf halledil
dikten sonra gümrüğü alınarak, kefalete rap
tedilerek malın çıkarılmasına müsaade edilir, 
diye bir kayit geçmiştir. Halbuki 12 nci mad- j 
dede böyle bir fıkra daha yazılmıştır ki bunda i 
bir zühul olduğu kanaatindeyim. Burada şöyle j 
diyor. (Sınaî müesseseler mamulâtı için verilen ! 
beyannamelerde yazılı satış kıymetleri hakkın- ! 

da varidat dairesince kanaat hâsıl olmadığı tak- ! 
dirde bildirilen kıymete ait vergi usulen tahak
kuk ettirilmekle beraber ihtilaflı olan kıymet 
için bir taahhütname alınarak malın satılmasına ' 
müsaade ve ihtilaflı kıymetin tetkiki için niha
yet 15 gün zarfında tahakkuk memuru tarafın

dan tetkik heyetine mürcaat edilir.) Demek ki 
bir kere yukarıki madde mucibince, mal satıl
dıktan sonra zaten müessese beyanname veriyor. 
Şu kadar mal satılmıştır. Malın tutarı şu 
kadardır diyor. Ondan sonra malın satılmasına 
müsaade ediliyor. Bu müsaade ancak gümrüklere 
mal ithali hususunda muvafık olabilir. Netekim 
yukarıki madde bunu kabul ediyor. Esasen vergi 
ile mükellef olan adam, malını sattıktan sonra 
beyanname verir. Sen malını sat, sana müsaade 
veriyorum, denmez. Çünkü o adam zaten malını 
satmıştır. Bu hususta bir takrir veriyorum. Mad
deyi encümene alsınlar. Tadil ederek daha vazıh 
bir şekilde Heyeti Celileye getirsinler. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 
kanunların kolayca tatbik edilebilmesi için ka
bil olduğu kadar maddelerin sarih ve bir birine 
mütenazır olması lâzımdır. Şimdi burada, tahak
kuk memuru, malın kiymetini muvafık görmez
se, buna itiraz edecek ve bir heyet tarafından 
o kiymet takdir edilecek deniyor. 

İkincisi; bir heyet daha teşekkül ediyor. Bu 
da resen tarhiyat için vücude getirilmiştir. Ka
nunun 21 nci maddesinde deniliyor ki ; (Yuka
rıki fıkralarda yazılı resen yapılacak tarhiyatta 
matrahlar, hesap mütehassısının kullanıldığı vi
lâyetlerde en büyük malmemurunun veya tevkil 
edeceği memurun reisliği altında bu mütehas
sıslardan birile mükellefin mensup olduğu mü-
seccel meslekî teşekküller tarafından ve bu te
şekküllerin bulunmadığı yerlerde ticaret odala
rınca ve bu da yoksa belediyelerce kendi aza
larından veya hariçten seçilecek iki vukuf eh
linden kurulan dört kişilik bir heyet tarafından 
tayin olunur). 

Şimdi encümenden soruyorum. Hangi he
yet daha ziyade kompetandır? Bir tetkik heyeti 
yapıyoruz. Malmemurundan, oda azasından, 
meslekî teşekkül azasından mürekkep. Madem ki 
böyle yapıyoruz, nasıl ki kazanç vergisinde bir 
heyet vardır. Hem resen tarhiyat ile mükellef
tir, hem kıymeti iyi takdir edilmemiş kısımların 
kıymetini takdir edecektir. Vazife ikisinde de 
birdir. Heyetler müteferriktir. Madem ki va
zife birdir, heyetler de bir olmalıdır, kanunun 
maddeleri içerisinde şaşırtacak fıkralar biribi-
rine karşı gelmesin. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Rüştü Beyefen
dinin temas ettikleri nokta şudur: Malın sa-

I tısına müsaade edilir kaydine lüzum yoktur. 
\ Çünkü müessese ya malı satmıştır veya satmış 
j gibi faturasını göstermiştir. Bu gün meri olan 
! kanunun 10 uncu maddesinde, malm satılma-
! sma müsaade edilir fıkrası vardır. Encümen 
! şunu düşünmüştür: Sınaî müesseseler mutlaka, 

malı sattıktan sonra beyanname vermezler. Sat
madan evvel de beyanname verebilirler. Tahak-

1 kuk memuru, malm bildirilen kıymeti noksan
dır derse, ihtilâf ortadan kalksın, malm kıymeti 
takdir edilsin, ondan sonra satılsın diye satışı 
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durdurabilir, bunda mükellefler için fayda var
dır. Kalmasında bir mahzur yoktur, fakat çık
masında da bir mahzur yoktur. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Yani maddenin tadi
lini kabul ediyor musunuz? 

SAÎT AZMİ B. (Devamla) — Heyeti Celile 
hakemdir. İsterlerse kaldırabilirler. Hüsnü Be
yefendinin teklifleri; ayni heyet her iki şeyi 
yapsın. Yapması mümkündür, lâkin ayrı olursa 
daha kolaylık olur. Bu; tatbikatta başka bir 
mâni ihdas etmez diye konmuştur, isterseniz de
ğiştirebilirsiniz. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Muvafık 
olan, 21 inci maddedeki fılîrayı burayla almak
tır. 

RÜŞTÜ B. (Bursta) — Bu kadar bariz bir 
vaziyet üzerine, mazbata muharririnin ne için ıs
rar ettiklerini anlayamadım. 

Eğer muvafık bulursak satışına müsaade 
edeceğiz. Bir kere sattığından dolayı zaten be
yanname vermeği kabul etmeyiz. Memlekette 
mevcut bütün sanayi müesseseleri, hem halen 
tatbik edilmekte olan kanun veçhile, hem de 
yeni yapılan bu kanun mucibince sattığını bildi
recek, ne kadar satmışsa o kadar vergi verecek
tir. Yalnız vergiyi alan daire, sattığı nisbeti ha
kikate muvafık görmezse, resen vergi tarhede-
cektir. Bu, itiraz komisyonlarına gidecektir, 
icap eden muameleleri yapacaktır, Temyize ve 
saireye gidecektir. Fakat bir kere memlekette 
satılan bütün sanayi müesseselerinin mallarının 
satışından sonra vergi alınacaktır. Yani bugün 
tatbik edilmekte olan muamele vergisi hakkın
daki kanunun 10 uncu maddesinin, satılmasına 
müsaade edilir dediği kayit, bizim bu yeni ka
nunun 11 inci maddesinde kabul ettiğimiz ka-
yittir. Tatbik edilmekte olan muamele vergisi 
kanununun hem gümrüklerde hem de dahilî sa
nayi de alınan vergileri bu madde, yani onun
cu maddede toplanmıştır. O gümrüklere aittir, 
rica ederim iyi okusunlar. Yoksa burada mal 
satıldıktan sonra verecektir. Şimdi meselâ mü
kellef vergisini vermeğe gitmiştir, 1 000 liralık 
mal sattım demiştir. O zaman maliye memuru 
demiştir ki bu kısım azdır, ben senin malının 
satışına müsaade etmem veyahut deposuna gön
dermiştir. Mal Bursadadır, deposu İstanbulda-
dır. Deposuna satılmak üzere göndermiş, satıl
dıkça beyanname verecektir. Fakat bunların üze
rinde kıymeti yazılmamıştır. Falan yerdeki de
poya şu kadar mal gönderdim, Satıldığı vakit 
faturasını gösterecektir ve şukadar mal sattım 
diyecek ve bedelini verecektir. 

Bu günkü tatbikat ta bu şekildedir. Bina
enaleyh sanayi erbabını daha fazla işgal ede
cek olan bu hükmün kaldırılması daha muva
fıktır, rica ederim bunu iyi tetkik etsinler. 

MUVAKKAT En. M. M. SAİT AZMİ B. 
(Kayseri) — Galiba Rüştü Bey, encümende 

olduğu gibi, burada da, muamele vergisi kâ
nununda anlaşmamağa azmetmiştir. (Mutlaka 
böyle olacaktır) dediğimi söylediler. Ben şu 
kürsüden mutlaka böyle olacaktır diye bir şey 
söylemedim ve ısrar ediyoruz diye de bir şey 
söylemedim. Mükelleflere bir kolaylık olsun 
diye bunu buraya koyduk, niçin ısrar ediyor
sunuz diye bir sualin manası kalmamıştır. 
Esasen depoya giden bir mal için ne beyan
name verilir ne de vergi tahakkuk ettirilir. 
Satılmak üzere gönderilirse, satılacak şudur; 
diye beyanname verilir. Şimdi kabul ettiğimiz 
sekizinci maddede antprantez olarak konmuş 
olan şu fıkra vardır, (Satış veya satılacak fi-
at) bu fıkra atideki fiati tayin ve işaret etmek 
için konulmuştur. Maahaza siz ısrar ediyorsa
nız ve bir teklifiniz varsa, hakem Heyeti Ce-
liledir. Nasıl isterse o suretle kabul eder. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Encümene gitmesi lâ
zımdır. 

SAİT AZMİ B. (Devamla) — Encümene git
mesine lüzum yoktur. 

Hüsnü Bey arkadaşımızın tekliflerini de şu 
suretle tatmin edebiliriz zannediyorum: (İ5 
gün zarfında tahakkuk memuru tarafından, 
27 nci maddede mezkûr olan tetkik heyetine 
müracaat edilir). Bu suretle de maksadı âlile
ri hâsıl olmuş olur. 

Yüksek Reisliğe 
12 nci maddenin arzettiğim veçhile tadil 

edilmek üzere encümene iadesini teklif ederim. 
Bursa 
Rüştü 

Yüksek Reisliğe 
12 nci maddedeki: 
Tetkik heyetlerine 15 ve 20 nci maddelerde 

olduğu gibi meslekî teşekküllerden bir azanın 
ithalini teklif eylerim. 

İstanbul 
Vasıf 

MUVAKKAT En. M. M. SAİT AZMİ B. 
(Kayseri) — Reis Beyefendi; zaten Hüsnü Be
yin teklifine muvafakat etmiştik. Bu takrirler 
de ayni mahiyettedir. Bu maddeyi encümene 
alalım 

REİS — Pekâlâ takrirlerle bu maddeyi en
cümene gönderiyoruz. 

MADDE 13 — Resen tarh muameleleri ile 
tetkik heyetleri ve itiraz komisyonları kararlan 
mükellefe yazı ile tebliğ olunur. Tebliğlerde 
itiraz ve temyiz müddetlerinin hesabında, hu
kuk usulü muhakemeleri kanununda kabul edi
len hükümler cereyan eder. 

Bu kanunda yazılı diğer müddetlerin son 
günü resmî tatil günlerine tesadüf ederse müd
det, tatili takip eden iş gününün akşamma ka
dar uzar. 

I 
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MUVAKKAT E. M. M. SAÎT AZMÎ B. 

(Kayseri) — Muvakkat encümeninin maddesini 
Bütçe encümeni değiştirmiş, yalnız bir kelime 
ilâve etmiştir. Madde resen tarh diye başlıyor. 
Bütçe encümeni buna (resen) kelimesini koy
muştur. Bu madde gelecek 14 üncü maddedeki 
itiraz esaslarile alâkadardır. Mükellefin tebliğ 
tarihinden itibaren şu kadar müddet içinde iti
raz edebilmeleri kaydi vardır. Yalnız bunu 
resen tarhiyata hasretmek doğru değildir. Çün
kü mükellefler beyanname verecekler, bu be
yannamede gösterilen kıymet ve fiatler 
üzerinden vergi tarhedilecek. Bu vaziyette ise 
tahakkuk memurunun hata yapması ihtimali 
vardır. Ona biz imkânı tashih bıraktık. Mad
denin Muvakkat encümenin teklifi veç
hile resen kelimesi kaldırılarak kabulü daha 
doğru olur. Muvakkat encümenin 13 üncü mad
desinin müzakeresini teklif ediyoruz. 

RElS — Muvakkat encümenin maddesini 
okutuyorum. 

MADDE 13 — Tarh muameleleri ile tetkik 
heyetleri ve itiraz komisyonları kararlan mü
kellefe yazı ile tebliğ olunur. Tebliğlerde itiraz 
ve temyiz müddetlerinin hesabında, hukuk usu
lü muhakemeleri kanununda kabul edilen hü
kümler cereyan eder. 

Bu kanunda yazılı diğer müddetlerin son 
günü resmî tatil günlerine tesadüf ederse, müd
det, tatili takip eden iş gününün akşamına ka
dar uzar. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim Mad
deyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 14 — Mükellefler tebliğ tarihin
den itibaren on gün içinde tarholunan vergiye, 
takdir olunan kıymete itiraz edebilirler. İtiraz
ların yazı ile olması şarttır. İtiraznameler mü
kellefin bağlı olduğu varidat dairesine veya o 
mahallin en büyük malmemuruna pulsuz bir 
makbuz mukabilinde verilir. 

Taahhütlü olarak posta ile gönderildiği hal
de postaya teslim tarihi, varidat dairesine tebliğ 
tarihi sayılır. 

Resen yapılan tarhiyatta, ve tetkik heyetin
ce takdir olunan kıymete, varidat dairesinin 
itiraz hakkı, vilâyetlerde varidat müdürlüğüne, 
kazalarda mahallin en büyük malmemuruna 
aittir. Varidat dairesi tarafından yapılacak 
itirazların müddeti dahi on gündür. 

HASAN VASIF B. (İstanbul) — Bu madde 
yalnız usulden bahsediyor. Halbuki zaten bu, 
basit bir şekilden ibarettir. Halbuki bunun son 
fıkrasında öyle bir hüküm var ki bütün yolsuz
luklara yol açabilir. Bu da itiraz müddetleridir. 
Bir mükellefin yapılan bir muameleye karşı daima 
hakkı itirazı vardır. Buna rağmen burada müddet 
tahdit edilmiştir. Halbuki şubedeki bir tahak
kuk memuru beyannameyi aldığı zaman bilme

yerek kabul edebilir veyahut bilerek sükût 
eder, buna itiraz etmez. Halbuki bilâhare mer
kezde bir tetkik esnasmda yahut ihbar suretile 
bir yolsuzluk olduğu anlaşılır. Meselâ kaput be
zi istandart bir maldır. Her yerde 30 kuruştur. 
Halbuki burada 20 kuruş olarak gösterilmiştir. 
Bu yanlışlık bilâhare anlaşılırsa ne olacaktır? 
Bu müddet geçtikten sonra Hazinenin hukuku 
nasıl temin edilecektir? İtiraz müddetinin, Ha
zine hakkmda, bilâkaydüşart kalkmasını daha 
muvafık görüyorum. Arzettiğim gibi müddet 
geççtikten sonra anlaşılırsa ve itiraz hakkı sa
kıt olursa ne olacaktır. Hazinenin hukuku sa
kıt olmamak için bu cihet hakkmda, bilhassa 
Maliye Vekili Beyefendinin nazan dikkatlerini 
celbederim. Böyle hallerde itiraz müddeti geç
miş olsa bile takip edebilmek için, hiç olmazsa 
bir hak verilsin. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Mesele, Vasıf 
Beyefendinin anladıkları gibi değildir. Verilen 
bir beyanname üzerine vergi tarhedildiğine gö
re o beyanname mündericatmm hilafı hakikat 

olduğu, mal veya kiymetinin noksan gösterildi
ği bir ihbar veya tahkikat neticesinde teayyün 
ederse, ayrıca bir ceza ve vergi tarhedileceği 
hakkmda hükümler vardır. Buradaki itiraz key
fiyeti, resen vuku bulan tarhiyat içindir. Re
sen vergi tarhiyatmda maliye memurlarının doğ
rudan alâkası yoktur, heyet tarafından yapıl
maktadır. Onların tarhettiği vergiye, mükellef, 
fazla diye itiraz ediyorsa, mal memurunun da; 
azdır diye itiraz etmek salâhiyeti vardır. Beye
fendinin endişelerine mahal yoktur zannederim. 

HASAN VASIF B. (İstanbul) — Müddet 
geçtikten sonra ne olacaktır? 

SAİT AZMİ B. (Devamla) — Resen tarhiyat 
için itiraz müddeti geçirirse vergi katileşir. Mad
dede itiraz için takyidat koymak lâzımdır. Çün
kü mükellef daimî surette bir tehdit altmda ka
lacaktır. Mükellef gibi mal memuru da tarhi
yata razı değilse ona itiraz edebilir. Burada 
ketim mevzuu yoktur. Zatı âlinizin endişesi ke
tim ve ihfaya aittir. Bu da aşağıdaki madde
lerde gelecektir. 

Reis Beyefendi, yirminci sayıfanm dördüncü 
satırındaki (tebliğ) kelimesi (tevdi) ve beşinci 
satırdaki (tarhiyatta) kelimesi (tarhiyata) ola
caktır. 

REİS — Tashih ettik efendim. Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Tahakkuk memuru, mükel
lef tarafından verilen itiraznameyi on gün 
içinde vilâyetlerde varidat müdürüne, kaza
larda en büyük malmemuruna mütaleasmı 
ilâve ile teslim eder. Varidat müdürü veya 

en büyük malmemuru itirazı mucip hâdiseyi, 
maddî hata ve yanlış nisbet tatbiki gibi açık 
bir kanunsuzluk şeklinde görürse düzeltilme-
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S(ini tahakkuk memuruna emreder. Bunların 
haricindeki itiraz evrakını 2395 numaralı ka
nun mucibince müteşekkil tetkiki itiraz ko
misyonuna. verir. 

İtiraz, varidat daireleri tarafından yapıla
cak olursa itiraznamenin kısa esbabı mucibesile 
beş gün zarfında mükellefe tebliği lâzımdır. 
Mükellef bu tebliği aldığı tarihten itibaren 
on gün içinde tetkiki itiraz komisyonu nezdin-
de müdafaasını yazı ile yapar. 

REÎS — Söz isteyen var mı efendim? 
HASAN VASIF B. (İstanbul) — Yalnız bir 

kelimenin tashihini rica edeceğim. (Açık bir 
kanunsuzluk) deniliyor, bunun yerine (Hesap 
yanlışlığı) dersek daha doğru olur. 

REİS — Takrir vermiyorsunuz, encümen ne 
diyor? 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Bizim de mak
sadımız odur, bu şekilde olmasında beis yoktur. 

REİS — Hesap yenlışlığı şeklinde tashih 
edilmiştir. Maddeyi bu şekilde kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Tetkiki itiraz komisyonları
nın kararları katidir. Ancak verginin ihtilaflı 
kısmın, yüz liradan fazla bir miktara baliğ 
ise bu kararlar kabili temyizdir. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — (Kısmın) yazıl
mış (Kısmı) olacak. 

REİS — Tashih ettik efendim. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Temyiz 
MADDE 17 — Mükellefler tetkiki itiraz ko

misyonları tarafından verilen kararların ken
dilerine tebliğini ve malmemurları da bu ka
rarların kendilerine teslimini takip eden gün
den itibaren on beş gün içinde temyizen tetkiki
ni isteyebilirler. Temyiz istidaları alâkadar va
ridat dairesine pulsuz bir makbuz mukabilin
de verilir. Bu daireler temyiz istidalarım al
dıktan sanra vilâyetlerde varidat müdürleri, 
kazalarda en büyük malmemurları vasrtasile 
Temyiz komisyonuna gönderirler. İstidaların 
doğruca Temyiz komisyonuna verilmesi veya 
taahhütlü olarak posta ile gönderilmesi de ca
izdir. 

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

MADDE 18 — Temyiz talebi, tahsilatı te
hir etmez. Ancak temyiz talebinde: Tahriren 
istenilmiş olmak ve tarhedilen vergi miktannca, 
para veya Hazine bonosu veya tahvilâtı, yahut 
banka mektubu teminatı gösterilmek şartile 
temyiz komisyonunca, tahsilatın tehirine karar 
verilir. 

Tehir talepleri her işe tercihan karar altına 
alınır. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Temyiz talep edecek 
bir mükellef, itiraznamesini mahallin varidat 

veya en büyük maliye memuruna veya temyiz 
komisyonuna verecektir. Fakat Kanunun diğer 
yerlerinde kabul ettiğimiz maddelere göre, bu 
vergi tahakkuk eder etmez, temyizce verginin 
tahsilinin tehiri kararı verilmezden evvel, tahsili 
emval kanununa tevfikan tahsil ediliyor. Hal
buki burada tatbikatta imkânsızlık hâsıl ola
caktır. Meselâ mükellef îzmirdedir, vergiye 
itiraz edecektir. Temyiz komisyonunun verece
ği tehiri icra karan gelinceye kadar tahsili em
val kanununa göre orada derhal tahsil ederler. 
Halbuki mükellef, Hazine bonosu, tahvil veya 
banka mektubu gibi kıymetli bedel mukabilinde 
vergiyi taahhüt ettiğine göre, Temyizden gele
cek tehiri icra kararına kadar, icranın durdurul
ması için tahsilin tehiri lâzımdır. Mahallin en 
büyük malmemuru tarafından tehir karan verile
bilir diye kanuna bir kayit koymak lâzımdır. 
Bunun için bir takrir takdim ediyorum. Kabu
lünü rica ederim. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Adliyede cari 
olan bir usulü biz buraya koyduk. Banka mek
tubu vermek ve saire gibi şeylerle, Devlet va
ridatının uzun müddet şahıslar zimmetinde kal
maması lâzımdır. Kendisi müracaat eder, temi
nat ta gösterir, temyiz komisyonu tahsilatı te
hir için ciddî bir sebep görürse karar verir, 
tahsilatı geri kalır. Değilse buna devam olu
nur. Zannediyorum ki bunda mahzur yoktur. 
Mutlaka temyizin nihayetine kadar verginin 
alınmaması lâzımgelmez. (Doğru sesleri). 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, şimdiye ka
dar, 6 - 7 senedenberi muamele vergisi kanunu 
tatbik edilmektedir. Böyle temyiz etmiş bir 
çok mükellefler vardır ki hakikaten vergileri 
reddedilmiş ve bu suretle vergiden haklı olarak 
muaf kalmışlardır. 

Görülüyor ki bazan bir çok vatandaşlarımı
zın keyfini kaçıracak haller hâsıl olmaktadır. 
Böyle nahoş hâdiselere mahal vermemek için, 
banka mektubu gibi teminat ta verildikten son
ra, tahsilatın tehirini niçin temyizin neticesine 
bırakalım? Mesele Sait Azmi Bf. nin dedikleri 
gibi değildir. Devlet vergisi neden tehir edil
sin, buyurdular. Halbuki hâdise başka türlü 
olmaktadır. Bir mükellef, bin lira vermekliğim 
lâzımgelir diyerek beyanname vermiştir. Bir çok 
memurlar bunu az gördüklerinden daha fazla 
istemişlerdir. Bunun üzerine istinaf komis
yonuna müracaat edilmiştir. Bu komisyon da bel
ki bir kaç tanesini varit görmüş, bir kaç tanesini 
gayri varit gördüğünden meselenin temyize git-
mesile neticelenmiştir. Demek ki temyizden ka
ti karar gelmedikçe o vergi Devlet vergisi ma
hiyetini henüz kazanmamış oluyor. Devlet ver
gisi haline gelmeyen, ihtimal hiç bir zaman bu 
hali almayacak olan bir vergiyi, banka mek
tubu gibi bir de karşılık gösterildikten sonra, 
tehir etmemek doğru değildir. Böyle bir vazi
yette, tehiri icra kararının, mahallî en büyük 
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mal memurunun kararından sonra verilmesi lâ
zımdır. Teklifimin kabulünü rica ederim. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SAÎT AZMİ 
B. (Kayseri) — Muamele vergisi tahakkuk etti
rildiği ay içinde tahsil edilmez. O ayı takip eden 
aym son gününde alınır. Halbuki temyiz tale
bi 15 gün içinde yapılır. Eğer mükellef temyiz 
eder ve talebinde tehiri icra karan istemezse o 
vakit talep nazarı dikkate alınarak tetkik olu
nur. Evrakmm tetkikine sıra gelmemiş olsa bile 
böyle bir talebe lüzum kalır kalmaz, derhal tehiri 
icraya lüzum vardır veya yoktur diye bir karar 
verilecektir. Bunun için maddede tadil icrasına 
ihtiyaç görmüyoruz. Esasen Hükümetin bu mad
de hakkındaki teklifi, itiraz komisyonlarının 
kararmı katî saymak, temyize göndermemek 
yolunda idi. Biz şimdi temyize gönderiyoruz 
ve tehiri icraya karar vermek salâhiyetini de 
temyize veriyoruz. Bu salâhiyeti memura bırak
mağı da doğru bulmuyoruz. 

RAİF B. (Trabzon) — Mazbata muharriri Be
yefendinin beyanatına nazaran temyiz komis
yonu bu teminat olsa bile tehiri icraya karar ve
rip vermemekte muhayyerdir. Halbuki madde
de tehiri icraya karar verir deniyor. Eğer me
sele beyanatları gibi ise karar verebilir demek 
lâzımdır. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SAİT AZMt 
B. (Kayseri) — Karar verir dedik. Mademki te
minat vardır, tehiri icraya karar verir. İhti
yar yoktur. 

RAİF B. (Trabzon) — Maksat bu ise, iza
hatla tevafuk etmiyor. O halde temyize ka*dar 
evrakın gitmesine lüzum yoktur. Mahalli, oto-
ma,tikman tehire karar verebilmelidir. Rüştü 
Beyin hakkı vardır. 

REİS — Takriri okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

18 inci maddedeki temyizden sonra icrayi 
tehir salâhiyeti en büyük varidat memurluğu
na terkedilmelidir. 

Bursa 
Rüştü 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar... 
Almayanlar . . . Anlaşılmadı efendim. Takriri 
nazarı dikkate alanlar . . . Almayanlar . . . Alın
madı. 

REİS — Şu halde maddeyi reye arzediyorum. 
MALİYE V. FUAT B. (Eİâziz) — Demin 

Raif Beyefendinin, Temyiz komisyonuna müra
caat vukuunda, teminat verildiği takdirde Tem
yiz komisyonunun mutlaka tehiri icra kararı 
vermeğe mecbur tutulması: yolundaki itirazla
rı, doğru değildir. Temyiz komisyonu, vazi
yeti mütalea eder, lüzum görürse tehiri icra 

. karan verir, lüzum görmezse vermez. Bina
enaleyh (verilir) kelimesinin (verilebilir) şek
linde tadilini rica ederim. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Encümen bu 

teklife iştirak ediyor. (Karar verilebilir) diye 
yazılsın. 

REİS — Encümen ımuvafakat ediyor. Bu 
suretle tashih ediyoruz. 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Muamele vergisinin itiraz ve 
temyiz tetkikatmda, kazanç vergisi itiraz ve 
temyiz tetkiklerinde cari şekil ve hükümler tat
bik olunur. 

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

Kayit işleri 
MADDE 20 — Sınaî müesseseler sigorta 

şirketleri, banka ve bankerler her sene kânunu
sani iptidasından itibaren mahallinin en büyük 
varidat memuru tarafından tasdik edilmiş bir 
muamele defteri ile, sınaî müesseseler iptidaî 
maddeler alım ve sarf hareketlerini gösterir ayrı 
bir defter tutmağa ve vergi mevzuuna giren me-
vat ve mamulâtı bunlar için tahakkuk ettiril
mesi lâzım vergileri muamele defterine günü 
gününe kayde mecburdurlar. İcabı halinde tas
dik edilmek şartile bu defterler taaddüt ettiri
lebilir. Bu defterlerin ve muhteviyatına ait ev
rakı müsbitenin tahakkuk mürürü zamanı müd-
detince saklanması ve talep halinde alâkalı 
memur ve müfettişlere gösterilmesi mecburî ol
duğu gibi diğer alış veriş yaptığı müesseseler
de verginin tahakkukuna medar olacak cihet
lere ait evrak, vesika ve defterlerini irae et
mekle mükelleftir. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, 27 nci mad
dedeki müruru zaman müddeti kaldırılmıştır. 
Muhtelit ecümenin kabul ettiği bu müruru 
zaman keyfiyetini Bütçe encümeni kaldırmıştır. 
Burada ise müruru zaman vardır. Binaenaleyh 
Bütçe encümeninin bu iki maddesi arasında te
aruz vardır. 

BÜTÇE En. Rs. MUSTAFA ŞEREF B. (Bur 
dur) — Bütçe encümeni ekseriyetinin kaldır
dığı müruru zaman, buradaki yazılı olan 
müruru zamandır. Ahkâmı umumiyedeki mü
ruru zaman bakidir. 

RÜŞTÜ B. ( Bursa) Tasrih edilmesi lâzımdır. 
SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Bu nokta üze

rinde 27 nci maddede maruzatımız vardır. 
HASAN VASIF B. (İstanbul) — Bu madde

de bir takım takyidat vardır. Fakat bu takyi-
dat bazı fabrikalarda bir çok müşkülât ihdas 
edebilecek mahiyettedir. Meselâ mevaddı ip-
tidaiyenin alım ve sarf hareketlerini göstermek 
için fabrika bir defter tutmağa mecbur tutul
maktadır. Bir cins maddei iptidaiye kullanan 
fabrikalar için bu, kolay olabilir, fakat müte
nevvi mevaddı iptidaiye kullanan fabrikalarda 
bunu tatbik etmek zordur. Sonra günü gününe, 
gramı gramına defterlerine kaydetmek müşkül-
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dür. Bu müşkülâttan dolayı bunlar kaydedilme
yecek ve memur fabrikaları bu yüzden pek âlâ 
tazyik edebilecektir, çünkü kanun öyle emret
mektedir. Memur; sen defterine eksik geçir
mişsin diye fabrikaya müşkülât gösterecektir. 
Bütün bu takyidattan maksat, verginin müm
kün mertebe matrahının tesbit edilebilmesi, yani 
satış miktarının tamamile kontrol edilebilmesi-
dir. Halbuki bir fabrikaya her hangi bir mad
de 100 gram olarak girer ve mamul bir halde 
50 - 60 gram çıkar. Bunları memurlar tesbit 
edemezler. Binaenaleyh bunun yerine; çıkan 
imalâtın kaydedilmesi, yani sarfiyat yerine, 
çıkan imalâtı kaydetmeğe mecbur tutalım. Bu; 
arzu edilen selâmet itibarile daha muvafıktır. 

Sonra mevaddı iptidaiyelerin alım hareketle
rine gelince; zaten her fabrika bir madde aldı
ğı zaman bunu her halde kendi ticarî defterine 
kaydeder, çünkü bir para tediyesi vardır, bi
naenaleyh bu kasa ve yevmiye defterlerinde be
hemehal mukayyettir. Eğer bunu saklamışsa, 
bu defterde de saklayabilir. Yani şunu arzet-
mek isterim ki; bu takyidatı koymak lüzumsuz
dur. Fabrikaları, memurların elinde tazyika ma
ruz bırakmamak için bu takyidatın kaldırılma
sını ve onun yerine yalnız imalâtın kaydedilme
sini maksat itibarile daha muvafık buluyorum. 
Binaenaleyh bu maddenin ona göre tedvin edil
mek üzere encümene iade edilmesini teklif ede
rim. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Bu kayıt Hü
kümetin teklifinde mevcut değildir. Encümeni
mizde sanayici arkadaşlar demişlerdir ki; ma-
ımulâtmı saklayan, suiistimal eden fabrikaları 
nasıl kontrol edeceğiz? Bunu kontrol edebilmek 
için tahakkuk memurlarına bir imkân hazırla
malıdır. Sanayici arkadaşlar, bir fabrikaya giren 
mevaddı iptidaiyenin nelerden ibaret olduğu 
hakkında bir defter tutulacağını ve bu deftere 
fabrikaya giren mevaddı iptidaiye kaydedilece
ğini söylediler. Sadece bir muamele defteri tu
tulması, satış defteri tutmaktan hiç farklı bir 
şey değildir. Bir defter daha kullanacak ve ora
ya mevaddı iptidaiyeyi yazacaktır. Bu külfet 
te bir kayitten ibaret kalacaktır. Bu defterler 
Vasıf Beyefendinin maksatlarını temin eder. 
Bu kontrol için konmuştur. 

Bir nokta daha vardır ki günü gününe kay
dedilmek mecburiyetidir. Sair muamelâtını günü 
gününe kaydedecektir. Fakat mevaddı iptidaiye 
defterine her gün aldığı mevaddı iptidaiyeyi 
kaydedecektir diye bir kayit konmamıştır. Her 
gün kaydetmek mecburiyetinin mevaddı iptida-
iyeye şümulü yoktur. 

HASAN VASIF B. (İstanbul) — Yalnız sarf 
defterleri üzerinde müşkülât çıkıyor. 

SAİT AZMİ B. (Devamla) — Efendim, her 
ticarethanenin bir de ambar defteri olur, giren 
nedir, çıkan nedir, bu defterden belli olur. Me
selâ zatı âliniz fabrikanıza bin Mlo ip almışsı

nız, bunun ne kadan sarfedilmiştir, ne kadarı 
mevcuttur. Zaten siz bunu yapıyorsunuz. Hep
si de yapsm, Maliye memurlarına kontrol im
kânı verilmiş olsun. Mesele arzettiğim gibidir. 
Bunu sanayici arkadaşlar teklif etmişlerdi, zatı 
âliniz de hatırlarsınız. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Birinci maddenin A ve B fık
ralarında yazılı muamele vergisi mükellefiyetine 
dahil olupta,: 

A - Bu kanuna göre tutulması lâzım defter
ler tutulmadığı takdirde vergi resen tarh ve bir 
misil zam ile tahakkuk ettirilir. 

B - Muamelesi deftere noksan geçirildiği hal
de noksan geçirildiği anlaşılan miktara ait ver
gi bir misil zam ile tahakkuk ettirilir. 

C - Beyannamesi vaktinde verilmediği tak
dirde muamele defteri tasdikli ve ihticaca salih 
ise ona istinaden tarhiyat yapılıp buna % 20 
zammolunur. 

D - Tasdikli ve ihticaca salih defterlerinde
ki kayitlere nazaran muamelesi beyannamede 
noksan gösterilenlerin noksan gösterdikleri mik
tara ait vergi % 20 zam ile tahakkuk ettirilir. 

E - Bu kanuna göre tutulması lâzım defter
lerin muhteviyatına ait evrakı müsbitesini ibraz 
ve muhafaza etmeyen müesseselerin vergisi bir 
misil zam ile resen tahakkuk ettirilir. 

F - Hilafı hakikat vesikalar tanzim olunduğu 
halde vergi resen tagrholunur ve hâsıl olan far
ka, bir misil zammolunur. 

Yukanki fıkralarda yazılı resen yapılacak 
tarhiyatta matrahlar, hesap mütehassısının kul-
lnıldığı vilâyetlerde en büyük malmemurunun 
veya tevkil edeceği memurun reisliği altında bu 
mütehassıslardan birile mükellefin mensup ol
duğu müseccel meslekî teşekküller tarafından 
ve bu teşekküllerin bulunmadığı yerlerde ticaret 
odalarınca ve bu da yoksa belediyelerce kendi 
azalarından veya hariçten seçilecek iki vukuf eh
linden kurulan dört kişilik bir heyet tarafından 
tayin olunur. 

Hesap mütehassısları bulunmayan vilâyet 
merkezlerinde mütehassısların yerine bu heyet
lerde varidat müdürü veya tevkil edeceği memur 
bulunur. 

Kazalarda bu heyetler en büyük malmemu
runun veya vekilinin reisliği altmda varidat me
muru ve biri meslekî teşekküllerden, yoksa bele
diyeden ve diğeri ticaret odası tarafından, tica
ret odası da yoksa her ikisi de yukanki fıkrada 
gösterildiği surette belediye tarafından seçilmiş 
iki aza ile kurulur. 

Meslekî teşekküller ve belediye ve ticaret 
odaları bulundukları mahallin en büyük malme-

j murunun işarı üzerine vukuf ehlini ve bunların 
I sayısı kadar da yedek azayı seçerler. 
I KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim; 

bu maddede tayin edilen cezalar azdır. Hepimiz 
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biliyoruz ki muamele vergisi kaçakçılığa sebep 
oluyor. Bu> çok fecidir. Milletten Hükümet na
mına alınmış olan bir paranın kendisine male-
dilmesi demektir. Her istihlâk vergisi binnetice 
halka rücu eder. Fakat bu büsbütün başka ma
hiyettedir. Satış kıymetine % 10 zammederek 
kendisine devredecek. Şimdi bu adam tutar da 
bunun üzerine zammettiğini kendisine maletmek 
isterse, evvelâ buna kanunî tedbir alınmak lâ
zım. Amma bu da kâfi değil, cezri tedbir alın
mak lâzımdır. Tabiî hesap mütehassısları, mali
ye müfettişleri vardır. Fakat bunların nazari
yatı maliyeleri kâfi değildir. Bunların bilhassa 
sanat işlerinde, ticaret işlerinde yuğruknuş ol
maları lâzımgelir ki bu gibi kaçakçılığa mâni ol
sunlar. Binaenaleyh cezri tedbir alınmak lâzım
dır. Çünkü (F) fıkrasında deniyor ki, « Hilafı 
hakikat vesikalar tanzim olunduğu halde vergi 
resen tarholunur ve hâsıl olan farka bir misil 
zammolunur. » Bu zam ne demektir? Bir mües
sese sahtekârkk yapmışta*. Bu, oezayi müstelzim 
bir harekettir. Buna yalnız para cezası vermekle 
iktifa edeceksek her müessese bu yolsuzluğa te
şebbüs eder ve belki meydana da çıkmaz. Dev
let varidatım alâkadar eden böyle beş, on tane 
müessesenin meydana çıkmaması ihtimalini dü
şünerek evvelce kabul ettiğimiz kazanç kanu
nunda bu gibi halleri nazarı itibare alarak o 
kanunun 76 ncı maddesine daha şiddetli hü
kümler koymuştuk. Kazanç kanununun 76 ncı 
maddesinde deniliyor ki, tetkikat neticesinde ti
carî defterlerde hesap hileleri veya muntazam 
vesikalar bulundurulmaması veya çift defter tu
tulması gibi vasıtalara müracaatle verginin ket-
medildiği meydana çıkarsa bu kısma ait vergi 
dört kat olarak tahsil olunur... Ondan sonra biz 
bu maddeye, Maliye vekili Beyefendinin muva-
fakatlarile, hapis cezasını da ilâve ettik. Binaen
aleyh bu madde mahiyeten onun aynidir. Böyle
ce kabul edilecek olursa belki ondan sonra bu 
gibi müesseseler, halkı istismar edemeyecekler
dir. Binaenaleyh bunun nazan itibare alın
ması 1? "impelir. Meselâ bir adam defter tutma
mış, bevanname vermemiş. Onun hakkında 
bir misli ceza tatbik ediyoruz. Tekerrürü halin
de ne olacaktır? tşte kazanç kanununda bütün 
bunlar tekemmül ettirilmüştir. 

Binaenaleyh bu madde encümene gider, ora
da lâzımgelen tetkikat yapılarak kazanç kanu-
nile mütenazır bir surette tanzim edilerek gelir
se, zannederim umumî menfaatin haleldar ol
masına ve kimsenin mağduriyetine sebebiyet ve
rilmez ve bu suretle namuslu adamlar da meşru 
surette rekabete imkân bulabilirler. 

SAÎT AZMİ B. (Kayseri) — Hükümetten 
gelen şekilde vardı. Encümenimizde tetkik edil
memişti. Heyeti Oelile münasip görüyorsa ye
niden tetkiki için encümene alalım. 

MALÎYE VEKÎLÎ FUAT B. (Elâziz) — 
Buyurdukları gibi kazanç kanunile hükümleri 

mütenazır olursa daha mantikî olur. Bir defa 
da encümen de müzakere edilsin. 

REÎS — O halde encümene istiyorsunuz. 
Encümene iade ediyoruz. 

MADDE 22 — 11 inci madde mucibince ta
hakkuk ettirilip ihtilaflı matraha ait olmasın
dan dolayı tahsil olunmayan ve mal gümrükten 
geçtikten sonra tahakkuk ettirilen vergi katileş-
tiği takdirde bir misil zam ile istifa olunur. 

Kambiyo temevvüçlerinden dolayı beyan ile 
tahakkuk arasında husule gelecek farklar bu 
hükme tâbi değildir. 

SAÎT AZMÎ B. (Kayseri) — Buradaki ceza
nın öteki maddedeki nisbete iblâğı için bu mad
deyi de encümene alalım. 

REÎS — Encümene verilmiştir. 
Verginin tahsili 

MADDE 23 — Sigorta şirketîerile banka ve 
bankerler her ay için tahakkuk ettirilen vergiyi 
ertesi ayın on beşinci günü akşamına kadar öde
meğe mecburdurlar. Sınaî müesseseler her ay 
için tahakkuk ettirilen vergiyi tahakkuku takip 
eden aydan itibaren iki müsavi taksitte ve iki 
ayda tediye ederler. 

Mamulâtmı veresiye satmış olduğunu ispat 
eden müesseselerin vergisi biri taalluk ettiği ayı 
takip eyleyen üçüncü ay içinde, diğeri dördün
cü ay içinde olmak üzere iki taksitte alınır. 

Gününde verilmeyen taksitler % 10 zam ile 
tahsil olunur. 

REÎS — Söz isteyen var mı efendim? Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 24 — îthalât maddelerinin muame
le vergisi eşya gümrüklerden çıkarılmadan ev
vel alınır. Hükümetçe kabul edilecek bankalar
dan birisi tarafından teminat verenlerden ver
ginin tahsili bir ay tecil olunur. 1499 numaralı 
kanunun 13 üncü maddesinde yazılı hallerde mu
amele vergisinin tecili de ayni hükme tâbidir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etme:'en-
• er ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Resen veya ikmalen yahut ih
bar veya tetkik neticesinde tarhedilen vergiler 
ve zamları katileştaği tarihten itibaren bir ay 
içinde tahsil olunur. 

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

MADDE 26 — Bu kanunda yazılı ol?n ver
gi ve zamlarını ve para cezalarım miadında ver
meyenler hakkında tahsili emval kanunu hüküm
leri tatbik olunur. 

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

SAÎT AZMİ B. (Kayseri) — Efendim: gerek 
Hükümetin teklif ettiği ve gerek Muvakkat en
cümenin hazırladığı lâyihada muamele vergisi-
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nin, gerek tahakkuk ve gerek tahsil müruru za
manı için bir müddet konmuştu. Tahakkuk için 
3 sen$, tahsil için 5 sene. Kazanç kanununda da 
ayni hükümler vardır ve tamam onlarla müte
nazırdır. Bu maddeyi Bütçe encümeni çıkarmış. 
Esbabı mucibe mazbatalarında da bir kayit var
dır : « Umumî ahkâma tâbi olsun, bunlar hakkın
da da asıl müruru zaman cereyan etsin, diğer 
vergi esasına muanz kalmasın»... Denmiş. 

Bendeniz, hangi umumî hükümlere tâbi tutu
lacağını kestiremedim. Bildiğim bir şey vardır 
ki, Adliye vekâleti ile Maliye vekâleti arasında 
müruru zaman bahsinden dolayı esaslı ihtilâfla
rın bulunduğudur. Adliye vekâleti borçlar ka
nunu hükümlerine tâbi tutarak müruru zamanı 
kabul etmek istiyor. Maliye vekâleti ise hususî 
kanunlarında sarahat olmadıkça müruru zaman 
ilânihaye devam eder diye kabul eder. Hükü
met hususî kanunlarında had tayin edilmemiş 
olan müruru zamanlar için ne suretle had tayin 
edileceği hakkında yeni bir lâyiha hazırlamış ve 
Meclise de takdim etmiştir. Bu lâyihanın kastet
tiği müruru zaman ise arazi vergisi gibi matra
hı değişmeyen vergiler içindir. Muamele vergisi 
ise değişebilir. Bir adamm filân sene veya filân 
çarşıda berberlik yaptığı tesbit edilerek, sen o 
vakit şu işi yapmışsın denebilir. Fakat her han
gi bir müesseseye, »en filân sene şu nisbette mal 
çıkarmışsın, biz görememişiz, şimdi ise öğ
rendik, şu kadar mal çıkarıp sattığını 
anlıyoruz, vergi tahakkuk ettireceğiz diye o mü
esseseye 8 sene sonra müracaat etmek biraz ga
rip olur. Bunun için müsaade buyurursanız, Büt
çe encümeni tarafından tayyedilen 27 inci mad
de hükmünü buraya ilâve edelim (Çok doğru ve 
yerinde sesleri). 

BÜTÇE En. REÎSÎ MUSTAFA ŞEREF B. 
(Burdur) — Bu mesele Bütçe encümeninde uzun 
münakaşayı mucip oldu. Münakaşa neticesinde 
Bütçe encümeni ekseriyeti Muhtelit encümenin 
ve Hükümetin teklif ettiği maddenin tayyına ka
rar verdi. Sebebi şudur. Muamele vergisini di
ğer vergilerden ayn bir mahiyette gördü. Mua
mele vergisi esas itibarile vergiyi verenin zatın
dan alman bir vergi değildir. Biraz evvel Hüs
nü Bey arkadaşımız da o hususa temas ettiler. 
Muamele vergisini veren, bir nevi Devlet memu
riyeti yapmaktadır, amme ona emniyet ve iti
mat etmiştir, müstehlikten parayı almasma onu 
memur etmiştir ve müstehlikten bu suretle pa
rayı almış, kendi mameleki sırasına koymuş
tur. Bu mahiyette olan muamele vergisinin di
ğer vergilerden elbette büyük bir farkı vardır. 
Bütçe encümeninin ekseriyeti, bu farkı nazarı 
dikkate aldı. Diğer vergilerin tâbi olduğu müru
ru zaman, bu verginin ayrı mahiyetine nazaran 
aynen bunda da cari olursa bunu diğer vergilere 
müsavi kılmak gibi bir mahzur gördü. Diğer ef
rat alacak ve verecekleri ve emanetleri hakkın
da cari olan müruru zaman ne ise, hulâsa hu

kuku hususiye müruru zamanı ne ise, ammenin 
de diğerlerinden tahsil ettireceği amme hakları 
hakkındaki müruru zaman da ayni olsun dedi. 
Böyle dediği için bu madde tayyedildi: Ahkâ
mı umumiyedeki müruru zaman tatbik edilmeli
dir, dendi. Acaba bu hüküm Maliye vekâleti ta
rafından tatbik edilmiyor mu? Eğer edilmiyorsa, 
aksi ediliyorsa bunu, hiç bir kanuna 
müstenit olmadan tatbik ediyorlar. Hiç 
bir memlekette hakların müruru zamana 
uğramadığı kabul edilmiş değildir. Gerek 
amme haklan, gerek hususî haklar olsun. 
Binaenaleyh ahkâmı umjumiyede, amme hak
lan, Devlet alacaklan bu müruru za
mana tâbi değildir denmedikçe; diğer bir husu
sî kanunda tasrihat olmadığı müddetçe o mü
ruru zaman cereyan edecektir. îşte şu arzettiğim 
mülâhazata binaen 27 inci madde Bütçe encüme
ninin ekseriyeti tarafından tayyedilmiştir. 0-
nun yerine ahkâmı umumiye tatbik edilmelidir, 
denmiştir. Takdir Heyeti muhteremenizindir. 
Muhtelit encümen kendi maddelerinin okunma
sını istiyor, kabul buyurulursa mesele kalmaz. 

MUVAKKAT En. M. M. SAÎT AZMÎ B. 
(Kayseri) — Reis Beyefendi, iki kelimecik daha 
arzedeyim. Mükelleflerin defter tutmaları ve bu 
defterleri tahakkuk memurlanna göstermeleri 
mecburiyeti konmaktadır. Bu vesaiki saklamak 
mecburiyeti de vardır. Ahkâmı umumiyeye bı
rakırsak çok uzum müddet olacaktır. Ticaret ka
nunu dahi muayyen bir müddet için vesaikin 
saklanmasını emretmektedir. Müruru zaman çok 
uzundur. Ceza fasıllannda da göreceğiz ki def
terleri ve sair evrakı saklamayanlara ve bunlan 
müfettişlere ve memurlara göstermeyenlere ce
za tayin olunuyor. Bu cezadan kurtulmak için 
mükellef ne kadar müddet bunlan saklasın? 
Bunun için her halde bir müruru zamana ihtiyaç 
vardır. (Doğru sesleri). Bütçe encümeni de mua
rız değildir. Kabulünü rica ediyoruz. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Fikrimce 
Muhtelit encümenin mülâhazası işe daha uy
gundur. Bu verginin hemen üçte ikisi gümrük
lerde cibayet edilir. Gümrüklerde cibayet edi
len bu vergi, gümrük resmi için müruru za
man haddi 6 ay idi. Son tadil ettiğimiz bir ka
nunda bir senedir. Muamele vergisini gümrük 
muamelâtına kıyas ederek 6 ay, bir sene gibi 
kısa bir müruru zaman haddi koyamayız. Fakat 
kazanç vergisi gibi matrahı sabit olmayan ver
gilerde düşünebildiğimiz müruru zaman haddi 
ile bina ve arazi vergileri gibi matrahı sabit 
olan kadastral vergilerdeki müruru zaman müd-
fl etleri bir olamaz. Hiç şüphe yok ki, vergi 
netice itibarile ekseri ahvalde müstehlike rücu 
eder. Fakat mutlaka son santimine kadar 
müstehlike rücu eder diye bir iddiada da 
bulimamayız. Kazanç vergisinde tüccar Dev
lete vereceği vergiyi - ki bu vergiler mef-
ruz vergilerdir, yani karineye müstenittir -
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mutlaka malın üzerine yükletir. Bununla 
onun ne farkı vardır? Hususile bizim mu-
hasebei umumiye kanunumuzda - numarasını 
bilmiyorum - bir madde ile, beş sene zarfında 
tahsil edilmeyen vergilerin takip ve tahsili, 
memurların mesuliyetleri baki kalmak şartile 
esas müddeti devam ettirmemek üzere bir def
ter tanzim edilerek Meclisi Âlinin muvaf akati-
le terkinlerini kabul ettik. Ağnam ve kazanç 
vergilerinde de müruru zaman müddetini 5 se
ne kabul ettik. Çünkü matrahları arazi ve bi
na gibi sabit değildir. Daima ve gayet kısa bir 
zamanda tahavvül edebilir. Vergi ile mükellef 
olan bir adama, mükellefiyet teveccüh ettiği se
nede o memba mevcut olabilir. Devletin, tahsili 
emval kanunu gibi en kuvvetli vasıtai icraiyesini 
tatbik ederek zamanında vergiyi alması lâzım
dır. Zaten beş sene zarfında tahsili emval kanu-
nile tahsil edilemeyen bu nevi vergiler, ilânihaye 
defterlerde dursun, demekle ne kazanmış olaca
ğız? Bilâkis mahzurlarını Muvakkat encümen 
M. M. Bey izah ettiler. Bendenizce bu vergide 
müruru zaman haddini, matrahı sabit olan ver
giler gibi 10 sene ile değil, kazanç vergisi gibi, 
sayım vergisi gibi beş sene ile iktifa etmek en 
doğru bir hareket olur. Zaten verginin büyük 
kısmı gümrüklerde cibayet edilmektedir. Ge
ride dahilî sanayie ait olan kısımdır ki bu da 
nihayet üçte biri hiç bir zaman geçmez. Onu da 
kazanç vergisinin ahkâmma tâbi tutmak en doğ
ru bir hareket olur. 

REÎS — Efendim, tayyedilen 27 inci mad
denin müzakeresine geçmiş oluyoruz. Müsaa
denizle bu maddeyi okuyalım: 

Müruru zaman 
MADDE 27 — Vergiye esas olan muamele

nin yapıldığı malî yılın sonundan itibaren her 
hangi sebeple olursa olsun üç yıl içinde tarh ve 
tahakkuk ettirilmeyen ve tarhedilipte katiyet 
kesbettiği malî yılı takip eden malî yıldan iti
baren beş yıl içinde tahsil olunmayan vergiler 
müruru zamana uğrar. Ecnebi memleketlerde 
bulunanlar için tahsil müruru zamanı on sene
dir. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Bu maddeye Muvak
kat encümende muanz kalmıştım ve mazbata
nın altmı da o şekilde imzalamıştım. Bütçe en
cümenimiz bunu tayyedince doğrusu sevinmiş
tim. Şimdi Muvakkat encümenin ısrar edişi 
üzerine endişem yine hâsıl oldu. Endişemin se
bebi şudur arkadaşlar: Muhterem Mustafa Şe
ref Beyefendinin verdikleri izahat veçhile bu 
vergiyi Devlet namına bir murahhas sıfatile her 
müessese sahibi alıyor. 

Hasan Fehmi Beyefendinin dedikleri gibi 
gümrüklerle sanayi müesseselerini bir tutmak 
doğru değildir. Orada bakaya meselesi başkadır. 
Fakat bir müessese sahibi, Devlet namına ver
gi alryor, her ay sonunda, Devlete vereceği 

vergiyi ay başından ay sonuna kadar malmı 
sattıkça, halktan alryor. Üç sene parayı ver
memiş... Bunu kısa bir müruru zamana tâbi 
tutmak doğru değildir. Çünkü sonra, müruru 
zamana uğratırımda affettiririm zihniyeti hâ
sıl olur. Bundan bir buçuk sene evvel, Heye
ti Celilenize, muamele vergisinin affi hakkın
da bir kanun gelmişti. Bütçe encümeninde ve 
Heyeti Celileniz huzurunda müzakere edilen 
bu kanun kabul edilmedi ve kanun reddedildi. 
Çünkü muamele vergisi, arazi vergisi, kazanç 
vergisi gibi doğrudan doğruya ferdin Devlete 
karşı olan borcu gibi değildir. Devlet namu 
hesabına emanetçi mahiyetinde olan müessese 
sahibi, kendisi sağ kaldığı müddetçe bu ver
giyi Devlete ödemek mecburiyetindedir. Bu 
şekilde vergisi uhdesinde kalan bir adam, Dev
let namu hesabına diğer mükelleflerden aldığı 
ve yeddi emanetinde bulundurduğu parayı 
-Teahhur şekli ne suretle olursa olsun- kısa bir 
müruru zamana tâbi tutacak olursak mükellefle
rin uhdesinde kalan vergilerin müruru zama
na uğraması yüzünden, hem Devlet zarar göre
cek, hem de vergi ödeyen mükelleflerin üze
rinde fena tesir yapacaktır. Vergi vermeyen 
adam, vergi veren adamın yanında rakabet 
imkânını bulacaktır. 

Mustafa Şeref Beyefendinin buyurdukları 
gibi alıkâmı umumiyemize tevfikan en uzun 
müruru zamana tâbi tutmak, muvafık olur. 

Mahiyeten ve kemiyeten, kazanç vergisi; 
arazi vergisi gibi de 1 değildir. En uzun müru
ru zamana bırakmak lâzımdır. Çünkü daha ev
velki maddede müruru zaman keyfiyeti 
vardır, amma hangi müruru zaman? Mustafa 
Şeref Beyin buyurdukları müruru zaman. 
Yoksa Hasan Fehmi Beyin dedikleri değil. 
Bu muamele vergisi, Devlet namına alınan bir 
vergidir. İşittik ki af hakkında bir teklif gel
miş... Gelebilir. Fakat daha ne şekilde teah
hur ettiği malûm olmayan bir vergiyi, onlar 
nam ve hesabına böyle kısa bir zamanda affe 
kalkışmamız doğru değildir. Bendenizce, en 
uzun zamanı kabul etmek lâzımdır. Bütçe en
cümeninin kararları çok yerindedir. Heyeti 
Celileden, Muhtelit encümenin bu maddesinin 
reddile Bütçe encümeninin bu husustaki kara
rının kabulünü rica ederim. 

MUVAKKAT En. M. M. SAİT AZMÎ B. 
(Kayseri) — Efendim, Rüştü Beyefendi de mü
ruru zamanın esasına muhalif değildir. Yal
nız müddetin uzun olmasını arzu ediyorlar de
mektir. Biraz evvel arzettiğim gibi, Rüştü Be
yefendinin telâkki ettiği gibi, sınaî müessese
leri, Devlet vergisini bedava tahsille mükellef 
tutulan bir vatandaş tasavvur edelim. Bu va
tandaşın şu hizmetinden dolayı kendisini tak
dir etmek iktiza ederken bir de senelerce def
ter tutmak, senelerce defter saklamak ve bu
nu memura ibraz etmek gibi bir külfeti kendi-
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sine tahmil ettikten maada sonra da kendisini 
ceza ile tehdit altına mı alalım? Bu, olamaz. 
(Aldığı parayı versin sesleri). 

İkinci mesele : Muamele vergisi zannedildiği 
gibi doğrudan doğruya sanayi müesseselerinin 
müstehliklerden Devlet namına tahsil ettiği ve 
yedlerinde emanet bulunan bir para mahiyetin
de değildir. Sanayi müessesesi, bir malı yapar 
ve Devlete de onun kıymeti üzerinden yüzde 10 
muamele vergisi verir. Sonra maliyet fiatin-
den yüzde 10 açığına satarak zarar edebilir. Bir 
senelik muamelâtı içersinde 50 bin lira zarar et
tiği halde 80 bin lira muamele vergisi veren mü
esseseler de varmış. Bu takdirde ancak mali
yet fiati üzerinden bir vergi verir ve verdiği ver
giyi muamelâtı üzerine zammederek satışa arze-
der, fakat noksanma satabilir. Binaenaleyh 
bu, adilâne bir hükümdür. Kabulünü rica ede
rim. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, zaten 
bu kanunla, tahsili emval kanununa tevfikan, 
tahsili kabul ettik. Zaten bir tüccar, bir sanat 
öahibi bir gün hapsolmaz. Borcunu derhal ve
rir. Çünkü hapsedildiği takdirde kredisi bozu
lur. Yalnız parası olmayan bir adamı isterse
niz beş sene hapse koyunuz; gene borcunu ver
mez. 

BEİS — Başka söz isteyen yok. Maddeyi re
yinize arzediyorum (Hangi madde sesleri). 

REİS — Yirmi vedinci maddeyi. 
BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ MUSTAFA ŞE

REF B. (Burdur) — Efendim, Bütçe encümeni 
onu tayyetmiştir. 

REİS — Encümenin muvafakatini aldık, 
müzakere ettik. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Reis Bey, mü
ruru zaman meselesi vardır. Bütçe encümeni 
maddenin tayyini ve Muhtelit encümen de yir
mi yedinci maddenin reye konmasını talep et
mektedir. Makamı riyasetin bu iki vaziyeti He
yeti Celileye izah buyurmaları lâzımdır. Ondan 
sonra Bütçe encümeninin tay talebi mi, yoksa 
Muhtelit encümenin talebi mi reye konulacağı 
anlaşılsın. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, bu lâyihai 
kanuniyedeki 20 nci madde zaten kabul edilmiş 
ve şimdi kanun olmuştur. 

Orada müruru zaman keyfiyeti vardı. «Ah
kâmı umumiyemize göre » denmiştir. Kazanç ka-
nunile mutalaka mütenazır olması lâzımgelmez. 
Kabul ettiğimiz maddeye göre artık burada mü
ruru zaman müddetini kabul etmek icap etmez. 

REİS — Usule göre son encümenin çıkardığı 
şekli müzakere edeceğiz. Evvelâ tay teklifini 
reye arzediyorum. Mesele 27 inci maddenin 
tayyidir. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Efendim, va
ziyet şudur: Muvakkat encümenin hazırladığı 
lâyihanın 27 inci maddesi vardı. Bu madde mü
ruru zamandan bahsediyor. Bütçe encümeni bu 

i maddeyi çıkarmış, şimdi lâyihada yoktur. Biz 
I çıkarılan maddenin müzakereye alınmasını, He-
' yeti Celileye arzile müzakere ve kabulünü rica 
! ediyoruz. 27 inci maddeyi müzakere edelim mi, 
I etmeyelim mi? Mesele budur. 
j REİS — Müsbet veya menfi netice almak is

tiyorlar. 27 inci maddenin müzakere edilmesini 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
Bu maddeyi müzakere ediyoruz. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 
burada asıl söylenen, tahsil müruru zama
nının uzatılmasıdır. Fakat arkadaşlar ta
hakkuk müruru zamanının kısa olması lü
zumuna kanidirler. Çünkü muamele vergi
sini verecek olanlar eğer uzun müddet 

! müruru zamana tâbi tutulurlarsa Hüsnü Beye-
1 fendinin dedikleri gibi bir çok müşkülâta 

maruz kalırlar. Onlara ait bir çok defatir ve 
evrakı nerede ve nasıl saklıyacaklardır.? Bina
enaleyh tahakkuk müruru zamanı kısa olmalı, 
tahsil müruru zamanı istenildiği kadar uzatıl
malıdır. Tahakkuk kısa zamanda yapılmalı, tah
sil işi on sene de uzatılabilir. 

REİS — Efendim, bu hususta bir fikriniz 
var mıdır? 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Müsbet bir tek
lif yapıyorlarsa. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Daha evvel kabul et
tiğimiz 20 inci madde « Ahkâmı umumiyemize 
göre denilmek suretile müruru zaman keyfiyeti 
kabul edilmiştir. Şimdi de yine müddeti tak
yit etmek istiyoruz. O hükümlere göre olması 
lâzımdır. Bu maddeyi de encümene alsınlar da 
ona mütenazır bir vaziyet yapsınlar. 

Yüksek Reisliğe 
Tahakkuk için (5) ve tahsil için (10) sene 

müruru zamanın kabulünü rica ederim. 
İsparta 

Mükerrem 
MUVAKKAT En. M. M. SAİT AZMİ B. 

(Kayseri) — Tahakkukun 3 senede kalmasını 
encümen namına rica ediyorum. Tahsil müd
detinin 10 seneye çıkmasına muarız değiliz. 

BÜTÇE En. Rs. V. MÜKERREM B. (İspar
ta) Tahsile esas olan tahakkuktur. Bunu uzat
malıyız ki mektumat meydana çıksın. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Rica ede
rim, müddeti uzatıp kısaltmcaya kadar dik
kat etsinler, memurlar vazifesini yapsın. 

Yüksek Reisliğe 
Tahakkuk müruru zamanının 3, tahsil mü

ruru zamanın 10 sene olmasını teklif ederim. 
İzmir 

Kitapçı Hüsnü 
MUVAKKAT En. N. SAİT AZMİ B. (Kay

seri) — Encümen Hüsnü Beyefendinin takriri
ne iltihak ediyor. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Bendeniz ilti
hak etmiyorum. Benim takririm daha büyük 
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tadili ihtiva etmektedir. Evvelâ bunun reye I 
konması lâzımdır. 

(Mükerrem Beyin takriri tekrar okundu) 
REİS — Mükerrem Beyin takririni reyinize 

arzediyorum. 
HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Reis Bey, 

Hüsnü Beyin takririni reye koymanız lâzım- | 
dır. Çünkü vergi işlerinde halkın lehine en 
çok tadili iltizam eder. O takriri evvelâ reye 
koyacaksınız. 

REİS — O halde efendim, Hüsnü Beyin tak
ririni reyinize arzediyorum. Takriri tekrar oku
tuyorum, iyi anlaşılsın. 

(Hüsnü Beyin takriri tekrar okundu) 
REÎS — Reyinize arzediyorum. Nazarı dik

kate alanlar... Almayanlar... Takrir nazarı dik
kate alınmıştır efendim. 

SAÎT AZMİ B. (Kayseri) — Reis Bf. takrir 
nazan itibare alındığına göre, maddedeki « beş 
yıl» tabiri « on yıl» olacaktır. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Beş sene, on se
ne olmuştur. On sene memleket için kabul edil
diğine nazaran ecnebi memleketler için ne ola
caktır? 

SAtT AZMİ B. — O cümle tayyedilecektir. 
REÎS — Maddeyi tanzim için encümene tev

di ediyoruz. 
Cezaî hükümler 

MADDE 28 — Salahiyetli memurlara bu ka
nun mucibince ibrazı lâzımgelen defter, evrak 
ve vesikaları ibraz etmekten imtina edenler hak
kında sulh mahkemelerince 25 liradan aşağı 
olmamak üzere hafif para cezası hükmolunur. 

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

MADDE 29 — Vergi tarhı hususunda vazi
feli olan memurlar, resen takdir heyetleri, itiraz 
komisyonları ve eksperler heyeti aza ve reisleri 
yaptıkları vazife dolayısile öğrendikleri sırlan 
ifşa edemezler. Hilâfına hareket edenler türk | 
ceza kanununun 198 inci maddesine göre ceza ı 
görürler. Bunlardan cürümleri tekerrür eden
ler bir daha Devlet hizmetinde kullanılmazlar. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Hilâfına hareket eden 
ler, türk ceza kanununun 198 inci maddesine 
göre ceza görürler. Buradaki ceza, para ceza
sıdır. Bir kaç yüz liradan ibarettir. Bir fab
rikanın esrarı ticariyesini dışarıda faşeden me
mur, ceza kanunu mucibince bir kaç yüz lira 
©eza görecektir. 

O memurun, tüccarın sırrmı faşetmesi yüzün- I 
den tüccar belki 15 bin, 100 bin lira zarar gö- I 
rebilir. Halbuki bu memur bir kaç yüz lira 
ceza çektikten sonra gelecek, tekrar o ticaretha
nede, fabrikada tahakkuk yapacaktır. Ben fab
rikacı olsam, o memuru fabrikama sokmam. Ce
za kanunu bunun tekerrürü halinde, memurun 
Devlet hizmetinden çıkarılacağını söyler. Mükel- I 

I lef, kendisini sırrını ifşa eden bu memurun bir 
daha Devlet hizmetinde kullanılmamasını ister. 
o böyle düşünür. Onun için rica ederim, bura
da tekerrür kelimesine meydan kalmadan bir de
fa bu ticarî sırrı ifşa eden memur Devlet hiz
metinde kullanılmaz şeklinde bu hüküm teşdit 

I edilsin. Kabul ettiğimiz hükümlere göre vergi
yi çalan adamlar dört mislini verecektir. Bura
da da sırrı ifşa edenlerin cezalan teşdit edilme
lidir. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Efendim, ceza 
kanunumuz, srrlarm ifşasını bir cürüm addet
miş ve mukabilinde bir ceza tayin etmiştir. Mu-
amelei ticariye itibarile gizli tutulması lâzımge-
len hususu, ifşa eden memur da bu cezaya uğ
rar. Bu sırrm ifşasından daha çok zarar tev
lit edecek sırlar olabilir. Onlara da ceza kanu
nunun maddesi tatbik olunuyor. Biz bu husus
ta da o haddin fevkine çıkmağı doğru bulma
dık. Daha mühim sırlar olur, onların ifşasında 
daha büyük zararlar doğabilir. Onlara da ay
ni cezayı verebilir. Bir defa sır ifşa eden me
murun Maliye vekâletince tekrar orada kulla
nılmayacağı tabiidir. O memur hem mahkeme
ye gidip cezasını görecek, hem de tabiatile Ma
liyeden koğulacaktrr. Fakat, Devlet kapıları sa
na kapalıdır demeği tekerrüre bırakmağı muva
fık bulduk. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. 
RÜŞTÜ B. (Bursa) — Teklif yaptım, ka

bul etmediler. Takrir vereceğim. 
REİS — Evvelce hazırlayın beyim. 
(Vaz geçti sesleri) 
Şu halde maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

edenler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 30 — Maliye memurlan mükellefle, 

rin hususî hesap hizmetlerini ve yazı işlerini ifa 
edemezler. Yapanlar memuriyet vazifelerini su
iistimal etmiş sayılırlar. 

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

I MADDE 31 — Verilen vazifeleri yapmayan 
memurlar ile resen takdir heyetleri itiraz ko
misyonları ve eksperler heyeti aza ve reisleri 
ve 29 ve 30 uncu maddede yazılı cürmü işleyen
ler hakkında memurin muhakemat kanununa tâ
bi olmaksızın takibat yapılır. 

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

Müteferrik hükümler 
MADDE 32 — Vefat, tasfiye, fesih ve iflâs 

hallerile, defterlerin türkçe tutulması, komis
yon ve heyetlerin nisabı, akraba işleri, devam
sızlık, bulunmayan azaya vekâlet hususlarında, 

I kazanç kanununda yazık hükümler muamele 
j vergisi için de aynen tatbik olunur. 

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



MADDE 33 — Yanmak, su basmak gibi müc
bir sebepler yüzünden mahvolan sigortasız sınaî 
müesseselerin buna tekaddüm eden yıl için ta
hakkuk ettirilmiş olan vergilerinden, henüz 
tahsil edilmemiş olanlar Maliye vekâletince 
terkin olunur. 

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

MADDE 34 — Muamele vergisi hakkındaki 
21 - VII -1931 ve 29 - V -1932 tarihli ve 1860 ve 
1995 numaralı kanunlar mülgadır. 

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

Muvakkat madde 
BİRİNCİ MUVAKKAT MADDE — Bu ka

nun hükümlerine göre yeniden vergi ile mü
kellef olmaları lâzımgelen kimseler, kanunun 
meriyetinden itibaren on beş gün zarfında mu
amele ve iptidaî maddeler defterlerini tasdik 
ettirmeğe ve muamelelerini bu deftere geçirme
ğe mecburdurlar. 

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

İKİNCİ MUVAKKAT MADDE — Bu kanu
nun neşrinden mukaddem zamana ait olarak ta
hakkuk etmiş olan vergiler bu kanunun hüküm
leri dairesinde tahsil olunacağı gibi tahakkuk 
etmemiş olanlar da bu kanuna göre tahakkuk 
ettirilerek tahsil edilir. 

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

2 — Nafıa memur ve müstafi demlerinin mem
nu oldukları işler haklında 1/938 numaralı ka
nun lâyihası ve Nafıa ve Adliye encümenleri 
mazbataları | 1 | 

REÎS — Efendim, bu günkü ruznamenin 
6 ncı maddesinde Nafıa memurları hakkında 
bir kanun lâyihası vardır. 2 mayısta tevzi edil
miştir. Müzakeresi zamanı gelmiştir. Yalnız 
bunun tercihan ve müstacelen müzakeresini 
Nafıa vekili Bey teklif ediyorlar (Kabul ses
leri), 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin 6 ncı maddesindeki Nafıa vekâ

leti memur ve müstahdemlerine ait kanunun 
müstacelen ve tercihan müzakeresini teklif ede
rim. 

Nafıa vekili 
Ali 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Terci
han kaydine lüzum kalmadı, müstaceliyet kâfi
dir. 

REİS — Müstacelen müzakeresini kabul eden-

| 1 ] İHG numaralı matbua zaptın sanandadır. 

ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
Tercihan müzakeresini kabul edenler ... Et

meyenler ... Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 

var mı? 
MEMET B. (Kütahya) — Arkadaşlar, bu 

kanunun tedvinine saik olan sebep ve zarureti 
hepimiz takdir ediyoruz. Ayni mülâhazalarla 
Devletin diğer idare şubelerinin de ayni mahi
yette tedbirler almalarını muhik gösterecek mi
saller vardır, bu misalleri bize bu gibi Devlet 
dairelerinden ayrılmış münasebetsiz memurlar 
vermektedir. Geçenlerde bilvesile Maliye Vekili 
Beyefendiye arzettiğim veçhile, maliyeden ayrıl
mış bir takım memurlar vardır ki müessesatı ec-
nebiyeye ve malî müesseselere akıl hocalığı et
mek suretile Devlet Hazinesini mutazarrır etmek
tedirler. Onun için bu kanunun bu gibi memur
lara da teşmilini mümkün kılacak bir hale ifrağ 
edilmesini rica edeceğim. 

Takdir buyurursunuz ki bu mesele çok tet
kike değer bir mahiyet arzetmektedir. Bu ka
nun dolayısile bendenize bazı endişeler varit ol
du, bunları kemali samimiyetle huzuru âlinizde 
arzedeceğim. Bu endişelerimin - arzedeceğim 
tedbirler yapılırsa - izale edileceğine kani bulu
nuyorum. Meselâ çok lâzım olan bu kanun, 
bazı noktalardan gerek Türk vatandaşlarının 
sayüamel hukukunu ve gerek bizim onları istih
dam etmek mecburiyetinde olduğumuz müesse-
satta faydalı kalmaları için kendilerini, yani 
bunların içindeki muzurları hakikaten en şedit 
cezalarla tecziye edilerek, temizlerinin muhafa
za edilmesini rica ediyorum. Biliyorsunuz ki, 
memleketin irtikâp ve irtişa meseleleri çok eski 
zamandan beri olmaktadır. Bu hâdise hepimizi 
müteessir etmekte olduğundan bu defa Vekil 
Beyefendi bu işi güzelce tetkik etmiş ve bu ka
nunu bize getirmiştir. Halbuki Cumhuriyet Hü
kümeti teessüs ettikten sonra biz ecnebi mües-
sesata şu kadar Türk memur kullanacaksınız 
diye mütemadiyen ihtar ediyoruz ve bu mühim 
meseleyi takip etmekteyiz. Şimdi biz böyle 
fen memurları ile beraber diğer Nafıa memur
larımızın alâkadar bulundukları bir kanunu iyi
ce tetkik etmeden kabul edersek, zannederim ki 
ecnebiler veyahut o müessesei maliye bize diye
cekler ki: Pekâlâ siz bu memurları bize şöy
ledir, böyledir diyorsunuz, şu halde bırakın; biz 
mütehassıs getirelim diyeceklerdir ve bu su
retle de vaziyet gene eski haline dönecektir di
ye bendeniz korkuyorum. 

Saniyen bendeniz, sırası gelmişken arzedeyim 
ki, devairimizde cereyan etmekte olan münase
betsizlikleri, teftişin yani kontrolün intizamsız ve 
kuvvetsiz olduğunda buluyorum. Biz buna ehem
miyet verirsek, bütün bu meseleler orta yerden 
kalkmış olur arkadaşlar. Bu da kendi kendine bir 
meselei muazzamadır. Devlet idarelerinin teftiş 
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ve kontrolü. Bunu yapmadığımız takdirde, bin bir 
kanun çıkarsak fayda vermez. Kaldı ki arzet-
tiğim gibi biz elimizdeki memurlanmızı, bilhas
sa adetleri çok az olan fen memurlarımızı böyle 
kendi kendimize şudur, budur dersek, bize bu da 
tuhaf olur. Hakikaten şaibedar olanları ayırıp 
bu kanunda gösterilen hadden daha fazla şid
detli bir surette tecziye edersek eminim ki, da
ha salim ve daha adilâne hareket etmiş oluruz. 

Malûmu âlileridir ki, kanunlar çok ha
kimane ve adilâne tatbik olunursa gerek 
memleket dahilinde ve gerek memleket hari
cinde hüsnü telâkki edilmiş olur. Benim yalnız 
endişem bu vatandaşların, meselâ Nafıada ça
lışmış olan fen memurlarının hepsine şudur, bu
dur dersek hata etmiş olmaz mıyız? Saniyen 
bunların müracaat edecekleri müessese sahiple
rini hapis cezalarile tehdit edecek olursak, bize 
demezler mi ki nihayet memurlarınızı şu sebep
lerden dolayı alamıyoruz. Binaenaleyh bendeniz 
bu mesele üzerinde bir parça uzunca tetkikat 
yaptım arkadaşlar ve anladım ki, bundan evvel 
gene Meclisi Âliniz 1601 numaralı irtikâp ve 
irtişa kanununu çıkarmıştır. Bu kanun, tah
kikat safhasını o kadar adilâne ve şedit bir 
surette takip ediyor ki, bu gün bize getirilen 
kanundan daha şedit olduğuna kaniim. Ke
mali itina ile yeni aldığımız ceza kanununu 
tatbik etmeden, böyle ayrıca bir kanunla bir 
takım memurlar hakkında ve yalnız bir da
ire hakkında bir karar ittihaz edersek acaba 
iyi bir şey yapmış olur muyuz? Onun için 
Adliye encümeninin yüksek azasından ve maz
bata muharririnden sorarım: Buna acaba o 
kanunları tatbik etmek suretile mâni olamaz
lar mı? Tekrar arzedeyim, şüphelilerin, şaibeli
lerin bundan daha şedit bir ceza ile tecziye 
edilmesine taraftarım. Eğer imkân varsa bu
nu bir daha tetkik ederek yeni aldığımız ceza 
ve mevcut olan irtikâp ve irtişa kanunlarına 
tevfik etmek suretile daha iyi bir şey yapa
maz mıyız, diye düşündüm. Heyeti Celileniz-
den ve encümenden şunu rica edeceğim: Eğer 
imkân varsa kabul etsinler. Böyle olacak olur
sa arzettiğim mahzurlar hadis olmamış olur. 
Bütün bu gibi adi ve rezil herifleri tecziye 
edecek bir kanun elde etmiş oluruz. 

Bu noktada Heyeti Celilenizden rica ede
rim; bunu güzelce tetkik edelim. Eğer Adli
yeci arkadaşlarımız bunun ceza kanununa da
ha ivi bir surette mezcetmek suretile tatbikına 
imkân bulurlarsa o suretle hareket edelim ve 
su suretle sellemehüsselâm bir muamelede bu
lunmayalım. Yine Heyeti Celile nasıl arzu 
ederse öyle yapsın. Bu bapta bir takrir veri
yorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efen
dim, bu kanun çok lüzumlu ve iyi bir ka
nundur. Bendenizce muhterem Nafıa vekili 
Beyefendi şayanı tebriktir. Kendisi vekâlete 

mensuptur. Her hangi bir ihalede, imtiyazda 
alâkadardır, hem memurluk yapar, hem de 
imtiyaza iştirak eder. Sonra münakaşaya ko
nulan her hangi bir meselede taliplerden birisile 
uyuşur, öbürlerine bin bir fırıldak çevirerek 
Hükümetin de aleyhine olarak ihale yapıla
bilir. Bu kanun onların hepsinin önüne set 
çekmiştir. Bu itibarla bu kanunun tehiri 
katiyen caiz değildir. Yalnız gönül ister ki 
bu kanun bütün vekâletlere tatbik edilsin. 
Maarif vekâletini ele alalım». Millet kesesinden 
okur, millet kesesinden yer, gider hususî 
mekteplerde vazife alır, hizmetini îstanbulda 
yapar. 

Bendenizce kanunun bir noksanı vardır. 
Bu kanun neşrinden muteberdir. Halbu
ki neşrinden evvel ayrılmış olanlar veya va
zifesini terketmiş olanlardan bahis yoktur. 
Bunlara da üç ay zarfında teklif edilen vazi
feye gelmezlerse maddenin ahkâmı bunlara 
da teşmil olunur diye bir teklif yapıyorum ve 
bir takrir veriyorum. Binaenaleyh kanunun 
tehirine mahal yoktur. 

İBRAHİM B. (İsparta) — Efendim, memle
ketimizin gerek müdafaa ve gerekse inkişafı 
noktasından demiryoluna olan ihtiyacının ne 
kadar mübrem olduğunu takdir buyurursunuz. 
Bu ihtiyacı tatmin edebilmek için, memurları
mız; bilhassa demiryolu memurları hakkında 
böyle bir düşünceli ve esaslı tedbire olan ihtiyaç 
gayet şüphesizdir. Bu ihtiyaç ordu için de va
rittir. Binaenaleyh ordu için de bu tedbir lâ
zımdır (O tedbir alınmıştır sesleri). Bu tedbir, 
memleketin emri müdafaa ve istiklâli millimiz 
noktasından lâzımdır. Binaenaleyh bu tedbir
den dolayı Nafıa vekili Beyefendiyi takdir ve 
tebrikle karşılarım. Kanunun takdimen ve se-
rian kabulünü rica ederim. 

ŞEREF B. (Edirne) — Arkadaşlar, Nafıa 
vekâletinin tevdi ettiği kanunu okuduğum vakit, 
anladım ki inkilâbın bütün şümul ve müeddası-
nı anlamış vaziyete gelmişiz. Nafıa vekâleti
nin bu kanunla istihdaf ettiği gaye çok büyük
tür. Orada vaktile memur iken, yüksek bir ma
kam işgal eden bir zatin bütün devair üzerinde 
şahsının ve mevkiinin verdiği tesire istinaden 
bu zat oradan çıkar çıkmaz, doğruca giderek 
memleketin zengin malî müessesesinin başına 
geçiyor. O malî müessesenin ise Nafıa vekâleti 
ile elbette alâkası vardır. Hiç kimseye suizan 
etmek niyetinde delilim. Fakat her vakit için 
suizan, hazmu ihtiyatı icap eder. Hükümet iş
lerinde suizannı daima düşünmek lâzımdır. Mü
essesenin her hangi bir Hükümet dairesinde işi 
olduğu ve oraya geldiği vakit o işi yapacak olan 
mümeyyiz, alâkadar memur, müdür, bir gün ne 
olur ne olmaz bu adam buraya gelir müsteşar 
veya müdür olur, benim onunla olan alâkam her 
halde vardır, şu işi bitireyim der. Hastalımın 
birinci noktası burasıdır. 
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ikinci nokta; maatteessüf baykuş devrinin 
bu memlekette en büyük fenalığı bu noktada 
olmuştur. İdrak noktasından yüksek bulduğu 
her kafayı ezen bu idare, memlekette tahsilli 
kimseler bulunmasını mümkün mertebe azalt
maya çalışmıştır. Eğer böyle yapmasaydı; mem
leketimizde daha bir kaç âlim, daha bir kaç mü
hendis veya daha bir kaç iş görecek adam bulu
nacaktı. Eğer böyle faydalı uzuvlar; daha o 
zamandan elimize geçmiye başlasaydr, çektiği
miz ıstırapların neticesi bu kadar ağır olmazdı. 
O kara mazinin memlekete en büyük fenalığı bu 
noktadan olmuştur. G-erek maarife, gerek her 
türlü teşkilâta müfit olacak adamlar yetiştirmek 
azmile bir çok sıkıntılara katlanırken, her şu
beye o işin mütehassısı insanlar ararken her han
gi bir işi kendisine tevdi ettiğimiz bir zat dışa
rıda üç beş yüz lira fazla iş bularak giderse o 
vakit işlemesi lâzım olan bu makina durur. 

Arkadaşlar, bu neslin bütün işi, feragatle 
tamamile dar bir çerçeve içerisinde çalışabilmek 
olmalıdır. Onun yapacağı nihayet kendisine ve 
hatununa bir kat elbise bularak işin içinden çık
maktır. Bu günkü nesil insanları için muhteşem 
bir hayat içinde bol bol sarf ederek yaşamak im
kânı yoktur. Gelecek neslin daha yüksek yaşa
yabilmelerini, daha insanca yaşıyabilmelerini 
temin için bu neslin feragatkâr olması lâ
zımdır. O sebeple Nafıa vekâleti, nafıa iş
lerinden her hangi birini tevdi ettiği bir vatan
daş, bu işi yaparken daha yağlıca bir yer, 
daha zengince bir yer buldum diye bırakıp 
giderse sorarım, o adamı siz hamiyetli, yurt 
perver, bu memleketin derdini anlamış bir 
adam addeder misiniz? 

İBRAHİM B. (İsparta) — Emsali de var. 
ŞEREF B. (Devamla) — İşte bu kanunun 

istihdaf ettiği gaye budur. Arkadaşlar di
yorlar ki bu kanunu diğer devaire de teşmil 
edelim. Benim bütün gayem, bilginin mem
lekette tahakkuk etmesini temin edebilmektir. 
Bilgi yolunda yapılan işler mutlak surette 
muvaffakiyetle neticelenir. Buna hiç şüphe 
yoktur. Memleket tevekkül harabesine dön
müş. 600 yıldır, Üsküdardan bu yana hiç 
gelinmemiş. Anadolu yalnız istismar edil
miştir. Yalnız iki iş için: Yok olan Os
manlı İmparatorluğu köye varmıştır: Asker 
almak, para almak için... Başka hiç bir iş 
için gelinmiş değildir. Bütün bu fenalıkları 
ortadan kaldırmak için yapılacak şey, mem
lekette teknik işlerinde kullanılmak için fen 
adamlarının Hükümet elinde bulunmasını te
mindir. Hükümet kendi cihazında bunları 
tutmalıdır. Başka türlü makine işlemez. Çün
kü makine paslıdır, gıcırtılıdır, başka türlü 
yürüyemez, işleyemez. Belki bu kanun bazı ilim 
esaslarına, kanunlara mugayir gibi görülür. 
Fakat bu, inkılâbın doğurduğu bir kanundur 
ve böyle inkılâbı alâkadar eden kanunlar, 

öbür kanunları, hakları çiyner. Çünkü inkılâbın 
muvaffak olması lâzımdır. 

Çünkü muvaffak olan Türk inkılâbıdır ve 
kurtulması iktiza eden de Türktür. O sebeple 
bu kanunu yapmakla büyük ve çok güzel bir 
adım atılmıştır. Diğer devairi bununla kıyas, 
etmek, doğru değildir. Onlar da ayrı ayrı 
başka yolda kendi işlerine, ihtisaslarına göre 
bir kanun yapmalıdırlar. Nafıa vekâletinin 
attığı bu adımla bu kanun tekemmül etmiştir. 
Yalınız bir noksanı vardır. Mantık böyle icap 
ediyor. Bunu anlamak için çok keskin zekâya 
da ihtiyaç yoktur. Mevcut olan ve Nafıadan 
ayrılmış olan bu adamların hepsi yine orada 
çalışmaktadırlar. Kanunda görüyorum ki ma
kable şamil bir madde yoktur. Bundan evvel 
Nafıadan ayrılmış olanlar Devlet demir yolla
rında şurada burada Nafıa teşkilâtında çalı
şıyorlar. Fakat bu gün ayrılan bir kimseyi is
tihdam etmiyeceğiz. Bu adam bu kanunla 
artık oraya gidemiyor, eskiden gidiyordu. 
Bu derse ki, benim ne kusurum var ki, benden 
evvelki orada çalışıyor da ben çalışmayayım. 
Binaenaleyh bu adalete uymuyor. Buna ka
nunun makabline teşmil ederek mi, yoksa ka
nuna bir elestikiyet vermek suretile mi, her 
halde bir çare bulmalıdır. Çünkü orada Nafıa 
vekâletinin müdiranından olan, müsteşarı olan 
o adamlar ayrılarak şirkette işliyor. Tabiidir ki 
kâtibi, memuru, mümeyyizi üzerinde nüfuzunu 
icra ederek ayni hatalar bu suretle devam ede
cektir. Bilmiyorum, encümen müzakeresinde 
bulunmadım. Encümendeki aziz arkadaşlarım
dan, kanunun bu noksanını da ikmal etmelerini 
rica ederim. Böyle olursa bu kanun inkilâp için 
çıkardığımız kanunların en güzidelerinden ve 
memleketi en iyi kavramış bir kanun olmak 
üzere tatbik edilecektir. Encümenden bu ciheti 
düşünmesini rica ediyorum. 

NAŞİT HAKKI B. (Kütahya) — Aziz arka
daşlarım, bu kanun büyük ve millî bir ihtiyacı 
temin eden kanunlardan biridir. Bu kanun yal
nız maddeye değil, ayni zamanda inkilâbın ah
lâkî mefhumlarına da temas eden bir kanundur. 

Arkadaşlar ,hepimiz hatırlarız, Osmanlı Dev
letinin bütün memurları ve onun gibi nafıası da 
bürokrattı. Osmanlı Nafıasının İstanbuldaki ri
cali, o zamanki imtiyazlı şirketlerin torbalarına 
başlarını sokmuş, sarayla elele vermiş, memle
keti istismar eden büyük bir kitleden ibaret
ti. Osmanlı nafıası, memleket üzerinde bir eser 
bırakmadan göçtü, gitti. Eğer memlekette 3-5 
nafıa eserlerine rastgeliniyorsa, onlar vaktile 
vatanperver bir kaç vali ve kumandanın kendi 
isimleri ile yadedilen eserlerdir. İnkilâp idare
si memleketi bu halde bulduğu vakit ilk acı ih
tiyacı, fen adamlarının, teknik mütehassısların 
yokluğunda buldu. 10 yılda yalnız demiryolu
na 200 milyon lira sarfettik. Bunu sarfederken 
yalnız demiryolu ve beton döşemedik. Ayni za-
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manda memleketin mütehassıs evlâtlarını da bu 
branşta yetiştirdik. Hatırlarsınız, yakından ta
kip edenler bilirler, ilk senelerin verimi gayet 
azdı, bir çok teknik noksanlarla karşılaştık. 
Fakat her yıl geçtikçe bu memleketin teknik ev
lâtları da Anadolu topraklarında ve bu milletin 
özü içinde yetişti. Nasıl olur arkadaşlar, hayat
ları Devlet işinde tecrübe edilen insanlar böy
le birer birer koyup giderlerse Devletin işi 
bir tecrübe tahtası haline gelir. Memleketin en 
yüksek karakterik, en yüksek kabiliyetli adam
ları, bu devletin kadrosu içinde bulunmalıdır. 
ilk evvel Türk gencinin, Türk mütehassısının 
ve Türk mühendisinin kabiliyetini göstereceği 
ilk saha, faydalan bütün millte şamil olan Dev
let sahasıdır. Halbuki böyle bir kanun olmasay
dı; ne irtişayı meneden 1601 numaralı kanun 
ve ne de memurin kanunu bu amelî ihtiyacı kar
şılayamazdı. 

Arkadaşlar, bu kanun yerindedir ve hiç bir 
tedahüle sebep olacak tarafı yoktur. Hatta baş
ka Devlet şubelerine de bunun teşmili zamanı 
pek yakında gelecektir. Bu kanun bence yal
nız, Türk nafıacılarma değil, bütün Devlet şu
belerinde de kabul edilmelidir. 

Kemalizm Devleti, yapıcı devlettir. Bu dev
let, bütün mütehassısları ve memleketin yüksek 
kabiliyetlerini elinde tutmadıkça, Osmanlı im
paratorluğu zamanında olduğu gibi, memuriyet 
ikinci sınıf zekâların elinde kaldıkça biz ülkü
müze erişemeyiz. 

Arkadaşlar, bu kanun isabetli ve tam zama
nında bir tedbir olarak alınmıştır. (Alkışlar). 

ADLÎYE En. NAMINA RAlF B. (Trab
zon ) — Arkadaşlar; Adliye encümeni namına, 
bazı arkadaşlarımın tekliflerine cevap verece
ğim. Kanunun şevkine sebep olan şeyler, ikidir. 
Bunun birisi Nafıa vekâleti ve bu vekâlete bağlı 
olan idare kadrolarında çalışan memur ve müs
tahdemler bu dairelerden ayrılarak hususî işlere 
girmektedir. Yani imtiyazlı şirketlere girmek
te; yahut Nafıa vekâletinden iş taahhüt eden
lerle teşriki mesai etmektedirler. Bu vaziyet, Na
fıa vekâletinin kadrosunu daraltan sebeplerden 
birisidir. 

İkinci sebep: Nafıa vekâletinde veya bu ve
kâlete merbut idarelerde uzun müddet çalışarak 
orada yan yana arkadaşları mevcut olduğu hal
de çıkıp gittikten sonra, bu vekletle her hangi 
bir taahhüt işine veyahut bu vekâletin kontrolü 
altmda bulunan her hangi bir imtiyazlı şirkete 
girmesi, alelekser vekâletle bu şirketlerin huku
ku karşı karşıya gelmesi gibi bir vaziyet hadis 
olduğu vakit memleket menfaatini böyle ziyaa 
uğratacak sebepler ihdas etmektedir. Bu iki se
bepten dolayı kanun teklif olunmuş, bizden ev
vel Nafıa encümeni kabul etmiş ve Adliye encü
meni de bu sebepleri göz önünde bulundurarak 
kanunun heyeti umumiyesini tasvip eylemiş bu
lunmaktadır. Bu kanun yapılırken yeni bir şey 

! olarak yapılıyordu. Esasen mevcut olan ve bü 
j gün yaşayan bir kanun vardır. Ordu mensubini 

zabitan ve mensubini askeriye, her ne suretle 
olursa olsun, askerlikten çıktıktan beş sene müd
detle ordu taahhütlerine giremezler. Böyle bir 
kanun vardır. Aynen o kanun aşağı yukan tan-
zir edilmiş mahiyettedir. Hacı Memet Bey arka
daşımız, umum memurlar hakkında naza
rı mütaleaya alınmasını ve umumî şekilde ya
pılmasını teklif buyurdular. Her memurun 
sahai faaliyeti başka başka bulunduğu ve 
gördüğü işler başka mahiyette olduğu 
için kanunlarımızda her sınıf memur hakkında 
tatbik edilmek üzere başka başka tanzim edil
mektedir. Nitekim memurin kanununun inzi
batî cezaya müteallik olan bir kısmı, bazı vekâ
let memurlarına kabili tatbik olmadığı için 
ayrı bir kanunla değiştirilmiştir. 

Gene bu mahiyette olmak üzere adliyenin 
bir kanunu vardı. İstifa suretile hâkimlikten 
ayrılanlar iki sene müddetle, bulundukları yer
de, vekâlet yapamazlar. Görülüyor ki ^memurin 
hakkında umumî bir hüküm vazetmeğe imkân 
yoktur, ihtiyaç hâsıl oldukça ve lüzum gö
rüldükçe bu şekilde kanunlar tanzim edilmek
tedir. 

Yeniden tanzim edilmekte olan memurin 
kanununda, zannediyorum Fırka gurubunda tet
kik edilmiş ve yakında da Meclisi Âliye in-

j tikal edecektir, Hacı Memet Bey arkadaşımızın 
arzu buyurdukları şekilde hükümler buluna
caktır. Hacı Memet bey, irtikâp ve irtişa ka-
nunile bunun önüne geçelim, buyurdular. Hal
buki bu tedbir, bir cürüm işlenmiş te ona ceza 
vermekten ibaret değildir. Bu, bir mâniî tet-
birdir. Vekâlet kadrolarında çalışan arkadaş
larımız namuslu insanlardır, cürüm işlememiş
lerdir. Ancak, biz, onların istikbalde herhangi 
bir beşerî zâfa kapılarak böyle bir cürüm 
veyahut bir kötülük yapabilmeğe müsait bir 
vaziyete girmemeleri için ve onları sıyanet 
etmek maksadile bu kanunu yaptık. İrtikâp 
ve irtişa kanunu gene mevcuttur ve onun tatbik 
edildiği sahalar daima mevcuttur. Bu kanunu 
kabul etmekle, hiç şüphe yoktur ki, irtikâp ve 
irtişa kanunu ortadan kalkmış değildir. Hile 
yapılmış, müzayedelere fesat karıştırılmış, bu 
gibi ahval hadis olursa, onlar hakkmda hiç 
şüphesiz irtikâp ve irtişa kanunu ve diğer ka
nunlar mucibince en ağır cezalar verilir. Bu ka-

I nun daha, ziyade hem memleket menfaatini ko-
ı rumak ve hem de namuslu vatandaşları kendi

lerini beşerî zâf yüzünden veya şaibe altında 
bulundurmaktan menedecek tedbirleri ihtiva 
etmektedir. 

Nihayet kanunun makabline teşmili meselesi 
mevzubahs oldu. Arkadaşlar, bir hâdise mev-
zubahs olduğu zaman, onun için tedbir alınır
ken heyecan dolayısile o kadar ileri gidilir ki, 

ı bu şekilde umumî bazı hükümleri de rencide 
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edebilecek ve onları baltalayabilecek yeni ka
rarlar almak vaziyetinde kalırız. Kanunun 
makabline teşmil edilmemesi bir hak nokta
sıdır. Bu kanun yoktu. Binaenaleyh bu kanun
dan evvel vekâletten ayrılmış, başka bir im
tiyazlı şirkette vazife almış olan, veya kanunun 
menettiği şekilde bir şirkete hukukan bağlan
mış olan bir vatandaşa da bu kanun tatbik edi
lecektir diye bir hüküm koymak, umumî hu
kuk ve kavait prensiplerine uygun düşmez. 
Adliye encümenince bu sebepten kabul edil
memiştir. Umumî usul ve düsturlarından baş
ka bir şey düşünmeden bu gün bu işleri ta
yinde bulunan arkadaşımız, bu tatbik olun
duğu zaman memleketimizin menfaatinin ida
mesini düşünmüşler, onun için çalışmışlar ve 
hizmet etmişlerdir. Her hangi bir tehlike mev
cut değildir. Bu münasebetle kanunun makab
line teşmili encümenimizce kabul edilmemiştir. 

Bundan başka encümenin yaptığı mühim 
bir tadil de vardır. Nafıa encümeninden geldi
ği gibi kabul edilmemiştir. Nafıa vekili Beyin hu-
zurile encümende müzakere edilen bu kanun 
üzerinde düşünüldü. Bütün memurlar ve müs
tahdemin hakkında bunun tatbiki çok şiddetli 
olur, denildi. 

Bu kadar şiddete ise lüzum görmedik. Hade
medir, odacıdır veya demiryollarında ateşçidir. 
Bu kabîl hizmetlerde bulunan adamlar hakkın
da ağır hükümler vazetmeği doğru bulmadık. 
Bu mülâhaza ile levazım ve muhasebe işlerinde 
çalışan bilûmum memur ve müstahdemin hak
kında yapılmış olmakla beraber diğer dairelerde 
çalışan müdür, âmir gibi sınıf dununda kapıcı, 
odacı gibi adamlar bu kanunun şümulü haricin
de bırakılmıştır. 

Müphem görülen bir nokta daha varsa izah 
edeyim. 

REİS — Hacı Memet Bey, sizin takririniz 
cezaya aittir. Oesa ise ikinci maddededir. Bina
enaleyh ikinci maddeden sonra okuyacağız. 

Başka söz isteyen yoktur. Maddelere geçil
mesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Hizmetten ayrılan Nafıa memur ve müstahdem
lerinin yapamayacakları işler hakkmda kanun 

MADDE 1 — Nafıa vekâletile bu vekâlete 
bağlı idareler kadrolarında istihdam edilen bi
lûmum mühendis, mimar, ressam, fen memurla
rı, muhasebe ve levazım işlerinde çalışan bütün 
memur ve müstahdemler ve diğer işlerde çalışan 
daire, şube ve kalem âmirlerile bunlardan yuka
rı derecede bulunan memur ve müstahdemler her 
ne suretle olursa olsun hizmetten ayrıldıkları 
tarihten itibaren beş sene içinde: 

A) Gerek doğrudan doğruya ve gerekse bil
vasıta şerik, mümessil, komusyoncu gibi her han
gi nam ve sıfatla olursa olsun Nafıa vekâletine 
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veya bu vekâlete bağlı idarelere taallûk eden iş
lerde münakaşalara veya taahhütlere giremezler 
ve bu işlerin müteahhitlerinden iş alamazlar ve 
bu işlerde kullanılamazlar. 

B) Nafıa vekâletinin kontrolü altında bulu
nan imtiyazlı şirketler nezdinde hiç bir hizmet 
göremedikleri gibi şirketlerde idare meclisi reis 
ve azası veya murakıp dahi olamazlar. 

C) Yukanki fıkralarda yazılı müteahhitlerin 
ve imtiyazlı şirketlerin işlerini vekâlet ve bu ve
kâlete bağlı idareler teşkilâtında takip edemez
ler. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Bir sual so
racağım. O memur ki vazifesini maddî bir men
faat karşısında terketmiştir. Ona karşı lâzımge-
len tedabiri maniayi ve cezriyeyi ittihaz etmek 
pek doğrudur. Fakat işitiyorum ki, Nafıa vekâ
leti yeni bir teşkilât yapıyormuş. O vakit 
kadro haricinde kalacak memur bulunacaktır. 
Bunlar hakkında ne gibi muamele cereyan ede
cektir? 

Sonra sıhhî bir sebep var. Vazifesinde de
vamı vekâletçe tasvip edilemiyecek adamlar çı
kabilir. Bunlar her hangi bir gaye uğrunda 
vazifesini terketmiş değildir. Gene öyle memurlar 
bulunur ki lâyiklı bir vazife görmediği için 
çıkartılmış olur. Bu adamlar bu hükme tâbi 
tutulursa Hükümet bu gibi adamları vazifele
rinde devam ettirmeğe mecbur olur. Çünkü 
çıkarılınca hariçte işsiz kalır. Bu kabîl kimseler 
hakkında bu kanunun hükmü carî olmamak lâ
zımdır. Kendi arzularile çekilen ve inzibatî ted
birlerle çıkarılmış olanlar hakkında bu kanun 
hükümleri varit olabilir. 

Bir nokta daha: Nafıa vekâletine bağlı da
ireler deniyor. Posta, telgraf da vardır. Bu 
kanun bu daireye de şamilmidir?. 

Şüphesizdir ki bu kanun oraya dahi şamil 
olmasa gerektir. Eğer şamilse o taktirde ya
lınız muhasebe kısmında ve levazım kısmında 
çalışan memurların büyük derecede vazifelerini 
sui istimale doğru, Raif Beyefendinin buyurduk
ları gibi, beşerî temayülleri görülmezse hiç 
olmazsa onlardan 3 üncü, 5 inci derecedeki me
murlar hariç tutulsa daha eyi olur. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Çok yerinde olan bu 
kanun hakkında icabeden sözler söylenmiştir. 
Yalınız maddenin bir fıkrası, esbabı mucibe-
sile tearuz ediyor. Deniyor ki; her ne suretle 
olursa olsun hizmetten ayrıldıkları tarihten 
itibaren beş sene içinde. 

Şimdi İzmir mebusu Hüsnü Beyefendi bir de
receye kadar meseleye temas ettiler. Ben onu 
bir kat daha derinleştireceğim. Her ne suretle 
olursa olsun, tabiri içinde - Eğer benim anla
dığım, gibi ise - mütekaidinin de bulunması lâ
zımdır. 

Halbuki bence mektepten çıkttığı andan iti
baren, Devlet ekmeğile yetiştiği halde, tam te
kâmül edip te iyi hizmet edeceği bir anda hariç-
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te bulduğu paraya temaan vazifesini terkedip 
çıkanla, böyle kanunun tayin ve tahdit ettiği 
müddet zarfında vazifesini yapmış ve neticede 
tekaüt hakkı kazanarak dairei Hükümetten ay
rılmış olan adamlar arasmda elbette dağlar kadar 
fark vardır. (Ona şüphe yok sesleri). Böyle te
kaüt edilmeyip te tamaan vazifesini bırakıp, baş
ka tarafa intisap eden memurlar hakkmda, gön
lüm ister ki, daha şiddetli ahkâm tatbik edil
sin. Fakat kanunî müddetini bitirerek vazifesini 
ikmal etmiş addolunan bir adam hakkında bu 
kanunu tatbik etmek doğru olmasa gerektir. 
Olabilir, fakat o memur ki kanunî müddetini bi
tirmiş, tekaüt sıfatını iktisap etmiş, çıkacaktır. 
Fakat belki yarın başka birisi diğer tarafta te
kâmül etmiştir vazifesinde ihtisas sahibi ol
muştur. Onu böyle tekaüt olduğu vesilesile çı
karmak hakikaten kadronun manevî kıymetini 
azaltmak olacaktır. Mademki bu adamrn elan 
ihtisasına ihtiyaç vardır. O halde tekaüt olduk
tan sonra, hakkı tekaüdünü tanıdıktan sonra 
onu tekrar orada istihdam etmeli ve onun refa
hım temin edecek surette fazla bir maaş verme
lidir. (Mâni değil sesleri). Tekaüt olduktan son
ra, tekaüt hakkı geldikten sonra tekaüde sev-
ketmemelidir. Mademki cebren istihdam edecek
sin, ona fazla para vermelidir. Çünkü, tekaüt ol
duktan sonra siz onun hukukî ve insanî hakları
na tecavüz ediyorsunuz. Alacağı maaşla maişeti
ni temin eden bir adam tekaüt olur olmaz maa-
şmm yarısmı alacaktır .Alacağı tekaüt maaşile 
ailesini geçindiremiyecektir. Belki çocukla
rını okutamayacaktır. O adam tekaüt 
olduktan sonra başka yere müracaat edip 
refahmı temin için ücret almağa ça
lışacaktır. Mademki Devlet tekaüt olduğu 
halde başka yere müracaat hakkını bun
lara vermiyor. O halde kendisini, münasip göre
ceği bir müddet için kafasınm ve bedeninin mü
sait olduğu derecede bir iki sene daha orada is
tihdam ederek tekaüde sevketmemelidir. Tekaüt 
zamanının hulul ettiği andan itibaren maaşına 
bir zam yapmalıdır. Bu nokta kabul edilecek 
olursa bu kanunun yüksek, adilâne bir hükmü 
olmuş olur. Hassatan hem Nafıa vekili Beyefen
dinin, hem de encümen rüesasrnın nazarı dik
katini bu hususa celbederim. Bu madde müte
kaidine şamil olmamalıdır. Hiç bir şaibesi ol
maksızın kanunî vazifelerini yaptıktan sonra, 
benliğine malik olan bir adamm, başka yerde ça
lışmasına mâni oluyoruz. Fakat takyit edi
yorum şaibesi olmaksızın ve hakkı kanunisini 
iktisap ettikten sonra, diyorum. Ona mütaah-
hitlerden iş almamasını teklif ediyoruz, takyit 
ediyoruz. 

Takyit ediyoruz, teklif ediyoruz. Hatta on
ların bir yerde kullanılmamasını da istiyoruz. 
Bu kadar takyit ettiğimiz bir adama, birazda 
diğer taraftan refah vermek lâzimei adalettir. 
Tekaüt müddetini bitirmeksizin, tekaüt hakkını 

iktisap etmeksizin sırf tama için vazifesini 
terkedip gitmiş olanlar hakkında bu çok ye
rindedir, fakat mütekait olarak idareden ayrı
lan adamlar için bir hak tanımak lâzimei ada
lettir. Mütekaitler hakkmda söylediğim bu 
sözler için arzu ederlerse, Vekil Beyefendi, arzu 
ederlerse encümen rüesası lütfen izahat versin
ler, tenevvür edelim. 

NAFIA V. ALÎ B. (Afyonkarahisar) — E-
fendim, Devlet makinesinde Nafıa vekâleti, 
memleketin imar ve inşası gibi bu gün için 
en mübrem olan vazifelerinden birini yapmakla 
Mükelleftir. Ayni zamanda, asarı Nafıanın 
yaptırılması ve onları dürüst, muntazam idare 
vazifesile mükelleftir. Cumhuriyet idaresinin 
ilânından sonra memleketin imarı için Dev
letin ve milletin ne kadar fedakârlıklar yap
tığını biliyorsunuz. Bu 10, 12 sene zarfmda 
hatırlarsınız ki bir takmı şayanı esef hâdiseler 
de bu işler arasmda olmuştur. Şimdi ben Nafıa 
vekâletine geldiğim günden itibaren gördümki 
elan elimizde 100 milyon liralık demiryolları 
işi ve daha birçok işler vardır. Ayni zamanda 
halkın, ammenin menfaatine, işine teallûk eden 
ve daima şikâyet edilmekte olan Nafıa işleri 
vardır. Bu şimendifer işleri, 100 milyon liralık 
işler ve bundan sonra daha belki milyonlarca 
yaptırmak istediğimiz işler; memleketin mühen
disleri müteahhitleri tarafından yapılmakta 
ve yine bizim Nafıa vekâletinin, ayni mektepten 
ayni menşeden yetişmiş mühendisleri tarafın
dan murakabe edilmek mecburiyeti altında
dır. Bu vazifenin ne kadar mühim ve nazik 
olacağını takdir ediyorsunuz. Dün sıralarda ar
kadaşlık etmiş olanlar biri birine âmir memur o-
lanlar ve belki hısım akraba olanlar, karşılıklı bir 
vazifeyi ifa etmektedirler. Şimdi vazifeye baş
ladığım günlerden itibaren - Belki benim taliim 
olarak - şayanı esef bazı vakalara tesadüf ettim, 
ve bunlar üzerinde deruhde ettiğim vazifenin 
ulviyet ve kudsiyetini takdir ederek zannede
rim ki adaleti biraz şiddetlice tatbik ettim ve 
lüzumu olduğu gibi ifa ettim. (Yaşa sesleri). 
Belki kendilerini Hacı Memet Bey de bilirler; 
İstanbulda Nazım Bey ismindeki komiseri de
ğiştirdim, Mustafa Arif Beyi başka yere tayin 
ettim, ondan sonra merkezde Yaşar Bey ismin
deki birisini müdürü ile beraber açığa çıkardım. 
Fakat bunlardan ikisi İzmir rıhtımı meselesi 
etrafmda tahtı muhakemeye alınmışlardır ve 
mehkemeye tevdi edilmişlerdir. Geç kalmakla 
beraber zaman gelmiştir, gün gelmiştir, bu me
sele inkişaf etmiştir. 

Sonra diğer işlerde öyle vaziyetler olmakta
dır ki, dün dairede âmir ve memur olarak vazife 
yapmışken birisi iş başmda müteahhhit veyahut 
müteahhide vazife ifa etmektedir. Ötekisi bu
nu da arkadaş gibi teftiş etmek vaziyetindedir. 
Bu teftiş ve murakabe meselesi, iş noktai naza
rından çok mühimdir. Çünkü meselâ bir bina 
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Ölçülecek, o da ölçecek, öteki de ölçecek. Bunu 
ölçmek yahut bir toprağın metre mikâbını, şunu, 
bunu muayene etmek çok nazik bir iştir. Bunun 
üzerine birinin diğerine karşı söz söylemesi çok 
mühimdir. Nafıa memurlarının, mühendislerinin 
çok kıymetli arkadaşlarımız olduklarını ve iyi 
yetişmiş olduklarını da yine bu noktadan şaya-
ni şükran olmak üzere söyliyebilirim. Fakat 
para için ve zengin olmak için, belki de az za
manda milyoner olmak arzusunda olan bir çok 
adamların olduğunu biz de biliriz, siz de bilir
siniz. (Doğru sesleri). İşte takip etmekte ol
duğumuz siyaset dolayısile, bunlardan mülhem 
olarak, sırf millî vicdanımızdan doğan millî bir 
gayretle bu kanunu yaptık. Tarafımızdan uzun 
tetkikler neticesinde hazırlanan bu kanunu en
cümene getirdik. Encümende arkadaşları ser
best bıraktık, istediğiniz gibi tetkik edin de
dik. Encümende, en ziyade bu kanun hangileri
ne şamil olsun, hangilerine şamil olmasın nokta
sı üzerinde çok tevakkuf ettiler, uğraştılar ve 
en nihayet bu çerçeve dahilinde ikmal ederek 
buraya getirdiler. 

Muhterem Sırrı Beyefendinin söylediği gibi, 
bu kanunla mütekaitler istihdaf edilmiş değil
dir. Fakat şunu da söyleyeyim ki; Nafıa vekâ
letinden mütekait olmuş bir şef, şirketlerde dört 
beş yerde aza ve Meclisi idarelerinin reisidir. 
Böyle tekaüt olmuş bir adamı da dört beş yer
de istihdam etmenin ne dereceye kadar doğru 
olduğunu vicdanınıza havale ederim. Onun için 
îsillî maksat ve memleketin inkişafı üzerinde 
düşünerek ve işin ehemmiyetini takdir ederek 
bu kanunu tekİif ettik. (Alkışlar). 

ADLÎYE En. M. M. RAİF B. (Trabzon) — 
Arkadaşlar iki noktaya temas ettiler. Onlara 
bu nokta hakkında, encümenin ne düşündüğünü 
arzedeceğim. Gerek Hüsnü ve gerekse Sırrı 
Bey arkadaşlarımız, mütekaitleri bu kanunun 
dairei şümulünden hariç tutmalıyız buyurdular. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Vekil Beyefendi kabul 
ettiler. 

RAÎF B. (Devamla) — Sırrı B. arkadaşı
mız mütekaitlerin ayrıca bir para mukabi
linde hizmetlerinin devamından da bahsetti
ler ki, bu kanunu alâkadar etmez. Vekil 
Beyefendi kanunu biz sevk ederken mütekait
leri kasdetmedik, dediler. Kanun sevk edi
lirken doğrudan doğruya kastedilmiş olan 
şeyleri kastettik buyurdular ve mütekaitler de 
bunun içerisindedirler. Deminki maruzatımda 
dahi kanunun şevkinde ve kabulünde iki sebep 
olduğunu arzetmiştim. Sebeplerden birisi; ve
kâlet kadrosunu zayıflatmak. İkincisi, bu ve
kâlette uzun seneler bulunarak artık kardeş 
derecesine gelmiş, dost olmuş adamlar buradan 
ayrıldıktan sonra bu vekâlette iş yapanların ön 
safında bulunmaları. Bu gibi adamların o ve
kâletten iş adamları memleket menafii için 
mahzurludur, dedik. Otuz sene mütemadiyen 

âmir olmuş, daha, büyük mevkilere çıkmış, 
küçükten büyüğe kadar o vekâlette muhit yap
mış olan adam, çıkıpta Nafıadan bir taahhüt 
işini üzerine almış olursa, ufak bir hak zayi 
olacak diye memleketin âli ve büyük menf-
atlerini tehlikeye düşürmeği muvafık bulma
dık. «Her ne suretle olursa olsun» kaydini 
çıkarmağa cesaret edemedik ve bu sebeple her 
ne suretle olursa olsun, kaydini mutlak bı
rakırken memleketin milyonlarım sarfedecek 
olan bu dairede dört beş memurun işini yapa-
mıyacağız amma, memleketin de âli menfaatini 
korumağa mecburuz. Bu memnuiyet, bu adamı 
her şeyden menetmek demek değildir, tdarei 
hususiyeler var, belediyeler var, daha bir çok 
işler var. Bu işleri yapma denemez. Yalnız 
bu dairede yapmasın, diyoruz. 

Hüsnü Beyefendi, Posta telgraf idaresi de 
dahil midir, dediler. Bu vekâlete u^ğlı idareler
den kasdımız, Posta telgraf idaresile, Demiryol
ları ve oradaki levazım ve muhasebe işleridir. 

Encümende bize izah edilen şekil gerek mu
hasebe ve gerek levazım işlerinde binbir esrara 
vakıf oldukları ve büyük mevaidin tesiri al
tında oradan ayrıldıkları için Posta ve telgraf 
ve Devlet demiryolları gibi Nafıaya merbut 
bütün memurları dahil etmeğe karar verdik. 

(Müzakere kâfi sesleri). 
3IRRI B. (Kocaeli) — Görüyorum ki Raif 

Beyefendi, kanunun ruhunu Vekil Beyefendi
den dr^-ia hararetli müdafaa vedaha büyük 
alâka gösterdiler. Kendilerini tebrik ederim. 
Mütekaitler hakkında buyurdukları sözler, eski 
tâbirle tevehhümden doğan mütalealardır. 
Mütekaidi hakkından mahrum etmek, kanunî 
hakkından mahrum etmek demektir. 

RAİF B. (Trabzon) — Vekil Beyden daha 
hararetli söylemek hakkını benden kim&e ne-
zedemez. İmza koyduğum, kabul ettiğim bir 
esas, artık benim fikrim olmuştur. Nerede 
kaldı ki encümenin noktai nazarım burada 
müdafaa etmek mevkiindeyim. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanuna muhalif hareketler
de bulunanlardan memur ve müstahdemlerle bu 
kabîl memur ve müstahdemleri bilerek istih
dam eden veya bunlarla ortak olan veya bunlara 
iş havale edenler üç aydan üç seneye kadar ha
pis ve yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır 
para cezasile cezalandırılır. 

REİS — Maddeye ait bir takrir vardır. 

Yüksek reisliğe 
Arzettiğim, esbaptan dolayı kanunun, hapis 

cezalarının tadili suretile bütün memurlara teş
mili için mütehassıs bir Heyet tarafından, tek
rar tetkikini rica ederim efendim. 

Kütahya 
Memet 
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SIRRI B. (Kocaeli) — Bu kanun ahkâmına 

göre hariçten addolunan bir memuru bilerek 
istihdam edenler için de ceza vardır. Fakat 
bu, bilerek meselesi tahakkuk edinceye kadar 
maznun gördüğümüz şirket müdürünün mev
kuf olması lâzımgelecek mi? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Vesika 
isteyecek. 

SIRRI B. (Devamla) — Onun için ben di
yorum ki, her hangi bir şirket müdürüne bu 
cezayi tevcih etmektense, şirketler istihdam 
edecekleri memurların hüviyetlerini komiserlere 
bildirsinler: sizin men ettiğiniz, ihraç ettiğiniz a-
damlar listesinde bu adamların ismi var mı yok 
mu diye sorsunlar. Onlardan alacakları cevaba 
göre muamele yapsınlar. Bir hata olursa, ceza ko
misere teveccüh etsin. Bilmiyorum, zannede
rim ki bu mütaleam da Adliye kavaidine daha 
muvafıktır. Muhterem Adliye encümeni buna 
ne buyururlar. 

ADLÎYE En. M. M. RAÎF B. (Trabzon) — 
Efendim, bu memuriyetin kuvvei müeyyidesi 
olmak üzere bunları bilerek istihdam edenlere 
ceza vermediğimiz takdirde, zaten onlar bu 
gibi adamları istihdama teşnedirler, şüphesiz 
sormıyacak. Haber almmayacak; binaenaleyh 
bilerek istihdam edenleri cezalandırmak zaru
ridir. 

Sonra mevkufiyetten bahsettiler. Tevkif 
edilmiyor. Eğer şirketin o adamı bilerek kullan
dığı sabit olursa ve fakat firar veya delaili 
izalesinden şüphe edilirse mahkemenin kararile 
tevkif edilebilir. Umumî ahkâma göre bir 

adam ne suretle tevkif edilirse, bunlar da ayni 
şekilde tevkif edilirler. Bu adamların suçlan 
sabit olursa cezasnu çekmek üzere tevkif edilir. 
Onun için bilerek istihdam edenleri tecziye et
mekten başka bir tedbir, bunun önüne geçemez. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Komisere müracaat 
etmek olmaz mı? 

ADLÎYE En. M. M. RAÎF B. (Trabzon) — 
Bu nasıl olabilir. Komiser nasıl tahkik edebilir? 
Bu mahkeme ile olur . 

REÎS — Başka söz isteyen yoktur. 
(Kütahya mebusu Memet Beyin takriri tek

rar okundu). 
REÎS — Mutahassıs Heyetten maksat nedir? 

izah ediniz, bu şekilde takririnizi reye koyamam. 
(Vaz geçti sesleri). 

REÎS — O halde maddeyi reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Yüksek reisliğe 
Aşağıdaki maddenin üçüncü madde olarak 

ilâvesini teklif ederim: 
Madde 3 — Bu kanunun neşrinden evvel va

zifeden ayrılmış olupta istihdamlarına lüzum 
olanlar kendilerine Vekâletçe hizmet teklif edi-
lipte üç ay içinde kabul ve muvafakat etmezlerse 
haklarında bu kanun hükmü tatbik olunur. 

Yazgat 
Süleyman Sırrı 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efen
dim, demin Raif Beyefendi işaret buyurdular. 
Dediler ki; bu kanunu makabline teşmil etme
diğimizin sebebi, evvelce ayrılmış ve şirketler
de iş almış olan kimseler o işlerden aynlamaz, de-
diler.Bendenizce de bu kanun bu gibi evvelce ay
rılmış olanları davet etmek için yapılmış bir 
kanundur. Vekâlet bunu takdir eder. Aynl-
mıyacak kadar vaziyeti mühim olanlan tabiî 
almaz. 

REŞÎT B. (Gazi Antep) — Süleyman Sırrı 
Beyin bu teklifine lüzum yoktur. Kanun ma
kabline teşmil edilmemiştir. Bendenizce çıka-
nlmış olanları Vekâlet emniyet ederse mâni yok
tur alabilir. Binaenaleyh makabline teşmil et
mek doğru değildir. Vekâlet lüzum görürse ya
par. Vekâlet onlara memuriyet teklif etmez, 
neden mecbur olsun? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efen
dim; kanun neşrinden muteberdir. Hariçte bir 
iş bulup ta tamaan ayrılmış olan adam hakkında 
Vekâlet müddetten tenzilât yapamaz, yaptığı 
takdirde kanunun hükmü kalmaz. Bu maddeye 
lüzum vardır. 

REÎS — Süleyman Sim Beyin takririni na
zarı itibara alanlar.. Almıyanlar... Takrir nazan 
itibara alınmamıştır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Atını 
alan Üsküdan geçmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun icrasma Adliye ve 
Nafıa vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler. Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere 
celseyi tatil ediyorum efendim. 

Kapanma saati: 18, 30 

....>.. > Q < ....... 



/ . B. M. M. Matbaa* 



Sıra No 136 
Nafıa memur ve müstahdemlerinin memnu oldukları İşler 
hakkında I/938 numaralı kanun lâyihası ve Nafıa ve Adliye 

encümenleri mazbataları 

r. c. 
Başvekâlet 17-IV-l 934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/909 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Nafıa memur ve müstahdemlerinin memnu oldukları işler hakkında Nafıa Vekilliğince ha

zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 16-IV-934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Es,babı mucibe 
Nafıa vekâletinin, doğrudan doğruya memleketin .imarına müteveccih mesai ve faaliyetinin 

ehemmiyeti ve bilhassa Cumhuriyet rejiminin feyizli neticelerinden biri olmak üzere bu faali
yetin gittikçe çoğalması dolayısil e her biri uzun tecrübelere müstenit ihtisas ve meleke arayan 
bu sahada çalışan unsurların, ayni sahada devamlı bir surette çalışmalarını temin edecek kanunî 
bir esasın bulunmamasından mütevellit boşluk, çoktanberi kendini hissettirmekte ve memlekette 
nafıa faaliyetleri inkişaf ettikçe senelerce bu işlerde çalışarak meleke peyda etmiş olan fen 
adamlarının Nafıa camiasından ayrılmalarını intaç etmektedir. Diğer taraftan Nafıa teşkilâtında 
senelerce çalışarak en yüksek makamlara kadar dahi yükseldikten sonra ya kendi arzusu veya 
tekaüt suretile Nafıa teşkilâtından ayrılan bazı memur veya müstahdemler, yine Nafıa vekâletinin 
kontrolü altında bulunan imtiyazlı şirketlerle Nafıa teşkilâtına bir mukavele ile bağlı müteah
hitlere intisap etmekte ve bu suretle bu zatlerin gerek Nafıadaki eski vazife ve vaziyetleri ve 
gerek Nafıa teşkilâtında senelerce, devam eden amirlik ve memurluk münasebetlerinden müte
vellit ve sırf kendi şahsiyetlerile kaim (Velevki manevî olsun) bir muhite malik bulunmaları 
itibarile bunların imtiyazlı şirketlerle müteahhitlere ait işleri, evvelce senelerce çalıştıkları bir 
muhitte takip etmeleri veya hukukî münasebetlerde çok defa vekâlete karşı cephe alabilecek 
vaziyette bulunan teşekküllere, intisap etmeleri, Devlet haklarını zıyaa uğratmağa müsait veya 
hiç değilse halk menfaatlerinin tebarüz ettirilmesine mâni vaziyetlerin hudusuna sebep olabilir. 

Binaenaleyh, gerek halk ve gerek Devlet hak ve menfaatlerinin her türlü tesir ve şaibelerden 
ari bir şekilde cereyan etmesi maksadile bağlı kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

Lâyihaya göre nafıa memur ve müstahdemlerinin memnu bulundukları işler için beş senelik 
bir müddet tayin edilmiş ve bu müddet, nafıa memur ve müstahdemlerinin lâyihada zikrolunan 
işlere ya hiç girmemelerini veya bu müddet geçtikten sonra girseler dahi tesir icrasına müsait 
bir muhit bulamamalarını intaç edeceğinden Devlet ve halk menfaatleri itibarile bir zaruretin 
ifadesi olan bu lâyihanın esası, beş sene ile takyit edilmiştir. 
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Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 2&,. TV - 1934 

Karar No. 6 
Esas No. 1/938 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâleti Celilenin 17 - IV - 1934 tarih ve 
6/909 numaralı tezkeresine merbut ve Riyaseti 
Celilenin 17 - IV - 1934 tarihile encümenimize 
muhavvel Nafıa vekâleti memurlannm vazifele
rinden ayrıldıklarında yapamayacaklan işlere 
mütedair olan kanun lâyihası Nafıa vekili Ali 
Beyefendi hazır olduğu halde encümenimizce tet
kik ve müzakere edildi. 

Türk milletinin refah, emniyet, hayat ve sıh
hati ve terakkisi ile alâkadar olduğu halde yıllar 
ve belki asırlarca geçmiş Hükümetler tarafından 
ihmal edilmiş bir çok işler vardır ki Cumhuriyet 
Hükümeti bunları süratle başarmağa ve zayi edi
len zamanlan telâfi ederek Türk milletini bir an 
evvel refah ve saadete kavuşturmağa azmetmiş 
bulunuyor. 

Bu işler meyanmda Nafıa vekâletinin uhde
sine düşen şimendifer, yol, su, elektrik, kurat-
ma gibi işler azametli bir masraf ve uzun bir za
man ve emek sarfına muhtaç olduğu nisbette 
bunları hüsnü idare edecek kudretli memurların 
vücuduna muhtaç olduğu müstağnii arzdır. Hal
buki bütün bu işlerde Nafıa vekâleti, emir ve ida
resinde bulunan memurların bilhassa en kudret
lilerinin senelerce hâsıl ettiği meleke ve kudretin
den tamamen istifade edeceği bir zamanda bu 
memurlar şirket ve müteahhitler tarafından te
min ve vadedilen yüksek maaş ve menfaatler mu
kabilinde vekâlet idaresinden ayrılmakta ve vekâ
let kadrosu günden güne zayıflamakta olmakla 
beraber diğer bütün memurlar da vekâletten ay
rılan ve şirketlere intisap eden arkadaşlarının ka
zandıkları menfaatleri görerek onlar da eyi bir 
iş arayıp bulmak hevesine kapılmakta ve bu yüz
den vekâletin deruhde ettiği en mühim işler ted
ricen ihmale maruz kalmak tehlikesine uğra

maktadır. Bundan başka bu ümit ve ihmal 
vazifelerde bazı suiistimalâtı teşvik ve buna yol 
açan bir mahiyette görülmüştür. Binaenaleyh 
türlü tedabir ve müşkülât ile elde edilmekte olan 
varidatın mühim bir kısmının bu şerait dahilin
de sarfı ve milletin en mühim menfaatlerinin 
temini emrinde yapılan gayretlerden azamî isti
fade edilememesi katiyen tecviz edilemeyeceğinden 
vekâlet memurlarının kendi işlerile sıkı bir suret
te alâkalarını temin etmek ve muhtemel yolsuz
luğa bir derece daha set çekmek ve Devlet hakla
rını daha emniyetle korumak üzere bunların ha
riçle ve vekâletle alâkası olan işlerde bir müd
deti muayyene zarfında bir vazife ve iş deruhde 
edememeleri ve vekâlet nezdinde iş takip edeme
meleri tensip edilmiş ve bu maksatla tanzim kılı
nan'kanun lâyihası tasvip ve kabul edilmiştir. 

Birinci madde daha sarih yazılmış olmak mak-
sadile fıkralara ayrılmıştır. İkinci maddede tayin 
olunan cezanın yalnız para veya hapis olması ha
fif görülerek biraz teşdidi tensip ve bunun için 
ikisi tevhit edilmiş ve bu kanuna mugayir ola
rak ımemur istihdam eden şirket ve müteahhitlerde 
cezanın şümulü tasrih olunmak üzere bir fıkra ilâ
ve edilmiştir. 

3 üncü madde kanunun makabline teşmili mahi
yetinde olup bu husus teamül ve mevzuatı esasiye-
mize muhalif görülerek tayyedilmem muvafık gö
rülmüştür. Bermucibi emri havale Adliye encü
menine tevdii kararlaştmlmıştrr. 

Na. E. Reisi M. M. Kâ. Aza 
, Samsun Erzincan Manisa Samsun 

Efem A. Samih Osman Dr. Asım 
Aza Aza Aza Aza 

Kars Mersin Kütahya Antalya 
Baha Tali 8. Fikri İbrahim Rasih 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Karar No. 26 
Esas No. 1/938 

30-IV-1934 

Yüksek Reisliğe 

Nafıa memur ve müstahdemlerinin memnu ol
dukları işler hakkında hazırlanıp Başvekâleti Ce-
lileden 17 nisan 1934 tarih ve 2/90 numaralı tez
kere ile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
Nafıa encümeni mazhatasile birlikte encümeni
mize tevdi edilmiş olmakla Nafıa Yekili Ali Be
yefendinin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihanın esası Nafıa vekâletüe hu vekâlete 
bağlı idareler kadrolarından ayrılan memur ve 
müstahdemlerin beş sene müddetle bu vekâlet ve 
idarelere taallûk eden işlere girmelerinin ve ve
kâlet kontrolü altında olan imtiyazlı şirketlerde 
vazife almalarının menedilmesinden ibarettir. 

Gerek Hükümetin ve gerek Nafıa encümeni
nin esbabı mucibe mazbatalannda bu gibi me
mur ve müstahdemlerden bdr kısmı resmî vazife
de bulunmakla elde ettikleri kudret ve meleke
den istifade edileceği bir sıracte. vazifeden ayrı
larak Nafıa işlerine veya Nafıa vekâletinin kon
trolü altında bulunan imtiyazlı şirketlere girdik
leri, bunun neticesi olarak vekâletin kadrosu za-
yıflalığı gibi senelerce yanyana âmir ve memur 
sıfatile arkadaşkk yaptıkları dairelerde gerek 
kendi namlarına ve gerek hukukî münasebetle
rinde vekâlete karşı cephe alabilecek şirketler he
sabına iş takip eylemeleri Devlet ve memleket 
menfaatlerinin ziyama sebebiyet verecek bir va
ziyet ihdas eylediği ve bunun önünü almak için 
bu lâyihanın tanzim olunduğu izah edilmek
tedir. . ! ; , İ£ 

Filhakika; şimdiye kadar olduğu gibi şimdi
den sonra da ümran ve inkişaf sahasında büyük 
işler başaracak olan ve bu uğurda fen adamları
nla çok ihtiyacı bulunan Devletin islerinden ka
çarak yine Devlet işlerinde daha fazla menfaat 
temini için hususî teşebbüslere giren ve bu me-
yanda temin eyledikleri mevkilerden istifade 
ederek Devlet ve memleket zararına hem kendi
lerini ve hem de başkalarını kazandırmak iste
yenlerin bu hareketleri müsamaha ile karşılana
cak işlerden olmadığı cihetle bunlara meydan ver
meyecek kanunî bir tedbirin alınmasında isabet 

gören encümenimiz de lâyihayı esas itibarile 
kabul etmiştir. 

Ancak kanunun unvanı uzun yazılmış olup hu 
unvan ilk okunuşta bu kanunun neye ait oldğu-
nu ifade edecek şekilde kısaltılarak (Hizmetten ay
rılan Nafıa memur ve müstahdemlerinin yapama
yacakları işler hakkında kanun) şekline konul
muştur. 

Bundan başka, kâtip, odacı, kapıcı, hademe 
gibi küçük sınıflardaki memur ve müstahdemler 
için böyle bir memnuiyetin vazında faide muta
savver olmadığı ve ancak levazım ve muhasebe iş
lerinin ehemmiyet ve nezaketi nazarı itibare alına
rak bu işlerde çalışanlarla bilûmum mühendis, 
mimar, ressam, fen memurları hakkında bu 
memnuiyet vazedilmekle beraber diğer işlerde ça
lışanlardan daire, şuıbe ve kalem âmirlerinden 
aşağı mevkilerde bulunanlar bu memnuiyet hari
cinde bırakılmış ve birinci madde gerek bu esa
sı ifade edecek ve gerek memnu olan işlerin ne
lerden ibaret olduğunu vuzuhla anlatacak şekil
de yeniden yazılmıştır. İkinci ceza maddesi dahi 
bu kanuna karşı vuku bulacak muhalefetin her 
şeklini ihtiva eder surette yazılmış ve maddenin 
ikinci fıkrasındaki hakikî ve hükmî şahıs tabir
lerine gelince; ceza daima memnu fili işleyen ha
kikî şahıslara verilebilip hükmî şahıslarda da o 
şahsı hükmiyi idare eden kimseler hakkında tat
bik edilebileceğinden bunu ifade maksadile (... bu 
kabil memur ve müstahdemleri bilerek istihdam 
eden veya bunlarla ortak olan veya bunlara iş ha
vale edenler ) denilerek hakikî ve hükmî şahıs 
tabirleri kaldırılmış ve diğer maddeler ise aynen 
kabul edilmiştir. 

Lâyiha bu muaddel şeklile encümen tarafın
dan ittifakla kabul olundu. Umumî Heyetin tas
vibine arzediknek üzere Yüksek Reisliğe takdim 
olunur. 

Ad. E. Reisi 
Çorum 
Münir 

Bu M. M. 
Trabzon 

Raif 

KL 
Trabzon 

Raif 



Aza Aza Aza 
Edirne Konya Kocaeli 

II. Hayri Ş. Sırrı Bagıp 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Nafıa memur ve müstahdemlerinin memnu 
oldukları işler hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Her ne suretle olursa olsun 
Nafıa vekâleti veya bu vekâlete bağlı idareler 
kadrolarından ayrılan bütün memur ve müstah
demlerin, ayrıldıkları tarihten itibaren beş se
ne zarfında : 

Nafıa vekâletile bu vekâlete bağlı idarelere, 
gerek doğrudan doğruya ve gerek bilvasıta veya 
şerik veyahut mümessil sıfatile münakaşaya gir
meleri veya her hangi bir taahhütte bulunmalan 
ve Nafıa vekâleti veya idareleri müteahhitleri 
ile Nafıa vekâletinin kontrolü altmda bulunan 
imtiyazlı şirketler tarafından istihdam edilmele
ri veya bu şirketlerin idare meclisleri azalığrna 
seçilmeleri ve bu müteahhit ve şirketlerin işleri
ni nafıa teşkilâtında takip etmeleri memnudur. 

MADDE 2 — Bu kanuna muhalif hareket
lerde bulunanlar, üç aydan üç seneye kadar ha
pis veya yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır 
para cezasile cezalandırılır. 

MADDE 3 — Bu kanunun neşrinde birinci 
maddede yazılı beş seneyi doldurmamış bulu
nanlar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik 
olunur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Aza Aza Aza 
Kayseri Antalya Balrkesir 
S. Azmi Numan Vasfi 

NAFIA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Nafıa memur ve müstahdemlerinin vazifeden in-
fikâklerinde muvakkaten yapamayacakları işlere 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Her ne suretle olursa olsun Na
fıa vekâleti veya bu vekâlete bağlı idare kadro
larından ayrılan bütün memur ve müstahdemle
rinin aynldıklan tarihten itibaren beş sene zar
fında : 

A - Nafıa vekâletine ve vekâlete bağlı ida
relere taallûk eden işlerde gerek doğrudan doğ
ruya ve gerek şerik veya mümessil sıfatile bil
vasıta münakaşaya giremezler ve her hangi bir 
taahhütte bulunamazlar. 

B - Nafıa vekâletinin kontrolü altında bulu
nan müteahhitlerle imtiyazlı şirketler nezdinde 
hizmet göremezler ve bu imtiyazlı şirketlerde 
idare meclisi azası ve murakıp olamazlar. 

C - Yukanki fıkrada yazılı müteahhitlerin 
ve imtiyazlı şirketlerin işlerini vekâlet teşkilâ
tında takip edemezler. 

MADDE 2 — Bu kanuna muhalif harekette 
bulunanlar 3 aydan 3 seneye kadar hapis ve 100 
liradan 500 liraya kadar ağır para cezasile ce
zalandırılır. Bu kabîl memur ve müstahdemleri 
bilerek istihdam eden hakikî veya hükmî şahıs
lar yukanki fıkrada muharrer hapis veya para 
cezasile cezalandırılır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu~ 
ı teberdir. 



ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Hizmetten ayrılan Nafıa memur ve müstahdemle
rinin yapamayacakları isler hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Nafıa vekâletile bu vekalete 
bağlı idareler kadrolarında istihdam edilen bi
lûmum mühendis, mimar, ressam, fen memurla
rı, muhasebe ve levazım işlerinde çalışan bütün 
memur ve müstahdemler ve diğer işlerde çalışan 
daire, şube ve kalem âmirlerile bunlardan yuka
rı derecede bulunan memur ve müstahdemler her 
ne suretle olursa olsun hizmetten ayrıldıkları 
tarihten itibaren beş sene içinde: 

A) Gerek doğrudan doğruya ve gerekse bil
vasıta şerik, mümessil* komusyoncu gibi her han
gi nam ve sıfatla olursa olsun Nafıa vekâletine 
veya bu vekâlete bağlı idarelere taallûk eden iş
lerde münakaşalara veya taahhütlere giremezler 
ve bu işlerin müteahhitlerinden iş alamazlar ve 
bu.işlerde kullanılamazlar. 

B) Nafıa vekâletinin kontrolü altmda bulu
nan imtiyazlı şirketler nezdinde hiç bir hizmet 
göremedikleri gibi şirketlerde idare meclisi reis 
ve azası veya murakıp dahi olamazlar. 

C) Yukanki fıkralarda yazılı müteahhitlerin 
ve imtiyazlı şirketlerin işlerini vekâlet ve bu ve
kâlete bağlı idareler teşkilâtında takip edemez
ler. 

MADDE 2 — Bu kanuna muhalif hareketler
de bulunanlardan memur ve müstahdemlerle bu 
kabil memur ve müstahdemleri bilerek istihdam 
eden veya bunlarla ortak olan veya bunlara iş 
havale edenler üç aydan üç seneye kadar hapis 
ve yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır para 
cezasile cezalandırılır. 

MADDE 3 — Nafıa encümeninin 3 üncü 
maddesi aynen 



- 6 _ 
MADDE 5 — Bu kanunun icrasma Adliye 

ve Nafıa vekilleri memurdur. 
16 - IV -1934 

Bş. V. Ad. V. 
İsmet Ş Saraçoğlu 

Ha. V. Mal. V. 
Dr. T. Rüştü Fuat 

Ik. V. S. î. M. V. 
M. Celal Dr. Refik 

M. M. V. Da. V. 
Zekâi Ş. Kaya 
Mf. V Na V. 

Hikmet Ali 
G. î. V. Zr. V. 

Ali Rana Muhlis 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasma Adliye ve 
Nafıa vekilleri memurdur. 
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MADDE 4 — Nafıa encümenisin 4 üncü 

maddesi aynen 
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