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1 — Sabık zabıt hulâsası 320 
2 — Havale edilen evrak 320 
3 — Müzakere edilen maddeler 320 
1 — Beynelmilel yardım birliği mukavele

sine bazı ilâveler yapılması hakkında 1/169 nu
mara l ı kanun lâyihası ve Hariciye encümeni 
mazbatas ı 320,327,328:330 

2 — Vergi bakayasının tasfiyesi ve mükel
leflere bazı kolaylıklar gösteri lmesi hakkında 
1/886 numara l ı kanun lâyihası ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazba ta l a r ı 320:324 

3 — İstanbul mebuslar ı Hamdi Mustafa ve 
Hayrul lah Beylerin, lâs t ikten yapılan ayakka-

Sayıfa 
•bıların beher çiftinden 100 kuruş ist ihlâk resmi 
al ınmasına dair 2/115 numara l ı kanun teklifi ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazba ta la r ı 324:327, 

327,330:333 
4 — Niğde mebusu Faik Beyin, Belediye kanu

nunun 15 inci maddesinin 26 ncı f ıkras ına mü-
zeyyel 2/114 numara l ı kanun teklifi ve Dahiliye 
encümeni mazba tas ı 327 

5 — 12 mayıs 1926 tar ih ve 840 numara l ı ka
nunun 2 nci maddesine bir f ıkra tezyiline dair 
olan kanunun birinci mtıddesine bir f ıkra eklen
mesi hakkında 1/1078 numara l ı kanun lâyihası 
ve Hariciye ve Dahiliye encümenleri mazba ta la r ı 3"7 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Belediye istimlâk kanununun Ankara İmar müdür
lüğünce yapılacak istimlâklere de teşmiline dair olan 
teklifin ruznameye alınarak müzakere edilmesi hak
kında Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin takriri 
müzakere edilerek mezkûr teklifin Dahiliye encüme
nine tevdiine karar verildi. 

Millî musiki ve temsil akademisinin teşkilâtına, 
Seyrisefain idaresinin 1930 malî senesi hesabı ka

fisine, 
Tekaüt kanununa bir madde ilâvesine, 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 
Gelen evrak meyanrndaki 10 ve 11 numaralı 

lâyihalann ruznameye alınarak müzakeresi tek-

Muvakkat kaza salâhiyetile başka yerlere gönder-
lecek hâkimlere verilecek tahsisata dair kanun lâyi
haları kabul edildi. 

Büyük Millet Meclisi ve müştemilâtındaki eşya ile, 
Millî saraylardaki eşyaya mütedair mazbatalar da

hi okunduktan sonra perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi . 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Esat Yozgat Rize 

A. Doğan Ali 

lif ediliyor. 10 numaralı lâyiha şudur: 
Belediye kanununun 15 inci maddesinin 26 

inci fıkrasına müzeyyel 2/114 numaralı kanun 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Tezkereler 

t — Eylül : teşrinisani 1933 aylarına ait raporun 
takdim kılındığı hakkında Divanı muhasebat riyaset 
tezkeresi (Divanı muhasebat encümenine) 

Mazbatalar 
2 — Aydının Çine kazasının Boluntu köyünden 

Evliyaoğulları diğer namı Müdüroğulları şöhretli Me-
metoğlu Mustafanın ölüm cezasına çarpılması hakkın
da 3/426 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası (Ruznameye) 

3 — Belediye vergi ve resimleri kanununun 28 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 1/1080 nu
maralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (Ruznameye) 

4 — Boyabadın Düzkaraağaç köyünden Yusufoğlu 
Ihrahimin ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/478 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

5 — ilâm ve tahsil harçları üzerinden alınacak re
sim ve mahkûmlardan geri alınacak ekmek bedelle
rinin mahkeme binalarile hapishanelerin inşasına kar
şılık tutulmasına dair 1/1055 numaralı kanun lâyihası 
ve Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruz
nameye) 

6 — Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanu
nun 57 ve 60 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair 1/1020 numaralı 
kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, Adliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 
7 — Konyanın Mamuriye mahallesinden Mahmut 

ve Aksaraym Gelveri köyünden Yusufoğlu Hasan Ça
vuşun ölüm cezasına çarpılmaları hakkında 3/472 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni maz
batası (Ruznameye) 

8 — Malatyanın Komik köyünden Süleymanoğlu 
Memedin ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/460 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

9 — Müdafaa ve tayyare resmi pullarının damga 
pulu bayileri vasıtasile sattınlması ve % 5 beyiye ai
datı verilmesi hakkında 1/1084 numaralı kanun lâ
yihası ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

10 — Niğde mebusu Faik Beyin, Belediye kanunu
nun 15 inci maddesinin 26 nci fıkrasına müzeyyel 
2/114 numaralı kanun teklifi ve Dahiliye encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

11 — 12 mayıs 1926 tarih ve 840 numaralı kanu
nun 2 nci maddesine bir fıkra tezyiline dair olan ka
nunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da 1/1078 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Da
hiliye encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

12 — Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı hak
kındaki kanuna bağlı 1 ve 2 numaralı cetvellerde ba
zı değişiklikler yapılmasına dair 1/1047 numaralı ka
nun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazba
taları (Ruznameye) 

B Î R l N C Î C E L S E 

KATİPLER 

Açılma saati: 15 

REİS — Refet B. 
Refik B. (Konya), Ali B. (Rize) 

* • * 
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teklifidir. Bu lâyihanın ruznameye alınmasını 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

DAHİLÎYE En. M. M. ŞÜKRÜ B. (Çanak
kale) — Gelen evrakm 11 inci maddesinde ya
zılı lâyihanın müstacelen ve tercihan müzakere 
edilmesini encümen namına rica ediyorum. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Ruzna
meye almz, fakat tercihan müzakeresini kabul 
etmeyelim Reis Bey. Sıra bozulmasın. 

REİS — Gelen evrakm 11 inci maddesindeki 
müstacelen ve tercihan müzakeresi teklif olu
nan lâyiha, 12 mayıs 1926 tarih ve 840 numaralı 
kanunun 2 inci maddesine bir fıkra tezyiline 
dair olan kanunun birinci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındadır. Bunun ruznameye alın
masını reyinize arzedeceğim. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Şükrü Bey! müstaceliyetini teklif ettiğiniz 

1 — Beynelmilel yardım birliği mukavele
sine bazı ilâveler yapılması hakkında 1/169 nu
maralı kanun lâyihası ve Hariciye encümeni 
mazbatası [1] 

REİS — İkinci müzakeresine başlıyoruz 
efendim. 

Beynelmilel yardım birliği mukavelesinin tasdi
ki hakkında 22 - V -1930 tarih ve 1620 numaralı 

kanuna müzeyyel kanun 
MADDE 1 — 22 - V -1930 tarih ve 1620 nu

maralı kanuna merbut «Beynelmilel yardım bir
liği» mukavelesine bitişik cetvelde yazılı ilâveler 
yapılmıştır. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmını icraya İc
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini açık reyinize arzediyo
rum. Reylerinizi verirsiniz. 

2 — Vergi bakayasının tasfiyesi ve mükellef
lere bazı kolaylıklar gösterilmesi hakkında 1/886 
numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları \2] 

REİS — Efendim, lâyihanın müstacelen mü-

i 1] Birinci müzakeresi 72 inci inikattadır. 
[2] 266 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

lâyiha ruznameye almdı. Tercih teklifinizde ıs
rar ediyor musunuz? 

DAHİLİYE En. M. M. ŞÜKRÜ B. (Çanak
kale) — 11 inci madde için ısrar ediyorum. Çün
kü çok mühim ve aceledir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Müstace
liyetini kabul edelim. Fakat sırasını bozmaya
lım. 

REİS — Teklifleri reye koymaya mecburum. 
Heyeti Oelile kararını versin. Evvelâ 10 numara
lı lâyihanın müstacelen müzakeresini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 11 numaralı lâyihanın müsta
celen müzakeresini kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Şimdi Şükrü Beyin teklifi veçhile 11 inci 
maddedeki lâyihanın tercihan müzakeresini re
yinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmemiştir. 

zakeresi teklif ediliyor. Bu teklifi kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var
ını? 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim; kanunun 
mahiyeti bir takım vergilerin affini istihdaf et
mekte, fakat öyle de ceza yükletmektedir ki, 
bunun adma af kanunundan ziyade ceza kanu
nu demek daha doğTU olur. 

Vergiyi af kanunundan ziyade buna ceza ka
nunu demek daha doğru olur diyorum. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — 
Vergiyi af yoktur. Bu af kanunu değil, ismi 
üzerinde tasfiye kanunudur. 

EMİN B. (Eskişehir) — Tasfiye de, bir kıs
mını affetmek demektir. 

Efendim; Hükümetin ilk teklifi Maliye en
cümeninin noktai nazarı arasında hemen fark 
yok gibi iken, Bütçe encümenine gelince, Büt
çe encümeni mi, yoksa Maliye Vekili Beyin sö
zünden biraz rücu etmesi mi, işi hakikaten fai-
deli olmayacak bir hale getirmiştir. 

Arkadaşlar; bu milletin elinde olduktan son
ra, parayı yerinde sarfeden böyle bir Hükümete, 
varmı, canını vermekte tereddüt ettiğini gören 
yoktur, ve etmez de ... Ancak vergilerde ve her 
şeyde mutlaka kabiliyeti tediye ve verginin mes
nedi, vergiyi verecek olan mükellefin de istita-
ati maliyesi ve verim kabiliyeti daima nazarı 
dikkate alınmak lâzımgelir. Bir taraftan vergi
yi tasfiye edelim derken, falan taksitte borcunu 
vermeyenlerden % 10 ceza alalım demek, mak
sadı büsbütün değiştirmiştir. Sanki herkesin 
parası bol, cüzdanı dolu da borcunu taannüden 
vermiyor, Bütçe encümeni böyle mi görüyor? 

Bir yerde okudum; İngilterede bütçeyi te
vazün ettirememişler. Tevazün için % 10 tenzil 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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•etmek mecburiyetinde kalmışlar. Maliye nazın 
bunu teklif ettiği vakit; bütçe tevazünü için 
bu tenzil nedir diye cemaat şaşmış, millet te, 
mebuslar da şaşmış, neticede, % 8 yerine 12 
fazla tahsil edilmiş. Dünyanın ötedenberi gör
düğü ve bildiği bir kaidedir. Biz bu gün ya
pacağımız vergileri tahsil edelim. Az geliyorsa 
tahsil kabiliyetimiz olduğu vakit her hangi bir 
işaretle, her hangi bir kanunla millet verir. 
Parayı yerinde sarfeden Hükümete, makineyi 
yaşatmak için millet her zaman verir. 

Fakat usulsüz ve memleketin verim kabiliye
tini, mükellefin vaziyetini sarsacak, affeder
ken ceza yükletecek kanunlar yaparsak fe
na neticeler alırız. Bu çok mühimdir, ufak ta 
bir müsaade olsa, memleket biraz ferah duyar. 
Bu, tetkike lâyıktır. İktisat encümeni de bu işle 
alâkadar edilmelidir. İktisat, Maliye ve Bütçe 
encümenlerinden mürekkep bir encümende bu
nun bir kaç gün içinde bir daha tetkik edilme
sini rica ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ FUA TB. (Elâziz) — Hü
kümet kabul ediyor. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Muhterem 
arkadaşlar, Hükümetin esbabı mucibe lâyiha
sından anladığımıza göre vergilerden Hazinenin 
epeyce alacağı vardır. 120 500 000 lira kadar. 
Bu para, bizim bütçenin yekûnuna nazaran 
mühimce bir para olduğu teslim edilmek lâzım
dır. Eğer bunun Maliye memurlarının ve Hü
kümetin taksirinden mütevellit olduğunu kabul 
edersek onları tahtıa etmemiz lâzımgelir. Fakat 
hiç şüphe yok ki, Hükümet tahsil için sarfı gay
ret etmiştir, fakat memleket buhrandan mütees
sirdir. Bu bakayanın kısmı azamı vatandaşların 
buhran ilcasile maruz kaldıkları sıkıntıdan ileri 
gelmiştir. Sonra bu bakayanın bir kısmı mühim
ini de üzerlerinde halen dahi işlenmesi lâzımge-
len bir takım vergi matrahlarından mütevellit
tir. Eğer vergiler, halkın kabiliyet ve kudreti 
tediyesile mütenasip olsaydı vatandaşlar vergi
yi vermekte ne terahi, ne de mümatale gösterir
ler, bunları verirlerdi. Yalnız arazi vergisinin 
bakayası 20 milyon 600 000 liradır. Bu da hiç 
şüphesiz çiftçimizin aczinden mütevellittir ve ni-
heyet bazı yerlerde halâ tevziî bir şekilde tar-
hedilmiş olmasından ileri gelmiştir. İşte bunun 
için malî kanunların hayatı umumiye üzerindeki 
inikaslarını çok derinden tetkik mecburiyetin
deyiz. Bilhassa Hükümetimiz bu noktalan araş
tırmış ve söylediğim esbap ile bu terakümün 
hâsıl olduğuna kanaat hâsıl etmiş ve bunun 
üzerine bir kanun hazırlamış ve bize getirmiş
tir. Bu hizmetini meşkûr telâkki ederiz. Fakat bu 
iş biraz daha tevsi ve teşmile ihtiyacı olan bir iş 
idi. Maliye encümenimiz esasta mutabık kalmak | 
üzere bazı teşmiller yapmıştır. Kendilerine teşek
kür borçtur. Maliye encümeni başka bir iyilik 
daha yapmıştır. Hükümetin tasfiye unvanile ge
tirmiş olduğu kanun içinde bir takım tahsili 

emval kanununa ait hükümlerin dahi girdiğini 
ve kezalik bir hükmün dahi doğrudan doğruya 
arazi kanununa aidiyetini görmüş, bunları tef
rik etmiş ve her birini ana kanuna ilâve suretile 
ayrı bir şekilde taknin edilmiş. Maalesef kanun 
Bütçe encümenine gittikten sonra rengini de
ğiştirmiş. İki türlü rengini değiştirmiş. Maliye 
encümeninin tefrikine karşı yine tevhit ediyor. 
Bu ne ise, nihayet şekle ait bir iştir. Fakat asıl 
mesele Hükümetin dahi lüzum gördüğü bir ta
kım kolaylıkları geri alıyor. Bu, halkın vaziye
tini iyice idrak etmemekten mütevellittir dene
mez. Çünkü bütün malî kanunların mercii ve 
bütçenin de nâzımı olduğuna göre elbette hal
kın ihtiyacını bilirdi. Nasıl olduda Hükümetin 
dahi göstermiş olduğu kolaylıklarda bir çok ri
catlar yaptı diye merak ettim. Esbabı mucibe 
lâyihasını dikkatle okudum. Orada Bütçe en
cümeni iki sebebe istinat ediyor. Birisinde di
yor ki, böyle tasfiye suretile bazı vatandaşları 
bir kısım vergilerinden halâs etmek, diğer vatan
daşlar üzerinde, yani vaktü zamanile mükelle
fiyetini ifa etmiş vatandaşlar üzerinde yapacağı 
aksi tesiri düşündük. Binaenaleyh bu işte ka
bil olduğu kadar sıkı davranmak mecburiye
tini hissettik. 

Bu sebep üzerinde biraz tevakkuf etmek lâ
zımgelir. Gerçi vazifesini ifa edenle etmeyen mü
savi olmamalıdır ve daima vazifesini ifa edenler 
Hükümetçe takdire mazhar olmalıdır. Halbuki, 
şimdi bu şekilde ne olacaktır? Vazifesini vaktü-
zamanile ifa etmeyenler mükellefiyetlerinin bir 
kısmından vareste kalmış olacaklardır. İşte bu 
suitesiri izale etmek için kabil olduğu kadar sıkı 
davrandık diyorlar. 

Mücerret olarak bu düşünce nazarı itibare 
alınırsa doğrudur. Hakikaten Hükümetin ala
cakları alınmalıdır. Hükümet başka türlü va
zifesini yapamaz. Fakat mukaddemede dahi ar-
zettiğim gibi bu gün memleketimizin maruz kal
dığı müşkülâtı nazarı itibare alırsak vatandaş
ların bir çoklarının vergi mükellefiyetlerinin 
azameti karşısında işlerini bile terkettiklerini 
göz önüne getirirsek ellerinden tutmak mecbu
riyetinde olduğumuz neticesine varırız. Biz di
yoruz ki: Hükümetin vazifesi olmadığı halde 
sırf vatandaşları vikaye için bir çok hususî emir
ler, kanunlar ve meselâ en son Buğdayı koruma 
kanunu ile halkın bir kısmından para aldık, 
çiftçiye verdik. Çünkü çiftçinin kalkınması mem
leketin hayatî icabındandır. Demek ki, zaruret
ler bazı kere halka doğrudan doğruya yardımı 
emrediyor ve Hükümetimiz madamki devlet
çilik siyasetine girmiştir. Halkın iktisadî vazi
yeti üzerinde nâzım olmak vazifesini deruhde et
miştir. Şu halde halkın bir kısmını borcunu 
vermedi diye onları ilelebet iş yapmaktan mah
rum bir vaziyete sokarsak ne olacaktır? Vatan
daşlar doğrudan doğruya yapılan bu yardımları 
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hoş nazarla görürken Hükümetin tahsili emval 
kanununun tecviz ettiği ve hatta etmediği te-
dabiri zecriye istimalile elde edemediği paraların 
her halde alınmasını istemesi varidi hatır olur 
mu? 

Hepimiz biliyoruz ki, vergi borçlarının her 
halde alınması için bir çok müeyyide, mevzu
atı kanuniye vardır. Bütün bu müeyyidata rağ
men alınmayan borç ne demektir? Bu kabili 
tahsil değil demektir. Şu halde vazifesini ta-
mamile ifa etmiş olan vatandaşın böyle zaruri 
olarak borçlarını vaktinde ödeyemeyen kimse
lere yapılacak müsaadekârlıkları hatta takdir 
edecekleri şüphesizdir. Türk heyeti içthnaiyesini 
hodendiş olmaktan tenzih ederim. Böyle müc
bir sebep dolayısile vergi borcunu vermemiş bir 
adama ille sen bu borcu vereceksin demek, ben
ce, çok boştur. Zaten Hükümet, bunların borç
larını veremediklerini görmüş, borçlarını tahfif 
ederek vermelerini temin etmeği düşünmüştür. 
Fakat sureti katiyede borçlarını ödeyemeyenle
rin, bu borç yekûnu karşısında ellerini bağlaya
rak bütün mukadderata boyun eğmekten başka 
çareleri kalmaz. 

Binaenaleyh birinci düşünce ilk nazarda va
rit olsa bile memleketin halihazır vaziyeti naza
rı itibare alındığı takdirde bu mülâhazanın ye
ri olmadığı neticesine varırız. Bütçe encümeni
ni düşündüren ikinci sebep te senei haliye büt
çesinde bakaya oldukça mühim bir yekûn teş
kil ediyor. Binaenaleyh biz bu borçların bir 
kısmmı almazsak bunu bu seneki bütçede 
yapacağı tesir nedir? Binaenaleyh bu vaziyeti 
nazarı itibare alarak tasfiyeyi dar bir çerçeve 
içinde tutmak mecburiyetindeyiz. Bu fikir dahi 
büsbütün gayrivarittir. Çünkü yekûnu bakayaya 
nazaran tahsil edilen para yüzde 6, 92 santim 
dir. 120 milyon lira alacak olduğuna nazaran 
bunu aşağı yukarı 8 milyon kabul etmek lâzım-
geliyor. Bunun tahsil edilen % 42, 16 sı yani 
3 700 000 lirası geçen seneki vergilerin tutarıdır 
ki zaten geçen seneki vergiler hiç bir miktarda 
ne Hükümetin teklifinde ne de Maliye encüme
ninin teklifinde tasfiyeye tâbi tutulmamıştır. 
Geçen seneki vergiler tamamile ve elyevm meri 
olan kanunlara göre tahsil olunacaktır. 3 700 000 
lira için lâkırdı söylemek fazladır. G-eriye kalı
yor 4 300 000 lira. Bunu nasıl temin edeceğiz. 
Muhterem arkadaşlar, yalnız arazi, bina ve hay
vanlar ve kazanç ile muamele vergileri yekûnu
nu topladım, 56 milyon lira ediyor. Hükümetin 
teklifi gibi % 30, % 60, % 70 verenlerin müte
baki borçlarının terkini hakkındaki hükümler
den vatandaşlar istifade etmeğe teşebbüs eder
lerse bittabi çok mühim bir para elde etmiş 
oluruz. Fakat ben bunu kabul etmeyorum. Çün
kü benim bir teklifim daha olacak. Ben diyorum 
ki, vatandaşlar hatta her sene bu borçlarının % 
10 nu verseler 5 600 000 lira eder. Bu işi taksit-
lendirmek icap eder. Taksitlendirilmediği tak

dirde tasfiye isinden istifade edemeyeceğiz. 
EMİN B. (Eskişehir) — % 5 bile olur. 
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (Devamla) — Taksit-

lendirmediğimiz takdirde tasfiye kanunundan 
ümit olunan faydayı beklemek abestir. Çünkü 
hepimiz biliriz ki köylüde para yoktur. % 120 
hatta 200 faiz vererek para alıyor. Bu kanunun 
yekûn borçlarını bir senede Ödeyenlere karşı gös
terilen tenzillerin, hatta hayvan sahibi köylüye 
pek faydası yoktur ve bina sahipleri de böyledir. 
Akar sahipleri belki bundan müstesnadır. Hal
kın ekseriyeti azîmesi bu büyük tenzilât karşı
sında daha istifade etmek emeline düşmeyecektir. 

Çünkü parası yoktur. Binaenaleyh bunları 
her sene % 10, bir zamla vergileri alınırken 
ödemek şeklinde bir yol tutulursa bence o za
man muvaffakiyet hâsıl olur, işte 56 000 000 un 
% 10 u 5 600 000 lira tuttuğuna göre bu gün 
evvelki seneler bakayasından tahsili beklenen 
4 300 000 liraya nisbetle 1 300 000 lira kadar 
bir fark bile hâsıl olur. Gerçi mükelleflerden 
bir kısmı vardır ki, iktisadî hayattan, ziraat-
ten hulâsa istihsal hayatından çekilmişlerdir. 
Bunlar bu % 10 u veremeyeceklerdir. Fakat bu
na karşı da her ne kadar az dahi bir kısım halk 
lâyihadaki tenzilâttan istifade için gösterilen 
nisbette tediyatta bulunacağı için bu miktar tah
silat her halde elde edilecektir. 

Eğer maksat, Bütçe encümeninin kabul ettiği 
gibi yalnız 339 senesine kadar olan vergiler için 
bir tasfiye yapmak ise böyle uzun boylu tasfiye 
yapılmıyormuş gibi görünmeye hacet yoktur. 
Mükellefin tesbitine ve verginin miktarı sahihi
ni tayine imkân bulunmadığından 339 senesine 
kadar olan vergi kayitlerinin kapatılması için 
bir maddelik bir kanun çıkarılır, olur biter, bu 
mükellefler üzerinde mühim bir heyecan uyandı
rır ve borcunu vermek isteyen adamlar 
üzerinde suitesir yapmaktansa 339 senesi
ne kadar olan hesabatın tasfiyesine ge
çilir olur giderdi. Halbuki bizim vazi^ret 
Hazinemizin icap ettirdiği kalkınma için ken

dilerine azamî suhulet gösterilmek lâzım
dır. Malûmu âliniz bir çok halkımız kazanç 
vergisinden borçludur. Erbabı ticaret bundan 
dolayı işten çekilmiştir. Tekrar işe başlamış ol
sa Hükümetin bütün parayı isteyeceğini ve bu
nu veremeyeceğini düşünerek işe başlamaz. Bu
nun ikinci bir faydası daha vardır, eğer taksit-
lendirme suretile hayatta bir uyanıklık başlarsa 
Hükümetin kazancı yalnız 4 - 5 milyon liradan 
ibaret değil, bir çok vatandaşların işe başla
ması dolayısile yeni yeni mükellefler karşısın
da kalınacağından ve bu adamlar daha kolay
lıkla iş göreceklerinden borçlarını vereceklerdir. 
Şunu katiyetle ve müftehiren söyleyebiliriz ki ; 
Türk, namuslu ve borcuna sadıktır. Benim gö
rüştüğüm komisyoncuların türk tüccarı hakkın
daki kanaatleri hakikaten sitayişkârdır. 
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ayrılmış göremedik, diyorlar. Fakat ne çare ki, ' 
çaresiz kalmış, muhtelif sebepler dolayısile ver- I 
gisini veremeyecek vaziyete düşümüşse bunlara ! 
yardım etmek te Hükümetin ve B. M. Mecli- | 
sinin en büyük bir borcudur. Maliye encüme- I 
ninin gerek taknin tarzı itibarile, gerek kabul et- I 
mis olduğu hükümlerin vaziyeti hazıraya daha 
ziyade tevafuku itibarile lâyihasını müreccah 
görüyorum. Binaenaleyh o lâyihadaki maddele
rin müzakeresini teklif ediyorum. 

REÎS — Efendim, Emin Beyin bir teklifi 
vardır ,bu lâyihanın bir defa da iktisat, Maliye 
ve Bütçe encümenlerinden mürekkep bir encü
mende müzakere edilmesi yolundadır. Bu tek
lifi kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

3 — istanbul mebusları Ilamdi Mustafa ve 
Hayrullah Beylerin, lâstikten yapılan ayakkabı
ların beher çiftinden 100 kuruş istihlâk resmi 
alınmasına dair 2/115 numaralı kanun teklifi 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

REÎS — Efendim, lâyihanın müstacelen mü
zakeresi teklif edilmektedir. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
HASAN VASIF B. ( İstanbul ) — Lâstik 

ayakkabıcılarla kunduracılar arasındaki rekabet 
malûmdur. Fakat bu rekabet kunduracılara, de
ri sanayii erbabına, gayrimüsait bir vaziyette 
bulunuyor. Çünkü lâstik ayakkabıların imali, 
maliyeti gayet ucuza geliyor. Bu itibarla kun
duracılar müşkül bir vaziyette bulunuyorlar. 
istihlâk kanunu çıktığı zaman bu rekabeti müm
kün mertebe tahfif yolunda, hem de bir varidat 
almak emelile, ham lâstikler üzerine 100 kuruş 
resim kondu. Dahildeki fabrikaların hariçten 
getirdiği maddei iptidaiye üzerine konan bu re
sim alındığı halde, hariçten gelen mamuller bu
nu vermediği için, tabiatile muvazene bozuluyor. 
Encümende bu mesele tetkik edildi. Hariç
ten gelen mamuller üzerine 50 kuruş resim kon
ması tensip edildi. Bu suretle dahilde yapılanlar- | 
la hariçten getirilenler arasında muvazene te- I 
min edilmiş oldu. Fakat ham lâstik üzerine ko
nan 100 kuruş resim çok görünüyorsa da, mamul I 
üzerine geldiği zaman ancak 8 - 10 kuruşu geç- I 
miyor. Çünkü lâstik hafif oluyor, içine bez, te
beşir ve saire karışmış oluyor. Kilosuna çok bir 
şey düşmüyor. Diğer taraftan deri ve kösele 
üzerine, kilosuna 15 kuruş konunca kundura
cılık sanayii gayrimüsait bir vaziyete düşüyordu. 
Bunun için Hamdi ve Nurullah Beyler, lâstikle
re 150 kuruş resim zammını teklif ettiler. Mali
ye encümeninde ilâve olarak kabul edilen bu 
vergi, Bütçe encümeninde tadil olarak kabul 
edildiğinden, meselenin mahiyeti biraz değişmiş 

,[lj 267 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

oldu. Çünkü doğrudan doğruya 150 kuruş ko
nursa, dahil ve hariçtekilerden 15Î kuruş alınır
sa bu defa dahildekiler mutazarrır olurlar. Çün
kü muvazene bozulur. Binaenaleyh hariçten ge
len mamullerden 200, dahildekilerden 150 kuruş 
almak lâzımdır ki arada muvazene olsun. 

Bundan başka lâstik yalnız ayakkabıcılıkta 
kullanılmayor. Ayni zamanda diğer bir takım 
sanayi de vardır ki ham lâstik kullanıyor. Hal
buki onların mamulü üzerine hiç bir şey kon
mamıştır. Bunlardan meselâ kablo fabrikası 
vardır, kablo levazımı harbiyedendir. Fabrika
nın idamesi ve himayesi, memleketin menafii 
icabıdır. Halbuki kullandığı ham lâstiğe 100 
kuruş verirse hariçten gelen mamul kablolara 
hiç bir şey konmazsa doğru olmaz, Bir muva
zenesizlik hâsıl olur. 

Hükümette ham lâstikten % 20 kadar ten
zili kabul etti. Maliye encümeni de buna mu
vafakat etti, fakat madde olarak tesbiti unu
tuldu. Bütçe encümeninde bunu takip ettik. 
Fakat bu vergi, kabul edilen bütçeye bir vari
dat olarak konulmuş olduğu için, tenziline ya-
naşamayacaklarmı söylediler ve öylece kaldı. 
Şimdi bu tenzil mümkün değildir. Fakat buna 
karşı, hariçten gelen mamulât üzerine bir şey 
zammetmekle muvazene temin edilir ve dahil
deki fabrikalarda hariçten mamul olarak gelen
lere karşı rekabet edebilirler. Bunun için hariç
ten gelenlerden % 20 kadar bir resim alınması
nı bir takrirle teklif ediyorum. Ancak bunun 
lâyihada bir maddesi yoktur, ayrı bir madde 
olarak ilâvesini rica ederim. 

BÜTÇE E. REÎSÎ MUSTAFA ŞEREF B. 
(Burdur) — Efendim kanunu teklif eden arka
daşlarımızın fikri, resmin 150 kuruşa iblâğı mer
kezinde idi. Bunu Maliye encümeni, mevcut ka
nuna zeyil şeklinde çıkardı. O vakit, hariçten 
gelenlerin beher kilosu için ve dahilde imal olu
nanlar için 200 kuruş resim vermek icap ediyor. 
Bütçe encümeni, yalnız resim istihsalini değil, 
müstehlikleri de düşünmek mecouriyetinde kal
dı. Eğer dahilde deriden vaki olan imalâtı, ka
uçuğa kilo başına 150 kuruş zammetmekle, hi
maye etmek kabilse, buna 50 kuruş daha zam
metmek, müstehliklerin hayatı üzerinde bir pa
halılık vücude getirecektir. Mademki esas iti
barile 150 kuruş bunu himaye etmeğe kâfidir, 
artık 50 kuruş daha zammetmekle, hayatı daha 
ziyade pahalandırmakta mana yoktur, dedi. 
Onun için Maliye encümeninin zeyil şeklinde 
yapmış olduğu lâyihayı, tadil haline kalbettik. 
Tadil halinde olunca, hariçten ithal veya dahil
de imal edilenleri beher kilosundan 150 kuruş re
sim alınacaktır. Bu suretle dericilerin ayakkabı
ları da himaye edilmiş olacaktır. Ayrıca bunu 
zeyil şeklinde yapmak, kilosundan 200 kuruş re
sim alınmasını müstelzim olacaktır. Bunu da 
encümenimiz muvafık görmemiştir. 
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teklifte bulunuyorlar. Bu teklifin mahiyeti, Büt
çe encümeninde, başka şekilde gösterilmişti. Di
yordu ki, hariçten gelen ham kauçukların kilo
suna 100 kuruş resim konmuştur. Bunun mamu
lünden resim alınmıyor. Hariçten gelen ham 
kauçuklar, memleketimizde imal edildiğinde, bu 
imal edenler, hariçten mamul olarak ithal eden
lere nazaran fena bir mevkide bulunacaklardır. 
Bunun için Hükümete, dahilde vaki olacak ima
lât için, 100 kuruşun % 25 i nisbetinde bir ten
zil yapmak salâhiyetini verelim. Halbuki vergi 
kanun çıkmıştır, ona göre varidat tahmin edil
miş ve ona göre de masraf bütçesi tevzin edil
diği için bu tenzilin kabulüne imkân görülmedi. 

Fakat görüyorum ki, arkadaşım bu defa ay
rıca bir vergi ihdası şeklinde bir teklif yap
maktadır. Tabiî bu mevcut olan verginin tez
yidinden ibaret olduğundan bütçe muvazenesi ci
hetinden bir mahzur tevlit etmez, fakat bu bir 
kanun teklifidir, alelûsul ait olduğu encümen
lere havale edilip orada tetkik edilmesi lâzım-
gelir. Eğer muhterem heyetiniz buna lüzum gör
mezse bu meseleyi burada halledebiliriz. Yalnız 
meselede bazı ufak tefek tadilât ve tabı hata
ları vardır. Onları da madde okunurken arze-
deceğim. 

İSMAİL B. (Şebin Karahisar) — Efendim, 
Kanun teklifi çok yerindedir. Yalnız bu müna
sebetle hatırıma bir şey geldi. Bu lâstik ayak
kabıların bir çoğunun yüzü keten altı lâstiktir. 
Mekteplerde cimnastik yaparken talebeyi bun
lardan almağa mecbur ediyorlar. Onun için Ma
arif vekâletinin nazan dikkatini celbetmek is
terim, Bunun yerine altı şaplı, lâstik gibi bir 
vaziyete getirilmiş, köseleden yapılmış avakka-
bılannm kullanılmasını tamim etsinler. Çünkü 
bunun çiftinde, 75 kuruş kadar fark edecektir. 
Ayni zamanda memleketin mevaddı iptidaiye-
si istimal edilmiş olacaktır. Onun için Maarif 
vekâletinin nazarı dikkatini celbetmek istiyo
rum. 

Sonra hatırıma başka bir şey daha geldi. 
Ayakkabı sanayiini çok yerinde olarak himaye 
ediyoruz, çünkü mevaddı iptidaiyesi memleke
timizde çıkıyor. Bu teklifi yapan arkadaşımızın 
birisi de bu sanattandır. 

Son zamanlarda bu sanattan bir takım züm
re teşekkülleri meydana gelmiştir. Bu teşekkül 
geçenlerde İstanbul halkevinde bir içtima yap
mış - taleplerinin ne olduğunu bilmivorum - bu 
içtimada kendileri de hazır bulunmuşlar, bunları 
o teşekkülle anlaşarak temin buyursunlar. Müm
kün olduğu kadar bu sanat erbabı halka mukav
va ayakkabı sürmeğe çalışmasın. Heıriraiz biii-
riz ki yaîfr alınmış yoğurda imansız yoğurt de
diğimiz gibi, bu sanat erbabı da bövle imansız 
ayakkabı sürmesinler (Çok doğru sesleri). 

Yüksek Reisliğe 
Aşağıdaki teklifim (1) inci maddeye bir fık

ra olarak ilâvesini teklif eylerim: 
Gümrük tarife kanununun 558 H 1 madde

sinde yazdı kabloların hariçten hini ithalinde 
beher kilosundan 20 kuruş istihlâk resmi alınır. 

İstanbul 
Hasan Vasıf 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Bu tek
lifin mahiyeti doğrudan doğruya bu kanun mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkındadır. Halbuki 
her hangi bir vergi konulurken bunu alâkadar 
encümenlerin görmesi şarttır. Bunu böyle bir 
fıkra olarak ilâve etmektense Bütçe encümenine 
havalesini münasip görüyorum. Zannederim en
cümen de kabul eder (Muvafık sesleri). 

REİS — Takriri reyinize arzederim. Nazan 
dikkate alınırsa encümene gider, bir kanun şek
linde gelir. Nazan dikkate alınmazsa teklif sa
hibi arkadaşa veririz, yeniden bir teklifi kanu
nî şeklinde getirirler. 

Takriri nazan dikkate alanlar ... Almayan
lar ... Nazarı dikkate almmadı efendim. 

Efendim, takririniz nazarı itibare alınmamış
tır. İsterseniz ayrıca bir teklifi kanunî yapar
sınız. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında başka 
söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir. 

Bazı maddelerden alınacak istihlâk vergisine 
ait 2458 sayılı kanunun birinci maddesinin 

(B) fıkrasının tadiline ve bu kanuna bazı 
hükümlerin ilâvesine dair kanun 
MADDE 1 — 28 mayıs 1934 tarih ve 

2458 numaralı kanunun birinci maddesinin dört 
numaralı bendinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Diğer maddelerle mürettep olsun olmasın lâs
tik ayakkabılarının beher kilosundan 150 kuruş 
istihlâk resmi alınır. 

Lâstik çizmelerle potin ve mest üzerine giyi
len lâstik kaloş ve şosonlar bu resimden müstes
nadır. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Efendim, (Diğer maddelerle mürettep olsun 
olmasm lâstik ayakkabılarının) ifadesinden son
ra, (İthal veya imalinden) kelimeleri düşmüştür. 
Bu kelimeler ilâve edilecektir. Sonra son fık
ra da (Kaloş ve şosonlarm beher kilosundan elli 
kuru) şeklinde olacaktır. 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim, şoson deni
yor ve saire deniyor. Bu istisnadaki hikmeti an
layalım. Bunlar dahilde yapılmıyor mu ne olu
yor? 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— İstisna kalkıyor. Onu tashih ediyoruz. (Şo
sonların beher kilosundan 50 kuruş) diyoruz. 
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EMÎN B. (Eskişehir) — Onlar neye müstes

nadır, niye az vergi almıyor? 
ZİYA GECVHER B. (Çanakkale) — Efen

dim, mademki burada bir tashih yapıyoruz, 
adamakıllı yapılmasını bilhassa Mükerrem Bey
den rica ederim. (İthal) yerine (girmesi), (imal) 
yerine (yapılması) diyelim. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Muvafık. 

BÜTÇE E. REİSİ MUSTAFA ŞEREF B. 
(Burdur) — Efendim, son fıkra alelade bir ze
yilden ibarettir. Bunu, demin de arzetmiş ol
duğum veçhile, Maliye encümeni daha evvel çı
kardığımız istihlâk kanununa zeyil tarzında çı
karmıştı. Zeyil tarzında çıksaydı o kanunla el
li kuruş tesbit edilmiş, 150 daha, iki yüz olacak
tı. Bunun yüz elli kalması daha doğrudur de
dik, tadil şekline gittik. Halbuki tadil ettiği
miz fıkrada zaten bunlar için 50 kuruş resim 
konmuştu. Bu 150 den istisna edilmektedir. 
Fakat 50 kuruş resmi bakidir ki bu elli kuruş 
resme tâbi değil, dersek, evvelce çıkardığımız 
istihlâk kanunundaki elli kuruştan da istisna 
etmek lâzımgelir. Ona mahal vermemek için 
bunların beher kilosundan 150 kuruş resim alı
nır dedik (Muvafık sesleri). 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Yani eski 
50 dir, ikinci bir 50 kuruş değil. 

BÜTÇE En. REİSİ MUSTAFA ŞEREF B. 
(Burdur) — Eski 50 kuruştur. 

REİS — Son fıkra şudur. (Lâstik çizmelerle 
potin ve mest üzerine giyilen lâstik kaloş ve şo
sonların beher kilosundan 50 kuruş.) 

Maddeyi bu şekilde reye arzedediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 28 mayıs 1934 tarih ve 2458 
numaralı kanuna aşağıdaki hükümler ilâve edil
miştir : 

Halı (Seccade ve kilim dahil) mezkûr kanu
nun birinci maddesinin üçüncü bendinin (B) 
fıkrası hükmünden istisna edilmiştir. 

Halı ipliklerinin diğer mensucatta kullanıla
cak ipliklerden tefrikına ait tedbirleri Maliye 
ve İktisat vekâletleri müştereken tanzim ederler. 

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

Mukavelename için reylerini vermeyenler 
varsa reylerini versinler. Rey toplama muamele
si bitmiştir. 

MADDE 3 — 28 mayıs 1934 tarih ve 2458 
numaralı kanunun muvakkat maddesi mucibin
ce beyannamesi verilmeyen veya eksik verilen 
eşyanın vergisi, varidat idarelerince tahakkuk 
ettirilerek bir misil fazlasile tahsil olunur. 

HASAN VASIF B. ( İstanbul ) — İstihlâk 
vergisinin stoklara teşmili piyasada pek çok ka
rışıklıklar tevlit ettiği sonradan görüldü. Kanun 
ilân edildiği zaman çok kimseler haberdar ola
madı. Bu yüzden beyannamelerini vaktinde ye-

tiştiremediler. 48 saat zarfında fabrika ve t i 
carethanelerde mevcut mallan tasfiyeye imkân 
bulunamadı. Bnun için de vaktinde beyanname
lerini veremediler. 

Vaktinde yetiştirememiş ve noksan zuhur et
miş olan beyanname sahiplerini suçlu addedip 
te, birer misli cezaya tâbi tutmayı biraz hakka
niyete muhalif gördüm. 

Sonra bir diğer cihet te, piyasada bütün stok
ların tadadına imkân olmadığı için perakende
cilerin hariç tutulmasıdır. Kanunda yalnız top
tancılar bu vergiye tâbi addedildi. Binaenaleyh, 
piyasada hangilerinin toptancı, hangilerinin pe
rakendeci olduğu ihtilâf zuhuruna sebep oldu. 
Bu meyanda zuhur eden ihtilâfların bir çokları
na, bize çekilen telgraflarla şahit olduk. Pera
kendeci tüccarlar büyük te olsalar muaf tutul
dukları halde fabrikalar, en küçük imalâthanele
re varıncaya kadar stoklarının beyannamelerini 
vermeğe mecbur addedildiler. 

Halbuki ecnebi tüccarlar, yerli sanayii gözet
mediklerinden bu, yerli mallan için ağır bir 
darbe teşkil etmiştir. Daima yerli mallar hi
maye için tergip ve teşvikte bulunurken, vaze
dilen bu beyanname mecburiyeti, fabrikalar 
harici kalan mallar karşısında - muvakkat bir za
man için de olsa - rekabet edilemeyecek bir va
ziyet doğurdu. Meselâ İstanbulda mevcut olan 
müesseselerden Orozdibak, ayni zamanda pe
rakende de sattığından, vergiden muaftır. Fa
kat diğer taraftan Yerli mallar pazarı, Hereke, 
Feshane fabrikalarının bir şubesi addedil
diği halde, bunlar bile ecnebi malı karşısında 
rekabet edemeyecek bir vaziyete düşmüşlerdir. 

Diğer taraftan stok beyannamelerinin tesbiti 
ve kontrolü için, maliye memurları tarafından 
bütün müesseseler kontrol altına alındığı zaman 
pek çok yolsuzluklara gidilmek mecburiyeti hâ
sıl olacaktır. Çünkü yapılacak tetkikat esna
sında malları şu kadar kilo, şu kadar metredir, 

diye hesaplanması gibi bir takım ihtilâfların zuhu
runa meydan verildi Bunları tesbit ederken pek 
çok müşküller ve ihtilâflar zuhur etti. Bu se
beple maliye memurlarile mükellefler arasında 
daimî bir ihtilâf husule geldi. Belki de bir 
takım suiistimallere yol açmak ihtimali de var
dır. Yeni bir vergi teklif edilirken mümkün 
mertebe bunun ağırlığını hissettirmemek için 
kolaylıklar gösterilmesi lâzım olduğu halde, 
bu verginin ilk defasında bütün stoklar üze
rinden alınması, ağır bir şey teşkil etti. Sonra, 
bütün mevcutlarının üç ayda vergilerinin tedi
yesi de mecburî addedildi. Halbuki bir tica
rethane, bir fabrika bütün mevcudunu üç ay
da satamayacağı için satmadan vergisini teda
rik mecburiyetinde kaldı. 

Tabiî bu müşkülât karşısında bu mükellef
ler bocaladılar. Onun için, fabrikaların bu ka
nundan hariç tutulması için, bir maddei kanu-
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niye teklif ettim. Bu teklif Muhtelit encümen
de iki, üç haftadır duruyor. Diğer taraftan 
cezaya ait kısımlar Maliye ve Bütçe encümen
lerinde ayrı ayrı tetkik edilerek buraya geldi. 
Esas kanun Muhtelit encümenden geçtiği halde, 
bu kısmın geçmemesi zannederim usule de muha
lif olur. Onun için bunun tefrikile, teklif et
tiğim fıkrai kanuniye ile beraber Muhtelit en
cümende tetkiki için bir takrir takdim ediyo
rum. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) —Mevzu ile 
alâkası yoktur, bu ceza meselesidir. 

HASAN VASIF B. (istanbul) — Stoklar 
hakkındadır. O da stoklar hakkmda olduğu 
için, Muhtelit encümenden esası geçmiş olduğu 
için, bunun da Muhtelit encümenden geçmesi 
lâzımdır. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, bende
niz, Vasıf Beyefendinin mütaleasmm, şimdiki 
bu maddei kanuniyeye şümulü olmadığı kanaa
tindeyim. Bu madde ayrıca stok malların be
yannamesini vermeyenler için iki misli bir ce
za almrr dive bir maddedir. Kanun da neşre
dilmiştir. Falan fabrika bunu duymamıştır. 
Cehaleti kanuniye mazeret sayılmaz. Bundan 
dolayı elbette kanuna göre hareket etmeyenlerin 
ceza vermesi lâzımdır. Madde doğrudur. Va
sıf Beyefendinin mütalealarmm bu madde ile 
alâkası yoktur (AlkışlarV 

Yüksek Reisliğe 
Üçüncü maddenin Muhtelit encümene sev-

kedilerek stoklar hakkmda teklif eylemiş oldu
ğum fıkrai kanuniye ile beraber müstacelen mü
zakeresinin tahtı karara almmasrnı arzeylerim 
efendim. 

İstanbul 
H. Vasıf 

REİS — Takriri reye arzediyorum. Kabul eden
le r . . . Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
le r . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri me
murdur. 

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

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İspar
ta) — Reis Beyefendi, kanunun heyeti umumi-
yesi reye konmadığı için ufak bir tashih arzede-

ceğim: « Ceza kısmı bir hazirandan muteber
dir » demek lâzımdır. Yani ( Bu kanunun üçün
cü maddesi 1 haziran 1934 ve diğer maddeleri 
neşri tarihinden muteberdir) denecektir. 

REİS — Efendim, 4 üncü maddenin tadili 
teklif ediliyor. Bu teklifi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini acık reye arzediyorum. 
Gelen evrak meyanında ruznameye almması 

kabul edilenlerin müzakeresine başlıyoruz. 
4 — Niğde mebusu Faik Beyin, belediye ka

nununun 15 inci maddesinin 26 ncı fıkrasına mü-
zeyyel 2/114 numaralı kanun teklifi ve Dahiliye 
encümeni mazbatası 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçilme
sini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dahiliye vekili Bey buradalar mı? (Yok ses
leri). O halde tehir ediyoruz efendim. 

5 — 12 mayıs 1926 tarih ve 840 numaralı ka
nunun 2 nci maddesine bir fıkra tezyiline dair 
olan kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında 1/1078 numaralı kanun lâyihası 
ve Hariciye ve Dahiliye encümenleri mazbata
ları. 

REİS — Hariciye vekili Bey namma kimse 
var mı efendim? (Yok sesleri). O halde bunu da 
tehir ediyoruz. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Reis Beyefendi; 
saat henüz 16, vekil beyefendiler burada bulun
makla mükelleftirler. Bu çok müstacel bir ka
nun lâyihasıdır. Beynelmilel Parlâmentolara 
iştirak edecekler hakkındadır. Şimdi celse ta
til edilerek lütfen telefon buyurursunuz, bir 
saat sonra tekrar müzakereye başlayabiliriz. 

REİS — Heyet bekleyemez efendim. 
Rey vermeyen var mı efendim? Rey toplama 

muamelesi bitmiştir. Reylerin neticesini arze
diyorum : 

Beynelmilel yardım birliği mukavelesine ba
zı ilâveler yapılması hakkındaki kanun lâyiha
sına kabul etmek suretile (180) rey verilmiştir. 
Kanun (180) reyle kabul edilmiştir. 

Bazı maddelerden almacak istihlâk vergisine 
dair kanunun tadiline dair kanun lâyihasına 
(168) zat rey vermiştir. Kanun (168) reyle ka
bul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka bir şey 
yoktur. Cumartesi günü saat 15 te toplanmak 
üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,20 



I : 7 4 28-6-1934 C : 1 
Beynelmilel yardım birliği mukavelesine bazı ilâveler yapılması hakkındaki 

kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Adana 
Ali Mûnif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade îzzet B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
îsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rasira Serattaroğlu B. 
Rifa tB. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Numan B. 

Aydın 
Abidin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
îsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
180 
180 

0 
0 

: 137 
0 

/ Kabul edenler J 

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

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çanktrı 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B, 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 

Giresun 
Ilışan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

içel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Ali B. 

Ali Rana B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayruilah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B 

izmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Muhittir Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B, 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Ktrşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B, 
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Kocaeli 
AliB. 
Kemalüttin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Memet B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuİtalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B . : 

Manisa 
Dr. Saim B. 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Kardhisar 
Ali B. ( V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

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

Antalya 
Dr. Nazif i Şerif B. 
Haydar B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. (î. Â.) 
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Osman B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

Aydtn 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Talisin B. 

BaUkesir 
Ali Şuuri B. 
Kâzım Pş. (M. Rs.) 

Bayatıt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfla B. 
İsmail Hakkı B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Emin Fikri B. 
Esat B. (R. V.) 
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Tîize 

Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

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

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
tsmet B. 
Klünir B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 

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

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Mahmut Rasim B. 
Tokat 

Mustafa Vasfi B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

TJrfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Rifat B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

•^Ğâzi Antep 
Kılıç Ali B. 
NööB. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Basan Fehmi B. 

istanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 

-Ö 

rak ! Reye ist'irak etmeyenler J 
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Hamdi Mustafa B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. T. Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdı* B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

Kars 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. '' 
Halil B. 
Muhtar B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. (Mezun) 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Kâzım B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Muhlis B. (V.) 
Naşit Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. (1. Â.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kıhcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun) 
Galip B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B-
Ali Canip B. 

Rize 
Hasan Cavit B. (Mezun) 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil HulM B. 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 

Yusuf Kemal B. 
Stvas 

Necmettin Sadık B. 
Şebin Karahisar 

Sadri Maksudi B. 
Tekirdağ 

Cemil Bs 
Faik B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Nâzım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Ceiâl Sahır B. 
Halil B. 
Hasan B. 
RajrTp B. 

«••<» 

Bazı maddelerden al ınacak istihlâk vergisine ait kanunun tadiline dair kanuna 
verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

• 317 
: 168 
: 168 

0 
0 

149 
0 

/ Kabul edenler J 
Aksaray 

Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 

Eş 
Ra 
Şal 

Dr 

Ankara 
ref B. 
sim Serattaroğlu B. 
dr B. 

Antalya 
. Cemal B. 

Numan B. 
Aydtn 

Abidin B. 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
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Balıkesir 

Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
ibrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
îhsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

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

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi ü. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B, 

Çankırı 
Rıfat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
tsmal Kemal B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B, 
Zülfü B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gûmûşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B, 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
AliB. 
Ali Rana B. 
Hasan Vasıf B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza Bt 
Yaşar B. 
Ziyaettm Karamursal B 

İzmir 
Kâmil B. . 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Raihmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbraihim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. | 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Haziım B. 
Refik B. 
SırrıB. 

Kütahya 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Hâşim B 
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Sıra Kfi 2 6 6 
Vergi bakayasının tasfiyesi ve mükelleflere bazı kolaylıklar 

gösterilmesi hakkında 1/866 mımarakkamrı tâythast ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

7". C. 
Başvekâlet hf/f-1034 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: Ö/489 

% B, J& W, Yüüssefe &eisliğü)£ 
Vergi bakayasınm tasfiyesi ve «rak*ilerte*»e bazı kolaylıklar gösterilmesi hakkında Maliye ve

kili iğmee hazırlanan ve İcra Vekiller* Heyetinin 28-H-1934 toplanışında Yüksek Meelise arzı 
kararlaştınlafi kanuu lâyihası esbabı mucîbesile binekte Yüksek huauıHarırıa sunulmaştur 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Hesap kayitlerinde, Devletin, bilûmum vergi ve resimlerle sair varidat bakayası olarak, 1933 
malî senesinde 120 500 000 lira raddesinde mühim bir miktarda alacağı görülmektedir. Bu baka
yadan 20 600 000 lirası arazf, 15 149 000 lirası bina, 5 000 000 lirası hayvanlar, 14 750 000 li
rası kazanç, 2 917 000 lirası muamele vergilerine ve 37 265 000 lirası da mülga vergilere aittir. 
Umumî yekûn içinde, 6 464 000 lirasını kazanç, muamele ve eğlence ve hususî istihlâk gibi ba,zı 
vergi ve resimlerin misil ve teahhur zam cezalan ve mütebakisini de sair emvali umumiye baka
yası teşkil etmektedir. 

Bakayadan, Cumhuriyetin ilânı tarihine kadar geçen senelere ait olanlardan mühim bir kismı, 
muhtelif hâdiseler ve sebepler dolayısile, hakikî mükelleflerinin veya mahalli istifalarının bulun
malarında son derece güçlük çekilen «mebaliğ olduğu gibi bir kısmı da, Millî savaşlar sırasında 
acil ihtiyaçları karşılamak üzere o devreye ve bir defaya mahsus olarak konulan mükellefiyeti 
nakliyeyi askeriye, muafiyet ve müecceliyeti askeriye ve harp »vergisi gibi muvakkat mahiyet

teki fevkalâde yergilerden ve diğer bir kısmı ise aşar, mahsulâtı arziye, umumî istihlâk ve temet
tü vergileri gibi mülga vergilerden terekküp etmektedir. 

Misil ve teahhur zamları gibi cezaî mahiyetteki bakayaya gelince; bunlarjn ekserisi, kasang, mu
amele, veraset ve intikal ve eğlence ve hususî i&tihlâk vergileri gibi 1926 senesinden sonra tesis 
edilen vergilere taallûk eylemekte ve bu zamlardan bir miktarı da, yeni ihdas edilen vergiler ka
nunlarının hükümlerine, mükelleflerin lâyikile nüfuz edememelerinden tahaddüs eylemiş bulun
maktadır. 

Tahsilat seyirlerine gelince: 
Seneden seneye devrolıman badyadan tersane bir miktar tahsilat yapjldjğı görülür. Amcak 

1929 - 1932 malî seneleri içinde Dewletin, devredilen bakayadan olan alacağı ile bu bakayadan 
mezkûr senelerde yapılan tahsilat miktarlarının mukayesesinde, umum bakayadan vasatî bir 
hesapla senede % 6,97 aisbetinde tahsilat vaM olduğu, ve bir »ene evvelki haliye vergileriaden tah-
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sil edilemeyerek ertesi seneye devredilen bakaya ile umum bakayadan yapılan tahsilatın mukaye
sesi halinde umum bakaya tahsilâtma göre bu kısım bakayanın % 46, 12 derecesinde bulunduğu 
anlaşılır. 

Mülga vergiler bakayası tahsilâtına gelince: 
1933 malî senesine mülga vergilerden (37) milyon lira bakaya devredilmiştir. Bu bakayadan : 

1929 senesi içinde 154 000 
1930 » » 635 000 
1931 » » 383 000 
1932 » » 161 000 

Ceman 1 333 000 lira tahsil edilmiştir. 

Bu dört senelik tahsilat yekûnunun mütahakkak bakaya ile mukayesesinde dört senede ya
pılan tahsilat mecmuunun nisbeti tahakkukata nazaran % 3,6 derecesinde kaldığı ve senelik tah
silatın vasatisi, tahakkukatın yüzde birine bile çıkamadığı anlaşılmaktadır. 

Bakayanın, arzedilen bu vaziyet ve mahiyetlerine göre bir kısmının terkini ve bir kısmı 
için de tahsillerini temin edecek ve mükelleflere tediye kabiliyetlerini tahrik edecek bir tertip 
dairesinde bazı tahfifler ve müsaadekârllklar ibrazı suretile mevcut bakayanın tasfiyesini te
min edecek ve tahsilat işine daha müsait bir veçhe verecek bazı tedbirlerin alınması faideli 
olacaktır. 

Filhakika, bakaya da olsa, vergi terkin etmenin manevî mahzurları aşikârdır. Su kadar 
ki, alacakların, yukarıda zikredilen, menşe ve mahiyetleri ve memleketin bu günkü sıkıntılı 
vaziyeti ve bilhassa bu müsaadekârlrklarm Cumhuriyetin 10 uncu yıl dönümü münasebetile alı
nan umumî tedbirler meyanında yer bulacağı nazarı dikkate alınırsa, düşünülen manevî mah
zurlara rağmen böyle bir tarzı tesviyenin kabulü şayanı terviç bulunmaktadır. 

Bu tarzı tesviye, ayni zamanda, hesap kayitleri üzerinde lüzumlu bir tasfiye ve ıslah ya
pılmasını temin eyleyeceği gibi gösterilen tahfifler, borçlarını vermek arzusunu besleyen 
mükellefleri tediye kabiliyetile mütenasip bir borç karşısında bulundurarak borçlarını tasfi
ye ettirmelerine imkân verecektir. Velhasıl bu tasfiye ve tahfifler, tahsilat işleri için yeni 
bir tahrik vesilesi vücude getirecek ve tahsilat teşkilâtını, pürüzlü ve çok eski senelere ait 
alacaklar peşinde koşmaktan kurtararak mesailerini, hal seneleri vergileri tahsilâtına hasret
melerine ve daha müsmir sahalarda sarfeylemelerine müsait bir vaziyet ihdas ederek tahsilat 
işlerinin daha muntazam yürümesine ve daha iyi neticeler husule getirmesine yardım edecektir. 

Bu umumî menafiin vergi terkini hususunda tasavvur olunan mahzurlara tekabül edecek ka
dar ehemmiyeti haiz bulunduğu da aşikârdır. 

Arzolunan mülâhaza ve faidelerden mülhem olarak lâyiha ihzar olunmuştur. Lâyihada ta
kip edilen esaslar berveçhi ati telhis olunur: 

1 — Tevali eden harpler, istilâlar, yangınlar gibi sebeplerle 1339 senesinden evvelki ku
yudat bugün için sahih ve salim bir mahiyet ve manzara arzetmediği gibi, o devreye ait baka
yanın müfredatını ve mükelleflerin isimlerini bulabilmek te iktiham edilemeyecek derecede güç 
bulunduğundan 1339 malî senesi nihayetine kadar bilcümle vergi ve resimler bakayası terkin 
edilmiştir. Şu kadar ki (mükelleflerden tahsil edilmiş veya karşılığı alınmış olan iltizam be
delleri terkin mevzuu haricinde tutulmuştur. 

Harp kazançları vergisi bakayası, muayyen ve mahdut eşhas zimmetinde, toplu mebaliğe 
taallûk etmesi ve emeksiz kazanılmış servetleri istihdaf eylemesi itibarile bunlar da terkin 
hükmünün şümulü haricinde bırakılmıştır. 

Halen, emanet aşarı olarak köylü üzeıinde zimmet görünen mebaliğin ve onu istihdaf eden 
mahsulâtı arziye vergisi bakayasının yukarıda yazdı esbap ve mülâhazata binaen bilâkayit ve 
kamilen terkini münasip görülmüştür. 

Kezalik, ancak bir sene yaşayan ve tatbik kabiliyeti olmadığı anlaşılarak ilga edilen mak-



tu vergi ile harp senelerinde ihdas edilen harp vergisi bakayasının da kamilen terkini ciheti
ne gidilmiştir. 

Rüsumu (bahriye kanununa merbut tarife mucibince kayık ve mavnalardan alınmakta olan 
ve esasen kazanç vergisi kanunu ile ilga edilmiş bulunan şehriye rüsumu bakayasının da, mü
kelleflerini ibulmak ve tahsilini temin etmek hususlarında .gösterdiği müşkilât nazarı dikkate 
alınarak tamamen terkini terviç edilmiş ve badema bu vergilere ait kanunların, meri oldukları 
tarihlerdeki senelere ait ıhâdiseler vesilesile de olsa, bu vergilerden tahakkukat yapılmaması
nın lâyihada tasrihi cihetine gidilmiştir. 

2 — Bakayanın tasfiyesini teminen mükelleflere gösterilecek tahfifler itibarile Hazine alacaklarr, 
A- Mülga vergilerle bu vergilere ait zam ve para cezaları ve ihale aşarı ve sair iltizam bedel

leri; 
B - Mülga umumî istihlâk ve eğlence ve hususî istihlâk vergisi bakayası, 
C - Elyevm alınmakta olan vergilerden arazi, bina ve hayvanlar vergileri; 
D - Kezalik elyevm cari vergilerden kazanç, muamele vergilerile 24 mayıs 1930 tarihli ve 1629' 

numaralı kanun mucibince tahakkuk ettirilen eğlence ve hususî istihlâk vergilerile damga resmi, 
oyun alâtı gibi bazı vergi ve resimlerle bu vergilerin misil ve teahhur zamları ve Hazinenin huku
ku şahsiye mahiyetindeki para cezaları; 

Olmak üzere dört grupa ayrılmıştır. -
Bunlardan (A) işaretli grupa dahil olanların mahiyet ve menşeleri itibarile daha fazla bir mü-

saadekârlığa nail edilmeleri tensip olunmuştur. 
(C) Grupuna dahil arazi ve Ibina vergilerine ait bakayanın, mahalli istifalarının mevcudiyeti 

nazarı dikkate alınarak ve bilhassa toprak sahiplerine borçlarını ödemelerine imkân verecek bir mü-
saadekârlık gösterilmesinde faide mülâhaza edilerek mezkûr vergilerden 1932 malî senesi niha
yetine kadar arazi vergisi bakayasının sekiz ve bina vergisinin de dört senede ve hâl senesi vergile
rile birlikte müsavi taksitlerle ve uzun vadelerle istif asile bu kısım borçlulara, şeraiti hazıra kar
şısında borçlarını ödemek imkânlarını vermek münasip görülmüştür. 

^C Bu kısım mükelleflerin borçları için mukassatan tahsil edilmek üzere bir imhal yapılırken borç
larını miatları gelmezden evvel ödeyecek mükelleflere de borçlarından münasip miktarlarda tenzilât 
icrası suretile bir müsaadekârlık ibraz edilmiştir. 

Hayvanlar vergisi, bakayasının bina ve arazi vergileri gibi muayyen taksitlerle tahsil olunmağa 
mütehammil bulunmadığı ve bu bakayadan bir kısmı da zam cezalarından terekküp eylediği nazarı 
dikkate alınarak bu vergiye ait Devlet alacaklarını 1934 ve 1935 senelerinde nakten ödeyenlerin ver
gilerinin asıllarından bir kısmı ile zam cezalarının tamamının terkini uygun görülmüştür. 

D • İşaretile gösterilen vergi ve resimler bakayasından borçlu olan mükelleflere de diğer fıkra
larda yazılı olanlara nazaran daha hafif olmakla beraber tayin edilen müddetlerde tallûkuna göre 
vergilerin asıllarını ödedikleri takdirde misil zammı ve hukuku şahsiyeden madut para cezalarının ter
kini suretile kolaylık gösterilmiştir. 

B. işaretli fıkrada gösterilen umumî ve hususî istihlâk vergilerinden mütehakkak bakayaya ge
lince: 

10 şubat 1926 tarihli va 735 ve 13 şubat 1926 tarihli ve 737 numaralı kanun ile zeyilleri mucibince 
tahakkuk etmiş olan bu vergilerden müterakim Hazine alacakları, alâkadar müesseseler tarafından vak-
tile müşteriden tahsil edilmiş olduğu halde tediye edilmemiş mebaliğden terekküp etmektedir. 

Bu itibarla mezkûr vergilere ait bakaya, diğer mülga veriglerden müterakim bakayadan mahi
yetçe farklı görülerek ayrıca hükme bağlanmıştır. 

3 — io şubat 1926 tarihli ve 735 numaralı kanun mucibince mütehakkak umumî istihlâk vergisi 
bakayasından doğan Hazine alacaklarından mühim bir kısmı mezkûr kanun ile müzeyyelâtınm cari 
olduğu zamanlarda bazı müesseseler tarafından gizlenmiş ve yapılan teftiş ve tetkikler neticesinde 
meydana çıkarılmış vergilerle bu vergilere ait zam cezalarından terekküp eylemektedir. 

735 numaralı kanunun 12 nci maddesi hükmüne göre umum istihlâk vergisi mükelleflerin
den bir kısım muamelelerini deftere kaydetmemek veya eksik kaydetmek suretile vergi ziyama mey-
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dan vörecek harekette bulunanların gizledikleri vergilerin iki kat olarak istifa edilmesi icap ediyor
du. Bu hususta yapılacak tebligat üzerine mükellef nzasile tediyatta bulunmayacak olursa sulh 
mahkemesine ve hu mahkemelerin bulunmadığı yerlerde asliye mahkemesine müracaatla Hazine 
haklarının istifası lâzım geliyordu. 

Mezkûp 735 numaralı kanunun yukarıda yazılı hükümlerinin tatbikatta bazı müşkülâtı ve teeh
hürleri mııeip olduğu görülerek ahiren mezkûr kanuna zeyledilen 9 haziran 1926 tarili ve 924 
numaralı kanunun 9 uncu maddesile tadil edilmiş ve mezkûr verginin gerek asıllarının ve gerek 
zam ve para cezalarının tahsili emval kanununa tevfikan istifası esası kabul olunmuştur. 

Malûm olduğu üzere umumî istihlâk vergisi pek mahdut bir zamana münhasır olarak istifa edil
miştir. 

Mezkûr kanunun hükümlerinin cari olduğu zamanlarda kanuna muhalif olarak satışlarını def
tere noksan geçirmek veya hiç geçirmemek suretlerile Hazine haklarını gizleyen müesseseler pey
derpey yapılan tetkik ve teftişlerle meydana çıkarılmıştır ve bu suretle tahakkuk ettirilen ver
gilerle zam ve para cezalarının yukarıda yazılı 924 numaralı kanun mucibince tahsili emval kanu
nu hükmüne tevfikan tahsillerine teşebbüs edilmiştir. Bu teşebbüsat karşısında vergilerini gizlemek 
suretile Hazine haklarını kaçırmak emel ve arzusunu besleyen bir kısım mükellefler tarafından mu-
ah'haran ihdas edilen muamele vergisine ait 1039 numaralı kanunun 14 üncü maddesi hükmüne is
tinaden bu suretle ımütehakkak umumî istihlâk vergisi ile para cezası ve misil zamlarcnm tahsili 
için yine sulh mahkemelerine müracaat edilmesi lâzrmgeleceği iddiasile mahkemelere müraeaatte 
bulunularak idarî icra mercileri tarafından tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan yapılan 
takibata karşı meni müdahale kararı almak isafaânlarını elde etmişlerdir. 

Mehakimin, bu içtihat ve kararları üzerine Hazine haklarının istifasını teminen malî idareler 
tarafından sulh mahkemelerine müracaate başlanılmış ise de o sırada 1039 numaralı muamele ver
gisi kanununun 21 - VII - 1981 tarihli ve 1860 numaralı yeni -muamele vergisi kanunu ile tadil edil
miş olmasına ve evvelki kanunu istihdaf eden yeni kanunda dahi muamele vergisi ile zam ceza
larına karşı vukubulacak itirazların tetkik mercileri değiştirilerek tetkik salâhiyeti idarî mercilere 
intikal etmiş ve bu suretle mütehakkak vergi ve cezaların tahsili emval kanunu mucibince tahsili 
kabul edilmiş bulunmasına mebni umumî istihlâk vergilerinin tahsili için mal daireleri tarafından 
vaki olan müracaatler sulh mahkemeleri tarafından yeni kanunun ihdas ettiği hükümlerine nazaran 
vazif esMik kairarile reddedilmiştir. 

Umumî istihlâk vergisini gizleyen, ve bu suretle hüsnü niyetleri çok meşkûk bulunan müessese
ler namına, ait olduğu kanunlara göre tahakkuk ettirilen ve miktarı ehemmiyetli bir yekûna ba
liğ olan vergi ve misil zamları, mehakimin muhtelif içtihatları karşısında ve mercisizlik yüzün
den bu güne kadar yapılan bütün teşebbüs ve takiplere rağmen tahsil edilmeyerek halile kal
mıştır. Verginin, mahiyeti ve tarzı istifası itibarı ile vaktile müşterilerden . tahsil edilmiş olması 
lâzımgelen ve Hazineden kaçırılmak istenilen Devlet haklarının, sırf içtihat farklarından doğan ve 
usule taallûk eden sebeplerle mükellefler zimmetinde kalması hiç bir suretle şayanı tecviz görüle
meyeceği «gibi sui niyet erbabının cesaretini arttıracak ve diğerlerine fena misaller teşkil edecek 
bir vesile ihzar edeceği de derkârdır. 

İşte, işin geçirdiği safhalar ve arzolunan esbap ve mülâhazalar karşısında bu vergi ve cezaların 
tahsillerini temin için bu hususta mükellefler tarafından vaki olacak itirazların tetkik mercile
rinin bir hükmü mahsus ile yeniden tasrih edilmesi zarurî görülmüş ve yukarıda yazılı umumî 
istihlâk vergisi kanunları hükmüne göre tahakkuk etmiş olan umumî istihlâk vergrlerile misil 
zamlarının tahsili emval kanununa tevfikan tahsil edileceği ve bu hususta vaki olacak itirazla
rın Şûrayi devletçe tetkik olunacağı keyfiyetleri lâyihaya ilâve edilmiştir. 

Badema, bu kanunlara müsteniden tahakkuk yapılmaması ve bu suretle merci ihtilâfları yüzün
den bu güne kadar tahsili teahhur eden umumî istihlâk vergilerile zam cezalarından borçlu olan 
mükelleflerin de diğer borçlular gibi umumî istihlâk vergileri bakayası için münderiç kolaylıklar
dan istifade etmelerinin lâyihada tasrihinde faide mülâhaza olunmuştur. 

4 — Memleketimizde arazi vergisi; 1340 senesinden sonra yeni rayiçlere göre tahrir gören yer-
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İefde umumî tahrirlerde biçilmiş kıymetleri üzerh den ve 1340 senesinden sonra umumî tahrirleri ya
pılmamış olan yerlerde ise, 1331 senesinde kayitli kıymetlerinin altı misli üzerinden alınmaktadır. 

1340 senesinden sonra yapılmış olan umumî tahrirlerde, tahmin edilen kıymetler, o zaman ara
zi kıymetlerinin yüksekliği yüzünden bu günkü rayiçlerle mukayese edilirse vaziyetin tabiî icabı 
olarak yüksek bulunduğu ve verginin ağırlaştığı aşikârdır. 

Filhakika, 1833 numaralı arazi vergisi kanununun müzakeresi sırasında bu nisbetsizliklerin iza
lesi çaresi düşünülmüş ve kanuna ilâve edilen üçüncü muvakkat madde ile bu suretle umumî tah
rirleri iera edilmiş olan yerlerdeki araziye biçilen kıymetlerin en az % 20 nisbetinde fazlalığı iddiasile 
mükelleflerin hususî tadilât talebinde bulunma hırını teminen iki senelik bir müddet verilmiştir. 

Ancak bu madde hükmünden bir kısım mükellefler kâfi derece istifade imkânını bulamamış ve 
tayin edilen müddet dahi bitmiştir. 

Binaenaleyh, bu vaziyetin sureti umunıiyede ıslahını teminen 1340 senesi ile ondan sonraki se
nelerde tahrirleri yapılmış yerlerdeki arazi kıymetlerinden sureti umumiyede % 40 nisbetinde 
bir tenezzülün vukuu kabul edilerek seyyanen bu kıymetlerden % 40 yüzde kırkının tenzili ile ver
gilerine matrah ittihaz edilmesi muvafık görülmüştür. 

Yukarıda arzedilen tenzilât ile mezkûr muvakkat madde ile istihdaf edilen maksat ve gaye hâsıl 
olmuş ve arazi vergisi kanununun hususî tadilâta dair ola nahkâmı esasiyesi de kemakâıı mahfuz 
bulunmuş olacağına nazaran müddeti hitam bulmuş olan mezkûr muvakkat madde hükmüne tevfi
kan yapılmış olan müracaatlerin ve bu müracaatlere müsteniden ittihaz olunan kararların hüküm
süz addolunması da lâyihaya ilâve edilmiştir. 

5 — Bilâ vasıta vergilere munzam kesirlerin asıllarile tevhidine dair olan 1454 numaralı ka
nunun meriyete girdiği tarihten evvelki senelerde arazi, bina, hayvanlar ve kazanç vergilerine mun
zam kesir halinde ayrıca tahakkukları yapılan vilâyet, idarei hususiye ve belediye, maarif ve iane 
hisselerinden müterakim bakayanın da asıllarile tevhit edilerek vaki olacak tahsilattan 1929 sene
lerinden sonraki vergilerde olduğu gibi mezkûr kanunda yazılı nisbetlerde hisse tefriki, hesap kayit-
lerinin tasfiyesi ve işlerin sadeleştirilmesi noktai nazarlarından muvafık görülerek lâyihaya ilâve 
olunmuştur. 

6 — Emvali metrukeden muhacir ve mübadillere teffiz olunan, gayrimenkul emvalden bazıları, 
evvelki sahiplerinin aşar ve sair iltizamından veya kefaletinden Hazineye borçlu olmalarından dola
yı merhun veya mahcuz bulunmaktadır. Bu suretle mahcuz ve merhun malların satılarak bunlara 
taallûk eden Hazine haklarının istifası icap etmekte ise de, esasen bu gibi emvalin evvelki sahiple
rinin borçları miktarı tenzil edildikten sonra bakiyesi teffiz edilmiş veyahut hu kabîl emval teffiz 
harici bırakılmamış olmasına binaen bu suretle muhacir ve mübadillere teffiz edilmiş olan gayri-
menkullere teffiz tamam olduktan sonra, Hazine haklarının istifası için satılması iskân ve tef
fiz olunan şahısların kanunen tasdik edilmiş haklarını izale mahiyetini iktisap edecektir. 

İskâna müteallik son mevzuat, mübadil ve muhacirlere verilmiş olan gayrimenkullerin uhdele
rinde ipka olunarak istirdat edilmemesini âmir bulunduğuna göre böyle 'bir tarzı hareketin ihtiyar ve 
tatbiki bu son mevzuat ile istihdaf edilen maksat ve gayeye de uygun düşmeyecektir. 

Bu esbap ve mülâhazalara mehni mübadil ve muhacirlere teffiz edilmiş olan gayrimenkuller 
üzerindeki rehin ve hacizlerin kaldırılması ve başkaca mahalli istifası bulunamayan Hazine alacak
larının da kayitlerinin terkini zarurî görülmüştür. 

7 — Vergi bakayasının tasfiyesi için mükellefler lehine bazı müsaadekârlıklar kabul edilirken ile
ride bakayanın terakümüne mâni olacak bazı tedbirlerin alınması ve tahsil işlerinin kolaylaştırılması da 
narazı dikkate alınarak-

A - Miadında borcunu vermeyen mükellefler için kanunlarında sarahat bulunmayan vergilerden de 
diğer vergiler gibi % 10 yüzde on nisbetinde bir teahhur zammı tatbiki ve birinci taksit müddeti 
zarfında senelik vergilerini toptan tediye edecek mükellefler hakkında da bazı menafi temin edilme
si düşünülerek bu suretle tediyatta bulunanların vergilerinden % 5 yüzde beş tenzilât icrası; 

B - Devletin ve mahallî idarelerin vergi ve resimlerden doğan alacaklarının rehinli alacaklar 



hakkındaki umumî hükümler mahfuz kalmak üzere sair alacaklara karşı mümtaz olduğunun lâyihada 
beyanı, 

C - Kanunu medenimizin gayrimenkul mükellefiyetine ait hükmü ile vergi kanunlarımızın ver
ginin talep edileceği şahsı tayin eden hükümleri arasında tatbikat sahasında bir insicam vücude 
getirilmesini teminen, satılan gayrimenkulun satış tarihine kadar vergilerinden fariğin şahsan 
mesuliyetinin devam etmesi mahfuz tutularak, satılan gayrimenkulun de teminat addedilmesi, 

D - Vergi kanunlarında tahsil için mevzu müruru zamanların katı ve tatil sebepleri gösterilme
miş olması tatbikatta bazı ihtilâfların zuhuruna meydan verdiğinden mükellef lehine olarak bu ci
hetin zikri lâyihada tasrih olunmuştur. 

E - Umumhane, bar, dans yeri, pansiyon, gazino, birahane gibi sefahat ve eğlence yerlerini işle
tenlerden ekserisinin gerek müessesenin ve gerek memur ve müstahdemlerinin kazanç vergilerinden 
olan borçlarını vermemek ve alacağın istifasını teminen yapılacak kanunî takiplerden de kendilerini 
kurtarmak maksat ve emellerde bu müesseselerdeki emval ve eşyaları ya ahara rehin ve temlik eyle
mek veyahut üçüncü şahıslardan isticar etmiş vaziyetlerde göstermek ve bazan da müesseseleri 
üçüncü şahıslara devreylemck suretile muvazaa ve hile yollarına saptıkları görülmektedir. 

Ayni zamanda; bu kabîl müesseselerin hakikî sahipleri kendilerini gizleyerek serveti şahsiyeden 
mahrum kimseleri sahip göstermekte ve bu suretle hem yapacakları muvazaa ve hileleri kolaylaştır
mak hem de Devlet haklarının istifasını temin için tahsili emval kanununa mevzu tazyik ve hapis 
hükmünün tatbik sahasında tesirini azaltmak imkânlarını elde eylemektedir. 

Maahaza, Devlet hakkını vermemek maksadile yapılan bu gibi muvazaaların ve hilelerin önüne ge
çilmek ve Devlet haklarının istifasını temin edeeektedabirden olmak üzere zikrolunan müesseseleri iş
letenlerin kazanç vergisinden olan borçlarının tahsili temin olunmak için bu müesseseler dahilindeki 
emval ve eşya ve malzemenin mezkûr vergiden olan borçlarına karşı bir teminat hükmünde addolun
ması tensip edilerek lâyihaya ilâve edilmiştir. 

V 

HÜKÜMETİN TEK T J Fİ 

Vergi bakayasının tasfiyesine ve mükelleflere 
bazı kolaylık gösterilmesine dair kanun 

projesi 

MADDE 1 — Cumhuriyetin ilân edildiği 1339 
malî senesi nihayetine kadar seneler için Devle
te, hususî idarelerle, belediyelere ait tahakkuk 
etmiş vergi ve resim ve harçlarla kesri munzam
ları ve hukuku şahsiye mahiyetindeki para ce
zalan ve vergi tezkeresi esmanı bakayasının ka-
yitleri terkin olunur. 

Harp kazançları vergisi ile ihale aşan ve 
sair iltizam bedelleri bakayası hakkında aşağı
daki maddelerde yazılı hükümler tatbik olunur. 

MADDE 2 — Mülga vergilerden : 
A - 18 nisan 1338 tarihli ve 223 numaralı ka

nun ile bu kanuna müzeyyel 22 nisan 1340 ta
rihli ve 503 numaralı kanun hükmüne göre alı
nan mükellefiyeti nakliye! askeriye: 

B - 2 mayıs 1338 tarihli ve 228 numaralı ve 
20 temmuz 1338 tarihli ve 246 numaralı ve 15 

nisan 1339 tarihli ve 331 numaralı ikinci avans 
kanunu hükümlerine göre alınan müecceliyeti 
askeriye, 

C - 21 temmuz 1330 tarihli ve 139 numaralı 
kanun hükümlerine göre alınan muafiyeti aske
riye; 

D - 17 şubat 1341 tarihli ve 552 numaralı 
kanun mucibince alınan mahsulâtı arziye vergi-
lerile; 

E - 8 şubat 1926 tarihli ve 733 numaralı ka
nun mucibince alınan maktu vergilerden; 

F - 15 nisan 1338 tarihli ve 216 numaralı ka
nuna merbut tarife mucibince kayık ve mavna
lardan alman mülga şehriye rüsumundan; 

H - Mülga aşar nizamnamesine göre tahak
kuk eden emanet aşarından; 

1340 senesile ondan sonraki malî senelerde 
tahakkuk ettirilerek halen bakaya görünen Dev-
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let alacaklarının da kayitleri terkin olunur. 
Bundan sonra mezkûr kanunlar mucibince ta
hakkuk yapılamaz. 

MADDE 3 — 1932 malî senesi nihayetine ka
dar: 

A - 14 kânunuevvel 1335 tarihli kararname 
ve 25 teşrinievvel 1336 tarihli ve 43 numaralı 
kanun ile 23 ağustos 1338 tarihli ve 251 numa
ralı zeyli mucibince 23 nisan 1336 tarihinden 
sonra tahakkuk ettirilmiş olan harp kazançları 
vergisi ile misil ve teahhur zamları bakayasın
dan; 

B - 30 teşrinisani 1330 tarihli temettü vergisi 
kanunu muvakkati ile bu kanuna müzeyyel 25 
şubat 1330 ve 21 eylül 1336 tarihli ve 24 nu
maralı ve kezalik 28 şubat 1338 tarihli ve 198 
numaralı 1338 senesi avans kanunu ve 28 şubat 
1340 tarihli ve 425 numaralı mart muvakkat 
bütçesi kanununun 3 üncü maddesi hükümlerine 
göre tahakkuk ettirilmiş olan temettü vergim ve 
kesri munzamlarile zam cezalarının 1340 malî se
nesinden sonraki senelere ait bakayasından; 

0 - İhale aşan ve sair iltizam bedellerile 
(Devlet ormanları taahhüt bedelleri de dahil) 
faiz ve takip masraflarından; borçlu bulunan
lardan: 

1 - Bu vergilerle iltizam bedellerinin yalnız 
misil ve teahhur zamlanndan veya faiz veya ta
kip masraflarından borçlu bulunanların borç
lan; 
4[T II - Bu borçlarından vergi ve iltizam bedelle
rinin asıllarına ve kesri munzamlarına ait mik
tarların (% 50) yüzde ellisini 1934 malî senesi 
nihayetine kadar tamamen ve nakten ödeyen
lerin geri kalan borçlarile zam cezalan ve faizleri 
ve var ise takip masrafları; 

^C"-.III - Bu vergilerle iltizam bedellerinin asılla
rına ve kesri munzamlarına ait borçlarından 
(% 75) yüzde yetmiş beşini 1935 malî senesi ni
hayetine kadar nakten ödeyenlerin geri kalan 
borçlarile zam cezalan ve faizleri ve var ise ta
kip masrafian terkin olunur. 

MADDE 4 — 10 şubat 1926 tarihli ve 735 nu
maralı ve 13 şubat 1926 tarihli ve 737 numaralı 
kanunlar ile 9 haziran 1926 tarihli ve 924 numa
ralı ve 20 haziran 1927 tarihli ve 1167 numaralı 
müzeyyelâtı mucibince tahakkuk ettirilmiş olan 
umumî istihlâk ve eğlence ve hususî istihlâk , 

vergileri bakayası ile zam cezalarından borçlu 
bulunanların: 

A - Mezkûr kanunlara tevfikan tahakkuk 
etmiş olan borçlanndan verginin aslına ait mik-
tann (% 80) yüzde sekseni 1934 malî senesi 
nihayetine kadar nakten ödeyenlerin zam 
cezalarile birlikte geri kalan borçlan, 

B - Verginin aslına ait borçlarım 1935 malî 
senesi nihayetine kadar nakten ve tamamen 
ödemiş olanlann zam cezalan, 

C - Mezkûr vergilerin yalnız zam cezaların
dan borçlu olanlardan borçlannın (% 20) yüz
de yirmisini 1934 malî senesi nihayetine kadar 
ödeyenlerin geri kalan borçlan ve (% 30) 
yüzde otuzunu 1935 malî senesi nihayetine ka
dar nakten ödeyenlerin de mütebaki borçları, 

Terkin olunur. 

MADDE 5 — 10 şubat 1926 tarihli ve 735 
numaralı kanun ile bu kanuna müzeyyel 9 ha
ziran 1926 tarihli ve 924 numaralı ve 20 haziran 
1927 tarihli 1167 numaralı kanunlar hükmüne 
tevfikan evvelce tarhedilip mahkemelere mü
racaat sebebile henüz tahsil edilemeyen umumî 
istihlâk vergisi ile zam cezalan: 

Mükelleflerin beşinci maddede yazık tahfif 
ve terkin hükümlerinden istifade hakları mah
fuz kalmak üzere tahsili emval kanununa tev
fikan tahsil olunur. 

Bu tarhiyata karşı, ancak Şûrayi devlete 
itiraz olunabileceğinden mehakim ve icra mer
cilerine vukubulacak müracaatler mesmu olmaz. 

Bu kanunun meriyetinden sonra tarh ve 
tahakkuk meselesi yapılamaz. 

MADDE 6 — 1340 malî senesi iptidasından 
1932 malî senesi nihayetine kadar senelere ait 
olarak tahakkuk eden arazi vergilerile mun
zam kesirlerinden borçlu bulunanlann borçla
rı sekiz senede ve emlâk ve bina vergisi ve 
munzam kesirleri ile sam cezalarından borçlu 
bulunanlann borçlan dahi dört senede müsavi 
taksitlerle ve her sene ait olduğu vergi tak-
sitlerile birlikte tahsil olunur. 

Şu kadar ki, bu suretle borçlu bulunanlar
dan: 

A - Arazi vergisine ve kesri munzamlanna 
ait borçlannın (% 30) yüzde otuzunu ve bina 
vergisile kesri munzamlanndan olan borçlan
nın (% 60) yüzde altmışım 1934 malî senesi 
nihayetine kadar nakten ödeyenlerin zam ce-



para cezalarından borçlu bulunanlardan; 
| I) Bu vergi ve resimlerin asıllarını işbu ka

nunun meriyeti tarihine kadar tediye etmiş olup-
ta yalnrz zam para cezalarından borçlu bulunan
ların borçları; 

II) Bu vergi ve resimlerin asıllarını 1934 ma
lî senesi içinde tamamen ödeyenlerin zam ceza-

| lan; 
İ III) Bu vergi ve resimlerin asıllarmm yan-
l smı veya daha fazlasmı 1934 malî senesi içinde 
; verenlerin misil ve teahhur zamlarile para ceza-
| larmm tediyeleri nisbetindeki miktarları; 
i Terkin olunur. 

i MADDE 10 — Yukarıda yazılı 3, 4, 6, 8, 10 
i uncu maddelerdeki müsaade ve terkin hüküm-
! lerinden istifade edebilmek için borçlular ta-
! rafından yapılacak tediyelerin salahiyetli ida

rî icra mercileri tarafından verilen haciz ve 
hapis kararlarının tatbiki üzerine mahcuz ma
lın paraya çevrilmesinden veya mahcuz alaca
ğın tahsilinden ve hapis müddetinin hitamın
dan evvel yapılmış olması şarttır. 

zalan da dahil olduğu halde geri kalan borç
lan, 

B - Arazi vergisine ve kesri munzamlanna 
ait borçlarının (% 50) yüzde ellisini ve bina 
versrisile kesri munzamlarından olan borçlan-
nın (% 75) yüzde yetmiş beşini 1935 malî se
nesi nihayetine kadar nakten ödeven borçlula-
nn da kezalik geri kalan borçlan, 

Terkin olunur. 
Bu hüküm, Elvivei selâse maktu vergileriîe 

tevziî surette tahakkuk ettirilegelen arazi ve 
bina vergilerine de şamildir. 

MADDE 7 — 1340 senesi ile onu takip eden 
senelerde arazisinin umumî tahriri varılmış ve 
yeni raviclere «-öre kıymetleri biçilmiş olan cü
zü tam!ardaki arazinin 1934 malî senesinden 
itibaren tahrir kıymetlerinden yüzde kırkı in
dirilerek bakıvesi verpilerine matrah tutulur. 

27 - VI 1931 ve 1833 numaralı arazi verdi
si kanununun muvakkat üçüncü maddesine tev
fikan vaki tadilât talepleri ve kararlan hüküm
süzdür. 

MADDE 8 — 1340 malî senesi iptidasından 
1932 malî senesi nihayetine kadar senelere ait 
olarak tahakkuk eden hayvanlar verdisi ile zem 
cezalarından ve kesri munzamlarından borçlu 
olan mükelleflerden: 

A - Yalnız zam cezalarından borçlu bulunan
ların borçları; 

B - 1934 malî senesi gayesine kadar mezkûr 
borçlarından verdinin asılîarile kesri munzamla
rından (% 70) yüzde yetmişini nakten tediye 
edenlerin geri kalan borçları; 

C - Bu borçlarından kezalik verginin asılîarile 
munzam kesirlerine ait miktarm (% 85) yüzde 
seksen besini 1935 mâlî senesi nihayetine kadar 
tedive edenlerin geri kalan borçlan; 

Terkin olunur. 

MADDE 9 — Yukarıdaki maddeler hüküm
leri haricinde kalan vergi ve resimlerden: 

A - 1932 malî senesi nihayetine kadar olan 
müddete ait kazanç, muamele ve 1926 numaralı 
kanun mucibince alınan eğlence ve hususî istih
lâk vergilerile zam cezalanndan; 

B - 1339 malî senesinden sonraki senelere ait 
damga, ovun alâtı, oyun kâğıdı, sigara kâğıdı, 
kibrit, kav ve çakmak resimlerinden ve bu ver
gi ve resimlerin tazminat mahiyetindeki zam ve 

MADDE 11 — Arazi, bina, hayvanlar ve 
kazanç vergileri için 1929 malî senesi iptida
sından evvelki senelerde ayrıca tahakkuk et
miş olan kesri munzamlar verginin asılîarile 
birleştirilmiştir. 

Bu vergiler bakayasından vukubulacak tah
silattan da bilâvasıta vergilere munzam kesir
lerin tevhidi hakkındaki 1454 numaralı kanun
da yazılı nisbetlere göre idarei hususiye, be
lediye, maarif ve iane hisseleri tefrik olunur. 

MADDE 12 — Gerek iltizam ve gerek ke
falet suretile ihale aşan ve sair iltizam bedel
lerinden veya vergiden olan borçlanndan do
layı emvali gayrimenkuleleri Hazine namına 
tefevvüz edilmiş bulunan borçluların bu kanu
nun meriyeti tarihinde henüz Hazine uhdesin
de bulunan gayrimenkullerinin müzayedeye 
çıkanlarak katî ihalesi yapılıncaya kadar te-
fevvüze sebep olan iltizam bedelinden veya 
vergiden olan borçlarının asıllan alâkadarlan 
tarafından nakten ve tamamen tediye edilirse 
faiz ve saire aranmaksızın ve ferağ harcı ken
dilerine ait olmak üzere tediyeyi yapan sahip 
veya kefil veya varisleri namına ferağlan iade 
olunur. 

MADDE 13 — Mübadil ve mütegayyip ve 



firarı eşhastan gerek iltizam ve gerek kefalet 
suretile aşar ve sair iltizam bedelinden borçlu 
olanların bu borçlarından dolayı merhun ve 
mahcuz olupta mübadil ve muhacirlere tefviz 
edilmiş olan gayrimenkul emvali metrukeleri 
üzerindeki rehin ve hacizler kaldırılır. 

Ve başkaca mahalli istifası bulunmayan borç
lan terki nolunur. 

MADDE 14 — Arazi ve bina vergilerile hu
susî kanunlarında miadında vergilerini ver
meyenler haklarında hüküm bulunmayan bilû
mum vergi ve o mahiyetteki resimleri taksit 
müddetleri zarfmda tesviye etmeyenlerin ver
gi ve resimleri (% 10) yüzde on zam ile tahsil 
olunur. 

MADDE 15 — Arazi ve bina vergilerüe gay
rimenkul emvale ait veraset ve intikal vergile
rinin senelik miktarlarını ait olduğu senenin 
ilk taksit müddeti içinde nakten ve toptan ve
ren mükelleflerin o sene vergilerinden ( % 5 ) 
yüzde beş; 

Davar ve develer vergilerini haziranm ilk 
haftası ve manda ve sığırlarla eşek, kısrak ve 
saire vergilerini eylülün ilk haftası içinde top
tan ve defaten verenler ile kazanç vergisi mü
kelleflerinden ticaret ve sanat erbabı ile serbest 
meslekler erbabından olan mükelleflerden keza-
lik vergilerini.haziran ayı içinde senelik olarak 
toptan ödeyenlerin o senenin ikinci taksite isa
bet eden vergi miktarlarından kezalik % 5 yüz
de beş indirilir. Yukarıda yazılı tenziller açıla
cak hususî bir fasla masraf kaydi suretile tatbik 
olunur. 

MADDE 16 — Devletin vergi ve resimler
den doğan alacakları rehinli alacaklar hakkın
daki umumî hükümler mahfuz kalmak üzere 
sair alacaklara karşı mümtazdır. 

MADDE 17 — Ait olduğu vergi kanunların
da tahsil için mevzu müruru zaman müddeti geç
mezden evvel mükellef hakkında alman haciz 
ve hapis kararmm tatbikroa başlanmış olması 
müruru zamanı kateder. 

MADDE 18 — Satılan gayri menkullerin sa
tış tarihine kadar arazi ve bina vergilerinden 
dolayı satıştan evvelki mükelleflerin mesuliyet
leri devam etmek üzere bu gayrimenkuller de 
teminat hükmündedir. 

MADDE 19 — Birleşme evi, bar, birahane, 
meyhane, otel, pansiyon, gazino, lokanta, pasta-
hane ve çalgılı yerler ve oyun ve • dans yerleri 
içerilerinde bulunan eşya ve malzeme bu mü
esseselerin kazanç vergilerine karşı teminat 
hükmündedir. 

MADDE 20 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 21 — Bu kanunun icrasına Adliye, 
Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

28-11-1934 
Bş. V. Ad. V. M.M. V. Da. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Fuat Ali 

îk. V. S. î. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Bana Muhlis 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 7 - V -1934 
Karar No. 28 
Esas No. 1/886 

Yüksek Reisliğe 

Vergi bakayasının tasfiyesi ve mükellefle
re ıbazı kolaylıklar gösterilmesi hakkında Baş
vekâletin 1 - III -1934 tarih ve 6/489 sayılı tez-
keresile Büyük Millet Meclisine takdim edilen 
lâyiha encümenimize havale olunmuştur. 

Encümenimiz, lâyihaya dört 'büyük ve hir-
ıbirinden müstakil esasın dercedildiğini görmüş
tü r : 

1 - Vergi bakayasının tasfiyesi, 
2 - Arazi vergisinin matrah kıymetinin tah

rir gören yerlerde indirilmesi, 
3 - Tahsili emval kanununa bazı yeni hü

kümler ilâvesi, 
4 - Vergi ve resimlerde müruru zaman had

lerinin tayini. 
Bunlardan vergi (bakayasının tasfiyesi mu

vakkat mahiyetteki hükümlerdendir. Bunun 
daimî hükümleri ihtiva eden maddelerle hir 
araya gelmeyerek ayrıca tedvini faideli görül
müştür. 

Arazi vergisi matrahının kıymetini indiren 
hüküm ise arazi vergisi kanununun tadili ma
hiyetinde olduğundan bu 'kanuna zeyledilme
si muvafık bulunmuştur. 

Tahsili emvale ait yeni hükümlere gelince: 
Bunlar daimî mahiyette olup emvali tahsil 

ile muvazzaf memurlarm ve mükelleflerin ay
rıca dikkatlerine muhtaç ve mevcut tahsili em
val kanununu tamamlayan maddelerdir. 

«Müruru zaman hadlerini tayin eden madde
ler ise tediyelerinde müruru zaman kay di ana 
kanun olan muhasebei umumiye kanununda 
bulunduğundan varidata ait müruru zaman 
hadlerinin de hu kanunun varidat kısmına ilâ
vesi tensip olunmuştur. 

Bu mülâhazalara ıbinaen hazırlanan tasfiye 
kanunu lâyihasile arazi vergisini tadil eden 
kanun lâyihası 15 - IV -1934 tarihinde takdim 
edilmiştir. 

Bu hüküm harbi umumî içerisinde kaldırılıp 
ta aradan yirmi sene geçtiği halde iade edileme
yen (Verginin mükellefe tebliği usulünün) ihya
sı için de bir vesile olacaktır. 

Binaenaleyh zam cezasının Maliye vekâletince 
tebliğ usulüne gişirildiği yerlerde yalnız bina 
vergisine münhasır olmak üzere tatbikına imkân 
verir şekilde tadil edilmiştir. 

Arazi vergisi bakayasına zam cezası konul
ması mahsul kıymetlerinin düşkünlüğünden mü
teessir olan mükellefler düşünülerek faide gö
rülmemiştir. Lâyihadaki veraset ve intikal vergi
sine ait hüküm aynen kahul edilmiştir. 

Lâyihanın 16 ncı maddesinde; Devletin ver
gi ve resimlerden doğan alacaklarının umumî 
hükümler mahfuz kalmak üzere sair alacaklara 
karşı mümtaz olduğu ifade edilmiştir. 

Encümenimizce madde Adliye encümenine 
tevdi olunmuştur. Alınan ve dosyada aslı mev
cut cevapta, gayrimenkul merhun dahi olsa na
faka ve cenaze masrafı gibi cüzî şeyler müstes
na olarak vergi ve resmin ilk sırada mümtaz bir 
alacak olduğu ve binaenaleyh icra ve iflâs kanu
nunun 140 ve 206 ncı maddelerinin sarahatine 
karşı yeni ibir hüküm ilâvesine lüzum görülme
diği (bildirilmiş, buna encümenimizce de iştirak 
edilerek madde tayyedilmiştir. 

Lâyihanın 18 inci maddesinde; satılan gayri-
menkııllerin (bina ve arazi vergileri için temi
nat hükmünde olması ve binaenaleyh satan mü
kellefin vergi borçlarının gayrimenkul ile birlik
te alana intikal etmesi teklif edilmiştir. 

Encümenimizce gayrimenkulun mükellefiyet
lerini tayin eden borçlar kanununun sarih ve 
toplu hükümlerini ihlâl etmek zaruretini görme
miş, ancak 1929 senesine kadar olduğu gibi gay-
rimenkullerin satıldıkları sırada bütün vergi ve 
resimlerinin tahsil edilmesi esasını daha mu
vafık bulmuştur. 

1929 senesinde tapu harçları kanununun 42 
inci maddesile kaldırılan hükme göre gayrimen
kulu »atan, vukuat ilmühaberinin tanzimi sıra
sında gayrimenkulun Devlete ait vergi ve re
simlerini ödemekle mükellef idi. Bu hükmü kal
dırmakla gayrimenkul tedavülünün kolaylaştı
rılması ve vergiyi tahsil ile* memur olanların sa
tışlara intizaren vergiyi cilbayette ihmal göster-
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memeleri maksut olduğu ifade edilmiştir. Ancak 
alımdan evvelki senelere ait mükellefiyetinin 
gayrimenkulu alanlara intikali gayrimenkul teda
vülünü daha güçleştireceği gibi umumî hüküm
lere de aykırı olacağından ve vergileri tahsil ile 
muvazzaf olanlar için de cezaî müeyyidesi bu
lunduğundan teklifteki madde tayyedilerek ver
gi ve resmin ferağla birlikte tahsili için hüküm
ler konulmuştur. 

Tahsili emval kanununa zeyil olarak hazırla
nan kanun lâyihası Adliye encümenine tevdi 
edilen bir maddenin gelmesine talik olunmuştu. 
Madde ahiren encümenden gelerek lâyihanın mü
zakeresi tamamlanmış ve bağlı olarak takdim kı
lınmıştır. 

Muhasebei umuımiyeye ait maddelere gelince; 
encümenimizde muhasebei umumiye kanununun 
tadiline ait bir lâyiha bulunduğundan müruru 
zamana ait hükümler mezkûr lâyihaya derce-
dikniştir. 

Tahsili emval kanununa zeyil olarak tedvin 
edilen hükümlerde aşağıdaki tadiller yapılmış
t ı r : 

1 - Lâyihalara vergilerini erkem verenlere 
% 5 tenzilât yapılmasına dair olan 15 inci mad
de encümenimizce birinci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

2 - Miadında vergilerini vermeyenlerin ver
gilerine zam yapılmasına dair olan 14 üncü mad
de ikinci madde olarak alınmış ve maddede ba
zı tadiller yapılmıştır. 

Kazanç, buhran, muvazene ve hayvanlar ver
gilerinde zam cezaları esasen mevcut olup bir 
kısım vasıtasız vergiler şimdiye kadar bundan ha
riç tutulmuştu. 

Vergilerde zam cezası, otnükelleflerin vergi 
borçları hususundaki itinalarını artırmak üzere 
terbiyevî bir mahiyette tatbik olunur. Ancak 
mükelleflerin ödeyeceği vergiler hakkında sa
rih malûmatı olması ve itinasını tahakkuk etmiş 

birer kısım üzerine hasretmesi icap eder. 
Halbuki vasıtasız vergilerimiz üzerinde sık 

sık tadiller yapılmaktadır. Halkın mühim bir 
kısmı bu tadillerin kendi vergisine olan tesirini 
hesap edememektedir. 

Binaenaleyh vergideki zam eezası bir varidat 
membaı olmayacağına ve mükellefin kendisine 
tebliğ edilen miktarı zamanında ödemesi istenile
ceğine göre encümenimiz miktarı mükellefe (teb
liğ edilebilen vergilerde cezanın tatbikini muva
fık bulmuştur. 

Lâyihanın 19 uncu maddesinde; birleşme ev-
lerile bar, birahane, pansiyon gibi yerlerdeki eş
ya ve malzeme bu müesseselerin kazanç vergile
rine karşı teminat hükmünde tutulmuştur. 

Encümenimiz bu zarureti kabul etmiştir. An
cak bu kabîl yerlerde gayrimenkul sahibinin de
mirbaş olarak bulundurduğu ve noterden mu-
saddak mukavele ile kiracıya muvakkaten ver
diği bir kısım eşyanın hu hükümden müstesna tu
tulması umumî hükümler icabından olduğundan 
maddeye bunu tasrihan bir fıkra ilâve edilmiş ve 
lâyihanın 20 nci meriyet maddesi 5 inci madde 
ve 21 inci maddesi 6 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
- buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdimine 
karar verildi. 
Birinci maddeye göre 
vergilerin Mconto ile 
tahsili fikrine muva

fık değilim. 
Mal. E. Reisi M. M. Kâ. 

Gümüşane İsparta Aydm 
H. Fehmi Kemal Turan Adnan 

Aza Aza Aza 
Zülfü Pertev Tdhir 
Aza Aza 
Urfa Kâmil 
Behçet 
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MALİYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

5 ağustos 1325 tarihli tahsili emval kanununa 
müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Arazi ve bina vergilerile gay
rimenkul emvale ait veraset ve intikal vergi
lerinin senelik miktarlarını ait olduğu senenin 
ilk taksit müddeti içinde nakten ve toptan ve
ren mükelleflerin o sene vergilerinden % 5. 

Davar ve develer vergilerini haziranın ilk 
haftası ve manda ve sığırlarla eşek, kısrak ve 
saire vergilerini eylülün ilk haftası içinde 
toptan ve defaten verenler ile, kazanç ver
gisi mükelleflerinden ticaret ve sanat erbabı ile 
serbest meslek erbabından olan mükellefler
den kezalik vergilerini haziran ayı içinde sene
lik olarak toptan ödeyenlerin o senenin ikinci 
taksite isabet eden vergi miktarlarından da % 
5 indirilir. 

Yukarıda yazılı tenziller açılacak hususî 
bir fasla masraf kaydi suretile tatbik olunur. 

MADDE 2 — Her malî senenin birinci ayı 
sonuna kadar bina vergisinin o sene için tar-
hedilen miktarı hatasız ve noksansız olarak ver
gi tezkeresi usulile kendisine tebliğ olunduğu 
halde vergisini ertesi seneye bırakanlardan ba
kaya bıraktığı vergi miktarı % 10 zam ile 
tahsil olunur. 

Veraset ve intikal vergisinden taksitlerini 

Vergi bakayasının tasfiyesine ve mükellefle
re bazı kolaylıklar gösterilmesine dair olan ve 
Başvekâletin 1 - III -1934 tarih ve 6/489 numa
ralı tezkeresile Büyük Meclise takdim olunup 
encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası 
Maliye vekili Fuat Beyefendile Tahsilat müdürü 
Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edil
di. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi üç büyük unsu-

miadında vermeyenlerden de vergi % 10 zamla 
alınır. 

MADDE 3 — Satılan gayrimenkullerin ver
gileri satıldıkları tarihteki vergi taksitleri de 
dahil olduğu halde bakayası ile birlikte ve fe
rağdan evvel vukuat ilmühaberlerinin tanzimi 
sırasında ferağını verenden tahsil olunur. 29 
mayıs 1929 tarih ve 1451 sayılı tapu harçları 
kanununun buna muhalif hükmü mülgadır. 

MADDE 4 — Birleşme evleri, bar, biraha
ne, meyhane, otel, pansiyon, gazino, lokanta, 
pastahane ve çalgılı yerler ve oyun ve dans yer
leri içerilerinde bulunan eşya ve malzeme bu 
müesseselerin kazanç vergilerine karşı teminat 
hükmündedir. 

Musaddak icar mukavelesinde gayrimenkul 
sahibinin demirbaşı olarak mukayyet eşya ve 
malzeme ile pansiyonlardaM kiracıların otur
dukları kısımda kendilerine ait eşyası bu hü
kümden hariçtir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşrinden muteber
dir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Maliye vekili memurdur. 

ru ihtiva etmektedir: 
1 - Vergi bakayasından bazılarının ve iltizam 

bedellerinin tamamen veya kısmen kayitlerinin 
terkini ve kısmen de tahsili suretile tasfiyeleri, 

2 - Yeni arazi tahriri yapılan yerlerdeki ver
gi kıymetinin tenzil ile yeni kıymetin matrah 
yapılması, 

3 - Vergi tahsil işlerine yeni müeyyideler 
konulması ve tahsili kolaylaştıracak hükümlerin 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 12 -IV -1934 

Karar No. 25 
Esas No. 1/886 

Yüksek Reisliğe 



ilâvesi. 
Encümenimiz her üç mevzu üzerindeki mü

zakereleri neticesinde evvelemirde tedvin nokta
sından lâyihanın yukarıda sayılı hususiyetlerin
den her 'birerlerinin ait olduğu kanunlara ilâve
sini muvafık görmüştür. Çünkü bakayanın tas
fiyesi isi geçici ve müstakil bir kanun olduğu 
halde tahrir gören arazinin tahrir kıymetlerin
den % 40 tenzili ile bakiyesinin kıymet olarak 
her sene vergiye matrah ittihaz edilmesi arazi 
vergisi kanununun muvakkat 3 üncü maddesi 
yerine kaim olan ibir hükümdür. 

Lâyihada yazılı diğer maddeler ise doğru
dan doğruya tahsili emval kanununa ait olan 
daimî hükümlerdendir. Sonradan tedvin edilen 
her kanun, hükmü meri ana bir kanuna bağlı bu
lunduğu takdirde, yeni kanun unvanının ve 
maddelerinin ana hükümlerle mütenazır olacak 
şekilde tanzimi; kanunu tatbik edeceklerle ka
nunla hareket edecekler için zarurî bir keyfiyet
tir. Alelhusus vergi mükellefiyeti gibi geniş ve 
bütün vatandaşlara şamil kanunlarda bu zaruret 
bir kat daha artar. 

Bu itibarla eneümenimizce muhtelif kanunları 
alâkalandıran bu lâyihadaki tasfiyeye ait hüküm
ler, « Vergi bakayasının tasfiyesine dair kanun » 
lâyihası olarak ve bazı hükümler ilâve edilerek 
ayrıca tedvin edilmiştir. 

Diğer hükümleri de taallûku olan kanunların 
tadil veya zeyli olarak ayrı lâyihalar halinde ar-
zolunmuştur. 

Lâyihanın tasfiyeye ait 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

ikinci madde : Mülga vergilerin terkinine ait 
ikinci maddede bazı ibare tadilleri yapılmıştır: 

Maddenin H frkrasmda emanet aşarı' borçları 
terkin edilmektedir. Köyler namına ihale edilip 
köylüler namına ikinci bir mültezime devredil-
meyerek köylü zimmetinde kalan aşar bakayası da 
emanet aşarı hükmünde olduğundan ve esasen 
bunların tahsil kabiliyeti de kalmamış bulundu
ğundan fıkraya bunların da terkinine ait bir 
hüküm ilâve edilmiştir. 

Lâyihanın 3 üncü maddesinin B fıkrasında 
temettü vergisi ve kesri munzamlarile zam ceza
larının da muayyen nisbetlerde tediye şartile 
terkini hükmü vardır. 

Halbuki temettü vergisi yerine geçen kazanç 
vergisinde müruru zaman haddi tarh için üç, 
tahsil için beş sene olup bu müddet geçtikten son

ra yeniden tarh ve tahsil muamelesi yapılamaya
cağı- musarrahtır. 

Mülga temettü vergisi kanununda müruruzaman 
müddeti tayin edilmemiştir. Ancak ayni mevzu-
dan alınmakta olan verginin unvanı kazanç 
vergisi şeklinde ifade edilmiş ve müruruzaman 
hadleri konulmuştur. Şu halde mülga temettü 
vergisi kanununa göre tahakkuk ettirilmiş ve üze
rinden dokuz sene geçmiş olan bakayanın da ka
zanç vergisindeki müruru zaman çerçevesi içine 
alınması eneümenimizce tabiî görülmüştür. Bunun
la beraber yapılan tetkik neticesinde bunun mü
him bir kısmının mübadele suretile memleketi ter-
ketmiş mütegayyip addolunmuş kimselere ait ol
duğu anlaşılmıştır. Bu gibilerin bütün vergileri 
mukaveleler ve umumî hükümlerle sakıt olmakla 
beraber lâyihaya ilâve edilen bir madde ile de 
sarahaten terkini kastedildiğinden temettü ver
gisine ait umumî bir tasfiyeye imkân verilmek 
üzere mezkûr fıkra I fıkrası olarak ikinci mad
deye ilâve olunmuştur. 

Üçüncü madde : Lâyihanın üçüncü maddesi
nin A fıkrası aynen kabul edilmiş ve B fıkrası 
ikinci maddeye alınmakla C fıkrası B fıkrası ya
pılmış ve fıkraya aşardaki menafi ve maarif his
seleri kesrinin de bu hükümlere tâbi olduğunu 
tavzih için kayit konulmuştur. 

Bu maddedeki borçların tediye şekline ge
lince; encümenimiz 1934 malî senesinde borçla
rının % 50 si yerine % 40 m ve 1935 malî sene
sinde % 75 i yerine % 60 m verenlerin geriye ka
lan borçlarının terkinini muvafık bulmuştur. 
Filhakika ibu iltizam bedellerinden borçlu bulu
nanların ekserisi arazi sahipleri kısmen ziraatle 
meşgul kimseler olduğundan .kıymet düşüklü
ğünden tediye kabiliyetleri azalmıştır. Tasfiye
nin prensibi mümkün olanı alarak mevhum ala
cakların Devlet hesaplarından çıkarılması oldu
ğuna göre encümenimiz miktarın bu hatlere in
dirilmesini zarurî bulmuştur. 

Aşar ve iltizam bedelleri ekseriya yüksek ra
kamlar olup yukarıdaki hadlere inmiş olsa bile 
bir defada verilmesinde güçlük çekileceği de 
derpiş edilmiştir. Bunun bir hesabı carî mahiye
tinde birinci senede her verilen miktarm % 40 
ve ikinci senede verlenin % 60 mikyasile ödetti-
rilmesi de mülâhaza olunmuştur. 

Encümen maliye kayitlerinin böyle bir ame
liyeye müsait olmayacağını ve esasen tasfiyenin 
külfetsizce yapılması icap edeceğini düşünerek 
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borcun iki taksite ayrılarak birinci senede veri
lenin % 40, ikinci senede verilenin % 60 üze
rinden kabulünü daha amelî görmüştür. 

Umumî ve hususî istihlâk vergilerinin terkin 
ve tasfiye şekline ait 4 üncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir.. 

Mülga umumî ve 'hususî istihlâk vergisi ka
nunları, tahakkuk üzerine vaki itirazların kıs
men sulh mahkemesi ve kısmen de idarî merciler
ce tetkikim âmir bulunduğundan bu yüzden tet
kik mercii ihtilâfları çıkmış ve ıtahakkuk mua
meleleri yapılamamıştır. Bu hapta nihaî karar 
verilemediğinden dolayı tahsil edilmeyen umu
mî istihlâk vergilerinin mercile-rini tayin eden 
lâyihanın 5 inci maddesi ıbazı ibare tadillerile 
kabul edilmiştir. 

Arazi ve bina vergilerinden 1932 senesi so
nuna kadar ıborçlu ibulunanların vergi borç
larının tasfiye şekillerine ait olan 6 neı mad
desi Hükümetin teklifi gibi kabul edilmiştir. 

Tahriri yapılan eüzütamlardaki arazi ver
gisi matraJhlarının % 40 mm indirilmesine ait 
olan madde yukarıda izah edildiği veçhile ay
rı ıbir lâyiha olarak ve mükelleflere daha mü
sait ıbir şekilde tedvin edilmiştir. Tadil, arazi 
vergisi kanununun muvakkat 3 üncü maddesini 
hükümsüz ıbıraktığından encümenimiz teklifin 
mezkûr 3 üncü madde yerine kaim olmasını 
tensip ve bu esbabı mucibe ile ayrıca bir lâyi
ha tanzim etmiştir . 

1932 senesi sonuna kadar hayvanlar vergi
sinden ıborçlu bulunanlara ait terkin hüküm
lerini havi 7 nci madde encümenimizce tadi-
len kabul edilmiştir. 

Verginin yalnız asıllarından ıborçlu olanlarla 
ıhem aslından ve hem zam cezasından borçlu 
olanların arasında mahiyet itibarile fark ol
duğundan yalnız aslından borçlu olanların ter
kin haddinin daha kolay olması düşünülmüş 
ve ıbunlar için nisıbet 1934 senesinde % 60 a 
ve 1935 senesinde % 70 e indirilmiştir. Bu ta
dilde hayvanlar vergisinin hayvan iradına na
zaran ağırlığı da âmil olmuştur. Yine hu nok-
tai nazardan hayvan vergisinden ıborcu olan
ların iki senede ve iki taksitte ıborçlarmı öde
yerek iki senenin farklı tenzilinden istifadeleri 
düşünülerek ıbu hükmü havi (D) fıkrası ilâve 
edilmiştir. 

Diğer vergilere ait terkin hükümlerini ha
vi 8 inci maddeye (teklifte 9 uncu) encümeni

mizce (C) fıkrası ilâve olunmuş ve »bununla 
mükellefiyeti askeriyesini yapmak için silâh 
altına çağırılan esnan erbabının silâh altında 
ıbulunduğu müddete ait kazanç vergilerinin 
(Terki sanat ve ticaret için (beyanname vermiş 
olsun, olmasın) kayitlerinin terkini hükmü ko
nulmuştur. Bundan evvelki kazanç vergisi ka
nunu mükellefi, senenin birinci günü terki 
sanat ve ticaret yapmış olsa dahi ıbirinci taksit 
olan altı aylık vergiyi ödemeye mecbur tutmak
ta idi. Bundan başka silâh altına davetler te
vellüt itibarile katî bir tarih takip edilmemekte
dir. Mükellefin hangi sene ve günde davet edi
leceği daha evvelden katiyetle bilinememekte
dir. Bu sebeplerle malî senenin hululünden evvel 
beyannamesini vermekte mükellefler için im
kânsızlık mevcuttur. Beyanname verildiği halde 
de memurların sehven vergiyi tahakkuk ettir
miş olmaları da varit görülmüştür. Bilhassa es
nan erbabı işlerini takip ve intaca vakit bula
madıklarından vergi tahakkuk etmekte ve borç 
üzerlerinde kalmaktadır. İleride yeni bir tedvin 
sırasında buna meydan verilmeyeceği tabiî, gö
rülse hile evvelce vaki tahakkukların bu tasfi
ye meyanmda terkini lüzumu aşikârdır. 

Hükümet teklifinde veraset ve intikal ver
gisi bakayasının da hu tasfiye hükümlerine tâbi 
olacağı derpiş edilmemiştir. Bunun daha ziyade 
bu verginin taksitle tahsil edilmekte olmasından 
ve esasen mühim (bir rakama baliğ olmadığından 
ileri geldiği dermeyan edilmiştir. Encümenimiz 
umumî bir tasfiye sırasında taksiti hulul ettiği 
halde henüz tediye edilmeyen veraset ve intikal 
vergisi bakayasının da tasfiyesini lüzumlu gör
müş ve diğer tasfiye hükümlerine mütenazır ola
rak 9 uncu madde ile bazı hükümler tedvin et
miştir. 

Terkin şartlarını havi teklifin 10 uncu mad-
desile 1929 malî senesinden evvelki senelerde 
asıllarından ayrı olarak tahakkuk ettirilmiş olan 
ıkesri munzamlara ait hükümleri havi 11 inci 
maddesi ve 12 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Mübadil, mütegayyıp ve firarî eşhasın gay-
rimenkulleri üzerindeki hacizlerin refine ait 13 
üncü maddedeki hüküm genişletilerek Hazine 
uhdesinde kalan veya satılmak bedelli veya 'be
delsiz muhtacine verilmek suretile Hazine uhde
sinden çıkan, gayrimenkuller üzerinde eski mu-
tasarrufları zamanından kalan rehin ve hacizle-



— 15 — 
rin de kaldırılmasına ait hüküm ilâve edilmiş
tir. Mübadele suretile memleketten çıkan veya 
mütegayyıp addedilerek emvali tasfiye edilmiş 
olanların vergileri ahden ve hukukan tahsil 
edilememek icap etse de bunların Hazine kayit-
1 erinden çıkarılması için sarih ve kanunî bir 
hükmün tedvini faydalı görülerek lâyihaya bunu 
ifade eden bir madde ilâve edilmiştir. 

Bu kanunun muhtelif maddelerinde bakaya 
borçlarının yüzde muayyen nisbetkıi nakten ve
renlerin bakiye borçlarının kayitlerinin terkin 
edileceği yazılıdır. Evvelce neşrelilen muhtelif 
kanunlarla da eski borçların Hazineye ait 
bir kısım bono ve taliviler ile mahsubu tecviz 
edilmiştir. Tasfiye kanunu ile bu kanunlar ara
sında bir iltibasa yer vermemek için lâyihaya 
15 nci madde ilâve edilmiştir. Bu maddede muh
telif kanunlarda Devlet alacaklarına mahsubu 
tecviz edilen Hazine bono ve tahvilleri hakkın
daki hükümlerin mahfuz kalacağı tasrih edilmiş
tir. Bu suretle tasfiye kanunundan istifade ede
ceklerin borçlarını nakten tediyeye mecbur ol
dukları ve binaenaleyh bono ve tahvil verenler 

MALÎYE ENCÜI 

Vergi bakayasının 

MADDE 1 — Cumhuriyetin ilân edildiği 
1339 malî senesi sonuna kadar seneler için Dev
lete, hususî idarelerle belediyelere ait tahakkuk 
etmiş bilûmum vergi ve resim ve harçlar ve bun
ların küsur munzamları ve hukuku şahsiye ma
hiyetindeki para cezaları ve vergi tezkeresi esma
nı bakayasının kayitleri terkin olunur. 

Harp kazançları vergisi ile ihale aşan ve sair 
iltizam bedelleri bakayası hakkında aşağıdaki 
maddelerde yazılı hükümler tatbik olunur. 

MADDE 2 — Tahakkuk seneleri ne olursa 
olsun, mülga vergilerden: 

A - 18 nisan 1338 tarihli ve 223 numaralı ka
nun ile bu kanuna müzeyyel 22 nisan 1340 ta
rihli ve 503 numaralı kanun hükmüne göre alı
nan mükellefiyeti nakliyei askeriye; 

B - 2 mayıs 1338 tarihli ve 228 numaralı ve 
20 temmuz 1338 tarihli ve 246 numaralı ve 
15 nisan 1339 tarihli ve 331 numaralı ikinci avans 
kanunu hükümlerine göre alman müecceliyeti as-

iç.in kendi kanunlarındaki hükümlerin cari ola
cağı tebarüz ettrilmek istenilmiştir. 

Yukarıda arzedildiği veçhile tahsili emval ka
nununa taallûku dolayısile bu lâyihadan tefrik 
edilen diğer maddeler tahsili emval kanununa 
müzeyyel lâyiha şeklinde esbabı anucibesile bir
likte ayrıca Yüksek Reisliğe takdim kılınacaktır. 

Hükümetin bu tasfiye .teklifile çok faydalı ve 
tamamen ilmî ıbir harekette bulunduğunu müşahe
de eden encümenimiz; lâyihanın müstacelen 
müzakeresi teklifile Yüksek Reisliğe takdimine 
karar verilmiştr. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
olunmak üzere takdim kılındı. 
Mal. E. Reisi 

Gümüşane 
II. Fehmi 

Aza 
İzmir 
Kâmil 

Aza 
Balıkesir 
Pertev 

M. M . 
İsparta 

Kemal Turan 
Aza 

Konya 
Refik 

Aza 
Urfa 

Behçet 

Kâ. 
Aydın 

Aza 
istanbul 

Hamdı M. 
Aza 
İçel 

Emin 

BENİNİN TEKLİFİ 

tasfiyesine dair kanun 

keriye; 
C - 21 temmuz 1330 tarihli ve 139 numaralı 

kanun hükümlerine göre alman muafiyeti aske
riye; 

D - 17 şubat 1341 tarihli ve 552 numaralı ka
nun mucibince alman mahsulâtı arziye vergile-
rile; 

E - 8 şubat 1926 tarihli ve 733 numaralı ka. 
nun mucibince alman maktu vergiden; 

F - 15 nisan 1338 tarihli ve 216 numaralı ka
nuna merbut tarife mucibince kayık ve mavna
lardan alman mülga şehriye rüsumundan; 

H - Mülga aşar nizamnamesine göre tahak
kuk eden emanet aşan ile, köy namına ihale 
edilipte köy tarafından ikinci bir mültezime 
devredilmeyen ihale aşarından köylü zimmetinde 
kalan aşar borçlarından; 

J - 30 teşrinisani 1330 tarihli temettü ver
gisi kanunu muvakkati ile bu kanuna müzeyyel 
25 şubat 1330 ve 21 eylül 1336 tarihli ve 24 nu
maralı ve kezalik 28 şubat 1338 tarihli ve 198 
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numaralı 1338 senesi avans kanunu ve 28 şubat 
1340 tarihli ve 425 numaralı mart muvakkat 
bütçesi kanununun 3 üncü maddesi hükümleri
ne göre tahakkuk ettirilmiş olan temettü vergisi 
ve küsur munzamlarile zam cezalarından; 

K - 1 haziran 1926 tarihli ve 797 sayılı ve
raset ve intikal vergisi kanununun ellinci mad-
desile vergiye tâbi olup 30 haziran 1931 tarih 
ve 1836 sayılı kanunun muaddel ellinci madde-
sile vergiden muaf tutulan 1 haziran 1926 tari
hinden evvelki intikal ve mevhuplara ait vera
set ve intikal vergisinden halen bakaya görünen 
Devlet alacaklarmm kayitleri terkin olunur. 
Bundan sonra mezkûr kanunlar mucibince ta
hakkuk yapılamaz. 

MADDE 3 — 1932 malî senesi sonuna kadar: 
A - 14 kânunuevvel 1335 tarihli kararname 

ve 25 teşrinievvel 1336 tarihli ve 43 numaralı 
kanun ile 23 ağustos 1338 tarihli ve 251 numa
ralı zeyli mucibince 23 nisan 1336 tarihinden 
sonra tahakkuk ettirilmiş olan harp kazançları 
vergisile misil ve teahhur zamları bakayasından; 

B - İhale aşan ile sair tekâlif ve rüsuma ait 
bilcümle iltizam bedelleri ve maarif ve menafi 
hisseleri ile (Devlet ormanları taahhüt bedel
leri de dahil ve köyler namma ihale edilip ikin
ci mültezime devredilmeyen aşar borçlan hariç) 
faiz ve takip masraflanndan borçlu bulunan
lardan ; 

I - Bu vergilerle iltizam bedellerinin yalnız 
misil ve taahhur zamlanndan veya faiz veya ta
kip masraflarından borçlu bulunanların bu borç
lan; 

II - Bu borçlarından vergi ve iltizam bedel
lerinin asıllarına ve kesri munzamlarına ait mik
tarların (% 40) yüzde kırkını 1934 malî senesi 
içinde veya en az yarısının yüzde krrkmı 1934 
malî senesi ve geri kalanını 1935 malî senesi 
içinde yahut tamamının (% 60) mı 1935 malî 
senesi sonuna kadar; nakten ödenmiş olanların 
geri kalan borçlarile zam cezalan faizleri ve 
varsa takip masraflan, terkin olunur. 

MADDE 4 — 10 şubat 1926 tarihli ve 735 
numaralı ve 13 şubat 1926 tarihli ve 737 numa
ralı kanunlar ile 9 haziran 1926 tarihli ve 924 nu
maralı ve 20 haziran 1927 tarihli ve 1167 numaralı 
müzeyyelâtı mucibince tahakkuk ettirilmiş olan 
umumî istihlâk ve eğlence ve hususî istihlâk 
vergileri bakayasile zam cezalarından borçlu bu

lunanların ; 
A - Mezkûr kanunlara tevfikan tahakkuk 

etmiş olan borçlarından verginin aslına ait 
miktarm (% 80) yüzde sekseni 1934 malî sene
si sonuna kadar nakten ödeyenlerin zam ceza-
larile birlikte geri kalan borçları : 

B - Verginin aslına ait borçlarını 1935 malî 
senesi sonuna kadar nakten ve tamamen öde- -
mis olanlann zam cezaları; 

C - Bu vergilerin yalnız zam cezalarından 
borçlu olanlardan borçlarmm (% 20) yüzde yir
misini 1934 malî senesi sonuna kadar ödeyenle
rin geri kalan borçları ve (%80) yüzde otuzu
nu 1935 malî senesi sonuna kadar nakten öde
yenlerin de kalan borçları terkin olunur. 

MADDE 5 — 10 şubat 1926 tarihli 735 nu
maralı kanunla bu kanuna müzeyyel 9 haziran 
1923 tarihli ve 924 numaralı ve 20 haziran 1927 
tarihli ve 1167 numaralı kanunlar hükümlerine 
tevfikan evvelce tarhedilip henüz mercii tetkik 
dolayısile ihtilaflı olan ve olmayan umumî istih
lâk vergisi ile zam cezalan; 

Mükelleflerin bu kanundan istifade hakla-
n mahfuz olmak üzere tahsili emval kanununa 
tevfikan tahsil olunur. 

Bu tarhiyata karşı mükellef ancak vergi tem
yiz komisyonuna ve Devlet şûrasma itiraz ede
bilir. 

Halen, Sulh mahkemeleri ve icra mercile
rinde bulunan veya bu kanuna göre ait ol
duğu mercilere devredilir. Bu kanunun meri
yetinden sonra yeniden tarh ve tahakkuk mu
amelesi yapılamaz. 

MADDE 6 — 1340 malî senesi başından 1932 
malî senesi sonuna kadar senelere ait olarak 
tahakkuk eden arazi vergilerile munzam ke
sirlerinden borçlu bulunanların borçlan sekiz 
senede ve emlâk ve bina vergisi ve munzam 
kesirlerile zam cezalarından borçlu bulunan
ların borçlan dört senede müsavi taksitlerle 
ve her sene ait olduğu vergi taksitlerile birlik
te tahsil olunur. 

Şu kadar ki, bu suretle borçlu bulunanlar
dan: 

A - Arazi vergisine ve kesri munzamlarına 
ait borçlannın (% 30) yüzde otuzunu ve bina 
vergisile kesri munzamlanndan olan borçlan
nın (% 60) yüzde altmışını 1934 malî senesi 
sonuna kadar nakten ödeyenlerin zam cezala-



n da dahil olduğu halde geri kalan borçları; 
B - 1934 senesi taksitini vererek 1932 senesi 

sonundaki arazi vergisine ve kesri munzamla
rına ait borçlarının (% 50) yüzde ellisini ve 
bina vergisile kesri munzamlanndan olan 
borçlarının (% 75) yüzde yetmiş beşini 1935 
malî senesi sonuna kadar nakten ödemiş bu
lunan borçluların geri kalan borçlan; terkin 
olunur. 

Bu hüküm, elviyei selâse maktu vergilerile 
tevziî surette tahakkuk ettirilegelen arazi ve 
bina vergilerine de şamildir. 

MADDE 7 — 1340 malî senesi başından 1932 
malî senesi sonuna kadarki senelere ait ola
rak tahakkuk eden hayvanlar vergisüe kesri 
munzamlanndan ve zam cezalanndan borçlu 
olup borçlan henüz müruru zamana uğramayan 
mükelleflerden: 

A - Yalnız zam cezalanndan borçlu bulunan
ların borçlan; 

B - 1934 malî senesi sonuna kadar mezkur 
borçlanndan, verginin asıllarile kesri mun
zamlanndan ve zam cezalanndan (% 70) yüz
de yetmişini ve bunlardan yalnız verginin as
lından ve kesri munzamlarından borçlu olan
lardan bu borçlannm (% 60) yüzde altmışını 
nakten tediye edenlerin geri kalan borçlan; 

C - Bunlardan kezalik verginin asıllarile 
munzam küsurlanna zam cezalarına ait borçla
rının (% 85) yüzde seksen beşini ve bunlardan 
yalnız verginin aslmdan ve küsur munzamların
dan borçlu olanlardan bu borçlarmm yüzde yet
miş beşini 1935 malî senesi sonuna kadar öde
miş bulunanların geri kalan borçlan; terkin olu
nur. 

D - B ve C fıkrasındaki borçlarmm en az 
yansım 1934 ve geri kalanını 1935 senelerinde 
ödemiş olanların borçlan hakkında 1934 senesin
de ödedikleri miktar için B ve 1935 senesinde 
ödedikleri miktar için O fıkrası hükmü tatbik 
olunur. 

MADDE 8 — Yukanki maddeler hükümleri 
haricinde kalan vergi ve resimlerden: 

A - 1932 malî senesi nihayetine kadar olan 
müddete ait kazanç, muamele ve 1629 numaralı 
kanun mucibince alman eğlence ve hususî istih
lâk vergilerile zam cezalarından; 

B - 1339 malî senesinden sonraki senelere ait 
damga, oyun alâtı, oyun kâğıdı, cigara kâğıdı, 
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kibrit, kav ve çakmak resimlerinden ve bu ver
gi ve resimlerin tazminat mahiyetindeki zam ve 
para cezalanndan borçlu bulunanlardan; 

C - Mükellefiyeti askeriyesini yapmak için 
silâh altma çağmlan esnan erbabının, filen si
lâh altında bulunduğu müddete ait kazanç ver
gisile kesri munzamlanndan 1933 malî senesi 
nihayetine kadar her hangi bir sebeple tahakkuk 
ettirilmiş olan borçlarmm (Terki sanat ve tica
ret için evvelce beyanname verilmiş olsun olma
sın) kayitleri terkin olunur. 

1 - Bu vergi ve resimlerin asıllanm işbu ka
nunun meriyeti tarihine kadar tediye etmiş olup-
ta yalnız zam ve para cezalanndan borçlu bulu
nanların borçlan; 

2 - Bu vergi ve resimlerin asıllarını 1934 ma
lî senesi içinde tamamen ödeyenlerin zam ceza
lan; 

3 - Bu vergi ve resimlerin asıllannm yan
sını veya daha fazlasını 1934 malî senesi için
de verenlerin misil . ve teahhur zamlarile para 
cezalanmn tediyeleri nisbetindeki miktarları; 
terkin olunur. 

MADDE 9 — 1931 senesi nihayetine kadar 
tahakkuk ettirilmiş veraset ve intikal vergile
rinin teahhur ve misil cezalanndan henüz tah
sil edilmeyen kısrm terkin olunur. 

1931 senesine ait ne kadar tahakkuk etti
rilmiş veraset ve intikal vergisinden hulul 
eden taksitlerini henüz vermeyenlerin borçla-
n İ934 senesinden itibaren iki senede ve mü
savi taksitlerde tahsil olunur. Yukanda ya
zılı borçlannm (% 75) ini 1934 senesi zarfın
da nakten tesviye edenlerin kayitleri tamamen 
ödenmiş gibi kapatılır. 

MADDE 10 — Yukanda yazılı 3, 4, 6, 7, 
8 ve 9 uncu maddelerdeki müsaade ve terkin 
hükümlerinden istifade edebilmek için borç
lular tarafından yapılacak tediyelerin, sala
hiyetli idarî icra mercileri tarafından verilen 
haciz ve hapis kararlansın tatbiki üzerine 
mahcuz malın paraya çevrilmesinden veya 
mahcuz alacağın tahsilinden ve hapis müdde
tinin hitamından evvel yapılmış olması şarttır. 

MADDE 11 —• Arazi, bina, hayvanlar ve 
kazanç vergileri için 1929 malî senesi iptida
sından evvelki senelerde aynca tahakkuk et
miş olan kesri munzamlar verginin asıllarile 



birleştirilmiştir. 
Bu vergiler bakayasından vukubulacak tah

silattan da bilâvasıta vergilere munzam kesir
lerin tevhidi hakkındaki 1454 numaralı kanun
da yazılı nisbetlere güre idarei hususiye, bele
diye, maarif ve iane hisseleri tefrik olunur. 

MADDE 12 — Gerek iltizam ve gerek ke
falet suretile ihale aşarı ve sair iltizam bedel
lerinden veya vergiden olan borçlarından do
layı emvali gayrimenkuleleri Hazine namına te-
fevvuz edilmiş bulunan borçluların, bu kanunun 
meriyeti tarihinde henüz Hazine uhdesinde bu
lunan gayrimenkullerinin müzayedeye çıkarıla
rak kati ihalesi yapılıncaya kadar tefevvuza se
bep olan iltizam bedelinden veya vergiden olan 
borçlarının asılları alâkadarları tarafından nak-
ten ve tamamen tediye edilirse faiz ve saire aran
maksızın ve ferağ harcı kendilerine ait olmak 
üzere tediye yapan sahip veya kefil veya varis
leri namına ferağları iade olunur. 

MADDE 13 — Mübadil ve mütegayyip ve fi
rari eşhastan gerek iltizam ve gerek kefalet su-

MADDE 1 — 1833 numaralı arazi vergisi ka
nununun üçüncü muvakkat maddesi yerine aşa
ğıdaki madde konulmuştur: 

1340 senesile onu takip eden senelerde ara
zinin umumî tahriri yapılmış ve yeni rayiçlere 
göre kıymetleri biçilmiş olan cüzütamlardaki 
arazinin 1934 malî senesinden itibaren tahrir 
kıymetlerinden yüzde kırkı indirilerek, bakiyesi 
kıymet olarak, defterlerine kayit ve vergilere 
matrah tutulur. 

Bunlarm 1933 malî senesi arazi vergisi borç-

18 — 
I retile aşar ve sair iltizam bedelinden borçlu olan

ların bu borçlarından dolayı merhun ve mah-
I cuz olup mübadil ve muhacirlere teffiz edilmiş 

veya Hazine uhdesinde kalmış yahut Hazineye 
satılmış bedelli veya bedelsiz muhtaç olanlara 

i verilmiş olan gayrimenkul emvali metrukeleri 
üzerindeki rehin ve hacizler kaldırılır ve baş-
kaça mahalli istifası bulunmayan borçlan terkin 
olunur. 

MADDE 14 — Mübadele suretile memleket-
j ten çıkarılmış veya mütegayyip addedilerek em

vali tasfiye edilmiş olanlara ait ve bu kanun-
I da yazılı vergi ve resimler tamamen terkin olu-
I nur. 

I MADDE 15 — Muhtelif kanunlarla Devlet 
alacaklarına mahsubu tecviz edilen Hazine tah
villeri hakkındaki hükümler mahfuzdur. 

i MADDE 16 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 17 — Bu kanunun icrasına Dahili-
I ye ve Maliye vekilleri memurdur. 

lan vergi bakayasının tasfiyesi hakkındaki hü
kümlerden istifade eder. 

27-VI-1931 tarih ve 1833 numaralı kanu
nun muvakkat üçüncü maddesine tevfikan vaki 
tadilât talepleri ve kararlan, 1934 malî senesin
den itibaren hükümsüzdür. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur, 

M Al A VE ENCÜMENİNİN TE K LİFİ 
1833 numaralı arazi vergisi kanununun muvak

kat üçüncü maddesi yerine kaim olan kanun 
lâyihası 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 21 -VI -1934 

M. No. 173 
Esas No. 1/886 

Yüksek Reisliğe 

Vergi bakayasının tasfiyesi ve mükellefle
re bazı kolaylıklar gösterilmesine dair olan Baş
vekâletin 1-III -1934 tarih ve 6/489 numaralı 
tezkeresile Büyük Millet Meclisine gönderilen 
kanun lâyihası ve esbabı mucibesi ile Maliye en
cümeninin tadilâtı ve bu tadilâtın esbabı nıuci-
besini havi mazbataları encümenimize tevdi bu-
yurulmuş olduğundan Maliye vekili Fuat Be
yefendinin huzurlarile tetkik ve müzakere olun
du. 

Hükümet tarafından teklif edilen lâyihanın 
esbabı mueibesine nazaran, hesap kayit] erinde 
Devletin ıbilûmum vergi ve resimlerle sair vari
dattan 120 500 000 lira gibi mühim miktarda ba
kaya mevcut olduğu ve bu bakayadan Cumhu
riyetin ilânı tarihine kadar geçen senelere ' ait 
olanlardan mühim bir kısmını muhtelif hâdise
ler ve sebepler dolayısile hakikî mükellefleri
nin veya mahalli istifalarının bulunmalarında 
son derece güçlük çekilen mebaliği teşkil ettiği 
ve bir kısmı da millî savaşlar sırasında acil ih
tiyaçları karşılamak üzere ve o devreye ve bir 
defaya mahsus olarak konulan mükellefiyeti 
nakliyei askeriye muafiyet ve müecceliyeti aske
riye, harp vergileri gibi muvakkat mahiyetteki 
fevkalâde vergilerden ve bir kısmı ise aşar, mah
sulâtı arziye, umumî istihlâk ve temettü vergi
leri gibi mülga vergilerden teşekkül ettiği zik
redildikten sonra mevcut bakayanın menşe ve 
mahiyetlerine ve her sene yapılan tahsilat mik
tarlarına göre bir kısmının terkini ve bir kısmı 
için de tahsillerini temin ve mükelleflerin tedi
ye kabiliyetlerini tahrik edecek bir tertip daire
sinde bazı tahfifler yapılmasına lüzum görüldü
ğü anlaşılmaktadır. 

Hükümetçe lâyihanın tanziminden beklenilen 
faydalar : 

A - Vergi kayitlerinde bir tasfiye ve ıslah ya
pılması, 

B - Bazı tahfifler yapılmak suretile borçları-, 
nı vermek isteyen mükelleflerin tediye kabiliyet
lerde mütenasip bir borç karşısında bulundurul

ması, 
C - Yapılacak tasfiye ve tahfifler ile tahsilat 

işleri için yeni bir tatbik vasıtası vüeude getirmek 
ve bu teşkilâtı pürüzlü ve çok eski senelere ait 
alacaklar peşinde koşmaktan kurtararak memur
ların mesailerini hal seneleri vergileri tahsilâtına 
hasretmeğe imkân vererek daha iyi neticeler al
mak, 

D - Tahsil işlerini kolaylaştıracak ve bakaya
nın terakümüne mâni olacak bazı tedbirler ve 
müeyyedeler vüeude getirmek, 

Suretinde telhis olunabilir. 
Maliye encümeninin esbabı mueibesine naza

ran lâyihanın: 
1 - Vergi bakaya ve iltizam bedellerinden 

müterakim bakayanın kısmen veya tamamen ka-
yitlerinin terkini; 

2 - Yeni arazi tahriri yapılan yerlerde ver
gilere matrah olan kısımların tenzilâta tâbi tu
tulması ; 

3 - Vergi tahsilat işlerinde yeni müeyyedeler 
vüeude getirilmesi; 

Olmak üzere üç unsuru ihtiva ettiği nazarı 
dikkate alınarak bu unsurların mahiyetlerine göre 
ayrılarak ayrıca üç lâyiha tanzim olunmuş ve Hü
kümetçe teklif edilen terkin ve tahfif hükümlerin
de de bu hükümlerin hudut ve şümulünü tevsi 
edecek şekilde bazı tadiller yapıldığı görülmüştür. 

Hükümetin esbabı mucibesinde de işaret olun
duğu veçhile vergi tahfif ve terkin keyfiyetinin 
tevlit edeceği mahzurların ehemmiyeti ve 1339 
senesi nihayetine kadar da olsa tamamen ter
kin hükmünün Ibilûmum varidat bakayasına 
ve tahfif hükümlerinin de bilhassa son sene
lerde ihdas edilen vergi bakayasına ve pek 
yakm senelere kadar teşmilinin, borçlarını ve 
hatta fbir misil ceza mahiyetinde olan misil 
zamlarını ödemiş olan diğer mükellefler üze
rinde bırakacağı menfi tesirler ve bu tesirle
rin vüeude getireceği aksülâmeller karşısında, 
encümenimiz pek büyük bir nezaket arzeden 
terkin ve tahfif üzerinde çok fazla tevakkuf 
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etmeği, büyük bir teenni ve basiret ile hareket 
etmeği muvafık bulmuştur. Diğer taraftan büt
çelerde varidatın tahminlerine eski ve yeni 
seneler vergilerinden yapılan tahsilat mecmu-
l an nazarı dikkate alınmakta bulunduğu ci
hetle bakayadan mühim bir kısmının terkini 
cihetine gidildiği takdirde tahsilatın bütçeye 
konulan muhammenatı tutmaması neticesini 
vermesinden de encümenimizce endişeye düşül -
inektedir. Binaenaleyh yapılacak terkin ve tah-, 
fiflerin îhudut ve şümulünü tetkik ederken f i-
liyat sahasında tevellüdü muhtemel olan her 
türlü sui tesirleri ve mahzurları izale ve hiç 
değilse tahfif edecek bir tarzı hareket ihti
yar edilmesi lüzumuna kani olmuştur. 

Terkin ve tahfif hükümlerine, Hükümetin 
esbabı mucibesile istihdaf etmek istediği fay
dalarla encümenimizce derpiş edilen sui tesir
leri ve mahzurları telif edecek bir istikamet 
verilmesi ve af ve terkin hükümlerinin hal ve 
icaplara göre bazı tahdidata tâbi tutulması encü
menimizce zarurî görülmüş ve lâyihanın mü
zakereleri sırasında serdedilen mükerrer mü-
talealar muvacehesinde Maliye vekili Fuat Bey 
tarafından da bu hususta daha ihtiyatlı ha
reket edilmek lüzumuna varılmış ve encümeni
mizin mütalealarma iştirak olunmuştur. Bu 
esaslara göre yeni bir lâyiha yapılmıştır. 

Hükümetin lâyihasında (1, 2, 3, 4, 6, 8, 9) un
cu maddelerde yazılı terkin ve tahfif hükümleri 
encümenimizce yukarıda zikredilen mülâhazala
ra göre tadil ve 4 maddede cem ve tevhit edil
miştir. 

Hükümetin lâyihasında yazılı hükümler Ma
liye encümenince dermeyan olunduğu veçhile 
filhakika mahiyet itibarile üç esasa ayrılabilir 
ise de hedef ve maksat noktasından encümeni
mizce aralarında vahdet görülmüş ve yekdiğe
rinin mütemmimi mahiyetinde addedilmiş ve 
bilhassa tahsilat işlerinin tanzimine dair olan hü
kümlerin ayni lâyihada bulunmasının terkin 
hükümleri istenirken ileride tahsilat işlerinin 
daha sıkı bir takip altında bulunmasını temine 
yarayacak bazı tedbirlerin de düşünüldüğü zih
niyetini vermek noktasından da tahsilata mü
teallik hükümlerin tasfiye lâyihasına girmesi 
racih görülmüş ve bu hükümlerden encümenimiz
ce kabul edilmiş olanları da tasfiye hüküm-
lerile birleştirilerek ayni lâyihaya dercedilmiş-
tir. 

Maliye encümenince hükümlerin tefriki nazarı 
dikkate alınarak tasfiyeye müteallik hükümleri 
muhtevi lâyihaya (Vergi bakayasının tasfiyesi 
hakkındaki kanun lâyihası) adı verilmiş ise de 
encümenimizce gerek terkin ve gerek tahsilata 
müteallik hükümlerin birleştirilmiş olması se-
bebile lâyiha isminin bu maksadı ifade edecek 
veçhile (Vergi bakayasının tasfiyesine ve tahsi
lata ait bazı hükümler konulmasına dair kanun 
lâyihası) suretinde değiştirilmesi münasip görül
müştür. 

Lâyihanın Hükümetçe teklif edilen ve Mali
ye encümenince kabul olunan birinci maddesin
deki 1339 malî senesi nihayetine kadar senelere 
ait varidat bakayasının terkini hükmünün yu
karıda arzolunan esbap ve mülâhazalara mebni 
bilûmum bakayaya teşmili yerine bu terkin hük
münün muhtelif hâdiseler ve sebepler dolayısile 
hakikî mükelleflerinin veya mahalli istifalarının 
bulunmasında güçlük çekilen ve daha ziyade 
halk ile millî savaşlar sırasında âcil ihtiyaçlar 
dolayısile muvakkat mahiyette olarak ihdas edi
len •mülga bazı vergiler ve emanet aş^an bakaya
sına hasrı ile mezkûr hükmün tahdidi encümeni
mizce muvafık görülmüş ve Hükümetin lâyıha-
sındaki 1 ve 2 nci maddeler hükümleri yukarıda 
yazılı esaslar dairesinde birinci madde olarak 
tesbit edilmiştir. 

Vergilerini lâyihada takyit edilen müddetler 
içinde veren bazı mükellefler hakkındaki tahfif 
ve müsaadekârlıkların 1932 malî senesi nihaye
tine kadar ve pek yakın zamanlara ait vergile
re teşmil edilmesinde bilhassa son zamanlarda 
ihdas edilen vergilere teşmilinde ehemmiyetli 
mahzurlar görülerek; 

A - Vergi bakayasından arazi, hayvanlar ver
gileri bakayası hakkında 1931 malî senesi niha
yetine kadar bakayaya, 

B- Diğer vergiler için kanunlarında yazılı 
müruru zaman hükümlerile mütenazır olacak 
surette 1929 malî senesi nihayetine kadar yıllara 
ait vergilere hasn, 

C - Yeni ihdas edilen vergiler için verginin 
aslından bir kısmını tediye edenlerden diğer kıs
mının affi cihetine gidilmesi bu vergiler mükel
leflerinden cezasile birlikte vergilerini vaktinde 
tesviye etmiş olanlar üzerinde yapacağı ruhî te
sirler noktasından münasip görülmediğinden bu 
kabîl vergilere ait terkin hükümlerinin hiç de-
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ğilse cezalara hasrile fena tesirlerin tahfifi ci
hetine gidilmiştir. 

Hükümetin lâyihasındaki 3, 4, 6, 8 ve 9 uncu 
maddeler hükümleri yerine encümenimizee ayrıca 
tanzim elilen 2, 3, 4 üncü maddeler konulmuştur. 

Encümenimizee yapılan tadillere göre Maliye 
encümenince de kabul edilmiş olan 10 uncu mad
deye ihtiyaç kalmamış oduğundan mezkûr madde 
tayy edilmiştir. 

Hükümetin teklif ettiği lâyihanın; 
5 inci maddesi Maliye encümeninin tadili 

veçhile, kezalik Maliye encümenince arazi ver
gisi kanununun 3 üncü maddesi makamma ka
im olmak üzere ayrıca yapılan lâyiha ile kabul 
olunan 7 inci maddesi de Hükümetin teklifi dai
resinde lâyihamızın 5 ve 6 ncı maddeleri olarak 
aynen tesbit ve kabul olunmuştur. 

Maliye encümenince de kabul olunan 11 inci 
maddesi lâyihamızda 7 inci ve 14 ile 15 inci mad
deleri de teklif veçhile 8 ve 9 uncu madde ola
rak lâyihamıza ilâve edilmiştir. 

Satrian gayrimenkullerin vergilerinin ferağ 
zamanlarında tahsili keyfiyeti Maliye encüme
nince dermeyan edilen sebeplere binaen encüme
nimizee de muvafık görülmüş ve Hükümetin 16 

MADDE 1 — Cumhuriyetin ilân edildiği 1339 
malî yılı sonuna kadar senelere ait olarak: 

A) Kesri munzamları ile beraber arazi, bina, 
sayım vergileri, 

B) Mülga mükellefiyeti nakliyei askeriye, 
müecceliyeti askeriye, muafiyeti askeriye, harp 
ve temettü vergileri, 

O) Rüsumu bahriye kanununa merbut tarife 
mucibince kayit ve mavunalardan alman mülga 
şehriye rüsumu ve emanet aşan, 

Bakayasmm kayitleri terkin olunur. 

MADDE 2 — Aşağıda yazılı vergilerden : 
A) 1340/1924 - 1931 malı yıllarına ait arazi 

vergisile munzam kesirlerinden ve emanet aşan, 
mahsulâtı arziye vergilerinden olan borçlanndan 
yüzde kırkmı 1934 malî yılı içinde nakten öde
yenlerin 'borçlarından geri kalan % 60 i, 

ncı maddesi yerine kaim olmak üzere Maliye en
cümenince tahsili emval kanununa zeyledilen 
mevat hakkındaki lâyihanın 3 üncü maddesi 10 
uncu madde olarak lâyihamıza konulmuştur. Ke
zalik 19 uncu maddesi Maliye encümenince ayrı
ca tanzim edilen mezkûr lâyihanın 4 üncü mad
desindeki tadili veçhile lâyihamızda 12 inci 
madde olarak gösterilmiştir. 

12, 13 ve 17 inci maddeler ile icra ve iflâs 
kanunile kabul edilen prensiplere muhalif görül
mesine mebni Adliye encümenince de muvafık 
görülmeyen 16 ncı madde lâyihadan çıkarılmış
tır. 

Bu esaslara göre yeniden hazırlanan kanun 
lâyihası müstaceler. müzakere edilmek üzere U-
mum Heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis Reis vekili M. M. 
Burdur İsparta Bayazıt 

M. Şeref Mükerrem İhsan 
Balıkesir Bursa Çorum Erzurum 
Enver Dr. Galip Mustafa Aziz 

İstanbul izmir Kayseri Konya 
Sadettin Kâzım A. Hilmi M. Muzaffer 

Manisa Sivas 
M. Turgut M. Remzi 

B) 1340/1924 - 1931 malî yıllarına ait sayım 
ve hayvanlar vergisinden ve misil zamlarmdan 
borçlu olan mükelleflerden mezkûr verginin 
kesri munzamlarile beher aslının % 70 ini 1934 
malî yılı içinde nakten verenlerin vergi borçlan-
nm mütebaki % 30 u ile misil zamlarmrn tama
mı, 

C) 1340/1924 - den 1929 malîydi nihayetine 
kadar senelere ait bina vergilerile ceza zamla
rmdan borçlan olanlardan borçlarının % 60 mı 
1934 malî yılı içinde nakten tediye edenlerin 
borçlarının geri kalan % 40 i terkin olunur. 

MADDE 3 — Aşar ve saydiye rüsumu ilti
zam bedellerinden 1931 malî yılı nihayetine ka
dar seneler için borçlu olanlardan bu borçları
nın asıllarile mahallî idareler hisselerini 1934 
malî yılı içinde ödeyenlerin faiz ve takip mas-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Vergi bakayasının tasfiyesine ve tahsilata ait 
bazı hükümler konulmasına dair kanun lâyihası 
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raflarından olan borçlan ve yalnız faiz ve ta
kip masraflarından borçlu olanların bu borçla
rı terkin edilir. 

MADDE 4 — 1929 malî yılı sonuna kadar 
seneler için kazanç, umumî istihlâk, muamele, 
eğlence ve hususî istihlâk, veraset ve intikal 
vergilerinden borçlu bulunanlardan bu vergi
lerin asıllarına ait borçlarını 1934 malî yılı için
de nakten ödeyenlerin misil ve teahhür zam-
lan terkin olunur. 

MADDE 5 — 10 şubat 1926 tarih ve 735 nu
maralı kanun ile bu kanuna müzeyyel 9 hazi
ran 1926 tarih ve 924 numaralı ve 25 haziran 
1927 tarih ve 1167 numaralı kanunlar hüküm
lerine tevfikan evvelce tarholunup henüz tet
kik mercii dolayısile ihtilaflı olan ve olmayan 
umumî istihlâk vergisile zam cezaları mükellef
lerin bundan istifade haklan mahfuz olmak 
üzere tahsili emval kanununa tevfikan tahsil 
olunur. Bu tarhiyata karşı mükellef ancak ver
gi temyiz komisyonlarına ve Devlet şûrasına 
itiraz edebilir. 

Halen Sulh mahkemeleri ve icra mercile
rinde bulunan evrak bu kanuna göre ait ol
duğu mercilere devredilir. Bu kanunun meriye
tinden sonra yeniden tarh ve tahakkuk mua
melesi yapılamaz. 

MADDE 6 — 1340 senesile onu takip eden 
senelerde arazisinin umumî tahrirleri yapılmış 
ve yeni rayiçlere göre kıymetleri biçilmiş olan 
cüzütamlardaki arazinin 1934 malî senesin
den itibaren tahrir kıymetlerinden % 40 i in
dirilerek bakiyesi vergilerine matrah tutulur. 

27 haziran 1931 tarih ve 1833 numaralı arazi 
vergisi kanununun muvakkat 3 üncü maddesi
ne tevfikan vaki tadilât talepleri ve kararlan 
hükümsüzdür. 

MADDE 7 — Arazi, bina, sayım, kazanç ver
gileri için 1929 malî senesinden evvelki seneler
de aynca tahakkuk etmiş olan kesri munzamlar 
verginin asıllarile birleştirilmiştir. Bu vergiler 

bakayasından vukubulan tahsilattan da bilâvasıta 
vergilere munzam kesirlerin tevhidi hakkındaki 
1454 numaralı kanunda yazılı nisbetlere göre 

| vilâyet, maarif, belediye ve iane hisseleri tefrik 
| olunur. 

MADDE 8 — Arazi, bina vergilerile hususî 
j kanunlannda miadmda vergilerini vermeyenler 
I haklannda hüküm bulunmayan bilûmum vergi 

ve bu mahiyetteki resimleri taksit müddetleri 
içinde tesviye etmeyenlerin vergi ve resimleri 
% 10 zam ile tahsil olunur. 

MADDE 9 — Arazi ve bina vergilerile gay
rimenkul emvale ait veraset ve intikal vergileri
nin senelik miktarlarını ait olduklan senenin 
ilk taksit müddeti içinde nakten ve toptan veren 
mükelleflerin o sene vergilerinden % 5, davar ve 
develer vergilerini haziranın ilk haftası ve man
da, sığır, at, kısrak, eşek ve saire vergilerini ey
lül ayının ilk haftası içinde toptan ve defaten 
verenler ile kazanç vergisi mükelleflerinden ti
caret ve sanat erbabı ile serbest meslekler erba
bından olan mükelleflerden vergilerini haziran 
ayı içinde senelik olarak toptan ödeyenlerin o 
senenin ikinci taksite isabet eden vergi mikta
rından kezalik % 5 i indirilir. 

MADDE 10 — Satılan gayrimenkullerin ver
gileri satıldıkları tarihteki vergi taksitleri de 
dahil olduğu halde fariğ kendi tasarrufu zama-
nmdaki bakayasile birlikte ve ferağdan evvel 
vukuat ilmühaberinin tanzimi sırasında ferağını 
verenden tahsil olunur. 29 mayıs 1929 tarih ve 
1451 sayılı tapu harçları kanununun buna muha
lif hükmü mülgadır. 

MADDE 11 — Birleşme evleri, bar, birahane, 
meyhane, otel, pansiyon, gazino, lokanta, pasta-
hane, çalgılı yerler ve oyun ve dans yerleri içeri
lerinde bulunan eşya ve malzeme bu müessesele
rin kazanç vergilerine karşı teminat hükmünde
dir. Musaddak icar mukavelesinde gayrimenkul 
sahibinin demirbaş eşyası olarak mukayyet eşya 
ve malzeme ile pansiyonlardaki kiracıların otur-
duklan kısımda kendilerine ait eşyası bu hüküm
den hariçtir. 

MADDE 12 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 13 — Bu kanunun icrasma Adliye, 
I Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 



Sıra Ns 267 
İstanbul mebusu Hamdi Mustafa ve Hayrullah Bfefyterirr, lâs
tikten yapılan ayakkabıların beher çiftinden lOOtatfuş istih
lâk resmi alınması hakkıntfer 2/H5 numaralı kanun teklifi ve 

Bflatfrye ve Bütçe encümenleri rrragbatalarr 

Yütaek Eeiıllğe 
2&-V-1934 

Esbabt mucibe lâyihası 

Dışarıdan gelen kauçuk, burada îşlenirken katrlan Üstübeç, katran, kum, tebeşir ve balmu
mu ile bir kilosundan dört kilo lâstik imal olunur. Bir kilo mamul kauçuk ise dört çift 
ayakkabı yapmağa yetişmektedir. Yüksek Meclisin 28-V-934 tarihinde kabul ettiği 2458 
numaralı kanun lâyihasında Millî Müdafaa ihtiyacına karşrlık konan vergiye göre bir kilo ka
uçuktan yüz kuruş resim alınınca şu halde yüz kuruş resim vererek 16 çift ayakkabı yapı
labilecektir. 

Buna karşı köselenin kilosuna konulan resim ile mukayese edîldigi takdirde, bir çift ayak
kabına giden kösele ile deriyi hesaplıyarak bir çifte yirmi kuruş vergf verilecektir. Bunun 
karşısında da bir çift lâstik ayakkabından altı kuruş alınacaktır. Şu hale göre bir çift îâstik 
ayakkabı bir çift kösele ve derili ayakkabıdan eksiksiz 14 kuruş noksan vergi vererek yüksek bir 
korumaya sahip oluyor. 

Halbuki İstanbulda dışarıdan kaoçuk getirerek içeride kilosunu dört mamul kilo kıPığma 
koyduktan sonra satan bu fabrikalarla Türk sermaye ve emek sahiplerinin, bu vergi konulmaz
dan önce bile başa çıkmaları çok güç idi. Bu vergi onların lehine ve türk sermaye ve işçilerinin 
zararına böyle konulunca iş bütün bütün kötü bir yöîa girmiş oluyor. 

Bütün mevaddı iptidaiyesi hatta tahta kalıpları bite hariçten getirilen bu lâstik ayakkabıları 
türediğî günden beri memlektimizde iki yerli malını öldürmektedir. Ziraatte palamut, sanayide 
dericilik ve kunduracılık adım adım ortadan kalkıyor. Dericiliğin Türk kaba ve ince sanatla
rındaki tarihî yerinin nekadar yüksek olduğunu geçmişteki örneKİerfle biliyoruz. 

Bu lâstik ayakkabılarının içerde yapılan lâstik çizmelerle çamurdan muhafaza için fotin 
veya mest üzerine geyilen lâstik kaloş ve şosonlar müstesna olmak üzere üstü bez altı kauçuk 
veyahut tamamen kauçuk iskarpin, fotin, terlik ve çarrkîar gibi mamul lâstikten yapılanlara 
yüz kuruş istihlâk vergisi konulursa matrahtaki vergi nisbetirtde adalet olacağı gibi öteden beri 
himaye edilen dericiliğimiz ve kunduracılığımız ile bunlara bağlantısı otan palamutlarımız ye

mden dhilmiş olur. Bunun için bu kanunun müstaceten müzakere ve kabulünü arz ve tektîf 
edette efendim. 

İstanbul İstanbul 
Hamdi M. Nayrtttlah 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 50 
Esas No. 2/115 

18-Yi-1934 

Yüksek Reisliğe 

28 - V -1934 tarihli ve 2458 sayılı kanunla 
ham kauçuğa konulan yüz kuruş istihlâk resmi
nin lâstik ayakkabıları fiati üzerine pek az tesir 
ettiğinden deri mamulâtma konulan istihlâk 
resmine muadil olmak üzere lâstik ayakkabı
larına ayrıca istilâk vergisi konulmasına dair 
İstanbul mebusu Hamdi ve Hayrullah Beylerin 
teklifleri encümenimizde Maliye vekâletinden va
ridat ve iktisat vekâletinden Sanayi umum mü
dürleri hazır bulunduğu halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Encümenimiz 2458 sayılı kanunla ham kau
çuğa konulan yüz kuruş resmin lâstik ayakkabı
larında tesirinin pek cüzî olduğu halbuki bun
ların istihlâk Arergisi için iyi bir matrah oldu
ğunu görmüştür. Ancak kablo, elektrik levazı
mı, otomobil lâstiği gibi sanayiin memleketimize 
yerleşmesi ve ilerlemesi için ham kauçuğun az 
resimle ithali icabetmektedir. Binaenaleyh ham 
kauçuktan gümrüklerde fazla istihlâk resmi al
mak suretilc lâstik ayakkabılarını daha fazla 
resme tâbi tutmak mümkün olamamış ve hatta 
sanayi için ham kauçuğa ait istihlâk resminin 
o sanatlerin memleketin ihtiyaçlarına ve dahilde 
imal ve istimal tarzlarına göre icra Vekilleri He
yeti kararile yüzde yirmi beşe kadar indirilme
sine Hükümete salâhiyet verilmesinde - zaruret 
görülmüştür. Bu sebeple encümenimiz lâstik 
ayakkabılarının ithalinde ve imalinde resme 
tâbi tutulmasına karar vermiştir. Teklifte res
min beher çift üzerinden alınması dermeyan edil
miş ise de encümenimiz ayrı ayn kiymet ve 
sikletteki eşyanni tek resme tâbi olmasını mah
zurlu bularak gümrük tarife kanununun ana 
prensibine tevfikan bunun kilo üzerinden alın
masına karar vermiştir. 

Teklifte resimden istisnası istenilen bir kı
sım lâstik ayakkabıları encümenimizce de ay
nen kabul edilmiştir. 2458 sayılı kanunun üçün
cü maddesinde halı iplikleri istihlâk resminden 

istisna edilmiştir. Bununla ihraç malımız olan 
halıların himayesi kastedildi. Halbuki kanunun 
'birinci maddesinin dördüncü bendinin B fıkra
sının 3 üncü numarasında istihlâk resmine tâbi 
tutulan tarife fasıllarında halılar da dahildir. 
Üçüncü maddede halı ipliklerinin de istisnası 
halıların da istisnasını icap edeceğinden encüme
nimiz istihlâk vergisine ait olan bu lâyihada key
fiyetin tashihini faydalı bulmuş ve lâyihaya bir 
madde ilâve etmiştir. Bir kısım ipliklerin hem 
halıda hem de dokuma işlerinde kullanılacağı ve 
bunların ithalde ve imalde tefriki müşkül ola
cağı beyanile kanuna hüküm ilâvesi Varidat 
'müdürü Bey tarafından istenilmiş ise de bu tef
rik ameliyesine dair idarî tedbirler üzerinde ik
tisat ve Maliye vekâletlerinde müştereken bir ka
rar alınması maddeye ilâve edilmekle iktifa olun
muştur. 

2458 sayılı kanunun muvakkat (birinci madde-
sile verilecek beyannameler noksan veya hileli 
verildiği veya hiç verilmediği takdirde hangi 
hükümlerin tatbik edileceğinin kanunda tasrih 
edilmediğini gören encümenimiz lâyihaya bir 
madde ilâ vesile bu gibi eşya vergisinin varidat 
idarelerince tahakkuk ettirilerek bir misil zamla 
tahsil edileceğini tasrih etmiştir. 

Yüksek heyete arzedilmek üzere takdim kı
lındı. 

Mal. E. Reisi M. M. Kâ. 
Oünıüşane İsparta Aydın 
/ / . Fehmi Kemal Turan Adnan 

Aza Aza Aza 
istanbul Urfa Kastamonu 
Hamdi M. Behçet Refik 

Aza Aza Aza 
tçel Balıkesir Diyarbekir 
Emin Pertev Zülfü 
Aza Aza Aza 

Konya Manisa izmir 
Kâzım Tahir Kâmil 
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Bütçe encümeni maıbatan ' \ : 

T. B.M.M. 
Bütçe encümen* 21*^1^1934 

M. No. 175 
Esas No. 2/115 

Yüksek Reisliğe 

Lâstikten yapılan ayâkkaplannın belher çif
tinden yüz kuruş istihlâk resmi alınmasına 
dair İstanbul mebusu Hamdi Mustafa ve Hay-
rullah Beyler taraflarından teklif olunan ka
nun lâyihasile Maliye encümeninin olbapta tan
zim ettiği kanun lâyihası ve esbabı mucibe maz
batası encümenimize tevdi edilmiş olmakla Ma
liye vekili Fuat ve teklif sahiplerinden Hamdi 
Mustafa Beyler hazır oldukları halde Maliye 
encümeninin tadilen tesbit ettiği kanun lâ
yihası üzerinden tetkik ve müzakere edildi: 

Maliye encümeninin kabul ettiği kanun lâ
yihası encümenimizde de hüküm itibarile ka
bul edilmiş ise de 2458 numaralı kanunun bi
rinci maddesinin (B) fckrasmm tadili ve di

ğer maddelerin mezkûr kanuna zeyil olarak ya
pılması usule daha uygun görüldüğünün bu 
esaslara göre yapılan kânun lâyihası tercühân-
ve müstaceleh müzakere" e^löifek ye 'Umumî 
heyetin tasvibine arzolunmak üzere Yüks%k Re
isliğe sunulur. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref 
Balıkesir 
Enver 

İstanbul 
Sadettin 
Konya 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem 
Bursa Çorum 

Dr. Galip Mustafa 
îzmiv 
Kâzım 
Sivas 

A. Muzaffer M. Remzi 

M. M. 
Bay azıt 
thsan 
Erzurum 

Aziz 
Kayseri 
A. Hümi 
Manisa 

M. Turgut 
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İSTANBUL MEBUSU HAMDI MUmi&k Y& 

HAYRULLAJET BEYLERÎN TEKLİFİ 

Lâstikten yııpılan ayakkabıların beher çiftinden 
yüz kuruş istihlâk resmi alınmasına dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Bir çift lâstik ayakkabından 
yüz kuruş istihlâk resmi alınır. (Lâstik çizme
lerle çamurdan muhafaza işin fotin veya mest 
üzerine gevilen lâstik kaloş ve şosonlar bundan 
müstesnadır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 

BtüMYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Bazı maddelerden alınacak istihlâk vergisine dair 
2458 sayılı kanuna müzeyyel k&nun lâyifıası 

MADDE 1 — Diğer maddelerle mürettep ol
sun olmasın lâstik ayakkabılarının beher kilo
sundan imal ve ithalinde 160 kururş istihlâk 
resmi alınır. 

Lâstik çizmelerle potin veya. mest üzerine gi
yilen lâstik kaloş ve şesonlar bu resimden müs
tesnadır. 

MADDE 2 — Hah (seddAd* ve kilim dahil) 
2456 sayılı> 28 - V -1934 tarihli kanunun birinci 
miaddesiain üçüncü bendinin (B) fıkrası hük
münden isfisna edilmiştir. Ha& ipliklerinin istis-
nuiyetini ve diğer metnfcucatta küUdüılacak ma
hiyetteki ipliklerden tefrikma ait tedbirleri Ma
liye ve İktisat vekâletleri müştereken tanzim 
ederler. 

MADDE 3 — 2458 saylı 28 - V -1934 tarihli 
kanunun muvakkat birinci maddesi mucibince 
beyannamesi verilmeyen veya eksik verilen eş
yanın vergisi varidat idarelerince tahakkuk etti
rilerek bir misil fazlasile tahsil olunur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri 
memurdur. 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Bazı maddelerden alınacak istihlak vergisine ait 
2458 saydı kanunun birinci maddesinin (B) fık
rasının tadiline ve bu kanuna bazı hükümlerin 

ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 28 mayıs 1934 tarih ve 2458 nu
maralı kanunun birinci maddesinin dört numa
ralı bendinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

Diğer maddelerle mürettep olsun olmasın 
lastik ayakkabılarının 'beher kilosundan 160 ku
ruş istihlâk resmi alınır. 

lâstik pişmelerle potin ve mest üzerine giyi
len lastik kaloş ve şosonlar bu resimden müstes
nadır. 

MADDE 2 — 28 mayıs 1934 tarih ve 2458 
numaralı kanuna aşağıdaki hükümler ilave edil
miştir: 

Halı (Seccade ve kilim dahil) meşkûr kanu
nun birinci maddesinin üçüncü bendinin (B) 
fıkrası hükmünden istisna edilmiştir. 

Halı ipliklerinin diğer mensucatta kullanıla
cak ipliklerden tefrikrna ait tedbirleri Maliye 
ve İktisat vekaletleri müştereken tanzim ederler. 

MADDE 3 — 28 mayıs'1934 tarih ve 2458 
numaralı kanunun muvakkat maddesi mucibin
ce (beyannamesi verilmeyen veya eksik verilen 
eşyanm vergisi varidat idarelerince tahakkuk 
ettirilerek bir misil faslasile tahsil olunur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri me
murdur. 




