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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

1935 mali yih umumi muvazene kanununa bagh 
biitce ve cetvellerde degisjklik yapilmasma dair ka-
nun layihasi kabul edildi. 

Ciimhuriyet merkez bankasi kanununun 92 nci mad
desinin tefsirine mahal olmadigina dair mazbata iize 
rinde cereyan eden miizakere neticesinde Maliye en-
ciimeni mazbatasi mezkur enciimene iade edildi. 

Ciimhuriyet merkez bankasi kanununun 96 nci 
maddesinin tefsirine mahal olmadigina dair mazbata 
ile, 

Devlet demiryollan ve limanlan isjetme umum /mii-
diirliigu 1935 mali yih biitcesinde miinakale yapilma
sma, 

Tahlisiye umum miidiirliigii 1935 mali yili biit?e-

Layihalar 
1 — Devlet memurlan ayliklarinin tevhid ve tea- I 

diiliine dair olan kanuna bagh 2 sayili cetvelin Milli 
Miidafaa vekaleti kara kismi memurlan meyanma iki | 
memur eklenmesi hakkmda kanun layihasi (1/480) 
(Biitce enciimenine) 

2 — Harita umum mudiirliigu 1935 yili biitcesinde 
28 111 liralik miinakale yapilmasma dair kanun la
yihasi (1/476) (Biitge enciimenine) 

3 — Memurin kanununun 7 nci maddesine bir fikra 
eklenmesine dair kanun layihasi (1/477) (Memurin 
kanunu muvaikkat enciimenine) 

4 — Milli Miidafaa vekaleti 1935 yili kara biitce- I 
sine 1 000 000 liralik tahsisat konulmasina dair ka- | 
nun layihasi (1/478) (Biitce enciimenine) I 

5 — Polis te§kilati kanununa bagh kadro cetvelin- I 
de degisiklik yapilmasi hakkmda kanun layihasi 
(1/479) (Dahiliye ve Biitce enciimenlerine) 

6 — Ziraat vekaleti 1935 yili biitcesinde 5 000 li
ralik miinakale yapilmasina dair kanun layihasi 
(1/481) (Biitce enciimenine) 

Tezikereler 

7 — Devlet demiryollan ve limanlan igletme I 

sinde miinakale yapilmasma dair kanun l&yihalari 
kabul edildi. 

Askeri ve miilki tekaiid kanununa ek kanun la-
yihasmm bir maddesi enciimene tevdi ve diger mad-
deleri kabul edildi. 

Suriyede TUrklerin ve Tiirkiyede Suriyelilerin em-
lakine miiteallilk mukavele miiddetinin uzatilmasma 
dair kanun layihasmin birinci miizakeresi yapildik-
tan sonra carsamba giinii toplamlmak iizere inikad 
bitirildi. 

Balkan Katib Katib 
Nuri Conker Tokad Rize 

Siireyya Tevfik Genca Ali Zirh 

umum miidiirliigii 1932 yili son hesabma aid mutaba
kat beyannamesinin sunulduguna dair Divani muha
sebat riyaseti tezkeresi (3/214) (Divani muhasebat 
enciimenine) 

8 — Evkaf umum miidiirliigii 1932 yili son hesabi-
na aid mutabakat beyannamesinin sunulduguna dair 
Divani muhasebat riyaseti tezkeresi (3/215) (Divani 
muhasebat enciimenine) 

9 — Hilafetin ilgasi hakkmdaki kanunun 8 nci 
maddesinin tefsirine dair Ba§vekalet tezkeresi (3/216) 
(Adliye, Maliye ve Biitce enciimenlerine) 

Mazbatalar 
10 — Biiyiik Millet Meclisi ve miistemilatindaki 

e§ya hakkirtda Meclis hesaplarmm tetkiki enciimeni 
mazbatasi (5/26) (Ruznameye) 

11 — Havayollari Devlet isjetme idaresi 1935 yili 
biitcesinde yeniden bir fasil acilmasma ve bu fasla 
miinakale suretile 200 000 liralik fevkalade tahsisat 
konulmasma dair kanun layihasi ve Biitce enciimeni 
mazbatasi (1/466) (Ruznameye) 

12 — Posta, telgraf ve telefon umum miidiirliigii 
1935 yili biitcesinde 88 010 liralik miinakale yapil
masma dair kanun layihasi ve Biitce enciimeni maz
batasi (1/469) (Ruznaimeye) 

2 _ HA VALE EDILEN EVRAK 



B t R l N C l CELSE 
Agilma saati : 15 

BALKAN : Tevfik Fikret Silay 

KATIBLER : Siireyya Tevfik Genca (Tokad), Sabiha Gokgiil (Balikesir) 

^»— 

BALKAN — Celse agilmistir. 

3 — MUZAKERE EDILEN MADDELER 

1 — Hayvanlar vergisinden ahnmakta olan 
2 ve 4 kat cezalardan hususi idareler iqin hisse 
ayrihp ayntmayacaginin tefsiri hakkinda Bas-
vekdlet tezkeresi ve Dahiliye, Maliye vc Biitce 
encihnenleri mazbatatari (3/182) [1] 

BALKAN — Buyurim Bay §iikru. 
DAHILIYE E. MAZBATA MUHARRIRi 

§UKRU YA§IN (ganakkale) — Maliye vekale-
tinin istinad etmis oldug-u 1454 sayili kanunda, 
yalniz bir misil yani asil vergiden idarei husu-
siye ve belediyelere hisse tefrik olunacagrna da-
ir bir kaydi sarih olmadigi gibi, cezalarm da, 
yani ceza suretile verginin artirilmasi halinde 
bunlardan tahassul eden paralardan da bir hisse 
ayrilmayacagrna dair bir kaydi kanuni yok-
tur ve bundan dolayidrr ki, iki vekalet arasmda 
gurus farki hasil olmus ve is tefsire sevk edil-
mistir. §Jimdi bir defa hayvan vergisi kanu-
nun metnine bakalrm. Bu kanunda deniyor ki: 
«YcMama muddeti iginde kaydettirilmeyip yok-
lama meyaninda meydana gikanlan hayvanlar 
iig misli vergiye tabi tutulur. Yoklama mudde-
tinden temmuz sonuna kadar gegecek miiddet 
iginde kayid harici kaldlklari anlasilan hayvan
lar mektum addolunarak bes misli vergiye 
tabi tutulur.» 

Kanun bu maddede alrnan parayi vergi na-
mi altmda mutlak olarak zikrediyor. Farz 
edelim ki Maliye, enciimeninin ve bittabi Maliye 
vekaletinin gorusiine nazaran bu bir cezadrr. 
Fakat bu iddia olunabilir mi ki alelade ceza-
lara miisabih fair cezadrr? Yani bir hukuku 
amme cezasi gibi alelrtlak islenen bir nisbetteki 
cezalara benzetilebilir mi? Benzetilemez. Ka
nun vergiyi arttrrmak suretile bunu tesbit 
etmistir. §u halde ne oluyor? Bu vergi munfe-
rid ve yalniz bir yere aid bir vergi olsaydi buna 
aid cezanm da tabiatile ona raci olmasi gayet 
zaruri olurdu. Fakat goriiyoruz ki 1454 numa-
rali kanun hayvanlardan, binalardan, araziden 
alrnan vergilerden idarei hususiyelere ve bele
diyelere ve menafi hissesi olarak da Ziraat 

[1] 126 sayih matbua zaptm sonundadir. 

bankalarma hisse ayirmistir. Yani bu vergi 
miisterek bir mal ve miisterek bir hak seklinde 
muhtelif dairelere tahsis edilmistir. Tabii de-
gil midir ki, bu vergi bir yere tahsis olunursa, 
onun teferruati da o yere raci olmasi zaruridir. 
Binaenaleyh herkesin hissesi nisbetinde bu 
verginin tezayiidile miistefid tenakusile de 
miiteessir olmasi lazmi gelir. Maliyenin hukuku 
zail olunca tabiatile idarei hususiyenin hakki 
ketmedilmek veyahut ta saklanmak suretile 
tenzil edilmek istenildigi vakit su su-
retle idarei hususiyelerin de, alinan bu 
vergiden miiteneffi olmasi tabii goriil-
melidir. idarei hususiyelerin mali vaziyetlerini 
size arza ihtiyac hissediyorum. idarei hususi
yelerin, her sene gekmis olduklan mali buhran 
Heyeti Celileniz oniinde mevzuu her vakit bah-
soluyor. Bunlarm boyle sarih olan haklari mey-
danda iken mahza kanunun ceza faslmda yazil-
digi igin onlari bu haktan mahrum etmek Heye
ti Celilenizce muvafik goriilmez zannederim. 

Esasen kanunun fasil unvanlan, kanun ma-
hiyetinde degildir. itibar edilecek kisrm kanu
nun metinleri ve kelimeleridir. Kanun bunlari 
vergi olarak tavsif etmistir. Ceza mahiyetinde 
telakki edilmis olsa bile, o vergiye tebaan artti-
rilan bir vergi cezasidrr. Bu miktar da, ewelce 
de arzettigim gibi, her miiessesenin hissesine ra
ci olmasi lazimdrr. Bu noktayi nazardan Da
hiliye enciimeninin mazbatasmm kabulunii istir-
ham ediyorum. 

MALtYE E. Na. MUSTAFA (JNSAY (Qan-
kiri) — Tevhidi kiisurat kanunu mevkii tat-
bika konulmazdan evvel bilavasita alinan vergi
lerden de kesri munzam almmakta idi. Eski 
kanun mucibince bu, misil zamlardan alrnan ce
za yalniz vergiden almrycrdu. Ahiren gerek he-
sabatin kolaylastirilmasi, gere> miikellefi bir 
vergi karsisinda bulundxcmak gayesi ile yapi-
lan tevhidi kiisurat kanunu bu vergileri tevhid 
etmistir. Bu vergilerin miktar ve nisbetlerini 
de tayin etmistir. 

Tevhidi kiisurat kanununun 13 ncti madde-
sinde kesri munzamlarm ne nisbette almacagi 
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gosterilmistir. Binaenaleyh, kesri munzamm 
almacagi matrah tayin edilmistir. 

Orada misil zamlarmdan da almacaktir gibi 
bir tabir yoktur. Miinhasiran tevhidi kusurat 
kanunile tevhid edilen miktarlar iizerinden ali-
nn*. Hayvanlar vergisindeki cezaya gelince: 
orada gergi (vergi) tabiri kullanilmissa da bura-
da vergi tabirini kullanmaktan maksad, ceza-
nm mikyasmi tayinden ibarettir. Yani bu ver-
giden bir ceza alrnacak, miktar ne olacaktir? 
Bunun igin bir misil ,iki misil alinir denmistir. 
Binaenaleyh, misillerede cezanin tayini dog-
ru degildir. Bu sebeble Dahiliye enciimeninin 
iddiasma uymak suretile, misil zammmm da kes
ri munzama tabi tutulmasi dogru olamaz. Bun-
dan dolayidirki, cezaen alman miktarlar biit-
gede ceza faslma irad kaydedilmektedir. Misil 
zamlari ceza faslma gegmektedir. Vergi faslma 
gegenler miinhasiran bir misil alman vergiler-
dir. Bu itibarla da misil zamlarmdan ayrica 
kesri munzam almak lazrmgelmez. Binaenaleyh, 
Maliye enciimeninin verdigi karar yolundadrr. 

DAHILIYE E. M. M. §ttKRtt YA{£IN (Qa-
nakkale) — Tatbikatta yapilan su veya bu se-
kil muddeanm esasmi teyid edecek olsaydi esa-
sen mesele kalmazdi. §>imdiye kadar Maliye ve
kaleti kendi goriisiine gore defterlere soyle kay-
dediyor, ve soyle yaziyormus. Bu giin Dahiliye 
vekaleti de iddia ediyor ve divor ki, 
Maliye vekaleti benim idare ettigim hisse nis-
betinde vergiyi artirdigma gore ne hakla su 
miktar vergiden muhasebei hususiyeye hisse 
ayrrmamak iddiasmda bulunabilir? Tabli bu; id-
diayi isbat edecek kafi delil addolunamaz. §in*,di 
isin mantiki cihetine bakalrm. 

Eger Maliye vekaleti bu vergilerin boyle art-
tinlmasi §eklini yalniz kendi hissesi nisbetin-
de yapmi§ olsaydi o vakit tabii idarei hususiye-
lere de bir §ey vermek mevzubahs olmazdi. Fa-
kat dort pargadan miirekkeb olan bir vergi 
tammdan olarak arttiriliyor da hissesi tefrik 
edilirken kanunda bu zikredilmemistir iddiasile 
aslan paymi yani lie, katini, hatta dort katini 
kendisine almak istiyor. Zannederim ki vergi-
nin bu §eklinde nazara alman bir fazlaliktan 
bir hisse ayirmamak insana biraz garib geliyor. 
Onun igin Dahiliye enciimeni mazbatasinm reye 
konulmasini rica ediyorum. 

BtJTgE En. M. M. SIRRI DAY ( Trab-
zon ) — Biitge enciimeni bu mevzuu tetkik eder-
ken Maliye enciimeninin noktai nazarma i§ti-
rak etti. Maliye enciimeni namma arkadasimiz 
Bay Mustafa esbabi mucibesini izah ettiler. 
Bendeniz de buna bir kag kelime ilave edece-
gim. 

Senelerdenberi bu hayvanlar vergisi kanunu 
tatbik edildi ve nizasiz bir surette devam edip 
gitti. Cezaen tahsil edilen paralar biitgede kal-
makta yalniz asillarmdan muhasebei hususiye-
lere bir hisse ayrilmakta idi. Bu ihtilaf son za-

manlarda gikti ve evvela Surayi devlet deavi 
dairesinde tetkik edilmi§ ve Maliye enciimeni 
mazbatasmdaki neticeye vanlmi§tir. Yalniz i§ 
Heyeti umumiyeye gittigi zaman Heyeti umu-
miye, bunun daha ziyade bir tefsir mevzuu ol-
dugunu gormiig ve bu itibarla Hiikumet bunu 
Yiiksek Heyetinizin tefsirine arz ve sevketmi§-
tir. Malumu aliniz gegenlerde kabul edilen bir 
esasa gore, bundan sonra hayvanlar vergisin-
den hisse ayirmak mevzubahs degildir. Vergi 
muhasebei hususiyeye aiddir, kesri munzamlar 
Hasiineye kalmi§tir. Gerek Surayi devlete sev-
kedilen evrak, gerek Surayi devletin karari ve 
gerekse enciimenlerde gegen miizakerat goste-
riyor ki, bilhassa Maliye vekaletinin miimes-
sill(jrinin ceza tabirinden igtinab ettikleri go-
riiliiyor, bu ceza degildir, vergidir diyorlar. 
Halbuki faslin unvani, cezalar ve ikramiyeler-
dir. Bazi maddelerinde §u kadar misli vergi 
almir demekle beraber bazi maddelerde bunun 
ceza oldugu yaziliyor. Ezciimle Maliye enciime
ni masbatasmda, esbabi mucibede zikri gegen 
20 nci maddede ceza tabiri sarahaten vardir. 
Binaenaleyh bu cezalarm ceza olduguna rag
men muhasebei hususiyeye hisse tefriki mevzu
bahs olursa, kazanc vergisini vaktinde verme-
yenlerden bir misli fazlasmi ceza olarak almak 
ve hissesini ayirip muhasebei hususiyeye ver
mek lazimdir. Yine 1934 kanunundan evvel 
vergilerin cezalan mukelleflerin kendilerinden 
tahsil edildigi zaman asillari iizerinden tahsil 
olunmustur ve bunlardan muhasebei hususiyeye 
hisse tefrik edilmemistir. Yeni vaziyette eski 
vaziyeti degistirecek hiikiimler yoktur. Binaen
aleyh kanunda sarahaten bir hiikiim olmadigi 
halde kanunun bu sarahati kar§ismda verginin 
muhasebei hususiyeye devri igin bir sebeb go-
riiimiiyor. Binaenaleyh bu noktai nazardan Ma-
liyo enciimeninin mazbatasinm kabulii muvafik 
olur. Yine hiikiim Heyeti Celilenindir. 

ALt RIZA TUREL (Konya) — Bir sual so-
racagim: Cezaen alman paralar vereseden tah
sil edilecek midir? 

SIRRI DAY (Trabzon) — Tabii. 
ALt RIZA TUREL (Konya) — Oyle anla§i-

hyor ki buradaki «ceza» tabirile, hukuku amme 
cezalan birbirine kan§tinlmaktadir. Irluhtelif 
nevilerde para cezasi vadir. Buradaki para ce
zalan, mali cezalar denilen- ve mahiyeti tama 
men hukuki olan penal, yani cezai olmayan pa
ra cezalaridir. Adma ister ceza densin, ister 
tazminat densin, bunun hukuki mahiyeti, bir 
zarann tazminini temine matuf bir mueyyide-
den ibarettir. 

Simdi, Devletin aldigi bu cezalarm mahiye
ti, kaybolan bir hakkin tazmini olduguna gore 
bunda alakasi olan hususi idarelerin de, bunda 
bir hisse sahibi olmalan gayet tabiidir. Qiinku 
bu para cezalan, kagakgilik dolayisile bu ver-
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gide alakadar olanlann kaybolan haklarcna mu-
kabil (global) bir tazminattan ibaret olan bu 
vergiden Devlet gibi idarei hususiyelerin de 
alakasi olmak itibarile; onlarm da bundan isti-
fadeleri gayet tabiidir. Binaenaleyh Dahiliye 
encumeninin mazbatasi, yerindedir (Tabii ses-
leri). 

GALtB PEKEL (Tokad) — Hayvanlar ver-
gisinden alinan fazla misiller de, verginin asli 
gibi idarei hususiyelerle Maliye arasinda tak-
sim edilip edilmeyecegi meselesinde Dahiliye 
vekaleti ile Maliye vekaleti arasinda ihtilaf gik-
mi§. Dahiliye vekaleti tevhidi kiisurat kanu-
nuna gore, bu vergi, ash mii§terek olan bir ver-
gidir, binaenaleyh misiller zammile almacak 
kisimlar da asli gibi mii§terektir; iddiasindadir. 
Maliye vekaleti de, yalniz bunun asli mii§terck-
tir, taksime ugrayacaktir, fakat misiller ceza-
dir, taksime ugramaksizin dogrudan dogruya 
Maliye vekaletine aiddir; kanaatine varmi§tir. 
Meclise tefsir igin gelen bu meselede goruyoruz 
ki Dahiliye enciimeni ile Maliye enciimeni ve 
Maliyeye izafeten Biitge enciimeni ikiye ayril-
mi§ bulunuyorlar. Dahiliye enciimeni, Dahili
ye vekaleti noktai nazanni, Maliye ve Biitge 
enciimenleri de Maliye vekaletinin noktai naza
nni tutmu§lardir. 

Tevhidi kiisurat kanununda alinan fazla mi-
sillerin, Maliyeye mi, yoksa Maliye ile beraber 
mii§terekleri bulunan idarei hususiye ve bele-
diyelere mi verilecegine dair bir sarahat yoktur. 
Yalniz §u vardnr: Sayim bitmeden yoklama dev-
resinde yazilmadigi anlasilanlardan iig misil 
vergi tahakkuk ettirip tahsil ediliyor. Yoklama 
devrine gegtikten sonra mektum oldugu ta
hakkuk edenlerden vergi be§ misil olarak ta
hakkuk ettiriliyor ve oyle tahsil ediliyor. Bun-
lar meydana gikmcaya kadar, ortada tahakkuk 
etirilmis. bir vergi de yoktur. Burada matrah, 
misille tahakkuk etmek iizere meydana giki-
yor. Sonra yine kanun, demiyor ki, tahakkuk 
ettirilirken yalniz Maliye hissesinin iig rnisli 
veyahud be§ misli alinir. Eger boyle bir kayid 
konsaydi, hie. §iiphe yoktur ki, Maliye enciime-
ninin noktai nazan tarn yerinde olurdu. Kanun 
diyor ki, iig misli, be§ misli vergi tahakkuk et-
tirilir. Sonra o verginin oyle bir vergi oldugunu 
gosteriyor ki onun bilmem §u kadari vilayetler 
idaresi, §u kadari idarei hususiyeler hissesi, su 
kadari maarif, §u kadari belediye, su kadari 
da bankaya verilecektir diyor. Binaenaleyh; bu 
vergi §u suretle oluyor: Vilayetler idaresi idarei 
hususiyeler + maarif + belediye + banka his
sesi = 1 oluyor. Tahakkuk ettirilirken boyle 
tahakkuk ettiriliyor; binaenaleyh, taksimde 
de boyle olmak ister. Eger yalniz idarei husu
siye ve yahud Maliyeye aid olan hissenin iig ve-
ya bes. misli tahakkuk ettirilir dense idi mese-
le yoktu. Binaenaleyh, mesele gok agiktir. Da

hiliye encumeninin noktai nazarmm daha dog-
ru oldugu kanaatindeyim. 

• EMIN DRAMAN (Yozgad) — §iikrii arka-
dasimiz, bir seyin mademki ash taksim edil-
mektedir, ceza da bunun feridir, bu itibarla tah
sil edilen cezanm da ayni nisbetler dahilinde tak-
simi lazmigelir, dediler. Fakat bunu soylerken 
hig bir kanuni miieyyide gostermediler. Halbu-
ki mali esasatta, tahsilatin Hazineye aid olmasi 
asildir. Bunun ne miktarmm filana verilecegi 
hakkmda bir nas lazimdir. Tevhidi kiisurat ka-
nunu, o zaman giktigi vakit, mevcud olan 
vergiler koyundan 60 kurus almiyordu. Bunun 
su kadari maarife, su kadari belediyeye, falan 
diye tasrih etmistir, fakat cezalardan bahsetme-
mistir. Bundan sonra gikan 1839 numarali sa
yim vergisi kanununda, kezalik kendilerinin 
iddiasini teyid edecek hig bir hukiini konmamis-
tir. Halbuki bunun hilafma kanun vardir, bu
nun hilafma bir mazi vardir. Mesela, muame-
leler simdiye kadar daima bu §ekilde goriilmus-
tiir. Tahsil edilenler de esasen kanunda ceza 
diye tasrih edilmi§tir. 

Gerek faslm serlevhasi itibarile, gerek bazi 
maddlerde, ceza oldugu tasrih edilmistir. Muh-
terem Meclisinizden gikmis olan hesabi kati 
kanunlarmda da, Devletin filan senesinin biit-
gesi, su sekilde katilestirilmistir; varidatimizm 
su kadari arazi ver^si, sin kadari agnam, ŝu 
kadari da cezadir diye ayri ayri fasillarda ce-
zalar dahi gosterilmistir. Mesela; kazang vergi-
sinden 10 milyon gosterilirken, ayri bir fasil 
olarak ta cezalar da 500 000 lira olarak gosteril
mistir. Keza sayimdan 12 milyon gosterilirken 
cezalar da ayri fasilda 500 000 lira diye gbste-
riliyor. Qikan kanunlar da bu sekilde kabul 
ediliyor. Bunlar dogrudan dogruya Hazineye 
giden paralardir. Cezayi nakdilerin dogrudan 
dogruya Hazineye gitmesi, hesabi kati kanun-
larile de kabul edilmis bulunmaktadir. Kanuni 
vaziyet budur. Bu boyle iken, hilafma karar 
verecek olsak, 1931 senesinden itibaren yapil-
mis olan muamelattan, yani saymi vergisinden 
almmis olan cezalari, bu nisbet dairesinde mu-
hasebei hususiye ve sair miiesseselere taksim 
etmek lazim gelir. Kazang vergisinden, filan 
sene tahsil edilmis olan paralan da ayni sekilde 
taksim etmek lazmidir. Bu hal ise kanuna ve 
nizania muhalif olacaktir. Binaenaleyh, Maliye 
encumeninin ve ona iltihak etmis olan Biitge 
encumeninin noktai nazarlarmm kabul edilme-
sini istirham ederim. 

MUSTAFA ONSAY (Qankiri) — Burada 
iki kanunun mevzuu, mevzuu miinakasa olmus-
tur. Biri, tevhidi kiisiirat kanunu, digeri hayvan
lar vergisi kanunudur. Kesri munzamlar, tevhidi 
kiisiirat kanununda tasrih ve tayin edilmistir. 
Hayvanlar vergisi kanununda bahsedilen, sirf 
cezadir. Bunlar, biri digerinden ayri §eylerdir. 

— 57 — 



?-

I : 43 25-3-1936 C : 1 
Hayvanlar vergisi kanunu, ceza bahsinde hig 
bir vakit dememi§tir ki, tevhidi kiisurat kanu
nu muoibince §u da ahnacaktir. Binaenaleyh, 
bunlar ayn ayn §eylerdir. idarei hususiyelerin 
hakkmi, tevhidi kiisurat kanunu tayin etmi§-
tir. Oteki, cezadir ve Maliye vekaletine aiddir. 
Binaenaleyh, Maliye encumeni mazbatasmin 
kabuliinii tekrar rica ederim. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Anlamak 
istedigim bir nokta var, bu idare... Ba§ka suret-
le izah edeyim: Tevhidi kiisurat kanununda 
hayvanlar vergisi zikrolunmami§ buyuruluyor. 
Bu esasa, enciimen esas itibarile muariz midir? 
Yoksa taraftardir da kanunda zikredilmeme-
sinden dolayi, kendisine tefsir suretile gelmi§ 
olan meseleyi tadil seklinde gikarmak icab et-
seydi, enciimen yine noktai nazarmda israr ede-
cek miydi? 

MUSTAFA ONSAY (Qankin) — Bittabi o 
vakit mesele ba§ka §ekil alirdi. Burada kanu-
nun tefsirine mahal yoktur. Tevhidi kiisurat, 
idarei hususiyenin hakkmi hayvanlar vergisi 
kanunu, cezayi bildirmek itibarile, Maliye ve-
kaletinin hakkmi tesbit etmi§tir. Orada, tevhi
di kiisurat kanununda misillerden de almacak-
tir denmemistir. 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Bu husus, 
bir kanun sekli suretinde teklif edilmis olsay-
di, enciimenin noktai nazari buna muhalif mi 
olacakti? 

MUSTAFA ONSAY (Qankiri) — Bendeniz, 
enciimen namina izahat vermek hakku salahi-
yetini haiz degilim. 

AHMED IHSAN TOKGOZ (Ordu) — Oyle 
ise iki mebus neden muhavere ediyor? 

GENERAL SEFlK TttRSAN ( Denizli ) — 
Dahiliye encumeninin mazbatasi kabul edilirse; 
tabii tefsir oldugu igin, makabline de §amil ola-

caktir. Su halde §imdiye kadar Maliyece irad 
kaydediien par alar, ne olacaktir? 

DAHlLtYE En. M. M. StfKRtf YA§IN (Qa-
nakkale) — Simdiye kadar gegmi§ muamelele-
rin hesablan, eger biitcelerde kar§ilik bulu-
nursa tabii verilecektir. 

BASKAN — Mazbata hakkinda ba§ka mii-
talea var mi? (Miizakere kafi sesleri). Bu hu-
susta iki takrir vardir, okutacagim: 

Yiiksek Reislige 
Dahiliye encumeni mazbatasmin reye konul-

masmi arz ve teklif ederim. 
Qanakkale 

Siikrii Ya§m 

Yiiksek Reislige 
Dahiliye encumeni mazbatasmin reye konul-

masini teklif ederim. 
Tokad 

Galib Pekel 
BASKAN — Her iki takrir de ayni mealde-

dir. Bunu reyinize arzediyorum. Nazari dikkate 
almirsa Dahiliye encumeni mazbatasmi, miiza
kere ederiz. 

Takriri kabul edenler i§aret buyursun . . . 
Etmeyenler . . . Takrir kabul edilmemi§tir. Su 
halde Maliye encumeninin mazbatasmi aynen 
reyinize arzedecegim. Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Ruznamenin diger maddeleri, tevzii iize-
rinden, miizakere igin, icab eden zaman gegme-
mi§tir. Arzu buyurursaniz bir karar alalim ve 
miizakereye devam edelim (Hayir hayir sesle
ri ). Su halde cuma giinii 15 te toplanmak 
iizere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 15,30 

)>&<* 

T. B. if. M. Matbaasx 
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Hayvanlar vergisinden alinmakta olan 2 ve 4 kat cezalar-
dan hususi idareler igin hisse aynlib ayrilmayacaginin tef-
siri hakkinda Ba§vekalet tezkeresi ve Dahiliye,\Maliye ve 

Btitge encumenleri mazbatalan (3) 182) 

BasveTcdlet 25 - XII - 1935 
Kararlar mudiiriigu 

Sayi : 6 3612 
Biiyuk Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Hayvanlar vergisinden ammakta olan 2 ve 4 kat cezalardan hususi idare icjn hisse aynlip 
ayrilmayacagi haikkinda Maliye ve Dahiliye vekilliklerinden yazilan 289/22, 24713/145 sayili tezke-
relerle §urayi Devlet tanzimat dairesi ve Genel Heyet mazbatasi suretleri sunulmustur. 

Isin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine yiiksek musaaddelerini dilerim. 
Ba^veMl 
/ . Inonu 

Maliye vekilliginin 25 - X - 935 tarih ve 24713/145 sayili tezkeresi suretidir 

31 mayis 935 tarih ve 6/1178 sayili tezkere cevabidrr: 
Dahiliye vekaletinin gonderilen tekeresi okundu: 

1454 sayili kanunun 13 ncii maddesi (yukarid'aki matrah ve mikdarlar uzerinden almaeak vergi) 
kaydile vilayet idarei hususiye ve belediyelcre ayrilaeak hisselerin yalniz kanunun ewelki mad-
delerinde mikdar ve matrahlari yazili asli vergilerden tefrik olunaeagmi gostermistir. Bu hisselere, 
vasitasiz diger vergilerdc yalniz verginin asli esas ittihaz edilib dururken yalniz hayvanlar vergi-
sinde cezanin da esasa almmasi dilegim'n kanuni bir miistenidi yoktur. 

Bu kanunun nesrinden ewel musakkafat, arazi, kazanc, ve sayim vergilerine vilayet, idarei hu
susiye, belediye, nam ve hesabina zammedilen kesirler, bu vergilerin asillan iizerinden hesab edil-
mis olub mektumen tahakknk ettirilenlere ceza mahiyetinde zammolunan misil cezalari, munzam 
kesirlerin hesabina ithal olunmakta iki. Bu kesirlerin fazlaca teaddudu ve vergilerden ayri olarak 
tahakknk ettirilmesi sureti hesabmda kansikhgi mucib oldugundan yukanda adi ge^en kanunla 
bunlar vergilerin asillarile tevhid ve bu miinasebetle nisbetleri de tadil edildi. Bu kanun, kesir-
leri verginin asillarile tevhid ederken mektumen tahakkuk ettirilen vergilere de munzam kesir ila-
vesi hakkmda yeni bir hukum vazetmis olmayrp yalniz mevcud tahakkuk usullerini sadelestirrais-
tir. 

"Dahiliye vekaleti 1839 sayili hayvanlar vergisi kanununun 19 ncu maddesi mucibince mektu
men meydana cikanlan hayvanlardan asrl vergiycv ilaveten alman iki ve dort kat cezalarm da vergi 
oldugu mutaleasindadir. TTalbuki kanunun 19 ncu maddesinin taalluk eyledigi fasil «eezalar ve 
ilcramiyeler» faslidir. Butee kanununa bagli varidat cedvelinin 41 nci faslmm ikinci maddesi de zam 
eezalarinm irad kaydina tab sis olunmustur. Bu sebebten oturu yoklamada kayid harici zuhur 
eden ve yoklama muddetinden 18 nci maddede gosterilen taksit muddetlerinin sonuna kadar gec,e-
eek zaman iqinde kayid harici olduklari anlasilan hayvanlardan dolayi sahibleri namma 3 ve 5 kat 
olarak tahakkuk ettirilen vergilerden yalniz hirer kat but^enin 3 ncii faslma ve Hazine huku-
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kunun tazmini mahiyetindc zam cezasindan ibaret bulunan 2 ve 4 kati da biitQenin sozii gec,en 
faslmm zam cezalari maddesine irad kaydedilm ektedir. 

Arzolunan sebebler dolayisile Dahiliye vekaletinin istegini yerine getirmeye kanunen imkan 
yoktur. Mezkur vekalctin bu babtaki tezkeresi ve ilisigi iadeten sunuldu, 

Dahiliye vekilliginin 19 - V -1035 tarih ve 289/22 sayrli tezkeresi suretidir 

1839 numarali hayvanlar vergisi kanununun 19 neu maddesinde (Yoklama miiddeti icjinde 
kaydettirilmeyip yoklamada meydana cikanlan hayvanlar ii<* misli vergiye tabi tutuiur, yoklama 
miiddetinden temmuz sonuna kadar gegecek miiddet iejnde kayid hariei kaldiklarr anlasilan hay
vanlar mektum addolunarak bes misli vergiye tabi tutuiur) diyc tasrih edilmis luilunmasina ve 
bilavasita vergilere munzam kesirlerin tevhid ve nisbetlerinin tadiline dair 1454 numarali ka-
nunun 13 neii maddesinde ise (Yukanki maddelerde yazili matrali ve miktarlar iizerinden ali-
nacak verginin her birinden vilayet, idarci hususiye, maarif, belediye ve Ziraat bankalarma 
aynlacak hisseler asagida gosterilmistir) diye a^ikea yazili olduguna gore, 1839 numarali kanu-
nun sozii geqen 19 neu maddesine gore alinan 3 ve 5 misil vergilerdcn, 1454 numarali kanunun 
13 neii maddesine gore, belediye ve hususi idarelere de hisse ayrilmasi ieab etmektedir. 

Maliye vekaleti 1839 numarali hayvanlar vergisi kanununun 19 neu maddesine gore alinan 
3 ve 5 misil vergilerin yalniz birer katlan vergi elup, diger iki ve dord katlari da ketmedilen Ha-
zine hukuku sahsiyesinin tazmini mahiyetinde zam cezasindan ibaret bulundugu iddiasile 1454 nu
marali kanunun 13 neii maddesine gore yalniz bir misil den vergi tefrik edilebilecegi miitalea-
sindadir. 

1839 numarali kanunun 19 neu maddesinde yoklamada kayid hariei gikan hayvanlara tahak-
kuk ettirilen 3 ve 5 mislin vergi oldugu ve 1454 numarali kanunun 13 neii maddesinde de his-
senin vergiden tefrik edilccegi mutlak olarak zikredilmis bulunduguna gore Maliye vekaletinin bu 
vergileri ceza olarak miitalea etmesine kanuni imkan goriilmemektedir. 

Keyfiyetin Yiiksek Meclisce tefsirine miisaade buyurulmasini dilerim. 

§urayi devleet Tazminat dairesi esari r>7 karar 43 sayili ve 4 - II - 1935 tarihli 
mazbatasi suretidir. 

Hayvanlar vergisinden alinmakta olan eezalardan hususi idareler i§in hisse ayrilip ayrilmaya-
cagi hakkinda Dahiliye ve Maliye vekilliklerinden yazilan iki tezkerenin gonderildigi beyanile bu 
iki vekillik arasinda goriis farki doguran bu ishakkindaki miitaleanin bildirilmesine dair Bas-
vekillik yiiksek makamindan Surayi deviet reisligine yazilan 31 - X - 1935 giinlemeeli ve 6/290'J 

sayili tezkere dairemize verildiginden okundu. 
Dahiliye vekilliginin tezkeresinde 1839 sayili hayvanlar vergisi kanununun 19 neu maddesinde 

yoklamada meydana cjkarilan hayvanlar lie misli ve yoklama miiddetinden sonra meydana c,ika-
nl ip mektum addolunanlar bes misli vergiye tabi tutulaeagi yazili olup bilvasita vergilere munzarn 
kesirlerin tevhid ve nisbetlerinin tadili hakkindaki 1454 numarali kanunun 13 neii maddesinde de 
« yukanki maddelerde gosterilen matrah ve miktarlar iizerinden almaeak verginin her birind( i 
vilayet, idarei hususiye, maarif, belediye ve Ziraat bankalarma ayrilaeak hisselerin asagida gos-
terildigi » 3^azili olmasina gore hayvanlar vergisinden alinan lie ve bes misil vergilerden de yu-
karida yazili maddeye gore belediye ve hususi idarelere hisse ayrilmasi ieab cdeceegi ve halbuki 
Maliye vekaleti bu suretle alinan iic, ve bes misil vergilerin yalniz birer katini vergi sayip diger 
iki ve dort ka.tlarin.in eezadan ibaret bulundugu iddiasile yalniz bir misilden vergi tefrik edilebi
lecegi miitaleasmda oldugu ve sukadar ki, kanunlann sarahati bu telakkiye miisaid olmadigi be
yanile keyfiyetin Biiyiik Millet Meclisince tefsire sevki istenilmistir. 

Basvekillikce bu tezkere iizerine sebkeden isara eevaben Maliye vekilliginden yazilan tezke-
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rede ise 1454 sayili kanunun 13 ncii maddesi « yukariki niatrah ve miktarlar Iizerinden alina-
cak vergi» kaydile vilayet idarei hususiye ve bclediyeiere ayrilacak hisselerin yalniz kanunun 
evvelki maddelerinde miktar ve matrahlan yazili asli vergilerden tei'rik olunacagmi gostermis. 
olup, bu hisselere, vasitasiz diger vergilerde yalniz verginin asli esas ittihaz edilip dururken 
yalniz hayvanlar vergisinde cezanin da esas alinmasi dileginin kaimni bir miistenidi olmadigi 
ve bu kanunun nesrinden evvei de musakkafat, arazi, kazanc ve sayim vergilerine vilayet, ida
rei hususiye ve belediye nam ve hesabina zamnie dileft kesirler bu vergiierin asillari iizerinden he-
sab edilmis olup, mektumen tahakkuk ettirilenlerc eeza mahiyetinde zammolunan misiller mun-
zam kesirlerin hesabina ithal edilmemis oldugu ve bu kesrin i'azlaea teaddiidii ve vergilerden ay-
n tahakkuk ettirilmesi sureti hesabinda kanstkligi mueib oldugundau yukarida adi gegen kanun-
la bunlar vergiierin asillarile tevhid ve bu miinasebetle nisbetleri de tadil edilmis.se de bu kanun, 
kesirleri verginin asillarile tevhid ederken mektum tahakkuk ettirilen vergilere de munzam ke-
sir ilavesi hakkinda yeni bir hiikiim vazetmis olmayip yalniz mevcud tahakkuk usullerini sadeles-
tirmis oldugu ve Dahiliye vekaleti ise mektumen meydana cjkarilan hayvanlardan asil vergi-
ye ilaveten alinan iki ve dord kat cezalarin da vergi oldugu miitaleasinda olup, halbuki kanu
nun 19 neu madesinin taalluk eyledigi fasil (Cezalar ve ikramiyeler) fasli oldugu ve biitge ka-
nununa bagli varidat cetvelinin 41 nci faslinin ikinci maddesi de zam cezalannin irad kaydine 
tahsis edilmi§ olup bu sebebden oturii yoklamada kayid hariei gikan ve yoklama bittikten sonra 
mektum olduklan anla§ilan hayvanlardan sahibleri namina uc, ve be§ kat olarak tahakkuk etti
rilen vergilerden yalniz birer kati biitgenin ugimcii i'aslma ve Ilazine hukukunun tazmini mahi
yetinde zam cezasindan ibaret bulunan iki ve dord kati da biitgenin sozii gegen faslinin zam ee-
zalari maddesinde irad kaydedilmekte bulundugu beyanile bu sebeblerden dolayi Dahiliye vekil-
liginin isteginin yerine getirilmesine kanunen imkan olmadigi bildirilmistir. 

Bilavasita vergilere munzam kesirlerin tevhid ve nisbetlerinin tadiline dair olan 19 mayis 
1929 giinlemegli ve 1454 sayili kanunun birinei maddesinde «Miisakkafat, arazi, kazanc, ve sayim 
vergilerine vilayet, idarei hususiye ve belediye, menafi ve iane hisseleri ve Marif vergisi ve mak-
tu zam namlarile munzam kesirler 1929 mali senesinden itibaren aid olduklan vergiierin asillarile 
tevhid edilerek a§agidaki maddelerde yazili matrah ve nisbetler iizerinden almir» denildikten 
sonra sayim vergisini ilgilendiren 12 nci maddesinde, 30 kanunusani 1926 gunlemeQli ve 729 sa
yili kanunun birinei maddesinde yazili sayim vergileri agagidaki miktarlara iblag edildigi gos-
terilerek hayvanlann cinsine gore ayri ayri vergi miktari tesbit edilmis, ve 13 ncii maddesinde 
yukariki maddelerde yazili matrah ve miktarlar iizerinden alinarak vergiierin her birinden vila
yet, idarei hususiye, maarif, belediye ve Ziraat bankalarma ayrilaeak hisselerin agagida gosteril-
digi yazildiktan sonra sayim vergisi tahsilatindan yene hayvanlann nevine gore ayri ayri nisbet
ler gosterilmi§tir. 

6 temmuz 1931 gunlemegli ve 1839 sayili hayvanlar vergisi kanumma gelinee: 14 ncii madde-
de vergi hay van bagina a§agida hizalarinda yazili miktarlar da almir denilerek hayvanlann nevi
ne gore alinacak vergi miktari tesbit edilmis, olup cezalar ve ikramiyeler ba§ligini tagiyan bir fa-
silda 19 neu madde olmak iizere yoklama miiddeti iginde kaydettirilmeyip yoklamada meydana 
gikanlan hayvanlar iig misli ve her mahallin yoklamasinin hitamindan sonra taksit miiddetlerinin 
nihayetine kadar gegecek miiddet iginde kayid hariei kaldigi anlagilan hayvanlar mektum addo-
lunarak be§ misli vergiye tabi tutulacagi gosterilmigtir. 

l§in geregi du§iinuldu: 
Sayim kanununun acikca yazdigma gi".re verginin asil mekadiri 14 ncii maddede gosterilen-

lerden ibaret olup 19 neu maddede ilaveten almaeagi yazilan miktarlann ceza mahiyetinde oldu
gu bu maddenin dahil bulundugu faslin unvani ile de teeyyiid etmesine ve Maliye vekaletinin 
§imdiye kadar tatbik ettigini bildirdigi hesab esaslarma gore verginin asli ba§ka bir fasla ve 
cezalar ba§ka bir fasla kaydedilmek suretile tatbikatta da, verginin asli ile cezalannin tefriki 
yolundaki kanun hiikmu muhafaza edildigi anla§ilmasma ve munzam kesirlerin tevhid ve nisbet
lerinin tadili hakkindaki kanunda vergiierin matrah ve miktarlan iizerinden her birinden i.isse 
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ayrilacagi gosterilmis, oJup bu it'ade, eezalari yiimulu dairesiue alamayaeagitui binaen idaivi lm 
susiye hisselerinm yalniz vergitiin asdlari iizei'mdeu hesab edilerek eezalarin bu meyana sokulm::-
rnasi kanuimu ruliuna daba uygun goriilmus.tur. 

Keydiyetin bir kez de Unmmi Heyetee dusu?iiiimek iizere Yiiksek Baskatiliga smiulni;)s;i;;i 
4 - X I -1935 te oybirJigile karar verildi. 

•Surayi devlet reisligi genel heyeti 204/205 sayi'li mazbatast suretidir 

Sayim vergisiuiii asli kanunun. 14 ncii maddesinde gosterilenlerden ibaret o.lup lmsusi idare
lere aneak bu asd iizerinden hisse ayrilmasi gerekli ve eeza i'aslmda yazdi 19 neu madde ile 
ilaveten alman eeza miktarlari uzerinden bu idarelere ayriea liisse ayrdmasma mahal buiuimi.i-
digina dair Taiiziinat dairesinin 4 - XI - 935 tarih ve 47/43 sayili mazbatasL < Jenkurulda, okiuidii. 

Kanunuu eeza faslrnda biihman 19 neu maddesinde misil olarak abnaeak paranin «vergi» 
lafzile tavsif edilmis, olmasi bu misil iizerindeu de hususi idarelere liisse ayrdmasmi gerekli gds-
termekle beraber yine kanunun asii vergiyi tayin eden 14 neu maddesinde bu misil mevzubahs 
edilmediginderi ayni zamanda bundan hisse ayrdmasma mahal olmadigi manasi da ed<aeagmdan 
vazn kanun kasdmin tefsir yolu ile aydrnlatdmasi liizumu "14-XI-1935 tarihinde oybirligile k;"i-
rarJagtinldi. 

Dahiliye enciimeni inazbatasi 

T. B. M. M. 
Dahiliye encilmeni 22 - I - 1936 

Karar No. 15 
Esas No. 3/182 

Yiiksek Baskanliga 

Hayvanlar vergisinden almmakta olan iki 
ve dort kat cezalardan hususi idareler igin his
se ayrilip ayrrimayacagr hakkmda Maliye ve 
Dahiliye vekilliklerinden yazrian 289/22 ve 
24713/145 sayili tezkerelerle §urayi devlet Taz-
minat dairesi ve Genel heyetince tanziin olunan 
mazbatalar suretlerinin gonderildigi bildirilen 
ve isbu tefsir yolile halli talebini havi bulunan 
Basvekaletin 28 birinci kanun 1935 tarih ve 
6/3612 sayili tezkeresi encumenimize verilmekle 
Maliye vekilinin ve Dahiliye vekilligi Mahalli 
idareler genel direktoriiniin bulunduklan 
10 - I - 1936 daki toplantimizda okundu ve is 
konusuldu. 

Dahiliye vekilliginin esbabi mucibe tezkere-
sinde : 

Maliye vekaleti tarafmdan 1839 sayili hay
vanlar vergisi kanununun 19 ncu maddesine go
re alman vergilerin yalniz bir katmin vergi ve 
digerlerinin ketmedilen Hazine hukuku sahsiyesi-

nin tazmini mahiyetinde zam cezasmdan ibaret 
oldugu iddiasile 1454 sayili kanunun 13 ncii mad
desine gore hususi idarelere yalniz bir misil uze
rinden hisse ayrdabilecegi miitaleasi ileri sii-
rulmekte ise de mezkur kanunun 19 ncu mad
desinde (Yoklama miiddeti iginde kaydettiril-
meyip yoklamada meydana gikarilan hayvanlar 
iig misli vergiye tabi tutulur. Yoklama miidde-
tinden temmuz sonuna kadar gegecek miiddet 
iginde kayid harici kaldiklan anlasdan hayvan
lar, mektum addolunarak bes misli vergiye tabi 
tutulur ) diye tasrih edilmis olmasma ve ver
gi tabiri mutlak olarak zikrolunmus bulunmasi-
na ve bilavasita vergilere munzam kesirlerin tev-
hid ve nisbetlerinin tadiline dair olan 1454 sa
yili kanunun 13 ncii mamddesinde ise (Yukari-
daki maddelerde yazili matrah ve mik-
tarlar uzerinden alinacak vergilerin her 
birinden vivlayet, idarei hususiye, maa-
rif, belediye ve Ziraat bankasma ayri-
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lacak hisseler a§agida gbsterilmi§tir ) diye 

acikca yazilmasma gore icabmda alinan ug ve 
be§ kat vergilerin tamammdan belediye ve hu-
susi idarelere hisse aynlmasi icab edecegi be-
yan olunmakta ve Maliye vekaletinin bu ver
gilerin bir misilden fazlasmi ceza olarak mtita-
lea etmesi kanunun ruhuna uygun olmadigi id-
dia olunarak isin tefsir suretile aydmlatilmasi 
istenmektedir. 

Maliye vekilliginin iddiasi ise; 1454 sayili 
kanunun 13 ncii maddesi (Yukandaki matrah 
ve miktarlar iizerinden aknacak vergi) kaydile 
vilayet idarei hususiyelerine ve belediyelere 
ayrilacak hisselerin yalniz kanunun evvelki 
maddelerinden miktar ve matrahlan yazilan 
asli vergilerden tefrik olunacagmi gosterdigi 
ve vasitasiz diger vergilerde de bu hisselerin 
ayrilmasinda vergilerin yalniz asillarmm esas 
tutuldugu halde yalniz hayvanlar vergisinde 
cezanin da ash gibi hisse ayrilmasma esas itti-
haz olunmasinin kanuni bir miistenidi olmadigi 
ve 1454 sayili kanunun nesrinden evvel de mti-
sakkafat, arazi, kazanc, ve sayim vergilerine 
zammedilen kesirlerin i§bu vergilerin asillan 
iizerinden hesab edilmi§ olup mektumen tahak-
kuk ettirenlere ceza mahiyetinde zammolunan 
misillerin munzam kesirlerin hesabma kanssti-
rilmamakta idigi ve mahza tahakkuk muamele-
lerinin sadele§tirilmesi maksadile viicude geti-
rilen 1454 sayili kanunun mektumen tahakkuk 
ettirilen vergilere de munzam kesir ilavesi hak-
kinda yeni bir hukiim koymadigi ve 1839 sayili 
hayvanlar vergisi kanununun 19 ncu maddesi-
nin taalluk ettigi fasil «Cezalar ve ikramiye-
ler» fasli oldugu gibi btitge kanununa bagli va-
ridat cetvelinin 41 nci faslmin ikinci maddesi 
de zam cezalarmm irad kaydine tahsis edilmis, 
bulunmasma binaen cezalarm dahi hisse tefri-
kinde nazari itibare alinmasmm kanunen mtim-
kiin olmadigi yolundadir. 

Meselenin Surayi devlette tetkiki esnasinda 
Tanzimat dairesinin Maliye vekilliginin goriisti-
nii dogru buldugu ve Genel heyetinin de 1839 
sayili kanunun 19 ncu maddesinde mektum sa-
yilan hayvanlardan tic ve be§ kat olarak alinan 
paranm «vergi» tabirile mutlak olarak anilmis 
olmasma binaen meseleyi tefsire muhtac gbr-
dugti anla§ilmi§tir. 

Yapilan miizakere neticesinde: 
1454 sayili kanunda hayvanlar vergisinden 

vilayet ve belediyelere mezkur kanunun 13 ncii 
maddesi hukmiine gore ayrilacak hisselerin ver-
ginin yalniz aslmdan ayrilacagma ve icabmda 
arttinlarak tahsil olunan vergilerden hisse tef
rik olunmayacagma dair bir kayid bulunmama-
sina ve 1839 sayili kanunun 19 ncu maddesine 
tevfikan kayid harici birakilmi§ veya ketmedil-
mi§ hayvanlardan tig ve be§ kat olarak alinan 
vergilerin bir kattan fazlasmm cezaen almdigi 
kabul edilse bile bu cezanin alelade hukuku 
amme cezasi mahiyetinde olmayip verginin bazi 
vaziyetler kar§ismda arttinlmasi muamelesin-
den ibaret olmasma ve gtinku alinan bu cezanin 
hukuku amme cezasi gibi bir takim akibetler 
dogurmamasma binaen tic, ve be§ kat veya her 
hangi nisbet dahilinde arttinlmak suretile tah
sil olunan verginin tamammdan hisse tefriki 
icab ettigi anla§ilmi§ ve meselede tefsire muhtac 
bir cihet gortilmemi§ olmakla keyfiyetin Ulu 
Heyetin nazari tasvibine sunulmak tizere Ytik-
sek Ba§kanliga arzina karar verilmistir. 
Dahiliye En. Reisi R. V. M. M. 

Tekirdag Tekirdag Qanakkale 
C. TJybadm F. Oztrak S. Ya§m 
Katib Aza Aza 

Mardin Kars Tokad 
E. Ozoguz Galib Pekel 

Aza Aza Aza 
Bursa Samsun Qoruh 

Fatin Gilvendiren E. Tuned Atif Tiiziin 
Aza Aza Aza 

Samsun Sivas Erzurum 
Z. Durukau S. Gorkcy Zcki Soydcmir 

Aza Aza 
Tokad Urfa 

Hurrem Ergun M. Dincsoy 
Aza Aza 

Srvas Zonguldak 
Vasfi R. Sevig It. Vardar 

Aza Dahiliye En. Katibi 
1454 sayili kanun, hususi idarelere vergi-

den bir hisse ayirmistir. 1839 sayili kanun ise 
yoklamada yanli§ i§ gorenlerden almacak fazla 
misillerin bir ceza oldugunu tesbit etmi§tir. Bu-
nun bir ceza oldugu kabul edildikten sonra bu 
cezada amme hukuku mahiyeti aramak ve bin-
netice cezadan hususi idarelere hisse ayirmak 
icab etmez. 

Urfa Mardin 
Behget Gunay Edib Ergin 
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Maliye enciimeni mazbatasi 

T. li. M. M. 
Maliye encumeni 28-1-1936 

Karar No. 44 
tisas No. 3/182 

Yiiksek Reislige 

Hayvanlar vergisinden almmakta olan 2 ve 
4 kat cezalardan hususi idareler ioin hisse 
ayrilip ayrilmayacagi hakkinda Maliye ve 
Dahiliye vekaletlerinden yazilan tezkereler ve 
§Jurayi devlet Tanzimat dairesi ve Genel he-
yetince tanzim olunan mazbatalar suretlerinin 
gbnderilerek i§in tefsir yolile halli Ba§vekale-
tin 27 kanunuevvel 1935 tarihli ve 6/3612 nu-
marali tezkeresile Yiiksek Meclisten istenilmis 
ve zikroltman tezkereler ile Dahiliye eneiime-
ninin bu husustaki mazbatasi enciimenimize 
havale buyurulmu§ oldugundan Dahiliye ve 
Maliye vekaletlerinden gbnderilen memurla-
rm izahati dinlenerek mesele konu§uldu ve dii-
siinuldii: 

Dahiliye encumeni, 1454 sayili kanunun 
13 ncii maddesi mucibince hayvanlar vergi
sinden aynlacak kesri munzamlarin misil zam-
larmda dahi almmasi lazimgelecegi miitalea-
sinda bulunmakta ise de: 

1 - 1454 sayili kanunun 13 ncii maddesinde 
(Yukaridaki matrah ve miktarlar iizerinden 
almacak vergi) denilmek suretile alinacak kes
ri munzamlarin vergi matrahmm asil olan mik-
tarina atfedilmekte olmasi, 

2 - Misil zamiarmdan da kesri munzam ali-
nacagma dair bir kaydi kanuni bulunmamasi, 

3 - Misil zamlarmm fasillara tefrik edil-
mis, olan hayvanlar vergisi kanununun ceza 
fashnda gosterilmis olmasi, 

4 - Ceza faslinda gosterilen misil zamlari-
nm vergi olmayip fili memnu icin tayin edil-
mi$ bir nevi ceza mahiyetinde oldugu, hayvan
lar vergisi kanununun yirminci maddesinin 
ikinci fikrasinda (Deftere kaydedilmeyen veya 

nakil yahud ifraz tezkeresi almaksizm kaza 
haricine naklediien ikinci maddenin (D) fik
rasinda zikri gecen damizlik hayvanlardan 
nevilerine gore bu kanun mucibince tarhedi-
lecek vergi iniktarinin yarisi cezaen tahsil 
ohnnir) denmesi, 

5 - Varidat biitcesinde her nevi vergiler 
ile cezalar ayri ayn fasillara konularak misil 
zamlarmm cezai naktiler faslina kaydedilmesi 
ve bu suretle yapilan hesabi katilerin Biiyiik 
Millet Meclisince de tasdik edilmekte bulun-
masi, 

6 - Tevhidi kiisurat kanununun ne§rinden 
evvel dahi sayim vergisile diger vergilere 
zammolunan misillerin munzam kesirlerin he-
sabma kari§tirilmamakta olmasi, 

7 - Kanun ile tahdid edilmi§ olan misil 
zamlarmm da kesri munzamma tabi tutulmasi, 
fili memnuu irtikab eden miikellef hakkinda 
kanunen muayyen olan ceza hudud ve mikta-
rmm tevsi ve tezyidi mahiyetinde olup, bunun 
kavaidi esasiyeye muhalif bulunmasi, 

Sebeblerile enciimenimiz, hayvanlar vergi
si misil zamlarmm kesri munzam hesabma it-
hal edilmemesi lazimgeldigi kararmi vermistir. 

Yiiksek Reislige sunulur. 

i\];iliy<> F/n. Us. 11. M. KAtih 
lltsau Tar liawal t'nal Mustafa Onsay 

Az;i. Aza 

Diyarbeklr Diyarbdtir 

Ztilfti Tig re I Ifuriye Oniz 

Aza AMI 

Kars Manisa 

6. li tin lay Tahir llitii 
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Biitge encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitge encumeni 

Mazbata No. 109 
Esas No. 3/182 

20 - III - 1936 

Yiiksek Reislige 

Hayvanlar vergisinden almmakta olan 2 ve 
4 kat cezalardan hususi idareler igin hisse ayri-
lip ayrilmryacagrnm tefsiren halline dair olan 
25 kanunuevvel 1935 tarih ve 6/3612 numarali 
Ba§vekalet tezkeresi Dahiliye ve Maliye encii-
menlerinin mazbatalarile birikte enctimenimize 
verilmis, olmakla Maliye vekili Fuad Agrali ve 
Dahiliye vekaleti mahalli isler umum mudiirii 
Naci hazir olduklari halde okundu ve konu-
suldu: 

Bu babta Maliye encumeni mazbatasmda 
serdolunan miitaleaya enciimenimizce istirak 
edilmistir. 

Umumi heyetin tasvibine 
Yiiksek Reislige sunuldu. 

Reis 
Burdur 

M. Seref Ozkan 
Istanbul 

F. Oymen 
Qorum 

E. Sabri Akgol 
Izmir 

II. Qakir 
Ordu 

II. Talman 

konulmak iizere 

R. V. 
Isparta 

Miikerrem tJnsal 
Balikesir 

E. Adakan 
Edirne 

F. Kaltakkiran 
Kirklareli 

8. Odiil 
Seyhan 

Naci Eldeniz 

M. M. 
Trabzon 
Sim Day 

Qorum 
M. Cantekin 

Gumiisane 
D. Sakarya 
Yozgad 
S. IQOZ 

Siird 
M. Mayakon 

•*<***• 
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