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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

1939 malî yılı müvazenei umumiye kanununa bağlı 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihası kabul edildi. 

Kendisine maaş tahsisi talebinde bulunan bir şahsa 
aid Arzuhal encümeni mazbatası üzerinde cereyan 
eden müzakere neticesinde, usul meselesi halledilmek 

için, mazbatanıu Teşkilâtr esasiye encümenine hava
lesi kabul edilerek çarşamba günü toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Dr. M. Germen Çanakkale Bursa 

Z. G. Etili Dr. S. Konuk 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Sivas - Erzurum hattının Uzunahmedler is

tasyonuna kadar temdidine dair kanun lâyihası 
(1/275) (Nafia ve Bütçe encümenlerine). 

2 — Umuru belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye 
hakkındaki 486 numaralı kanunun bazı maddelerini 
muaddil 1608 sayılı kanunun birinci maddesinde de

ğişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
(Dahiliye ve Adliye encümenlerine) 

(1/276) 

:$ 
Tezkereler 

1935 malî yılı Haizne hesabı umumisine aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresi(3/181) (Divanı muha
sebat encümenine). 

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

BAŞKAN — Şemseddin Günaltay 

KÂTİBLER : Kemal Ünal (İsparta), Dr. Sadi Konuk îursa) 

' — • » ' 

B A Ş K A N — Selse açılmıştır. 

3 — R İ Y A S E T D Î V A N I N I N H E Y E T İ U MU MÎY E YE MARUZATI 

1 — Mersinin Mesudiye mahallesinden ()s-
manoğlu Ahmed Cingözün ölüm cezasına çarptı
rılman hakkındaki teskercsimn f/eri verilmesine 
dair Başvekâlet tezkeresi 

BAŞKAN — Başvekâlet tezkeresi okunacak
tır. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Adam öldürmekten suçlu olub Mersin ağır 

ceza mehkemesinee verilen ölüm cezasmın hük
mü Temyiz mahkemesince tasdik edilmiş olan 

Osmanoğlu Ahmed Cingöz, tashihi karar istida
sında bulunmuş olduğundan tedkikafc yapılmak 
üzere evrakının iadesi Adliye vekilliğinden alı
nan 22 - XI - 1939 tarih ve 394/198"sayılı tez
kerede bildirilmektedir. Kanunî merasimi yapıl
mak üzere 1 - ¥111 - 1939 tarih ve 4/6469 sayrlı 
tezkere ile Yüksek makamlarına sunulmuş olan 
bu mahkûma aid evrakın iadesine müsaadele
rini arzederim. 

Başvekil 
Dr. E. Saydam 

BAŞKAN — Usulen iade ediyoruz. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Devlet demiryolları ve limanları işlel-
me umum müdüHüğü 193:") yılı hesabı ka iğisin e 
aid nvıuteıbakeıt b e ı/annam esinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyeıseti tezkeresi!e Devlet de
miryolları ve limanları işletme umum müdürlü
ğü 1935 yılı hesabı katğisi hakkında kanım lâ
yihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbata
sı (3/87, 1/42) 

BAŞKAM —~ Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

REFİK İMCE (Manisa) — Bu hesabı katği-
ler üzerine gelen cedveller herhalde çok ehem
miyeti haiz ve kaği malûmat veren bir vesika 
mahiyetinde olduğu için iisernde tedkikat, ta-
biatile incelenmek lâzımgeliyor. Bendeniz bu 
tedkikatr yapdım. Bir şeye dikkat ettim. Teş-
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kilâtı esasiye kanunumuzun 99 ncu maddesinde 
aynen şu fıkra vardır: 

«Hesabı katği kanununun lâyihası müteallik 
olduğu senenin sonundan itibaren nihayet 2 nci 
senenin teşrinisanisinin ibtidasma kadar Büyük 
Millet Meclisine takdim olunmak mecburidir». 

Gönderilen hesabı katği 1935 senesinindir. 
1935 senesi hesabı katğisinin, teşkilâtı esasiye-
mizin bu sarahati karşısında, 1935 senesi bittik
ten sonra ikinci senenin teşrinisanisinde yani 
1936, 1937 senesinin teşrinisanisinde gelmesi 
lâzım gelirken, bu hesabı katği Meclise 
28 - IV -1938 tarihinde yani teşkilâtı esasiyenin 
emretmiş olduğu tarihten 1,5, 2 seneye yakın 
bir müddet sonra verilmiştir. 

Bu gibi hataların tekerrürüne meydan ver
memek vazifesinde bulunmanın verdiği bir 
mükellefiyetle tenevvür etmek ihtiyacındayım. 
Acaba hesablanm mı yanlış, kanun maddeleri
ni anlayışım mı yanlıştır, yoksa Meclise verildi
ği tarih mi yanlıştır? Bunlarm Divanı muha
sebat encümenince izahını rica ederim. 

DİVANI MUHASEBAT E. N. CEMAL AK-
ÇIN (Afyon Karahisar) — Mazbata muharriri 
arkadaşımızın rahatsız bulunması dolayısile ben
deniz encümen namına arzediyorum. Rapor en
cümenimize söyledikleri tarihte gelmiştir. Geç 
gelmesinin sebebini de Divanı muhasebat reisi 
arkadaşımız izah etsinler. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Arka
daşlarım, bir senedenberi Divanı muhasebat en
cümeninde bulunuyorum. Oraya girdiğim gün-
denberi kafama sığmayan nokta; hesabı katği-
lerin dört sene sonra gelmesidir. Buna daima 
itirazlarımı serdettim, aid olduğu makamların 
nazarı dikkatini celbettim. Bunun içinden çıkmak 
kabil değildir. Meselâ bu yaz inhisarların mev-
cud mallarmrn tadad edilmeleri ve depolar da 
dahil olmak üzere bir hesabı vardır. Bu beş se
ne evvel sayılan depoları, bu gün şu kadardır 
diye nasıl kabul ederiz. Benim bildiğim bilan
ço denilen şey sene sonunda yapılır, ertesi sene 
içinde onun heyeti umumiyesi varsa oradan, 
yoksa bunlar da olduğu gibi Yüksek Meclisiniz
den geçer ve tasdik olunur. Bunda dört sene 
geçmiştir, içinde altı sene sonra gelenleri de 
vardır. Hakikaten Refik İnce arkadaşımızm 
buna temas ile nazarı dikkati celbetmesinden 
müf tehir oldum. Bunda Divanı muhasebatın bir 
kabahati yoktur. Asıl bu işi kendi aid olduğu 
yerlerden getirmek gayet zordur. Ben bir yılda 
bu kadar gördüm ve halledemedim. 

BAŞKAN — Encümen reisi ve mazbata mu
harriri burada yoktur, Divanı muhasebat reisine 
de haber gönderdik, gelinceye kadar diğer mad
deye geçiyoruz. Geldiğinde müzakere ederiz 
(Muvafık sesleri). 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Di
vanı muhasebat reisinden evvel encümenin behe
mehal bize fikrini söylemesi lâzımdır. Encüme

nimizin fikrini öğrenmek isteriz, gelecek celseye 
talik edilsin, encümen bizi bu hususta tenvir et
sinler. 

BAŞKAN — Müzakereyi gelecek celseye ta
liki için takrir veriniz. 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Tak
riri hazırlıyorum. 

2 — Muamele vergisi kanununun 2 nci mad
desinin (C) fıkrasındaki (Tasirhaneler ve tasir 
fabrikaları) kay dinin lıudud ve şümulünün tayi
ni hakkında Başvekâlet tezkeresi ve îktisad, Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (3/69) [1] 

BAŞKAN — Mazbatayı okutuyorum. 
ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ma

liye encümeni mazbatasının okunmasını dilerim. 
(Maliye encümeni mazbatası okundu) 

BAŞKAN — Bütçe encümeninin mazbatası
nı da okutuyorum. 

(Bütçe encümeninin mazbatası okundu). 
ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bu

nun tamamile muhalifi olan İktısad encümeni
nin mazbatasının da okunmasını teklif ederim. 
(O da okunsun sesleri). 

BAŞKAN — Onu da okuyalım. 
(İktısad encümeninin mazbatası okundu). 
EMİN SAZAK (Eskişehir) — Efendim mak-

sad; mahsulâtı arziyenin yağ yapan aksamın
da işleyen gerek küçük çıkrık olsun, gerek 
fabrika olsun bunlardan muamele vergisi al
mamaktır. 

Vazn kanun tasirhanelerden muamele ver
gisi almayayım derken el çıkrığından almaya
yım da mütekâmil, tasfiye tertibatı da bulu
nan bir fabrikadan, bir müesseseden muamele 
vergisi alayım demek, bu memleketi daima ge
ri şekilde bulundurmağı istihdaf eden geri bir 
şekli hiç bir vakit kabul edemem. (Bravo sesle
ri). Binaenaleyh vazn kanun muhakkak müte
kâmil bir fabrikanın bütün cihazını ve tefer
ruatını düşünerek muamele vergisi almryaca-
ğım, demiştir. Şûrayi devlete geliyor, Şûrayı 
devlet te bunu kabul etmiyor, bizim İktısad 
encümeninin düşündüğü gibi düşünüyor. Bunu 
şahsım namma arzediyorum. 

Bir ferdin işi Şûrayi devlette kararlaştırıl
dıktan sonra tekrar Büyük Millet Meclisine gel
miyor da Hükümetin ve Devletin işi Şûrayi 
Devlette bir karara iktiran ettikten sonra na
sıl buraya geliyor? Evvelâ benim buna aklım 
ermedi. Aklı erenler varsa lütfen söylesinler. 
(Gülüşmeler). Ben, doğrusu yeni Bütçe encü
menini teşkil eden arkadaşlarımızdan biraz 
müteessirim. Eski arkadaşlara, kıraldan ziya
de krral taraftarı, derdik. Bütçe muvazenesin-
deki ehemmiyeti müdrik bulunmakla beraber 
ihtisas encümenlerinin kanaat ve kararlarına 
hürmetsizlik yaptıklarından dolayı içimde da-

[1] 6 sayılı basmayazı zabtın şonundadır, 
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ima bir kin ve buğuz vardı; bunu yeni encü
mene de izhar edeceğim, ihtisas encümenleri 
varken sen nasıl olur da bunların kararlarına 
itiraz edersin? Şimdi Maliye vekili arkadaşı
mız diyor ki, evet bunun bir çok sakat taraf
ları vardır, bunun için yeni bir kanun getire
ceğiz. Yani bundaki sakatlığı kendisi de kabul 
ediyor. 

Vazu kanun tasirhaneleri düşünmemiş den
mesini nasıl havsala alır? Burada Heyeti celi-
leye sorarım; tasirhane derken iptidaî ve bir 
çıkrıkla işleyen yeri mi, yoksa bunun daha 
çok mütekâmilini mi kasdedersiniz? Binaena
leyh îktısad encümeninde arkadaşlar bununla 
alâkadar olmuşlardır, tabiî izahat verecekler
dir. Tasirhanede mükemmel bir hale geti
rilmiş, yenilecek bir hale konulmuş bir şeyin 
muafiyetin içine girmesini maalmemnuniye za
rurî görürüz. Şûrayi devlette bir ferd aleyhi
ne karar verilince o ferd bunu tevekkeltüalal-
Jah deyip kabul ediyor. Ferd hukukile Devlet 
hukuku arasında bir fark görmiyecek isek Hü
kümetin de buna riayet etmesi lâzımdır. Fakat 
böyle giderse ferdle Hükümet arasında beheme
hal bir fark olacaktır. 

Bütçe encümeni de taibü müstağfirinden ol
sun ve ihtisas encümenlerinin hükümlerine ria
yetsizlik etmesin. (Gülüşmeler). Bendeniz îk
tısad encümeninin mazbatasının reye konulma
sını rica ediyorum. 

FAZLI GÜLEÇ (Bursa) — Arkadaşlar; mua
fiyetler, malûmu âlinizdir ki, himaye maksadile 
tesis olunur. Bu kanunda, vazu kanunun tesis 
ettiği muafiyette neyi himaye etmek istediği 
ve hedefinin ne olduğu da sarahaten kanunun 
metninden anlaşılır. Çünkü kanunun metni; 
Türkiye mevaddı iptidaiyesini ezen fabrikalar, 
demiştir. Binaenaleyh muafiyeti kaldırabilmek 
için bunun makûsu olan ecnebi maddei iptida-
iyesinin işlenebilmiş olması lâzımdır. Mademki 
bu müesseseler Türk mahsulünü eziyor ve yağ 
çıkarıyor binaenaleyh muafiyet tamamen ye
rindedir. Tasfiye edilmekle ayrıca bir muamele 
yapıldığını iddia etmek doğru değildir. Ma
demki iptidaî maddelerimizin kıymetlenmesini 
ve satılmasını istiyoruz, elbette daha mükemmel 
mahsul istihsal etmek daha yerindedir. Hatta 
ben size bunun bir tehlikesini de söyliyeyim; 
eğer bunları gayrı musaffa halinde yani tasfiye 
edilmemiş şekilde memleketimize yakın olan ec
nebi memleketlere çıkarırsak adeta memeketi-
mizdeki sâyüameli kaçırmış oluruz. Binaenaleyh 
arzettiğim gibi bunun tehlikesi vardır. Bende
niz îktısad encümeninin mazbatasının reye 
konmasını ve tefsirin reddedilmesini teklif edi
yorum. 

ÎKTISAD E. M. M. Dr. RASÎM FERÎD TA-
LAY (Niğde) — Arkadaşlar, nebatî yağlar me
selesi, üç encümen arasında noktai nazar ihtilâ

fını çıkaracak derecede hakikaten ehemmiyeti 
olan bir meseledir. 

ZİYA GEVHER ETÎLİ (Çanakkale) — En
cümen namına mı soyuyorsunuz?. 

Dr. RASİM FERÎD T ALAY (Devanı] a) — 
Encümen namına. 

Nebatî yağlar bizim memlekette mevaddı 
iptidaiyesi çok mebzul olan susam yağı, haşhaş 
yağı ve bilhassa son zamanlarda pamuk çekir
deği yağı halkımızın yemek için çok rağbet et
tiği bir istihlâk maddesi olmuştur. Memlekette 
de iptidaî madde olarak çok bulunan bir şeydir 
ve memlekette bu nevi yağların istihlâki doğ
rudan doğruya bir gıda maddesi olmaktadır. 
Binaenaleyh, gıda maddesi olan herhangi bir 
şeyin tasfiye edilmesi gayet tabiidir ve bu mad
deler içinde sihhate muzur olan bir takım şey
ler bulunduğu takdirde zaten hıfzıssıhha kanunu 
mucibince bunlar istihlâkten menedilecek bir 
mevzu teşkil etmektedir. Halkımızın bu gıda 
maddesini saf bir halde temin etmesinin bir 
çok noktalardan nazarı dikkate alınması, takib 
edilmesi lâzımgelen bir mevzu olduğunda hiç 
şüphe yoktur. Bu memleket mahsulâtını ezerek 
imal eden fabrikaların muamele vergisinden 
1931 senesinde çıkan 1860 numaralı kanımda ted
vin edilmiştir ve Maliye vekâleti bu kaunnu o 
senedenberi takib ve tatbik etmektedir. 1934 
senesinde çıkan 2430 numaralı bir kanunla, 
bundan evvelki kanunun tasirhane ve tasir fab
rikalarının muamele vergisinden istisnasını bir 
defa daha teyid etmiştir. Şimdi arkadaşlar ta 
sirhane denildiği zaman aklımıza eski tertib bir 
takım taş değirmenlerle susam veya haşhaş yağ
ları çıkarılır diye bir şey gelmesin Bunların he
men hemen bu gün numunesi bile kalmamıştır. 
Şimdi onlara mukabil modern bir şekilde tasir 
fabrikaları yapılmıştır. Bu gün bu iptidaî mad
delerden çıkan yağları piyasaya çıkaran doğru
dan doğruya bu tasir fabrikalarıdır ve bu tasir 
fabrikalarında tasirle birlikte tasfiyede yapıl
maktadır. Zaten fabrika tasfiyeyi de yapmak
tadır. Maliye vekâletinden gelen bir kanunda, 
ihtimalki fabrikaların modern olması itibarile, 
tasfiyenin de tasirle birlikte bulunması lâzımge-
leceği gayet tabiî olarak kabul edilmiş bulunu
yor ve Maliye vekâletinin, muhakkak surette, 
1931 senesinde çıkarılmış olan muamele vergisi 
kanunundan sonra bu tasir fabrikalarından bir 
gûna muamele vergisi taleb etmemiş olmasile, 
ayni kanaatte bulunduğunu tatbikat ile de is-
bat etmiştir. 1934 senesinde çıkan kanunda da 
tatbikat noktasından bu muamele vergisi isten
memiştir. Nihayet 1937 senesinde bu sebebten 
dolayı bu mudur, bu mudur diye münakaşa çı
kıyor, alâkadarlardan vergi isteniyor. Alâka
darlar idarî mahkemelere müracaat ediyorlar. 
Şûrayi devletten karar alıyorlar, maliyenin Tem
yizi itiraz komisyonundan bu verginin alınma
ması lâzmıgelir diye kararlar alryoorlar En ni-
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hayet bu iş, bir haksızlığa meydan vermesin di
ye tefsir için huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Muamele vergisini 7 sene almayıbta 7 nci se
neden sonra almak ve tefsir suretile buna teşeb
büs etmek bir kere muamele vergisi vermeyece
ğim kanaatinde olan bir fabrikatörün satış fia-
tmda maliyet fiatında muamele vergisi hesab et
memiş olması ve sonradan ayni zamanda ceza
lı olarak bunun tahsiline kalkışmak her halde 
gayet büyük bir ... 

BUŞENÎ BARKIN (Samsun) — Bir haksız
lık olur. 

Dr. RASİM FERİD TALAY (Devamla) — 
Haksızlık değilde bence buna bir imkânı maddî 
dahi bulunmayacak ağır bir vaziyettir. 

Sonra bu maliyet fiatını arttıran muamele 
vergisi, memlekette ihtimalki nebatî yağlarm 
kullanılmasını, gida maddesi olarak istihlâkini 
dahi menedecek bir vaziyet hâsıl eder. Zeytin 
yağmın rekabeti yüzünden satılmayacak bir va
ziyete gelebilir Halbuki, bununla geçinen bir çok 
vatandaşlarımız vardır. Yani zarar ne cihetten 
bakılırsa kendiliğinden göze çarpıyor. 

Binaenaleyh bunun ziraati yapılıp ta eğer 
imalâtı olmazsa zürram malı tabiî çürüyecektir. 
Fabrikalar bunu yaparsa maliyet fiatı artacak, 
diğer mümasili maddelerle rekabet yüzünden 
piyasada revaç bulamıyacaktrr. Bu günkü vazi
yet icabı bunlarm harice ihracına da imkân 
yoktur. Günkü bu, hariçte daha ucuza mal ol
maktadır. Binaenaleyh ham madde olarak, tas
fiye edilmiş olarak ta ihraç etsek zarar vardır, 
Bu, memleketin çok muhtaç olduğu bir maddedir. 
Bunun memleketten ham madde olarak çıkıp 
musaffa olarak girmesinin de memleket iktisa
diyatı üzerinde yapacağı tesirlerin büyük oldu
ğu aşikârdır. Binaenaleyh İktisad encümeni na-
mma bu işin yine bu üç tarafından yeniden 
tedkikini rica ediyorum (Hayır, hayır sesleri, 
gürültüler). 

Öyle olmadığı takdirde iktisad encümeni 
noktai nazarmm reye konmasını teklif ediyor. 

SAMİ ERKMAN (Tunceli) — Arkadaşlar, 
belki yanlış bir karar verilir kaygusile bu mese
le hakkmda bir kaç söz söylemek isterim. Bir 
defa tasirhane ile tasfiye fabrikalarını biri biri- j 
ne karıştırmak katiyen doğru değildir. | 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Neden? 
SAMİ ERKMAN (Devamla) — Şimdi izah | 

edeceğim. Bir defa pamuk çıkrık fabrikaları 
vardır. Rençber istihsal ettiği pamuğu getirir, 
çıkrığa verir. Oradan pamuk olarak çıkar. Fil
vaki pamuk maddei ibtidaiyedir. Amma bu, 
rençberin maddei ibtidaiyesi değil, o çıkrık 
fabrikasının maddei ibtidaiyesidir. İplik olur, 
kumaş olur, basma olur, şu olur, bu olur. İp
lik fabrikası, basma fabrikası ve bütün fabrika
lar, yünlü kumaş yapan fabrikalar gibi muame
le vergisine bağlıdır. 
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ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Hay
di efendim haydi... 

SAMİ ERKMAN (Devamla) — Ziya Gevher 
bu işi siz hiç bilmezsiniz. Zeytin yağmı elbiseye 
atarsınız leke yaptı mı zeytin yağı olduğuna 
hükmedersiniz. Ben bu işi çok iyi biliyorum. 
Tasfiye fabrikası, kendisi zeytin yağmı tasir 
etmez. Zeytin yağmı piyasadan alır, asidini ayı
rır, kokusunu giderir, rengini değiştirir ve bun
dan Turyağı dedikleri asitsiz yağları yapar, 
geri kalandan tuvalet sabunu yapar, diş macu
nu çıkarır, bakiyesinin briket halinde posaları 
da hayvan yemi yapar ihraç eder. Bu tasfiye me
selesi memlekette iki kişinin elindedir. Bu; ku
maş fabrikası kadar büyük bir sanayidir. Bir 
çok deriveleri, prodüksiyonları vardır. 

Bu alelade rençberin malı olmuş ta, şekli
ni değiştirmiş değildir. Rençberin mahsulünün 
değişmiş şekli; tasirhanede ve fabrikalarda 
pirinası ayrı, yağı ayrı olarak muamele görür 
ve konsomasyona yani istihlâke arzedilir. Bu 
memleket vasati olarak var senesi, yok senesi 
23 000 ton yağ istihsal eder. Bunun 500 to
nunu gıda olarak istihlâk ederiz. Kusuru da 
sanayide kullanılır. Sanayide kullanıldığı için 
bunlar nasıl olsa muamele vergisine tâbi ola
caktır. Beş bin tonu bulan yenme yağları da 
pahalı olduklarından onları zaten tasfiye fab
rikaları almazlar, bilâkis tasfiye fabrikaları bu 
iyi yağlara fena şekilde rekabet ederler. Zan
netmeyiniz ki tasfiye fabrikalarından çıkan 
yağlar da ahım, şahım bir şeydir, bilâkis. Hat
ta İsveç, Norveç gibi bu hususta çok dikkatli 
olan memleketler bu zeytin yağlarının, nebatî 
yağların tasfiyesi işinin beynelmilel olarak ya
sak edilmesi hakkında takrir vermişlerdir. Bu
nun sıhhî bir çok mahzurları varmış. Binaen
aleyh, tasfiye fabrikaları katiyen rençberin 
maddei iptidaiyesinin şeklini değiştiren veya 
buna şekil veren bir şey değildir. Bilâkis renç
berin maddei iptidaiyesinin tahavvül etmiş şek
linde büyük sanayi işi olarak eline almış ve 
bandan bir çok sürprodüksiyonlar yaparak bü
yük istifadeler temin etmiştir. Şu hale göre 
muamele vergisine mutlaka tâbi olması lâzım
dır. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar, bu işin mahiyeti hakkmda Emin Sa
zak arkadaşımızın sözlerini dinledikten sonra 
lehinde ve aleyhinde söylenecek bir kelime 
kalmamıştır. Emin Sazak arkadaşımız bu ka
dar uzun süren mebusluğunun en hitabet gü
zelliğini bu gün yapmıştır. (Gülüşmeler). Ha
kikaten arkadaşlar, bu işde en küçük iddia 
ancak geriliğin iddiası olur. Teşriî noktai na
zardan encümenlerin nasıl yanlış çalıştığı söy
lendi. İdarî noktai nazardan keza söylendi. Ben 
de müsaade ederseniz iktisadî noktai nazardan 
söyliyeyim. 

Tasfiye ile tasir kelimeleri gibi arabcanm 
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en ağdalaşmış kelimelerini lisanımızda bulun
durdukça, yine idari müşkülât ve Büyük Mil
let Meclisinde her gün gürültü, yeni kanun, 
tefsir başınızdan eksik olmaz. Tasir ile tasfiye 
fabrikanın içerisine girer mi, lûgatla fabrika 
bir araya gelir mi? 

Arkadaşlar; öyle şeyler vardır ki, yalnız ta
sir edilir, üsarelendirilir. Öyle şeyler vardır ki, 
üsarelendirilib tasfiye edilmedikçe o madde 
kullanılacak madde olmaz. Maliye vekâletinin 
rollerini değiştirerek Maarif vekâletinin lügat 
encümenine dahil olduğunu şimdi işitiyorum. 
Niçin kelimeler de bu kadar ısrar ediyorlar?. 

Zeytinyağı; bildiğimiz zeytin tanesinin ezil-
mesile hâsıl olan şey, elbette usaredir. Arka
daşlar; bağırsaklarımızdan rahatsız olub dok
tora gittiğimiz zaman zej'tmyağmı yemiyeceksin, 
der. Niçin?. Zehir mi? Çünkü arkadaşlar; bizim 
zeytinyağlanmız maalesef tababet, sıhhat nok-
tai nazardan yenilemiyecek bir haldedir de on
dan. (•Gürültüler, hayır, hayır sesleri). 

RâSİH KAPLAN (Antalya) — Asıl tasfiye 
edilenler zehirdir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Kızma
yın, kolay anlaşırız. İzah edersem Rasih arkada
şımızın bağırmasının boş olduğu anlaşılır. 

Arkadaşlar, malûmu âliniz nebatî yağların 
içerisinde asid denilen hamızı mevad mevcud-
dur. Bu hamızı mevaddı çıkarmadıktan sonra 
bunlar saf yağ haline gelmezler. Binaenaleyh, 
eğer tasfiyede tasir edilen zeytinyağı bunlar
dan temizlenmezse sıhhat için muzır olur. Es
kiden torbayağı denilen zeytinyağları vardı. Bu, 
mümkün olduğu kadar asidi eksiltilmiş yağ ol
duğu için mutbakta muteber olan yağdı. 

Bu güç usullere gitmemek için biz son za
manlarda bu tasfiyeyi tasirle yapmak çaresine 
başladık. Bundan dolayı yağlarımızın asidi 

fazlalaştı. Bir çok fabrikalarımız iyi mal satabil
mek için tasfiye makinelerini değirmenlerine 
koymağa mecbur oldular. Bir yağ behemehal 
tasfiye edilmedikçe zaten beynelmilel piyasada 
revaç bulamaz. Arkadaşlar; Sami arkadaşımız 
gibi zeytin yağmdan anlıyanlar pek alâ bilirler 
ki, eskiden bizim yağlarımız İtalyaya gider, 
orada tasfiye edilir ve tekrar İtalya yağı diye 
memleketimize gelirdi. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Yu-
nanistana da giderdi. 

ZİYA GEVHER ETLİ (Devamla) — Evet, 
oraya da gider ve tasfiye edilib geldikten sonra 
en iyi Yunan yağı diye satılırdı. Hakikat budur, 
Binaenaleyh malımızı iyi mal olarak hem kendi 
sıhhatimiz için hem de ihraç malı olarak harice 
çıkarmak için, Maliyenin dediği gibi, vergilerle 
bunları güçleştirmiyelim daha ziyade bu ma
kineleri koymağa mecbur edelim. Böyle olmazsa 
malımızı ihraç edemeyiz. 

Arkadaşlar; size zeytin yağımızın tasfiye 
edilmiyerek yapıldığını söylemek mi iyidir, yok

sa işin hakikatini söyleıniyerek bunun tasfiye 
edilib iyi hale konmaması mı daha doğrudur. 
Elbette asitlisi kötüdür, ve yediklerimiz 3 - 4 
derece asitlidir ve sihhatimize bundan dolayı 
muzırdır. Binaenaleyh, tasfiye mecburiyetinde
yiz, tasfiyeyi temin için de bu kanundaki bu 
hükmün kalkması lâzımdır, gerek sıhhatimiz 
için, gerek malımızın harice şevki için. 

Şimdi bunlar bittikten sonra Maliye vekâleti 
niçin ısrar ediyor?. 1934 e kadar vergi almayıb 
ela 1934 senesinden sonra vergi alması ve biri 
Şûradan karar aldıktan sonra işi buraya getir
mesi ile vergi alıb almamak meselesini mev-
zubahs ediyorsa bundan derhal rucu etmesi 
lâzımdır. Aksi takdirde 1934 e kadar vergi 
almaması mucibi mesuliyettir. Neden dolayı 
1934 e kadar vergi almamışlar da sonra almış
lar . 

Kanun 1931 de çıkıyor, 1934 e kadar katiy-
yen vergi almryorlar. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Maliye vekilini aşmalı. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Sonra 
başlıyorlar vergi almıya, birisi itiraz ediyor, Dev
let aleyhine karar alıyor, iş tabii şahsidir, on
dan vergi alınmıyor, diğerleri mütemadiyen ver
gi vermekte devam ediyorlar. Demek ki, hak
sızlık iki türlüdür. Biri bize karşı, biri eşhasa 
kara:, 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Aşmalı Maliye vekilini... 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Maliye 
vekilini aşmalı, masmılı... Böyle bir laf söyle
medim. Rica ederim memlekette mesuliyet deni
len bir şey varsa Maliye vekili kani olmalıdır ki 
bu vergiyi 1934 e kadar almaması, alması lâ
zım. idise, mucibi mesuliyettir. Asmak masmak 
yok. 

Arkadaşlar millet kürsüsünde lâf söylemek 
muhakkak asmayı mı intaç eder? 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — Ha
yır, hayır, istediğiniz gibi söyiiyebilirsiniz. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bu
nu söylemek, bunun aksini söylemek demektir. 
Yani lâf söylersen asılacaksın gibi bir şey. An
lamadım ben bu sözün manasını. Burada amme 
ye taallûk eden bir mesele vardır. Onu soğuk 
kanlılıkla söylemek, sual sorup cevab almak lâ
zımdır. Binaenaleyh Maliye vekâleti gerek hu
kukî cihetten - Şûrayi devlette kaybetmiştir, 
gerek iktisadî noktai nazardan haksızdır. Çünkü 
İktisad encümeninin mazbatası gayet sarihtir. 
Orada, memleketin iktisadiyatile ve sıhhatile 
alâkadar olarak mesele güzel izah olunmuştur. 
Binaenaleyh İktisad encümeninin mazbatasının 
reye konulmasını rica ederim, bunun için de bir 
takririm vardır. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si
vas) — Söyliyeceklerimi arkadaşımız son cüm-
lelerile ifade buyurdular. Mesele gayet sarihtir. 
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İktisad encümeninin mazbatasının reye konul
ması lâzımdır. 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Bu işi tedkik eden 3 encümenin mazbata
sı yüksek huzurunuzda okundu. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Reis Bey şa
hıslan namına mı, yoksa encümen namma mı 
söylüyorlar? 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Encümen na
mına soyuyorum. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — O halde şahsî 
kanaatinizi de rica edeceğim (Gülmeler). 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Onu da arzedebilirim. 

Muhterem arkadaşlarımızdan ekserisinin 
mütaleatı; bu iş hakkında tasir ve tasfiyenin 
biribirinden ayrılmasın şeklinde yeni bir hüküm 
konacakmış gibi mütalealarm serdedildiğini gös
teriyor. Halbuki lütfen şuna ehemmiyet vermek 
lâzım gelir ; o da: 

İstenilen şey, bu gün meri olan bir kanunla 
mevzu' bulunan bir hükmün manası nedir diye 
bir ihtilâf tahaddüs etmiştir. Maliye vekâleti di
yor ki: «Devlet şûrası Deavi dairesinden benim 
kanundan anladığım mananın hilâfma bir karar 
sadır oldu. Halbuki kanunun hükmü şudur. Bi
naenaleyh bunun hudud ve şümulünü tayin 
ediniz». Şimdi yeniden muamele vergisi kanu
nunun her hangi bir maddesi veyahud tadili 
mevzubahs olsa bittabi bu kıymetli mütalealarm 
hepsinin yeri olurdu. Biz bu güne kadar cari 
olan, yani 1934 tarihinden bu güne kadar mev
kii meriyette bulunan bir kanunun istisnaiyetle-
ri tadad eden ikinci maddesindeki C fıkrasında 
yazılı (Türkiye mahsulâtını işliyen tasirhane ve 
tasir fabrikaları).diye yazılı bir kayid var ki bun
lar muamele vergisinden müstesnadır. Bu istisna-
iyete bazı yağlı nebat maddeleri tasir olunmakla 
beraber bu tasiri yapan fabrikalarda mevcud ci
hazla bir ameliyeden daha geçirib bir gida mad
desi olarak piyasaya sevkediyor. Maliye vekâ
leti diyor ki, « istisnaiyet yalnız tasir içindir. 
bir vergi istisnaiyetini gösteren hüküm tıbkı ceza 
hükümleri gibidir. Kıyas ve istidlalle ne hududu 
genişletilebilir ve ne de ona başka bir mâna ve
rilebilir. Bu itibarla tasirden sonra ne olursa 
olsun o fabrikalarda o maddenin geçirdiği her 
hangi bir ameliye tasirin haricinde sayıb bun
dan muamele vergisi almak lâzımgelir» îşte ih
tilâf buradan çıkryor. Bir de şunu arzedeyim ki, 
zeytin yağı hakkmda hiç bir ihtilâf yoktur. 
Zeytinyağı tasir edildikten sonra, yenebiliyor, 
sırf tasfiye yapılan başka yerlerde vardır. Ora
larda Rafine edilmiştir diye kalitesi değişiyor 
ve başka bir kıymet alıyor ve satılabiliyor. Bu
nun hakkında hiç bir ihtilf yoktur. Asıl yağlı 
bir takım maddeler vardır ki, susam,haşhaş ay çi
çeği ve buna benzer yağlı maddeler vardır, bun
ların usarelerinin sanayide veya gida maddesi 
olarak kullanılmaya salih bir hale ifrağı için ya-

I pılan bir ameliyede tasir ile tasfiyeyi tesbit et-
I mek icabediyor. Bütçe encümeninizin dahi müt-
I tefik olduğu bir mesele vardır. Tasir muamele 
| vergisinden müstesnadır, bunda ihtilâf yoktur. 

Tasfiye muamele vergisine tâbidir, bunda 
dahi hiç ihtilâfımız yoktur. Yalnız arzet-
tiğım gibi Devlet şûrasından sadır olan 

I ilâmda bahsedildiği ve bu işlerle alâkadar beş 
I fabrikanın - ki, sahihlerinden birisi de Zira

at bankasıdır, verdiği arzuhalde dermeyan edi
liyor ve deniliyor ki, nebatî maddelerden yağ 

I istihsalinden ne kasdediliyorsa bunun meydana 
I gelmesinde ve fabrikadan geçirilme ameliyesin

de zeytin gibi yalnız usare alınmağa inhisar 
etmiyor bu usare, ufak ameliyeden geçiriliyor 
işte maliye tasirden sonra yapılan izi mutlak 
olarak tasfiye sayryor ve muaffiyet bu halde 

I mevzubahs olamaz diyor; halbuki Devlet şû-
| rasına ikame edilen davada, oranın yaptırdığı 
! tedkikat ile ehli vukuf raporunda Maliyenin 

tasfiye addettiği ameliyenin mütemmimi bir 
iş yani birbirinden ayrılması kabil ol
mayan bir cüz olarak kabul ediyor, 
kanunun ruhunda ki istisna keyfiyeti 
bunlara da teşmil edilsin deniyor. Şimdi 

| mesele bu cihetin hallidir, iktisad encümeninin 
| okunan mazbatasından anlaşıldığı gibi İktisad 
I encümeni daha fazla iktisadî mülâhazalarla böy-
I le yağlı nebatî maddeleri sanayide olsun, 
I gıda maddesi olarak kullanılsın bunlardan yağ 
I istihsal etmek, müstahsillerin elinden bu 
I maddeleri satın almakla bir hareketi iktisadiye 
I uyanıyor, sonra da istihsal edilen madde sa

nayide veya gıda olarak kullanılıyor. Hulâsa 
sayü amel ve istihsal dolayısile iktisadî menfaatler 
temin eden bu işleri bir vergi ağırlığı altında 
tutmak muvafık olmadığı mütaleayı iktisadiye-
sile bir karar veriyor. Mâliye encümeni, Maliye 

j vekâleti büsbütün haksız diyemem diyor. Amma 
I iktisadî mülâhazalar dolayisile onların dediği 

de, açık Türkçe ile, yabana atılmaz; binaena
leyh Maliye vekâleti bir kanun yapsın ve bu 
kanuna intizaren bizde tefsiri istenen fıkranın 
tefsire muhtaç olmadığı reyindeyiz. Bütçe en
cümeni tedkikatmı bütün dosya içindeki arzet-
tiğim mazbataları, okudu ve Maliye ve İktisad 
encümenleri namına davet edilen müdürü umu
mî beylerin verdikleri izahatı dinledi, Şûrayi 

! devlet dava daireleri umumî heyetinden sadır 
olan ilâmı ve arzettiğim alâkalıların imzaları ile 
verilen arzuhali de okudu, netice: mazbata
mızda gösterildiği veçhile tasirin vergiden is-

I tisnasma dair olan hükmü sarahatle meydanda-
! dır. Kezalik, ayrıca tasfiye diye yapılan işden 
i de muamele vergisi alınması lâzım geldiği de 

vazıhtır. Fakat tasfiye ile tasir, birbirine nıem-
I zuç, biri birinin mütemmimi denilen hususatta 
| akalliyette kalan bir kısım arkadaşlarımız dedi

ler ki: tefsire mahal olmadığına biz de iştirak 
I ediyoruz, bu husustaki kararı ittifakla veril-
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mis sayarız, yalnız bunun esbabı mucibesi diye 
tanzim olunacak mazbatada her ne olursa olsun 
yalnız usare çıkarmaktan gayri en ufak bir 
ameliyenin bile vergiden istisnaiyet hududu
na dahil olmayacaktır suretinde bir şey 
yazılmasın da böyle bir ihtilâf çıkarsa tek
nik bir şekilde alâkadarlarile Maliye ara
sında haİledilebilmek imkânı bırakılsın. Çün-
ki Devlet şûrası da verdiği kararı ehli vukufun 
ehlivukuf raporuna istinad ettirmiştir. Tedkik 
sırasında verilen izahattan öğrendik ki, bazı 
maddelerin yalnız usaresi gıda maddesi olarak 
kullanılamıyor. Fakat sanayide kullanılıyor. 
Gıda maddesi olmak için yapılacak bir ameli
yeyi istisnaiyet hükmüne idhal edilmesi için 
meri hükümler müsaid değil de bir kanun tan
zimi icab ediyorsa şüphesiz Hükümet te veya 
her hangi bir mebus ta teklifte bulunabilir. Me
selenin mazbatada gösterildiği veçhile bu şe
kilde olduğunu izah ettikten sonra ekseriyet 
kararını arzedeyim. Ekseriyet kararı şudur : 
Hüküm tasirin ancak vergiden istisnaiyetini 
vazihan göstermektedir. Bu vüzuhlu hüküm 
meydanda iken şu lüzumu iktisadinin veya ih
tiyacın tevlid ettiği her hangi bir sebebe isti
nad ettirilerek meri kanunun hükmünü tağyir 
ettirecek şekilde bir kanundan bir mana çıka
rılmasına cevaz yoktur ve yine mazbatada hi
kâye edildiği gibi Maliye vekâleti namına en
cümende izahat verilirken muamele vergisi 
hakkında bütün ihtiyaçları ve iktisadî icab ve 
vaziyetleri nazarı dikkate alarak yeni bir pro
je de hazırlanmıştır, deniyor. Binaenaleyh bu 
gibi ihtiyaçlar bu hazırlanacak projede de na
zarı dikkate alınacağını bu reyde olan arka
daşlarım orada mütalealarını beyan ederken 
söylemişlerdir. Şimdi tefsir suretinde çıkacak 
bir kararın tesiratının da nazarı dikkate alın
ması yine encümen ekseriyetince nazarı dik
kate alınmıştır. Tesiri ne olabilir? Tefsir ma
kabline şamil bir hükümdür. Eğer şimdiye ka
dar bu muamele vergisine tasfiye gibi mua
mele ve ameliyeler geçiren işlerden muamele 
vergisi alınmışsa bunun reddi rüsum tarikile ia
desi lâzımgelir. (Gürültüler). Müsaade buyurun. 
İade edilince para resmi veren fabrikaya veri
lecektir. Halbuki muamele vergisi bilvasıta 
alınan bir vergidir. Bunu, müstehliklerden ma
liyet fiatine zammederek fabrikatör, imalât
hane sahibi almıştır. Şimdi ona açıktan bir pa
ra verilecek demektir. Binaenaleyh bu mesele
den dolayı ekseriyet, istisnaiyet hükmünü sa
rih ve vazıh gördü. Hükmün manasını arzetti-
ğim şekilde izah ederek işin tefsire mahal ol
madığı neticesine vâsıl oldu. 

İSMET EKER (Çorum) — Arkadaşlar; bu
rada söz söyleyen arkadaşların mütalealarını 
münakaşa edecek değilim. Bütçe encümeni maz
bata muharriri Salâh Yargı arkadaşımız haki
katen bir tesis mevzuunun lâzımgelen izahını 

tamamen yapmıştır. Fakat bunu bir tefsire ir
ca etmek müşküldür. Bir kaç noktanın tenvire 
ihtiyaç olduğu kanaatindeyim ki, vereceğimiz 
kararda daha çok isabet olsun. Evvelâ Bütçe 
encümeni mazbatasının sonunda, vazn kanu
nun maksadını tasir ameliyesine hasretti. Bina
enaleyh tasir ameliyesine hasredilmiş dahi ol
sa bu istisnanın, tasir ameliyesinin istisnasının 
yani maksadı tekvin eden sebeb nedir, bunu bil
mek lâzımdır. 

İkincisi; bu müesseselerle müstakil tasfiye 
müesseseleri arasında mükellefiyet inikasları
nı ve bu inikasın maksadı ihlâl edip etmediği 
noktasını tenvir etmek lâzımdır. 

Türkiye mahsulâtını işliyen tasirhanelerle, 
tasir fabrikaları muamele vergisinden müs
tesnadır, niçin; 

Çünkü, bu ibtidaî maddeleri işliyerek kıy
metlendiren bu müesseseler mükellefiyet mev
zuu oldukları zaman doğrudan doğruya bu mü
kellefiyetin müstahsile rücu edeceği esasına is
tinad eden bir maksadla istisna edilmişlerdir. 
Şu halde tasiri tasfiye ile beraber yapan tasir 
fabrikalarının bu mükellefiyet vaziyetlerinin ini
kasının, müstahsile doğru gidip gitmediğini gös
terir mi, göstermez mi? İlk ameliye ile hem ta
siri, hem tasfiyeyi beraber yapan hattâ tasiri 
aslen, tasfiyeyi feran yapan tasir fabrikalarrnm 
mükellefiyeti müstahsile inikas eder, bu muhak

kak. Onun içindir ki istisna mevzuuna behemehal 
girmesi lâzımdır. Fakat müstakil tasfiye fabrika
ları; bunlar imal edilmiş, işlenilmiş maddeleri 
piyasadan alarak tasfiye ederlerken bu tasfiye 
edilmiş maddeler üzerine konan mükellefiyetin 
müstahsile rücuu için araya piyasadaki ihtiyaç 
ve taleb gibi iktisadî kanunlar girer. Bundan 
dolayı müstakil tasfiye fabrikalarının mükelle
fiyetlerinin inikası mutlak surette müstahsile 
gitmez. Onun içndir ki, müstakil tasfiye fabri
kalarının mükellefiyet mevzuuna dahil olmaları 
lâzımdır. Bu maksattan hariç kalır. Şimdi bu 
izah üzerine bir tefsir yapabilmek imkânı var 
mıdır? Kanunun sarahati Türkiye mahsulâtını 
işliyen tasirhane ve tasir fabrikalarıdır. Binaen
aleyh fabrika mefhumunda tasir ve tasfiyeyi 
birlikte mütalea etmek mümkün olduğuna göre, 
eğer müstakil bir tasir fabrikası mevzubahs ol
mamış olsaydı bir tefsir yapılabilirdi. Fakat 
müstakil bir tasfiye fabrikası mevzubahs olun
ca bu fabrikannı istisnaya girmesine imkân yok
tur. Onun içindir ki ne İktisad encümeninin 

noktai nazarını doğru bulurum. Ne de Bütçe encü
meninin bir çok geniş ve mutedil fikir ve mütalea-
ları bir araya getirerek tefsir haline koyması doğ
rudur. Binaenaleyh en doğrusu Maliye encüme
ninin mazbatasında dediği gibi meseleyi ayrı 
bir kanun mevzuu olarak halletmek doğru ola
bilir. Çünkü tefsir yalnız muhkem olan Şûrayi 
devlet kararma karşı değil, makable de şamil 
olacaktır. Son zamanda tasirle birlikte tasfiye-
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leri memzucen yapan fabrikalara teşmil gibi bir 
vaziyet karşısında kalabiliriz. Binaenaleyh Ma
liye encümeninin noktai nazarına göre bunu bir 
kanunla halletmek doğru olur. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — tktısad encü
meninde, muhterem Bütçe encümeni mazbata 
muharririnin buyurdukları gibi, İktisadî nok
tadan tedkik ederek karar verdik, hissiyatla 
karar vermiş değiliz. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Öyle bir şey kastetmedim. 

EMİN SAZAK (Devamla) — Biz kanunu 
. okuduğumuz vakit, bunun ' şümulü tasirhane 
ve tasir fabrikalarmadır dedik. Tabiî fabrika 
diyince fabrikanın içinde bulunan ve yağcılığa 
aid işlerin hepsi bunun içine girer. İsmet Eker 
arkadaşımızın buyurdukları gibi, nihayet müs
tahsile rücu edebilecek herhangi bir verginin 
bunun içinde bulunacağım vazu kanunun esas 
düşüncesidir dedik. Bunun haricinde bir dü
şünce nasıl varidi hatır olabilir . Yağı çıkaraca
ğım da ayni yerde tasfiye ettirmiyeceğim, bu 
nasıl olabilir?. Onun için biz bu noktadan 
meseleyi muhtacı tefsir görmedik. Şimdi bil
miyorum, Bütçe encümeni hangi kanaatla bu 
neticeye varmıştır . tasir fabrikası diyince tas
fiye fabrikası bunun içine giriyor. Buna imkân 
var mı?. Bunu kabul için ne kadar zorlansa ol
maz. Binaenaleyh, burada yanlışlık vardır. 
Hatta zeytin yağı tasfiye fabrikalarının dahi 
bu muafiyetten istifade etmeleri lâzrmgelir. 
Böyle kısa düşünülerek ayni çatı altında bulu
nan tasfiye yerlerini bu kanundan ayrı dü
şünmeğe imkân yoktur. İktısad encümeninin 
mazbatası bunu halledebilir. Noksan bir şey 
varsa ve zeytin yağlarının tasfiye fabrikaların
dan muamele vergisi alıyorsak onun dahi alın
maması lâzımgelir. 

MALİYE En. M. M. KEMALETTtN KAMU 
(Rize) — Arkadaşlar, Maliye encümeni namma 
bir iki söz söyliyeceğim. İsmet Eker arkadaşı
mız Encümenimizin fikrini çok sarahatle ifade 
buyurdular. Mazbatamız da çok sarihtir. Büt
çe encümeninin zannetmek istediği gibi, hem 
İktısad encümeninin noktai nazarı hem de Büt
çe encümeninin iltizam ettiği Maliye vekâleti
nin noktai nazarı arasında bocalamakta değil
dir. Yalnız Bütçe encümeni tarafından verilen 
izahat dahi gösterir ki bu, hakikatte bir tefsir 
mevzuu değil bir tesis mevzuudur. Zira arka
daşlar; tefsir için bir madde metninin müb-
hem olması lâzımdır. Halbu ki burada sarahat 
vardır. Sarahatle deniliyor ki «Tasirhaneler ve 
tasir fabrikaları vergiden müstesnadır». Bütçe 
encümeninin yapmakta olduğu şey, tefsire ma
hal olmadığı derken yine bir tefsir yapmaktır. 
Bizim fikrimizce, tasfiyeyi tasirden ayn bir 
ameliye addetmek te doğrudur. Kanun bir bi
rinden ayrılmaz. Bunu kabul etmesine rağmen 

tek veya mütemmim cihaz ile tasir ve tasfiyeyi 
aynı zamanda yapan müesseselerin vaziyeti hak
kında bir şey söylememiştir. 

Bunlarm vaziyetini, muamele vergisi bakı
mından, muamele vergisinin muafiyetlerinden 
istifade bakmamdan tefsir yolu ile tasriha ça
lışmak doğru değildir. Hakikatte maliye me
murları vergi tarhederken, kanunun meskût bı
raktığı ahvalde kendi anlayışlarile, enterpre-
tasyon juritik denilen, değil, hukukun tefsir 
salâhiyetlerini kullanarak tatbik ediyorlar. Fa
kat bu tatbik sırasmda bu hakkı takdir, iyi kul
lanılmadığı ahvalde alâkadarlar Şûrayi devlete 
müracaat ederek aksine karar alryorlar. Bun
larm ikisi de doğrudur. İkisi de hususî ahvale, 
hususî vaziyetlere, hususî tatbikata aid işlerdir. 
Binaenaleyh bu iki noktai nazardan birisinin 
bizim olması, kanunî tefsir olarak kabul olma
sının imkânı yoktur. Kanunda tasir veya tasfi
yeyi ayni zamanda ve tefriki imkânsız, tek ve
ya mütemmim cihazla yapan fabrikalar için 
bir şey söylememiştir. Bunun da tesis yolu ile 
tasrih edilmesi, kanuna ilâve edilmesi muvafık 
olur. Encümenimizin noktai nazarı budur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Mesele muhtelif 
noktai nazardan lâzımı kadar süzgeçten geçti 
ve binaenaleyh mesele musaffa bir hale gelmiş 
iken bizim Bütçe encümeni mazbata muharriri 
arkadaşımızın dermeyan ettiği bazı mütalea 
beni bu kürsüye gelmeğe şevketti ve ilâveten 
Maliye encümeni mazbata muharririnin noktai 
nazarı dahi buraya gelmek kararımın kuvveti 
üzerine müessir oldu. 

Şimdi bu tefsirin evvelâ pisikolojisi üzerin
de tevakkuf etmek lâzımdır. Muamele vergisi 
kanununun tarihi, evvelini bilmiyorum 1931 mi, 
1926 mı? Ondan sonra değiştirdiğimiz zaman, 
mazbatadan anlıyoruz, bu tasir fabrikalarına 
aid olan kısım değişmemiş. Sözlerime bir ka
tiyet vermiş olmak için şimdi Maliye vekili arka
daşımızdan bir sual rica ediyorum. Bu gün ma
liye idaresi bu şekilde tasir ve tasfiye yapan 
fabrikalardan tasfiyeden dolayı vergi almakta 
mıdır? Bunu evvelâ evet veya ha^ır demek 
suretile lütfetsinler. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Alınır, almır. 

REFİK İNCE (Devamla) — Vergi almakta
dır. Şimdi arkadaşlar; hukukî vaziyete göre 
kendisinden gayrikanunî vergi alındığını zan
neden vatandaşın vaziyeti bu gayrikanunî alı
nan verginin haksızlığını mahkeme kararile is-
bat etmek yoluna müracaat etmekten ibarettir. 
İdarî kazayı ihdas eden ve idare adamlarının 
kanun hilâfına yaptıkları her iş ve fiilin kazaî 
mahiyette halline memur ettiğimiz müessesatı 
kazaiye var iken müracaat etmemiş olmak de
mek, kendisinin dahi o vergiyi vermeğe mec
bur olduğunu zannetmektir. Bu meyanda mü-
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racaat edenler mahkeme kararı ile haklarını al
mışlardır. Bir taraftan tahsilat devam ederken 
Maliye vekâleti Şûrayi devletin kararını kar
şısında görünce tereddüde düşmüş ve işi tef
sire sevketmiştir. Çok şayanı dikkattir, Bütçe 
encümeni mazbata muharriri, kazaî karardan 
bahsettiği halde Maliye vekâletinin mazbata-
smdaki esbabı mucibede bundan hiç bahis yok
tur. Çünkü kazaî kararın husule getireceği ak
si tesirden çok güzelce, idareli vaziyette çekin
miştir. Bütçe encümeni lisanından işitiyoruz 
ki, şöyle olmuştur, böyle olmuştur. 

Şimdi arkadaşlar, tefsir olursa nasıl ola
cak, tesis olursa nasıl olacaktır? Tesis olur
sa bu gün zaten sarahat vardır. Bütçe encüme
ni, sarihtir, diyor. Böyle bir sarahat karşısın
da burada mütemadiyen baş ağrıtmamıza lü
zum yoktur. Kendi içtihadına binaen harekete 
gelen Maliye vekâletinin noktai nazarı kanu
nun sarahati ile teyid edilmiş olacaktır ki, biz 
bu tasfiye ameliyesinden dolayı vergi olmma-
smı kabul edersek ben bu noktadan bir tesis 
taraf darı değilim. Bugün için bu şekilde tasir-
haneler aynı; zamanda tasfiye yaparlar ve bu 
tasfiyeden dolayı bir vergi almması lâzım gele
ceği. yolunda bir lâyihai kanuniye gelse ben o 
lâyihai kanuniyeyi kabul etmem. Fakat mesele
yi tefsiren halledersek, bir esaslı noktayı unut-
mamaklığrmız lâzmı gelir. Tefsir demek, kanu
nun çıktığı zamandaki haleti ruhuriyeyi ifade 
etmek demek değildir. Vazn kanunun ebedî ola
rak nizamı aleme, nizamr. cemiyete medar ol
sun diye koyduğu bir düsturun vazn kanun ta
rafından hayatın o günkü şeraitine göre intiba
kı şeklinde kanunun ifadesi demektir. 40 sene 
evvel, yüz sene evvel çıkmış kanunlar olabilir. 
Netekim vardır. 100 sene evvel çakmış olan bir 
kanunun ıcabatının bu günkü hayata uymasma 
imkân mı var? Elbette o kanunu kabul ettikten 
sonra onun bu günkü şeraiti hayatiyeye göre 
nasıl olması lâzım geleceğini düşünerek manayı 
vereceğiz. Yoksa işimiz, gerisingeriye gitmek
ten ibaret olacaktır. Binaenaleyh tefsir mevzu
unu alırken tefsire esas olan maddeyi alacağız 
ve o maddece göre bugünkü vazn kanunun is
tihdaf ettiği gayeyi takdir edeceğiz. Şu tak
dirde 1931 senesinde konduğu mevzubahs edi
len bir kanunun 1934 senesinde mahiyeti aynen 
muhafaza edilirse ve bu tatbikat kazaî bir ma
hiyette nakzedilirse tevakkuf etmemiz lâzrmge-
lir. Bir kanunu hareketlendiren, kudreti kaza-
iyedir. Çok zaman, çok kimseler senelerce tat
bik ettiği br şeyi, bir gün bir hâkimin kararı 
veya br mahkemenin kararı karşısında kalır
larsa, hakikaten vazn kanunun maksadını daha 
iyi anlar bir şekilde tatbik edildiğini görmekle 
bütün evelki içtihadlardan sarfınazar ederek 
daha iyi bir içtihada doğru giderler. Bu, zaten 
hayatın zarurî ve bir çok misallerine tesadüf 
ettiğimiz hâdiseleridir, 
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Şimdi Maliye vekâletinin, bence, Şûrayi dev

let kararmdan sonra, kanunun mahiyetini tak
dir salâhiyetini haiz olan bir müessesenin bu 
şekilde içtihadı karşısında, tevakkuf etmesi lâ
zımdır. Bunda iki nokta vardır. Birincisi parlâ
mentoya taallûk eder, ikincisi vatandaşa taal
lûk eder. Parlâmento niçin hilafı kanun ver
gi alıyorsun diye Maliyeyi itham eder. Va
tandaş da, gayri kanunî vergi almıyor di
ye mahkemeye gider. Şimdi bu şekilde ya
pılmakta olan bir meselenin hukukî ma
hiyeti, kazaen halledilmiştir. Kaza, vazn ka
nunun esaslı noktai nazarına göre meseleyi 
tamik etmiş ve erbabı ihtisasa müracaat eyle
miş. Kuvvetini T. B. M. Meclisinden alan bir 
kudreti kazaiyenin, kendisine kıymet izafe et
tiği ve üzerine karar verdiği bir noktai naza
rın, her hangi bir mütehassıs aleyhinde buluna
bilir. Fakat o mütehassısın mütaleatı mütalea 
olarak kain1, öteki ise müeyyide halinde tecelli 
eder. Bu sebebe binaen ben 10 - 11 kişiden mü-
rekkeb yüksek bir heyeti idariyei kazaiyenin bu 
kararmdan sonra Maliye vekâletinin vergi al
makta devam etmesini hiç bir zaman doğru bul
mam. Bu, doğru bir hareket değildir. Vatan
daşın bu karara rağmen vergi almması mukabi
linde mahkemeye müracaat etmesini de kendi 
hakkını aramayı bilmemesi şeklinde telâkki 
ederim, 

Şimdi gelelim meseleye; bu hukukî kısımları 
hallettikten sonra en büyük endişeyi mucib olan 
kısım, Bütçe encümeni mazbata muharririne gö
re; biz bugün tefsir edersek paraların iadesi 
lâzım geleceği zehabıdır. Bu zehab bizim ka
rar vermemize asla müessir olamaz, çünkü bu 
şekildeki iadenin mahiyeti vatandaşın zaten 
kendisinin vermiş olduğu parayı 90 gün zarfın
da - Şûrayi devlet kanununa göre - aramaması 
dolayısile sakıt olmuştur, veremeyiz. Kendi hak
kını ıskat eden vatandaşa karşı kalkıp da Dev
let Hazinesinden; aldığımız paraları al diye 
ayrıca semahat göstermemize mahal yoktur. 
Bir. Binaenaleyh tefsir, paraların iadesini is
tilzam eder yolundaki mütaleanm, bu arzettiğim 
esbaba binaen, yeri yoktur. İkincisi: Tesis asla 
doğru değildir. Çünkü prensib itibarile müsta-
killen müzakereye değer bir şey değildir. Te
sis, bu müzakereden ilham alarak ayrıca bir 
iktisadî siyaset üzerinde görüşmek yolunu çı
karmak demektir. Böyle tefsirden mütevellid 
bir kıvılcım buna vesile olamaz. Onun içindir ki 
îktisad encümeni arkadaşlarımızın, iktisadî nok
tai nazardan bu kanunun ruhuna tevafuk eden 
noktai nazarları ve Şûrayi devletin de kararma 
iştirakleri gayet yerindedir ve tasirhanelere ve 
bunlarda işlenen mamulâta revaç vermek yolun
daki vazn kanunun maksadına uygun olan mü-
taleası savanı takdirdir. 

Bir nokta zihinleri işgal etti. Denildi ki; bir 
taraftan ancak tasfiyeye mahsus bir fabrika var-* 
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dır. Tasfiyeden dolayı muamele vergisine tâbi 
olsun da ayni ameliyeyi yapan fakat tasirhane 
namı altında bulunan bir fabrika neden bu ver
giden muaf olsun? Binaenaleyh adaleti maliye 
icab eder ki ikisinden de almsın. Şimdi arkadaş
lar, sureti zahirede mantıkî ve vazıh görülen bu 
suale karşı verilecek cevablarımız vardır. 

Mücerret tasfiye işi yapan vatandaş, her 
hangi bir fabrikatör, her hangi bir müessese, 
kendisinin yaptığı ayni işi yapan adamm ver
giden muafiyetini bile, bile vergi mükellefiyetini 
kabul ederek işe başlamış bir adamdır. Bu bir, 
İkincisi ; zarar ve ziyanmı hesab etmekle mü
kellef olan bir adamın, bir müessesenin yani 
başmdaki tasirhane ve tasfiye hanenin yapmış 
olduğu iş doğrudan doğruya tasfiye fabrikası 
işi değildir. Tasir fabrikasının tabiî bir mua-
melesidir, tasiri takib eden bir muamelesidir. 

Binaenaleyh birisi münhasıran tasfiye için teessüs 
ettiği halde diğeri münhasıran tasir için teessüs et
mekle onun bir ameliyesini yapmak vaziyetindedir. 
Bunları dahi nazarı dikkate alsak, orta yerde 
bir adaleti maliye meselesi olmakla beraber çok 
calibi dikkat olur. Nerede kaldıki îktısad en
cümeni mazbatası madem ki bu fabrikalardan, 
tasfiye fabrikalarından, müstakillen alınmakta
dır, onlardan dahi kaldırmak Izımgelir. Ada
leti maliye bunu icabettirir. Vergi alınanlara 
vergi alınmayanları uydurmaktansa, içtimaî 
ve iktisadî vaziyetimize uygun olarak, çalışan 
ve ihtiyacımız olan mevcudlardan dahi bunları 
kaldırmak yollarını aramak hem bir teşvik ve 
hem de daha adilâne bir hareket olur. Bu nok-
tai nazardan, hukukî bakımdan Maliyeye bir 
mesuliyet gelmiyeceğine ve yeni bir tesisin ayrr 
bir iktisadî telakki olarak hüsnü kabul göre
ceğine zahib olmadığım için, îktısad encüme
ninin gayet iyi tasvir ettiği veçhile, vaziyeti 
ikmal ve İslaha doğru yapılmış olan bir ameli
yenin millî mahsulâtımıza vereceği rağbet ba
kımından, vazn kanunun maksadım dahi gayet 
iyi tavzih etmiş bulunan îktısad encümeni maz
batasının kabulünü bendeniz de Muhterem He
yetinizden rica ederim. (Bravo sesleri). 

MALÎYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Mesele etrafile tavazzuh etti. Bendeniz erkama 
müstenit bazı malûmat ile vaziyeti izah için çık
tım. (İşitmiyoruz sesleri) Dava bütün esası ta
sir ile tasfiye ayn, ayrı mıdır, bir şey midir, de
ğil midir?. Tasirin, tasfiyenin lûgatca da, ka
nundaki hüküm itibarile de, türkçesinin de, arab-
casının da, frenkçesinin de ayrı, ayrı olduğunda 

hiç şekkü şüphe yoktur. Orada şüphe eden arkadaş 
kanunun hükümlerine bakar elimizdeki muamele 
vergisi kanunu tasir ameliyesini sarih surette 
muaf tutmuştur. Tasfiye ameliyesini sarih su
rette mükellef tutmuştur. Orta yerde dava, şu 
ikisi beraber olacak olursa, bu iki işi bir mü
essese beraber yapacak olursak, tasfiyeden do
layı mükellef olmalımı dır, yoksa Şûranm ver

diği karardan anlaşıldığı veçhile bu, tasirin mü
temmim bir ameliyesi gibi muafiyete gidilmeli
mi dir?. Dava budur. Yoksa bunların ayn, ayrı 
olduklarına şekkü şüphe yoktur. Şimdi orta 
yerde bugün memleketimizde, merkezde ve mül
hakatta gerek zeytin yağı, gerekse diğer nebat
lardan yağ istihsal eden fabrikaların adedi 275 
dir. Yani bu rakamda tasir ve tasfiye yapan 
fabrikaların hepsi dahildir. Bu 275 den 267 si 
yalnız tasir ile iştigal ediyor. Bunlar muamele 
vergisinden tamamen muaftır. Bunda davamız 
yoktur. Bir tanesi yalnız tasfiye ile iştigal et
mektedir. Bu da muamele vergisile mükelleftir. 
Bunda da davamız yoktur. Geri kalan yedi ta
nesi ise Büyük Meclisin müzakere zeminini teş
kil eden hem tasir, hem tasfiye ile uğraşan mü
esseselerdir. Bu yedi müessesenin 36, 37, 38 se-
nelerindeki vergileri tahakkuk ettirilmiş ve tah
sil edilmiştir. 

36 senesinde 75 471. 
37 » 98 150. 
38 » 173 621. liradır. Bunlar tahsil 

edilmiştir. Binaenaleyh bunlara muafiyet ko
yacak olursak Hazinenin zararı şu arzettiğim 
rakamdan ibarettir. Orta yerde Maliye vekâletini 
tefsire sevkeden sebeb yalnız kanunu iyi anla
mak yahudda maliyecilik ederek varidatmm 
noksanlaşmasına razi olmamak düşüncesi değil
dir. Demin bazı arkadaşlar dediler ki, eğer tasir 
fabrikası denilen bir fabrikaya tasfiye için da
hi bir makine getirilmiş ise bu terakkiye gi
den bir yoldur. Bunu mükellef tutacak olur
sak bu geriye gitmeğe saik olacaktır. Bende
niz bunun aksini zannediyorum. Bu gün eğer ki 
tasfiye makinesini kullanan tasirhaneyi mua
mele vergisinden muaf tutacak olursak bir çok 
sermaye sarfoderek yalnız tasfiye yapmak için 
kurulan müesseseleri ya kapamış olacağız, ya-
hud ufak bir sermaye ile işlemeğe mecbur ede
ceğiz. Tabiatile bu gibi müesseselerin, hem 
tasir, hem tasfiye yapan müesseselerle rekabet 
etmesine imkân bulunmaz. Tasir ve tasfiyeyi 
birlikte yaptığım halde ben muamele vergisin
den muaf olursam elbette ki öteki benimle 
rekabet edemez. Bundan dolayı bu rekabeti 
iktisadiye geriye doğru gitmeğe saik olacağı 
endişesiledir ki bunların mükellef olması lâ-
zımgeldiği mütaleasmdayız. Hatta ihracatta 
dahi böyledir, ihraç olunan bir madde, arzet
tiğim gibi hem tasir, hem tasfiye ameliyesini 
yapan bir müessese muamele vergisinden muaf 
olursa diğer taraftan yalnız tasfiye fabrikasın
dan çıkmış olmak itibarile muamele vergisi ile 
mükellef olunursa ihraç ettiği zamanda hiç şüp
he yoktur ki iki mal yekdiğeri ile rekabet ede-
miyecektir. Çünkü bunun muamele vergisi ge
ri verilecek ve diğeri piyasada muamele yapa-
mıyacaktır. Binaenaleyh o arkadaşın geri te-
iâkki ettiği bu vaziyeti biz aksi olarak müta-
lea ediyoruz ve ileriliği tasfiye ile.tasiri bir 
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arada yapan müesseselerin, tasfiyeden dolayı 
muamele vergisinde, diğer arkadaşları gibi, 
mükellef olmasını da görmekteyiz. Aksini; te
rakkiye mâni görüyorum. 

Tasirin sebebi istisnası açıktır. Muamole 
vergisinin istisnaya aid maddeleri, fıkraları 
dikkatle mütalea edilirse görülür ki, bunlar, 
ufak, tefek el sanat ve hizmetleri, kuvvei mu-
harrikesi beş beygirdon, 10 ameleden aşağı, 
ufak, tefek tek taşla ve saire ile iş yapan, bü
yük sermaye konmasına ihtiyaç göstermeyen 
işler için vergiden istisnayı mutazammındır. 
Vazn kanunun maksadı budur. Yoksa her 
hangi bir suretle, diğer bir ameliye ile tasfiye 
edilecek olursa bu muafiyete dahil olamaz. 
Kaldı ki bu kanun ve konuştuğumuz bu mevzu 
gıda meselesi değildir ki iyi yağ, kötü yağ 
yiyeceğiz, densin. Böyle değildir. Beri taraf
taki aaam bu ameliyeyi yapıyorsa muhakkak 
surette bu mükellefiyeti o da vermelidir veya-
hud arkadaşlar, bendenizce yalnız tasfiye fab
rikası kurar, adamdan da muamele vergisini 
kaldıralım. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — En doğrusu o. 
(Gülüşmeler). 

MALÎYE V. FUAD AĞRALI (Devamla) — 
înşaallah o da olur, o zamanlar da gelir. Fa
kat bu gün için tefsirin gayesi budur. 

Şûra meselesine gelince; bir arkadaş diyor 
M, Şûra kararı sadır olduktan sonra artık Ma
liye vekâletinin Heyeti teşriiyeden tefsir iste
mesi doğru mudur? Her hangi bir mahkeme
den karar çıkarsa biz bunu infaz ederiz. Fa
kat vazn kanun böyle emretmiştir, diyemeyiz. 
Ne olursa olsun artık bu içtihad mutadır, umu
midir, lâyetegayyerdir, kendi içtihadımıza uy
masa bile bunu vazn kanuna sormadan kabul 
edelim dersek, zannederim doğru olmaz. Şûra-
yi devlet hangi hususatta karar vermişse in
faz edilmiştir ve yine verirse infaz edilecektir. 
Arzettiğim gibi, bu 7 müessesenin konuştuğu
muz 36, 37, 38 seneleri vergileri tahsil edil
miştir. Bundan başka Şûra kararları da ten-
fiz edilmiştir. Diğerleri müracaat ederlerse on
lar da alacaklardır. 

Şu maruzatımdaki arz s t mis olduğum esbab 
dolayısile biz bunu kanunun ruhuna, maksadı
na muvafık görmediğimizden dolayı Heyeti teş-
riiyeye, ne buyurursunuz, diye tefsir için ge
tirdik. Fakat yine arzedeyim, her hangi bir 
suretle mahkemeden çıkan kararı o hâdise hak
kında muta, vacibüiinfaz addetmekle beraber 
kendimizi artık buna mümasil hâdisat hakkın
da hiç bir vakit heyeti teşriiyeye ne dersiniz 
diye sormak, tefsir istemek hakkmdan mahrum 
addetmiyoruz (Tabiî sesleri). 

Bundan evvelki senelere aid vergiler mese
lesine gelince; 36 senesinden evvelki senelere 
aid vergiler mevzubahs değildir. 36 senesinden 

itibaren bu vergilerin tahsil edilmekte olduğunu 
arzetmiştim. Ondan evvelki senelerin tama
men tahakkuku müruru zamana uğramıştır. 
Bunlar için; vaktile tahakkuk ettirmiyenler var
sa onlar hakkında dahi usulen takibat yapıl
maktadır. Fakat neticesi ne olursa olsun hiç bir 
vakit onların tahsiline imkân kalmamıştır. Bu 
gün tefsir kabul buyurulacak olursa ancak ve 
ancak, arzettiğim gibi, bundan ilerisi için ola
caktır. Geçmiş zaman için değildir. Meselenin 
sureti umumiyede diğer noktaları arkadaşlar 
tarafından uzun uzadıya tavzih edildiği için 
bendenizin arzetmek istediğim nokta yalnız şu 
idi: Gerek Hazineye olan tesiri malisi neden 
ibarettir, gerek bu müesseselerin lehinde ve 
aleyhinde bir tefsir çıkacak olursa nelere mües
sir olacaktır, bunu arzetmek için çıktım. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Sizden rica ede
rim, 36 senesinden evvel bu vergiyi tahsil et
meyenler hakkında takibat yapmayınız. Zira 
onlar da Şûrayi devletin anladığı şekilde kanu
nu anlamışlardır. 

MALÎYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elâ
zığ) (Devamla) — Biz, sebebini anlamak için 
usulü, dairesinde takibat yaptırıyoruz. 

Maruzatım bundan ibarettir. Karar Heyeti 
Celilenizindir. 

ÎKTISAD . En. R. İSMAİL SABUNCU (Gi
resun) — Bütçe encümeni Mazbata muharriri 
arkadaşımız mazbatalarını izah ederken, İktı-
sad encümeni mazbatasına temas ettiler ve bu
rada hâkim olan iktisadî hareket olmuştur bu
yurdular. Fakat hâkim olan yalnız iktisadî ha
reket değildir. Nihayet Şûrayi devlet de İktı-
sad encümeninin bir şubesi deiğldir ya? (Bra
vo sesleri). 

O da aşağı yukarı bunun üzerinde durmuş 
ve bizim gibi düşünmüştür. O böyle düşündü
ğü gibi burada söz alan bir çok arkadaşlar da 
bizim encümenin maksadını muvafık şekilde 
anladıklarını ifade buyurdular. 

Kanun, tasirhane ve tasir fabrikası, demiş, 
tasirhane demekle iktifa etmemiş. Niçin tasir 
fabrikasını. da ilâve etmiş? Bunu da imal etmek 
lâzımdır, ihmal etmek doğru olmaz. Demek ki 
fabrika halindeki tesisat da bunun içine giri
yor ve mütekâmil şeyler de kasdolunmuştur. 

tktısad encümeni de böyle düşünmüştür. 
Maliye encümeni her iki tarafın noktai nazarı
nın doğru olacağma işaret buyuruyor. Şimdi 
Vekil arkadaşımız da izahat verirken - Bende
niz Heyeti Muhteremeyi çok yormryacağım -
buyurdular ki 36, 37, 38 seneleri vergileri ta
hakkuk etmiş ve alınmıştır. Şûrayi devlete mü
racaat edenler olmuş, karar almışlar, paraları 
kendilerine verilmiş. 

Şûrayi devlete müracaat eden olmuşsa taki
bat durdurulmuştur. Olmamışsa ne olacak) Bir 
kere tüccar malını satmıştır. Rica ederim, biraz 
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insaf ile düşünelim, satılmış bir malm vergisini 
tekrar nasıl alabiriz) Eğer böyle bir mazbata 
çıkarırsak Şûrayi devleti bu işde nakzede-
cektir ve bu adamlar tekrar vergi vermek gibi 
bir vaziyete düşeceklerdir. Sonra 1939 malî 
yıhnm daha ortasmdayız. Malûm ya hazirana 
kadardır. Binaenaleyh 3 sene tahakkuk mü
ruru zamanı da dolmamıştır. Daha bunun da 
vakti vardır. Böyle komplikasyon da vardır. 
Müsaade buyurursanız bu kanun İktisad tencü-
menine alalım ve vekâletle birlikte halledelim. 
Eğer bunun için yeni bir tesis mevzuu varsa 
bunu da yapalım. (Güzel güzel sesleri). 

BAŞKAN — Daha başka söz isteyen arka
daşlarımız vardır. Fakat İktisad encümeni re
isi bir daha gözden geçirmek için mazbatanın 
encümene iadesini istiyor. Bunu reyi âlinize 
arzederim. Muvafık görenler el kaldırsın .... 
Muvafık görmeyenler ... Muvafık görülmüştür. 

Devlet demiryolları umum müdürlüğü hesabı 
katğisi hakkındaki kanuna geçiyoruz. Divanı 
muhasebat Reisi buradadır. Fakat ondan ev
vel arkadaşımız Ziya Gevherin bir takriri var
dır. Reyinize arzedeceğim. 

Yüksek Reisliğe 
Lâyihanın gelecek celseye talikini rica ede

rim. 
Çanakkale 
Z. G. Etili 

ABDÜLMUTTALİB ÖKER (Mîalatya) — 
Encümen burada. 

BİAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alanlar ... 
Almayanlar ... Nazarı dikkate alınmıştır. 

3 — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü 1935 yılı hesabı katğisine aid mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresile Posta, ve telgraf ve te
lefon umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı katğisi 
hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası (3/127, 1/69) 

BAŞKAN — Diğer bir kanun vardır. O da 
ayni mahiyettedir. Tabiatile onun da kalması 
icab eder. 

Ruznamede müzakere edilecetk başka bir 
şey yoktur. Cuma günü saat 15 de toplanmak 
üzere inikada nihayet veriyotrum. 

Kapanma saati : 16,50 

ı 
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S. Sayısı: 6 
Muamele vergisi kanununun 2 nci maddesinin (C) fıkrasın
daki ( Tasirhaneler ve tasir fabrikaları ) kaydının hudud 
ve şümulünün tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Iktisad, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (3/69) 

T. C. 
Başvekâlet ' 10 - VI - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/2496 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2430 numaralı muamele vergisi kanununun ikinci maddesinin (C) fıkrasındaki (Tasirhaneler ve 
tasir fabrikaları) kaydının hudud ve şümulünün tayini hakkında Maliye vekilliğinden yazdan 
7 - VI - 1938 tarih ve 18343/49 saydı tezkere sureti ilişik olarak sunulmuştur. 

işin tefsir yolile bitirilmesine ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim. 
Başvekil 

C. Bayar 

Maliye .vekilliğinin 7 - VI - 1938 tarihli ve Varidat U. Md./ Ş. 11/23220/49/18343 saydı tezkeresi 
suretidir 

Başvekâlet yüksek makamına' 

2430 numaralı- muamele vergisi kanununun 2 nci maddesinin «C» fıkrası mucibince (Türkiye 
mahsulâtını işleyen tasirhaneler, tasir fabrikaları, prina fabrikaları) muamele vergisinden muaf tu
tulmuştur. Tasir, nebatî mahsulâtı ezerek veya 'azyik ederek ihtiva ettiği yağın çıkarılmasına ıtlak 
olduğuna ve fıkra metninde (Tasirhaneler ve ta*jr fabrikaları) denilmiş olduğuna göre bu fıkra ile 
tesis olunan muafiyetin, nebatî mahsulâttan çıkarılan ham usarelere aid ve münhasır bulunduğu 
anlaşılmaktadır. 

Nebatî -mahsullerden yağ çıkaran fabrikalardan bir kısmı yalnız tasirle, bir kısmı da hem tasir 
hem de, elde ettiği usareleri tasfiye ile iştigal etmektedir. Kanunun yukarıda arzedilen hükmü kar
şısında, yalnız tasirle iktifa1 eden fabrika ve imalâthanelerin sattığı ham usarelerin vergiden istis
na edilmesi ve .tasfiye cihazını da haiz fabrikalarda tasir olunduktan sonra olduğu gibi satılmıyaraık 
müteakib ameliyelerle ve tasfiyeye mahsus tesisat ianesile musaffa hale getirilen mamulât vergiye 
tâbi tutulmaktadır. 

Yukarıda arzedilen şekilde devam eden tatbikatta, münhasıran tasir ile iktifa eden fabrikalar ile, 
müstekillen tasfiye yapan müesseselerde her hangibir müşkilâtla karşılaşdmamış ise de, hem tasir, 
hem de tasfiye cihazlarını ihtiva eden ve bu ameliyelerin her iki safhasını da yapan fabrika sahih
leri tarafından, tasirle tasfiyenin yekdiğerini tamamladığı ve tasfiye işinin, ta'sirin zarurî bir neti
cesi olduğu, ileri sürülerek kendi fabrikalarının vücuda getirdiği musaffa yağların da mezkûr istis
na fıkrası hükmüne tevfikan vergiden müstesna tutulması icab edeceği iddia edilmektedir. 

Vergi kanunları, amme mükellefiyeti ihdas eden ve nizamı âmmeye taallûk eden kanunlardan ol
ması hasebile bunların tesis ettiği mükellefiyet hududlarını kıyas yolu ile genişletmek veya daralt
mak caiz ulamaz. Kanımda sadece tasirden bahsolunarak tasfiyeye hiç temas olunmamıştır. Şu 
vaziyete gerek müstakillen gerekse tasire munzam olarak yapılan bilûmum tasfiyelerin vergi mevzu-



una idhalini zarurî kılmaktadır. Tasir ve tasfiyenin ayrı ayrı fabrikalarda yapılmasile bir fabri
kada cemedilmesi arasında bittabi fark yoktur ve hatta iki muameleyi bir arada yapan fabrikanın 
istihsal masrafı daha az olur. Diğer taraftan bu iki ameliyenin birden yapılması da zarurî değil
dir. Tasir neticesinde istihsal olunan maddenin tasfiye edilmeksizin ayrıca satılması da mümkündür. 
Nitekim bu nevi satışlara tatbikat sahasında her gün kesretle tesadüf olunmaktadır. 

2430 numaralı kanunun birinci maddesinin A fıkrasında mükellefiyetin mevzuu (mamulât) olarak 
tayin edilmiş olduğundan istisnaların da buna mütenazıran mamulâtı istihdaf ettiği şüphesizdir. Her 
hangi sınaî bir müessesede muaf madde vücüde getirildiği gibi, müstesna olmayan mamuller de yapıla
bileceği tabiidir. 

Bu kabîl müesseselerin, vergiye tâbi ve gayri tâbi maddeleri bir arada imal ettiğinden dolayı ver
giden müstesna bulunan mamulâtı vergiye tâbi tutulamayacağı gibi, bir müessesede vergiden muaf 
mamulâl vücude getirilmesi vesilesile mezkûr müessesenin istisna şümulüne dahil bulunmayan 
mamulâtmın da vergiden muaf tutulması icab etmeyeceği aşikârdır. Bu İtibarla tasir ameliyesinin-
vergiden istisna edilmiş olmasına dayanarak tasfiye ameliyesi de vergiden istisna edilemez. Bahusus 
yalnız tasfiye işile meşgul olan sınaî müesseseler vergiye tâbi tutulurken, hem tasir, hem tasfiye 
cihazlarını muhtevi mütekâmil fabrikaların mamulâtını vergiden istisna etmek, vergide aranması lâ-
zımgelen en esaslı bir unsur olan müsavatı ve teklif adaletini de ihlâl edeceği ve ikincilerin devamı 
faaliyetine sed çekeceği de şüphesizdir. 

Bu mülâhazalar ve tatbikatta hâsıl olan tereddüdlerin izalesi lüzumuna mebni fıkradaki tasir-
hane ve tasir fabrikaları kaydinin hııdud ve şümulünün tef si ren halline müsaade buyurulması arz-
olunur, 

Maliye vekili 
F. Ağrcdı 

Iktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
tktısad encümeni 29 -IV -1939 

Esas No. 3/69 
Karar No. 7 

Yüksek Reisliğe 

2430 numaralı muamele vergisi kanununun 
2 nci maddesinin (C) fıkrasındaki (tasirhane-
ler ve tasir fabrikaları) kaydinin hudud ve 
şümulünün tayini hakkında Maliye vekilliği
nin tefsir talebini Başvekâletin 10 haziran 1938 
tarih ve 6/2496 sayılı tezkeresile gönderilip 
Yüksek Meclisin beşinci içtima devresi sonun
da encümenimizde müzakere ve tedkik edilmiş 
ise de Meclisin, intihabın yenilenmesine, karar 
vermesi üzerine Dahilî nizamnamenin 69 ncu 
maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Bu defa Hükümetin talebile encümenimize 
tevdi olunan işbu tefsir talebi yeniden tedkik 
edilmiş ve eski encümenin aşağıdaki mazbata
sı aynen kabul edilmiştir: 

Pamuk çekirdeği, haşhaş, susam, keten to

humu ve mısır özü gibi yağlı nebat tohumla
rından istihsal edilen nebatî yağların gıda 
maddesi olarak istimalinde bunların ancak saf 
bir halde piyasaya çıkarılması tabiî bulunma
sına göre tasiri takib eden tasfiye ameliyesinin 
birinciyi mütemmim olması ve esasen modern 
tesisatta her iki ameliyeyi yapan cihazların 
birbirinden ayrılmasına imkân olmamasına bi
naen tasfiye ameliyesi de yapan tasir fabrika
larından ayrıca muamele vergisi aranmaması 
lâzımgeldiğinde encümenimiz ittifak etmiştir. 

Diğer taraftan tasfiye edilmiş bir halde pi
yasaya arzedilen bu maddelerin döviz getiren 
ihracat malı olduğunda da şüphe yoktur. 

Bu münasebetle encümenimiz nebatî yağ
lardan madud olan ve en kıymetli ihracat me-

(S . Sayısı : 6) 
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taı olan zeytin yağlarını tasfiye edip piyasaya 
arzetmek istidad ve kabiliyetinde olan sınaî 
müesseselerin de işbu muamele vergisinden is
tisnaları hakkmda Hükûmetça tedkikat yapıl
ması temennisini izharı bir vazife sayar. 

Havalesi mucibince Maliys encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek katınıza sunulur. 
îktısad E. Rs. M. M. Kâtib 

Giresun Aydın îzmir 
/. Sabuncu N. Topcoğlu 

Ankara 
M. Eriş 

Erzincan 
S. Başotaç 
Gümüşane 
Edib Tor 

Kars 
K. Ariklı 

Siird 
N. Bekmen 

Diyarbakır 
N. Sünkitay 
Eskişehir 

Emin Sazak 
îçel 

Dr. M. Berker 

. Dr. R 

Edirne 
Fuad Balkan 

Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı 

îzmir 
Bendi Anman 
Niğde 

:. Ferid Talay 
Zonguldak 

H. Karabacak 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 3/69 
Karar No. 38 

3 - VII - 1939 

Yüksek Reisliğe 

2430 sayılı muamele vergisi kanununun 2 
nci maddesinin (C) fıkrasındaki (Tasirhaneler 
ve tasir fabrikaları) kaydinin hudud ve şümulü
nün tayini hakkmda Maliye vekâletinin 
7 - VI - 1938 tarihli tezkeresi sureti, devre de-
ğişnıesi münasebetile intaç edilemeyen evrak 
arasında, tekrar encümenimize verilmiştir. 

Encümenimiz bu tefsir talebini mucib sebeb-
ler ve tktisad encümeni mazbatasile birlikte ve 

Maliyeden Varidat, îktisaddan Sanayi umum mü
dürleri hazır oldukları halde tedkik ve müzake
re etti. 

Alman izahattan anlaşıldığına göre malî ma
kamlar, muamele vergisine dair 2430 sayılı ka
nunun muafiyetlere aid ikinci maddesinin (C) 
fıkrasında yalnız «Türkiye mahsulâtını işleyen 
tasirhaneler, ve tasir fabrikaları» mn vergiden 
istisna edilmiş olduğunu göz önünde bulundu
rarak bu fıkraların, hattâ ayni cihazla dahi ol
sa, tasfiye edilmiş mahsullerini vergiye tâbi tut
maktadırlar. Buna itiraz eden bazı mükellefler 
Devlet şûrası kararile istisna hükümünden isti
fade etmekte ve keyfiyet Hazine hukukunun 
ziyma müsamaha etmek istemeyen Maliye vekâ
leti ile bu hususta Devlet şûrası gibi düşünmeği 
memleketin iktisadî inkişafına daha uygun bu
lan îktisad vekâleti arasmda ihtilâfa mevzu teş
kil eylemektedir. 

Her iki noktai nazarı, lehte ve aleyhteki 
delâil ile birlikte, tedkik eden encümenimiz iki 

taraftan birisini haklı çıkaracak bir tefsire git-
menin doğru olmayacağı ve kanundaki eksikli
ğin yine kanun yolile ikmali icab ettiği neti
cesine varmıştır. 

Filhakika O fıkrasında sarahatsızlık yoktur, 
tasirhaneleri ve tasir fabrikalarmı vergiden 
istisna etmektedir. Tasfiyeyi tasirden ayrı bir 
ameliye addeden Maliye vekâleti de büsbütün 
haksız görülmez. Ancak tasir ve tasfiyeyi ayni 
zamanda ve tefriki imkânsız tek veya mütem
mim cihazla yapan fabrikalar için kanunda sa
rahat mevcud değildir. Mevzubahs olan, her han
gi hakkm ihkakı olmayıp atiyen bu kabîl ihti
lâfları önlemek düşünüldüğüne göre Hüküme
tin, nefi Hazine kadar memleketin ihtiyaçlarmı 
ve iktisadî menfaatlerini de göz önünde tuta
cak bir kanun lâyihası hazırlanmasını encümeni
miz zarurî görmektedir. 

İki vekâletin mutabakatile hazırlanacak ka
nun lâyihasına intizaren tefsire mahal olmadığı 
müttefikan kararlaştırılmıştır. 

Havalesi uyarmca Bütçe encümenine gönde
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Mal. E. Reisi N. 
İstanbul 

A. Bayındır 
Afyon K. 

M. M. 
Rize 

K. Kamu 
Bursa 

Haydar Çer çel Dr. G. Kahraman 
Kayseri Kırklareli 

Ömer Taşçıoğlu H. Kuleli 

Kâtib 
Rize 

K. Kamu 
îzmir 

Kâmil Dursun 
Kırşehir 
/. Özkan 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 25 - XI -1939 
Mazbata No. 8 
Esas No. 3/69 

Yüksek Reisliğe 

2430 sayılı muamele vergisi kanununun 2 
nci maddesinin (C) fıkrasındaki (tasirhaneler 
ve tasir fabrikaları) kay dinin hudud ve şümu
lünün tayini hakkında Maliye vekilliğinin işa
rına atfen Başvekâletten yazılan 10 - VI -1938 
tarih ve 6/2496 sayılı tezksra Bütçe encümeni
ne tevdi edilmekle İktısad ve Maliye encümen
lerinin mazbatalarile birlikte Maliye ve îktı-
sad vekilliklerinden gelen Varidat ve Sanayi 
umum müdürbri hazır oldukları halde müta-
lea ve tedkik olundu: 

Maliye vekâletinin tezkeresinde verilen taf
silâta ve Varidat umum müdürünün encümen
de serdettiği izahata göre muamele vergisi ka
nununun ikinci maddesinin (C) fıkrasında yazılı 
tasirhaneler ve tasir fabrikaları kaydinin ver
giden istisnayı tazamun eden hükmü yalnız 
tasire münhasır olmak lâzımgelirken bazı ima
lâthane ve fabrikalarda tasirden başka tasfi
ye cihazı da bulunmasından dolayı bu kabil 
yerlerde istihsal edilen nebatî yağların muame
le vergisinden müstesna oldukları iddiasile ha
dis olan ihtilâfların halli zımnında bazı alâkalı
lar tarafından Devlet şûrasında Maliye vekâleti 
aleyhine açılan idarî dava üzerine sırf tasfiye 
ameliyesi yapan fabrikalar istihsalâtmın muame
le vergisine tâbi olacağı karar altına alınmak
la beraber tasirden başka tasfiye cihazı bulunan 
ve nebatî yağ istihsal eden bir fabrikanın ika
me ettiği dava üzerine de Devlet şûrası dava 
daireleri umumî heyetinden sadır olan ilâmda 
ohli vukuf raporuna istinad ettirilerek verilen 
kararda tasir ve tasfiyenin yekdiğerine memzuç 
sayılması sebeb gösterilerek bu fabrika istihsalâ
tmın da tasirhane ve tasir fabrikaları gibi mu
amele vergisi istisnaiyetine tâbi olduğuna karar 
verildiği ve halbuki, vergi istisnaiyeti hükmü sırf 
tasire münhasır bulunduğundan her ne suretle 
olursa olsun tasfiye gören usarelerden çıkacak 
yağlarm muamele vergisine tâbi olacağı aşikâr 
bulunmakla kanunun vazıh hükmü karşısındaki 
bu yanlış telâkkilerin bertaraf edilmesi için bah

si geçen kanunun ikinci maddesinin (C) fıkrası 
nm Büyük Meclisçe tefsir suretile hudud ve şü
mulünün tayini lâzımgeleceği beyan edilmekte
dir. Maliye vekâleti halkm ihtiyacını ve iktisa
dî vaziyetlerini göz önünde bulundurarak mua
mele vergisi kanununda bazı değişiklikler yap
mağı derpiş etmekte ve bu maksadla da bir pro
je hazırlamakta olduğunu izahına ilâveten be
yan etmiştir. 

Sanayi umum müdürünün verdiği izahat da 
halk için ucuz gida maddesi olarak istihsal olu
nan nebatî yağların istihsalini teşvik maksadile 
tasir ile beraber tasfiye ameliyesi yapılan fabri
kalar istihsalâtmın muamele vergisinden istisna 
edilmesi arzu edilir bir keyfiyet olduğunu ve an
cak yağ çıkarılacak bütün nebatî maddelerin her 
ne suretle olursa olsun yalnız tasir edildikten 
sonra gida maddesi olarak kullanılmasa bile sa
bun imalinde işe yarayabileceği ve Devlet şûrası 
dava daireleri umumî heyetinin vergiden istis-
naiyet hükmünü ifade eden kararındaki ehlivu
kuf mütaleasmın teknik bakımdan varid ve ka
bule şayan olmadığı bildirilmiştir. 

İktısad encümeninin mazbatasında pamuk çe
kirdeği, haşhaş, keten tohumu ve mısır özü gibi 
yağlı nebat tohumlarından istihsal edilen ve gi
da maddesi olarak kullanılan yağlarm tasirden 
sonra yapılan tasfiyenin mütemmim bir ameli
ye olması ve modern tesisatta her iki ameliyeyi 
yapan cihazlarm birbirinden ayrılmasına imkân 
bulunmaması hasebile bu işi gören tasir fabrika
larından muamele vergisi aranılmaması lâzım-
geldiğine karar verilmiş; Maliye encümeni maz
batasında da Maliye vekâletinin tasirle tasfiye
yi birlikte yapan müesseselerin istihsal edecek
leri yağlarm muamele vergisine tâbi olacağı hak
kındaki noktai nazarmm büsbütün haksız olama
yacağına ve ancak tasir ve tasfiyeyi ayni zaman
da ve tefriki imkânsız tek veya mütemmim ci
hazla yapan fabrikalar için kanunda sarahat 
mevcud olmamasına binaen Hazinenin menfaati 
kadar memleketin ihtiyaçlarını ve iktisadî men-
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featlerini de göz Önünde bulundurarak Hükû-. 
metçe bir kanun lâyihası hazırlanmasını zarurî 
görüb bu lâyihaya intizaren tefsire mahal olma
dığına karar verilmiştir. 

Encümenimizce icra kılman müzakere neti
cesinde : 

Yalnız tasir edilen mevaddın muamele vergi
sinden istisna edildiği ve tasirden sonra tasfiye 
edilen usarelerin muamele vergisine tâbi olduğu 
kanunun vazıh hükmü iktizasından bulunmakla 
maddenin tefsirine mahal olmadığında Encümen 
müttefik olmakla beraber azadan bazı zevat 
Devlet Şûrası dava daireleri umumî heyetin
den sadır olan ilâm mündericatmdan anlaşıl
dığı veçhile sırf tasir edilmekle bir işe yarama
yacak olan usarelerin ayni fabrikada başka 
bir ameliyeden geçirilerek istifade edilebilir bir 
hale ifrağ edilmesinin mutlak bir surette tasfi
ye sayılıp muamele vergisine tâbi tutulması ka
nunun ruhuna ve maksadına tevafuk edemiye-
ceğinden yalnız tasir edilmekle kıymet verilecek 
bir meta halini almayan mevaddın tasirden 
sonraki yapılacak ameliyenin tasfiye olamıya-
cağını Hazinenin ve mükelleflerin bir teknik ve 
ihtisas meselesi olarak her zaman bu yüzden çı
kacak ihtilâfları hal, tesbit ve tayin ettirebile
cekleri cihetle tatbikatta vergi istisnaiyetinin 
yalnız her hangi yağlı bir maddeyi usare ha
line getirmeğe harsettirilmemesinin mazbataya 
işaret edilmesi suretile kanun vazımın maksa
dının tezahürü faideli olacağı mütaleasmda 
bulunmuşlarsa da encümen ekseriyeti bahsi ge
çen kanunun «C» fıkrasında muamele vergisin
den istisnaiyet tasire münhasır olup ayrıca tas

fiye ameliyesi yapan veya tasir ile birlikte 
mevcud cihazile tasfiye yapan tasirhane 
ve tasir fabrikaları istihsalâtmm muamele 
vergisine tâbi olacağı sarih ve vazıh ola
rak anlaşılmakta ve meriyet mevkiinde bu
lunan bir kanunun hükümleri karşısmda 
her hangi bir ihtiyaç ve menfaate müstenid mü
lâhazalar nazara almrak kanunun sarih hükmü
nü değiştirecek bir manayı ifade eder mütale-
ada bulunmakta caiz olamıyacağma binaen mez
kûr «O» fıkrasmm tefsirine mahal olmadığma 
karar verilmiktir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
mazbata Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis E. V. M. M. 
Kırklareli Kastamonu Kocaeli 
B. Denker T. Coşkan Salâh Yargı 

Kâtib 
İstanbul Bolu Bursa 

F. Öymen Dr. Zihni Ülgen Nevzad Ayaş 
Elâzığ Erzincan Giresun 

M. F. Altay t. Artun M. Akkaya 
İsparta İsparta Kayseri 

Mükerrem Unsal R. Ünlü F. Baysal 
Kayseri Kayseri Kocaeli 

S. Serim S. Hayri Ürgüplü A. S. Akbaytuğan 
Konya Kütahya Maraş 

Aikalliyet reyin- A. Tiritoğlu M. Bozdoğan 
deyim 
R.Türel 

Mu§ Ordu Seyhan 
Ş. Ataman H. Yalman N. Eldeniz 

Trabzon Urfa Yozgad 
Sırrı Bay S. İşbay A. Sungur 
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