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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

İki kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına dair iki 
mazbata kabul edildi. 

Buğdayı koruma karşılığı vergisi kanununa ek ka
nun lâyihası bir müddet müzakere edildikten sonra 
Ticaret vekilinin huzuru ile müzakere edilmek 
üzere tehir edildi. 

Ceza evlerile mahkeme binaları inşası karşılığı ola
rak alınacak harçlar ve mahkûmlara ödettirilecek 
yiyecek bedelleri hakkındaki kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesine, 

Muamele vergisi kanununun bazı hükümlerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler eklen

mesine, 
Vilâyet idaresi kanununun 62 nci maddesine bir 

fıkra ilâvesine, 
Lüzumu halinde yeni askerî muhasebecilikler teş

kili için Maliye vekiline salâhiyet verilmesine dair 
kanun lâyihalarının birinci müzakereleri yapıldıktan 
sonra pazartesi günü toplanılmak üzere inikada niha
yet verildi. 

Başkan vekili 
R. Canıtez 

Kâtib 
Niğde 

C. Oral 

Kâtib 
Gazianteb 
B. Kaleli 

3 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Mazbatalar 
1 — 1122 sayılı kanunun 2 nci maddesinde zikre

dilen ruh! maluliyetlerden mezkûr kanunun 3 ncU 
maddesinin tarifatma dahil olan şekillerin dördüncü 
derece üzerinden terfihi icab edib etmiyeceğinin tef
siri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa, 
Sıhhat ve içtimaî mavenet ve Bütçe encümenleri maz
bataları (3/100) (Ruznameye) 

2 — Hizmetten ayrılan bazı memur ve müstahdem
lerin yapamıyacakları işler hakkında kanun lâyihası 
ve Nafia, Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/221) (Ruznameye) 

3 — Konya ovası sulama idaresinin 1935 yılı he
sabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve 
Konya ovası sulama ve işletme idaresinin 1935 malî 
yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası ve Divanı 
muhasebat encümeni mazbatası (3/183, 1/278) (Ruz
nameye) 

4 — Ankara Yüksek Ziraat enstitüsünün 1935 malî 
yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin 
sunlduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 
ve Yüksek Ziraat enstitüsü 1935 yılı hesabı katğisi 

hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası (3/185, 1/113) (Ruznameye). 

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

BAŞKAN — Dr. Mazhar Germen 
KÂTİBLER : Kemal Ünal (İsparta), Dr. Sadi Konuk (Bursa) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Sİlivrinin Danamandıra köyünden Ab-
dullahoğlu Mustafa Karabulutun ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekalet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası (3/167) [1] 

BAŞKAN — Adliye encümeni mazbatas ın ı 
okutuyorum : 

(Mazbata o k u n d u ) . 
BAŞKAN — Mazba ta h a k k ı n d a müta lea v a r 

mı? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir . 

[1] 24 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

2 — Muamele vergisi kanununun 2 nci mad
desinin (C) fıkrasındaki (Tasirhaneler ve taşir 
fabrikaları) kaydinin hudud ve şümulünün tayini 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Maliye, Bütçe 
ve İktısad encümenleri mazbataları (3/69) [1] 

BAŞKAN — Tasirhaneler ve tasir fabrika
ları kaydinin hudud ve şümulünün tayini hak
kındaki mazbata en son, Heyeti celilenizce İk
tısad encümenine havale edilmişti. İktısad en
cümeninden geldi. Mazbata tab ve tevzi edil-

[1] 6 sayılı basmayazıya ek zabtın sonundadır. 
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mistir. Heyeti umumiyesi hakkında bir müta-
lea var mı? O halde mazbatayı reyinize arze-
deceğim. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Mazba
ta okunsun, ondan sonra reye koyarsınız. 

BAŞKAN — Arzu ediyorsanız okunsun, fa
kat tab ve tevzi edilmiştir. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Arzu 
değil, nizamnamei dahilî mucibince mazbata
nın okunması lâzımdır. 

(İktısad encümeni mazbatası okundu). 
BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea var 

mı? 
CEMAL AKÇIN (Afyon Karahisar) — Söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
CEMAL AKÇIN (Afyon Karahisar) — Vaz 

geçtim. 
BAŞKAN — Söz isteyen olmadığına göre 

mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Mazbata kabul edilmiştir. 

3 — Belediye vergi ve resimleri kanununa 
ek kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazba
tası (1/251) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. 

26 şubat 1340 tarihli ve 423 sayılı belediye 
vergi ve resimleri kanununa ek kanun 
MADDE 1 — Ecnebi Devletlere aid olub 

sefarethane ve konsoloshane ittihaz edilen bina
lar ve müştemilâtı ve ecnebi siyasî ve konsolos
luk memurları belediye vergi ve resimlerinden, 
mütekabiliyet şartile, müstesnadırlar. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerinin icra
sına Dahiliye, Adliye ve Maliye vekilleri me
murdur. 

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

Heyeti umumiyesini açık reyle reyinize ar
zediyorum. 

4 — Damga resmi kanununun bazı hüküm
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesine dair kanu lâyihasnı ve Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/169) [2] 

[1] Birinci müzakeresi 15 nci inikad zabtın-
dadır. 

[2] 43 sayılı basmuyazı zabtın sonundadır. 

BAŞKAN — Lâyihanın birinci müzakeresine 
başlıyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen var 
mı? Maddelerin müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Damga resmi kanununun bazı hükümlerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler ek

lenmesine dair kanun 

MADDE 1 — 23 - V -1928 tarih ve 1324 sa
yılı damga resmi kanununun İ l nci maddesi
nin 3478 sayılı kanunla değiştirilen 68 nci nu
marası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

L. K. 

68 — Dağıtılan basılmış ve basılma
mış ilânnameler 0,25 

Başka gazete ve mecmualar 
gibi satışı mutad olmayıp: 

1) Sinemalarda gösterilen 
veya ileride gösterilecek olan 
filimler hakkmda reklâmı ih
tiva eden gazete ve mecmua 
şeklindeki matbualar 

2) İlânları yazısından faz
la veya ilânları yazısından az 
olmakla beraber yazıları da
ha ziyade bazı ilânlarla reklâ
mını yaptığı hususlara dikkat 
ve rağbet celbine matuf gaze
te ve mecmua şeklindeki mat
bualar 

Hânname sayılır. Bunlarm 
gazete veya mecmua vasfmda 
olması ve üzerlerinde fiat gös
terilmesi ilânname mahiyetle
rini değiştirmez. 

Bu numarada yazılı ilânna
meler, müteaddid ilânları 
muhtevi olduğu takdirde her 
ilân, ayrı ayrı bu numaradaki 
resme tâbidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Ayni kanunun 11 nci madde
sine aşağıda yazılı 93, 94 ve 95 nci numaralar . 
eklenmiştir: 

L. K. 

93 — Fennî gözlükçülük ruhsatna
meleri 1 — 

94 — Veteriner tababette kullanı
lan tıbbî ve ispençiyari müs
tahzarlar için verilen ruhsat
nameler 1 — 
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L. K. 

95 — Sinemalarda gösterilen rek
lâm filimlerile perde üzerinde 
aksettirilmek suretile teşhir 
olunan ilânlar 50 

Bu resim bir reklâm filmi
nin veya ilânm bir sinemada 
en çok yedi gün gösterilmesi 
mukabilinde almır. Ayni rek
lâm filminin veya ilânm bu 
müddetten fazla gösterilmesi 
halinde her yedi gün ve kü
suru için ayrıca ellişer kuruş 
resim almır. Reklâm filminin 
veya ilânm müteaddid kop-
yeleri çıkarılarak başka, baş
ka sinemalarda gösterildiği 
takdirde her biri de yukarıki 
esaslar dairesinde ayrıca res
me tâbidir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Ayni kanunun 11 nci madde
sinin 3478 sayılı kanunla değiştirilen 59 ncu 
numarasınm parantez içindeki bendine (ve ale-
lûmum ticarethaneler) kelimelerinden sonra 
(Bütün cemiyet ve kulübler) kelimeleri eklen
miştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Aynı kanunun 19 ve 22 nci 
maddelerindeki (17 nci maddenin 2 nci ve 3 n-
cü) kelimelerinden sonra (ve 4 ncü) kelimeleri 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 5 — Ayni kanunun 32 nci madde

sine aşağıda yazdı 75 ve 76 nci numaralar ek
lenmiştir: 

75 - Umumî, mülhak ve hususî bütçelerle 
idare edilen daire ve müesseseler, menafii umu-
miyeye hadim cemiyetler, ticaret, sanayi ve 
ziraat odaları tarafından münhasıran memle
ket mahsulât ve muamelâtının reklâmım ihtiva 
etmek ve her hangi bir ticarî veya smaî mües
seseye taallûk eylememek üzere tertib olunan 
her türlü levha ve afişlerle ayni teşekküller ta
rafından Türk ihracat müesseselerinin münhası
ran isim ve ticaret unvanlarile adreslerini ihtiva 
etmek ve başkaca müesseselerin iştigal mevzu-
lanna taallûk eden mevad hakkmda herhangi 
bir ilânı havi bulunmamak üzere neşredilecek 
kitab, risale ve mecmualar. 

76 - Cumhuriyet Halk Partisi ile amme men

faatlerine hadim cemiyetlerin her türlü mua
melelerinde tanzim olunacak bütün evrak ve se-
nedlerle ilânlardan damga resmi bu teşekküller 
tarafından ödenmesi lâznngelenler. 

MAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 6 — Ayni kanunun 41 nci madde

sine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: 
Sinemalarda gösterilen reklâm filmlerile per

de üzerine aksettirilen ilânların damga resmi, 
gösterilmeye başlamadan evvel ödenir. Bunun 
için alâkadarlar iki nüsha beyanname ile bağlı 
oldukları varidat dairelerine müracaatla filmin 
veya ilânm tasvir ettiği mevzuu ve ihtiva et
tiği yazıları ve hangi tarihten hangi tarihe ka
dar hangi sinemalarda gösterileceğini bildire
rek resmini öderler. Bu beyannamelerin bir 
nüshası resmin alındığına dair icabeden meşru
hat verilerek kendilerine iade olunur, ikinci 
nüsha beyannameler damga ve tayyare resmine 
tâbi değildir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7 — Ayni kanunun 44 ncü madde
sine aşağıdaki 10 ncu numara eklenmiştir: 

10 - Damga resmi ödenmemiş olan reklâm 
filmlerile ilânlar sinemalarda gösterilemez. Bu
na riayet edilmediği takdirde ödenmeyen dam
ga resmi ile bunun on misli cezası ödenmemiş 
film veya ilânı gösteren sinema sahibinden 
almır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8 — Ayni kanunun 52 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bu kanuna muhalif hareketten dolayı tarho-
lunacak damga resmi ve cezalan makbuz muka
bilinde tahsil olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9 — Ayni kanunun 69 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bu kanuna muhalif hareketten dolayı aran
ması lâzımgelen damga resmi ve cezaları; res
min ifası lâzımgeldiği ve müddetli evrak ve se-
nedlerde müddetin bittiği tarihin müsadif ol
duğu malî yılı takib eden beş yü içinde tarho-
lunmadığı ve tarhedilib de katğileştiği malî yı
lı takib eden yıldan itibaren beş yıl içinde tahsil 
edilmediği takdirde müruru zamana uğrar. Ec
nebi memleketlerde bulunanlar için bu müddet
ler on senedir. 

Kanunda yazdı maktu para cezalan Türk ce 
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za kanununda yazılı müruru zamana tâbidir. 

Besim ve cezası müruru zamana uğrayan ev
rakın hükmünden istifade edilmek istenildiği 
takdirde damga resminin peşinen ödenmesi mec
buridir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Beyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 11 — Bu kanun hükümlerinin ic

rasına Maliye vekili memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
Beylerini istimal etmeyen zevat varsa lüt

fetsinler. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Reylerin neticesini 'arzediyorum: 
Belediye vergi ve resimleri kanununa ek ka

nuna (310) rey verilmiştir. Muamele tamam
dır. Kanun (310) reyle kabul edilmiştir. 

Çarşamba günü saat 15 de toplanılmak üze
re inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,33 

Belediye vergi ve resimleri kanununa ek kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Beıç Türker 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Halid Bayrak 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Rifat Araz 
Şakir Kmacı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 

Asa adedi 429 
Reye iştirak edenler : 310 

Kabul edenler : 310 
Reddedenler 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 118 
Münhaller : 1 

/ Kabul edenler ] 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân Örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
tsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Yahya Sezai Uzay 
Bilecik 

Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalm 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
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Mazhar Müfid Kansu 
Çorum 

Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edime 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fasıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fıra)t 
Aziz Samih llter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 
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Emin Sazak 
Istamat Özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Me
lek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

CUresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya» Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Ünsaî 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
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Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
GL Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Memed Al demir 
Nazmı İlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rauf Orbay 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaişı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Memed Şe\ket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çraay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar Özey 

Maraş 
Mansur Bozdoğan 
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Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabeı 
Sadullah Güney 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Hazim Tepeyran 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan * 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırn Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V) 
Hamza Erkan 
İzzet Akosman 

Ağr% 
Dr. Hüsamettin Kural 
İhsan Tav (M.) 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz (Hasta) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Ra. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin (M.) 
Numan Aksoy 

î : 17 25-1 
Samsun 

Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmeıı 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen % 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 

Aydın 
Adnan Menderes 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Muzaffer Akpmar 

Bilecik 
Salih Bozok (Hasta) 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
(M.) 
Refet Canıtez (Rs. V.) 

1-1939 0 : 1 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çanktn 
Fazıl Nazmi örkün 
Hüseyin Cahid Yalçm 
M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

Denkli 
Necib Ali Küçüka 

Edime 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ağrah (V.) 
Sabit Sagıroğlu 

Erzincan 
Saffet Ankan 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ulgen 
Sami İşbay 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil, Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hüsamettin Okan 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rif at Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Fusuf Ziya özer 

Giresun 
Fikret Atlı 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Kemal Ünal 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hasan Ali Yücel (V.) 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
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Mahmud Esad Bozkurd 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Faik Baysal 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Aîi Dikmen 
Kemalettin Olpak 
Ragıb Akça 

Konya 
Kâzım Gürel 
Naim Hazim Onat 

Tevfik Fikret Sılay 
Kütahya 

Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Erkmen (V.) 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabcı 
(M.) 
Osman Taner 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten (M.) 
Ziya Kayran (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin (M.) 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Ora! 
Dr. Abravaya Marmaralı 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
(Hasta) 

Rize 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid (M.) 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
Hilmi Uran 
ismail Safa özler 

Siird 
Hulki Aydm 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Sırn Day 

Tunceli 
Sami Erkman 

Yozgad 
Veled Izbudak 

yvpjnSuo^ 
Şinasi Devrin 

»-•-« 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı:6 ya ek 
Muamele vergisi kanununun 2 nci maddesinin (C) fıkra
sındaki (Tasirhaneler ve tasir fabrikaları) kaydinin hudud 
ve şümulünün tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 

İktısad encümeni mazbatası (3/69) 

İktısad encümeninin mazbatası 

T. B. M. M. 
İktısad encümeni 21 - XH - 193$ 

Esas No,. 3/69 
Karar No. 9 

Yüksek Reisliğe 

Yüksek Meclis Umumî Heyetinin 29-Xl-1939 
tarihli toplantısında Encümenimize havalesi ka
rarlaştırılan 2430 sayılı muamele vergisi kanu
nunun ikinci maddesinin (C) fıkrasında yazılı 
(Tasirhaneler, tasir fabrikaları) kaydinin hudud 
ve şümulünün tayini hakkındaki Başvekâlet tez
keresi ve iktısad, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları Maliye vekili, İktısad vekâleti müs
teşarı ve her iki vekâletin alâkadar şube mü
dürleri hazır olduğu halde yeniden tedkik ve 
müzakere olundu. 

Encümenimiz bu defaki müzakeresinde evvel
ce malûmumuz olmayan Maliye ve Bütçe encü
menlerinin esbabı mucibelerini ve tavzih kas-

tile Umumî Heyette mazbata muharrirlerinin be
yanatını ve bu babda cereyan eden uzun müza
kere safahatını yeni baştan tedkik ve mütalea 
ettiği gibi tefsiri istenen fıkranm ilk defa yer 
aldığı mülga 1860 sayılı muamele vergisi ka
nunu lâyihasının 1931 temmuzunda Yüksek 
Mecliste müzakere edildiği zamandaki Meclis 
zabıtlarını da tedkik etmiştir. 

Maliye vekâleti vazn kanunun bu fıkrada 
(Tasir) kelimesini kullanmasını ele alarak bu 
kelimenin luğat manası (Bir maddenin sıkıb su
yunu çıkarmak) olub halbuki bu gün muamele 
vergisi yönünden (Tasirhane ve tasir fabrikaları) 
kaydinin delâletile muamele vergisi şümu
lüne giren müessesattan bazıları yağlı nebatatın 
yalnız sıkıb suyunu çıkarmakla iktifa etmeyib 
bu ameliyenin fevkinde sayılması icabeden tas
fiye muameiesile de meşgul bulunmaktadır. 

Tasfiye muamelesi ise tasirden anlaşılan bu 
manadan ayrı bir hüküm mevzuu olmak icabe-
deceği kanaatile vekâlet mezkûr müessesata bu 
muamelelerinden dolayı vergi tarhını tefsiri iste
nen fıkradaki tasir kelimesinin muhalif mefhu
mundan çıkardığı hüküm ile kanunî telâkki et
miş se de mükelleflerden bazıları bu tarhiyata 
karşı Devlet şûrası nezdinde itiraz ederek Maliye 
vekâleti aleyhine idarî dava açmışlardır. 

Maliye vekâletinin bağlı mütaleanamesinden 
ve verilen izahattan anladığımıza göre vekâlet 
Devlet şûrası nezdinde de yukarıda hulasaten 
arz ve izah ettiğimiz şekil ve maalde mütaleada 
bulunmuş ezcümle (Bu fıkra ile tesis olunan 
muafiyetin nebatî mahsulâttan çıkarılan ham 
usarelere aid ve münhasır bulunduğu anlaşılmak
tadır) kanaatini ileri sürerek davanın reddini 
istemiş ise de bu defa bir suretini aynen sun
mayı faideli telâkki ettiğimiz Devlet şûrasmm 
bağlı karar suretinin mütaleasmdan da anlaşıla
cağı üzere Şûra davacıların talebini haklı 
görmüş ve bahsi geçen fabrikalarda çıkarılan 
nebatî yağların kanunun muafiyet şümulüne gi
receğine karar vermiştir. 

Devlet şûrası verdiği bu kararm müstenidatı 
arasında fabrika mahallinde ehlivukufla yaptığı 
tedldkattan bahs ve makinelerin kuruluş ve 
işleyiş tarzının bu günki neticeyi doğurmakta 
olduğunu ifade etmekte ve Maliye vekâletinin 
yukarıda bahsettiğimiz tazyik 3uretile ham 
usare halinde elde edilecek yağın satılmak im
kânı olmadığı binaenaleyh bu mahsulât üzerinde 
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vazn kanunun bir vergi muafiyeti tesis kastile 
istisna fıkrasını maddeye ilâveden maksud olan 
himayenin temininden uzak kalacağı mütaleasile 
davanm kabulüne ve Maliye vekâletinin itiraz 
o-unan kararının iptaline hüküm vermiştir. 

Meselenin Mecliste geçen Encümenler ve 
Umumî Heyet karar ve müzakereleri safhalarına 
gelince Encümenimiz bunlan da Maliyenin 
fıkranm şümulünü tayin talebi sadedinde gerek 
evvelce ve gerek bu münasebetle ileri sürdüğü 
fikir ve mütalea ile birlikte yeniden ve ince
den inceye tedkik etti. 

Kanun tekniği bakımından tefsir, öteden 
beri kanunun bir maddesindeki kelime veya 
cümlenin anlayışta muhtelif mânaya alınabi
lecek bir vuzuhsuzluğu ortadan kaldırmağa 
hizmet edecek şekilde vazn kanunun o kelime 
veya cümleden anladığı mânanın sarih ve kat-
ği olarak ifadesi demek olduğuna göre burada 
(tasirhane - tasir fabrikaları) cümlelerinden 
maksadı kanunî rıe olduğu sorulmaktadır. 

Vazn kanunun bir hükümden kasdını tayin 
edebilecek karinelere galince; bunları başlıca 
ya lâyiha veya teklifin mucib sebeblerinden 
veya encümenler raporlarından veyahud Umu
mî Heyet müzakeratından geçen münakaşa ve 
izahlardan çıkarmak mümkün olabilir. 

Bunlardan mucib sebebler arasında fıkra
ya Maliye vekâletinin içtihad ettiği şekilde 
mâna verecek mütaleaya tesadüf edilememiş
tir. Ancak esas lâyihası Hükümet tarafından 
verilip Umumî Heyetin 21-VII-1931 tarihli 
içtimamda müzakere edilen mülga 1860 sayılı 
muamele vergisi kanununun müzakeresi sıra
sında sabık Balıkesir mebusu Enver Adakanın 
(istisnaların P fıkrasında istisnalardan bahse
diliyor. Tasirhaneler yağlı mevaddı iptidaiye-
nin yağını istihsal eden müesseselerdir. Hal
buki bu müesseselerin bir kısmı el mengenele-
rile ve hayvanlar ile işliyor ki bunlar da o 
muhitlerde tasirhane addediliyor. Diğer kısmı 
daha mütekâmil olanlar ki bunlar da tasirha-
nelerdir. Bu maddeden maksad her iki kıs
mın da muaf olmasıdır. Onun için sarahat ol
mak üzere bu fıkraya tasirhanelerden sonra, 
tasir fabrikaları, kelimelerinin ilâvesini teklif 
ediyorum) demesi üzerine Bütçe encümeni re
isi Hasan Fehmi Ataç Gümüşane tarafın
dan, maksad odur. Zaten el ile işleyenler bu 
maddenin dahiline giremez. Tereddüdleri var

sa ( tasirhane ve tasir fabrikaları ) diye 
tasrih ederiz. Fakat arzettiğim gibi el ile işle
yenler bu kanunun dairei şümulüne giremez 
şeklinde cevab verilmiş ve fıkra bu tarzda tav
zih edilerek kabul edilmiştir. Bu kanun vergi 
mükellefiyeti bakımından Maliye ile alâkadarlar 
arasında hiç bir ihtilâf mevzuu olmadan üç 
sene meriyet mevkiinde kaldığı gibi mezkûr 
kanunu yeni baştan tadil ederek Yüksek Mecli
se sevkeden Hükümet lâyihasında da mezkûr 
fıkra aynen ipka ve Umumî Heyetçe kabul edi
lerek 1934 tarihinde mülga kanun yerine kaim 
olmak üzere (2430) sayılı bu günkü muamele 
vergisi kanunu neşredilmiştir. 

Kanun tekniği bakımından (tasir fabrikala
rı) cümlesinin 1860 sayılı kanuna ilâvesi sıra
sında esasen el mengeneleri ve hayvanlar ile iş
leyen tasir müesseselerinin gerek kuvvei mu
harrike gerek amele itibarile mezkûr kanunun 
hükümleri dahilinde mükellefiyet mevzuuna 
giremiyeceği (tasirhane) kaydile fabrikaların 
maksud olduğu Bütçe encümeni reisi tarafından 
ifade edilmekle de iktifa edilmiyerek (tasir fab
rikaları) cümlesinin ilâvesine karşı Hükümetin 
hiç bir itirazda bulunmaması ve esas lâyihanın 
Hükümet tarafından tahrir ve tanzim edilerek 
sevkedilmesi ve teşekkül tarihleri işbu kanu-
,T"IT\ Yü'-se1-* TTenlisce kabu" ünden daha evvele 
raci olan bu fabrikalar hakkmda yedi sene gibi 
(ticarî muamelâtta bir örf ve taamül) sayıla
cak uzun müddet ihtilafsız tatbiki mezkur is
tisna fıkrasma ilâve edilen (Türkiye mahsulünü 
işlemek şartile) kaydi ihtirazisinden de anlaşı
lacağı üzere Hükümetin de kasdı Türkiye mah
sulünü kıymetlendirmek bakımından bu müesse-
satı geniş bir himayeye mazhar kılmak olduğu 
açıkça tezahür etmektedir. Bir mala kıymet vas-
fmro verilmesi ise ancak mütekâmil tesisatla 
mümkün olacağından esasen muamele vergisine 
tâbi olmayan ve tesislerinde büyük bir sermaye
ye ihtiyaç görülmeyen ibtidaî vesait ile istihsal 

"edilen bozuk ve kıymeti düşük yağların karşı
sında himayesiz sermaye koymak bilerek o ser
mayeyi heder etmek demektir. İşte bu maksad-
ladır ki bu gibi mükellefiyet haricindeki küçük 
büyük teşekkülleri muzır rekabeti altmda bu
lunduran sanayii Hükümet muhtelif tarihlerde 
kanunda yaptığı tadiller ile mükellefiyetin şü
mulü dahiline almak zarureti iktisadiyesini duy
muştur. 

( S. Sayısı :.6 ya ek) 
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Halbuki encümenimizin kanaatine göre bu

rada hâkim olan sebeb arzettiğimiz bu iktisadî 
zaruret olmayıp Türkiye mahsulâtını himaye
dir. Yoksa gelişi güzel nebatî yağ imalini vergi 
mevzuu haricinde bırakmak değildir. Eğer ha
kikatte lâyihayı tanzim ederken tasir ameliye
sinin lügat 'manasım kasdederek (ham yağı) 
istisna kasdi mevcud olsa idi bu gün bu işi ya
pan yüzlerce ibtidaî vesait vardır ki kanuna 
böyle bir istisna kaydı ilâve etmeden dahi bun
lar yine vergi mükellefiyeti haricinde kalacak
lardı. 

1937 senesindenberi tahakkuk ve tahsil edil
miş olup îktısad encümeninin noktai nazarı ka
bul edildiğine göre Hazinece iadesi icab edeceği 
Umumî Heyet müzakeresi sırasmda Maliye 
vekili tarafından ifade edilen muamele vergisi
ne gelince, encümenimizin yaptığı son tahkikata 
nazaran bunlar ibtidaî maddesi ecnebi memle
ketten getirilerek istihsal edilen nebatî yağlar
dan kanunî vergiler almış olup esasen iadesi 
icab etmemektedir. 

Binaenaleyh bu gün Maliye vekâleti de Dev
let şûrasmm verdiği karara ittiba ve tefsir ta
lebinin neticesine intizaren iadeyi icab ettirecek 
bir vergi tarhetmemiş olduğuna nazaran orta 
yerde tahakkuk, tahsil müruru zamanı ve iade 
muamelesi gibi karışıklığa meydan verecek bir 
muamelei maliye de yok demektir. Şu halde 
Umumî Heyette îktisad encümeni namına cere
yan eden muameleyi tashih sadedinde icab 
ederse tedkike müsteniden bir tesis yapalım yo
lunda serdedilen mütaleayı imale de mahal kal

mıyor demektir. 
Hulâsa: Encümenimiz yukarıda uzun uzadı-

ya izah edildiği veçhile (tasirhane ve tasir fab
rikası) cümlelerini vazu kanunun bilhassa Tür
kiye mahsulâtını himaye kasdile ikinci maddeye 
koyduğu kanaatini bu son tedkik ve müzakera-
tile bir daha teyid eder mahiyette görmüş ve 
fıkranm gerek Hükümet tarafından tahrir ve 
ilk müzakere srrasmda verilen izahat ve gerek 
yedi sene gibi uzun bir müddet ihtilafsız tatbi-
kile de bu günkü vaziyeti değiştirecek ve mad
dede izahı icab ettirecek bir tefsir mevzuu ol
madığı neticesine varmış ve evvelki kararmda 
ısrar ederek meseleyi Umumî Heyetin tasvibine 
arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunmaya ka
rar vermiştir. 

M. M. 
Niğde 

Dr. Rasim Ferid T alay 

îktısad E. Eeisi 
Giresun 

İsmail Sabuncu 
Kâtib 

Afyon K. Afyon K. Ankara 
Hamza Erhan İzzet Akosman Ahmed Ulus 

Bursa Denizli Edirne 
Fazlı Güleç Tahir Berkay Temel Göksel 

Erzincan Eskişehir Gazianteb 
Salih Başotaç Emin Sazak Nuri Pazarbaşı 

Gümüşane içel İstanbul 
Edib Servet Tör Dr. M. Berker Abidin Devcr 

izmir Kars E'astamonu 
Bendi Anman Kahraman Arıkh M. Celal Bay ar 

Konya Zonguldak 5 Zonguldak 
Kâzım Okay Hasan Karabacak Mustafa Bozma 

( S. Sayısı : G ya ek) 



- 4 
T. C. 

Şûrayı devlet 
I) cavı daireleri 
Umumî heyeti 

E : 38/84 
K : 38/99 

Davacı : îstanbulda Bakırköyünde nebatî 
yağlar fabrikası Limited şirketi. 

Dava olunan : Maliye vekâleti. 

Davanın H. : Davacı, Maliye vekâletinin, 
muamele vergisi kanununun 2 nci maddesinin 
2 nci fıkrası hükmünün, münhasıran Türkiye 
mahsulâtının tasirile iştigal eden ve yalnız ta-
sirle iktifa eyleyen müesseselere aid olduğu tas-

• fiye ile iştigal eden müesseselerin bu hükme gi-
remiveceği cihetle bir fabrikanın gerek hariç
ten tasir edilmiş yağları satın alarak tasfiye ey
lemesi ve gerekse kendi tasir ettiği yağlan tas
fiye etmesi halinde muamele vergisi ile mükel
lefiyeti lâzımgeldiği yolundaki tamimini 1 tem
muz 1937 tarihinde tebellüğ eylediğinden bah-
sile tasir fabrikaları tabirile vazıı kanunun mo
dern tasir fabrikalarını kasdeylediği, nitekim, 
1860 sayılı kanunun müzakere zabıtlarından da 
bu noktanın anlaşılmakta olduğu 2430 sayılı 
kanun, zikredilen kanunun devamından başka 
bir şey olmadığı Büyük Millet Meclisindeki mü
zakeresi sırasında Ma] i ye vekili tarafından be
yan edildiği gibi encümen mazbatalarında da 
yazılı olduğu, tabirden maksadın bir maddei ııe-
batiyenin usaresinin elde etmek olduğu ve usa
renin maddei nebatiyede mevcud olan diğer 
maddelerden ayrı bir halde olması icab ettiği, 
tasir ameliyesinin iki safha takib eylediği, bi
rinin maddenin tazyik âletleri vasıtasile ezilib 
usaresini çıkarmak, diğerinin de mayi halinde
ki bu usareyi diğer maddelerden ayırmak ol
duğu, her iki ameliye iptidaî bir şekilde taş 
değirmenleri ile ve bezden süzmek suretile ya
pıldığı gibi modern, fennî usullerle de yapılmak
ta olduğu ve bu ameliyeyi yapan makinelerin 
yekdiğerinin lâzîmı gayri müfariki bulunduğu 
ve hepsinin bir kül teşkil eyleyip bir yandan 
konan iptidaî maddenin diğer taraftan nebati 
maddelerden âri yağ halinde çıktığı, bu müte-
vali ameliyelerin heyeti ıımumiyesinin tasi-
ri teşkil ettiği ve bu işi yapan sınaî müessesenin 
adının da tasir fabrikası olduğu 2430 sayılı 

kanunun ikinci maddesinin (C) fıkrası mutlak 
olarak müesseselerini vergiden istisna eylediği, 
müessese dahilinde yapılan bütün ameliyelerin 
tasirin şümulüne girdiği ve vazıı kanunun bah
sedilen madde ve mamulün cinsi ile meşgul 
olmadığı, kullanılacak maddenin Türkiye mah
sulü olması halinde, mal ister ham olarak çık
sın, ister tasfiye edilmiş bir halde çıksın mua
mele vergisi kanununun mezkûr maddesine gö
re, vergiden muaf olduğu Maliyenin tefsir et
tiği veçhile (C) fıkrasında, yalnız ham madde 
çıkaran müesseseler diye bir kayid bulunmadığı 
ve bunun için ufak bir delil dahi mevcud olma
dığı gibi böyle bir tefsirin, vazıı kanunun mü
esseselerin mükemmeliyeti ve ihraç maddelerinin 
rekabetten sıyaneti gayelerini istihdaf eden mak
sadına da mugayir olduğu yalınız ezme ame
liyesinde inhisar ettirilmek istenilen muafiyetin 
tatbikat sahasında filen yeri ve manası kalmı-
yacağı ve bu sebeble fennî bir tasir fabrikasının 
ezmeden sonraki ameliyeleri dolayısile mamû-
latının tam kıymeti üzerinden vergiye tâbi tu
tulacağı, fabrikalarının işlediği mısır ve pa
muk tohumlarından çıkan yağların zeytinya
ğına kıyas edilemiyeceği, zeytinyağı asidli yük
sek tasfiyeye ihtiyaç olmadan yenilebilirse de 
mısır ve pamuk tohumlarından çıkan yağların 
tasfiyesiz yenilemiyeceği, umumî hıfzıssıhha ka
nununa göre de, sıhhati bozacak yiyecek ve 
içecekleri istihsal ve imal ve ticarete sevketmek 
ceza tahdidi altında menedildiği, davanın mua
fiyet meselesi hakkında]*i kararın iptali için 
açıldığı ve bu kararın tebliği tarihi ile dava
nın ikamesi tarihine göre hadisede müruru 
müddet bulunmadığı cihetle dava edilenin müda
faasındaki vazifesizlik ve müruru müddet de-
filerinin varid olmadığı beyanile mahallen keşif 
yapılması talebinde bulunarak mezkûr kararın 
iptalini istemektedir. 

Dava olunanın müdafaaları H : Davacı Şir
ket fabrikasında hariçten aldığı iptidai mad
deleri tasir ederek yağ çıkardığı ve mezkûr yağ
lan ayrıca tasfiye ederek sattığı için 2430 numa-
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ralı kanun hükümlerinin Şirketin bu yağlardan 
dolayı mükellefiyetini icabettirdiği, davacıya 
nisan 1937 tarihinde mahallî varidat idaresince 
tebliğ edildiği've bunun üzerine Şirketin 12 ni
san 1937 tarihinde vekâlete müracaat eylediği, 
vekâletçe de mahallince yapılan tebligatın ka
nuna uygun olduğu ve tasfiye edilen yağların 
vergiye tâbi tutulacakları ayrıca bildirildiği, 
Dava mevzuu muamele vergisi olmasına gö
re, 2430 sayılı kanunun 14 ve 17 nci madde
leri mucibince evvel emirde muayyen komisyon
lara müracaat edilmesi lâzımgeldiği, aksi tak
dirde, davanı IL rüyetr imkânsız olduğu cihetle 
vazife dışında bulunduğu, davacı Şirketin 21 
nisan 1937 de vekâlete verilen arzuhalinde ma
hallince yapdan tebligattan şikâyet edildiği, 
davanın bir iptal davası olduğu farzedilse bile, 
Şûrayi devlet kanununun 25 nci maddesinde 
yazılı 60 günlük müddet zarfında açılmadığı ci
hetle bu noktadan reddi gerekdiğini, 

Meselenin esasına gelince : 2430 saydı ka
nunun 2 nci maddesinin (C) fıkrasında, (Türkiye 
mahsulâtını işleyen tasirhaneler tasir fabrikaları, 
prina fabrikaları) şeklinde yazılı olan ve hü
kümde mahsulâtı tasir eden yerlerin istisna edil
miş bulunduğunu bu sarahat karşısında tasfiye 
ameliyesine tâbi olan usarelerin şu veya bu 
maddeye aid olması mükellefiyet bakımından 
bir fark yapmayacağı, tasfiye edilen zeytinyağı 
vergiye tâbi tutulmak lâzımgelirken mısırdan 
ve saireden çıkan yağların tasfiyesi halinde 
vergi alınmaması kanunen ve mantıkan imkân
sız olduğu, tasfiyenin tasirin mütemmimi bu
lunmadığı olsa bile muafiyet için kanunî bir se-
beb teşkil edemiyeceği, tasfiyenin tasirin zarurî 
neticesi de olmadığı vazii kanunun yalnız tasiri 
vergiden muaf tuttuğu, muafiyetin muameleye 
değil müesseseye aid olması da davacılara hak 
bahşeylemediği, müessesenin içinde tasir cihazla
rının bulunması hasebile o müessesenin tasir-
den başka iş yapması halinde vergiden 
istisna edilemiyeceğl tasfiyeyi daha yük
sek fiatla satış yapmak için yaptıkları, 
umumî hıfzıssıhha kanunundaki menmuiyetin 
ise, münhasıran sıhhî bakımdan mevzubahs ol
duğu ve tasfiye edilmeyen yağların yalnız ta
gaddi için değil sanayi için de istimal edildiği 
bu itibarla umumî hıfzıssıhha kanununun hâdise 
ile alâkası olmadığı beyanile davanın reddini 
istemektedir. 

5 -
Müddeiumuminin mütaleası : Dava Şûrayi 

devlet kanununun 22 nci maddesinin bırmci 
bendine uygun olarak açılmış olduğundan vazi-
i'esıziık iddiası varıd değildir. Davacı, malmü-
duriuğunun muamelesi aleyhine vekalete mü
racaat ederek oradan aldığı red cevabından 
sonra dava açmış olduğundan müruru müddet 
vekaletin red tarihinden başlar bu itibarla hâ
disede mürur müddet te yoktur. İşin esasına ge
lince : Muamele vergisi kanununun 2 nci mad
desinin (J fıkrası taşır fabrikalarını tasir ameli
yesinden dolayı vergiden muaf tutmuştur. Tas
fiye ameliyeleri yapan fabrikalar vergi matrahı 
dahilindedir. Bu laurikada tasir ve tasfiye ame
liyeleri yapılmakta olduğundan tasir ameliye
sinden dolayı vergiden muaf olan fabrikanın 
tasfiye ameliyesinden olduğu da muaf tutul
masına kanunî imkân olmadığından davanın 
reddi icab edeceği mütaleasmdadır. 

Türk ulusu adına 
Hüküm veren Şûrayi devlet Deavi daireleri 

Umumi heyeti tarafından işin gereği düşünüldü: 
Davacının itiraz mevzuu, kendisine mahallî 

varidat dairesince nisan 1937 tarihinde yapılan 
tebliğ değil, mısır ve pamuğun tasirin neticesin
de elde ettiği nebatî yağların muamele vergisi
ne tâbiiyetleri yolunda Maliye vekâletince müt-
tehaz karardan ibaret olduğu ve bu kararın 
kendisine 1 temmuz 1937 tarihinde bildirildiği 
anlaşılmasına göre, ortada, dava tarihi olan 11 
ağustos 1937 tarihine nazaran Şûrayi devlet ka
nununun 25 nci maddesine göre müruru müd
det mevcud olmadığı cihetle dava olunan ta
rafın müruru müddet iddiası varid görülme
miştir. 

Kezalik, dava müesseseye tarholunmuş bir 
muamele vergisi dolayısile açılmış olmayıp sırf 
vekâletin muamele vergisi kanununun tatbikatı 
noktasından verilmiş bir kararına bina edilmiş 
bulunmasına göre, hâdise Şûrayi devlet kanu
nunun 22 nci maddesinin birinci bendinde mün-
deriç bir ibtal davası mahiyetinde olduğundan 
yine dava olunan tarafın merci tecavüzü yolun
daki müdafaası yerinde sayılmamıştır. 

işin esasına gelince : 2430 sayılı muamele 
vergisi kanununun ikinci maddesinin (C) fık
rası, Türkiye mahsulâtını işleyen tasirhanelerle 
tasir fabrikalarını muamele vergisinden müs
tesna tutmaktadır. 
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Şu esas karşısında davacının mısır gibi, yağlı 
Türkiye mahsulâtını tasir ederek nebatî yağlar 
şeklinde istihlâke arzeden tasir fabrikasının da 
bu hüküm içinde yer alması zarurîdir. Gerçi 
dava olunan taraf, bu fabrikanın yukarıda adı 
geçen meyaddi tasirle iktifa etmeyib ayni za
manda fabrikada tasir olunan yağların tasfiyeye 
tâbi tutulduğunu iddia ile artık bu, müessesede 
tasirhane mahiyeti kalmadığını, ileri sürmekte 
ise de Heyetçe verilen karar üzerine usulüne 
tevfikan mahallince yapılan fennî keşif netice
sinde ehlivukuf tarafından verilmiş ve taraflara 
tebliğ edilmiş olan raporda adiyen tasir suretile 
istihsal olunan nebatî yağların bu hallerile is
tihlâke arzı fennen mümkün olmayıb yapılan 
tasire bir tasfiye ameliyesinin de inzimamı fen
nî bir zaruret ve mütemmimi bir netice olduğu 

ve cihazında tasire yarayan ve tasfiye de yapâil 
bir birine bağlı aletler bulunduğu ve davada 
mevzuubahs olan fabrikada mevcud olan müte
selsil tasfiye eçhizesinin müesseseyi bir tasir 
fabrikası olmaktan çıkaramıyacağı zikir ve beyan 
edilmiş ^ ve kanunda tasir fabrikalarının vergi
den istisnaları fakir halka bir ucuzluk temini 
maksadına matuf olduğu zahir bulunmuş olma
sına göre maişet seviyeleri dun olan halkın yağ 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere müesses olan bu 
gibi fabrikalar mamul âtının muamele vergisine 
mevzu teşkil etmiyeceği şüphesizdir. Davanın 
kabulile Maliye vekâletinin itiraz olunan kara
rının iptaline ve davacının bidayeten ödediği 
100 kuruş ilâm harcının iadesile ilâm harcı olan 
400 kuruşun dava edilenden alınmasına 13-V-1938 
tarihinde ittifakla karar verildi. 

* • 
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S. Sayısı: 24 
Silivrinin Oanamandıra köyünden Abdullahoğlu Mustafa 
Karabulutun ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/167) 

2'. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 4/8826 

30-IX-1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmekten suçlu, Abdullahoğlu 1304 doğumlu Mustafa Karabulutun ölüm cezasına çarp
tırılmasına Kırklareli Ağır ceza mahkemesince karar verilip hükmün Temyiz mahkemesince de tas
dik edildiğinden Büyük Millet Meclisince kanunî merasimi yapılmak üzere Adliye vekilliğinden 
29 - IX -1939 tarih ve 338/168 sayılı tezkere ile gönderilen bu işe aid evrak ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/167 
Karar No. 14 

11 - XII - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Kasab Süleymam parasma tamaan öldür
mekten suçlu Silivrinin Dana mandıra köyün
den Abdullahoğlu 1304 doğumlu Mustafa Kara
bulutun ölüm cezasma mahkûmiyeti hakkmda 
Kırklareli Ağır ceza mahkemesince verilen 
11 - IV - 1939 tarihli kararm tasdikma dair 
Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesinden sa
dır olan 10 - V - 1939 tarih ve 1702/1462 sayılı 
ilâm, müteakib kanunî muamelenin ifası için 
Başvekâletin 30 - IX - 1939 tarih ve 4/8826 sa
yılı tezkeresile Yüksek Reisliğe gönderilmek 
ve Adliye encümenine tevdi buyurulmakla ted-
kik vş mütalea olundu. 

Mustafa Karabulutun Çorluda kasablık eden 

Süleymanda fazla para olduğunu anlryarak ta-
kib ettiği ve Lüleburgazla istasyonu arasmda 
geceleyin kaf asma büyük bir taş vurmak sureti-
le öldürdüğü ve parasmı aldığı sabit görülerek 
mahkemece ölüm cezasma mahkûm edildiği an
laşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde Iföstafa Ka
rabuluta hükmedilen ölüm cezasmm hafifleşti-
rilmesini veya değiştirilmesini icab eden bir se-
beb görülemediğinden teşkilâtı esasiye kanunu
nun 26 ncı maddesi mucibince bu cezanm infa
zına karar verilmesi hususunun Umumî Heyetin 
tasvibine arzına encümence ittifakla karar ve
rilmiştir. 



2 — 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Reisi M. M. Kâtib 
Çorum Zonguldak Konya 

Münir Çağıl Şinasi Devrin .. G. Gültekin 
Antalya Balıkesir 

Nüman Aksoy Hacim Çarıklı 
îmzada bulunamadı * 

Bingöl Bursa Erzincan 
Feridun Fikri Atıf Akgüç Abdülhak Fırat 

îmzada bulunamadı 

Gazianteb Kastamonu Kayseri 
ö. A. Aksoy Abidi?ı Binkaya Re§id Özsoy 

Manisa Mardin 
Refik tnce H. Menemencioğlu 

Rize Sinob 
Dr Saim Dilemre Cemil Atay 

îmzada bulunamadı 

Trabzon Tokad 
F. A. Barutçu S. Atanç 

mmtm 
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S. Sayısı: 43 
Damga resmi kanununun bazı hükümlerinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine dair kanun 
lâyihası, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/169) 

T.C. 
Başveâlet 12 - VI - 1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3084 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1324 numaralı ve 23 - V - 1928 tarihli Damga resmi kanununun bazı hükümlerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine dair Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekil
leri Heyetince 9 - VI - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu-
cibesüe birlikte sunulmuştum 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe 

1324 numaralı damga resmi kanununun tatbikatında görülen bazı müşkülleri .izale etmek maksa-
dile ihzar ve takdim edilmiş olan bu kanun lâyihasile yapılan değişikliklerden her biri hakkında aşa
ğıda izahat verilmiştir: 

Madde 1 — S mamalarda oynanan ve oynanacak olan f ilimlere dair tanzim olunan el ilânlarının 
damga resminden kaçınmak maksadile mecmua şekline kalbedildiği görüldüğünden buna mâni olmak 
üzere 3478 numaralı kanunla damga resmi kanununun 11 nci maddesinin 68 nci numarasına bazı 
kayıdlar ilâve edilmişti. Bu kayıdların, takib olunan maksadı tamamen temin edemediği tatbikatla 
anlaşılmış olduğundan, bu kayıdların her hangi bir iltibasa mahal vermiyecek şekle konulması mak
sadile, mezkûr 68 nci numara yeniden yazılmıştır. Bu mecmualara, diğer mutad mecmualar vasıf ve 
şeklinin verilmesi, içlerinde az mikdarda gazete havadisi bulunması ve fiat yazılı olması ilân ma
hiyetlerini bertaraf etmiyeceği ve esasen bunların, bu şekillere sokulması da, resimden kaçınmak mak
sadına müstenid bulunduğu cihetle yapdan tadil ile bu vaziyetlerde de ilân mahiyetlerinin zail olmı-
yacağı daha sarih bir şekilde ifade edilmiştir. 

Madde 2 — Damga resmi kanununun 11 nci maddesine 3478 numaralı kanunla 91 numaralı 
bir fıkra eklenerek, doktorluğa, eczacılığa, tıbbi ve ispençiyari müstahzarlara ve laboratuar ve 
hastane açılmasına aid ruhsatnamelerin tâbi olacağı resim mikdarları sarih surette beyan edilmiştir. 
Bunlar meyanında fennî gözlükçülük ruhsatnamesile veteriner tababette kullanılan tıbbî ve ispençiyari 
maddelere müteallik ruhsatnameler hakkında hüküm bulunmadığından bu ruhsatnamelerde bu 
kere mezkûr 11 nci maddeye eklenen 93 ve 94 numaralarla kanuna ilâve olunmuştur. 

Ayni maddeye eklenen 95 numaralı fıkra ile sinemalarda gösterilen reklâm filimleri hakkmda da 
ayrı bir hüküm konulmaktadır. Sinemalarda gösterilen reklâm filimlerinin damga resmi halen 11 
nci maddenin 72 nci numarası mucibince alınmakta ise de bu numarada resim haddi, metre murab-
baı olarak tayin edilmiş ve bu esasm filimlere tatbiki müşkülâtı mucib bulunmuş olduğundan res
min maktu şekilde alınması derpiş edilerek reklâm filimleri 72 nci numaradan çıkarılmış ve bun
lar için müstakil bir numara halinde 11 nci maddeye hüküm konulmuştur. 

Madde 3 — Kanunun 11 nci maddesinin 59 ncu fıkrası, hizmet mukabili alınan paralar muka-



bilinde verilen makbuzları nisbî resme tâbi tuttuğu halde, siyasî fırkalarla cemiyet ve . kulüblerin 
fıkrada zikredilmemesinden dolayı buralardaki müstahdemlerin umumdan farklı bir vaziyete gir
dikleri anlaşıldığından teklifte müsavat temini maksadile mezkûr 59 ncu fıkraya bunlar da der-
cedilm iştir. 

Madde 4 — 3478 numaralı kanunla damga reı:mi kanununun 17 nci maddesi değiştirilerek ev
velce üç nevi üzerinden resme tâbi tutulmuş olan sigortalar arasında dördüncü bir nevi olarak 
ziraî sigortalar da ilâve edilmiş iken sigortala, dan alınacak resimlerin ve tahsil tarzına dair hük

mü ihtiva eden 19 ve 22 nci maddelerde bu değişil ligin istilzam ettiği tadjlâtın yapılmadığı anlaşıldı
ğından, mezkûr maddelere bu maksadla (dördüncü) kelimeleri ilâve olunmuştur. 

Madde 5 — Sinema reklâm filimlerinin damga resmi hakkında 11 nci maddeye konulmuş olan 
hükmün ikmali için kâğıd v mukavvadan başka maddeler üzerine tertib olunan ilânlara aid damga 
resminin ne suretle ifa edileceğine dair olan 41 nci maddeye, reklâm filimlerine aid resmin nasıl 
ödeneceği hakkında da hüküm konulmuş ve resmin ödenmesinin kontrolü için alâkadarlardan iki 
nüsha beyanname istenilmesine lüzum görüldüğüı den bu beyannamelerin ikinci nüshasının damga 
ve tayyare resimlerinden muaf tutulması da muvafık görülerek madde ona göre yazılmıştır. 

Madde 6 — Reklâm filimlerinin damga resmi ödenilmediği takdirde tatbik olunacak cezaî mü
eyyideye ihtiyaç bulunduğundan damga resmi kanununun 44 ncü maddesine bu maksadla 10 
numaralı bir fıkra eklenmiş ve resmi ödenmeden gösterilen filimlerin resim ve cezalarının sinema 
sahiblerinden alınacağı ve bunların ceza için alâkadar mükellefe rücu edemiyecekleri tasrih olun
muştur. 

Madde 7 — Damga resmi ve cezalarının katgileşmesini müteakib tahsili emval kanunu hüküm
leri dairesinde tahsili 3478 numaralı kanunla kabul edilmiştir. Damga resmi kanununun 52 nci mad
desi, damga resimlerinin zabıt varakalarına pul yapıştırılarak tahsilini âmirdir. Tahsili katğileş-

miş olan resim ve cezadan resmin pul yaptıştnmak ve cezanın makbuz vermek suretile alınması, 
tahsil muamelesini güçleştirmekte ve tahsilat kayralarının intizamını ihlâl etmekte olduğundan, 
resim ve cezanın icra daireleri marifetile tahsil edildiği devreden kalmış olan bu hükmün kaldı
rılması ve taallûk ettiği evraka -damga pulu yapif,tırılmamasından dolayı zabıt varakası tutularak 
mükelleften istenilen resmin de, cezada olduğu gibi makbuz mukabilinde tahsil edilmesi tatbikat 
bakımından kolaylığı mucib bulunduğundan 52 nci madde, bu maksadla değiştirilmiştir. 

Madde 8 — Damga resmi kanununun 69 ncu maddesinde ceza için müruru zaman hükmü mev-
cud ise de maddede damga resmi hakkında bir hüküm bulunmamış olduğundan bu boşluğu dol
durmak üzere, diğer vergi kanunlarında kabul edilmiş olan esaslar dairesinde, damga resmi ve 
cezasına aid müruru zaman hükmü yeniden yazılmıştır. 

Bundan başka, resim ve cezası müruru zamana uğrayan evraknı hükmünden istifade edilme]-: 
istenildiği takdirde, resmin ödenmesi mecburiyetine dair maddeye bir hüküm konularak, tatbikatta 
görülen tereddüdlerin izalesi temin olunmuştur. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 1 - VII - 1939 

Esas No. 1/169 
Karar No. 35 

Yüksek Reisliğe 

1324 numaralı ve 23 - V - 1928 tarihli damga 
resmi kanununun bazi hükümlerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bazı hükümler ilâve olunmasına 

dair olub Hükümetçe tanzim ve Yüksek Reislikçe 
Encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası 

ve esbabı mueibesi Maliye vekâleti adına Varidat 
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işkri umum müdürü İsmail Hakkı nazır bulun
duğu halde encümenimizde okundu ve 1324 sa
yılı kanunun hükümlerini, bu kanunun maksad 
ve hedefleri dahilinde ikmal eder mahiyette gö
rüldüğünden heyeti umumiyesile şayanı müza
kere olduğu aknaatine varılarak maddelerin ayrı 
ayrı tedküana geçildi. 

Lâyihanın birinci maddesi « Dağıtılan basıl
mış ve basılmamış ilânnamelerin 10 para damga 
resmine tâbi tutulacağı » hükmü ile başlamakta 
ve müteakib fıkraların da « ilânname » sayılacak 
neşriyat tavzih edilmektedir. Maliye vekâleti adı
na verilen izahattan bu maddeye, bazı sinemalar-
ca programların mecmua halinde neşre başlanmış 
olması dolayısile lüzumlu görüldüğü ve maddenin 
ihtiva ettiği fıkralardan II işaretinin ise bazı yev
mi gazetelerin ilâve halindeki mümasil neşriyatı 
yüzünden derpiş edildiği anlaşılmıştır. Bu mak-
sadla alâkalı 3478 sayılı kanunun dahi bu ka
bilden ilân kaçakçılıklarını önleyemediği görül
mekte olduğundan ilânname sayılacak şeylerin 
tasrihi yerinde bulunmuştur. 

Buna mukabil Devlet ve Devletle alâkalı da
ire ve müesseselerle ticaret ve ziraat odaları tara
fından millî umumî menfaatlere matuf olarak ya-

1324 sayılı damga resmi kanununda bazı 
değişiklikler yapılmasına ve bu kanuna bazı hü
kümler ilâvesine dair olup Başvekâletin 12 - VI -
1939 tarih ve 6/3084 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası, Maliye encü
meni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi 
edilmekle Maliye vekili Fuad Ağralı ve Varidat 
umum müdürü hazır oldukları halde okundu 
ve konuşuldu: 

Vergi kananlarının tatbikatında görülen 
noksanları ikmal ve zuhura gelen müşkülleri 
izale için zaman zaman gözden geçirilerek ikti
sadî ve içtimaî vaziyetlere intibakını temin mak-
sadile icab eden hükümlerinin tadili veya yeni-

pılacak levha ve afişlerle bastırılacak kitab, risa
le ve mecmuaların resme tâbi tutulmaması için 
damga kanununun 32 nci maddesine bir fıkra ilâ
vesi muvafık görülmüş ve bunun için teklif edi
len metin beşinci madde olarak kabul ve mütea
kib madde numaraları ona göre tashih olunmuş
tur. 

Altmeı madde ile ayni kanunun 44 ncü mad
desine eklenmek istenen fıkranın sonundaki « si
nema sahibi, ceza için ilân sahibine rüou edemez» 
cümlesi tayyedilerek keyfiyetin umumî hükümle
re terki muvafık bulunmuştur. Diğer maddeler 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi uyarınca Bütçe encümenine gönde
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi M. M. N. Kâtib 
Ağrı Rize Rize 

İhsan Tav K. Kamu K. Kâmû 
Afyon K. Bursa izmir 

Haydar Çerçel Dr. G. Kahraman Kâmil Dursun 
Kayseri Kırklareli Kırşehir 

Ö. Taşçıoğlu H. Kuleli t. Özkan 
Malatya Zonguldak 

M. Nedim Zabçı Y. Ziya Özençi 

den hükümler ilâvesi tabiî bulunmakla Hükü
metin mııeib sebeblerinde tafsilen izah edildiği 
veçhile bu lâyiha dahi 1324 sayılı damga resmi 
kanununda bazı tadilât yapan 34 < 8 sayılı ka
nunun tatbikatından tahaddüs eden bazı müş
külleri ortadan kaldırmak ve bir takım noksan
ları da ikmâl etmek maksadını ihtiva etmekte 
olduğu yapılan tedkik ve alman izahlardan an
laşıldığından lâyiha esas itibarile encümenimiz-
ce de kabul ve tedkika şayan görülmüş ve Maliye 
encümeni tarafından hazırlanan metin üzerin
den müzakeresi yapılmıştır. 

Neticede : Birinci madde maksadı tavzih için 
bir kelime değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni x 18 -XII -1939 
Mazbata No. 19 
Esas No. 1/169 

Yüksek Reisliğe -
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İkinci madde ile asıl kanunun 11 nci madde
sine eklenen 95 nci bende, perde üzerine akset
tirilmek suretile teşhir olunan ilânların da id-
hali müzakere esnasında Hükümetçe teklif edil
miş ve bu teklif encümenimizce de muvafık gö
rülerek gerek bu maddeye ve gerek lâyihanın ay
ni hükmü ihtiva eden diğer alâkalı maddelerine 
bu kayid ilâve edilmiştir. 

. Üçüncü madde ile asıl kanunun l i nci mad
desine ilâvesi istenilen (ve siyasî fırkalarla bi
lûmum cemiyet ve kulübler) ibaresi üzerinde du
rulmuştur. Siyasî fırkalar, cemiyetler kanu
nuna göre teşekkül etmiş olmaları hasebile ce
miyet tâbirinde dahil olduklarından fıkrada si
yasî fırkaların ayrıca zikrine lüzum görülme-
yerek bu kayid çıkarılmıştır. 

Ancak, Hükümet bu teklif ile, siyasî fırka
lar ve diğer cemiyetlerle kulüblerin müstahdem
lerine vermekte oldukları maaş, ücret, harcırah 
ve tazminat gibi tediyeler için alınacak mak
buz senedlerinin bilûmum memur ve müstah
demlerden alınanlar gibi nisbî resme tâbi tutul
maları prensibini vazetmek istemektedir. 

, Kanunun sakıt olmasından dolayı şimdiye 
kadar maktu resme tâbi olan bu tediyelerden 
emsali veçhile nisbî resim istifa edilmesini en
cümenimiz de muvafık görmüştür. 

Lâyihanın dördüncü maddesi hakkında Hü
kümetin ve beşinci maddesi hakkında da Mali
ye encümeninin hazırladığı metinler encümen
ce aynen tasvib ve kabul olunmuştur. 

Encümenimiz beşinci maddeye (76) numa
ralı bir bend ilâve etmiştir. Bu ilâve ile ayrı
ca hükmî şahsiyeti haiz olmayan ve memleketin 
kültürel sahasında en faydalı çalışmalarda bu
lunan Halkevleri, Cumhuriyet Halk Partisinin 
hars işlerini gören bir mesai şubesi olduğundan 
ve yapmakta olduğu işler için hususî idarelerle 
belediyelerden dahi yardım görmekte bulundu
ğundan buna müteallik makbuzat ve tediyatm 
da damga resmile mükellef- tutulması, resmin 
ifa edilmesinin tevlid edeceği malî külfetten da
ha ziyade bu işleri fahrî olarak ifa eden men-
subların damga kanununun hükümlerine ria
yet edilememesi yüzünden ceza alınmasını istil
zam edecek hallere meydan verecekleri ve bun
dan ihtiraz edilerek bu işleri görecek kimse 
bulunamıyacağmı ve ayni sebebler Kızılay] Ço
cuk esirgeme ve Hava kurumları gibi amme men
faatine hadim cemiyetler hakkında da varid 

olacağı nazarı itibare alınarak Cumhuriyet 
Halk Partisile amme menfaatine hadim cemi
yetlerin bütün muamelelerinde tanzim oluna
cak evrak ve senedat ile ilânatmdan bu teşek
küllerin ödemeleri lâzım gelen damga resmi
nin muafiyeti Encümence tasvib edilerek lâyi
haya derç olunmuştur. 

Muafiyet hakkında kaleme alınan bendde 
bu teşekküllerin, yaptıkları muameleler için 
tanzim edilecek evrak ve senedlerden. alınması 
lâzmıgelecek damga resmi, âkid veya imza 
vazn sıfatile teşekküllerin gayri • şahıslar tara
fından ödenmesi lâzım ise muafiyetin bunlara 
şümulü olmıyacağı metinden sarih olarak an
laşılmaktadır. 

Maliye encümenince yedinci madde olarak 
kabul edilen Hükümet teklifinin 6 nci mad
desi; resmi verilmemiş reklâm filimlerini sine
malarında gösterenlerden resmin cezasile bir
likte tahsil edileceği ve cezadan dolayı sine
ma sahibinin filim sahibine rücua hakkı bu
lunmadığı yolunda bir hükmü ihtiva etmektedir. 
Maliye encümeni maddenin son cümlesini, umu
mî hükümlere terkederek, maddeden çıkar
mıştır. 

İlânlardan alınacak damga resmi ilân sa
hihlerine aid olduğu asıl kanun hükmünden ol
duğuna göre resmî alınmamış bir ilânın sine
mada teşhiri halinde bu resmin cezasile bir
likte sinema sahibinden alınması bu lâyihada 
tesbit edildiği halde sinema sahibinin ilân sa* 
hibine rücu hakkı olmıyacağma dair ayrıca bir 
kayid konması; damga resmi verilmeden bir 
ilânın sinemada teşhirine meydan verilmemek 
suretile kanunda bir müeyyede bulunması res
min istifasına medar olduğu gibi resim kaçak
çılığına mâni bir tedbir olacağı mülâhazasına 

müstenid olduğu Hükümet tarafından izah edilmiş 
ise de Encümen, resmi ifa edilmemiş bir ilânın 
sinemada teşhiri halinde on misli cezasile bir
likte resmin sinema sahibinden alınmasını 
kanuna derçetmek suretile Hazine hukukunun 
seri ve mükellefi aramak müşkülünden kurtarıcı 

bir tarzı tesbit etmiş olduktan sonra bir de bunun 
haricinde ilân sahibi ile sinamacı arasında bu 
damga, resmi ile ödenen cezanın kendilerinden 
hangisine aid olacağı ve ödeyenin diğerine rücu 

edib etmiyeceğine mütedair tahaddüs edecek bir 
ihtilâfın umumî hükümler dairesinde aralarında 
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halli imkânını seİbedecek bir hüküm konmasmı 
muvafık bulmamış ve vergiye aid bir amme hak
kının istifasına münhasır hükümleri ihtiva etmek 
iktiza eden bir kanunda bu hak temin edildikten 
sonra şahsî haklar için ayrı leh ve aleyhde bir 
kayıd bulunması caiz olmıyacağı kanaatile Maliye 
encümeninin netice itibarile mütaleasına iştirak 
ederek kaydın tayyına karar vermiştir . 

Hükümetin tanzim ettiği lâyihadaki 7, 8, 9 
ve 10 ncu maddeler bu lâyihada 8 - 11 nci mad
deler olarak okluğu gibi kabul olunmuştur. 

Lâyiha, yap:lan tadilâtla Umumî Heyetin 
tasvibine arzediimek üzere Yüksek Reislğe sunulur. 

Reis 
Kırklareli 

B. Denker 

R. V. 
Kastamonu 

M. M. 
Kocaeli 

8. Yargı 

Kâtib 
İstanbul 

F. öymen 
Diyarbakır 
R. Bekit 

Giresun 
M. Akkaya 
İsparta 

R. Ünlü 
Kayseri 

8. H. Ürgüblü 
Malatya 

M. öker 
Ordu 

H. Yalman 
Trabzon 

Sırrı Bay 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İçel 
T. C. Beriker 

Kayseri 
F: Baysal 

Kocaeli 
A. S. Akbaytuğan 

Muğla 
/ / . Kitabçı 

Seyhan 
N. Eldeniz 

Yozgad 
A. Sungur 

Bursa 
N. Ayaş 

Erzincan 
1. Artun 

İsparta 
M. Unsal 

Kayseri 
<Sf. Serim 

Kütahya 
A. Tiritoğlu 
Muş 

Ş. Ataman 
Sivas 

R. Çiner 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI . 

1324 itfmaralı ve 23 - V - 1928 tarihli damga 
resmi kanununun bazı hükümlerinin değiştiril
mesine "Ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 ~- 1324 numaralı ve 23 - V ^ 1928 
tarihli damga resmi kanununun 11 nci madde
sinin 3478 numaralı kanunla değiştirilen 68 nci 
numarası aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

Para 
68 — Dağıtılan basılmış ve basılmamış 

üânnameler, 10 
Başka gazete ve mecmualar gibi satışı mutad 

olmayıb: 
I) Sinemalarda oynanan veya ileride oyna

yacak olan filimler hakkmda reklamı ihtiva 
eden gazete ve mecmua şeklindeki matbualar, 

II) Hanları yazısından fazla veya ilânları 
yazısından az olmakla beraber yazıları daha zi
yade baeı ilânlarla reklâmını yaptığı hususlara 
dikkat ve reğbet celbine matuf gazete ve mec
mua şeklindeki matbualar, 

Hânname sayılır. Bunların gazete veya 
mecmua vasfmda olması ve üzerlerinde fiat 
gösterilmesi ilânname mahiyetlerini değiştir
mez. 

Bu numarada yazılı üânnameler, müteaddit 
ilânları muhtevi olduğu takdirde her ilân, ayn 
ayn bu numaradaki resme tâbidir. 

MADDE 2 — Aynı kanunun 11 nci madde
sine aşağıda yazılı 93, 94 ve 95 nci numaralar 
eklenmiştir. 

t. K. 
93 — Fennî gözlükçülük ruhsatname- — — 

leri 1 — 
94 — Veteriner tababette kullanılan 

tıbbî ve ispençiyari müstahzarlar 
için verilen ruhsatnameler, 1 — 

05 — Sinemalarda gösterilen reklâm 
filimleri (Uzunluğu ne olursa 
olsun) — 50 

MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

132i numaralı ve 23 - V - 1928 tarihli damga 
resmi kanununun bazı hükümlerinin değiştiril
mesine ve bu kamına bazı hükümler eklenmesine 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Damga resmi kanununun bazı hükümlerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler eklen

mesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 23 - V - 1928 tarih ve 1324 sa
yılı damga resmi kanununun 11 nci maddesi
nin 3478 sayılı kanunla değiştirilen 68 nci nu
marası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

L. K. 

68 — Dağıtılan basılmış ve basıl
mamış ilânnameler 0,25 

Başka gazete ve mecmualar 
gibi satışı mutad olmayıp: 
1) Sinemalarda gösterilen veya 
ileride gösterilecek olan flim-
ler hakkında reklâmı ihtiva 
eden gazete ve mecmua şeklin
deki matbualar 
2) İlânları yazısından fazla ve
ya ilânları yazısından az ol
makla beraber yazıları daha 
ziyade bazı ilânlarla reklâmmı 
yaptığı hususlara dikkat ve 
rağbet celbine matuf gazete ve 
mecmua şeklindeki matbualar 

llânname sayılır. Bunların 
gazete veya mecmua vasfında 
olması ve üzerlerinde fiat gös
terilmesi ilânname mahiyetle
rini değiştirmez. 

Bu numarada yazılı ilânna
meler, müteaddid ilanları muh
tevi olduğu takdirde her ilân, 
ayrı ayrı bu numaradaki res
me tâbidir. 

MADDE 2 — Ayni kanunun 11 nci madde
sine aşağıda yazılı 93, 94 ve 95 nci numaralar 
eklenmiştir". 

L. K. 

93 — Fennî gözlükçülük ruhsat
nameleri 1 — 

94 —Veteriner tababette kullanı
lan tıbbî ve ispençiyari müs
tahzarlar için verilen ruhsat
nameler 1 — 
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Hû. 

Bu resim, bir reklâm filminin 
bir sinemada en çok yedi gün 
gösterilmesi mukabilinde almır. 
Aynı reklâm filminin yedi gün
den fazla gösterilmesi halinde 
her yedi gün ve küsuru için aynca 
ellişer kuruş resim almır. Aynı 
reklâm filminin müteaddit kopye-
leri çıkarılarak başka, başka sine
malarda gösterildiği takdirde 
kopyelerin her biri de yukanki 
esaslar dairesinde aynca resme 
tâbidir. 

MADDE 3 — Aynı kanunun 11 nci madde
sinin 59 ncu numarasının parantez içindeki ben
dine (Ve alelûmum ticarethaneler) kelimele
rinden sonra (Ve siyasî fırkalarla bilûmum ce
miyet ve kulüpler) kelimeleri eklenmiştir. 

MADDE 4 — Aynı kanunun 19 ve 22 nci 
maddelerindeki (17 nci maddenin 2 nci ve 3 ncü) 
kelimelerinden sonra (Ve 4 ncü) kelimeleri 
eklenmiştir. 

Mal. E. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 5 — Ayni kanunun 32 nci maddesi
ne aşağıda yazılı 75 numaralı fıkra eklenmiştir: 

75 - Umumî, mülhak ve hususî bütçelerle ida
re edilen daire ve müesseseler menafii umumi-
yeye hadim cemiyetler, ticaret, sanayi ve ziraat 
odaları tarafmdan münhasıran memleket mah
sulât ve mamulâtmm reklâmını ihtiva etmek ve 
h8r hangi bir ticarî veya smaî müesseseye taal

lûk eylememek üzere tertib olunan her türlü levha 
ve afişlerle ayni teşekküller tarafmdan Türk ih 
racat müesseselerinin, münhasıran isim ve tica
ret unvanlarile adreslerini ihtiva etmek ve baş
kaca müesseseler veya iştigal mevzularma ta
allûk eden mevad hakkmda her hangi bir ilânı 
havi bulunmamak üzere neşredilecek olan kitab, 
risale ve mecmualar. 
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•B. E. 

L. K. 

95 — Sinemalarda gösterilen rek
lâm fümlerile perde üzerinde 
aksettirilmek suretile teşhir 
olunan ilânlar 50 

Bu resim bir reklâm filminin 
veya ilânm bir sinemada en 
çok yedi gün gösterilmesi mu
kabilinde almrr. Ayni reklâm 
filminin veya ilânın bu müd
detten fazla gösterilmesi ha
linde her yedi gün ve küsuru 
için ayrıca ellişer kuruş resim 
almır. Reklâm filminin veya 
ilânın müteaddid kopyeleri çı
karılarak başka, başka sinema
larda gösterildiği takdirde her 
biri de yukanki esaslar daire
sinde ayrıca resme tâbidir, 

MADDE 3 — Ayni kanunun 11 nci madde
sinin 59 iıcu'numarasının parantez içindeki bendi-
ne; (ve alelumum ticarethaneler) kelimelerinden 
sonra (Bütün cemiyet ve kulübler) kelimeleri 
eMenmiştir. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen. 

MADDE 5 — Ayni kanunun 32 nci madde
sine aşağıda yazılı 75 ve 76 nci numaralar ek
lenmiştir: 

75 - Umumî, mülhak ve hususî bütçelerle 
idare edilen daire ve müesseseler, menâfi! umu-
miyeye hadim cemiyetler, ticaret, sanayi ve 
ziraat odaları tarafından münhasıran memleket 
mahsulât ve muamelâtının reklâmını ihtiva et
mek ve her hangi bir ticarî veya sınaî müesseseye 
taalluk eylememek.uzere tertib olunan her türiü 
levha ve afişlerle ayni teşekküller tarafından 
Türk ihracat müesseselerinin münhasıran isim 
ve ticaret unvanlarile adreslerini ihtiva etmek 
ve başkaca müesseselerin iştigal mevzulanna 
taallûk eden mevad hakkmda herhangi bir ilânı 
havi bulunmamak üzere neşredilecek kitab, ri
sale ve mecmualar. 

76 - Cumhuriyet Halk Partisi ile amme men-

( S. Sayısı 
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MADDE 5 — Aynı kanunun 41 nci madde
sine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Sinemalarda gösterilen reklâm filimlerinin 
damga resmi, gösterilmeğe başlanmadan evvel 
ödenir. Bunun için alâkadarlar İM nüsha be
yanname ile bağlı oldukları varidat dairelerine 
müracaatla filmin tasvir ettiği mevzuu ve ihti
va ettiği yazılan ve hangi tarihten hangi tarihe 
kadar hangi sinemalarda gösterileceğini bildi
rerek resmini öderler. Bu beyannamelerin bir 
nüshası resmin alındığına dair icabeden meşru
hat verilerek kendilerine iade olunur, İkinci 
nüsha beyannameler damga ve tayyare resmine 
+âbi değildir. 

MADDE 6 — Aynı kanunun 44 ncü madde
sine aşağıdaki 10 ncu numara eklenmiştir. 

10 — Damga resmi ödenmemiş olan reklâm 
filimleri sinemalarda gösterilemez. Buna riayet 
edilmediği takdirde almması lâznngelen damga 
resmi, on misil cezasile birlikte, resmi ödenme
miş filimi gösteren sinema sahibinden almrr. 
Sinema sahibi, ceza için ilân sahibine rücu ede
mez. 

MADDE 7 — Ayni kanunun 52 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu kanuna muhalif hareketten dolayı tarho-
lunacak damga resmi ve cezaları makbuz muka
bilinde tahsil olunur. 

MADDE 8 — Ayni kanunun 69 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bu kanuna muhalif hareketten dolayı aran
ması lâzımgelen damga resmi ve cezalan; res
min ifası lâzmıgeldiği ve müddeti evrak ve se-
nedlerde müddetin bittiği tarihin müsadif ol
duğu malî yılı taMb eden beş yıl içinde tarho-
lımmadığı ve tarhedilib de katğileştiği malî yı
lı takib eden yıldan itibaren beş yıl içinde tahsil 
edilmediği takdirde müruru zamana uğrar. Ec
nebi memleketlerde bulunanlar için bu müddet
ler on senedir. 

Kanunda yazılı maktu para cezaları Türk ce-

MADDE 6 — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen 

MADDE 7 — Ayni kanunun 44 ncü maddesi
ne aşağıdaki 10 ncu numara eklenmiştir: 

10 - Damga resmi ödenmemiş olan reklâm fi
limleri sinemalarda gösterilemez. Buna riayet 
edilmediği takdirde almması lâzımgelen damga 
resmi 10 misil cezasile birlikte resmi ödenmemiş 
filmi gösteren sinema sahibinden almır. 

MADDE 8 — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen 

MADDE 9 — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen 

f $< Şajffl,:, 43 ) 
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faatl erine hadim cemiyetlerin her türlü muame
lelerinde tanzim olunacak bütün evrak ve se-
nedlerle ilânlardan damga resmi bu teşekküller 
tarafından ödenmesi lâzımgelenler. 

MADDE 6 — Ayni kanunun 41 nci madde
sine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: 

Sinemalarda gösterilen reklâm filmlerile 
perde üzerine aksettirilen ilânların damga res
mi, gösterilmeye başlamadan evvel ödenir. 
Bunun için alâkadarlar iki nüsha beyanname 
ile bağlı olduklan varidat dairelerine müracaatla 
filmin veya ilânm tasvir ettiği mevzuu ve ih
tiva ettiği yazılan ve hangi tarihten hangi ta
rihe kadar hangi sinemalarda gösterileceğini 
bildirerek resmini öderler. Bu beyannamelerin 
bir nüshası resmin alındığına dair icabeden 
meşruhat verilerek kendilerine iade olunur. 
İkinci nüsha beyannameler damga ve tayyare 
resmine tâbi değildir. 

MADDE 7 — Ayni kanunun 44 ncü madde
sine aşağıdaki 10 ncu numara eklenmiştir: 

10 - Damga resmi ödenmemiş olan reklâm 
filmlerile ilânlar sinemalarda gösterilemez. 
Buna riayet edilmediği takdirde ödenmeyen 
damga resmi ile bunun on misli cezası ödenme
miş film veya ilâm gösteren sinema sahibinden 
alınır. 

MADDE 8 — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 9 — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen. 

(S. Sayış 
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za kanununda yazılı müruru zamana tâbidir. 
Resim ve cezası müruru zamana uğrayan ev-

rakn hükmünden istifade edilmek istenildiği 
takdirde damga resminin peşinen ödenmesi mec
buridir. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 10 — Bu kanun hükümlerinin icra
sına Maliye vekili memurdur. 

9 - VI - 1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. E. Saydam Fethi Okyar N. Tınaz 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

îstanbulda Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. îîk. V. 

Yücel A. F. Cedesoy H. Çakır 
S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 

Dr. II. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Mü. V. Ti. V. 

A.Çetinkaya C. E*rçin 

MADDE 10 — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen 

MADDE 11 — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen 
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MADDE 10 — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen. 

MADDE 11 — Hükümetin 10 ncu maddesi ay
nen. 

( S. Sayısı : 43 ) 




