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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refah vapuru hâdisesi hakkında Başvekâlet
ten mevrut tezkere okunarak beş kişilik bir encü
men teşkili için intihap icra edildi. r 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 malî yılı 
hesabı katisine, 1941 malî yılı Muvazenei umumi
ye kanununa bağlı Büyük Millet Meclisi bütçe
sinde münakale icrasına ve nakil vasıtalarını gös
teren' (D) cetveline bazı ilâveler yapılmasına 
dair kanım lâyihaları kabul edildi. 

Askerlik kanununun beşinci maddesine bir 

fıkra ilâvesine dair kanun lâyihasının da birinci 
müzakeresi icra olunduktan sonra; 

Reylerin tasnifi işi bitinciye kadar celse ta
til olundu. 

İkinci celse 
İntihap neticesi tebliğ edildi ve pazartesi 

günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 
Reis Vekili Kâtip Kâtip 

Sivas Kütahya Bingml 
Ş. Günaltay V. Uzgören N. Sahir 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — Türkiye - Romanya arasında akit ve 

imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmalariyle 
merbutlarının tasdiki hakkında kanun lâyihası 
(1/748) (Hariciye ve İktisat encümenlerine) 

Mazbatalar 
2. — Devlet meteoroloji işleri umum müdür

lüğü teşkilât ve vazifelerine dair olan 3127 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Dahiliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/703) (Ruz-
nameye) 

3 . — Tokad mebusu Hasip Ahmet Aytuna'nın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı esasiye ve Adliye 

encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen 
mazbatası (3/269) (Ruznameye) 

4. — Umumî, mülhak ve hususi bütçelerle 
idare edilen daireler ve belediyelerle sermayesi
nin tamamı Devlete veya belediye veya hususi 
idarelere ait daire ve müesseseler arasındaki ih
tilâfların tahkim yoluyla halli hakkında 3533 
sayılı kanunun tefsirine dair Başvekâlet tezke
resi ve Dahiliye, Maliye, Adliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (3/162) (Ruznameye) 

5. — Yedeksubay ve askerî memurlar kanu
nunun 4107 sayıh" kanunla değiştirilen 3 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa encümeni mazbatası (1/745) (Ruzna
meye) 

BÎEÎNCÎ CELSE 
Açılma saati: 15 

REİS — Refet Canıtez 
KÂTİPLER : Kemal Turan (İsparta), Cavid Oral (Niğde) 

**m 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 -— Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı ver

gi ve resimlere zam icrasına ve bazı maddelerin 
mükellefiyet mevzuuna alınmasına dair. olan 
3828 sayılı kanunun 8 nci maddesiyle muvakkat 
1 nci maddesi hükümlerinin hudut ve şümulü
nün tefsir yoluyla tavzihi hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve İktisat, Gümrük ve inhisarlar, Ad

liye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(3/409) [1] 

(Bütçe encümeni mazbatası okundu). 
REİS -T- Mazbata hakkında mütalâa var mı? 

(Hayır sesleri) Reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

[1] 62 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

— 102 — 
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2 — Türkiye ile Fransa arasında mevcut 

23 ağustos 1939 tarihli Tediye Anlaşmasına zey-
lolarak imzalanan lahikanın tasdikına dair 
1/324, Türkiye - İngiltere Ticaret Anlaşması-, 
na zeylolarak imzalanan Anlaşmanın tasdiki 
hakkında 1/342 ve Türkiye - Fransa ve ingilte
re Üç Taraflı Yardım Muahedesine merbut Husu
si Anlaşmanın tasdiki zımnında 8 son kânun 
1940 tarihinde Pariste imzalanan Kredi Anlaş
masının tasdiki hakkında 1/352 sayılı kanun 
lâyihaları ve Hariciye, İktisat ve Bütçe encü
menleri mazbataları [1] 

REÎS — İkinci müzakeresidir. 

Türkiye - Fransa - İngiltere Üç Taraflı Karşılıklı 
Yardım Muahedesine merbut Hususi Anlaşmanın 
tatbiki zımnında 8 son kânun 1940 tarihinde Pa
riste imzalanan Kredi Anlaşmalarının tasdiki 

hakkında kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Fransa ve İngiltere 
arasmda 19 ilk teşrin 1939 tarihinde Ankarada 
imzalanan Muahedenameye merbut Hususi An
laşmanın tatbiki zımnında mezkûr Hükümetle 
8 son kânun 1940 tarihinde Pariste imzalanan 
Kredi Anlaşmaları ve müzeyyelâtı tasdik ve ka
bul olunmuştur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . .. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmî-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun ahkâmmı tatbika İc
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

3 —• Hâkimler kanununun 120 nci maddesi
nin tadiline dair kanun lâyihası ve Adliye encü
meni mazbatası (1/271) [2] 

REİS — Lâyihanın ikinci müzakeresidir. 

Hâkimler kanununun 120 nci maddesinin 
tadili hakkında kanun 

MADDE 1. — 2556 sayılı Hâkimler kanunu
nun 120 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Temyizden başka bütün mahkemelere ve ad
liyeye bağlı dairelere mensup başkâtip, kâtip 
T e memurlar, dairesi âmirinin inhasiyle ağır ceza 

[1,2] Birinci müzakereleri 25 nci inikat zap-
tındadir. 

•merkezlerinde müteşekkil Adliye encümenlerin
ce intihap ve memuriyetleri merkezde Adliye 
vekili ve vilâyetlerde vekil namına valiler ta
rafından tasdik olunur. 

Tasdik işinde valilerle Adliye encümenleri 
arasında çıkacak ihtilâf, Adliye vekilliğince 
halledilir. 

Birinci fıkrada yazılı memurlar lüzumu ha
linde tayinlerindeki usule göre veya doğrudan 
doğruya Adliye vekâletinin tensibiyle ayni de
rece ve sınıftaki diğer memuriyetlere nakil veya 
lâyin edilebilirler. 

Adliye encümenleri en yüksek dereceli hâ
kimin reisliği altında, mahalli müddeiumumisiyle 
vekâletçe seçilecek mahalli hâkimlerden teşek
kül eder. Bu heyeti teşkil eden reis ve azanın 
adedi beşi geçemez. 

REİS — Madde hakkında tadil teklifi yok
tur. Maddeyi kabul edenler.. Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kanun ka-
oul edilmiştir. 

4. — Kütahyanın Köprüören nahiyesine 
Laolı Ağızören köyünden İbrahimoğlu Halil İb
rahim Talaş, Köseoğlu Süleyman Kar, Cafer-
oğlu Hüseyin Aydoğan ve Süleymanoğlu Kâzım 
Eğe haklarındaki cezanın affına dair kanun lâ
yihası ve Adliye encümeni mazbatası (1/510) [1] 

REİS — Bunun da ikinci müzakeesini ya
pıyoruz. 

Kütahyanın Köprüören nahiyesine bağlı Ağız
ören köyünden İbrahimoğlu Halil İbahim Talaş, 
Köseoğlu Süleyman Kar, Caf eroğlu Hüseyin Ay
doğan ve Süleymanoğlu Kâzım Eğe hakların

daki cezanın affine dair kanun 

MADDE 1. — Linyit ocaklarından kaçak ola
rak kömür çıkarıp naklettiklerinden dolayı Kü
tahyanın Köprüören nahiyesine bağlı Ağızören 
köyünden İbrahimoğlu Halil İbrahim Talaş, Kö
seoğlu Süleyman Kar, Caferoğlu Hüseyin Ay
doğan ve Süleymanoğlu Kâzım Ege'den mez
kûr vilâyet idare heyetince alınmasına karar 
verilen 125 şer lira para cezası affolunmuştur. 

[1] Birinci müzakeresi 25 nci inikat zaptın-
r'adır. 

— 103 — 
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REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde» 
muteberdir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına Adliye 
Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler Kabul 
edilmiştir. 

5. — 270 dereceden evvel tahattur eden ağır 
maden yağlan ve tortularının yüz kilosundan 
alınmakta olan gümrük resmi, 2294 sayılı ka
nunun verdiği salâhiyete istinaden yüz kuruşa 
indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Baş
vekâlet tezkeresiyle bazı maddelerin gümrük re
simlerinde tadilât yapılmasına dair kanun lâyi
hası ve İktisat, Maliye, Bütçe ve Gümrük ve in
hisarlar encümenleri mazbataları 3/260, 1/216 
[il 

REÎS — Lâyihanın ikinci müzakeresidir, 
maddelere geçiyoruz, 

Bazı maddelerin gümrük resimlerinde îcra Ve
killeri Heyetince yapılan tadillerin tasdikına 

dair kanun 

MADDE 1. — Kanunî salâhiyetlere istina
den îcra Vekilleri Heyetinin 5 - VII - 1939 ta
rih ve 2/11438 numaralı ve 22 - V - 1940 
tarih ve 2/12529 numaralı kararları ile ithalât 

1 — Manisa mebusu Refik înce'nin, Millî Mü
dafâa için alınan hayvanlar bedellerinden muh
telif şekilde kesilen parkalar hakkındaki sualine 
verilen cevap kendisini tatmin etmediğinden da
ha mukni cevap verilmesine dair sual takriri ve 
Millî Müdafaa vekili Gl. A. R. Artunkal'ın tahri
rî cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Verdiğim bir sual takriri ile Millî Müdafaa 

vekilinden bazı vakıalara dayanarak şu üç su
ali sormuş ve yazı ile cevap istemiştim: 

1. Almdığı sabit olan bu paraların mecmuu 

[1] Birinci müzakeresi 25 nci inikad zaptın-
dadır. 

umumî tarifesinde yapılan tadiller tasdik olun
muştur. 

REÎS — Tadilname yoktur, maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

Birinci lâyiha için rey vermiyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
İkinci lâyiha için rey vermiyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
Türkiye - Fransa - İngiltere Üç Taraflı kar

şılıklı Yardım Muahedesine merbut Hususi An
laşmanın tatbiki zımnında 8 son kânun 1940 ta
rihinde Pariste imzalanan Kredi Anlaşmalan-
nm tasdiki hakkındaki kanuna kabul etmek 
suretiyle (283) zat rey vermiştir. Binaenaleyh 
kanun (283) reyle kabul edilmiştir. 

Bazı maddelerin gümrük resimlerinde îcra 
Vekilleri Heyetince yapılan tadillerin tasdiki 
na dair kanuna, kabul etmek suretiyle (274) 
zat rey vermiştir. Binaenaleyh, kanun (274) rey
le kabul edilmiştir. 

Başka işimiz yoktur. Çarşamba günü saat 
15 te toplanmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,25 

I " — — 

nedir? 
2. Bu parayı keyfî olarak alan makam sa

hibinin bu hareketi kanuna aykırı görülerek 
hakkmda takibat yapılmış mıdır? 

3. Bu paralar sahiplerine iade edilmiş mi
dir? 

Bu sualimin istinat noktasını daha evvel 
Başvekilimize müracaatım neticesinde aldığım 
8.VIII.1941 tarihli şu cevap teşkil ediyordu: 

(Millî Müdafaaya alınan heyvanlar bedelin
den muhtelif şekilde (10) lira kesilmesi hakkın
daki sebep, mevziî bir muamele olup Millî Mü
dafaa vekâletince yapılan tahkikat neticesin
de bu gibi almmış paraların ashabma iadesi te-
karrür etmiştir). 

Bu sual takririme karşı, Millî Müdafaa ve-

4 — SUALLER VE CEVAPLAR 
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kâletince 20.IX.1941 tarihinde şöyle bir cevap 
gelmişti: (... Sual takririnin muhtevası lâyık ol
duğu ehemmiyetle takip edilegelmekte olan bir 
mevzudur. Bu tetkikler bitince bu suallerin 
yazı ile cevaplandırılacağı... Zabıt ceridesi:1. 11. 
1941.) 

Nihayet beklenen cevabın geldiğini ve Da
hilî nizamnamemiz mucibince 26.11.1941 tarihli 
zabıt ceridesine geçirildiğini gördüm. Verilen 
cevapları ne kanuna, ve idare hukukuna uygun 
olmak, ne de suallerime cevap teşkil etmek ba
kımından kanaat verici bulmadım. 

Kanunsuz olduğuna emin bulunduğum her
hangi bir fiil ve hareketin Millet Meclisi zabıt
larına geçmek suretiyle meşruiyet iktisap etme
sine gönlüm razi olmadığından aşağıdaki sual
leri tekrar Millî Müdafaadan sormaya mecbur 
olduğumdan dolayı müteessir olduğumu bil
dirmekle beraber cevapların yine yazı ile ve
rilmesini rica eder, derin saygılarımı sunarım. 

18.XII.1941 
Manisa mebusu 

Refik İnce 
1. Millî müdafaa mükellefiyeti kanununun 

birinci maddesi mucibince bu kanunun mer'iye-
te girmesi için İcra Vekilleri Heyetinin kararı 
lâzımdır. Bence böyle bir karar yoktur. Var ise 
bu karar tarih ve numarası nedir? 

2. Başvekilin verdiği cevapta, Millî müda
faadan almdığı şüphesiz olan malûmata müste
niden «Millî müdafaa vekâletince bu gibi alın
mış paraların ashabma iadesi takarrür etmiş
tir» dendikten sonra bir vekâlette vekilin değiş
mesiyle takarrür eden kanuni muameleden rücua 
kanun ve hukuk hükümleri müsait midir? 

3. Bir kanunun aslı mer'iyette olmayınca 
ona ait nizamnamenin mer'iyete geçemiyeceği 
tabii olmasına rağmen münhasıran «mveziî» sa
yılan bir iki yerdeki kanuna aykırı muameleye 
nasıl meşru bir renk verilebilir? 

4. Bahsedilen nizamnamenin 53 ncü madde
si hayvanların çıplak alınacağını ve şayet zaru
ret hâsıl olursa «Mübrem teçhizatlariyle beraber 
alman vasıtaların kıymetine bu teçhizatm fiat-
ları ilâve edileceğini» söylemekle ne kadar adi
lâne bir hükmü ihtiva etmektedir. Devlet büt
çesinde teçhizat bedeli varken «teçhizat için 
muktazi paranın temini maksadiyle hayvan be
dellerine teçhizat bedelinin zammedilmesi ve bu 
suretle tahakkuk muamelesi yaptırılması» salâ
hiyetini emir veren makam hangi kanundan al
mıştır? Aslı kanunda münderiç olmayan bir ta
hakkuk muamelesi yapmak vatandaşa bir kül
fet tahmili değil midir? Bu da Teşkilâtı Esasiye 
kanununun 84 ncü maddesine muhalif düşe-
mez mi? 

5. Takririmle paralarm mecmuunu öğren
mek istemiştim. Bu cihet cevapsız bırakılmış
tır. Şimdi onu tekrarla beraber bu suretle teçhi

zat bedelleri alan şubelerin isimlerini de ilâve 
olarak sorarım. 

6. Tekririmle yalnız teçhizattan değil, iaşe
den, kırtasiyeden, ianeden de bahsetmiştim. 
Millî Müdafaa vekâleti bunları da «Teçhizat» 
dan mı saymaktadır? 

7. Tahsil edilen bu paralardan bazı şubeler
ce kırtasiye ve saireden maada inşaata da sarfo-
lunduğuna ve bu suretle sarfiyat yapılmasına 
yüksek makamlardan emir verildiğine vekâlet 
makamı vâkıf mıdır? 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
20.XII.1941 gün ve 3740/2658 sayılı yazıya 

karşılıktır: 
Millî müdafaa ihtiyacatı için alman hayvan 

bedelleri hakkında Manisa mebusu Refik İn
ce'nin vermiş olduğu ikinci takrir madde madde 
tetkik olundu: 

1. Millî müdafaa mükellefiyeti kanununun 
birinci maddesi mucibince kanunun mer'iyet 
mevkiine girmesi için alınmış olan 16.VI.1940 
gün ve 2/13687 sayılı icra Vekilleri Heyeti ka
rarnamesinin bir örneği ilişik olarak sunulmuş
tur. 

2. Başvekâlet tarafından hayvan sahiplerin
den fuzulen alman paraların sahiplerine iade 
edileceğinin bildirilmesi keyfiyeti yapılacak tah
kikat neticesinde böyle bir paranm alınmış oldu
ğunun sabit olmasma bağlı olacağı şüphesiz idi. 
Yaptırılacak tahkikatta halktan fuzuli bir para
nın alınmadığı ve alman paraların ise hayvana
tın teçhizat ve mutabiyesini ikmale matuf olup 
sureti mahsusada hayvan bedellerine zammedi
len paralar olduğu ve bununla lüzumlu teçhiza
tm tedarik edildiği anlaşılmıştır. 

3. Birinci maddeye verilen karşılıkta söy
lendiği gibi kanun mer'î olunca nizamnamesinin 
de mer'î olacağı bedihidir. 

Muamele de mer'î olan kanun ve nizamname
ye göre yapılmıştır. 

4. Mutabiye bedelinin hayvan bedeline ilâ
vesi suretiyle fiat takdir edilerek mubayaa ya-
plıması ve bilâhare bundan mutabiye parasmm 
tenzil edilmesi hakkında vekâletçe verilmiş 
bir emir yoktur. 

Bununla beraber alâkalı memurlar Millî mü
dafaa mükellefiyeti kanununun «binek, yük, ko
şum hayvanlarının mevcut semer, yular, hamut, 
her nev'i koşum gibi sair mevcut levazımiyle 
birlikte alınmasını emreden» 6 ncl maddesinin 3 
ncü f ıkrasmm son bendi ve bu kanuna ait nizam
namenin «mübrem teçhizatlariyle beraber alman 
vasıtaların kıymetine bu teçhizat fiatlarmm 
ilâvesine ait «53 ncü maddesinin üçüncü fıkrası 
hükümlerini esas tutarak gene nizamnamenin 54 
ncü maddesinin'dördüncü fıkrasının verdiği sa
lâhiyete istinaden bu teçhizatları bu suretle ik
mal ettirmişlerdir. 

Memurin kanununun 39 ncu maddesi muva-
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cebesinde bu memurların kanun ve nizamname 
hükümlerini bu yoldaki anlayış ve takdirlerini 
hüsnü telâkki eylemek zarureti vardır ve ancak 
bu sayededir ki mühim ve tehlikeli bir anda or
dunun muhtaç olduğu hayvanları teçhizatiyle 
birlikte süratle ikmal edip orduya teslim etme
leri mümkün olmuştur. Eğer bu şekilde hareket 
edilmeyip çıplak hayvanlar alınmış ve orduya 
mal olununcaya kadar aç bırakılmış ve ayni za
manda bunların iaşe ve teçhizatları için ayrı 
ayrı fasıllardan tahsjsat talebi ve. bilhassa bu 
işleri yapmak üzere Dahiliye vekâletince temini 
lâzımgelen kırtasiye tahsisatı istemek gibi işi 
muhabereye dökmüş olsalardı bundan doğacak 
fena neticeler de meçhuldü. Bununla beraber 
çıplak hayvan bedellerine hakikî değerlerinden 
fazla olarak teçhizat ve muytabiye bedeli namı 
altında takdir ve ilâve olunan ve mahalline sar-
fedilen paraların hayvan sahiplerine ait olaca
ğını düşünmek de yerinde görülmemektedir. 
Bu paralar tahakkuk şekline göre Devlet parası 
olduğundan hayvan sahiplerinden fuzulen alın
mış bir para sayılamaz ve bu sebeptendir ki 
Teşkilâtı Esasiye kanununa aykırı olarak hay
van sahiplerine haksız bir külfet tahmil olundu
ğu da bahis mevzuu değildir. 

5. Vekâlet yaptırdığı tahkikat neticesinde 
Aydın Askerlik şubesinde komisyonca muytabi
ye parası olarak gösterilen miktar ile hayvan sa
hiplerinin ifadeleri arasında bir mübayenet gö
rülmesi üzerine gene işin tahkiki ve karara bağ
lanması için dosya salahiyetli adli âmire veril
miştir. Buradaki bazı hayvan sahipleri kendile
rinden dokuzar, bir takımları da on, on birer lira 
kesilmiş olduğunu iddia etmeleridir. 

ödemiş ve Söke Askerlik şubelerine gelince: 
Bu suretle alman paraların miktarı 25.XI. 

1941 gün ve 41/5827 sayılı yazımızda da arzedil-
diği üzere: 

ödemiş Askerlik şubesi 2016 lira 4 kuruş top
lamış, lüzumlu muytabiye ve teçhizat tedarik 
edildikten sonra artan 157 lira Maliyeye yatırıl
mıştır. 

Söke Askerlik şubesi de 2713 lira toplamış 
artan 63 lira 6 kuruşu da Maliyeye vermiştir. 

Bundan maada muameleleri tetkik edilen şu
belerden maada Bornova Askerlik dairesine bağ
lı Tire, Torbalı, Kemalpaşa, Foça, Kuşadası, 
Çivril, Çal, Sarayköy, Nazilli, Bozdoğan, Bodrum 
ve İzmir yerli askerlik şubeleri olup bunların 
cümlesinden teçhizat parası olarak on bir bin 
üç yüz beş lira,almmış sonradan satın alman 
teçhizatı satan tüccar nezdinde Bornova Asker
lik dairesince yapılan teşebbüs neticesi fiatlar-
dan tenzilât yaptırılmış ve bu suretle elde edilen 
323 lira da Hazineye yani mahalli maliyesine ya
tırılmıştır. * 

6. Hayvanların iaşesi ve muamele için lü
zumlu pul paralarına pelince: 

Haddî zatmda bunlar mal sahiplerine aittir. 

Zira ordu hesabma satın alınan hayvanların 
satın alma muamelesinin ikmaline kadar ciheti 
askeriyece iaşelerinin atik askerî idare nizam
namesinin ve ayniyat talimatnamesinin hüküm
leri muvacehesinde temini imkân bulunamadı
ğından hayvan sahipleri hesabına yapılan ve 
maahaza halka kolaylık olsun diye yapılan bu 
muamelede bir yolsuzluk görülememiştir. 

İaşe masrafı peşinen mal sahipleri tarafın
dan temin olunamadığmdan sırf kolaylık olsun 
diye komisyonlarca bilâhare malsahiplerinden 
istenmek şartiyle verilmiş bir paradır ki bu da 
halktan zorla alınmış olmayıp peşinen verilen bir 
paranın muhakkak surette mahsubundan başka 
bir şey değildir. 

İane meselesine gelince: , 
Hava ve Çocuk esirgeme kurumu nizamna

melerine göre arzu edenler tarafından verilmiş 
ve mukabilinde sarf evraklarına tutkallı mak
buz ve pul yapıştırılmak suretiyle karşılığı te
min olunmuştur ki bu da yalnız ödemiş asker
lik şubesine münhasır kalmıştır. Bunların mu-
tabiye parasiyle bir alâkası yoktur. Bunun ye
kûnu Hava kurumu için 170, Çocuk esirgeme 
kurumu için 50 ki ceman 220 liradır. 

Bu halin tekerrür etmemesi için alâkalı ma
kamların dikkat nazarı çekilmiştir. 

Kırtasiye meselesine gelince: 
Nizamnamenin 20 nci maddesi mucibince Da

hiliye vekâletince temini iktiza eden kırtasiye
nin âni olarak zuhur eden geniş mubayaa kar
şısında hemen komisyonlara gönderilememiş ol
duğundan kırtasiye tahsisatı bekliyerek işi ge
ciktirmenin caiz olamıyacağım hesaba katarak 
komisyonlarca küçük olmasma rağmen zaruri 
olan evrakı matbua ve kırtasiye masraflarım 
ayni şekilde mutabiye ve teçhizat parası arasın
dan çıkarmak zaruretinde kalmışlardır ki Öde
miş ve Söke askerlik şubelerinde bunun yekûnu 
238 lira 98 kuruştur. 

7. Bu paralarla inşaat yapıldığına dair ve
kâlette bir bilgi olmadığı gibi ihbar da vuku-
bulmamıştır. Şayet" böyle bir vaziyet varsa 
tahkikat yaptırılmak üzere tasrihan bildirilme
sini. 

Mühim ve tehlikeli bir anda komisyonlarca 
alenen ve hüsnüniyetle maksadın istihsali için 
yapılmış olan bu muamelelerde bir suiistimal 
bulunmadığına kani olduğumu saygı ile arze-
; derim. 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

Kararname sureti 
Karar sayısı 

2/13687 
6 - VI - 1940 tarih ve 2/13648 sayüı karar

nameye ektir: 
1. II. 4. ncü kolordular mıntakalarındaki 
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beş tümenle bu meyanda bazı birliklerin takvi
yesi için bu kolorduların seferi tertibatına da
hil ve şimdiye kadar davet edilmemiş olan 328 
ve daha genç doğumlulara doğru ihtiyaç nis-
betinde erin talim ve terbiye maksadiyle celbi ve 
ihtiyaç miktarında nakil vasıtalarının Millî Mü
dafaa mükellefiyeti kanunu hükümleri dairesin
de mubayaası ve bunlar için lâzım olan yedek 
subayların da 1076 sayılı kanuna tevfikan silâh 

altına alınmaları Genel kurmay Başkanlığının 
iş'arma atfen M. M. vekâletinin 14 - VI - 1940 
tarihli tezkeresiyle yapılan teklif üzerine îcra 
Vekilleri Heyetince 14 - VI - 1940 tarihinde ka
bul olunmuştur. 

Reisicumhur 
îsmet înönü 

îcra vekilleri heyetinin imzaları. 

)>o« 

DÜZELTME 

Bu zaptın sonuna bağlı 62 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır : 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

13 
13 
14 

1 
2 
2 

23 
38 
23 

olmıyacağmm tayini, 
şümulün girmemiş ... 
izah ve tefsire ... 

.. olmıyacağmm tayinine, 

.. şümulüne girmemiş ... 

.. izah bularak tefsire ... 

Türkiye - Fransa - İngiltere üç taraflı karşılıklı Yardım Muahedesine merbut Hususi Anlaş
manın tatbiki zımnında 8 sonkanun 1940 tarihinde Pariste imzalanan Kredi Anlaşmaları

nın tasdiki hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

' 

~ 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kurpl 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Azı ı adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

t 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler . 

Münhaller 

429 
283 
283 

0 
0 

142 
4 

[Kabul edenler] 
Ankara 

Arif Baytın 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya . 
Dr. Cemal 'tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 

— •!( 

Rasih Kaplan 
Türkân ö rs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topçoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 

)7 — 

Hacim Çarıklı 
Hayrettin Kara11 

Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 
Y/ahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner-
Kasım Gülek . 
Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Feridun Fikri 

• 



Necmeddin Sahir 
Bitlis 

Tevfik Temelli 
Bolu 

Celâl Said Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
ibrahim Necini Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl'Nazmi Rükün 

Çoruh 
Atıf Tüzün , 
Mazhar Müfid Kansu 

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

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

1 : 28 19.1 
Diyarbakır 

Cahid Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fuad Ağral 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demırhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
İzzet Arukan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

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

Hakkâri 
tzzet Ulvi Aykurd 
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Hatay 

Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin înankur 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamaı 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Ueniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar GÖker 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Kâmil Dursun 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 
ömar Küntay 

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

Kayseri 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Suad Hayri Ürgüblü 
Kırklareli 

Gl. Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
tzzet Erdal 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Di. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayisit 
Hasan Resid Tankut 
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Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran ( 

Mardin 
Edib Ergin 
Hasan Menemeneioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid T al ay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
îsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırb 
Dr. Saim Ali Dilemre 

t : 28 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gri. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 

19.1.1942 0 : 1 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşenb 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 

Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

TJrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Ref et Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçoz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Ahmet Ulus 
Aka Gündüz 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
ismet löönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
(V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(R. V.) 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Memed Emir 
(Hasta) 
Muzaffer Akpmar 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl (Hasta) 
Hilmi Ergeneli 

Reşad Nuri Güntekin 
Çankırı 

Avni Doğan (Î.A.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Reis) 

Çoruh 
Ali Rıza Erern 
Asım Us 

Diyarbakır 
Dr. I. Tali öngören 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(Hasta) 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Istamat özdamar 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali AğaKay 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürak 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 

Hatay 
Abdulgani Türkmen 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

İstanbul 
Abidin Daver 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
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Gî. İtefet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Etem İzzet Benice 
Hüsrev Kızıldoğan 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Sadettin Serim (Hasta) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

î : 28 19.1 
Kırşehir 

Hâzim Börekçi ( Hasta) 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
îbrahim Dıblan 
tbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
Ragıb Akça 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 

Kütahya 
Hüseyin R. Gürpınar 
Muhlis Erkmen (V.) 
Receb Peker 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker (Hasta) 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
(V.) 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Refik înce 

Maraş 
Memed Erten (Hasta) 

. 1942 0 : 1 
Mardin 

Dr. Rıza Levent 
Gl. Seyfi Düzgören 
Halit Onaran 
İrfan Ferid Alpaya 

(Î. D 
Muğla 

Cemal Karamuğla 
Or. Gl. Izzeddin Çalışlar 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmarab 
Hazim Tepeyran (Has
ta) 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 

Rize 
Raif Dinç 

Samsun 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Hilmi Uran 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
(Mazur") 

Sinob 
Cevdet Kerim Tncedayı 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Mitat Şükrü Bleda 

Tekirdağ 
Fayık öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Galib Pekel 

Trabzon 
Danış Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen (Has
ta) 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Urfa 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 
(Hasta) 
Razi Soyer (Hasta; 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Veled îzbudak 
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Bazı maddelerin gümrük resimlerinde İcra Vekilleri Heyetince yapılan tadillerin tasdilona dair olan 

kanuna verilen reylerin neticesidir 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
Gl. Kemal Doğan 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Arif Baytın 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 274 

Kabul edenler : 274 
Reddedenler 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 151 
Münhaller 4 

[Kabul edenler] 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F. Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

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

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

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. ^ükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Temel Göksel 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
tskender 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 

Eskişehir 
Emin Sazak 
îzzet Arukan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
tsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Giimüşane 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
tzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
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Emin înankur 
Fer id Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmet Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kami Akyüz 
Ali Eana Tarh an 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karam ursal 

îzmir 
Kâmil Dursun 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abı din Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Resi d özsoy 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü A km 

t : 28 19 .1 
Kırşehir 

Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Rıza Türel 
l)r. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
İzzet Erdal 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tünıer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizil 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 
Halit Onaran 
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Muğla 

Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Hasim Ferid T al ay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarean 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş. 
Memed Ali YÖrüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necini Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tannan 

Şiir d 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Hasip Ahmed Ay tuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

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

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Salim Korkın:'./ 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim E tem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 
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[Reye iştirak etmeyenlerj 
Afyon Karahisar 

ilanıza, E r k a n 
H a y d a r pergel 
İzzet Akosman 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 

Anka ı a 
Ahıııed Ulus 
Aka, Gündüz 
Beikis Baykan 
Ur. Tap tas 
Fa i ılı ü ı ı k ı Alay 
İsmet lııunu (üs . C.) 
Muwtx i Okmen 
(V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Müni r Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Agâh Sırr ı Levend 
Dr. Mazhar Cermen 
U ü . V.; 

Balıkesir 
Fahre t t i n Tıri tuğlu 
Hayre t t in Karan 
Memed Emi r (Has ta ) 
Muzaffer Akpınar 
Osman Niyazı Burcu 
Kahini Selçuk 

Bitlis 
Süreyya Ürgeevren 

Bolu 
Feth i Okyar 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
F a t i n Güvendiren 
Muhi t t in Baha Pa r s 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
(Has t a ) 
Hilmi Ergen el i 
Reşad Nur i Güntek in 

Çankırı 
Avni Doğan ( î . Â.) 
Hüseyin Pah id Yalcın 
M. Abdülhal ik Renda 
(Reis) 

Çoruh, 
Ali Rıza iareni 
Asını ü s 

Denizli 
Dr. Behçet Uz , 

JJıyurüuJttr 
Dr. 1. Tali Öngören 
Kuştu Bekit 
V eli iNeeüel Sunkıtay 

Ketime 
Fuad BaiKuıı 
us inan Şaiıınuaş 

hlazıy 
Fazı] Aümeü. Aykaç 
^ Has ta J 
i1 eiiıı Al tay 
Fuad Ağral ı (V.) 
F u a d Zıya Çıyıltepe 
Sabi t Sağıruğlu 

Lrzmcan 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Salım Alıuğ 

Eskışelın 
i s tamat Ozdamar 

Gazıauteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdur rahman Melek 
Dr. Memed Alı Ağaka^ 

Giresun 
Dr. H . Vasıf SomyüreL 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 

Gümüşüne 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Haindi Selçuk 
Memet Tecirli 

İstanbul 
Abidin Daver 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Gl. Refet Bele 
Sadet t in Uraz 
Salâh Cimcoz 

izmir 
Benal A n m a n 

Celâl Bayar 
Dr. M u a u ı a Bengisu 
i ia l ı l Menteşe 
Hasan Alı 1 ucel (V.) 
Malnnud Esad Duzkurd 
Memed Aldemır 
Üeşad Mııııaruglu 

Şükrü Saracuğlu {V.) 
Kars 

E tem İzzet Benice 
i lüsrev Kızılduğan 
Şeralel i ın karaeaı» 
Zıh-iı Orhun 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
i taui Urüay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Sade t t in Serim (Has ta ) 

A ııÜtül eh 

I >r. Fuad l u<u\ 
•>i.\kv\ y » d u l 

il tısı lı:.ı 
Hazmı Börekçi 
(Hasta) 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Viğıi 
Kemalettin Olpak 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
Kagıb Akça 

Konya 
Ahmed Haindi Dikmen 
Ali Muzaffer Çöker 
Gl. Ali F u a d Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Şevki E r g u n 

Kütaiıya 
Hüseyin R. Gürp ınar 
Muhlis E r k m e n (V.) 
Keceb Peker 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 

Mihri Pektaş 
Mut ta l ip Öker (Has
ta ) 
ıNusulıi Baydar 
Vasıf t^ına} 

Manisa 
Kânı Karaosman 
İvazım Namı Duru 
Refik ince 
Gl. Alı Kıza Art un kal 
(V.) 

Mu, a? 
Memed Er ten (Has t a ; 

JJUl (İlli 

Dr. Rıza Levent 
Gl. Seyfı Duzguren 
İrfan Fer id Al paya 
(i. A.) 

M uğla 
Cemal Karaıııuğla 
Or. Gl. Izzeddııı Çalı.şl.-n 

ııiııı> v;ı<t 
J /u , 

Hakkı Kılıcuğlu 
A lyılı 

Dr. Abravaya Marmaralı 
Nazını Tepeyraiı 
(Has ta ) 

Ordu 
Ahmed ihsan Tukgöz 
Ali Canib Yöntem 
Hamdı Şarlan 

liize 
İvaif Dinç 

Sat» sun 
Zühtü Durukan 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
(Mazur) 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Esen bel 
Hikmet Işık 
Mitat Şükrü Bleda 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
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Fayık öztrak (V. 
Eahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gaİib Pekel 

Trabzon 
Danış Eyiboğlu 

Hamdi Ülkümen (Has
ta) 
Hasan Saka , 
Mitat Aydın 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Urfa 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 
(Hasta) 
Razi Soyer (Hasta) 

Van 
Hakkı Ungan 

ibrahim Ârvâs 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Veled îzbudak 

• U t ^ n 

r. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 62 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere 
zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet mevzu
una alınmasına dair olan 3828 sayılı kanunun 8 nci 
maddesiyle muvakkat 1 nci maddesi hükümlerinin hu
dut ve şümulünün tefsir yoluyla tavzihi hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve İktisat, Gümrük ve İnhisarlar, Adli 
ye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (3/409) 

T. ü. 
Başvekâlet 11 - XI - 1941 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/4986 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı maddelerin mükelle
fiyet mevzuuna alınmasına dair olan 3828 sayılı kanunun sekizinci maddesiyle muvakkat birinci 
maddesi hükümlerinin hudut ve şümulünün tefsir yoliyle tavzihi talebine mütedair olup Maliye Ve
killiğinden yazılan 3 - XI - 1941 tarilı ve 23250/10/27858 sayılı tezkere sureti sunulmuştur. 

(rereğinm yaptırılmasına müsaade buyurulmasmı rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Başvekâlet Yüksek makamına 

1 — Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi simlere zam icrasına ve bazı maddelerin mükelle-
rıükellefiyet mevzuuna alınmasına dair 3828 numaralı ve 17 - V - 1940 tarihli Kanunun 8 nci 
maddesinde «bu Kanuna bağlı cetvelde yazılı ithalât tarife numaralarına dahil maddelerden hi
zalarında yazılı miktarda istihlâk vergisi alınır. Bu vergi 2731 sayılı kanunda yazılı hüküm ve 
usullere göre tarh ve tahsil olunur.» denilmiş ve kanuna bağlı cetvelde de «ipek ve iplikleri, 
ipek ve mahlut ipek mensucat, ipek ve mahlut ipekten hazır eşya, baharat, terkip yoliyle elde edi
len plâstik maddeler ve bunların mamulâtı, kaplamalık ağaç, yaprak ve şeritler, parke tahtası 
ve kontrplâk tahtaları, kâğıt ve tatbikatı, keter,, kendir, manılâ kendiri, jüt vesair ipek imaline 
\eya dokumaya elverişli nebati maddeler, keten, kendir, vesair mevaddı nebatiyeden mamul men
sucat, keten kendir vesaireden mam al hazır eşya, muşamba ve muşamba mamulâtı, çini ve porselen 
mamulâtı, canı ve mamulâtı» gümrük tarife numaraları işaret edilmek ve bu numaralara dahil eş
yanın beher kilosundan alınacak vergi miktarı da gösterilmek suretiyle mükellefiyetleri tesis olun
muştur. 

Kanunun sekizinci maddesinde, bu eşyadan alınacak istihlâk vergisinin 2731 numaralı Kanunda 
yazılı hüküm ve usullere göre alınacağı tasrih edilmiş ve 2731 numaralı kanunun birinci madde
sinde de istihlâk vergisinin, bu vergiye tâbi eşya ve mevaddın gerek memleket içinde imal ve 
istihsalinde, gerekse hayriçten ithalinde alınacağı beyan olunmuştur. 

Bu hükümler beraberce tetkik ve mütalaa olunursa, 3828 numaralı Kanunun sekizinci madde
siyle mükellefiyet mevzuuna alınmış olan eşyanın da gerek memleket içinde imal ve istihsallerinde, 
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gerekse hariçten memlekete ithallerinde istihlâk vergisine tâbi tutulmuş olduğu kolaylıkla anla
şılabilir. Hal böyle iken, bazı mercilerce bu eşyanın yalnız hariçten memlekete ithal edilenlerinin 
mükellefiyet mevzuuna alındığı ve bu eşyanın memleket içinde imal ve istihsal alünanlarının bu 
vergiye tâbi bulunmadığı yolunda telâkki ve içtihatlarda bulunulmaktadır. 

3828 numaralı kanunun maksadı tedvini, Avrupa harbinin doğurduğu buhran neticesinde bir 
taraftan Gümrük varidatımızın tenakusu, diğer taraftan fevkalâde millî müdafaa masraflarının 
artması dolayısiyle bozulan malî muvazenenin yeniden tesis ve idamesinden ibaret bulunmaktadır. 
Sözü geçen kanunun Hükümetçe Yüksek Meclise arzolunan esbabı mucibesinde, buhranın tesi
riyle gümrük resmi ve idhal sırasında alman vergi ve resimlerin hasılatında görülen 
tenakus belirtildikten sonra, bu tenakusun bazı vergi ve resimlere bir miktar zam yapıl
masını ve bazı mükellefiyetlerin tevsiini zaruri kıldığı izah ve mükellefiyetlerin tev-
siiyle vergiye tabi tutulan maddeler, yukarıda yazılı olduğu şekilde tadat ve bu eşya
nın istihlâk^ vergisi mevzuuna ithal edildiği beyan olunmaktadır. Yine aynı esbabı mucibenin 
diğer bir yerinde; «şimdiye kadar istihlâk vergisine tabi bulunmayan ipek ve mamulâtı, bazı 
baharat, plâstik maddeler, kaplamalık ağaç, yaprak ve şeritler, parke ve kontrplâk tahtalar, keten, 
kendir gibi nebatî maddelerden yapılan bazı mamuller, bir kısım muşamba mamulâtı, bazı çini ve 
porselen ve cam mamulâtı ve bazı ıtriyat da vergi mevzuuna alınmaktadır. Bu maddelerden alı
nacak vergiler, umumiyet üzere satış fiyatları içinde azamî yüzde on tutacak bir nisbettedir.» de
nilmiştir. Bu izahat da açıkça gösteriyor ki, sözü geçen kanunla istihlâk vergsine tabi tutulan 
maddelerin yalnız hariçten ithal edilenlerine vergi vazedilip dahilde imal olunan mümessillerinin mü
kellefiyet haricinde bırakılması ne düşünülmüş, ne de arzu edilmiştir. Kanunla istihdaf olunan 
gaye, muhtel olan malî muvazeneyi tesis ve idame ve bunun için de bir kısım eşya ve mevaddı 
daha evvel vergiye tabi tutulmuş olan emsalleri gibi, istihlâk vergisine tabi tutmaktan ibarettir. 
İstihlâk vergisi ise hem memleket içinde imâl ve istihsal olunan, hem de hariçten memlekete ithal 
edilen eşyaya şamil bir mükellefiyettir. 3828 numaralı kanunun muvakkat mahiyeti haiz olması 
ve daha evvel, istihlâk vergisi hakkmda 2731 numaralı bir ana kanun mevcut bulunması dolayi-
siyle vazn kanun, 3828 numaralı kanunda, verginin hangi ahvalde ve ne gibi usuller dairesinde 
tarh ve tahsil olunacağı hakkında tafsilâta girişmeyi zait addederek, ayni kanunla diğer vergilere 
yapılan zamlarda olduğu gibi, yeniden mükellefiyete alınmış olan eşyanın istihlâk vergisi hakkın
da da 2731 numaralı kanuna atıf yapmakla iktifa eylemiştir. 

Muamele ve istihlâk vergileri gibi, istihlâke mütevecceh olan ve mamulâtm satış bedeli veya 
sıkleti üzerine mevzu bulunan vasıtalı vergilerimiz de, şimdiye kadar tedvin edilen kanunların 
hiç, birinde, ayni eşyanın hariçten ithal edilenleri mükellefiyet altına alınıp da, dahilde imal ve 
istihsal olunanlarının mükellefiyet haricinde bırakıldığı asla görülmemiştir. Ye ne vergi prensip
leri, ne de ticaret muahedeleri ahkâmı böyle bir telâkkiye müsaittir. 

3828 numaralı kanunla yeniden istihlâk vergisine tabi tutulan eşyanın birer birer sayılmıyarak, 
kanuna bağlanan bir cetvelde gümrük ithalât tarife numaraları ile bu numaralara dahil olan
larından alınacak vergi miktarının gösterilmesiyle iktifa olunması da, verginin yalnız ithalât eş
yasına maksur ve münhasır olduğuna delâlet etmez; zira müstakil bir vergi kanunu olan 2731 
numaralı îstihlâk Vergisi Kanununda dahi, vergiye tabi tutulan eşya, gümrük tarife numarala-
riyle ifade edilmiş ve hatta bir kısım eşyanın, 3828 numaralı kanunda olduğu gibi, ismi zikre-
dilmeksizin. sadece gümrük tarife numaralarının gösterilmesiyle iktifa olunmuştur. 3828 numaralı 
kanuna atıf yapılmış olduğundan, ayni esas kabul edilmiştir. 

Kezalik 3828 numaralı kanunda, verginin sıklet esasına istinat ettirilmiş olması da, yalnız ithalât 
maddelerinin mükellefiyet dahiline alınmış olduğunu göstermez; zira, 2731 numaralı ana kanun
da dahi vergi, sıklet esasına istinat ettirilmiştir. 

Son bir mülâhaza olarak, şu cihetin de nazan dikkate alınması lâzımdır k i ; Avrupada harbin 
zuhuru istihsali azaltmış ve milletlerarası ticareti/ daraltmış olduğu cihetle, memleketimize vâki 
ithalâtın azalmasından ve bunun neticesi gümrük resmiyle ithal sırasında alman vergi ve re
simlerin hasılatı tenakus etmesinden dolayı, bu açığı kapatmak için, 3828 numaralı kanunla bazı 
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tnevat ve eşyaya istihlâk vergisi vazolunurken, bu verginin esasen azalmış ve gittikçe de azal
ması beklenen ithalât eşyası üzerine konulmakla iktifa edilmiyeceği de en ufak bir mülâhaza ile 
anlaşılabilecek açık bir hakikattir. 

2 — 3828 numaralı kanunla, bazı eşya yeniden istihlâk vergisine tâbi tutulduğu gibi, ev
velce vergiye tabi bulunmuş olan şeker, benzin, kahve, çay, kauçuk ve mamulâtı, pamuk ip
liği, pamuk mensucat, pamuktan yapılmış hazır eşya, yün ve kıl ipliği, yün ve kıl mensucat, 
yünden ve kıldan yapılmış hazır eşya gibi bazı mevaddın vergileri de sözü geçen kanunun 5, 6 
ve 7 nci maddeleriyle arttırılmıştır. 

Kanunun muvakkat birinci maddesinde «6, 7 ve 8 nci maddeler mucibince zamma tabi tutu
lan veya yeniden mükellefiyete alınan maddelerin ticaretiyle meşgul olan ithalâtçılar, bunları 
ithalâtçılardan veya memleket içindeki ticari ve sınai müesseselerden mubayaa ederek satan 
toptancılar ve bu maddeleri memleket içinde imal eden sınai müesseseler, kanunun neşri tarihin
de ticarethane, mağaza, fabrika, imalâthane, ambar ve depolarında, şube veya acentaları veya 
komüsyoncuları nezdinde veya sair yerlerde bulunan zamma veya vergiye tâbi maddelerin cins, 
miktar ve sıkletini, pamuk, yün ve kıl mensucatta ayrıca bir metre murabbaının sıkletini ve bu
lundukları yerleri gösterir bir beyannameyi varidat dairesine vermeğe mecburdurlar» hükmü 
mevcuttur. Ayni maddenin beşinci fıkrasında da « 6 nci, 7 nci ve 8 nci maddelerde münderiç 
eşya ve mevaddı memleket içinde imal eden sınai müesseseler, 2731 numaralı kanun mucibin
ce bu vergi ile mükellef bulunmasalar dahi yukarıki fıkraya göre beyanname vermeğe ve bu 
beyannameye gerek iptidai madde halinde, gerekse mamul halde bulunan, gerekse hali imal
de olan eşya ve mevaddın kâffesini ithale mecburdurlar. Bu madde mucibince verilecek beyan
nameler varidat dairelerince mükelleflerin defterleri ve ticari evrakiyle tatbik ve tetkik edile
rek doğruluğu anlaşıldıktan sonra beyannamelerde yazılı mevat ve eşya üzerinden altıncı, ye
dinci ve sekizinci maddelerde yazılı zam ve vergiler tarholunur» denilmiştir. 

Bu maddenin açık hükmünden anlaşılan mana da şudur: 
Kanunun 6, 7 ve 8 nci maddeleriyle istihlâk vergilerine zam yapılan veya yeniden vergiye 

tabi tutulan eşya ve mevaddın: 
1 - Ticaretiyle meşgul olan ithalâtçılar, 
2 - Bunları ithalâtçılardan veya memleket içindeki ticari ve sınai müesseselerden mubayaa 

ederek satan toptancılar, 
3 - Bunları memleket içinde imal eden sınai müesseseler: 
Kanunun neşri tarihinde ellerinde mevcut stok mallardan da ayni zam ve vergileri ödeye

ceklerdir. Hattâ, bu eşya ve mevaddı memleket içinde imaleden smai müesseseler, 2731 nu
maralı kanun mucibince bu vergi ile mükellef olmasalar dahi, stoklarından vergi ödemeğe mec
burdurlar. 6, 7 ve 8 nci maddelerde yazılı eşya ve mevaddın kanunun neşrinden evvel gerek 
yabancı memleketlerden ithali sırasında gümrüklerde, gerekse memleket içinde mubayaası sı
rasında bunları imaleden fabrikalarda istihlâk vergisine tabi tutulmuş olup olmadığına ve ka
nunun neşrinden sonra da böyle bir vergi ödeyip ödemiyeeeğine bakılacağı hakkında muvakkat 
birinci maddede en küçük bir işaret de yoktur. Hüküm vazıh ve katidir. 

Buna rağmen yine bazı merciler, 7 ye 8 nci maddeler mucibince zamma veya yeniden ver
giye tabi tutulan eşya ve mevaddı memleket içinde alıp satan toptancılarla bu eşya ve mevad
dı memleket içinde imaleden sınai müesseselerin, bunları imalde kullandıkları iptidai maddelerin 
evvelce istihlâk vergisine tabi tutulmuş olduğu ve muvakkat birinci maddenin, bu kabîl eşya 
ve mevadda şümulü olmayıp iptidai maddesini bizzat imal ve istihsal eden sınai müesseselere 
ait bulunduğu esbabı mucibesiyle, toptancılar ve sınai müesseseler tarafından verilen beyanna
meler üzerine stok eşyaya tarholunan zam ve vergiler kaldırılmaktadır. 

Bu telâkki şundan doğmaktadır: 
2731 numaralı İstihlâk Vergisi Kanununun, ikinci maddesinin 5 numaralı fıkrasında, verginin 

mükerrer istifasına mahal kalmamasını temin için «ithal veya dahilde imal sırasında vergiye tabi 
olan maddeler esas iptidai maddeyi teşkil etmek üzere memleket dahilinde imal olunan eşya» nın 
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istihlâk vergisinden muaf olduğu tasrih edilmiştir. Filhakika böyle bir muafiyet tesis edilmiş ol
masaydı, pamuk ipliği imal eden bir fabrikadan bu iplik satılırken kilo basma ipliğin nevini- güre 
(13,5) veya (22) kuruş istihlâk vergisi alınacak, bu ipliği satın ah]) kumaş dokuyun fabrikadan. 
da, kumaşların satışı sırasında metre murabbaı sıkletine göre kilo başına 15 veya 25 kuruş bir İs
tihlâk Vergisi tahsili lâzım gelecekti. Bu mükerrerliği bertaraf etmek maksadİyle, 2731 numaralı 
kanunda, sözü geçen muafiyet hükmü kabul edilmiştir. Binaenaleyh ipliğini kendi yapmayıp hariç
ten satın alarak kumaş dokuyan bir fabrika istihlâk vergisine tabi değildir. Ancak bu hüküm, ka
nunun normal tatbiki sırasında mevzuubahistir. 

3828 numaralı kanunun 7 ne i maddesiyle, bazı eşyanın istihlâk vergisine yapılan zamlar ve 8 
nci maddesiyle, yeniden bazı eşyaya vazolunan vergiler, sözü gecen kanunun neşrinden evvel 
mevcut olmadığı cihetle, yukarıki muafiyet hükmüne dahil olan fabrikalarda, kanunun neşri tari
hinde mevcut bulunan eşyadan munzam vergilerin alınmasına, hu hüküm asla mani teşkil etme/,. 
Nasıl ki, mezkûr birinci muvakkat maddede: " 6 nci, 7 nci ve 8 nci maddelerde münderie eşya 
ve raevaddı memleket içinde imal eden sınai müesseseler, 2731 numaralı kanun mucibince bu vergi 
İle mükellef bultınmasalar dahi yukarıki fıkraya göre beyanname vermeğe mecburdurlar." hükmü 
vazolunmuştur. 

Muvakkat birinci maddenin tedvininden maksat, 3828 numaralı kanunla bir kısım eşya, ve me-
vaddm istihlâk vergileri arttırılmış veya o zamana kadar istihlâk vergisine tabi bulunmayan eş
yaya vergi vazedilmiş olduğundan, bu eşya ve mevaddın fiatlarında, kendiliğinden husule gelecek 
olan tcref ful erin, kanunun neşri tarihinde bu mallan ellerinde bulunduranlara açıktan bir kâr ve* 
menfaat temin etmesine mani olmak ve bunu Devlet Hazinesine almaktır. Nitekim kanunun Hükü
metçe yazdan esbabı mncibesinde bu maksat şu suretle tavzih olunmuştur: 

" Zamma veya yeni mükellefiyete tabı tutulan bu maddelerin, kanunun meriyete girdiği tarihte 
mevcut bulunan stoklarının bu zam ve vergilerden azade kalması, stok sahiplerine açıktan bir men
faat teminini intaç edeceği cihetle, zikrolunan maddeleri ithal edenlerle bunları ithalâtçılardan veya 
memleket içindeki ticari ve sınai müesseselerden mubayaa ederek satan toptancılar ve bu madde
leri memleket içinde imal eden sınai müessese!er.kanunun neşri tarihinde ellerinde bulunan stoklar 
için beyanname itasına mecbur tutulmuştur. 

Bunu bir misal ile şöyle tavzih edebiliriz: 
Memleket içinde, hariçten ipek ipliği satın alarak ipekli kumaş imal eden ve satan bir fabri

kayı nazarı dikkate alalım. İpek, ipek ipliği ve ipekli kumaşlar, 3828 numaralı kanunun meri
yete girdiği tarihe kadar istihlâk vergisine tabi değildi. Bu müessesenin elinde, kanunun neşri ta
rihinde 3000 kilo ipek ipliği ve 1000 kilo da ipeklikumaş bulunmuş olsun, kanunun meriyetinden iti
baren ipek ipliğinin kilosuna (250) ve ipekli kumaşın kilosuna da (300) kuruş istihlâk vergisi va
zedilmiş olduğundan, iplik fabrikaları o tarihten itibaren satacakları iplikleri kiloda (250) kuruş 
fazlasına satmağa mecbur olacaklar ve ipliği hariçten satın alarak kumaş dokuyan fabrika da (250) 
kuruş fazlasına alacak ve bu fazlalık dokuduğu kumaşların maliyetini ve binnetlce fiatnn da yüksel
tecektir. Kanunun ueşriyîe ipek ve ipekli kumaş fiatlarında husule gelen bu tereffü, bir piyasada 
iki fi at ol amıya cağından, stoklarından vergi veren ve vermeyen her tüccar tarafından malların 
fi atma ilâve edilecektir. Bu vaziyette, yukarıki fabrikanın, kanunun neşri tarihinde mevcut stokla
rından vergi alınmadığı takdirde bu fabrikaya açıktan ipek stoklarında 3 000X2,5 = 7 500 ve ku
maş stoklarında da (3 000) lira ki ceman (10 500) lira kazandırılmış olacak ve bu meblâğ müstehli
kin kesesinden çıkmış olduğu halde, Devlet, Hazinesine değil, fabrika, sahibinin cebine girmiş olacak
tır, 

Stoklardan vergi alınmasındaki maksat, bu gayrimeşru menfaatin husulüne mâni olmak olunca, 
artık bu eşyanın daha evvel istihlâk vergisine tabi tutulmuş olup olmadığını araştırmağa ve müker
rerliğe mâni olmak üzere konulmuş olan muafiyet hükmünü, bir defaya mahsus ve münhasır olan ve 
mükerrerlik dahi mevzuubahis bulunmıyan stok vergisine teşmil etmeğe ne kanunen, ne de m antikan 
imkân tasavvur olunamaz. Kaldı ki, muvakkat birinci maddede, her türlü tereddüt ve iltibası kal
dırmak üzere, zamma veya yeniden vergiye tabi olan maddeleri memleket içinde imal eden sınaî mü-
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esseselerin, istihlâk vergisile mükellef olmasalar dahi, stokları için beyanname vermek mecburiye
tinde bulundukları tasrih edilmişse de olursa bu imkân büsbütün ortadan kalkar. 

Bütün bu mülâhazalara ilâveten farzımuhal olarak, bu kabîl sınai müesseselerin stoklarından 
vergi alınmıyacağı biran için kabul edilmiş olsa bile, muvakkat maddede toptancı ticarethaneler 
hakkında, böyle bir mülâhazaya yer verecek edna bir delâlet dahi bulunmadığı halde, onların stok
larına da muvakkat maddenin şümulü olmadığını ileri sürmek hiç bir suretle varit görülemez. 

Arzolunan bu sebeplere binaen 3828 numaralı kanunun sekizinci maddesiyle muvakkat birinci 
maddesi hükümlerinin hudut ve şümulünün tefsir yoluyla tavzihi için keyfiyetin Yüksek Meclise arz 
ve iblâğı hususuna Yüksek müsaade ve delâletlerini arz ve rica eylerim. 

Maliye Vekili 

İktisat Encümeni Mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 
Esas No. 3/409 
Karar No. 7 

25 - XI - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve 
resimlere zam icrasma ve bazı maddelerin mü
kellefiyet mevzuuna almmasma dair olan 3828 
sayılı kanunun 8 nci maddesiyle muvakkat bi
rinci maddesi hükümlerinin hudut ve şümulünün 
tefsir yoliyle tavzihi hakkında Maliye Vekâle
tinden yazılıp Başvekâletin 6/4986 sayılı 
11 - XI -1941 tarihli tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan tezkere, Maliye Vekâleti Varidat Umum 
Müdürü hazır olduğu halde Encümenimizde oku
narak keyfiyet tetkik ve müzakere olundu. 

3828 sayılı kanunun 8 nci maddesinde «Bu 
kanuna bağlı cetvelde yazılı ithalât tarife 
numaralarına dahil maddelerden hizalarında 
yazılı miktarda istihlâk vergisi almır. Bu vergi 
2731 numaralı kanunda yazılı hüküm ve usulle
re göre tarh ve tahsil olunur» denilmiş ve ka
nuna bağlanan cetvelde de ipek ve iplikleri, ipek 
ve mahlut ipek mensucat, ipek ve mahlut ipek
ten hazır eşya ve daha bazı maddeler, gümrük 
tarife numara ve pozisyonları ile gösterilerek 
her birinin hizasında, tabi oldukları vergi mik
tarı da işaret edilmiştir. Maliye Vekâleti tezke
resindeki izahattan bazı mercilerce sözü geçen 
kanunun 8 nci maddesiyle vazolunan İstihlâk 
Vergisinin cetvelde yazılı eşyadan yalnız memle
kete ithal edilenlerden almması lâzrmgeleceği ve 
dahilde imal ve istihsal olunan mümasillerine 
şümulü bulunmadığı yolunda telâkkiler hâsıl ol
duğu anlaşılmıştır. 

Muamele ve istihlâk vergileri gibi istihlâk 
eşyası üzerine mevzu bulunan vergilerden dahilî 
ve haricî mamulât arasmda fark ihdası, vergi 
prensiplerinin dayandığı esaslara ve ticaret mu
ahedelerinde umumiyetle kabul edilmiş olan kai
delere göre imkânsızdır. 

Tefsiri istenilen maddede, cetveldekilerden 
tarife numaraları ve pozisyonları gösterilmiş 
olan eşyaya konulan istihlâk vergisinin 2731 
numaralı kanundaki hüküm ve usullere göre 
tarh ve tahsil olunacağı tasrih edilmiş ve 2731 
numaralı kanunun birinci maddesinde de «aşa
ğıda yazılı maddeler memlekete ithallerinde 
veya memleket içinde istihsal veya imallerin
de hizalarında yazılı miktarda istihlâk vergi
sine tabidir» denilerek vergi alınacak eşya, 
gümrük tarife numaralan ve pozisyonları gös
terilerek sayılmış olduğundan 3828 numaralı 
kanunun 8 nci maddesiyle ayni hüküm ve usul
lere göre almmak üzere vazedilmiş olan istih
lâk vergisinin de kanuna bağlı cetvelde yazılı 
eşyadan gerek memlekete ithallerinde, gerek
se memleket içinde imal veya istihsallerinde 
alınması • icabedeceği maddenin ibaresinden 
açıkça anlaşılmaktadır. Maddenin sarahati bu 
verginin yalnız hariçten ithal olunan eşyaya 
maksur ve münhasır olduğu suretinde bir telâk
kiye müsait bulunmadığından maddenin tefsi
rine lüzum görülmediği ittifakla kararlaştırıl
mıştır. 
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3828 numaralı kanunun muvakkat birinci 

maddesinde, kanunun altıncı, yedinci ve seki
zinci maddeleri mucibince vergilerine zam ya
pılmış veya yeniden vergiye tabi tutulmuş 
eşya ve mevaddm ticaretiyle meşgul olan itha
lâtçılarla bunları ithalâtçılardan veya memle
ket içindeki ticari ve sınai müesseselerden mu
bayaa ederek satan toptancıların ve bu mad
deleri memleket içinde imaleden smai mües
seselerin, maddede sayılmış olan yerlerinde, 
kanunun neşri tarihinde mevcut bulunan ve 
nevileri 6, 7 nci maddelerle 8 nci maddeye bağlı 
cetvelde gösterilmiş olan eşya stoklarının 48 
saat için de varidat dairesine beyanname ile 
bildirileceği ve bu beyannamelerin münderecatı 
doğru olup olmadığı varidat dairesince tet
kik edildikten sonra beyannamelerde yazılı eş
yadan, 6, 7 nci ve 8 nci maddelerle vazedilmiş 
olan zam ve vergilerin alınacağı tasrih olun
muştur. 

2731 numaralı Kanunun ikinci maddesinin 
beşinci fıkra-binda «ithal veya dahilde imal ve 
istihsal sırasında vergiye tabi olan maddeler 
esas iptidai maddeyi teşkil etmek üzere mem
leket dahilinde imal olunan eşya» istihlâk ver
gisinden müstesna tutulmuş olup 3828 numaralı 
kanunun 7 nci ve 8 nci maddeleriyle mevcut is
tihlâk vergilerine zam yapılması ve yeniden 
bazı maddelerin istihlâk vergisine tabi tutul
ması hakkında \azolunan hükümlerle bu istisna 
hükmü refedilmiş olmasına mebni, Muvakkat 
madde mucibince beyanname ile bildirilen stok
lar arasında sözü geçen beşinci fıkra hükmüne 
göre istihlâk vergisinden müstesna bulunmakta 
olan eşya ve mevad varsa bunların muafiyeti 
de baki kalacağı ve bunlardan stok vergisinin 
alınmıyacağı gibi bir zehap hâsıl olmakta ise de, 
yine Muvakkat birinci madde de bu zehaba 
yer vermiyecek hüküm konulmuş ve 6 nci, 7 nci 
ve 8 nci maddelerde münderiç eşya ve mevaddı 
memleket içinde imal eden smai müesseseler 
2731 numaralı Kanun mucibince bu vergi ile 
mükellef bulunmasalar dahi yukarıki fıkraya 
göre beyanname vermeğe ve bu beyannameye 
gerek iptidai madde halinde, gerek mamul 
halde bulunan gerekse hali imalde olan eşya 
ve mevaddm kâffesini ithale mecburdurlar ve 
bu madde mucince (verilecek beyannameler 
varidat dairesince mükelleflerin defterleri ti
cari evrakiyle tatbik ve tetkik edilerek doğru

luğu anlaşıldıktan sonra beyannamelerde yazılı 
mevad ve eşya üzerinden 6 nci, 7 nci ve 8 nci mad
delerde yazılı zam ve veıgiler tarholunur.) denil
miş olduğundan ve stoklardan vergi alınması 
3828 numaralı kanunla yapılan zammı veya 
vazolunan vergiyi ödemeden ithalâtçı ve toptan
cılar eline geçmiş veya sınai müesseseler elinde 
bulunmuş olan maddelerin fiatlarına 3828 nu
maralı kanunun neşriyle birlikte inziman ede
cek ve bu tüccar ve smai müesseselerce satış sı
rasında müstehlike aksettirilecek olan yeni zam 
ve vergilerin kendilerine brrakılmıyarak Devlet 
Hazinesine girmesini temin etmek maksadma 
müstenit bulunduğu gerek kanunun esbabı muci-
besinden gerekse Encümende verilen izahattan 
anlaşıldığından sözü geçen muvakkat madde ile 
mevzu stok vergisinin 2731 numaralı istihlâk 
Vergisi Kanununun ikinci maddesinin 5 nci fık
rası mucibince istihlâk vergisinden müstesna 
bulunan eşya ve mevadda da şamil olduğu neti
cesine varılmış ve muvakkat madde bu maksadı 
temin edecek sarahati havi görüldüğünden mu
vakkat birinci maddenin de tefsirine lüzum bu
lunmadığı ekseriyetle kararlaştırılmıştır. 

Havalesi mucibince Gümrük ve inhisarlar 
Encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 
tk. En. Eeisi N. M. M. Kâtip 

Rize "Rize Bilecik 
Fuad Sirmen Fuad Sirmen 

Afyon K. Ankara Ankara 
Berç T ürker M. Eriş A. Ulus 

Denizli Edirne; Erzincan 
T ahir Berkay T. Göksel S. Başotae 

Eskişehir Gazianteb İçel 
Emin Sazak Nuri Pazarbaşı Tir. M. Berher 

İstanbul Kars Kastamonu 
A. H. Denizmen K. Arıklı M. Celâl Bay ar 

Konya Niğde 
H, Dikmen Dr. Ti, Ferid T alay 
Zonguldak Zonguldak 

77. Karabacak M. Bozma 

T - 2731 numaralı kanunla tarhedilen is
tihlâk vergilerine % 10 zam yapılması hak
kındaki 2828 numaralı kanunun şümulü da
hilinde bulunmayan stoklardan vergi alırı-
iTiasr yolunda Encüınenimizce verilen kara
ra iştirak edemiyoruz. Vergiden bu suretle 
muaf bulunan eşyanın Maliyece beyanname-
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ye tabi tutulması onlardan vergi alınması 
için bir sebep teşkil etmez. Çünkü; müesse
selerden beyanname istenildiği zaman onların 
ellerinde bulunan eşyadan vergiye tabi olan
larla olmıyanların biribirinden ayırdedilme-
si ve vergiye tabi olmıyanların beyanname
ye konulmaması lüzumu alâkadarlara teb
liğ edilmiyerek bütün eşyanın toptan beyan
nameye ithali talebedilrniştir. Şu halde onla
ra karşı «sen mademki beyannamene koy
muşsun kanunda yeri olmasa dahi bu eşya 
için vergi vereceksin» gibi bir iddia derme-
yanı doğru olamaz. 

I I - Bundan ötürüdür k i ; 2731 numa
ralı kanunun beşinci fıkrasında adı geçen 
eşya ve maddelerin istihlâk vergisinden mu
afiyeti tasrih edilmiş olmakla beraber bu 
kanuna zeylen neşredilen 3828 numaralı ka
nunun 7 ve 8 nci maddeleriyle muafiyeti kal
dırılan eşya ve maddeler arasında bulun-
mıyan yarımamul ipek ve pamuk ipliklerin
den mamul haline getirilen kumaşlardan 
tekrar vergi alınmasını muvafık göremiyo
ruz. Çünkü bu yarımamul maddeler hariçten 
ithal edilirken veya dahilde iptidai madde
den imal edilip dokuma müesseselerine sa
tılmadan önce vergiye tabi tutulmuştur. 

I I I - Kanun hilâfına kendilerinden ver
gi alman müesseseler Şûrayi Devlet nezdin-
de Maliye aleyhine ikame ettikleri davalar 
neticesinde Şûrayi Devletçe lehlerine karar 
verilmiş ve bu karar da : 3828 numaralı ka
nunun 7 nci maddesinin B fıkrasında pamuk 
ipliği ve pamuklu mensucat ve pamuktan 
yapılmış hazır eşyadan alman istihlâk ver
gisine % 10 zam yapıldığı hakkındaki hü
küm ancak bu kanundan önce neşredilmiş 
bulunan 3731 numaralı kanunda vergiden is
tisna edilen eşya arasmda bulunmıyan madde

lere şamil olup yoksa bu kanunun ikinci mad
desinin beşinci fıkrası mucibince iptidaî mad
delerin ithali sırasında vergiye tabi tutulmuş 
bulunan ve bilâhare dokuma müesseselerinde 
kumaşa çevrilmiş olan eşyaya tesiri olmadığı 
sarahaten zikredilmiştir. Şûrayi Devletin bu 
kararı üzerine Maliye tarafından önce alınmış 
olup - Varidat Umum Müdürünün ifadesine 
göre - miktarı ceman 70 bin liraya baliğ bulu
nan bu kanunsuz vergiler alâkadarlar tara
fından Maliyeden istirdat olunmuştur. 

IV - Kanunda sarahaten mevcut olmıyan 
ve Şûrayi Devletçe de alınması kanun haricin
de görülen maddelerden tekrar vergi alınmasını 
kanun ve adalete uygun görmüyoruz. Bundan 
başka Şûrayi Devlet kararile istirdat edilen 
vergilerin bir tefsir kararile tekrar geri alı-
namıyacağı tabiî olduğundan Maliyenin bu gö
rüşü tasvip edildiği takdirde kanunî hakları
nı Şûrayi Devlete müracaat suretiyle tesbite 
lüzum görmiyen diğer bir kısım müesseseler
den bu tefsir mucibince vergi alınmış olacak
tır. Bu suretle ayni kanundaki kayıtlardan bir 
kısmı vatandaş Şûrayi Devlet yoluyla isti
fade etmiş ve bu yola gitmiyen diğer bir kısım 
da ikinci bir vergi vermiş bulunur. Bazı ay
ni vasıflardaki maddeden mamul eşyanın bir 
kısmı vergiden kurtulmuş diğer kısmı da kur
tulamamış ve bu suretle ikinci kısım muta
zarrır edilmiş olur. Esasen Şûrayi Devlet yo
luyla haklarını istirdat edemeyen müessese
lerdeki bu çeşit eşya stoklarının miktarı da 
- Maliye mümessili tarafından sarih bir rakam 
ifade edilemediğine bakılırsa - pekaz olsa ge
rektir. Hiç bir şekilde muvafık olmamakla 
beraber bu kadar az bir meblâğ için de kanunu 
zorlamak caiz olamıyacağı kanaatindeyiz. 

Diyarbakır Bilecik 
V. N. Sünkitay K. Oülek 
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CHimrük ve inhisarlar Encümeni Mazbatası 

T. B. M. M. 
G. ve î. Encümeni 
Esas No. 3/409 
Karar No. 3 

28-XI-1941 

Yüksek Reisliğe 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve 
resimlere zam icrasma ve bazı maddelerin mü
kellefiyet mevzuuna alınmasına dair olan 3828 
numaralı kanunun sekizinci ve muvakkat bi
rinci maddeleri hükümlerinin hudut ve şümu
lünün tefsir yoliyla tavzihi hakkında Maliye 
Vekâletinden yazılıp Başvekâletin 11 - XI -1941 
tarih ve 6/4986 numaralı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan tefsir talebini havi yazı Varidat 
Umum Müdüriyle Gümrük Umum Müdürünün 
iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Neticei tetkikatta 3828 numaralı kanunun 
hikmet - i vaz ve tedvini Avrupa harbinin tevlid 
ettiği umumî buhran yüzünden gümrük vergi
siyle gümrüklerde alınan diğer vergilerin ha
sılatında vukua gelen tenakus dolayısiyle malî 
muvazenenin temini maksadına matuf bulun
duğuna, muamele ve istihlâk vergileri daima 
hariçten ithal edilen ve dahilde imal olunan 
eşya ve mevadda seyyanen tatbik edilmekte ol
masına ve hilafı, ticaret muahede ve vergi pren
sipleriyle kabili telif bulunmamasına göre 
sekizinci madde ile yeniden istihlâk vergisine 
tabi tutulmuş olan cins ve nevileri kanuna 
bağlı cetvelde yazılı eşya ve mevaddın yalnız 
hariçten ithal edilenlerden vergi alınıp dahilde 
imal olunanlardan alınmaması kanunun mak
sadına uygun olamıyacağı anlaşılmış ve bu 
maddenin hem dahilde imal olunan ve hem de 
hariçten ithal edilen eşya ve mevadda şümulü 
zahir bulunmuş olduğundan İktisat Encüme
nince mezkûr maddenin tefsirine mahal olma
dığı hakkında ittihaz edilen karara Encümeni-
mizce de iştirak edilmiştir. 

Muvakkat birinci maddeye gelince : 
3828 numaralı kanunla evvelce mevcut istih

lâk vergilerine yapılan % 10 zam ile sekizinci 
madde mucibince yeniden tesis edilen istihlâk 
vergileri, kanunun neşrine kadar mevcut bulun
madığından zamma veya yeniden vergiye tabi 
tutulmuş olan eşya ve mevaddan ithalâtçılar, 
toptancılar ve memleket içindeki sınai müesse
seler elinde kanunun neşri tarihinde mevcut 
olup da müstehlike intikal etmemiş olanları bu 
zam ve vergileri ödememiş olduklarına göre 
bunlardan mezkûr zam ve vergilerin bir defaya 
mahsus olarak alınması birinci muvakkat mad
denin hükmünden sarahaten anlaşılmakta oldu
ğundan Encümenimizce de İktisat Encümeni ek
seriyetinin bu husustaki kararına iştiraki mü
nasip görülmüştür. 

Havalesi mucibince Adliye Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kı
lındı. 

G. î. En. Rs. 
Mardin 

Gl. S. Düzgören 
Amasya 

İV. Aktın 
Denizli 

F. Akçakocaakça 
Konya 

î. Erdal 
Samsun 

8. N. Selmen 
Yozgad 
E. Pekel 

M. M. 
Erzurum 
M. II. Göle 
Çanakkale 

A. Kamçıl 
Eskişehir 
/ . Özdamar 
Kütahya 

M. Bacak 
Tekirdağ 
N. Trak 

Kâ. 
Seyhan 
Ş. Işcen 
Çorum. 

8. Köstekçioğlu 
Kocaeli 

A. Dikmen 
Malatya 

0. Taner 
Trabzon 

D. Eyüboğlu 
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Adliye Encümeni Mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 8 - XII - 1941 

Esas No. 3/409 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve 
resimlere zam icrası ve bazı maddelerin mükel
lefiyet mevzuuna alınmasına dair olan 3828 sa
yılı Kanunun 8 nci maddesiyle Muvakkat birinci 
maddesi hükümlerinin hudut ve şümulünün tef
sir yoluyla tavzihi hakkında Başvekâletin 
11 - XI - 1941 tarih ve 6/4986 numaralı tezke

resiyle Yüksek Meclise sunulan Maliye Vekâle
tinin 3 - XI - 1941 tarihli tezkeresi sureti Va
ridat Umum Müdürü hazır olduğu halde En-
cümenimizce tetkik ve müzakere olundu. 

3828 numaralı Kanunun 8 nci maddesi, mü
kellefiyet mevzuuna alman maddeleri göster
mek maksadiyle mezkûr kanuna bağlı cetveldeki 
ithalât tarife numaralarına dahil maddeleri zik
rederek bizalarında yazılı miktarda istihlâk ver
gisi alınacağını tasrih etmiştir. Maddenin son 
fıkrası bu verginin 2731 numaralı Kanunda 
yazılı- usul ve hükümlere göre tarholunacağını 
beyan etmesine ve mezkûr 2731 numaralı ka
nunun bu baptaki hükümleri ise bu eşya ve 
maddelerin gerek memlekete ithallerinde ve 
gerek memleket içinde istihsal veya imallerin
de vergiye tabi olacağını göstermesine ve esa
sen 3828 numaralı Kanun fevkalâde vaziyet do
layısiyle bazı varidat noksanlarını tamamlamağı 
hedef tutarak bir kısım vergilere zam yapmış 
ve bazı maddeleri yeniden mükellefiyet mevzu
una almış olup memlekete ithal olunan bazı 
eşyayı istihlâk resmine tabi tuttuğu halde mem
lekette imal veya istihsal olunan ayni eşyayı 
bu resimden muaf tutmak gibi gerek kanunun 
tedvinindeki maksatla ve gerek bu verginin 
mahiyetiyle telif kabiliyeti bulunmayan bir hi
maye varit olamıyacak olduktan maada 3828 
numaralı kanunun muvakkat birinci maddesi
nin sarahati, 6, 7, ve 8 nci maddeler mucibince 
zamma ^eya yeniden mükellefiyete tabi tutulan 
maddeleri memlekette imâl eden smaî müessese
leri ellerinde bulunan bu maddeler için beyan
name vermeğe mecbur tutarak bu beyanname
lerde yazılı mevat ve eşya üzerinden mezkûr 

verginin tarholunacağını açıkça beyan etmesine 
nazaran 8 nci madde ile mükellefiyet mevzuuna 
alman mevat ve eşyanın gerek memlekete ithal
lerinde ve gerek memleket dahilinde imâl veya 
istihsallerinde işbu vergiye tabi bulunduğu an
laşılmaktadır. 

3828 numaralı kanunun muvakkat birinci 
maddesine gelince: bu madde, kanunun 6, 7, 
8 nci maddeleri mucibince zamma tabi tutulan 
veya yeniden mükellefiyete alman maddelerin 
ticaretiyle meşgul olan ithalâtçılarla bunları 
memleket içindeki ticari ve sınai müesseseler
den mubayaa ederek satan toptancıları veya 
bunları memleket içinde imâl eden sınai mü
esseseleri ellerinde bulunan bu maddelerin be
yannamelerini vermeğe mecbur kılmakta ve bu 
beyannamelerde yazılı mevat ve eşya üzerinde 
kanunda yazılı zam ve vergilerin tarholuna
cağını göstermektedir. Bu sarahat karşısında, 
bu vergilerin 2731 numaralı kanunun 2 nci mad
desinin 5 nci fıkrası mucibince istihlâk vergi
sinden istisna edilen pamuklu mamulâta şümulü 
olamıyacağmı is.titlâle gidilemez. 2731 numa
ralı kanunun 2 nci maddesinin mezkûr beşinci 
fıkrasındaki istisna, haddizatında, iptidaî mad
desinin istihlâk resmi verilmiş olduğundan do
layı ayrıca mamulünden de ikinci defa bir istih
lâk vergisi almmaması maksadına müstenit olup 
halbuki 3828 numaralı kanunla yapılan % 10 
zamlar bu mamulâtm iptidaî maddesinden alın
mamış olduğuna göre bir defaya mahsus olmak 
üzere bu zamlar için mezkûr istisnanın varit 
olamıyacağı ve birinci muvakkat maddenin sa
rahati ise her türlü tereddüdü izale edecek ma
hiyette bulunduğu mütalâa edilmiştir. 

Yukarıda izah edilen sebeplere binaen ka
nunun gerek 8 nci ve gerek birinci muvakkat 
maddesinin tefsirine mahal olmadığı hakkmda 
İktisat Encümeni ile Gümrük ve İnhisarlar En
cümeninin kararlarına Encümenimizce de işti
rak edilmiştir. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine tevdi 
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edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Adliye En. Reisi Bu M. M. Kâtip 

Çorum Trabzon Konya 
Münir Çağıl F. A. Barutçu G. Gültekin 
Antalya Balıkesir Bingöl 
N, Aksoy O, Niyazi Burcu Feridun Fikri 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve 
resimlere zam yapılması ve bazı maddelerin 
mükellefiyet mevzuuna alınması hakkındaki 
3828 sayılı kanunun 8 nci maddesiyle muvakkat 
birinci maddesi hükümlerinin hudut ve şümu
lünün tefsir yoliyle tavzihini isteyen ve 11 
ikinciteşrin 1941 tarih ve 6/4986 sayılı Başve
kâlet tezkeresiyle Yüksek Meclise arzedilen Ma
liye Vekilliğinin tezkeresi bu husustaki İktisat, 
Gümrük ve İnhisarlar, Adliye Encümenleri maz-
batalariyle birlikte Encümenimize tevdi edil
miştir. 

Varidat Umum Müdürü Hakkı Ülkmen ha
zır bulunduğu halde Encümenimiz tefsiri iste
nen maddeler ve bunlarla ilgili idari itiraz ve 
temyiz kararları üzerinde incelenmelerde bu
lunmuştur. 

Bilindiği üzere 3828 sayılı kanun Avrupa 
harbinin bütçemizdeki menfi tesirlerini ve bil
hassa gümrük hasılatmdaki azalmaları karşı
lamak için fevkalâde ahvalin devammca bazı 
munzam vergiler ihdas eden bir kanundur. Hu
dut ve şümulünün tefsir yoliyla tavzihi istenen 
bu kanunun 8 nci maddesi şudur: 

«Bu kanuna bağlı cetvelde yazılı ithalât 
tarife numaralarına dahil maddelerden hiza
larında yazılı miktarlarda istihlâk vergisi alı
nır. Bu vergi 2731 sayılı kanunda yazdı hüküm 
ve usullere göre tarh ve tahsil olunur.» 

Bağlı cetvelde ise istihlâk vergisine tabi 
tutulan maddelerin nevilerinin isimleri ve her 
nev'in muhtelif çeşitlerine tekabül eden tarife 
pozisyon numaraları ile almacak vergi mik-

Bursa Erzincan Kastamonu 
Atıf Akgüç A. Fırat Abidin Binkaya 
Manisa Manisa Bize 
K. örer A. Tümer Saim Ali Dilemre 

Sinob Tokad Zonguldak 
C, Atay S. Atanç Ş. Devrin 

tarlan karşılıklı olarak gösterilmektedir. Mü
kellefiyete alman şeyler ipek ve ipekliler, ke
ten ve kendir ve bunların mensucatı, muşamba, 
baharat, kâğıt, çini, cam ve sairedir. 

Tatbikatta, bazı idari kaza mercilerinin bu 
maddenin yazılış tarzından verginin yalnız it
halâta ait olduğu manasını çıkardıkları ve 
memlekette imaledilen ayni maddeler üzerine 
yapılan tarhiyatı kanunsuz saydıkları anlaşılı
yor. Bu zehabın yanlış ve yersiz olduğunu teba
rüz ettirmek için şu noktaları gözönünde bu
lundurmak yeter: 

A) 8 nci madde içinde mükellefiyet mevzuu
na alman şevlerin dopTudan doğruya ilimleri 
zikredilmiyerek gümrük ithalât tarifesindeki 
pozisyon numara ve srrasiyle bir cetvel halinde 
kanuna bağlanması istihlâk vergisinin hem 
imal, hem de ithal sırasında almır bir vergi ol
masındandır. Maddenin ikinci fıkrasmda: 

" Bu vergi 2731 sayılı kanunda yazılı hüküm 
ve usullere göre tarh ve tahsil olunur" denil
mesi bu hususta tereddüde yer bırakmamakta
dır. Zira 2731 sayılı kanunun birinci maddesi: 
"Aşağıda yazılı maddeler memlekete ithalle
rinde veva memleket içinde istihsal veya imalle
rinde, hizalarında yazılı miktarlarda istihlâk 
vergisine tabidir" diye başlamakta ve her mad
denin dahil olduğu tarife numara ve pozisyonile 
beher kilogramından almacak vergi miktarı 
karşılıklı olarak sıralanmaktadır. Ayni kanun 
hükümlerine göre vergiye tabi maddeleri mem
leket içinde istihsal ve imal edenlerden yalnız 
muamele vergisine tabi olmayan sınai müessese-

Maliye Encümeni Mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni %3 - XII - 1941 
Esas No. 3/409 

Karar No. 7 
Yüksek Reisliğe 
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ler bu vergi ile mükellef tutulamaz. Diğer istis
nalar arasmda ecnebi memleketlere ihraç edile
cek eşya ile iptidai maddesinden istihlâk vergi
si almmış bulunan yerli mamuller sayılmakta
dır. Vergi istihsal ve imalâtta muamele ver
gisi gibi tarh ve tahsil olunur; ithalâtmki 
Gümrük resmiyle birlikte almır. Bütün bu hü
kümlerin tafsil ve izahına girişilmiyerek ana ka
nuna atıf yapılması ve ana kanundaki esas ve 
usullere sadık kalınması fevkalâde zam ve tev-
silerin kâfffesini bir arada toplayan 3828 sayılı 
kanunun bir hususiyeti olarak kabul edilmek lâ
zımdır. 

B) 3828 sayılı kanunda istihlâk vergisiyle 
alâkalı zam ve tevsilerin yalnız ithalâtı şamil 
olanı benzin ve benzerleri hakkındaki 6 ncı mad
de hükmüdür ve "bu verginin gümrük resmiyle 
birlikte ve ayni usullere tevfikan tahsil olunaca
ğı" madde içinde tasrih edilmiştir. Bilindiği üze
re benzini İstihlâk Vergisine tabi tutan 2448 sa
yılı ayrı bir kanundur. 8 nci madde hükümleri 
yalnız ithalâta ait olsaydı - 6 ncıda olduğu gibi -
verginin gümrüklerde alınacağının işaretiyle ik
tifa olunabilir ve 2731 sayılı kanuna atıf yapıl
mazdı. 

C) 3828 sayılı kanunun 6, 7, 8 nci maddeler
le yanılan zamları mevcut stoklara teşmil eden 
muvakkat birinci maddesi vergiye tabi şevleri 
"Memleket içinde imal eden smai müesseseleri 
de ithalâtçı ve toptancılar gibi beyanname ver
meğe ve stokları için vergi ödemeğe icbar etmiş
tir. Bu da 8 nci maddenin imalata da şamil ol
duğunu gösterir. 

D) Bilhassa gümrük hasılatmdaki azalışı te
lâfi için istihlâk vergisinin matrahı genişletilir-
ken dahili imalatm 8 nci maddenin şümulü dı
şında bırakılmasına sebep, ve imkân tasavvur 
edilemez. İmalatm istisnası veva ithalâta karşı 
himayesi düşünüldüğüne delâlet edecek tek 
kelimeye ne mucin sebenler ne de encümen maz
batalarında rastlanmamıştır. Böyle bir hi
maye kanunun maksatlarına ve ticaret muah°de-
lerine aykm oldnfl-u gibi bazı kimselere müsteh
lik zararına açıktan menfaat temini demek ola
cakından veriri adaletine de uvmazdr. Kaldı ki 
mucin ssbenler mazbatasında 8 nci maddeye do-
kunulurken sadece bu ve^pinin satış fiatı ara
sında % 10 tutacak bir nisbette olduğundan bah
sedilmiş ve smai, iktisadi, sıhhi ihtiyaçlar naza
ra almarak hangi maddelerin vergi mevzuuna 

(S. Sa 

ithal edilmediği tasrih olunmuştur. 
E) Memleketimizde yapılabilen ve müstehliki 

köylü olan suni ipekle karışık bazı pamuklu 
mensucatın satış fiatmda mühim yer tuttuğu 
sonradan anlaşılması üzerine 8 nci maddede ya
zılı vergi nisbetlerinin indirilmesi düşünülerek 
bu madde 4040 sayılı kanunun 24 ncü maddesi ile 
tadil edilmiştir. 

Hulâsa: Yukarıda arzedilen sebepler dolayı-
siyle Encümenimiz 8 nci madde ile ihdas edilen 
mükellefiyetin gerek ithalata ve gerek dahildeki 
imalat ve istihsalâta şamil bulunduğu hususunda 
tereddüde mahal olmadığını kararlaştırarak 
maddeyi tefsire muhtaç görmemiştir. 

XXX 
Muvakkat birinci maddenin tefsiri talebine 

gelince: 
Bu madde 6, 7 ve 8 nci maddeler mucibince 

İstihlâk Vergisine yapılan zam ve tevsileri ayni 
esyanm ithalâtçı, tontancı tüccar smai müessese
ler elinde mevcut stoklarına da teşmil ederek 
stok sahiplerini 48 saat içinde beyanname ile 
mevcutlarını bildirmece mecbur tutmakta ve 
«Beyannamelerde yazılı eşya üzerinden 6, 7 ve 
8 nci maddelerde yazılı zam ve vergilerin tar
hı» için hüküm koymaktadır .Tefsir yoluyla ay
dınlatılması istenen cihet : Stoklara yanılacak 
bu bir defalık vergi tarhiyatmda, 2731 sayılı 
kanunun 2 nci maddesinin beşinci fıkrası ile 
konmuş bulunan muafiyetin cari olup olmıyacağı-
dır. Bilindiği gibi bu fıkra: «İthal veya dahilde 
imâl ve istihlâk sırasında vergiye tâbi olan 
maddeler esas iptidai maddeyi teşkil etmek 
üzere memleket dahilinde imal olunan eşya» yi 
istihlâk vergisinden istisna eder. 

İlk bakışta aslı vergiden muaf olan bir mad
denin o vergiye ait zam ve tevsilerden de muaf 
olması lâzmıgeleceği tarzında bir mülâhaza va
rit görülürse de muvakkat madde hükmünün 
hudut ve şümulü ile istisnanın mahiyeti tetkik 
edilince görülür ki: 

1) 3828 sayılı kanunun mucip sebepleri maz
batasında: «Zamma veya yeni mükellefiyete 
tabi tutulan bu maddelerin, kanunun meriyete 
girdiği tarihte mevcut stoklarının bu zam ve 
vergilerden azade kalması stok sahiplerine açık
tan bir menfaat teminini intacedeceği ci
hetle...» Verginin stoklara teşmil edildiği söy
lendikten sonra şöyle deniliyor: «Stoklardan 
dolayı tarhedilen vergiler, bazı kaza mercile-

5i : 62) 
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rince müstakil bir teklif mahiyetinde sayılarak, 
mümasil maddelerden alman verginin tahakkuk 
ve tahsil şekillerine tabi tutulmadığı cihetle 
stok vergilerinin tarh, tahakkuk ve tahsili hak
kında da muvakkat maddeye hüküm vaz'ı zaru
ri bulunmuştur.» 

Gerek bu izahat, gerek muvakkat maddenin 
yazılış tarzı stokların tabi tutulduğu bir defa
lık tarhiyata müstakil bir teklif mahiyeti ver
mektedir. 2731 sayılı kanun mucibince istih
lâk vergisi ile mükellef bulunmyan sınai mü
esseseleri dahi mevcut (iptidai madde, hali 
imalde ve mamul) stokları için beyanname ver
meğe mecbur tutan muvakkat madde hükümleri 
teklifin bu hususiyeti ile kabili izahtır. Stok 
vergisinde istisna gözetilmemesi bu mükellefiye
tin ihdası maksadına uygun olduğu gibi vergi 
adaleti hakımmdan da doğrudur. Zira muvak
kat madde verginin tarh, tahakkuk ve tahsili 
hakkında müstakil hükümler ihtiva etmeyip de 
2731 sayılı kanuna atıf yapsaydı, yani tefsiri 
istenen ikinci maddenin 5 nci fıkrasındaki istis
na hükmü stoklar için de cari olsaydı, Önce 
imal veya ithali sırasında istihlâk vergisi alın
mış iptidaî maddelerin stoklarını bu zam ve 
tevsilere tabi tutarak aynı maddelerin daha 
kıymetleri kıymetlendirilmiş bir şekli olan ma
mullerini muaf saymak icabedecektir. Kanun bu
na müsaade etmemiştir. 

2 — Bahsi geçen beşinci fıkra ile iptidaî 
maddesinden vergi alınmış yerli mamullere bah
şedilen muafiyet vergide mükerrerliğe meydan 
vermemek içindir. İstihlâk vergilerinin fiatlara 
eklenme yoluyla müstehlike intikali kolay oldu
ğundan aynı şeyden bir defa ham madde bir 
defa da mamul halinde vergi alınması muvafık 
görülmemiştir. Bu cihet gün gibi aşikâr olduğu 
gibi 3828 sayılı kanunda stoklara yapılan zam 
ve tevsii erin bu maksatla asla tearuz etmediği 

de meydandadır: Çünkü muvakkat madde hük
münce stoklardan alınacak olan ödenmiş bir 
verginin tekerrürü değil yeni ve munzam bir 
mükellefiyettir. Bu teklif yedinci madde ile il
gili stoklar için alınmakta olan verginin % 10 u 
nisbetindedir, beşinci fıkra muafiyetinden fay
dalanan mamullerin iptidaî madde halinde (it
hal veya imâl sırasında) vergileri ödenmiş ol
ması bu yüzde on nisbetindeki munzam teklif
ten istisnaları için bir sebep teşkil etmez. Ma
mul ve ham madde istihlâk vergileri, esasen 
bir kilo mamulde ne miktar iptidaî madde bu
lunduğu hesap edilerek ve teadül gözetilerek 
tesbit edilmiş olduğundan beşinci fıkraya dahil 
mamulleri diğer mümasilleri gibi vergisini öde
miş telâkki ederek onlar gibi zamma tabi tut
mak doğrudur. 8 nci madde ile ilgili stoklara 
gelince : Bu istihlâk eşyası ilk defa olarak 
înükellefiyet mevzuuna alındığından beşinci 
fıkradaki istisna ile zaten alâkalı değildir. 

Arzedilen sebeplere binaen Maliye Encüme
nimiz stoklara yapılacak bir defalık tarhiyat-
ta bahsi geçen beşinci fıkra ile mevzu muafiye
tin cari olamıyacağı kanaatine vararak muvak
kat maddenin de tefsirine mahal olmadığına it
tifak etmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye En. Keisi Bu M. M. Kâtip 
istanbul Rize Tokad 

A. Bayındır K. Kamu Cemal Kovalı 
Bursa Gazianteb izmir 

Dr. G. Kahraman A. Aksu K. Dursun 
Kayseri Kırklareli Kırşehir 

Ömer Taşçıoğlu Hamdi Kuleli 1. Özkan 
Kırşehir Malatya Malatya 
M. 8eyfeli M. N. Za-bcı N. Haydar 

Manisa Zonguldak 
F. Kurdoğlu Y. Ziya özençi 
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-Bütçe Encüm 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Mazbata No. 38 
Esas No. 3/409 

Yüksek 

Fevkalâde vaziyet dolayisiyle bazı vergi ve 
resimlere zam icrasına ve bazı maddelerin mü
kellefiyet mevzuuna alınmasına dair olan 3828 
sayılı kanunun sekizinci maddesiyle muvakkat 
birinci maddesi hükümlerinin hudut ve şümulü
nün tefsir yoluyla tayini hakkındaki Başvekâle
tin 11 - Xî - 1941 tarih ve 6/4986 sayılı tezke
resi İktisat, Gümrük ve İnhisarlar, Adliye ve 
Maliye Encümenleri mazbatalariyle birlikte En
cümenimize tevdi bııyuruîmakla Maliye Vekâ
leti namına Varidat Umum Müdürü hazır oldu
ğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

Tefsiri istenen maddelerden biri; kanunun 
sekizinci maddesi mucibince yeniden istihlâk 
vergisine tabi tutulan eşyanın memleket dahi
linde imalleri halinde dahi bu vergiye tabi olup 
olmıyacağmm tayini, 

Diğeri de; kanunun 6, 7 ve 8 nci maddelerin
de zamma tabi tutulan veya yeniden mükellefi
yete alman maddelerin stoklarmı vergiye tabi 
tutan muvakkat birinci maddesi hükmüne ithal 
veya imâl sırasında vergisi alınmış iptidaî mad
delerden imâl edilen eşyanın dahi dahil bulu
nup bulunmadığının tesbitine mütedairdir. 

Encümenimizce yapılan tetkikat neticesinde, 
diğer encümenlerin mütalâalarına tamamiyle iş
tirak edilerek 8 nci maddenin dahilde imâl edi
len eşyaya ve muvakkat birinci madde hükmü
nün de iptidaî maddesi ithal veya dahilde imâl 
sırasında vergiye tabi tutulmuş dahilî mamulât 
stoklarına da şamil olduğunu kanunî metinler 
vazıhan ifade etmekte olduğundan her iki cihe
tin tefsirine mahal olmadığına ittifakla karar 
verilmiştir. 

Bu karar ve kanaatin mesnetlerini kısaca 
arzedelim: 

I - Sekizinci madde ile vazedilen verginin 
dahildeki imalâta dahi şamil olduğunu müsbit 
deliller: 

A - Bu maddenin 2 nci fıkrasında (Bu vergi 
2731 sayılı kanunda yazılı hüküm ve usullere 
göre tarh ve tahsil olunur) denilmekte, 2731 

i Mazbatası 

13-1 -1942 

Reisliğe 
numaralı kanunun 1 nci maddesi ise (Aşağıda 
yazılı maddeler memlekete ithallerinde veya 
memleket içinde istihsal ve imallerinde hiza
larında yazılı mikdarlarda istihlâk vergisine ta
bidir) diye başlayan ibaresi ile istihlâk vergi
sinin dahildeki imalâttan dahi alınacağını sari-
han ifade etmektedir. 

Her iki maddenin bu pek açık metinleri kar
şısında 8 nci madde ile vazedilen verginin da
hilde imal edilen eşyaya şümulü olacağında te
reddüt etmeğe asla mahal olmamak lâzımgelir. 

Maddede vergi mevzuuna alınan eşyanın doğ
rudan doğruya zikir ve tadadı cihetine gidilmi-
yerek ithalât tarife numara ve pozisyonlariyle 
tayin edilmesinden tabii bir şey olamaz. Çünkü 
bu suretle bu eşyanın nevi ve çeşitleri daha 
kolaylıkla tarif ve tesbit edilmiş olacağı gibi 
verginin ithalâta dahi ait bulunması eşyanın bu 
şekilde tesbitini zaruri kılmıştır. Binaenaleyh 
vergiye tabi eşyanın ithalât tarife numaraları 
ile gösterilmiş olmasından bu verginin yalnız 
ithalâta inhisar edeceğini istidlal etmek tama
miyle yersizdir. 

B - 3828 numaralı kanunun muvakkat bi
rinci maddesi 6 nci, 7 nci ve 8 nci maddeler 
mucibince zamma veya yeniden mükellefiyete 
tabi tutulan maddeleri ellerinde bulunduran 
ithalâtçılar ve toptancılar ile beraber bunları 
imal eden sınai müesseseleri de beyanname ve
rerek vergi ile mükellef kılmaktadır. 

Dahilî mamulât sekizinci maddenin dairei 
şümulün girmemiş olsaydı bunları memleket 
içinde imal eden smai müesseselerin stoklarının 
dahi vergiye tabi tutulmalarına mahal ola
mazdı. 

C - Müstehliki köylü olan suni ipekle ka
rışık bazı pamuklu mensucatın 8 nci maddede 
yazılı vergi nisbetleri 4040 sayılı kanunun 24 
ncü maddesiyle tadil edilmiştir. Gümrük res
minin fazlalığı dolayısıyla dışarıdan ithali varit 
olmayan bu eşyanın ancak dahilde imal edilen
lere taallûku olan bu tenzil hükmü 8 nci mad-
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denin dahilî mamulâta dahi şümulü takdi
rinde bir mâna ifade edebilir. Dahilî mamu-
lât vergiye tabi olmasaydı tenzil bahis mevzuu 
olamazdı. 

îşte bu kanunî ibarelerin sarahatidir ki, 
Encümenimizi 8 nci madde hükmünün tefsire 
ihtiyaç göstermeden dahilde imal edilen eşyaya 
dahi şümulü olduğu karar ve kanaatma vardır-
mıştır. 

2 — Muvakkat birinci madde hükmüne ge
lince : 

Bu maddenin sarih metni 6 nci, 7 nci ve 8 
nci maddeler hükmünce yeniden vergiye veya 
zamma tabi tutulan maddelerin ticareti ile meş
gul olan ithalâtcdar ile bunları memleket 
içindeki sınai ve ticari müesseselerden muba
yaa ederek satan toptancıları ve bunları imal 
eden sınai müesseseleri ellerinde mevcut bulu
nan malları beyanname ile bildirmeğe mutlak 
surette mecbur tutmakta ve verginin tarh ve 
tahsili hakkmda müstakil hükümler vazetmek
tedir. 

Tefsiri istenilen cihet, bu madde mucibince 
stoklardan vergi alınırken 2731 sayüı istihlâk 
Vergisi Kanununun ikinci maddesinin (İthal 
veya dahilde imal ve istihsal sırasında vergiye 
tabi olan maddeler esas iptidaî maddeyi teşkil 
etmek üzere memleket dahilinde imal olunan 
eşya) diye yazılı beşinci fıkrasiyle tesis edilen 
muafiyetin bu stoklar için de nazarı itibare alı
nıp almamıyacağmm tayinidir. 

Muvakkat birinci maddenin ibareşindeki 
ıtlak ve sarahat böyle bir muafiyete yer verme
diği gibi maddenin bilhassa beşinci fıkrası ki 
(6 nci, 7 nci ve 8 nci maddelerde münderiç eş
ya ve mevaddı memleket içinde imal eden sınai 
müesseseler 2731 numaralı kanun mucibince bu 
vergi ile mükellef bulunmasalar dahi yukarıda
ki fıkraya göre beyanname vermeğe ve bu be-
yannameve gerek iptidai madde halinde, gerek
se mamul halde bulunan ve gerekse hali imalde 
olan eşya ve mevaddın kâffesini ithale mecbur
durlar) diye muharrerdir. Her türlü tereddüdü 
izale edecek bir vuzuh ile iptidai maddesi, vergi 
vermiş olsun olmasın, bu kanun mucibince ver

giye tabi bütün mamul stokların muvakkat 
madde hükmüne dahil olacağını göstermektedir. 

Filvaki teklif adaleti ve mantık da bunu 
âmirdir. Çünkü 2731 numaralı kanunun tesis 
ettiği muafiyet, verginin evvelâ hammaddeden, 
sonra mamulünden alınmasına mâni olmak 
gayesine matuftur. Halbuki muvakkat birinci 
madde hükmünden böyle bir mükerrerliğe im
kân tasavvur edilemez. Mamulün iptidai mad
desi yeni vazedilen vergiyi veya zammını öde
memiştir ki mamulünden vergi alındığı takdir
de iki defa vergi alınmış olması düşünülsün. 
Bilâkis muafiyetin bu gibi mamullere şümulü 
halinde verginin fiyatlara hemen inikası dola-
yisiyle müstehlikin ödeyeceği fazlalık - ki ver
gidir - Hazinenin zararına olarak mahdut kim
selerin müstefit olmasına yol açacağı gibi ham
madde stoklarının vergiye tabi olmaları karşı
sında mamullerinin muafiyeti vergide adalet ve 
müsavat prensibine de uygun olmayan bir vazi
yet ihdas etmiş olacaktı. 

Bu suretle diğer Encümenler gibi Encüme
nimiz de maddeyi vazıh ve tefsire muhtaç görme
miştir. 

Keyfiyet Umumî Heyetin tasvibine arzedil-
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 

1. Eker 
Kâtip 
İstanbul 

F. Öymen 
Bursa 

Fazlı Güleç 
Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Gümüşane 
D. Sakarya 

istanbul 
8. Uraz 

Kırklareli 
B. Denker 

Sivas 
Remzi Çiner 

Reis V. 
Kastamonu 

T. Coşkan 

Antalya 
N. Esad Sümer 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 

M. M. 
Muğla 

H. Kitaba 
1 

Bolu 
C. Said Siren 

Bursa 
A. Nevzad Ayaş 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
Mükerrem Karaağaç R. Ünlü 

Kayseri 
F. Baysal 

Muş 
Ş. Ataman 

Yozgad 
A. Sungur 

Kayseri 
Suad H. Ürgüblü 

Samsun 
M. Ali Yürüker 

Yozgad 
S. t çöz 
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