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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum * 
Bize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, is

tanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi inşaatı hak
kındaki sözlü sorusuna, Millî Eğitim Bakanı 
cevap verdi. 

İstanbul Milletvekili Mim Kemal öke'nin, 
hastanelerdeki doktorlardan resmî görevlerini" 
istismar ve suiistimal edenler olup olmadığına 
dair olan sözlü sorusuna, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı cevap verdi. 

Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'nın, Ada
nandaki petrol çalışmalarının sonucu hakkında
ki sözlü sorusu ile, Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü Genel Müdürlüğünün Türk petrolle
rini işletmek için dışardan müşteri arama yet
kisi olup olmadığına, Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsünün, petrol üzerindeki çalışmaları ve 
istihsal edilen petrolün miktarı hakkındaki sözlü 
sorusuna, Ekonomi ve Ticaret Bakanı cevap 
verdi. 

Tokad Milletvekili Cemal Kovalı'nın, Ameri
kan yardım kredisiyle getirilecek tarım alât ve 
m akmalarına dair olan sözlü sorusuna, Tarım Ba
kanı cevap verdi. 

Afyon Karahisar Milletvekili Hasan Dinçer 'in, 
Y. M. C. A. dersanelerinde verilen çay hakkın
daki sözlü sorusuna da Millî Eğitim Bakanı cevap 
verdikten sonra Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Siberya'da vefat eden Binbaşı Bilâl'in eşi 

Hikmet Ateşyavuz'un dul maaşı hakkındaki Di
lekçe Komisyonu raporu, Millî Savunma Komis
yonuna verildi. 

Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregirin, 
431 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin yorumlan-

Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın, 
Çağlayık Barajı ile Çatalağzı Santrali ve Zon
guldak Limanı hakkındaki sözlü sorusu, Ekono
mi ve Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 

Manisa Milletvekili Kâmil Coşkunoğlu 'mm, 
bağ mahsullerimizin ihracat durumu hakkındaki 
yazılı sorusu, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir. 

Maraş Milletvekili Emin Sosyal'm, öğretmen 
yetiştirme durumu ve Millî Eğitim Bakanlığı 

ması hakkındaki Başbakanlık tezkeresini kabul
lendiğine dair olan önergesi okundu. 

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra teklif 
olunan yorum fıkrası kabul edildi. 

Büyük Millet Meclisi 1949 yılı Ocak ve Şu
bat ayları hesabı hakkındaki Meclis Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu raporu okundu. 

Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1945 
malî yılı Hesap ve Bilançosunun onanmasına dair 
olan Kanun, kabul olundu. 

Hatay İli içindeki Belediye ve Köy İdareleri
nin Hazineye geçen borçlarının affı hakkındaki 
Kanun, kabul edildi. 

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünün 
Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair olan Kanun, kabul 
olundu. 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1836 
sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 2 nci maddesi
ne dört fıkra eklenmesi hakkındaki Kanun, ka
bul edildi. 

Yüz yirmi milyon liralık iç istikraz akdine 
dair olan Kanun, kabul olundu. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hak
kındaki 1.715) sayılı Kanuna ek Kanun, kabul 
edildi. 

Gümrük Kanunu da kabul olunduktan sonra 
4 . V . 1949 Çarşamba günü saat 14,30 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Tunceli Milletvekili 

F. F. Düşünsel Necmeddin Hakir Sılan 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

S. Koksal 

merkez kuruluşu hakkındaki sözlü soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 

Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'in, 
gezici mahkemelerin durumu hakkındaki sözlü 
soru önergesi, Adalet ve Tarım Bakanlıklarına 
gönderilmiştir. 

Çanakkale Milletvekili Ali Rıza Kırsever'in, 
Üsküdar ile Beykoz arasındaki yola dair olan ya
zılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderil
miştir. 

Sorular 

- 9 2 -



B : 80 4.5.1949 0 : 1 
Maraş Milletvekili Emin Soysal'in, Avrupa'- Maraş Milletvekili Emin Soysal'ın, okulları-

daki talebelerimizin kontrolü ve teftiş işi ile Su- mızda ekonomik eğitime ne derecede yer verildı-
na Kan ve idil Biret 'in yetiştirilmesi hakkındaki ğine dair olan sözlü soru önergesi. Millî Eğitim 
sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına Bakanlığına gönderilmiştir. 
gönderilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleş

mesiyle buna bağlı protokollerin onanması hak
kında Kanun tasarısı (1/546) (Ulaştırma Ko
misyonuna) ; 

2. — Türkiye ile Çekoslovakya Ticaret ve 
ödeme Anlaşmaları ile eklerinin yürürlük süre
lerinin bir ay uzatılması hakkında Kanun tasa
rısı (1/545) (Ticaret Komisyonuna); 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Afyon Karahisar seçim bölgesinden yoklama 

yapılmaya başlandı) 

4. — BAŞKANLIK DÎVAÜ 

1. — Denizcilerin ücretli izinleri hakkındaki 
72 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin, 

Gemi adamlarının sağlık^ muayeneleri hak
kındaki 73 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleş
mesinin, 

Gemi aşçılarının mesleki ehliyet diplomaları 
hakkındaki 69 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin, 

Gemilerde iaşe ve sofra servisi hakkındaki 
68 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin, 

Gemilerde tayfaya tahsis edilen yerler hak
kındaki 75 sayüı Milletlerarası Çalışma Sözleş
mesinin, 

Usta gemici ehliyet şahadetnameleri hakkın
daki 74 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşme-

3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Kesinhesap Kanunu tasarısı (1/547) (Sayıştay 
Komisyonuna); 

önerge 
4. — Balıkesir Milletvekili Emimîttin Çelik-

öz'ün, Orman Kanununa ek 3444 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin yorumlanmasına dair öner
gesi (4/155) (Tarım, içişleri, Adalet, Millî Sa
vunma, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

BAŞKAN — Çokluk hâsıl oldu. Gündeme baş
lıyoruz.. 

riN KAMUTAYA SUNUŞLARI 

sinin, 
Ücretli yıllık izinler hakkındaki 52 sayılı 

Milletlerarası çalışma Sözleşmesinin onanması
na dair olan kanun tasarılarının geri verilmesi 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/369) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
18 . V I I I . 1948, 10. X . 1948 tarihli ve 

6/2829, 6 - 3452 sayılı yazılarımızla sunulmuş 
olan ve ilişik listede adları yazılı bulunan yedi 
adet kanun tasarısı ile ilişiklerinin geri gönde
rilmesine müsaade buyurulmasını saygılarımla 
rica ederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

BAŞKAN — Bu tasarıları geri yeriyonu. 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 14,80 

BAŞKAN. — Başkanvekili Baif Karadeniz. 

KÂTİPLER : Baid Koksal (İsparta), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 

«•» ı— 

3. — YOKLAMA 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Ankara Milletvekili Emin Halim Er-
pun ve İzmir Milletvekili Ekrem Oran*m, Be
lediye Gelirleri Kanununun 22 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/156) [1] 

&A.ŞKAN — İkinci müzakeresidir. Madde
lere geçiyoruz. 

Belediye Gelirleri Kanununun 22 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun 22 nei maddesi aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmiştir: 

Madde 22. — Aşağıda yazılı ölçü, tart ı 
ve ölçeklerin 1782 sayılı ölçüler Kanunu ve 
tüzüğü hükümlerine göre her yıl Belediyeye 
damgalattırılmadı karşılığında aşağıdaki resim
ler alınır : 

A) 
B) 

C) 

D) 
E) 
F) 

G) 

H) 

Gramların beher parçasından 
50 kiloya kadar beher tartı aletin
den 
50 kilodan yukarı beher 50 kilo ve 
küsuru için 
Oturak terazilerden 
El terazilerinden 
Her çeşit basküllerden ve çeki
lerden 
Mayiat ve diğer hacım Ölçülerinin 
her parçasından 
Uzunluk ölçülerinin her parçasın
dan 

K. 
5 

50 

20 
50 
20 

200 

' 5 

10 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Btmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Maddeyi kabul edenler.. Btmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

[1] Birinci görüşülmesi 77 nci Birleşim tu-
tctnağtndadır. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun esası açık oya konulmuştur. Onun 
için bu kanunu da açık oyunuza sunuyorum. 

2. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban ve 
Dr. Adnan Adıvar'ın, İstiklâl Mahkemeleri Ka
nunu ile tadil ve eklerinin yürürlükten kaldırıl
ması hakkında Kanun teklifi ve İçişleri ve Ada
let komisyonları raporları (2/109) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir, madde
lere geçiyoruz. - -. 

İstiklâl Mahakimi Kanunu ile tadillerinin yü
rürlükten kaldırılması hakkında 

MADDE 1. — 31 Temmuz 1338 tarihli ve 
249 sayılı İstiklâl Mahakimi Kanunu ile bu 
nun tadili hakkındaki 13 Şubat 1926 tarihli 
738 sayılı Kanun ve adı geçen kanunun 3 ncü 
maddesinin (C) fıkrasını değiştiren 29 Mayıs 
1926 tarihli 868 sayılı Kanun yürürlükten kal-
dunim içtir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

3. — Gelir Vergisi Kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/171) f2] 

BAŞKAN —• Gelir Vergisinin geçici 3 ncü 

[1] Birinci görüşülmesi 77 nci Birleşim tu-
tanağındadır, 

[2] 147 ye ikinci ek sayılı basmayazı tutana
ğın sonundadır. 

— 94 — 
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maddesi hakkında Komisyon raporu vardır, onu 
okutuyorum. 

(Geçici Komisyon • raporu okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 
var mı? 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş
lar, Yüksek Kamutayca tekrar tetkik edilmek 
üzere komisyona havale buyurulan muvakkat 
üçüncü madde üzerinde komisyon tekrar durdu. 
Meriyet tarihi 1951 olarak veya 1950 olarak katı 
teadüle istinat ettirilmek suretiyle karargir ol-
mıyan bu hâdisede hizmet erbabı için 1950 değil 
1951, kazanç erbabı için 1950 senesinde olmak 
üz£re kabul etmiş bulunuyor. Bir de bunun ne
ticesi intikal devresinde % 25 yani 1951 sene
sinde % 25 zammedilerek hem pisikolojik nem
de malî cepheden doğru olmıyacağını raporda 
okunduğu veçhile izah ederek bu maddenin 
kalkmasını ele aldı. 

Arkadaşlar; gerekçede Maliye Bakam şu 
esaslara dayanarak elimizde mevcut, beyanna
meye tâbi olanlarla, beyannameye tâbi olacak
ların esnaf, gezginci, mütaahhit ve diğerlerinin 
nihayet verdikleri Kazanç Vergisiyle Gelir Ver
gisinden verecekleri miktarlardan, bir hesaba 
dayanarak, 100 milyon lira açık olacağını izah 
etmiştir. 1951 senesindeki Gelir Vergisinin müs-
tenidatmı komisyona izah etti. Komisyon bu 
söz ve vesaiki ihtiyat kaydı ile izah ediyor. 

Sayın Maliye Bakanı bizzat hazır buluna
rak, kendi elemanları, uzmanları ile, bütün ve
saiki getirerek bu hesapları vermiştir. Elde, 
geçmiş Etenelere ait hesaplar mevcuttur. Fakat 
Komisyon buna karşı şu cevabı veriyor; Mali
yenin ihtiyatı olarak gösterdiği hesaplar arta
bilir, tahavvül ve tezayüt edebilir, fazla tahsi
lat olabilir. Beyanname verenlerin, fazla gelirle
ri için beyanname vermek suretiyle daha fazla 
vergi verebilecekleri için daha fazla tahsilat 
olabilir. Serbest meslek erbabı da biraz fazla 
verebilir. Komisyon gerekçesinde kanun tekni
ğine de uygun değildir diyor. Çünkü gelecek 
senelere sâri bir hükmü ihtiva ediyor diye muh-
temelât ve mücerredata istinadetmek suretiy
le bilhesap 1951 senesinde tahakkuk edecek olan 
ve olması ihtimali mevcut delillerle meydana 
çıkan 100 milyon lira açığı kapatmak için hiç 
bir sebep göstermeden bu maddenin kalkması
na ekseriyetle karar veriyor. 

1949 0 : 1 
Evvelâ gelecek senelere sâri ve şâmil bir ka

nun olmazsa niçin memurlar hakkında kazanç 
erbabı gibi aynı hükmü koymuyorlar? Biliyor
sunuz ki bu kanunun tatbikında memurlardan 
Gelir Vergisi ile % 50 nispetinde bir indirme 
olacaktır. Bu düşünce ile memurlar hakkında 
1950 senesinde bunun tatbikini kabul etmiyor. 
Halbuki, 1950 senesinin kazançlarını, kazanç er
babı hakkında tatbik ediyor Memurları bir se
ne sonraya bırakıyor, işte gelecek senelere sâri 
ve şâmil olan bu kanunu kabul ediyor. Fakat bu, 
kanun tekniğine uymaz diyerek gelecek senelere 
sâri, diye % 25 bir zam doğru değildir demeek 
tezat olmaz mı? 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Anlaşılmıyor. 
HULUSİ ORAL (Devamla) — Anlaşılır 

efendim, İşlerine gelmediği için anlaşılmıyor. 
diyorlar. Dikkat buyururlarsa işin içinde bu
lunanlar çok iyi anlarlar. 

Aslında teadül olmıyan Bütçe mülâhazası ile 
yine Komisyon tarafından memurlar hakkında 
lehe kuUanmıyarak aleyhe 1950 senesinde Kazanç 
Vergisini kabul eden Komisyonumuz, teadülün 
bir cephesini ayırdıktan sonra, 1951 senesinde 
vâki olacak herhangi bir adaletsizliğin kanunun 
teknik cephesine uygun olmadığını ileri sürü
yor. Bendeniz burada bir za'fi telif olduğunu gö
rüyorum. Bu yapılmalı mı, yapılmamalı mıdır 
arkadaşlar? Hepimiz bu hususta çok hassasız. 

Vergi usullerinin, vergi kanunlarının şimdi
ye kadar vatandaş üzerinde yapmış olduğu acı 
tesisler vardır. Vergi hukukunda, vergi ahlâ
kında vergi cezasında memlekette bir hoşnut
suzluk vardır. Elbette zam denilen şey bir ku
ruşluk vergi bile olsa, her vakit reaksiyon ya
par, aksülâmelle karşılaşırız. Bu, muhakkak-
tir. Bir kuruş zam ve vergi hiçbir kimse tara
fından iyi olarak ele alınmaz ve daima iyi kar
şılanmaz. 

Ama, unutmıyalım ki, henüz yarının meçhul 
ve köprü başı mahiyetinde büyük hâdiselerle her 
an karşı karşıya gelebilecek olan bir durumda 
bulunan Türkiye'nin de. bugünkü vergi sistemi 
içerisinde, nihayet senelerin verdiği netice göz 
önünde dururken, yarın, 51 senesinde mükelle
fin hüsnüniyetine dayanarak (ki şimdi gelecek
tir Usul Kanunu), yalnız onların beyanına daya
narak ve inanarak verdiği beyanla gelir almak 
mecburiyetinde kalacak olan Devlet Hazinesinin 
mecburiyetinde kalacak olan Devlet Hazinesi-

- 9 6 -
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nin, mümessili bulunan Maliye Bakanlığının 
acaba maddi delillere istinat ederek yüz mil
yon lira açığı ortaya koymuş iken ve başka bir 
yol bulamadığını izah etmiş iken bunun aksine 
de ikinci bir vesikai kanuniye ile elde mevcut 
delâille bunun telâfisi mümkündür diye, im
kânla ölçüp, maddi deliller gösterip ,1951 sene
sinde tahsil edilecek vergilerin, 1950 senesinde 
beyannameleri verilmek sureiyle tahsil zamanın
da bu miktarı bulamayarak bir Varlık Vergisi 
ile gelmek mecburiyetine kadar sürüklenecek 
olan Bakanlığın intikal devresindeki bu duru
mu, sırf psikolojik cephesinden telâfi etmeye 
kalkmak, kanaatimce doğru değildir, komisyo
nun mütalâasını topyekûn mevcut şartlara ve 
duruma uymadığı kanaatindeyim. Bendeniz de 
zammı sevenlerden olmamakla beraber bir za
ruretin ifadesi olduğuna inananlardanım. Onun 
iein bu maddenin tamamen kaldırılması, ne iler
deki adaletsizliği telâfi edecektir, ne de kabul 
ettiğimiz memur* ve müstahdemler maddesinde
ki açık olarak görünen adaletsizliği kaldırmış 
olacaktır. Bendeniz Sayın Maliye Bakanının 
şüphesiz ki; Hükümetin noktai nazarını izah 
buyuracaklarından eminim. Büyük tehlikelere 
ve mevcut alışkanlığın icabı olarak geleneklerle 
tatbik ettiğimiz verginin birden bire düşerse 
ağır bir durumla karşılaşmamak için her feda
kârlıkla göğüs gererek, her şeyi bilhassa teh
like anlarında veren milletten bilhassa bu Gelir 
Vergisi erbabından % 25 lerin 1951 senesi için 
alınmasının yerinde olacağı ve komisyon rapo-
porunun reddi kanaatiyle neticenin takdirini 
Yüksek Kamutaya terkediyorum. (Ret re1 ses
leri). 

BAŞKAN — Muammer Alakant, 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) —• Arka

daşımız Hulusi Oral; komisyonun % 25 fazla 
tahsilat yapılmaması hakkındaki kararının doğ
ru olmadığını iddia ediyorlar, bunun reddini 
istiyorlar. Halbuki arkadaşlar, daha evvel de 
arz ve izah ettiğimiz gibi, komisyon ve Meclis
te günlerce ve haftalarca Gelir Vergisi nispet
lerinin tâyini için uğraşıldı, çalışıldı. En adaletli 
olduğuna Büyük Meclisin çoğunlukla karar ver
diği nispetler, bu geçici maddenin bu t'ıkrasiyle 
birden bire değişiyor ve % 25, zam ve ilâve 
ediliyor. Halbuki, bütün iktisat tarihinde gö
rüyoruz ki, Gelir Vergisi tatbikatında evvelâ 
az nispetlerle vergi tarhedilir ve ondan sonra 
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tedricen Gelir Vergisi nispetleri yükseltilir. 
Yoksa Hükümetin teklif ettiği gibi ev-

•velâ en yüksek Gelir Vergisi tatbik edilir ve 
mütaakıp senelerde varidat fazla olursa bu nis
petler indirilir, değil. Komisyon burada hak ve 
adaletin ve ekonomik icapların tercümanı ola
rak yerinde, uygun bir karara varmıştır. Ben-
denizce komisyon bu görüşmede çoğunluğun za
hir olan fikrinin, hissiyatının tercümanı olmuş
tur. Komisyonun bu raporunun kabulü, zaten 
mevcut olan zorlukların bir kısmını azaltacak, 
malî tarihte teessüs etmiş olan ananelere uygun 
bulunmuş olacaktır. Bunu çok güzel ve yerin
de bir karar mahiyetinde görüyoruz. Takdir 
Yüksek Meclisindir. 

BAŞKAN — Belediye Gelirleri Kanun tasa
rısına oy vermiyen arkadaş varsa lütfen oyla
rını versinler. Oy toplama: muamelesi bitmiştir. 

MALİYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Muhterem arkadaşlar, Gelir 
Vergisinin zamma mütaallik maddesi, Gelir 
Vergisi tasarıları Büyük Meclise tevdi edildiği 
günden itibaren esaslı münakaşa mevzuu olmuş
tur.. Gerek Meclis içinde gerek Meclis dışında, 
yeni bir vergi sistemine gidilirken, zamla 
gidilmesinin mükellef psgolojisinde fena tesir
ler yaratacağı iddia edilmiştir. Bir bakıma gö
re bu iddia haksız addedilemez. Yalnız arkadaş
lar biz, vergi sahasında espirisi, tekniği, hü
viyeti bakımından tamamen yeni bir sisteme 
gidiyoruz, büyük bir ıslahat yapıyoruz. Böy
le bir ıslahata giderken bunun ne kadar na
zik olduğunu da müdrikiz. Gelir Vergisinin 
ne netice vereceğini, bu yeni vergilerin ne va
ridat sağhyacağını katî şekilde tesbit etmenin 
bugün için imkânsız olduğu da bir vakıadır. 
Yaptığımız ıslahatın maksadı ve mânası, umumi 
şekilde bir vergi tahfifine gitmek değil, bugün 
mevcut olduğunu kabul ettiğimiz vergi adalet
sizliğini ortadan kaldırmaktır. Yani Gelir Ver
gisinde bugünkü şartlar içinde bütün mükellef
lere şâmil geniş bir vergi tahfifine gidiliyor 
gibi bir zihniyet hiçbir zaman yer bulmamalı
dır. Gelir Vergi si bizaz evvel işaret ettiğim 
gibi teklif adaletini sağlamıya matuftur. Bu 
böyle olmakla beraber mevcut rejimdeki ada
letsizliği izale maksadiyle bir kısım mükellef 
zümrelerini vergi yekûnunda geniş tahfifler 
yapılmıştır. Elimizde mevcut Mütehassıs ele
manlarımızın hazırladığı hesaplara göre Gelir 
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Vergisinden bilhassa hizmet erbabı vergileri 
dolayısiyle, 120 - 130 milyon lira civarındadır. 
Bu malûm, yüzde yüz hesaba istinat eden bir 
neticedir. Bnna mukabil bu derece kesin hesa-
saba istinat etmemekle beraber bu verginin 
verimini artırması muhtemel olan bâzı faktör
ler de vardır. Fakat bu faktörleri yüzde yüz 
katiyetle hesap etmek mümkün değildir. 

; Buna rağmen bu faktörleri de gene elimiz-
defki imkânlar nispetinde hesaplıya/biliyoruz. 
Karma Komisyonda gerek 'bendenizin ve ge
rekse mütehassıs arkadaşlarımın verdiği iza
hattan şu neticeye varılmıştır. Kazanç, Buhran, 
Muvazene ve Hava Kuvvetlerine yardım vergi
leri manzumesinden 1948 senesi tahsilatı 400 
milyon lira civarındadır. Demek ki, bu dört 
vergi manzumesinin bize sağladığı varidat 400 
milyon liradır. Yeni sistemde tarifenin inmesin
den mütevellit ve yalnız hizmet erbapları zavi
yesinden kayıplar 120 - 125 milyon liradır. Bu
na mukabil mevzu ve mükellefiyet farklı bir 
sisteme girmiş olduğumuz için bunun bize 
sağlıyacağı fazla varidat da mevcuttur. Bu ek
siliş ve çoğalışların muhassalası olarak 
Gelir, Kurumlar ve Esnaf vergisinden 
elde edilecek varidatı yekûnun 300 mil
yon lira olaralk hesaplıyoruz. Demek ki, yeni 
girdiğimiz sistemle, bugün elde etmekte oldu
ğumuz 400 milyon liraya mukabil 1951 de 300 
milyon lira veya biraz aşağı veya biraz yukarı 
'bir varidat temin etmek vaziyeti vardır. Bu 
şartlar dâhilinde ve mesuliyeti deruhde ötmiş 
ıbir arkadaşınız sıfatiyle şunu Yüksek Meclisini
ze arzetmek isterim. Bu kadar büyük, 100 mil
yon liralık ıbir riskin bidayette nazarı itibara 
alınması zaruridir. O itibarla Hükümetin tek
lifi ilk «ene için Gelir Vergisine % 25 zam yapı
larak, gediğin imkân nispetinde doldurulması
na matuftur. 

Bu suretle 360 - 370 milyon civarında bir 
varidat temin etmek mümkün olabilecektir. 
Filhakika nöyle esaslı bir vergi reformu yapı
lırken 15 - 20 milyon civarında bir fedakârlığa 
gidilebilir. Fakat bu fedakârlık, bütçeye esaslı 
surette müessir olacak "bir miktara, 100 milyon 
gibi mühim bir rakkama yaklaştığı zaman ted
birini evvelden derpiş etmek zaruridir, 

Arkadaşlarımın ileriye sürdükleri mütalâa
lar gudur; deniliyor ki, Gelir Vergisinin mev-
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zuu genişliyor ve siz Maliye Bakanlığı, ihtiyat
lı davranmaktasınız, tahminlerinzde fazla ihti
yat gösteriyorsunuz. 

Arkadaşlar, bizim yaptığımız tahminler aşa
ğı yukarı bir hesaba istinat ettirilmektedir. Fa
kat arkadaşlarımız tahminlerinde ise münferit 
hâdiseri ele almaktadırlar. Muayyen bir hesaba 
istinat etmemektedirler. 

İleri sürülen ikinci mütalâa şudur; memle
kette bir vergi reformu yapmış olduğumuza göre 
başlangıçta % 25 zammın alınması pisikolojik ba
kımdan menfi tesir yapar. 

Arkadaşlar hattı zatında anlaşamadığımız bir 
nokta vardır. Bizim kanaat ve görüşümüze göre 
burada bir vergi zammı yok; yeni tarife üzerin
den kademeli bir tatbik vaziyeti vardır. 

Bilfarz hizmet erbabının adedi 500 bine baliğ 
olmaktadır ve bize 267 milyon lira bir varidat 
«ağlamaktadır. Yeni sistemde, % 25 zamla dahi 
bu mükellef zümresinin vergi yekûnu da bugün
küne nispetle geniş bir hafifleme hâsıl olacaktır. 

Binaenaleyh bu, zam şeklinde değil, fakat 
mevcut bir vergi sisteminden yeni bir vergi sis
temine girerken Devlet masrafları göz önünde 
tutularak kademeli bir vergi tatbik yoluna git
mek demektir, bunun mânası böyle anlaşılmalı
dır. Komisyon ekseriyetiyle bu mevzuda birleşe-
mediğine esef ederim. Memleket menfaati bakı
mından, bugünkü farkları ve imkânları göz önün
de tutmak ve bu muvakkat maddeyi yüzde 25 
zamla, kabul etmek zarureti vardır. 

Arkadşlar diyorlar ki, % 25 zam psikolojik 
değildir. Fakat sorarım size, bugünkü hesaplar 
neticesinde böyle bir gedik mevcut iken ve bütçe 
masraflarımızı birdenbire geniş mikyasta tenzil 
etmek bugünkü şartlar dâhilinde kolay değil 
iken bu gediği açık bırakmak netice itibariyle 
1951 Büyük Meclisi yeni bir zamla karşılaştır-
mıyacak mıdır ? O zaman yeni bir zam yapmak 
yeni bir külfet yüklemek demek olacaktır. Ve 
a,sıl o vakit psikolojik bakımdan menfi tesiri 
görülecektir. Çünkü onlar şimdiden fazla olarak 
ellerine geçecek miktarı bir hak olarak telâkki 
edecekler, fakat bizim gördüğümüz şartlara göre 
o gün böyle bir zam yapılması zaruri olacağı 
için onu yeni bir külfet telâkki edeceklerdir. Ben
ce psikolojik bakımdan asıl bu tehlikelidir. Bu-

ı nün yeni gireceğimiz Grelir Vergisi sisteminin 
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muvaffakiyet tatbiki bakımından esaslı bir engel j 
olacağı kanaatindeyim. 

Takdir Yüksek Meclisindir. 
VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Muhterem ar

kadaşlar, geçici üçüncü maddenin birinci konu
şulması yapılırken ben de bâzı arkadaşlarımız 
gibi 1951 senesinde gerek hizmet erbabının Gelir 
Vergilerine, gerek 1950 senesindeki muamelele
rinden mütevellit kazançları itibariyle, mükellef 
olan vatandaşların verecekleri Gelir Vergisine 
% 25 zam edilmesinin doğru olmıyacağını arzet-
miş ve bir önerge vermiştim. Bu önergem nazarı 
itibara alınarak komisyona gönderilmişti. Ko
misyonun müzakerelerine ben de katıldım, rapo
ru da şimdi okundu. Görülüyor ki, Komisyon 
Kamutayın büyük bir çoğunluğunca kabul edilen 
önergeleri muafık görmüştür. Yeni bir vergi sis
temini kabul ettiğimiz şu sırada bu verginin 1951 
de % 25 zam ile alınacağı hakkında bir hüküm 
koymak suretiyle gerek kazanç erbabı, gerek hiz
met erbabı, ve gerek serbest meslek erbabı olsun 
türlü katagoriye mensup ojlan mükelleflerin 
ümitle bekledikleri bu yeni vergi sistemine kar
şı ruhlarında tehassül edecek bir infialin, bir 
aksülâmelin bu vergi sisteminin muvaffakiyetle 
tatbik olunmasını engelleyici mahiyette olduğunu 
teemmül ederek şimdi okunan raporunda da uzun 
uzadıya izah edildiği üzere Gelir Vergisinin 1951 
senesinde % 25 zam ile alınmasını komisyon da 
uygun görmemiş ve geçici 3 ncü maddenin kal
dırılmasını toplantıda bulunan arkadaşlardan 
birkaçının muhalefetine rağmen çoğunlukla ka
bul etmiştir. 

Vâzıı kanun memleketin malî ihtiyaçlarını na
zarı itibara alarak vergi nispet ve miktarlarında 
zaruri olan zamları, gerek bir Milletvekilinin 
önergesi üzerine, gerek o fevkalâde zamanların 
tahaddüs ettiği vakit Maliye Bakanlığı mesuliye
tini deruhde etmiş olan bir arkadaşımızın ve ikti
dar da bulunan Hükümetin teklifi üzerine zam
lar yapmak kudretine her zaman maliktir. 

Daha henüz 1949 senesinde bulunuyoruz, 
1950 senesi gelecek, hizmet erbabı bu Gelir Ver
gisi nimetlerinden istifade edemiyecek, yine ge
çen senelerde olduğu gibi Kazanç Vergisi nis
petleri dâhilinde vergilerini Ödiyecekler. Tica
ret erbabı da 1949 senesindeki muamelelerinden 
mütevellit olan Kazanç Vergilerini 1950 sene
sinde ödiyeceklerdir. Ancak 1951 senesi girdiği 
zamandadır ki, hizmet erbabı bu Gelir Vergisi-
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nin nimetlerinden istifade edeceklerdir. Ticaret 
erbabı da yine Gelir Vergisinin kendilerine tah
mil ettiği vergileri ödemeye başlamış olacaklar
dır. 

Maliyemizin şimdiden böyle 1,5 sene sonra-
ye mâtûf bir zamanda, vergilerde azınlık 
oleacağı ihtimalini derpiş etmesini komisyon gi
bi ben de şahsan lüzumsuz ve mahalsiz görüyo
rum. Bu türlü tereddütlü düşüncelere hiç lü
zum ve hiç mahal yoktur. Biraz da ben rakam 
vereyim: Maliye Bakanı şüphesiz mesul durum
dadır, maliye Hazinesinin önümüzdeki seneler
de alacağı vaziyeti düşünmek vazifesiyle mü
kelleftir. Komisyonda da Maliye Bakanlığının 
mütahassıs elemanları bâzı rakamlar vermişler
dir. Verdikleri rakamlara göre şöyle hesap et
mişlerdir. 1951 senesinde alacağımız Gelir Ver
gisi ile Kurumlar ve Esnaf Vergilerinin yekû
nu 300 milyon raddelerinde olacaktır. Buna mu
kabil halen tahsil edilmekte olan Kazanç Ver
gisi tutarı 370-390 milyon arasındadır, şu hal
de arada 90 milyon liralık bir fark husule gele
cektir dediler. Bu 90 milyon liralık farkı şim
diden karşılamak ihtiyaciyle geçici 3 ncü mad
deyi teklif etmişlerdir. Şüphesiz maliyenin Va
ridat Genel Müdürlüğü bir Milletvekilinden da
ha ziyade vesikalara ve hesap kaynaklarına 
maliktir. Ve elindeki bu vesikalara göre hesap
lar yapmak mevkiinde bulunmaktadır. Fakat 
onların söyledikleri rakamları biraz da biz in
celiydim. Gelir Vergisine göre beyannameli er
babı ticaretin kazançları 350 milyon lira radde
sinde ve mütaahhitlerin kazançları da 50 mil
yon lira raddesinde olacaktır denilmiştir. 
Yekûn 400 milyon lira eder. Bundan indirim 
yapaeağız. Bu indirim de 30 milyon lira hesap
lanmıştır. Şu halde 370 milyon liralık bir mat
rah kalıyor demişlerdir, bu 370 milyondan da 
vergi nispeti % 15, 25, 35 e kadar yükseldiği 
halde vasati bir nispet olarak % 20 kabul et
mişler ve bu matrahlardan 74 milyon liralık bir 
Gelir Vergisi elde edebiliriz, demişlerdir. 

Bir kere beyannameli mükelleflerin (1951) 
senesinde (350) milyon lira mı (400) milyon li
ra mı kazanacakları bugün katı olarak belli de
ğildir. 

Müteahhitlerin de 1951 senesinde, ifade edil
diği gibi (50) milyon lira mı yoksa bunun üs
tünde bir meblâğ mı kazanacakları şimdilen 
belli değildir. Eğer memleket fevkalâde dar va-
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ziyetlere düşecek olursa yani ticari ve iktisadi 
hayat durursa, fevkalâde haller tahaddüs eder
se o zaman belki ticari kazançlar bu yekûnu tu
tamaz denilebilir. Fakat içinde bulunduğumuz 
şartlar altında gözümüzün önünde cereyan eden 
gerek dış, gerek iç ticarette, gerek mütaahhit 
denen zümrenin Devletle veya diğer müessese
lerle olan taahhüt münasebetlerinde elde ede-

• çekleri kazançları (350 milyon) lira olarak kati
yetle ifade etmek hiçbir zaman bizi hakikate 
isal edeeek bir rakam sayılamaz. Bundan sar
fı nazar bu rakamı hakikat olarak kabul etsek 
dahi, vergi nispetleri 15 ten başlıyarak 35 e ka
dar çıktığı halde aşağıya dağru inen bir nis
pet olarak bunlar % 20 nispetini ele alıyor
lar. Halbuki meselâ % 25 nispeti üzerinden he
sap edilirse, bu kaynaktan tahsil olunacak Ge
lir Vergisi 10O milyon liraya kadar çıkmış ola
caktır. 

İkinci katagori serbest meslek erbabıdır. Ser
best mesleklerle meşgul 5 bin kişi vergi vermekle 
mükelleftir. Bir hekim, bir avukat, serbest 
mesleklere mensup olan bir gerçek kişi, senede 
4000 lira kazanır, beş bin kişinin kazancı senede 
20 milyon lira eder. Bundan yuvarlak rakam üç 
milyon liralık bir indirim yapınca 17 milyon li
ralık bir matrah kalır ki, bunun, da vergisi % 20 
hesabiyle üç milyon lira eder denilmiştir. He
piniz bilirsiniz ki, orta derecede bir avukatın 
bile kazancı dört bin liranın çok üstündedir. 
4 000 lira kazanç demek ayda 350 lira ka
zanç demektir. 350 lira ile bu adam geçinemez 
bile. Bir hekim ayda 350 lira kazanır demek 
doğru mudur? Bîr hekime günde 10 hasta gel
se, onar liradan günde 100 lira eder, bu ayda 
3 000 lira demektir. Senede 36 000 lira eder. 
Bunun masrafı çıkarılırsa en az on bin lira 
safi kazanç kalır. Maliyemiz bu rakamları he
sapta çok ihtiyatla hareket etmiştir. 

Sonra, Maliyenin hesaplarında gayrimen-
kuüerden gelen irat 120 milyon olarak tahmin 
ediliyor. Bina Vergisi dolayışiyle yapılacak 
olan mahsup muamelesinden sonra 15 milyon 
liralık bir matrah kalıyor ve bu matrahın da 
% 20 hesabı ile 3 milyon lira kadar bir Gelir 
Vergisi «ığlıyacağı hesaplanıyor. Memleketi
mizdeki gayrimenkullerin, bilhassa 1951 sene
sini nazara itibara alacak olursak, ki, Meeîisto 
gayrimenkullerin, ticarethanelerin ve mesken
lerin 1951 den sonra kiralarının serbest olacağı 
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hakkında bir-tasan mevcuttur, bu tasarı gerçi 
henüz Yüksek Meclisinizden geçmiş değildir; 
fakat görüyoruz ki, kiralar artmıya doğru mü
teveccihtir. Bu takdirde bundan evvelki sene
leri kıyaslıyarak 1951 senesinde binaların an
cak 15 milyon liralık bir matrah temin edeceğini 
hesap etmek çok ihtiyatlı bir hesap olacaktır. 

Menkullerin gelirini 60 milyon hesap ediyor
lar. Bundan indirim yaptıktan sonra 45 milyon 
liralık bir matrah buluyorlar ve bunu da % 
20 ile vergilendirerek 9 milyon lira vergi hesap 
ediyorlar. Bütün bunları toplayacak olursak 
74 milyon ticaret kazancından, 3 milyon serbeit 
meslek erbabından, 150 milyon hizmet erbaban-
*dan - yine vergi ağırlığı hizmet erbabı üze
rindedir - 3 milyon gayrimenkul kazancından, 
9 milyon menkullerin gelirlerinden olmak üze
re 240 milyon liralık bir Gelir Vergisi alabiliriz 
diyorlar. 

Sonra Kurumlar Vergisinde, hususi teşebbüs
lerden 8 milyon lira, Devlet teşekküllerinden 
28 milyon lira, Esnaf ve Gezginei Esnaf Vergisin»" 
den de 24 milyon lira daha ilâve ediyorlar, Be
kârlık zamlarını da katıyorlar 300 milyonu bu
lur diyorlar. Ve tereddütle nedamet izhar edi
yorlar Aşağı yukarı bunun mânası budur. Bu 
yeni vergi sistemini tatbik etmekle biz ancak 
300 milyon lira alabileceğiz diyorlar. Ne zaman? 
1951 senesinin başlangıcından sonra, yani tak
riben iki buçuk sene sonra, 1951 senesinin so
nunda bu neticeye vâsıl olacağız. O halde şim
diden bize yetki verin, 1951 senesinde alacağı
mız vergileri % 25 fazîasiyle alalım, diyorlar. 
Komisyon bu geçici 3 ncü maddenin çıkarılma
sına çok haklı olarak karar vermiştir, bu geçici 
maddede mantık yoktur. 1951 senesinde bu he
saplar yapılabilir, Büyük Millet Meclisi milletin 
ve memleketin mukadderatına daima hâkimdir. 
Zamanında lüzumlu ve zaruri gördüğü kararları 
ve tedbirleri daima alabilir. Geçici 3 ncü mad
denin çıkarılması çok yerindedir. Komisyon 
raporunun kabul Duyurulmasını ben de rica edi
yorum. 

MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Arkadaşlar huzurunuzu faz
la işgal ediyorum. Bu mevzular hakkında kâfi 
miktarda izahat vermiş olduğumu zannediyo
rum. Yalnız Sayın Vehbi Sandal arkadaşımız 
rakamları Maliye konuşturdu, müsaade ederse* 
niz ben de konuşturayım, buyurdular. 
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Efendim; Maliyenin konuşturduğu rakam

lar müspet rakamlara istinat etmektedir. 
Bilfarz serbest meslek erbabı için dört bin 

lira matrah üzerinden hesap yapmamızı fazla 
ihtiyatlı telâkki ettiler. Bugün serbest meslek 
erbabından aldığımız para dokuz yüz bin lira 
civarındadır. Bunların hakiki kazançlarını tes-
bit etmek kolay değildir. Kaldı ki İstanbul'da, 
Ankara'da, îzmirde değil diğer bütün şehir ve 
kasabalardaki serbest meslek erbabını da na
zarı itibara almak lâzımdır. Kaldı ki bu husus
ta Maliyenin yaptığı hesap neticesinde elde 
ettiği rakam 4 bin değil de 10 bin.olsa vergi 
bakımından yapacağı tesir 4 - 5 milyon radde
sinde olacaktır. Bu ise bizim iddiamızı çürüt
mez. 

Sonra bir arkadaşını Maliye bu ıslahatı 
yapmakla nedamet etmişe, benziyor buyurdu
lar. 

Arkadaşlar, böyle bir nedamet hissi hiçbir 
zaman ne Hükümetinizde ve ne de Maliyeniz
de yer bulmamıştır. 

Biz bu sistemle memleketimize âdil bir ver
gi sistemi getirdiğimize ve bunun memleketin 
hayrına olacağına kani bulunuyoruz. 

Arkadaşlar ben temenni ederim ki benim 
bugün buradaki beyanatım 1951 senesinde hâ
diselerle, fiilen tekzip edilsin, içine girdiğimiz 
Gelir Vergisi sistemi, 300, 400 değil hattâ 500 
milyon lira versin. Memleket namına, bu ha
taya düşmüş olmayı sadece bahtiyarlık adde
derim. Benim bu izahatı vermekten maksadım, 
odur k i ; Büyük Millet Meclisi bile bile bir ka
rar ittihaz etmiş olsun. Gönlüm istiyor ki mesul 
Maliye Bakanı sıfatiyle bugün huzurunuzda 
vermiş olduğum hesap ve tahminler yanlış çık 
sın ve Gelir Vergisinin 1951 senesinde yeni sis
temin Bağlıyacağı varidat beni fiilen tekzip et
sin. 

İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Efendim. 
bendeniz de bu geçici üçüncü maddenin, vergi
nin sene için % 25 fazlasiyle alınması hakkın
daki hükmü aleyhinde konuşacağım. 

Biz bu vergiyi yeni koyuyoruz. Bu vergiyi 
halka sevdirmek lâzımdır. Vergi esası tanzim 
edilirken, bu % 25 fazlasiyle alınması dâvası 
yoktu. Tasarıda Maliyenin ilk tasarısında gö
zükmüyor, bu, sonradan ortoya çıktı 

Say-n Malive Bakanı arkadaşımız: biz bu 
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maddenin Yüksek Meclisten geçmesini isterken 
birtakım müspet hesaplara dayanıyoruz, halbu
ki aleyhinde bulunanlar münferit hâdiseleri 
ele alıyorlar, binaenaleyh bizim hesaplarımızda 
isabet vardır, onlarmkinde yoktur gibi bir edâ 
taşıyan ifadede bulundular. Bendeniz vaziyeti 
böyle görmüyorum. 

Kendileri de; bu kanun yeni tatbik edilecek, 
tatbik edildikten sonra alacakları neticeye göre 
katî hükümlerini vereceklerdir. Bugün o du
rumda değiller. Muhtelif vergileri topluyor, 
o da birtakım hayalî hesaplar çıkarıyor, onun 
neticesini kendi muhakemesine göre bir rakama 
bağlıyor. 

Böyle diyeceğim. 
Vaktiyle bir arkadaşım evleniyordu. Alacağı 

kızın annesi geldi dedi ki, falanı nasıl tanırsınız! 
İyi tanırım dedim. Ama, dedi, ailesine karşı 
nasıl muamele yapar dedi. Ben de dedim ki, hiç 
evlenmedi ki, ailesine karşı iyi veya fena mua
mele yaptığını bileyim. 

Bu vergi de tatbik edilmedi ki, Gelir Vergisi 
mahiyetinde bütün gelirleri toplıyan ve bir tek 
vergi alan bir vergi sistemi memlekette bugü
ne kadar tatbik edilmedi ki bunun vereceği neti
ceyi katiyete yakın bir ifade ile kestirelim. Bu
nu hakikaten bütçe mülâhazası dolayısiyle % 
25 fazlası ile almakta memleketin menfaati var
dır, isabet vardır, diyelim. Bugüne kadar böyle 
bir şey yoktu. Binaenaleyh bunun daha ziyade, 
sözümün başında da arzetttiğim gibi psikolojik 
cephesine çok dikkat etmemiz lâzımdır. 

Sonra biz vergi usullerimizde mazide geçmiş 
kötü miseller verdik, bunu kabul etmek lâzım
dır. Efendim, dünyanın geçirdiği 1929 - 1930 
bulu anından sonra bizim memleket de mütees-
Kİr oldu ve biz tuttuk Muvazene ve Buhran Ver
gileri koyduk ve bütün bu vergileri bir sene tat
bik edeceğiz, diye koyduk. 19 seneden beri bu 
bir sene uzatılır gider. 

Hatırıma bir şey geldi; Bismark demiş k i ; 
vergi koymak gayet kolaydır, fakat bir vergiyi 
kaldırmak için ihtilâl derecesinde bir kuvvet 
lâzımdır. Bu doğrudur. Yani biz de şu teşriî ha
yatımızda, hâtıralarımızı yoklarsak, aşağı yu
karı hakikat böyledir. Buhran olsun, Muvazene 
Vergisi "olsun, öyle sene oldu ki, yirmi milyon, 
otuz -milyon lira fazla verdi, (bunu mükellefere 
iade mi ettik? Hayır. Bunun birçok defalar acı 
misallerini gördük. Mecliste birçok tenkidler ol-
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du dairelerde tahsisat artardı. Bunlar âdeta bir
biriyle yarışa girerler, bunu eritirlerdi, paranın 
kıymetini mi artındı, yoksa fazla bir fon yap
mak için bir yere mi koyarlardı? Hayır. Onun 
için (ben de rica ediyorum, 'bu verginin yürü
mesi bakımından bu % 25 zamdan Maliye Ba
kanımız feragat ederlerse daha yerinde olur. 
Zaten Yüksek Heyet evvelce 'bunu kabul etmiş
tir. Daha ziyade uzatmıyalım. Maruzatım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Ziya Ersin Cezaroğlu. 
ZİYA ERSÎN CEZAROĞLU (Tekirdağ) — 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Maliye Bakanı ve 
mütehassıs arkadaşlar rakamları konuşturdu
lar. Neticeleri az farklı da olsa bize bir aydınlık 
verdi. Falkat bir nokta da 'ben nazarı dikkatini
ze arzetmek isterim ki, bizim vergi sistemi için
de yalnız Gelir Vergisi yok. Bugüne kadar hiç 
almadığımız Gelir Vergisi yeni bir nimet ola
caktır, ama bizim vergi sistemimiz içinde ve-
lût, yeni başlamış bâzı vergiler daha vardır. Ma
liyedeki karinelerin iki kere iki dört olmıyaca-
ğı nazarı itibara alınmıyarak, hakikaten üzeri
ne mesuliyet almış olan arkadaşlarımızın mesa
ileri1 şayanı dikkattir, ama bir taraftan da di
ğer vergileri düşünmeleri ve hatırlamaları mil
let bakımından yine ma'hzi menfaattir. Bu se
beple Gelir Vergisini kabul ederken bir tered
düde düşmemeliyiz, yâzn kanundan en uzak ol
ması icabeden ruh haleti, tereddüttür. Tered
dütle kanun çıkarmakta büyük menfaatler ola
maz. Biz yapacağımız işi düşündük, tnütehassıs-
lar raporlarını verdiler, günlerle çalışıldı ve 
binnetice Gelir Vergisine, diğer milletlerin çok 
fayda •gördüğü bu güzel vergiye gitmek zarure
tinde ikaldık, maliye fenninin icabı neticesi. Bu 
güzel işi yaparken 'kendi kendimize bir tered
düt göstermiyelim... Evet bir ferahlık veriyo
ruz hizmet erbabı ve memurlar üzerinden 
120 - 130 milyon liralık bir vergiyi (kaldırıyo
ruz, % 70 - 80 e kadar vergi veren beyanna-
meli mükellefere ferahlık veriyoruz, fakat, so
nunda da diyoruz ki : Biz bunu yapacağız ama 
biz bu işten lâzım olduğu 'kadar para toplıya-
mazsakl. Ankadaşlar, 1951 senesinde taifoik 
edeceğimiz bh\ kanunun önüne şimdiden heyu
lalar dikiyoruz. 1951 de % 25 fazla alacağız. 
Biz memura, tüccara bir ferahlık vermedik ki, 
şimdiden önlerine böyle bir heyulayı dikelim. 
Bir defa tatbik edilsin, işlesin, bakalım o za-
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man zaruret görürsek 1951 senesinde bütçeyi 
yaparken düşünürüz. Esasen şimdiden vergile
rimizde bir artış vardır. 1951 de ne olacak fe
lçte Benzin Vergisi bendesi bir şekilde artmak
tadır. Yani 1, 2 oluyor, 2 ise 4, 4 ise 8 olmak
tadır, böyle bir hızla iki (kere iki dört, iki kere 
dört sekiz edecek kadar bir vergi' artımı hali 
göstermektedir. Olabilir ki, 1951 e kadar 60 
milyonu da geçer. Memleketimize bu sene üç 
bin, gelecek sene şu kadar traktör girecektir. 
Binlerle traktör giriyor. Bunların hepsi benzin 
sarf ediyorlar. Benzin vergisinin istikbali açık
tır. Binaenaleyh 1951 Bütçesini yapacak heyet, 
kim olursa, ellerinde çok büyüik membalar bu
lunacaktır ve sıkıntı çekmiyeceklerdir. Sonra 
vergi yükü daha ziyade hizmet erbabı üzerinde
dir, beyannameli mükelleflerdedir. Beyanname-
li mükellefler- beş bin civarındadır. Mütehassıs
ların verdikleri rakamlara göre 1951 senesinde 
40 bin olacaktır. 40 bin Ibeyannaımeli mükellef 
aşağı yukarı epeyi varidat verecektir. Binaen
aleyh tahminî olarak konuşmaktan çekmiyorum. 
Talhmin edilen miktarı muhakkak bulacağız. 
Bunda bir eksilme olmıyacaktır. İkincisi; bütün 
ruh haletleri gibi, tereddüt de sâridir. Bu vergi
de muvakkat maddeyi koymakla göstedğimiz 
tereddüt, mükellef üzerinde en fazla tahribatı
nı yapacaktır. Vergide bir ferahlık var, eksil
me var diye herkes beyannamesini doğru ola
rak tanzime çalışacağı yerde, eğer yüzde 20 
fazlasını koyarsak bu tereddüt haleti dolayısiy-
le mükellef vergiden kaçma yollarını arıyacak-
tır. Binaenaleyh mükellefin eline vereceğimiz 
bu tereddütle kendi ruhunda bir sarsıntı.yara
tacağız. Meselâ verginin ilk tatbik yıllarında 
güzel neticeler almadan belki müşkülâta uğrı-
yacağız. Bir işi iyi başlarken içine tereddüt un
surları koy mıy alım. Mükellef de ferah ferah 
memleket vergisine, 'külfetine iştirak etsin ve 
adalet dâlhilinde, adalet prensiplerine göre ver
gi vereceğine kaani olsun, işini doğru tutsun ve 
Hazinemize de iyi vergiler versin. Millet ve 
memleket bu suretle selâmete çıkar. 

En son sözüm, bir tereddüt işareti olan ver
gideki muvakkat maddeyi komisyonun, noktai 
nazarına uyularak kaldırılmasının muvafık ola
cağıdır, arkadaşlar. 

' FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Doğrudur. 
bravo. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Kö-
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misyon raporunda % 25 zamma ait olan 3 neü 
muvakkat maddenin kaldırılmasını istiyor. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — R<HH 
Bey, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Söz mi istiyorsunuz? Buyurun. 
HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — Ar-

k adaşlar; riyazi kaideler her yerde tam netice ve
rir, yalnız vergi işlerinde riyazi kaideler müs
pet netice vermez. Bu, hiç şaşmıyan bir kaidedir. 
Bunun misalleri pek çoktur, şimdi arzederim. 

Bir verginin nispeti % 10 olsa, ve bu vergi
den bu nispet dâhilinde 10 milyon vergi cibayet 
t'tsek, yine bu verginin nispetini % 20 ye çıkar
makla, 20 milyon lira hiçbir zaman elimize geç
mez. Keza aynı verginin bilfarz nispeti % 15 
olsa, biz bu % 15 in 5 ini indirsek, aldığımız 
vergi 1/3 nispetinde noksan olmaz. Misal mi ar
zu ediyorsunuz; 1332 veya 1333 de zannederim 
Sayım Vergisini 60 kuruştan 40 kuruşa indirdik, 
birinci sene ufak bir fark etti, ikinci sene ta
mamen zail oldu. Vergi nispeti ne kadar yük
sek olursa varidat o nispette çoğalmaz, arkadaş
lar. 

Sayın Maliye Bakanı arkadaşımızın buradaki 
izahlarını dinledim. Gelir Vergisinde geniş ısla
hattan bahsettiler, inşallah muvaffak olur, can
dan temenni ederim. Bâzı matrahlardan bah
settiler, matrahlar değişiyor, değiştiği için de 
bâzı kısma ait olan vergiler iki buçuk misli olu
yor, bunlar da yeni matraha giren şeylerdir. 

Binaenaleyh, korktukları kadar bu verginin 
düşük olmıyacağına bendeniz de inanıyorum. 
inançlının sebeplerinden birisi, gerek Hüküme
tin, gerek Komisyonun umumi mazbatasmdaki, 
bu vergi hakkındaki gayet geniş ve esaslı, ümit-
bahş, ferah verici yazılardır. Sonra; sayın ar
kadaşımın, bu vergiden ne büyük neticeler el
de ettiğine dair olan geniş beyanatıdır. 

Bu itibarla vergi yenidir; çünkü mevcut olan 
.yedi bin küsur beyanname sahibi 40 bine çıka
caktır diyorlar, ama bendenizce bu miktar 70 -
80 bine varacaktır. Çünkü bu matraha girmiş, 
basit beyanname]i birçok mükellefler meydana 
çıkacaktır ve nihayet aldığımız ölçüler, esna
fa ayırdığımız kısımlar malûmdur. 

Nihayet Maliye Bakanı arkadaşıma çok 
muvaffakiyetler dilemekle beraber emin ol
sunlar ki bugün aldıklarından hiçbir zaman 
eksik almayacaklardır ve daima fazla alacak-
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lardır. Bu itibarla verginin nispetini birden bi
re, vetev bir sene için dahi olsa, artırıp da mü
kellefleri korkutmak doğru değildir. Kendile
ri de pekâlâ yakînen bilirler ki, nispeti yük
selttiğimiz, •'% 70 - 74 e çıkardığımız zaman, 
çok namuslu tüccarlar verdi, diğerleri için sem
bolik kaldı, bunun neticesini, hiç şüphesiz, 
takdir buyurulur. Bu itibarla bu nispeti kal
dırmakla yine itiyatlara avdet etmiş oluruz. 
şunu da söyüyeyim ki bâzı ahvalde verginin va
sati nispetini 35 kabul ettiler. 9 da buradan ve
riyorlar, eder 44, 9 da endirek her sene verilen 
belediye şeyleri var, ayrıca iştirak hisseleri 
hariç, onu da 9 diyelim, bu itibarla 53 e kadar 
çıkıyor. Birçok ahvalde bu ürkütücü, korku
tucu, kaçırıcıdır. Kazanç Vergisi birtakım kö
tü itiyatlar tesis etti. Onları bir kanunla ka
pıya hm. O yola sevkedecek imkânları bırak-
mıyalım. Çünkü nispeti çıkartmak, yine o hu
susta alıştıkları istikamete avdet yoluna git
mek endişesi verebilir. Bendenizce, samimî ola
rak arzediyorum, Bakan arkadaşımın söylediği 
gibi, ufak bir açık varsa bile bu esaslı ıslahat 
karşısında yavaş yavaş yürümek en hayırlısı, 
•en doğrusu ve muvaffakiyetin de s i m ve esasıdır. 

BAŞKAN — Komisyonun raporu üçüncü 
muvakkat maddenin kaldırılmasını istihdaf et
mektedir. 

Şimdi Komisyonun raporunu yüksek oyu
nuza sunuyorum. Komisyon raporunu kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar.. Kabul et-
miyenler.. Komisyonun raporu kabul edilmiş
tir. 

Yürürlük 
YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Bu kanu

nun ücretler hakkındaki hükümleri 1 Ocak 
1951 tarihinde diğer huükümleri 1 Ocak 1950 
tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi Yüksek oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul 
olundu. 

YÜZ ONUNCU MADDE — Bu kanun hü
kümlerini MalİA'e Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul 
olundu. 

— 102 — 



B : 80 4.5.1949 0 : 1 
Gelir Vergisi tasarısının birinci müzakeresi 

bitmiştir. 

4. — Kurumlar Vergisi Kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/173) 

BAŞKAN — Kurumlar Vergisi Kanunu ta
sarısının Komisyona giden 7 nci, 19 ncu ve Geçi
ci 3 ncü maddesi Komisyondan gelmiştir. Ko
misyondan geldiği şekilde 7 nci maddeyi oku
yoruz. 

Muaflıklar 
YEDİNCİ MADDE — Aşağıda yazılı ku

rumlar, vergiden muaftır: 
1. Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi; 
2. Devlet demiryolları; 
3. Devlet Havayolları; 
4. Askerî Fabrikalar; 
5. Darphane ve Damga Matbaası; 
6. Millî Piyango İdaresi; 
7. Tekel mevzuuna ait faaliyetlerine mün

hasır olmak üzere Tekel işletmeleri; 
8. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 

ilim ve fen ve güzel sanatlar, tarım ve hayvan
cılığı öğretmek, yaymak, ıslah ve teşvik etmek 
maksadiyle işletilen "müesseseler (Okullar, okul 
atelyeleri, konservatuvaırlar, umumî kütüphane
ler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune fidan
lıkları, tohum ve hayvan ıslah ve üretme istas
yonları, yarış yerleri ve emsali müesseseler); 

9. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 
umumi insan ve hayvan sağlığını koruma ve te
davi maksadiyle işletilen müesseseler. (Hastane, 
nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum, 
sanatoryum, çocuk bakım evleri, hayvan hasta
neleri ve dispanserleri, hayvan bakım evleri ve
teriner bakteriyoloji ve seroloji, distofajin gibi 
müesseseler); 

10. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 
içtimai maksatlarla işletilen, müesseseler: (Şef
kat, rehin ve yardım sandıkları, fukara aşhane
leri, ceza ve ıslah evleri atelyeleri, darülaceze 
atelyeleri, içtimai sigorta kurumlan, öğrenci 
yurtları ve pansiyonları gibi); 

11. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 
Hükümetin veya yetkili idare mercilerinin mü
saadesiyle açılan mahallî, Millî veya Milletler
arası mahiyetteki sergiler, fuarlar, panayırlar; 

12. 8, 9, 10 ve 11 nci fıkralarda yazılı mü
esseselerden derneklere veya tesislere ve vakıf

lara, halk evleri *e halk iodalanna ait olup mez* 
kûr fıkralarda yazılı maksatlar ve gayelerle işle* 
tildikteri ilgili Bakanlıklarca kabul ve tasdik 
edilenler; 

13. Beden Terbiyesi teşkilâtına dâhil der* 
nekkre veya kamu idare ve müeassselrine ait id
man ve spor mü«sseselri; 

14. Tüzel kişiliği kak emekli ve yardım san
dıklan; 

15. Yaptıkları iş veya hizmet mukabilinde 
resim veya harç alan karan müesseseleri; 

16. İl özel idareleri veya belediyeler vn&m 
köyler veya bunlaırm teşkil ettikleri birlikler ve-
ya bunlara bağlı müesseseler tarafından isteti
len: 

a) Su, elektrik ve havagazi işletmeleri; 
b) Belediye şuurları içindeki yoku nakil im

letmeleri; 
c) Mezbahalar (Kesim, nakil ve muhafaza id

lerine münhasır olmak şartiyle); 
Köy ve köy birliklerine ait zirai işletmelerle 

köylüsün umumi ve müşterek ihtiyaçlarını kar
şılamak maksadiyle köyler tarafından işletilen 

f hamam, çamaşırhane gibi işletmeler; 
17. Ordu ederi ve askerî kantinler; 
18. Münhasıran verem tedavi eden sana* 

toryumlar ve prevantoryumlar; 
19. Esas mukavelenamelerine müsteniden 

sermaye üzerinden kazanç dağıtmamak, idare 
meclisi reisi ve azalarına kazanç üzerinden his
se vermemek, ihtiyat akçelerini ortaklara dağıt
mamak ve münhasıran ortaklarına iş görmek 
şartiyle, kooparatif şirketler; 

20. Hususi kanunlarla veya Devletle ak-
dolunan mukavelelerle Kurumlar Vergisinden 
veya her türlü vergi ve resimden muaf tutulan 
kurumlar. 

1 • 6 numaralarda yazılı kurumlar kuruluşla
rındaki maksadın dışında kalan işleri dolaya 
siyle vergiye tâbi olur. 

Bu maddede yazılı muaflıklann menkul ser
maye iradı üzerinden tevkif yoliyle alman ver
giye şümulü yoktur. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — -Muh
terem arkadaşlarım, herhalde batırlıyaeaksımz, 
bundan evvel getirilen madde, memleketimiz
de ecnebi ve kültür müesseselerine, aynı mahi
yetteki Türk müesseselerine nazaran, muafiyet 
vazeden bir mahiyette idi. Uzun müddet bunun 
burada tartışmasını yapmıştık. Fakat bugün geti-
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rilen maddede görüyoruz ki, ecnebi cemiyet ve 
derneklerin memleketimizde kurdukları kültür 
ve sağlık müesseseleri bundan sonra Kurum 
Vergisinden muaf olmıyacaktır. Anladığım 
doğru ise, bıı neviden Türk müesseseleri aley
hine olan muafiyet kalkıyor demektir. Bun
dan evvelki maddede olduğu gibi, bu maddede 
dahi Komisyonun bu haklı vaziyeti nazarı dik
kate alarak bu farkı bertaraf etmesini memnu
niyetle karşılıyorum. 
. Ancak, muafiyetin kaldırılması, farkın iza

lesi, ecnebi devlet ve cemiyetlerin kurmuş ol
dukları kültür ve sağlık müesseselerinin dahi, 
Umdan sonra Kurum Vergisine tâbi tutulmaları 
suretiyle temin edilmiştir. Bunun aksine bir 
hüküm tedvini, yani onları kemakân Kurum 
Vergisinden muaf tutmak ve emsali müesseseler, 
şirketler tarafından tesis edildiği için, onları 
muaf tutmamak yoluna gitmiyerek, onları da 
Kurum Vergisinden muaf tutmak suretiyle yine 
bu farkın izalesi mümkün idi. Fakat bendeniz 
daha ilk zamanlar da da kurumların verecek
leri birkaç yüz, ve bazan birkaç bin liralık ver
gi değil, daha ziyade Millî haysiyet ve Millî * 
haklar noktalarını takip ettiğim için bu nok
talar üzerinde durmuyorum. Benim asıl mak
sadım bu suretle temin edilmiş bulunmaktadır. 
Ümit ederiz ki, aynı noktai nazar Gelir Vergi
sinin ikinci konuşmasında yedinci madde mü
zakere edilirken de bu şekilde temin edilmiş ola
caktır. Eğer arkadaşlar içerisinde ecnebi cemi
yetlerin sağlık ve kültür müesseseleri Kurum
lar Vergisinden nasıl muaf ise, onun gibi Türk 
kültür ve sağlık müesseseleri de Kurumlar Ver
gisinden muaf olsun noktai nazarını ileri süre
cek olurlarsa bu noktaları dermeyan ederler. 
Fakat bundan anprensip memnunum. Ümit edi
yorum ki, bunu Komisyonun Sayın Sözcüsü te
yit etsin. 

BAŞKAN — Vehbi Sandal. 

VEHBİ SAKIDAL (Niğda) — Muhterem 
arkadaşlar, bu yedinci maddenin 12 nci fıkrası 
derneklerin, tesislerin ve vakıfların açtıkları 
okul, sağlık evleri, hastaneler gibi müesseselerin 
Kurumlar Vergisine tâbi olup olmıyacağı husu
sunda şu hükmü ihtiva ediyor : İlgili Bakanlık 
bunların ytıkardaki fıkralarda gösterilen maksat 
ve gayelerle hareket eden müesseseler olup olma
dığını takdir ederek bir karara varacak ve ondan 
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sonra bunlar bu karara göre Kurumlar Vergisi
ne tâbi olacak veya olmıyacak, mânası çıkıyor. 
Benim anlayışım böyledir. Benden evvel konuşan 
Muammer Alakant arkadaşımızın anladığı gibi 
değildir. Yani bizim memleketimizde mevcut olan 
ve ecnebi Derneklere ait olan okullar, hastaneler 
bu hükümle her halde Kurumlar Vergisine tâbi 
tutulmuş değillerdir. Onu, ilgili Bakanlık tâyin 
edecektir. Nasıl 1 Benim anladığıma göre, meselâ 
İstanbul'daki Cemiyeti Tedrisiyei îslâmiye'nin 
idare etmekte olduğu Darüşsefaka hakkında bu 
maddenin hükmüne göre, ilgili Millî Eğitim Ba
kanlığı Darüşşefeka bu maksatla açılmış bir mü
essesedir diyecek olursa o zaman bu okul vergiye 
tâbi olmıyacaktır. Bunun gibi yine ilgili Milli 
Eğitim Bakanlığı Sen Jozef, Sen Jorj Liseleri de 
bu maksatlarla çalışan birer okuldur derse bun
lar da yine vergiye tâbi olmıyacaklardır. Ben 
maddeyi bu mânada anlıyorum. İlgili Bakanlık, 
hastaneler için Sağlık Bakanlığı okullar için 
Millî Eğitim Bakanlığıdır. Ama zaman olurki 
Millî Eğitim Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı 
bu maddenin hükmüne göre zor durumda kala
bileceklerdir. Şu veya bu hastane veya şu okul 
vergiye tâbi olmalı mıdır ? Olmamalı mıdır ? Bir 
karar verecektir. Vergiye tâbi olmamalı, çünkü 
memlekete yarar bir müessesedir, faydalı bir 
müessesedir kararını verecek olursa ondan sonra 
Maliye idaresi onlardan vergi almıyacaktır. Eğer 
Millî Eğitim Bakanlığı böyle bir karar almazsa 
o okuldan vergi alınacaktır. 

Komisyondaki müzakereleri de takip ettim 
Esasen kanunda yerlilik, yabancılık nıevuubahis 
değildir, yerli veya yabancı olanlar Gelir Vergi
sinden, Esnaf Vergisinden ve Kurumlar Vergi
sinden ya muaf olacaklardır veya bu vergilere 
tâbi olacaklardır. Bu böyledir, fakat benim arzum 
bu değildir. 

-Ben diyorum ki', bir hastanenin bir okulun 
•Kurumlar Vergisinden muaf olup olmadığını tâ
yin işini sadece bir Bakanın üzerine tahmil etmek 
doğru değildir. Bu işi Bakanlar Kuruluna ver
mek lâzımdır. Millî Eğitim Bakanı bu maddenin 
hükmüne göre ecnebi okullarını 7 nci maddedeki 
maksat ve gayelerle ilişikli addeder ve vergiden 
muaf kılar. Veyahut ilişikli addetmez vergiye 
tâbi kılar. Fakat belki Millî Eğitim Bakanının 
bu gibi müesseselerin, bilhassa maziden kalmış 
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müesseselerin ahdi vaziyeti hakkındaki vukufu, 
malûmatı kâfi olmıyabilir. Dışişleri Bakanının 
da bu hususta sözü vardır. Başbakanın da sözü 
vardır. Hattâ vergi tarhetmek veya etmemek 
itibariyle Maliye Bakanının da sözü vardır. Şu 
halde bu işlerde karar vermek yetkisini Bakanlar 
Kuruluna tevdi etmek daha doğru olur. Onun 
için buradaki « İlgili Bakanlıklarca » tâbiri yeri
ne « Bakanlar Kurulunca» ibaresinin kabulünü 
teklif ediyorum. 

ÎHSAN HÂMlT TÎGREL (Diyarbakır) — 
Bu maddenin son fıkrasında zihnime takılan bir 
nokta var. Bu hususta sayın komisyonun beni ten
vir etmesini rica edeceğim. 

7 nci madde hangi kurumların vergiden mu
af olduğunu zikretmektedir. Fakat bunların, men
kul sermaye iratları üzerinden tevkif yoliyle alı
nan vergiye şümulü yoktur. Yani meselâ, Kurum
lar Vergisinden muaf olan P. T. T. veya D. De
miryolları ve sairenin banka mevduatı varsa ve 
bunlardan faiz alıyorsa bu, vergiye tâbi olacak
tır, demektir. Devletin de böyle faize tâbi mev
duatı vardır. Filhakika Devlet mevduatını Zira
at Bankasına veriyor. Bu mevduat iki mahiyet
tedir. Birkısmı Devlet hazinedarlığını gördüğün
den faize tâbi değildir. Diğer birkısmı ise Ziraat 
Bankasına %1,5 faizle yatırdığı bir paradır. 
Şimdi bu paradan alman faiz vergiye tâbi ola
cak mıdır?. Olmıyacak mıdır?. Vakıa her ikisi de 
Devlete ait olması itibariyle netice aynidir. Ama 
bankalar bu hususta ne muamele yapacaklardır?. 
Bu hususun tavzihini rica ederim. 

GEÇÎCÎ KOMÎŞYON BAŞKANI MÜNÎR 
BÎRSEL (izmir) — Evvelâ şu son noktayi arze-
deyim. 

Kurumlar Vergisi Kanunun 4 ncü maddesin
de yazılı olduğu üzere, ancak kamu idare ve mü
esseselerine ait zirai ve sınai işletmeler de ikti
sadi âmme müesseseleri mükellefiyete girerler. 
Devlet, mükellef değildir. Bu itibarla kanunun 
şümulüne girmez ve tevkif suretiyle alman ver
giler, nö Kurumlar Vergisi ve ne de Gelir Vergi
siyle Devlet mükellef olmadığı için Devletin, ban
kaya mevduatının faizleri de, mükellef olmıyan 
bir şahsın geliri addedilerek bir vergiye tâbi tu
tulamaz. Yalnız Kurumlar Vergisine tâbi olanla
rın bankalardaki mevduatı tabiî olarak tevkifata 
tâbi olacaktır. 
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ÎHSAN HÂMÎT TÎ0REL (Diyarbakır) — 

Yani P. T. T. ve saire gibilerinin mevduatı ver
giye tâbidir, Devletin verdikleri tâbi olmıyacak-
lardır?. 

MÜNÎR BÎRSEL (îzmir) — Evet, Devlet 
mükellefiyet meyanına girmiyor. 

Şimdi Muammer Alakânt arkadaşınızın sual
lerine gerekçedeki izahat kâfi derecede cevap teş
kil eder kanaatindeyim. 

Raporda: Gelir ve Kurumlar ve Esnaf vergi* 
terinde mükellefiyet ve muaflık husuları ikâmet
gâh, idare merkezi ve iş yeri bakımlarından ayni 
vaziyetlerde bulunanlardan kanunun aradığı 
kayıt ve şartları haiz olanlar hakkında aynı şe
kilde tatbik edilecektir. Bu izahat kâfi derecede 
bir cevap teşkil eder. 

Şimdi; sayın Vehbi Sandal'in sözlerine ge
çiyorum, Sayın Vehbi Sandal buyurdular, ki; 
bir müessesenin vergiye tâbi olup olmaması bah
sinde belki Dışişleri Bakanının, Maliye Baka
nının ve belki de diğer Bakanların mütalâaları 
olur. Bunun için bunu Bakanlar Kuruluna ve
relim, buyurdular. 

Şimdi; burada, 12 nci fıkrada sayılan ve 
Bakanlığın takdirine bırakılan hususi dernek
ler tarafından yapılan tesisler, Vakıflar tara
fından, Halkevleri ve Halkodalan tarafından 
kumlan müesseselerin; 8, 9 ve 10 ncu madde-

. lerdeki maksatlar ve gayelerle işletildikleri hu
susundan ibarettir. Bu tamamen teknik bir iş
tir. Zaten vergi politik bir mesele değildir ki; 
filân vergiye tâbi olsun falan olmasın densin. 
burada bir politika da mevzuubahis olamaz, bu 
iş tamamen teknik iştir. 

Bir dernek tarafından vücuda getirilen bir 
müessese; 7 nci maddede yazılı, ilim ve fen gfr 
zel sanatlar, tarım ve hayvancılığı öğretmek, 
yapmak, ıslah ve teşvik etmek için kurulmuş 
bir müessese midir, değil midir bunu kim tâyin 
eder? Bunu Tarım Bakanlığındaki daire teknik 
şefinden başka iyi tâyin edecek kimsenin olma
ması lâzımgelir. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Karar basılır. 
GEÇÎCl KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 

BÎRSEL (Devamla) — Karar mevzuu hakkında 
12 nci fıkradaki kayıt sarihtir. Bakanlığın tâ
yin edeceği husus bu fıkralardaki maksatlarla 
işletildiğinin, kabul edilmesinden ibarettir. Bu
rada politika yoktur. Mevzu zaten vergi mev
zuudur. Vergi mevzuu politika mevzuu mudur? 
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Arkadaşlar, bu kadar teknik bir işte, bir 

daire reisine tevdi edilmesi lâzımgelen bir işte 
Bakanlar Kurulunun kararım almak gibi 
bir yola gidersek, şikâyet ettiğimiz, tâbirimi 
af buyursunlar, Vehbi Sandal arkadaşıma isnat 
yapmıyorum, bürokrasiye gitmiş olmaz mıyız? 
Bu iş hayvancılık işi bir daire reisinin tâyin 
edeceği bir işi bir daire umum müdürünün ba
şaracağı bir işi bir Bakana veriyoruz. Arkada
şım ise bu kadarı ile de yetmiyor, bunu Bakan
lar Kurulu yapsın diyor. Bakamlar Kuruharan 
meşgul olacağı daha büyük Devlet işleri vardır. 
Bırakınız, bir müessesenin ne maksatla işlediğini 
bir daire reisi tâyin edebilsin. Bu, Bakanlar Ku
rulunun uğraşacağı işlerden değildir. Bm itibar
ladır ki, biz Bakanlığın bunu kabul ve tasdik 
etmesini kâfi gördük. Bunun tatbikatta mura
kabesi de Büyük Meclise ait olduğuna göre; her 
hangi bir mesele karşısında bir Bakanın Büyük 
Meclise karşı sorumlu olduğu da nazarı itibara 
alınırsa, bunda bir mahzur görmemek lâzımdır. 
Biz mahzur görmedik. 

ALÎ RIZA ARI (İstanbul) — Efendim, ye
dinci maddenin 8 - 9 ve 10 ncu bentlerinde tav
zihini rica edeceğim cihetler var. Meselâ 8 nci 
bentte «Okul atelyeleri», 9 ncu bentte «Çocuk 
bakım evleri», 10 ncu bentte «Şefkat, rehin 
ve yardım sandıkları, fukara aşhaneleri, ceza 
ve ıslah evleri atelyeleri, darülaceze atelyeleri, 
içtimai sigorta kurumları, öğrenci yurtlan ve 
pansiyonları gibi» kayıtlar bulunduğuna göre; 
Yükesek Meclisin geçen pazartesi gündeminde 
bulunan kimsesiz çocuklar dâvası vardır; bu 
kimsesiz çocuklar için gerek köylerce, 
gerek belediyelerce ve gerekse Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Eğitim Bakanlıklarınca yaptırılacak 
olan yetiştirme yurt ve müesseselerden ve bun
ların icabı olarak yapılacak tesislerden tahad-
düs edecek duram, bu «Gibi» kelimesine dâhil 
midir, değil midir? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BİRSEL (tzmir) — Aziz arkadaşım, hama da 
dâhildir. Ama hattâ yukaridakine dahi dâhildir. 
Çünkü bu kurumlar kimsesiz çocuklara ilim, 
sanat öğreteceklerdir. Onun için bu «Gibi» ke
limesi içine girmeden de olacaktır. 

ALÎ RIZA ARI (istanbul) — Başka bir du
rum var, ıslah evleri, hapishanelerde yapılan 
eşya pazarlarda satılmaktadır. Bizim bugüne 
kadar tecelli eden maliyeci zihniyetimizde ek-
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seriya kâr getiren her şeyden vergi almak te
mayülü vardır. Kimsesiz çocukları da bu gibi 
tesislerde çalıştırır ve bu şekilde alırsak bu 
«Gibi» kelimesinin delâlet ettiği mâna buna 
kâfi gelecek mi, gelmiyecek mi? ilerde mese
leyi tekrar buraya getirmek durumu hâsıl ol
masın endişesiyle sorumu soruyorum ve tavzi-
ha teşekkür ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BİRSEL (izmir) — Bendeniz Ali Rıza Arı ar
kadaşımızın endişelesine hiç de mahal görmüyo
rum. Maahaza ıslah evleri atelyeleri, okul atel
yeleri gibi kamu idaresi ve müesseseleri tara
fından ilim, fen ve sanat öğretmek için açılan 
bütün atelyelerin müstesna olduğu da sarihtir. 

ALÎ RIZA ARI (istanbul) — Teşekkür ede
rim. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Bende
niz de ufak bir noktanın açıklanması mülâha-
zasındayım. Vazifedar Bakanların, bu işi lüzum 
görürlerse, Bakanlar Kuruluna götürmelerine 
mâni bir hüküm var mı? 

MÜNİR BÎRSEL (Devamla) — Katiyen. Ga
yet tabiî olarak her Bakan bunu bir Hükümet 
meselesi addederek Bakanlar Kuruluna kadar 
götürebilir. Orada istişarede bulunur, bundan 
daha tabiî bir şey olur mu? 

BAŞKAN — Muammer Alakant 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Muhterem arkadaşlar, maalesef aldanmışım. 
Saat bir, bir buçukta buraya geldim. Geldiğim 
zaman bu muaddel metni görmedim. Şimdi bu
rada bunun mütalâasına başladım. însan her 
zaman meselelerin mahiyetine muttali olamı
yor. 

Bendeniz zannetmiştim ki ecnebi müesse
selere verilen muafiyet bu tasarı ile bertaraf 
edilmiştir. Fakat maalesef bertaraf olunmamış
tır. Ben bir söven değilim bir ırkçı değilim 
Halk Partisinin milliyetçiliği Halk Partisi 
programında, Demokrat Partinin milliyetçiliği 
Demokrat Parti programında mevcuttur. Bu 
milliyetçilik şuuru içinde milliyetçiğim. Bu
nunla beraber bu muafiyet bu ayrılık benim 
millî hislerimi çok rencide etmektedir. Mem
leketin bütçesi, memleketin sağlık müessesele
rini kurmaya kâfi gelmiyor, milletin bütçesi 
memlekette kültür müessesesi kurmaya kâfi 
gelmiyor. Biz istiyoruz ki bir vilâyette, bir ka-
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sabada üç, beş adam bir araya gelsin bir, kül
tür müessesesi bir lise açsın. Biz istiyoruz ki 
memlekette bir anonim şirket kurulsun, mem
lekette sağlık müesseseleri açsın. Bugünkü ma-
vakaa şöyledir : Meselâ Ordu'da açılan bir li
se hakkında Ordu Milletvekili geçen gün ya
na yakıla anlattı. Ordu'daki lisenin mahiyeti 
nedir bilmiyorum, bir şirket tarafından mı yok
sa bir cemiyet tarafından mı tesis edilmiştir?. 
Buna benzer birçok vilâyetlerimizde mümasil 
liseler açılmıştır. Onları teşvik ve tertip etmek 
gerekirken neden onları kurum vergisine tâbi 
tutalım. Onları Kurum Vergisine tâbi tutar
ken, ben cemiyetlerden meselâ Ortodokg cemi
yeti filân tarafından açılmış olanları kasdetmi-
yorum, onun haricinde İtalyan vesair mekteple
ri ve evvelki gün burada mevzubahsedilen W. 
M. C. Amerikan sanat mektebi gibi beş on kızı
mızı da danslı çaya götüren cemiyetleri neden 
istina edelim? Ordu'da açılmış lisemizin vergi
ye tâbi olmasını kabul edemiyorum bu benim 
hissiyatı milliyeme dokunuyor. Arkadaşlarımın 
bu işin karakterini kavrıyamamış olmalarına 
ancak hayret ediyorum. Çünkü arkadaşlarımın 
büyük kütlesinin de hakikaten bu hususta 
aynı millî hassasiyeti göstereceğinden zerre 
kadar şüphe etmiyorum. Fakat bu mevzua bel
ki beş defa temas ettiğim halde, meselenin lâ-
yıkiyle kavranamadığmdan üzülüyorum. Hu
susi şirketler tarafından idare edilen kaç tane 
mektep vardır? Ya iki veya üçtür. Bunları mu
af tutmakla Maliyenin vridatı belki aksamıya-
caktır. Kaç tane sağlık müessesesi vardır? 
Sağlık Bakanından sordum, ancak 2 - 3 tane
dir ve anonim şirket halindedir. Bunların bun
dan sonra çoğalması şayanı temennidir. Bıra
kınız memleket bakımından bu sağlık ve maa
rif müesseselerinin çoğalmasmdaki ehemmiye
ti, fakat bunun haricinde biri şirket tarafın
dan tesis edilmiş olduğu, diğerinin adı cemiyet 
olduğu için aynı mümasil vaziyetteki Türk 
mektepleri Kurumlar Vergisine tâbidir. 

Ecnebi dernekler tarafından açılan okullar 
Kurum Vergisine tâbi değildir. Aynı mahiyet
te olan iki sağlık müessesesinden biri anonim 
bir şirket olduğu için Kurum Vergisine tâbi 
tutulmaktadır, öteki ise ecnebiler tarafından 
tesis edildiği için Kurum Vergisine tâbi değil
dir. 

Sonra, kültür müesseselerinin hepsinin ka-
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I zanç gayesiyle kurulduğunu kim iddia edebi

lir? Keşke bizim varlığımız olsa da okullar 
açarak orada kendi ideallerimizi tatbik edebil-
sek. Birçok memleketlerde zenginler şirketler 
tesis ederek kültürel müesseler kurmaktadır. 
Yine birçok memleketlerde birçok hayırperver 
adamlar, bu şekilde şirketler kurarak ve ka
zancını hiç nazarı itibara almıyarak oralarda 
sağlık müesseseleri kurmaktadırlar. Bunlarda 
bir kazanç kastı yoktur ve geliri nazarı itibara 
dahi alınmaz. Bu itibarla, hiç olmazsa, ecnebi 
kurumlar hakkında olduğu gibi bunları da Ba
kanlar Kurulunun hakkı hiyarına bırakalım, 
onları da Bakanlar Kurulunun takdirine hava
le edelim. Ben asla mutmain değilim ve millî 
vicdanım bundan müteessir bulunmaktadır. 

Görüyorsunuz ki, ben Kurumlar Vergisin
de yalnız bu noktaya temas etmekteyim. Gelir 
Vergisi Kanununda ise şu % 25 lere temas ettim. 

Bu husustaki takririmi yüksek reyinize ar-
zediyorum. Mesele lâyikıyle anlaşıldıktan son
ra sizin bunu esirgeyeceğinizi asla tahmin et
miyorum. Bu, bir millî his meselesidir. İçimiz
deki bütün arkadaşların hissiyatı milliye ile 
mütehassis olduğunda şüphe etmiyorum. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Arkadaşlar; Muammer Ala-
kant'ın verdiği bu izahattan sonra söz almak 
mevkiinde kaldım. 

Çünkü size demin burada arzettiğim husus
lar biraz politik bir mahiyet aldı. Evvel emirde 
arkadaşım şirketle cemiyeti karıştırıyorlar. Şu 
prensip vaz'edilmiştir; bu kanunda, Gelir Ver
gisi Kanununda tâbiiyet cezası yoktur. Binaen
aleyh, Gelir Vergisi Kanununun da ve bu kanun
da Türk ve yabancı aynı hükümlere tâbi bulun
maktadır. Türk cemiyet, vakıf ve tesislerine 
ait mektep ve hastaneleri vergiden muaf tutar
ken aynı şartları laiz ecnebi müesseselerini ver
giye tâbi tutmak, koyduğumuz ana prensipe 
muhalif bir hattı hareket teşkil etmez mi? Ken
dileri maksatlarını ifade ederlerken milliyet kis
vesine bürünerek bunu rencide edecek şekilde 
hükümler sevkettiğimizi söylüyorlar. Aynı ma
hiyette olan işleri yanyana getirerek, karşılaş
tırarak mukayese etmiyorlar. Arkadaşlar; Türk 
ve yabancı bu vergi karşısında aynı hükümlere 
tâbidir. 

Cemiyet, vakıf ve tesislere ait olup kanunda 
yazılı maksatlarla tesis edilmiş bulunan müesse-
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seler, Türk olsun, ecnebi olsun vergiden mu
aftır diyoruz. Bunun aksini istemek, bu şart
ları haiz olmalarına rağmen ecnebilerin mükelle
fiyetini istemek, bir fark yaratmak değil mi
dir? Niçin bu hadiseyi ters taraftan mütalâa 
ederek efkârı umumiyeye o şekilde aksettiriyor
lar. Bunu anlıyamıyorum. 

BAŞKAN — Vehbi Sandal. 
VEHBÎ SABIDAL (Niğde) — Efendim, ba

his şudur: Yerli veya ecnebi derneklerin, tesis
lerin, vakıfların idare etmekte oldukları okul 
ve hastanelerin, Kurumlar Vergisine tâbi olup 
olmaması hususunda kimin kararı alınmalıdır'? 

Tasarı ilgili Bakanın kabul ve tasdikini ye
ter görüyor. Ben Bakanlar Kurulunun kararı 
alınmalıdır diyorum. Şundan dolayı Bakanlar 
Kurulunun kararı alınmalıdır. Esasen bn gibi 
müesseseler memleketimizde mahdut miktarda
dırlar. Ankara'da Maarif Cemiyeti, istanbul'da 
Türk Okutma Cemiyeti yani Dârüşşaf aka 'yi ida
re eden cemiyet. Bunların haricinde Türk tâbi
iyetinde dernekler veya tesislerin idare ettikle
ri okullar veya hastaneler çok değildir. Bir de 
vakfın idare "ettiği İstanbul'da Yenibahçe'deki 
öurabai Müslimin hastanesi vardır. Fakat asıl 
burada mevzuubahis olan mesele; memleketi
mizde mevcut olan ve Lozan ahitnamesi ile mev
kileri, memleketteki mevkileri bir mektuba rap
tedilmiş olup da mektuptaki müddet geçtiği için 
bugün adlî vaziyetleri kati surette belli olmı-
yan Fransız, italyan, ingiliz okul ve hastanele
rine aittir. Şimdi bir Millî Eğitim Bakanı henüz 
daha Hükümetçe bu gibi ecnebi okulları ve has
tanelerin vaziyetleri halledilmemiş olduğu bir 
zamanda, İstanbul'daki Senjozef lisesi yukarda-
ki maksatlara uygun surette çalışmakta olan 
bir okuldur. Kararını verirse bu okuldan Ku
rumlar Vergisi almıyacağız. işte ben Millî Eği
tim Bakanının bu kararı vermesi kâfi gelmez, 
kâfi olmamalıdır. Bu kararı Bakanlar Kurulu 
vermelidir diyorum. Çünkü bu, ahitlerimize ta
allûk eder. Yarın bir Sağlık Bakanı veya bir 
Milli Eğitim Bakanı ahitlerden tegafül edebi
lir; ahitleri nazarı itibare almıyabilir. Yoksa 
Komisyon Başkanı arkadaşımızın anlalığı gibi 
bir Türk cemiyetinin açtığı okul, ve hastanele
rin; Kurumlar Vergisinden muaf olması veya 
olmaması meselesi esasen bahis mevzuu değil
dir. Onun için bu meselede Bakanlar Kurulu
nun kararını almak elbette lâzımdır. Asıl bende-
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nizin arzım budur. Memlekette yerleşmiş olan 
ve ahdî vaziyetleri malûm olmıyan ve Jıalen 
gayrımüstakar bir durumda bulunan bu nıües-
s-eselerin vergiye tâbi olup olmaması hususun
da söz ve salâhiyet Bakanlar Kurulunun olma
lıdır. Bakanlar Kurulu muahedeleri, onların 
vaziyetini, siyasi icapları tetkik eder ve bu mü
esseselerin memlekette kalmalarını uygun gö
rürse karar verir. 

Bu bir bürokrasi de olmaz. Çünki bu iş se
nenin her ayında tekerrür edecek bir muamele 
değildir. Bir defa yapılacaktır. Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı veyahut Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı ile temas ederek neticede 
iş Bakanlar Kurulunda görüşülmeli ve karar 
verilmelidir. Vergi bakımından da Bakanlar Ku
rulunda görüşmek ve karara bağlamak yine lâ
zımdır. Bugün Senjozef lisesinden vergi almak 
lâzınıgelirse belki 5-10 bin lira almak icap ede
cektir. Millî Eğitim Bakanının kararı ile 5-10 
bir», liranın tahsil olunmaması elbette doğru ol
masa gerektir. Bütün bu mesuliyetli işi, müşte
rek mesuliyeti olan kabineye tevdi etmek da
ha yerinde olur. Muhterem arkadaşlarımdan 
takririmin kabulünü rica ederim. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Sayın 
Maliye Vekilinin beyanatına cidden teessüf et
tim. Efendim politika yapı yormuşuz, hâdisaiı 
tahrif ediyormuşuz, vaziyeti efkârı umumiye
ye muhalif olarak aksettiriyormuşuz. Bence bir 
bakan daha başka bir şekilde konuşmadılar, bu 
şekilde bir lisanı herkes kullanabilir. Fakat 
ben kendi parlâmento usûlüme ve âdabıma göre 
bu şekilde bir lisan kullanmayı uygun bulmam. 

Gelelim, realitelere... Hâdisatı nasıl tahrif 
ediyormuşuz? Vakalar şunlar; Ordu'da lise var, 
Ordu'daki lise Kurum Vergisine tââbi mi, de
ğil mi? Hayır diyebiliyorlar mı? Ona mukabil 
Uşak'ta bir lise vardır, eğer şirket teşkil etmiş 
is'e Kurumlar Vergisine tâbi midir, değil mi
dir? Hayır diyebiliyorlar mı? öbür tarafta 
isimlerini bir bir sayalım mı? Meselâ bir ecnebi 
mektep, ki bunlar birkaç tanedir. Bunlar Ku
rumlar Vergisine tâbi değildir. Rica ederim 
hâdise muharref midir? Şu bakımdan birisinin 
müessisinin adı şirket, diğerinin ise adı cemi
yettir. Memleketimizdeki vaziyet icabı, asır
lardan beri devam edip gelen ahdî kaptilâsyon-
ların neticesi olarak o müesseseler, cemiyetler 
yapmışlardır. Birininki şirket, diğerinin cemi-



B : 80 4.1 
yettir. Bunlar vazife ve fonksiyon bakımından 
aynı şeylerdir. Türk kurumları vergiye tâbi 
oluyor, öteki tâbi olmuyor denirse, ki hakikat 
de böyledir. Burada hâdiselerin tahrifi nerede
dir? Realite budur, tatbikat budur. Bunu 
Millî istiklâl ve Millî hâkimiyet bakımından ölç
mekte herkes elbetteki derece derece ölçülere 
maliktir. Her partinin Millî hislerde sağda, sol
da ve ortada oturanları vardır. Herkes milli
yetçi olabilir bu hissin kavranmasında derece 
derece farklar olduğunu inkâr etmek ancak boş 
sözden ibarettir. Ben bu hislerinde bu şekilde 
bir kanunun kabulüne asla taraftar olamıyo
rum. Aylardan beri bunun üzerinde düşünüyo
rum. Arzettiğim takrirdeki teklifimin kabul 
edilmesinde Maliyenin hiçbir zararı olmıyacak-
tır. Ona mukabil Millî bakımdan bu sağlık ve 
kültürel müesseselerin inkişafı bakımından mü
him kazançlarımız olacaktır. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK

SAL (Kocaeli) — Arkadaşlar; Muammer Ala-
kant arkadaşla bu mevzuda anlaşmak kabil de
ğildir. Benim Meclis huzurunda konuşma âda
bım hususunda şehadeti siz yapacaksınız kendi
sinden bu mevzuda şehadet beklemiyorum. Yalnız 
Millî hislere temas ederken arkadaşımın bu mev
zuda biraz ihtiyatlı olması lâzımdır. Yani demek 
istiyorlar ki; ecnebilere imtiyaz veriyorsunuz, 
bunu ifade etmek istiyor. Milliyetçilikten bah
sedip de sonradan bu mevzua geçmesi bizi böyle 
bir itham karşısında bırakıyor. Hükümet ola
rak ve şahsan, benim bu mevzu<Jaki hassasiyeti
mi rica ederim mazur görünüz. 

Meseleyi şöyle anlıyorum; bu memlekette 
mektep ve hastanelerin alelıtlak vergiden muaf 
olup olmaması ayrı bir mevzudur. Bu mevzu 
Mecliste müzakere edildi arkadaşlar tarafından 
hususi hastanelerin, şahsi olsun, şirketler tara
fından tesis edilmiş olsun vergiden muaf tutul
ması- leh ve aleyhinde konuşuldu. Bunun mü
zakeresi yapıldı ve bir karara varıldı. 

Şimdi ben arkadaşıma soruyorum; cemiyetle 
şirketi bir arada görmek mümkün müdür? Bun
ları birbirleriyle karıştırıyorlar; şirket Ticaret 
Kanununa göre kurulmuş bir kazanç müessese
sidir, faaliyetinden kazanç doğmıyan cemiye
ti bununla karıştırmak ne demektir? Soruyo
rum, cemiyetle, şirketi birbirine karıştırarak 
Büyük Mecliste bir tereddüt yaratmak ne de-
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inektir. Ben mi yanlış anlıyorum, yoksa kendi
leri mi yanlış anlıyorlar. Hakikaten mesele mil
liyet meselesine temas edince şayet tabiidir ki, 
bizi de hassasiyetle harekete getirir. Esasımız 
şudur : Vergimizde tâbiiyet esası mevzuubahis 
değildir, Türk ve yabancı tâbirini kullanmıyo
ruz. Vergi karşısında Türk ve yabancı aynı 
hükümlere tabidirler. Yabancı müesseselerde 
muafiyeti nereden çıkardılar? Eğer o maddede 
yazılı şartları haiz iseİer, yani bir cemiyete, bir 
tesise, bir vakfa merbut ve şu gayelerle kurul
dukları o maddede yazılan şekilde ilgili baka
nın mütalâasiyle tesbit edilenler vergiden muaf
tırlar. Türk ve ecnebi müesseseleri aynı hü
kümlere tâbi tutuyoruz. Bunda fark nerede ar
kadaşlar? (Doğru doğru sesleri). Ya ben anlata
mıyorum veya arkadaşım anlamak istemiyor. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BİRSEL (izmir) — Ben Sayın Bakanın sözle
rine bir şey ilâve etmiyeceğim. Yalnız sarih 
olarak tekrar ifade etmek istediğim nokta şu
dur : Hakiki şahıslar tarafından açılan mektep
lerin ve hastanelerin ve sermayesine kazanç 
alan şirketler tarafından açılan hastanelerle 
mekteplerin vergiye tâbi olup olmaması husu
sunu Kamutay uzun uzadıya müzakere ve tet
kik ederek karara vardı. Buradaki hükmün 
konusu ise o mevzu ile ilgili dahi değildir. Bu
rada hiçbir kimseye imtiyaz tanınmamıştır. Bu 
bir yanlış anlayış meselesidir, 

Sayın Vehbi Sandal arkadaşımızın soruları
nın, memleket hesabına faydalı olacağını anlıya-
madığım içindir ki, izaha mecbur oluyorum. 
Bir kere buradaki hükmün ilgili Bakanın vere
ceği karar bir müessesenin vergiye tâbi olup 
olmaması kararı değildir Maddenin 12 nci fık
rasını tekrar aynen okuyayım: 

12. 8, 9, 10 ve 11 nci fıkralarda yazılı mü
esseselerden derneklere veya tesislere ve vakıf
lara halk evleri ve halk odalarına ait olup mez
kûr fıkralarda yazılı maksatlar ve gayelerle 
işletildikleri ilgili Bakanlıklarca kabul ve tas
dik edilenler; 

Hangi maksatla işletildiğini, teknik makam 
olan, ait olduğu Bakanlık tasdik edecektir Bu
rada Bakanlığa verilen salâhiyet bundan iba
rettir. 

Şimdi Saint Josefe mektebi burada açılabi
lir mi açılmaz mı? Bu, tamamen vergi kanunu 
hükümleri dışında ayrı bir meseledir Ama açıl-
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mış bir mektep vardır. Dernekler Kanununa 
tevfikan teşkil edilmiş bir dernek tarafından 
açılmış bir mektep vardır, bu mektep yukarda 
yazılı maksatlar dâhilinde işletildiği ve bu 
gayelerle işletildiğini iddia etmektedir, ilgili 
Bakanlık yalnız bu noktayı tetkik ve kabul 
edecektir. Bu karar Bakanlar Kurulundan geç
sin. Bunun sonu ne olur? Size bunu bir misalle 
arzedeyim: Yurdun her tarafında bir ilkokulu 
himaye cemiyeti bulunur. Bu cemiyet oradaki 
fakir çocuklar için bir aş evi açtı mı, vergiden 
müstesna olması için Bakanlar Kurulundan ka
rar almak lâzımdır. Bir cemiyet bir yerde fakir
ler için bir dispanser bir aş evi açtı mı, müstes
na tutmak için Bakanlar Kurulu kararı lâzım
dır. Vaziyeti siz hespa edin, bu işlerle Bakan
lar Kurulunun uğraşmasını, Bunun hangi mak
satla açıldığını bir Bakanlığın teknik daireleri, 
umum müdürleri, müsteşarları bilmiyecek ve 
yapamıyacaksa bu Devlet mekanizması ne hale 
gelir bilmem. 

Takdir sizlerindir. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Efen

dim, son söz Milletvekilinindir. 80 defa Ba
kan çıkarsa, 81 nci defa ben çıkarım, kifayeti 
müzakere bundan dolayı mevzuubahis olmaz. 

Dediler ki, şirketleri muaf tutmaktan mak
sat nedir? Maksat bunlar sağlık ve kültür mües
seseleri olduğu için bunları Kurum Vergisnden 
muaf tutmaktır. Başka bir maksat izafe edile
mez. Başka bir maksat, bunun haricinde ima 
edilen maksadı ima ve izafe etmek, zannediyo
rum ismail Rüştü Aksal bu küçüklüğü yapmı-
yacaktır, alçaklık olur. Sununla sabittir ki, 
ben ilk defa kürsüye geldiğim zaman, Türk sağ
lık ve kültür müesseseleri muafiyetten istifade 
etmiyorlar. Türk müesseseleri ile birlikte bu 
gibi sağlık ve kültür müesseseleri Kurum Ver
gisine tâbi tutulursa memnuniyet duyarım de
dim, çünkü birlik var, müsavat vaır. Ecnebi 
mektepleri, ve sağlık müesseseleri Kurum Ver
gisine tâbi tutulmuş, Türk müesseseleri de Ku
rum Vergisine tâbi tutuluyorsa, mesele yok, be
nim asıl gayem; müsavattır. Ben tutacak vergi 
miktarını düşünmüyorum dedim. îlk beyanatım
da da. Binaenaleyh, benim maksadım, ancak be
raberliktir. Bu maksatla çalışan ecnebi müesse
seler karşısındaki Türk müesseseleri de aynı 
muameleye tâbi tutulursa diyeceğim yoktur. 
Bunlarm birisinin ismi şirketir, diğerinin ismi 
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I cemyettir. Fakaıt maksat ve gayeleri birdir. 

Birisi vergiden muaf tutuluyor, diğeri tutulmu
yor ayni gaye uğrunda çalışacak bu müessesele
ri inkişaf ettirmek lâzımdır. 

Eğer Bakan derse ki, onları da Kurum Ver
gisine koyuyorum, o vakit başım üstünde yeri 
vardır. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türk şirketleri tarafından tesis edilen sağ

lık vo kültür müesseselerinin de 7 nci maddeden 
istifadesinin teminini teklif ederim. 

Man,isa Milletvekili 
Muamer Alakant 

Yüksek Başkanlığa 
Yedinci maddenin 12 nci fıkrasındaki : 

(İlgili Bakanlıklarca) ibaresi yerine (Bakanlar 
kurulu kararı ile) denilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Niğde Milletvekili 
Vehbi Sandal 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar okutuyorum. 
(Manisa Milletvekili Muammer Alakant'm 

önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alan

lar ... Almıyanlar ... Nazarı itibara alınmamış
tır. 

(Niğde Milletvekili Vehbi Sandal'ın önerge
si tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alan
lar... Tlmıyanlar... Nazarı itibara alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Türkiye'de elde edilen hasılat 
ON DOKUZUNCU MADDE — Yabancı 

ulaştırma kurumlarının aşağıdaki hasılatı Türki
ye 'de elde edilmiş sayılır: 

1. Türkiye hudutları içinde cereyan eden 
kara ulaştırmalarında yolcu, yük ve bagaj ta
şıma ücreti (Bilet bedeli ile alman masraf kar
şılıkları dâhil) olarak her ne nam ile olursa ol
sun aldıkları paralar; 

2. Türkiye'deki yükleme limanlarından ya
bancı memleketlerdeki varış limanlarına, veya 
diğer bir kurumu, gemisine aktarma yapılacak 
yabancı limana kadar cereyan eden deniz hava 
nakliyatında yolcu, yük ve bagaj taşıma ücreti 
(Bilet bedeli ile -alman masraf karşılıkları 
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dâhil) olarak her ne nam ile olursa olsun al
dıkları paralar; 

3. Türkiye dışında yapılan nakliyat için 
diğer kurumlar hesabına Türkiye'de sattıkları 
yolcu ve bagaj biletleri ile Türkiye'de yaptık
ları navlun mukaveleleri dolayısiyle kendilerine 
verilen komisyonlar ve ücretler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

VEHBİ AR1DAL (Niğde) — İkinci fıkra
da «Diğer bir kurum» kelimeleri var, mâna an-
laşılmıyor. 

BAŞKAN — İkinci fıkrada «Türkiye'deki 
yükleme limanlarından yabancı memleketlerde
ki varış limanlarına, veya diğer bir kurum» 
ibaresi var komisyondan buradaki (Diğer bir 
kurumu) tâbirinden ne kaydedildiğini öğrenmek 
istiyorlar. Galiba (Diğer bir kurumun) olacak. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BİRSEL (izmir) — Evet, «Diğer bir kurumun» 
olacak. 

BAŞKAN —• O vakit mâna çıkıyor efendim. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Eski ihtiyat akçeleri ile proviziyonların 
vergilendirilmesi 

GEÇÎCl MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten evvel vergiye tâbi tutul
madan ayrılmış olan ihtiyat akçaları ve banka 
provizyonları, bunların sermayeye ilâvesi veya 
ortaklara dağıtılması hallerinde, sermayeye ilâve 
veya dağıtımın yapıldığı yılın ticari kazancına 
ilâve olunur. 

Teşebbüsün tasfiyesi halinde ise 32 nci mad
de gereğince tasfiye kârının hesaplanmasında 

nazara alınır. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 

yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Yürürlük 
KIRK YEDİNCİ MADDE — Bu kanun 1 

Ocak 1950 tarihinde yürürlüğe girer. 
,. BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yetki 
KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanun 

hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 
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| BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edil-
ı mistir. 

Kurumlar Vergisi Kanun tasarısının birinci 
görüşülmesi bitmiştir. 

5. — İşletme ve Gezginci İşler Vergisi Kanu
nu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/172) 
[1] 

BAŞKAN — Efendim, dağıtılan matbuada 
üçüncü madde yanlışlıkla buraya girmiştir. 

' Çünkü üçüncü madde birinci müzakerede ka
bul edilmiştir, istenilen değişiklik ancak ikinci 
müzakerede mevzuulbahis olacaktır. Binaenaleyh 
onu geçiyoruz. Beşinci maddeden başlıyoruz. 

MÜNÎR BİRSEL (izmir) — 18 nci madde 
de böyledir. 

BAŞKAN — 18 nci madde de öyledir. Bun
lar ikinci müzakerede »görüşülecektir. 

İş yerinin kirası 
BEŞİNCİ MADDE — iş yeri kirası, iş yer

lerinin geçmiş takvim yılma ait senelik ve yıl 
içinde işe başlamış veya işi bırakmış olanlarda 
faaliyet süresine ait gerçek: kiraların tutandır . 

Gerçek kira, kira mukavelenamesi veya baş
ka belgelerle tevsik edilemediği takdirde vergi 
tarhına mükellefin beyanı esas tutulur. 

Kira gayrisâfi irattan aşağı olamaz, iş yeri^ 
nin kısmen veya tamamen iş sahibine ait bulun
ması veya bedelsiz olarak kullanılması halle
rinde kira yerine iş yerinin gayrisâfi iradı alı
nır. 

iş yerlerinin bir kısmının ikametgâh olarak 
veyahut ikametgâhlarının bir kısmını iş yeri 
olarak kullananlarda iş yerine isabet eden 
kira ve gayrisâfi irat Vergi Usul Kanunundaki 
esaslar dairesinde Tadilât Komisyonu tarafın
dan tâyin olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Oyunuza arzediyorum. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Verginin nispeti 
ALTINCI MADDE — Esnaf Vergisi iş yeri

nin kirası, kira yerine gayrisâfi iradın alınma
sı lâzıımgeldiği hallerde gayrisâfi iradı üzerin-

[1]145 e ûk sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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den ve aşağıda yazılı nispetlere göre alınır. 

A) Küçük sanat erbabında : (küçük sanat 
erbabı imal ve tamir işleri yapanlarla kolacı, 
ütücü, çamaşırcı, bertter, kundura boyacıları gi
bi esnaftır.) 

Yüzde 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yer
lerde çalışanlar ' 70 

Nüfusu 20 001 - 100 000 olan yer
lerde çalışanlar 60 

Nüfusu 10 001 - 20 000 olan yerler
de çalışanlar 50 

Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerler
de çalışanlar 40 

Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerler
de çalışanlar 20 

B) Küçük ticaret erba/bında (küçük ticaret 
erbabı alım, satım, ulaştırma ve diğer ticaret 
işleri yapanlarla temaşa, eğlence ve istirahat 
yerleri işletenlerdir.) 

Yüzde 

Nüfusu 100 000 den yukarı olan yer
lerde çalışanlar 80 

Nüfusu 20 001 - 100 000 olan yer
lerde çalışanlar 70 

Nüfusu 10 001 - 20 000 olan yerler
de çalışanlar 60 

Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerler
de çalışanlar 50 

Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerler
de çalışanlar 40 

C) Otomobil, bisiklet, her türlü motorlu 
nakil vasıtası ve yedek parçaları, her türlü 
makine ve yedek parçaları, radyo, gramofon, 
musiki aletleri, dikiş makinesi, fotoğraf maki
nesi, fotoğraf malzemesi, gözlük, dürbün, optik 
malzeme, cerrah aletleri, saat, elektrik malzeme
si, elektrik ve havagazı ocakları, inşaat levazı
mı, seyahat ve spor levazımı, silâh, oyuncak 
satanlar, hırdavatçılar, boya satanlar, çuha, kaz-
mir ve umumi surette kumaş, mensucat, tuha
fiye eşyası, halı, ıtriyat ve tuvalet malzemesi, 
şapka, kundura satanlar, kürk yapıp satanlar, 
korsa, şapka yapıp satanlar, tüccar terziler, çi
çek, çelenk, buket satanlar, porselen ve emaye 
satanlar, zücaciyeler, tıbbî müstahzarat ya
panlar, eczane işletenler, istimli boyahane 
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işletenler, sinemalar, içkili lokanta pastaha-
ne, büfe ve içkili bahçe işletenler «iskele, istas
yon, tiyatro ve sinema büfeleri dâhil» komisyon
cular, nakliyeciler, tellâllar, simsarlar ve alel-
ûmum tavassut işi yapanlar, idarehane sahibi 
kabzımallar, antikacılar. 

Yüzde 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yer
lerde çalışanlar 120 

Nüfusu 20 001 - 100 000 olan yer
lerde çalışanlar 100 

Nüfusu 10 001 - 20 000 olan yerler
de çalışanlar 80 

Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerler
de çalışanlar 70 

Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerler
de çalışanlar 50 

D) Altın, gümüş, mücevherat ve zikıymet 
eşya satanlar, kuyumcular (Sadekâr, mıhlayıcı, 
'kamacı, hakkak, yaldızcı, kalci, elmastıraş, had-
deci, ayarcı, ve cilâcılar kuyumcu sayılır). Sar
raflar, 'barlar, plajlar, deniz hamamları ve ge
nel evler; 

Yüzde 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yer
lerde çalışanlar 200 

Nüfusu 20 001 - 100 000 olan yer
lerde çalışanlar 150 

Nüfusu 10 001 - 20 000 olan yerler
de çalışanlar 100 

Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerler
de çalışanlar 80 

Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerler
de çalışanlar 60 

Muhtelif vergi nispetlerine tâJbi işleri aynı 
iş yerinde yapanların vergi nispetleri esas işle
rine göre tâyin olunur. 

Ortak olarak çalışanlardan (Karı, koca, usul, 
füru ve kardeşleriyle ortak çalışanlar hariç) 
vergiye her ortak için % 10 zam yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul olundu. 

En" az miktarlar 
YEDİNCİ MADDE — Bir yıllık Esnaf Ver

gisi aşağıdaki miktarlardan az olamaz : 
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A) Küçük sanat erbabından : 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yer
lerde çalışanlar 

Nüfusu 20 001 - 100 000 olan yerler
de çalışanlar 

Nüfusu 10 001 - 20 000 olan yerler
de çalışanlar 

Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerler
de çalışanlar 

Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerler
de çalışanlar 

B) Küçük ticaret erbabında ; 
Nüfusu 100 000 den fazla olan yer

lerde çalışanlar 
Nüfusu 20 001 - 100 000 olan yerler

de çalışanlar 
Nüfusu 10 001 - 20 000 olan yerler

de çalışanlar 
Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerler

de çalışanlar 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerler

de çalışanlar 

4.5 

Lira 

60 

48 

36 

24 

12 

72 

60 

48 

36 

18 
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C) Altıncı maddenin (C) bendinde 
sayılan ticaret ve hirfet erbabında : 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yer
lerde çalışanlar 

Nüfusu 20 001 - 100 000 olan yerler
de çalışanlar 

Nüfusu 10 001 - 20 000 olan yerler
de çalışanlar 

Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerler
de çalışanlar 

Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerler
de çalışanlar 

D) Altıncı maddenin (D) bendinde 
sayılan ticaret ve hirfet erbabında: 

Nüfusu 100 000 den, fazla olan yer
lerde çalışanlar 

Nüfusu 20 001 - 100 000 olan yerler
de çalışanlar 

Nüfusu 10 001 . 20 000 olan yerler
de çalışanlar 

Yüzde 

120 

96 

72 

48 

24 

Lira 

.240 

180 

120 

Lira 

Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerler
de çalışanlar 96 

Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerler
de çalışanlar 60 

BAŞKAN — Yedinci maddenin C bendindeki 
« yüzde » kelimesi « lira » olacak değil mi ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Evet, lira olacak. 

BAŞKAN — Yedinci maddeyi yüksek oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul olundu. 

Muaflıklar 
ON ALTINCI MADDE — Aşağıda yazılı 

gezici esnaf bu vergiden muaftır : . 
1. 18 yaşını doldurmamış veya 60 yaşını 

doldurmuş olanlar; 
2. İki gözü kör veya dilsiz veya mefluç ve

ya el veya ayaklarından ikisinden veya birin
den mahrum veya el veya ayaklarından birini 
veya ikisini kullanamıyacak derecede sakat 
olanlar (sakatlığın Hükümet veya belediye ta
bibi raporiyle tevsiki şarttır.) ; 

3. 551 sayılı Kanunda yazılı derecelerden 
her hangi birine giren harb malûlleri ve askerî 
malûller; 

4. Nüfusu 5 000 den aşağı olan yerlerde 
yenilecek, içilecek ve yakılacak maddeleri el
de, sırtta veya başta satan satıcılar; 

5. Kendi istihsal ettikleri veya avladıkları 
ziraat ve av mahsullerini satanlar; 

6. Yenilecek, içilecek veya yakılacak mad
deleri bizzat veya hayvan ile veyahut hayvan 
arabalariyle taşıyarak satan köylüler; 

7- Orman Kanunu gereğince geçimleri için 
kendilerine verilen ağaçlardan yaptıkları ya
kacakları, keresteleri ve diğer mamulleri ev
velki fıkrada yazılı şekilde satan köylüler; 

8. Ziraat, orman ve avcılık işlerinde kul
landıkları hayvan, hayvan arabaları veya san-
dallariyle nakliyeciliği itiyat edilmeksizin ara-
sıra ücret mukabilinde eşya nakleden köylüler, 
çiftçiler veya balıkçılarla zirai istihsal ve avcı-
lık işlerinde kullandıkları istihsal vasıtalarını 
başkalarına ait zirai istihsal ve avcılık işlerin
de ücret mukabilinde kullanan çiftçiler ve ba« 
lıkçılar : 
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9. îskân Kanunu hükümlerine göre göç

men ve mülteci sayılanlarla yerleştirilenler 
(mezkûr kanunda Kazanç Vergisi muaflığı için 
konulan kayıt, şart ve sürelerle); 

KEMAL TURAN (İsparta) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Efendim, teneffüs için oturuma 15 dakika 

fasıla veriyorum. 
Kapanma saati : 17 

Î K Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 17,20 

BAŞKAN — Başkanveküi Raif Karadeniz. 

KATİPLER : Said Koksal (İsparta), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 

mm 

BAŞKAN — Müzakereye devam ediyoruz. 
Belediye Gelirleri Kanununun 22 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısına (264) 
arkadaş oy vermek suretiyle iştirak etmiştir. Mu
amele tamamdır. Kanun (264) oyla kabul olun
muştur. 

işletme ve Gezginci işler Vergisi Kanunun 16 
ncı maddesinin müzakeresinde Kemal Turan ar
kadaşımız söz istemişlerdi, kendilerine söz veriyo
rum^ 

KEMAL TURAN (İsparta)•— Şehirdeki pa
zara köyden yiyecek, yakacak getirip satacak ve 
sonra dönecek olan köylülerin bu vergiden mu
aflığı hakikaten yerinde ve lâzımdır. Zannederim 
altıncı fıkranın konulusunda da bu maksat görülü
yor. «Yenilecek, içilecek veya yakılacak maddele
ri bizzat veya hayvanı ile veyahut hayvan ara-
balariyle taşıyan satan köylüler;» köylülerden ek
seriya büyük şehirlere bu şekilde pazarcı mahi
yetinde gelip gidenler vardır. Bir de aylarca şe
hirde kalan, fakat hallerden, yahut büyük mağ-
zalardan, depolardan eşyayı alıp satan, aslında 
köylü olan insanlar vardır. Bunlar bugün dahi 
vergiye tâbidir. Bu bakımdan fıkranın bu şekil
deki yazılış tarzı, bu ikinci sınıfı, büyük şehirler
de, kasabalarda âdeta bir nevi gezici, satıcı ha
linde olan ve bir muaflığa gidilmesind'ö zaruret 
duyulmıyan insanları muaf tutmak gibi bir im
kân verecektir. Maliye ve Komisyonun maksadı 
bu değilse maddeye bir fıkra konmak lüzumu 
yok, var mıdır?. Varsa izah edilmesini, yok eğer 
bunlar muaf tutulacak ise bu cihetin tavzihini ri- • 
ca edeceğim, 

BAŞKAN — Ahmed Veziroğlu. 
AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 

— Efenlim, muaflığı tesbit eden 16 ncı madde
nin 8 nci fıkrasında «ziraatte kullanılan hayvan 
ve hayvan arabaları ve sandallarla itiyat edil
meksizin» deniliyor bu «İtiyat etmeksizin ola
cak galiba, ara sıra nakliyat işlerinde kullanıl
dığı takdirde köylüleri» muaflığa dâhil ediyor. 
Fakat şehir ve kasabalardaki ziraatle meşgul 
olanlardan bahsedilmiyor. Şu.halde şehir ve ka
sabadaki köylüler vergiye tâbi olacaktır, de
mektir. Bendeniz böyle anlıyorum. Esasen bu 
hususu madde ilk görüşülürken Yüksek Huzu
runuzda arzetmiştim fakat madde komisyona 
gittiği için bunun nazarı itibara alınacağını 
zannetmiştim, şehir ve kasabadaki ziraatle meş
gul olanların da bu muaflığa dâhil edilmesi lâ
zımdır, kanaatindeyim. Bunu Yüksek huzuru
nuzda belirtmiş oluyorum. Sayın komisyon da 
kabul ederse buna göre buraya (Şehir ve kasa
balarda oturan çiftçi) kelimesinin ilâvesi su
retiyle bu cihetin kabulünü rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, Sayın Kemal Tu
ran'm fikirleriyle tamamen mutabıkız. Biz, bir 
şehir veya kasabaya muvakkat bir zaman için 
de gelip orada esnaflık yapanları istisna etmek 
istemiyoruz. Eğer köylü kendi arabasiyle şehi-
re bir şey getirip satıp geri dönüyorsa onu istis
na ediyoruz. Yalnız bu müphemiyeti izale için, 
16 ncı madlenin başına (Köyde oturup da) ke
limesini koyuyoruz ve fıkranın altındaki «köy
lüler» den evvel de «bu iş mûtat sanat haline 
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getirmiyen» diyoruz. Ve fıkrayı böyle tashih 
ediyoruz. 

Şimdi Sayın Ahmed Veziroğlu'nun istekleri
ni maddenin yeni. şeklinde tavzih etmiş bulunu
yoruz. Yeni tabı ve tevzi edilen 16 ncı madde
nin sekizinci fıkrasını aynen okuyorum : 

8. Ziraat, orman ve avcılık işlerinde kul
landıkları hayvan, hayvan arabaları veya san-
dallariyle nakliyeciliği itiyat edilmeksizin ara-
sıra ücret mukabilinde eşya nakleden köylüler, 
çiftçiler veya balıkçılarla zirai istihsal ve avcı
lık işlerinde kullandıkları istihsal vasıtalarını 
başkalarına ait zirai istihsal ve avcılık işlerin
de ücret mukabilinde kullanan çiftçiler ve ba
lıkçılar; ara sıra ücret mukabilinde eşya nakle
den köylü, çiftçi veya balıkçılar olarak tesbit 
eliliniştir. «Burada» çiftçi tâbiri bir fark gözet
mek için kasabada oturan çiftçileri madde şü
mulüne almak için konmuştur. 

AHMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Burada «köylülerden» sonra virgül vardır. 
Virgül olduğuna göre istihsalde kullanılan hay
van arabaları, hayvanlar vergiden muaf kalı
yor. Ondan sonra çiftçiler veya balıkçılar... 
Bunlar istihsal işlerinde kullandıkları vasıta
ları başkalarına ait işlerde kullanırlarsa muaf
lık kalkıyor, yani başkalarına ait işlerde kul
lanırsa. Kiracılıkta değil. Burada mâna değişi
yor, bendeniz öyle anlıyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — Hayır, yukardaki yalnız 
hayvan ve hayvan arabalarına aittir. Aşağıdaki 
ziraat aletlerini alâkadar eder. Meselâ bir trak
tör getirmiş, kendi işini bitirdikten sonra baş
kalarına ait işleri de yapmıştır. Yukardaki yal
nız hayvan ve hayvan arabacılığı ile nakliyat 
yapanlara aittir. 

AHMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Şehir ve kasabada oturanlar bundan istifade 
edemiyecekler mı? 

ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Bura
daki virgül kaldırılır yerine «ve» konursa me
sele hallolur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — Pekâlâ, bizim için bun
da mesele yoktur. Maksadı temin ediyorsa vir
gül yerine « ve » deriz. Bizim maksadımız ka
saba ve şehirlerde oturan çiftçilerin de bundan 
istifade etmesidir, 
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BAŞKAN — İsmail Sabuncu. 
İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Efendim, 

Münir Birsel arkadaşımız bu 6 ncı fıkranın ba
şına ; «köyünde oturup da» kelimesini korsak 
maksat hâsıl olur, buyurdular. Bendenize göre 
maksat hâsıl olmaz gibi. Bir defa daha oku
yalım. 

«Köyünde oturup da yenilecek, içilecek, 
yakılacak maddeyi bizzat veya hayvanla veya 
hayvan arabaları ile satan...» 

Tatbikatta bana öyle geliyor ki, bu şekil, 
maliye memurları ile alâkadarlar arasında ihti
lâf mevzuu olur. Köyde oturup, deyince, köy
de mi satacak? Aslolan köyde oturmak mı? Za
ten bu gibi iş yapanların, birçoğu şehirlere 
muvakkat, mevsimlik gelirler, üç ay için gelir
ler. Esas kaydı köydedir, Gelir burada üç ay 
satar ondan sonra köyüne gider. Hattâ bazan 
da bir ay kendisi gelir, gider bir ay da kardeşi 
gelir. Onun için buna biraz daha vuzuh vermek
te ben fayda mülâhaza ediyorum. 

KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR BİRSEL 
(İzmir) — Ohalde ne diyorsunuz? 

İSMAİL SABUNCU (Devamla) — Eğer 
maksat köylünün yiyeceği, içeceği getirip sat
ması ve bunu itiyat haline getirmemesi ise bel
ki maksat hâsıl olur ama maddenin bu tarzda 
yazılması maksadı temin eder mi? 

CEVDET KERİM ÎNCEDAY1 (Sinob) — 
Ne şekilde yazsınlar, bir şekil söyleyin. 

İSMAİL SABUNCU (Devamla) — Efendim ; 
ben maksadı söylüyorum, yazma mütehassısı de
ğilim. Ben bu izahatı verdiğim zaman kabul 
eder vaziyette olmanız ortaya bir ihtilâf doğ
ması ihtimalini gösteriyor. Tatbikatta böyle 
şeylerin olacağı benim hatırıma geliyor. Bina
enaleyh kâfi ise, siz bilirsiniz. Siz kâfi görüyor
sanız ben de kabul ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (izmir) •— Sayın Sabuncunun hakları 
var; «Evinde oturup da bu işi mûtat sanat hali
ne getirmiyen» demeyi biz kâfi derecede vuzuh-
lu buluyoruz. Eğer bundan daha fazla tavzihe 
ihtiyaç varsa lütfederler, biz de kabul ederiz. 
Ama biz vuzuh olduğuna kaniiz. 

İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Pek âlâ. 
Öyle kalsın. 

BAŞKAN — Efendim j altıncı bendin ba
sma; «kendi köyimde oturup da» ve 8 nci ben-
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din 2 nci satırının sonundaki «itiyat edilmeksi
zin» yerine «itiyat etmeksizin» olacak. 

CEVDET KERÎM ÎNCEDAYI (Sinob) — 
Komisyondan rica şudur: «Köyünde oturup da» 
diyorlar, öyle bir köylü tasavvur edin ki, kö
yünde evi yanmıştır, Hacıbektaş köyünde otur
maktadır. Onun için «Köyünde oturup da » ye
rine «Köyde oturup da» diyelim. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BİRSEL (tzmir) — Hay, hay «Köyde oturup da» 
diyelim. 

FAÎK YILMAZİPEK (Bursa) — Efendim, 
sekizinci fıkrada, itiyat etmeksizin eşya nak
leden köylüler denilmiştir. «Eşya ve insan» nak
leden denmesi lâzımdır. Yani «İnsan» kelimesi
nin konmasını rica edeceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (izmir) — Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi bu değişikliklerle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Matrah ve matrahın tâyini 
ON YEDİNCİ MADDE — Gezici Esnaf Ver

isinin matrahı iş vasıtalarına ve iş nevilerine 
göre takdir olunan «Gündelik kazanç» tır. Gün
delik kazanç, normal bir faaliyet gününde ya
pılan iş mukabilinde elde edilen safi kazançtır. 

Safi kazancın takdirinde işin nev'ine ve ma
hiyetine göre bir yılda çalışılabilecek iş günleri 
de nazara alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde kabul olunmuştur. 

18 nci maddeyi Komisyon istiyor, halbuki 
daha evvel Yüksek Heyetinizce kabul olunmuş
tu, Komisyonun bu arzusu tasarının ikinci mü
zakeresinde yerine getirilebilir. 

Cetvel pozisyonlarının değiştirilmesi 
ON DOKUZUNCU MADDE — Bu kanu

na bağlı cetvelde gösterilen iş nevi ve iş vasıta
sı pozisyonlarını değiştirmeye ve cetvele yeni 
pozisyonlar ilâve etmeye Maliye Bakanı yetkili
dir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BÎRSEL (izmir) — 19 ncu madde hakkında 
Komisyonun mütalâası vardır. Burada Maliye 
Bakanlığına verilen yetki bir münakaşa mev
zuu olduğu için 18 nci maddede bir değiştirge 
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Başkanlık Makamınca Komisyona havale edil
di. 18 nci maddede değişiklik yaptık, bu şe
kilde 19 ncu maddenin tayymı Komisyon tensip 
etti, müsaade buyurursanız bu maddeye lüzum 
kalmıyor çıkaralım. 

BAŞKAN — Komisyonun arzusu üzerine 19 
ncu maddeyi çıkarıyoruz. 

Binaenaleyh bundan sonraki madde numara
ları birer numara değişecektir. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — 19 ncu mad
denin çıkarılmasına bendeniz de taraftarım, 
yalnız reye koymak lâzımdır. 

BAŞKAN — Komisyon bize verdiği rapor
da, 19 ncu maddeyi arzetmiyorum diyor; bu va
ziyette bunu reye koymaya lüzum var mıdır? 
Siz istiyorsanız... 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Esasen tak
riri veren bendenizdim, tasarıda vardır; bu de
fa çıkarılmasını kabul etmiştir Komisyon, bitta
bi oya konulması lâzımgelir kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Komisyon 19 ncu maddeyi çı
kardım diyor, sizin noktai nazarınızı kabul edin
ce mesele kalmıyor. Hep böyle olmuyor mu? 

Bir arkadaş önerge verip de onun arzusu Ko
misyonca kabul edilirse ortada yapacak birşey 
kalmıyor. Meğer ki. Komisyon o önergenin hi
lâfına olmasın. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Maksat na
sılsa mesele yoktur. 

En az miktarlar 
YİRMİNCİ MADDE — 19 ncu maddede 

yazılı nispet üerinden hesaplanan Gezici Esnaf 
Vergisi aşağıdaki miktarlardan az olamaz. 

Lira 

Nüfusu 100 000 den fazla oları yerlerde 
çalışanlar 36 

Nüfusu 20 001 - 100 000 olan yerlerde 
çalışanlar 24 

Nüfusu 10 001 - 20 000 olan yerlerde 
çalışanlar 18 

Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerlerde 
çalışanlar 15 

Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde 
çalışanlar 12 

Taşıt işletenlerin en az vergilerinin tesbitinde 
taşıtın kayıtlı olduğu belediyenin veya bağlı ol
duğu limanm nüfusu esas tutulur. 

BAŞKAN — M#dde hakkında söz istiyen var 
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ttıı? Bu maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul olundu. 

Nüfus esası 
YİRMl YEDİNCİ MADDE — Bu kanun

da sözü edilen nüfus miktarı belediye ve köy 
sınırları içindeki nüfusu ifade eder. Yeni saymı 
neticelerinin Hükümetçe ilân olunacağı yıl so
nuna kadar son nüfus sayımı neticelerine itibar 
olunur. 

Sayım zamanında geçici olarak belediye ve
ya koy hudutları içinde bulunan askerî birlik
ler bu kanuna göre nüfus miktarının hesabında 
nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Bu madde asıl tasarıda Komis
yon tarafından arzedilmemişti. Yeniden teklif 
olunmaktadır. Arzu ederseniz Komisyon izahat 
vermeye hazırdır. 

KEMAL TURAN (İsparta) — ikinci fıkrayı 
kabili icra görüyorlar mı? Askerî birlikler hak
kında. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Bugün dahi fiilen bu, tat
bik edilmektedir. Maliye Bakanlığı istatistik 
Umum Müdürlüğü ile mutabık kalarak, şehir ve 
kasabalardan geçecek askerî birlikleri, nüfus 
sayımında ayrı göstermektedir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen yoktur. Maddeyi yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Gelir Vergisi Kanu
nunun geçici 1 nci maddesi hükümleri bu ka
nuna tâbi mükellefler hakkında da tatbik olu
nur. Gezici esnafın 1950 takvim yılındaki faa
liyetlerine ait vergiler eski hükümlere göre 
alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
\ar mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 4, 5 ve 
6 ncı maddeleri hükümlernin tatbikında iratları 
28 Şubat 1947 tarihinden sonra serbest kira
lara göre takdir edilmiş olan iş yerlerine ait 
kiralar Millî Korunma Kanunu ile iş yerlerine 
git kiralar üzerine konmuş olan takyitlerin kal
dırıldığı yılı takibeden ikinci yıl sonuna kadar 
<fc 35 noksaniyle alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
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var mı? Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

GEÇtCt MADDE 3. — Millî Korunma Kanu
niyle iş yerlerine ait kiralar üzerine konulan 
takyitlerin kaldırıldığı yılı takibeden ikinci yıl 
sonuna kadar bu kanunun 4, 5 ve 6 ncı madde
lerinde sözü edilen gayrisâfi iratların hesabın
da : 

a) 1 Ocak 1940 tarihinden evvel takdir edil
miş olan iratlar % 50 fazlasiyle; 

b) 5020 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
28 Şubat 1947 tarihinden sonra serbest kiralara 
göre takdir edilmiş olan iratlar % 35 noksaniy
le nazara alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Son hükümler 
1. Kaldırılan hükümler 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Gelir Ver
gisi Kanununun 108 nci maddesiyle yürürlükten 
kaldırılan hükümlerden ayrıca, bu kanuna uy-
mıyan sair bütün hükümler de yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2. Yürürlük 
YlRMl DOKUZUNCU MADDE — Bu ka

nun 1 Ocak 1950 den itibaren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 

3. Kanunu yürütmeye memur olanlar 
OTUZUNCU MADDE — Bu kanun hü

kümlerini Maliye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
işletme ve Gezginci işler Kanunu tasarısının 

birinci müzakeresi bitmiştir. 
FEYZULLAH USLU (Manisa) — 19 ncu 

madde ne oldu? Demin Komisyon geri alıyoruz 
dedi ve üzerinde konuşuldu? 

BAŞKAN — 19 ncu maddeyi lâyihadan çı
kardık. Komisyon 19 ncu madde olarak birşey 
teklif etmekten vazgeçti. Buna da sebep, Veh
bi Sandal arkadaşımız bu madde hakkında bir 
önerge verdi, bu maddeye lüzum yoktur dendi, 
Bu Önerge Komisyona verildi ve 19 ncu madd« 
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lâyihadan kaldırıldı. 19 ncu madde konuşul-
mamıştır. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Meclise 
geldiği zaman 19 ncu madde vardı. 

BAŞKAN — Komisyon 19 ncu maddeyi tay
yetti. 

FEYZULLAH USLU (Devamla) — Müsaa
de ederseniz izahat vereyim. 

BAŞKAN — Şimdi siz 19 ncü maddenin ye
niden değişmesini istiyorsanız ikinci müzakere
sinde bir tadil teklifi veririsiniz. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Usul 
hakkında konuşacağım, hata içerisindeyiz : 

1. Hükümetin teklif ettiği 19 ncu madde 
Komisyondan geçtikten sonra Meclise arzedil-
miştir. Binaenaleyh, bu artık Meclisin malı ol
muştur, reye konulmadan, Komisyon hotbehot 
bu maddeyi geri aldım diyerek tasarıdan çıkara
maz. 

2. Komisyon başkanı dediler ki: 18 ncd mad
deyi ele aldık, tasarlıyoruz o maddeyi getirdik
ten sonra Yüksek Kamutayca) kabul edilirse bu 
19 ncu maddeye lüzum kalmıyacaktır. 

O maddenin kabul edilip edilmiyeceğini ev
velden keşfetmeye imkân yoktur. Bu da ikinci 
bir usulsüzlüktür, nazarı dikkatinize arzede-
rim. 

BAŞKAN — Efendim, yapılan muamelede 
hiçbir usulsüzlük yoktur. Bir yanlışlık olsa da
hi kabili telâfidir, ikinci defa müzakeresi yapıl
dığı zaman haleldilebilen bir meseledir. Kiyaset
ten bir maddenin kabul veya reddedildiği ve
ya birinci müzakerenin hitam bulduğu tebliğ 
edildikten sonra ikinci bir defa dönülerek o mad
deyi tekrar müzakereye imkân yoktur. Iradei 
Milliye bu şekilde tecelli etmiş farzolunur. Geri 
dönme itiyadını Büyük Millet Meclisi yapma
mıştır. 19 ncu maddenin âkibeti de bu şekilde 
taayyün etmiştir, hiçbir yanlışlık yoktur. Or
tada usulsüzlük var mı, yok mu? Biz usulsüzlük 
olmadığına kaniiz. îkinei müzakeresi sırası ge
lince üzerinde durursunuz. Demin Vehbi Sa
ndal arkadaşımız konuşurken de arzettim, ar
kadaşımız maddenin kaldırılmasını istedi, Ko
misyon maddeyi geri aldı. 19 ncu madde üze
rinde başka söz istiyen olmadı, önerge de yoktu. 
Bu şekilde de birinci müzakeresi bittikten sonra, 
fitarihinde böyle bir yanlışlık oldu diye geriye 
dönmek^ yeniden müzakere açmak, usulümüzde 
ve teamülümüzde yoktur. 
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| . FEYZULLAH USLU (Devamla) — Sayın 

Başkandan rica edeceğim. Arzettikleri husu
sun mesnedi kanunisini teşkil eden îçtüzükte-

' ki maddeyi zikrederler mi? 
BAŞKAN — Dayandığımız husus, önerge 

sahibinin ve Komisyonun müşterek arzuları ve 
bunu dinliyeri Heyeti Umumiyenin sükût ede
rek zımnen bu hususu kabul etmesidir. 

FEYZULLAH USLU (Devamla) — Mesne
diniz eğer bu ise usulsüzlük içindeyiz. 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 

6. — Vergi Usul Kanun tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/174) [1] 

BAŞKAN — Söz istiyenleri tesbit edeceğim. 
BAŞKAN — Komisyon adma Kâmil Çoşkun-

oğlu. 
GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ KÂMİL ÇOŞKUN-

OĞLU (Manisa) — Muhterem arkadaşlar; Ge
lir, Kurumlar ve Esnaf Vergileri kanunlarının 
konuşulması ve kabul edilmesinden sonra ge
ne o manzumeye dâhil olan Vergi Usul Kanu
nunun bugün konuşulması için tasarı Yüksek 
Huzurunuza sunulmuş bulunmaktadır. Bu mü
nasebetle tasarının ana hatları üzerinde kısaca 
maruzatta bulunmama müsaadelerinizi rica ede
rini . 

Sunulan bu tasarı ile hedef tutulan gaye; 
çeşitli vergi kanunlarının tatbikatiyle ilgili 
olup birçok kanunlara dağılmış olan hükümleri 
bir araya toplamak ve bunları hukuki esas ve 
prensiplere bağlıyarak noksanlarını tamamla
maktan ibarettir. 

Filhakika diğer vergi kanunları mükellefi
yet bakımından daha ziyade muayyen bir sınıf 
vatandaşı ilgilindirmesine mukabil, Vergi Usul 
Kanunu hemen bütün vatandaşları ilgilendiren, 
bu itibarla geniş tatbikat sahası olan bir ka
nundur. 

I Tasarının taşıdığı bu önemi göz önünde tu
tan komisyonumuz bu tasarıda başlıca şu pren
sipleri esas olarak almıştır: 

1. — Kanunu vatandaşların anlıyabileceği sa
de bir şekilde yazmak; 

.2 Memurlarımızın ve vatandaşlarımızın 
ayrı ayrı anlayış ve tefsirlerine mahal bırak
mamak ve bu suretle muhtemel ihtilâfları ön-

[1] 175 sayılı basmaymı tutanağın sonun-
dadır. 
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lemek ve mümkün olduğu kadar talimat mev- I 
zuu olabilecek halleri ortadan kaldırmak mak-
sadiyle hükümleri tefsir etmek; 

3. — Mer'i kanunlarımızda olduğu gibi, Ma
liye dairesini hem vergi tarh ve tahakkuk etti
ren ve tahsil eden bir daire ve hem de mükellefle 
bu daire arasında çıkacak ihtilâflarda mükellef 
için Maliyeyi bir müracaat ve tavassut mercii 
olmaktan çıkararak mükellef gibi Maliye İda
resini de bir (Taraf) durumunda bulundurmak; 

4. — Bu tasarı ile kuruluşları yeniden tes-
bit olunan Takdir, Tahrir ve Tadilât komisyon
ları gibi mükellefiyet ve matrahı tâyin ve tak
dir eden komisyonlarda, komisyon çoğunluğunu 
taraf olan Maliye idaresinden alarak halk 
mümessillerine vermek; 

5. — İtiraz, Temyiz ve Danıştaya baş vurma 
gerektiği hallerde mükellefle Maliye İdaresini 
birbirine müsavi taraflar haline koymak ve 
bu münasebetlerde adlî mahkemelerdeki usul
lerle ahenkli esaslar kabul etmek; 

6. — En mühim bir nokta olarak, vatandaş
lara geniş bir itimat ve güven gösterilmek ve I 
Maliye İdaresiyle mükellefin iş birliği yapması 
ve hilaf] sabit olmadıkça vatandaşın beyanını I 
esas olarak almak. 

Aziz arkadaşların, görülüyor ki, burada 
tafsil ederek vaktinizi almak istemediğim, ge- I 
rekçede ve tasarının beş kitabmdabütün açık
lığı ile tetkik buyuracağımız hükümler başlıca 
bu ana prensiplerin ışığı altında hazırlanmış
tır. Bu s netle idare ve maliye zihniyeti esas
larına değil; memleket menfaati ile idare ve I 
vatandaşın karşılıklı samimiyet ve iş birliği I 
esaslarına dayanılmıştır. I 

Tasarı Maliye memurlarımızın vatandaşa 
kanunun tatbikmda iyi muamele yapmak, vâ- I 
kıf oldukları sırları saklamak, kanunsuz ve I 
haksız hareketlere meydan vermemek hususun
da hükümler tesbit ederken beyanına geniş I 
ölçüde itimat ve güven gösterilen ve maliye ile I 
iş birliği yapması kabul olunan mükelleflerin I 
de bu beyanlarında doğru ve samimî hareket 
etmeleri gerektiğini her iki halde de kanunun 
derpiş ettiği bu hükümleri kötüye kullanılma
sının ağır müeyyide ve cezasını da hükme bağ- I 
lamıştır. I 

Muhterem arkadaşlarım; vergi kanunları
nın tatbiki bakımından bu ana prensip ve hu- | 
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kuki esasları hedef tutarak hazırlanan ve hu
zurunuza sunulan bu tasarıya en iyi şekli Yük
sek Meclisinizin vereceğine şüphe olmadığını 
bilhassa arzeder, maddelere geçilmesini dile
rim. 

ESAT TEKELİ (Urfa) — Muhterem arka
daşlar; Yüksek Heyetiniz, Gelir Vergisi, Ku
rumlar ve Esnaf vergileri kanun tasarıların
dan sonra vergi usulüne ait yeni bir kanun ta
sarısı karşısında bulunuyor. Bu tasarı, yalnız 
Gelir Vergisi ile teferruatına taallûk etmiyor. 
Bina, Arazi, Hayvanlar, Muamele ve İstihlâk 
vergileri gibi hemen bütün vergilerimize şâmil 
bulunuyor ve bu vergilerh; tarh, tahakkuk ve 
tahsiline ait hükümleri bir araya toplamış bu
lunuyor. Bundan dolayı tasarı uzundur, 422 
maddeyi ihtiva etmektedir. 

Vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsiline ait 
hükümler şimdiye kadar her vergiye ait kanun
da ayrı, ayrı gösterilmişti. Bu hükümler ara
sında da tam benzerlik yoktu. Tasarı, bu hü
kümleri birleştirmek, mükellef vatandaşlara 
bir kolaylık temin etmektedir. Bu bakımdan 
tasarı esas itibariyle faydalı bir eserdir. Yal
nız usule ait hükümler toplanırken biraz tafsi
lâta gidilmiştir. Nizamname ve talimatname 
mevzuu olabilecek bâzı teferruat da tasarı içi
ne alınmıştır. Gerçekten tasarıda birçok tarif
lere girişilmiştir. Bugün mevcut olan nizam
namelerden bir kısmının hükümleri aktarma 
edilmiştir. Halbuki kanunun son bir tarifine 
göre kanunlar, gayrişahsi ve umumi kaide 
koyan hükümleri ihtiva eder. Usul tasarısı hü
kümlerini bu ölçüye vurursak bâzı hükümleri
nin bu mahiyette olmadığını görürüz. Gerçi ka
nunlarda tarifler de yapılabilir. Fakat usul ta
sarısında fazla tarife gidilmiştir. Meselâ tahsil 
muamelesi nedir? Bunun tarifi için bir madde 
konmuştur. Maliyenin dahilî bir muamelesini 
ifade eden (tahakkuk fişi) nde ne gibi malû
matın bulunacağı sayılmıştır. Yine tahrir ih
barnamelerine ,tahrir varakalarına ne gibi hu
susların derç olunacağı kanun metninde göste
rilmiştir; bu gibi teferruata ait noktalar, ni
zamnameye bırakılabilir ve kanun daha kısa 
bir şekle konabilirdi. 

Nitekim tasarı, Komisyonun temennisi üze
rine bir aralık 200 maddeye kadar indirilmiş 
iken sonradan her nasılsa yine 400 maddeye çı
karıldı. Bununla beraber, bu maruzatım, şekle 
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ait bir tenkiddir. Tasarının yenibaştan kısal
tılması zamana mutavakkıf olduğu için ihtisar 
hakkında bir teklifte bulunacak değilim. 

Bu umumi mütalâadan sonra, tasarıda ka
bul edilen yeni bir hükümden, vergi uzmanlı
ğından bahsetmek istiyorum. 

Vergi mükellefi olmafe vatandaşla idare ara
sındaki münasebetleri artıran bir şeydir. Mükel
lef zümresi ise milyonlarca vatandaşı ihtiva et
mektedir. Buna zamimeten yeni Gelir Vergisi 
Kanunu ile bu vergi mükelleflerini artırıyoruz. 
Hususiyle beyanname verecek mükelleflerin sa
yısı çoğalıyor. Yedi binden kırk bine çıkıyor. 

Vergi beyannamesi vermek birçok hallerde def
ter tutmayı veya hesap tutmayı icabettirdiği 
için mükellefin vazife ve külfeti ve bununla bir
likte idare ile münasebeti artıracaktır. Bu sebep
ten mükellefin idare ile temasta ve kendi hak
larını müdafaada, ona yeni vasıtalar ve daha 
geniş imkânlar teminine ihtiyaç vardı. İhtilaflı 
meselelerin takibi ve mükelleflerin kaza merci
lerinde temsil yetkilerini, Avukatlık Kanununa 
göre avukatlara hasretmek halkın ihtiyacını 
tazyik edecekti, ö t e yandan mühim bir kısmı 
•beyannameye ve defter ve 'hesap tutmak mecbu
riyetine istinat eden Gelir Vergisi mükellefi
yetini, vergi işlerinde ihtisas sahibi olanların 
yardımını zaruri kılmakta idi. Bundan dolayı 
Geçici Komisyon, Hükümetin teklifi üzerine 
vergi uzmanlığı diye bir meslek tanıdı. Ve bu 
uzmanlara ihtilaflı vergi meselelerini takip ve 
mükellefi temsil salâhiyetini verdi. 

Bu uzmanlar bugün de fiilen mevcuttur. 
Komisyon bu uzmanlarda bâzı vasıf ve şartlar 
aramak, tıpkı avukatlarda olduğu gibi, bunları 
bâzı inzibati kayıtlara tâbi tutmak suretiyle 
'hizmeti disiplin altına almak istemiştir. 

Bâzı muhterem arkadaşlarımız bu vergi uz
manlığı esasına muarız kalmışlardır. Bu arka
daşlarımıza göre ihtilaflı meeslelerde, temsil 
yetkisi Avukatlık Kanunu gereğince, avukatla
ra münhasırdır. Vergi işi de bir idarî kaza işi
dir, binaenaleyh avukatlardan başkasına takip 
ve temsil salâhiyeti verilmemelidir. 

Arzettiğinı gibi, vergi mevzuu, milyonlarca 
vatandaşı alâkalandıran bir iştir. Doğu illerimi
zin ücra köşelerinde, bir kaza merkezindeki va
tandaş işini vermesin.? Vatandaşı bundan men
etmek, onun müdafaa ıhakkını takyit etmek 
olur. Esasen vergi işlerinin mühim kısmı malî 
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I mevzuat ve muhasebe ile ilgilidir. Hukuki mü-
I dafaa kısmı mahduttur. Kaldı ki, vergi uzman-
I larından hukuki malûmatta aranmakta ve ken-
I dileri hukuki bilgilerden imtihana tâbi tutul-
I maktadır. Birçok yabancı memleketlerde vergi 
I işlerinde vatandaşın müdafaa hakkı takyit edil-
I memiştir. Bu işleri takip ve mükellefi temsil 
I salâhiyeti, vergi müşavir veya uzmanlarına da 
I verilmiştir. Almanya'da, Avusturya'da bu böy-
I ledir. isviçre de mükellefi temsil hususu tama-
I miyle serbest bırakılmıştır. Belçika da keza 
I böyledir. Birleşik Amerika'da da hukuk mezu-
I nu ornuyan ajanlar, birnevi malî müşavirler 

vergi işlerini takip edebilmektedirler. Fransa'-
I da da böyledir. Yalnız bu memlekette danıştay-
I da mükellefi temsil hakkı avukatlara bırakıl-
I mıştır. 

I Muarızların ileri sürdükleri bir nokta da 
I şudur : Vergi uzmanlığı hakkındaki hüküm 

Avukatlık Kanunu tadil etmektedir. Binaena
leyh bunun yeri, Vergi Usul Kanunu değildir. 

I Halbuki Vergi Usul tasarısında vergi kaza mer-
cilerânden bahsedilmektedir. Bu mercilerde iş 
takip edecekler hakkındaki hükmün de tam ye
ri Usul Kanunudur. 

Hasılı, komisyonun kabul ettiği esas yüksek 
tasvibinize lâyık bulunmaktadır. Yalnız vergi 
uzmanı olacaklar arasında, vergi temyiz reisi 
ve âzalığı gibi vergi hâkimliğinde bulunmuş 
olanların veya malî veya ıhukuki mevzularda 
katmerli imtihan geçirmiş olan maliye müfettiş
leri ile esas uzmanların da imtihana tâbi tutul
ması isabetli olmadığı için maddesi gelince bu 
hususta ayrıca mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında baş
ka söz istiyen yoktur, maddelere geçilmesini 
oyunuza arzediyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vergi Usul Kanunu 

Giriş 
Kanunun şümulü 

BlRÎNCl MADDE — Bu kanunun hüküm
leri aşağıda yazılı vergi ve resimler hakkında 

! uygulanır : 
1. Gelir Vergisi; 
2. Kurumlar Vergisi; 
o. Esnaf Vergisi; 

I 4. Bina Vergisi; . . : 
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5. Arazi Vergisi; 
6. Veraset ve îintikal Vergisi; 
7. Muamele Vergisi; 
8. Nakliyat Vergisi; 
9. Damga Resmi; 
10. Bilûmum istihlâk vergileri (İstihlâk 

Resmi adı altında alınanlar dâMl); 
11. Hayvanler Vergisi; 
12. Yukarda yazılı vergi ve resimlere bağlı 

olan vergi ve resimlerle zamlar. 
Bu kanunun vergi ihtilâflarına ait hükümle

ri, yukarda sayılanların dışında kalan vergi ve 
resimler ile mülga vergiler hakkında da uygu
lanır. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Efendim 
bu kanun, mevcut birkaç uzun kanunumuzun 
içinde en başta gelenlerden olacak. Muhtevası 
itibariyle, yazış itibariyle öteki kanunlara naza
ran birçok hususiyetleri ve temas sahası itibariy
le hemen hemen her vatandaşı alâkadar eden 
hükümleri var. Hükümet, deruhde ettiği hizmet 
ve vazifelerin karşılığı olarak, vatandaşm iştirak 
hissesini en adilâne en muhik şekilde tesbit etmek 
isterken haklı olarak, hakiki gelirimizi öğrenmek 
istiyor ve nevama bir ortak gibi bu gelirlerimizi 
tesbit usul ve şekillerini de tâyin ediyor. Bunla
rın içerisinde çok mübalâğalı olanlar bulunabilir. 
Fakat bu mühim kanunların tatbikatı ve istedi
ğimiz en iyi neticeleri verebilmeleri bakımından 
daha mühim olanı, herkesin kendi anlayışına bı
rakmaktan ziyade hükümlerdeki vuzuh temini 
ve vatandaşın bilerek, istiyerek, ani ıyarak kendi 
mükellefiyet payını kendisi sıhhatle tesbitine 
imkân verecek bir sarahate ulaştırılabilmesidir. 
Benim şimdi söyliyeceğim küçük fıkra için ol
duğu gibi muhtelif maddelere matuf olarak vâki 
olacak izahat taleplerim sadece bu vuzuhu ve 
bu usul kanununun mâtufünileyhi olan kanun
lar tatbikatta kolaylığı temin edebilmek için ileri 
sürülmüş mütalâalar olacaktır. 

Bu umumi mütalâadan sonra yalnız bu mad
deye mütaallik olan ricama geliyorum : Bu ka
nunun bu maddesi, benden evvelki arkadaşımın 
da söylediği gibi bir kelime enflâsyonuna uğra
mıştır. Meselâ 5 - 6 satırı fikre hiç zarar verme
den çıkarılabilir. Böyle fazlalıklar matbaacıyı 
oyalar, tatbik eden memuru oyalar, onu anlamak 
istiyen adamı müşkülâta sevkeder ve vaktini alır. 
Burada akla gelen birtakım kanunları sayıyor 
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[ ve sonunda diyor ki, « Gümrük Kanunu müstes

na olmak üzere bilûmum vergi kanunlarında bu 
usul kanunu tatbik olunur.» Bence bu yazılış 
tarzı fazla kâğıt, fazla vakit ve fazla emeği ica-

I bettirecek lüzumsuz bir şeydir. 
Gene zararlı gördüğüm bir nokta şudur : Bi

rinci maddenin en son fıkrasında deniyor ki; bu 
kanunun vergi ihtilâflarına ait hükümleri yukar
da sayılanların haricinde kalan vergi ve resim
lerle - buraya kadar iyi - mülga vergiler hakkın
da da uygulanır. 

Tabiî, hepiniz gibi bu tasarıyı baştan sonuna 
kadar kemali dikkatle okumaya çalıştım. Her # 
gün büyüyen devlet masrafları karşısında daha 
çok âdil ve daha çok vatandaşın iştirakine imkân 
verecek, âdilâne bir iştirake imkân verecek şe
kil olarak gittiğimiz Gelir Vergisi yolunu en iyi 
yollardan birisi telâkki ediyorum ve muvaffak 
olmasını candan arzu ettiğim için üzerinde en az 
her arkadaş kadar titremekteyim. 

Usul bakımından, hep biliyoruz ki, hukuki 
bir kaidedir; usul kanunları makabline de şâ
mildir. Bu, hukuki bir esastır. Fakat bu ka
nunun sonundaki 5 nci muvakkat maddeyi açtı
ğımız zaman bunun matufu olan işlerde mükel
lefleri karşılaştırdığı hallerde ancak lehte olanı 
tatbik ettiğini ve aleyhteki kısımlardan mükelle
fi uzaklaştırdığını görüyoruz. 

Ben şimdi arkadaşlarımdan sebebini izah 
etmelerini rica ederken, bundan evvelki kanun
larda da olduğu gibi, mafoza bir hizmet yapmak 
yani maksatlarını belirtmeye vesile olmak için 
yapılmakta olduğunu hatırlamalarını rica ede
rim. Verecekleri cevap, sadece Komisyonumu
zun görüşü budur. Israr ediyoruz şeklinde ol
masın, izah etsin. Böyle mühim bir kanunda 
Meclisin ve vatandaşın istediği bu tarzda ce-
caplardır. sanıyoruz. 

Acaba bu maddeden beş, altı satır tasarruf 
edemez miyiz? Demin arzettiğim son fıkradaki 
kelimeleri büsbütün kaldıramaz mıyız. Haşiv
dir, zaiddir, lüzumsuzdur. Tatbikatta vakit 
izaa edecek, okuyan adamın vaktini izaa ede
cek, anlaşmayı zorlaştıracak, lüzumsuzdur. Her 
şeyden evvel bu maddeyi kısaltma imkânını 
görmezlerse bu fıkranın tamamının kaldırılma
sını ben mümkün gibi görüyorum. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL ÇOŞKUN-
OĞLU (Manisa) — Efendim; her şeyden evvel 
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şunu arzetmek isterim ki; kanunda kelime enfi-
lâsyonu değil; vuzuh bakımından biraz tafsilât 
vardır. Bunu gerekçemizde belirttiğimiz gibi ben
deniz birinci defa izahat verirken sebeplerini 
açıkladım. Bir Usul Kanunudur, bu usul kanunu 
ile mükellefi ve memuru müşkül vaziyette bırak
mamak, takdire mümkün mertebe yol açmamak, 
vatandaşların anlamasını kolaylaştırmak maksa-
diyle bu kanunu biraz tafsilâtlı yazdığımızı arz-
•etmiştim. Hattâ Komisyonumuz daha evvel; bu 
tasarıyı 200 - 250 madde içinde tedvin etme im
kânlarını aradı. Arkadaşımız lütfedip komisyo
nun gerekçesini okumuş olsalardı, bu hususu gö
receklerdi. Eğer fazla madde ve hüküm varsa çı
karmak Büyük Meclisin elindedir. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Okumuş, 
okumuş. 

KÂMİL ÇOŞKUNOĞLU (Devamla) — Biz 
bu ciheti gerekçemizde tebarüz ettirdik arkada
şını bir taraftan hükümlerde vuzuh temin etmeli 
derken enflâsyon şeklindeki beyaniyle terakuza 
düşmekte ve vuzuhsuzluk hakkında da misal ver
mediğine göre mücerret olarak konuşmaktadır sa
nırım. Gelirden de bahsettiler. Konuşmamız gelir 
değil Usul Kanunudur. Bervechipeşin bunu arzet
mek isterim. 

ikincisi; buyurdular ki; bu kanun vergi hü
kümlerine ait ve sayılanlar dışında kalan vergi 
ve resimler diye tetkik buyurduğunuz gibi iki hu
susu ihtiva ediyor. 

Birisi bu kanunun şümulüne giren kanunla
rın nelerden ibaret olduğunu tadat ediyor, İkin
cisi, de vergi kazanç mercilerine intikal etmesi 
bakımından bir hükmü ihtiva etmektedir. Yani 
gerekçemizde de tebarüz ettirdiğimiz gibi bu ka
nunun malî ihtilâflara ait kısmı bütün vergilere 
şâmildir. Bu madde de yazılı olmıyan kanunlara da 
şâmildir. Fakat Usul Kanunun diğer kısımları an
cak bu birinci maddede yazılı kanunlara şâmildir. 
İşte son fıkradaki bu hükmü koymaktan maksat I 
budur. Meselâ yukarda Muamele Vergisi dedik. 
Halbuki Muamele Vergisinin bir de ayrıca ithalât 
sırasında gümrük tarafından tahsil edilen kısmı 
vardır. Bu son fıkra konulınazsa madde gümrük 
dairesinin tahsil edeceği vergiye de şâmil olurdu. 
Yani netice itibariyle bu hüküm mükellefin lehi
ne konmuş bir hükümdür. Bu izahatım zannede
rim ki arkadaşlarımı tatmin etmiş ve konuyu vu-
zuhlandırmıştır. 
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SİLAMON ADATO (İstanbul) — Arkadaş

lar, Sayın Faik Kurdoğlu arkadaşımız, madde
nin son fıkrasına taallûk eden itirazlarının ye
rinde olmadığı kanaatindeyim. 

Mezkûr fıkrada deniliyor ki : «Bu usul hü
kümleri mülga vergiler hakkında da uygula 
nır.» 

Yüksek heyetinizce malûm olduğu üzere; 
usule mütedair olan hükümler âmiri mahiyeti 
haiz ve intizamı, âmmeye taallûk eder gibi te
lâkki edilir. Bu gibi hükümler makabline teş
mil edilir. Mülga vergiden dolayı bir ihtilâf 
mevcutsa ve kanun lâğvedildikten sonra o ih
tilâf. Danıştayda veyahut da vergi İtiraz ve Tem
yiz komisyonlarında derdest ise eski kanuna 
ait bii' ihtilâf olduğuna göre eski usulü mü tat
bik etmek lâzımdır? Hayır. Yeni usulü tatbik 
etmek icabedecektir ve bu bakımdan bu hü
kümler mülga bir kanunla tarhedilen bir vergi 
hakkında tatbik edilmelidir. Binaenaleyh bu 
son fıkra yerindedir. 

BAŞKAN — Faik Kurdoğlu. 
FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Efendim, 

arzettiğim gibi, hukukta usul mevzuatının ma
kabline şümulü bir bedahettir. 

Benim asıl. arzetmek istediğim nokta; beşin
ci muvakkat maddede sarih olarak hüküm var, 
müsaade buyurursanız bununla alâkası dolayı-
siyle okuyayım. 

Ben diyorum ki onunla bunun arasında bir 
mübayenet görenler olabilir. Bunu kaldıralım. 
Beşinci madde dediğimiz madde tabiî olan bir 
hukuk kaidesidiı. Ve şu hükmü ile beşinci mad
de : (Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten ev
velki zamanlara taallûk eden vergilerin) - ki bu
rada mülga ve gayri mülga hepsi dâhildir - (tarh 
ve tahakkuku, bu vergilere ait ihtilâfların hal
li, tahakkuk zamanaşımı tâyini bu kanunda ya
zılı hükümlere tâbidir. 

Bu vergiler münasebetiyle kanuna aykırı 
hareketlerinden dolayı mükellefe tatbik oluna
cak vergi zammı ve cezasının tâyininde, eski 
hükümlerle bu kanunun hükümlerinden hangisi 
mükellefin lehine ise, o hüküm tatbik olunur.) 
Arzım, mükellefin daha lehinde etraflıca yazıl
mış olan bu madde varken o fıkranın lüzumsuz 
olduğudur. Acaba bu böyle midir1? Diye arkada
şıma bir sual sordum. Bence fazladır. Fazla 
olan her şeyde tasarruf yapmalıyız. Lâfta, kâ
ğıtta, mürekkepte ve vakitlerimizde. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 

BİRSEL (İzmir) — Sayın sözcü arkadaşım, 
tabiî lâzımgelen cevabı verecektir. Ben bura
da söz söylememeliydim ama çok sevdiğim ve 
zekâsına hayran olduğum Sayın Kurdoğlu ar
kadaşımın bu kanunun sözcüsünün, işi esaslı 
olarak ele alması ve iyice tavzih etmesi yolun
daki ifadelerinden, Gelir Vergisi Kanununun 
şimdiye kadar Komisyon adına konuşan bir ar
kadaşınız olarak teessür duydum. Ben işimi, 
bilhassa Kamutay huzurunda vazifemi esaslı 
ve ciddî tutarım. Kendileri de az sözden her 
şeyi anlıyacak kabiliyettedir. Buna rağmen 
şimdiye kadar cevaplarım ve izahatım kendile
rini tatmin etmemiş ise, bunu işi esaslı almadı
ğıma değil, kendilerine anlatabilmek kabiliye
tine malik olmadığıma atfetsinler. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Ben de te
essüf ettim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) —- Şimdi bilhassa bu tees
sürümü ifade etmek için çıktım ama, müsaade
nizle burada da noktai nazarımı ilâveten ekli-
yeyim. 

Şimdi birinci maddedeki bu fıkra ile beşin
ci madde hükmü arasında azîm farklar vardır. 
Bunu bir tarafa bırakarak şu noktanın tesbiti 
lâzımdır. Birinci maddenin son fıkrası, vergi 
ihtilâflarına ait bu kanun hükümlerinin mad
denin 1 - 12 numaralı fıkralarında sayılan ver
gi ve resimler dışında kalan vergi ve resimler 
hakkında da tatbik edileceği hükmünü de koy
maktadır. Bunu söylemek zaruridir. Bu hüküm 
ile geçici beşinci maddenin bir alâkası yoktur. 
Binaenaleyh fıkra kalkarsa bu hüküm de kalk
mış olur. Bu sebeple fıkranın kalkması doğru 
değildir. 

İkincisi; bu fıkrada mülga vergilere ait ih
tilâflara dair hüküm vardır. Halbuki beşinci 
maddedeki hüküm bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten evvelki zamana taallûk eden ver
gilere dairdir. Bunlar mülga vergiler değildir. 
Meselâ Muamele Vergisi var ki bu kanunla 
mülga değildir. Ama bu kanundan evvel tarh 
edilmiştir. Bu kanundan evvelki zamana ait 
vergiler beşinci maddede ifade edilmiştir ama 
beşinci maddeye girmiyen ve mülga olanlara 
ait hükmü burada tesbit etmekte bir tekerrür 
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de yoktur. Müsaade ederseniz bunda zarar de
ğil ancak fayda vardır. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Bir sual 
soracağım, sözcüden. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FEYZULLAH USLU (Manisa) — Sualim 

şudur : Zatıâlinizin ve Komisyon başkanının 
izahatından* anladığıma göre bu son fıkranın 
o kısmı makable teşmile aittir. Mademki ma
kable teşmile aittir makable teşmili 5 nci mad
de apaçık ilga etmiş olmasına göre «Mülga» 
kelimesini de o maddeye ilâve etmek suretiy
le o maddeyi tam ve kâmil bir hale getirmek 
ve bu fıkrayı da oradan kaldırmak kanun tek
niğine daha uygun olmaz mı? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUN-
OĞLU (Manisa) — Geçici beşinci madde ile 
bu madde arasında hüküm itibariye fark var
dır. Komisyon Başkanı Sayın Münir Birsel de 
izah buyurdular, burada filhakika kaldırılan 
kanunlar mevzuubahsedilmiştir ama beşinci 
madde doğrudan doğruya ihtilâf halini derpiş 
etmiyerek tarh ve tahakkuku da içine alan hü
kümleri ihtiva eder. Tetkik buyurulursa tarh 
ve tahakkuka taallûk etmektedir. Altında ih
tilâflara ait olduğu hükmü de bulunmaktadır, 
ama bu yerinde midir, değil midir? Ancak mu
vakkat beşinci madde tetkik edildiği zaman 
münakaşa edilebilir; Bu maddede zait bir hü
küm yoktur. Beşinci muvakkat maddede buna 
lüzum olup olmadığı münakaşa edilir. Çünkü 
beşinci muvakkat madde tarh ve tahakkuka 
taallûk etmektedir. Okuyorum : 

(Geçici Madde 5. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten evelki zamanlara taallûk eden 
vergilerin tarh ve tahakkuku bu vergilere ait 
ihtilâfların halli, tahakkuk zamanaşımı tâyi
ni bu kanunda yazılı hükümlere tâbidir.) 

Binaenaleyh buradaki vergi ihtilâflarını 
kaldırıp kaldırmamak lâzımgelip gelmiyeceği 
ancak muvakkat beşinci maddenin müzakeresi 
sırası geldiği zaman mevzuubahsedilebilir. Ver
gi ihtilâflarına taalluk eden kısmının birinci 
maddede yer alması doğrudur ve yerindedir. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Bir ~şey so
racağım efendim. 

Benim de çok yakın, çok kıymetli arkada-
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şim olan Sayın Münir Birsel'in izhar ettiği te
essüre karşı, kendi duyduğum hüznü de ifa
de etmekle beraber bu hassasiyetleri hiç olmaz
sa bu tarzdaki izahatla memleketi aydınlatma
ya hizmet ederse bundan büyük bir teselli du
yacağım. 

« Mülga » kelimesinin bu kanunla mülga 
olmıyan kanunları ihtiva ettiğini izahların
dan anlaşılmakla beraber 5 nci muvakkat mad
deye göre bu hâsılı tahsil ve binnetice kelime 
ve vakit israfı değildir. Halbuki; her vergi 
zamanaşımına tâbi olduğuna göre ve ilâniha-
ye mükellefiyet devam etmiyeeeğine bu ka
nundaki esas kahul edilirse bu da nihayet 
üç veya beş seneden ibaret olacağına göre buna 
ait hükün bu maddede yeri olduğunu zanent-
miyorum. Maamafih izahlarından sonra bu 
noktada ısrar etmiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KAMİL 
ÇOŞKUNOĞLU (Devamla) — Zaman unsuru 
burada mevzuubahis değildir. Bu maddede ya: 
zili olanlar nedir? Vergi kanunu dediğimiz za
man neyi ifade etmek istediğimizi anlamak is
tedik. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Arkadaşımız ısrar etmiyorum dedi. 

KÂMİL ÇOŞKUNOĞLU (Devanda) — El-
beteki arkadaşlarımın sorduğu suallere cevap 
vermek vazifemdir. Bundan memleket için 
fayda doğar. 

BAŞKAN — önerge yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Vergileri 
İKİNCİ MADDE — Gümrük ve Tekel İda

releri tarafından alman vergi ve resimler bu ka
nuna tâbi değildir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Maddeyi kabul .edenler ... Etmiyenler ... Madde 
kabul edilmiştir. 

Vergi Kanunu tâbiri 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunda kullanı

lan« Vergi Kanunu > tâbiri, işbu kanun ile bu 
kanun hükümlerine tâbi vergi ve resim kanun
larını ifade eder. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir, 
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Birinci Kitap 
Vergilendirme 

Birinci Kısım 
Genel Esaslar 

Birinci Bölüm 
Vergi uygulanmasında yetki 

Vergi dairesi 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Vergi dairesi mü-

kellefi tesbit eden, vergi tarheden, tahakkuk 
ettiren ve tahsil eden dairedir. 

Mükelleflerin vergi uygulanması bakımın
dan hangi vergi kanunlariyle, bu kanunlarda 
açıkça yazılı olmıyan hallerde, Maliye Bakanlı
ğınca tâyin olunur. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Bir sual 
sormak istiyorum. Bu 4 ncü maddenin birinci 
satırında vergi dairesi kelimesi vardır. Anla
şılıyor ki, Maliye Bakanlığı yeni bir Teşkilât 
Kanunu getirecek, bugün tahakkuk ve tahsil şu
beleri halinde ayrı bir halde olan daireleri bir
leştirecek ve bunları vergi dairesi haline kal-
bedecek. Fakat bugün ne böyle bir hal ve ne 
de bir tasarı vardır. Çıkarmakta olduğumuz 
bu kanunda bunun bu şekilde ifade edilmeme
si daha doğru olurdu. Sonra acaba buradaki 
dairedir tâbiri yerine dairelerdir demekte bir 
mahzur tasavvur buyururlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
ÇOŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, esas iti
bariyle bugün kullanmakta olduğumuz ve tat
bikatta ötedenberi kullanılmakta olan terim 
(daire) dir. Malûmu âliniz şubeler, dairenin 
kollarıdır. Sorarını arkadaşıma, her yerde şu-
ıbe var mıdır? Şube, dairenin kolları olduğuna 
göre tashihine lüzum yoktur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Daireler demekte bir mâni 
yoktur. 

BAŞKAN — Komisyonun noktai nazarı (da
ireler) şeklinde mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (izmir) — Evet. 

EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Hayır, 
(daireler) şeklinde olamaz. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
EMİN HALI ERGUN (Ankara) — Efendim, 

bu Vergi Usul Kanunu ile yeni bir vergi huku
ku üzerinde çalışıyoruz ve memlekette 'böyle bir 
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hukuk teessüs edecektir. Şimdi Kurdoğlu arka
daşımın 'beyanı üzerine komisyon vergi daire
sini «vergi daireleri» şeklinde kabul etmiştir, 
fakat ben 'buna muarızım, sebebi şu; toz bu ka
nunla vergi dairesi ve mükellef ve sorumluluk 
gibi durumları tesbit etmiş vaziyetteyiz. Bun
ların 'hepsinin hukuki mânası vardır. Bunu da
ireleri şeklinde yapmak hukuki esasları boza
caktır. Bendeniz böyle telâkki ediyorum, bu iti
barla müsaade buyurursanız bu vergi dairesi 
şeklinde kalsın. 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Efendim; 
malûm olduğu üzere; bir vergiyi tor daire ta
hakkuk ettirir; başka "bir daire tahsil eder. Di
ğer daireler de itiraz ve temyiz işlerini yapar. 
Bugünkü durum bu. Eğer Ibu cümleyi okuyacak 

. olursak; Türkçe sarf ve nahiv kaidelerine göre 
daireler demekten "başka tor çare yoktur. 

Bu kelime malî hukukumuza aykırıdır bu
yurdular. Malî hukuk terimi diye girmiş öyle 
kelimeler vardır ki, bunları burada tafsil etmek 
istemem. Yeri geldiği zaman -bunlar üzerinde 
konuşacağım. 

Vergi dairesi mükellefi tesbit eden, vergiyi 
tarheden, tahakkuk ettiren ve tahsil ettiren bir 
dairedir. 

Bütün tounları saydıktan sonra buradaki da
ireyi «daireler» mânasına kullanmışlarsa bir 
diyeceğim yoktur. Fakat benim (bildiğim Türk
çe sarf ve nahve göre arzettiğim gibi «daire
ler» denmek lâzımdır. Bu şekilde yapılacak bir 
düzeltmenin bir tesiri ve malî hukuka bir ta
allûku yoktur. 

OEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, Emin 
Halim arkadaşımız da pek güzel izah (buyurdu
lar, burada hangi daire vergi dairesidir, bu ta
rif edilmektedir. Yani yapılan bir tariften iba
rettir. 

Şimdi vergi dairesi mükellefi tesbit eder di
yoruz, mükellefleri mi tesbit eder? Elbette mü
kellefleri tesbit eder. Fakat biz maddede mükel
lefi dedik, eğer biz bunlar üzerinde durursak 
her kelime üzerinde durmak lâzımdır. Bu da 
müzakereyi uzatmaktan başka bir semere ver
mez. Binaenaleyh bununla kastedilen mânayı 
nazara almak lâzımdır. Bunlar bir tâbirdir. 
Arzettiğim gibi mükellef mi mükellefler mi? El
bette mükellefler ama burada mükellef diyo-
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ruz. Bendenizce bu kadar kelime üzerinde dur
manın mânası anlaşılamıyor. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Arkadaşlar, 
bütün bu ıstılahlar ayrı ayrı kompartımanlara 
konacaktır. Onların tatbikatta bir kıymeti var-
dir. Vergi dairesi dediğimiz zaman, sizin mefruz 
kanununuz dâhilinde düşünmiyorum. Bunların 
her üçünü de kabul ediyorsunuz. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Say
dıktan sonra dairesi dedik. Meselâ, dört Devlet 
Bakanı falan yerde toplandılar deriz. Bunlara 
dört Devletler Bakanı demeyiz. Burada da falan 
daire diyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun noktai nazarı ne
dir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — «Dairesi» 

BAŞKAN — «Dairesi». 
önerge veriyor musunuz? 
FAİK KURDOĞLU (Manisa) — İzahlarını 

«Daireleri» mânasına aldığım için vermiyorum. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

. Vergi mahremiyeti 
EEŞİNCİ MADDE — Aşağıda yazılı kimse-

ler görevleri dolayısiyle, mükellefin ve mükel
lefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve 
hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine veya 
mesleklerine mütaallik olmak üzere öğrendikleri 
sırları veya gizli kalması lâzımgelen diğer hu
susları ifşa edemezler ve kendilerinin veya 
üçüncü şahısların nef'ine kullanamazlar: 

1. Vergi muameleleri ve tetkikleri ile uğ
raşan memurlar; 

2. İtiraz ve Temyiz kamisyonlannda görev
li olanlar; 

3. Vergi kanunlarına göre kurulan komis
yonlara iştirak edenler; 

4. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler; 
Bu yasak, yukarda yazılı kimseler, bu görev

lerinden ayrılsalar dahi devam eder. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Efendim, 

bu maddede mükellefin hesaplarını tetkik eden 
memurların mükellefe ait esrarı fâşetmemesine 
dair bir hüküm var. «Aşağıda yazılı kimseler gö
revlerini yaparken» dedikten sonra bu kimseler 
vergi muameleleri ve tetkikleri ile uğraşan me
murlardır. diyor. 
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Halbuki, kanaatime göre vergi muameleleri 

ve tetkikleri ile uğraşmadığı halde bu esrara 
vâkıf olacak memurlar vardır. Meselâ daktilo
lar. Maliye dairelerindeki daktilolar. Bunlar 
demek bu esrası faşederse mesul olmuyorlar. 
Yalnız bu muameleleri tetkik eden memurlar 
mesul oluyorlar. Bu bakımdan bendeniz bu 
maddeyi noksan görüyorum. Yani yalnız vergi 
muamelelerini tetkikle mükellef olanlar değil, 
alelûnıum Maliye memurlarının bu esrarı faşet-
memeleri ieabeder. 

ESAT TEKELİ (Urfa) — Vazifeleri dolayı-
siyle muttali olanlar. 

CEMİL ALEVLİ (Devamla) — Vazifeleri 
dolayısiyle tabiatiyle muttali olurlar. Aynı oda 
dahilindedir. İşi bilir. O sırrı faşeder. Fakat 
tetkik etmediğinden dolayı mesul olmaz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ -KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, biz bu 
maddede «vergi muameleleri ve tetkikleri ile 
uğraşan» dedik. Bu zannederim arkadaşımızın 
endişesini bertaraf edebilir. Doğrudan doğruya 
tetkiki yapan bir memur bunu getirmiş de daire
de bir daktiloya yazdırmışsa, daktilo da yine o 
muamele ile uğraşan birisidir. Ama memurun 
kendi hususi kâtibi varsa onu kayıt ve şart altına 
almaz. Fakat daktilo bu bir numaralı hükmün 
içine girer. Memur, bizzat kendisi yapsın veya 
dairede tetkik etsin, hepsi buraya girer, bu ba
kımdan arkadaşımın endişelerine mahal yoktur. 
(Zaten vaz geçti sesleri) 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yasaklar 
ALTINCI MADDE — Beşinci maddede ya 

zıh olanlar : 
1. Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış ol

salar bile eşlerine; 
2. Üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hı

sımlarına ve evlâtlıklarına; 
3. Kanuni temsilcisi veya vekili bulundukla

rı kimselere ait vergi tetkik ve takdir işleriyle 
uğraşmazlar. İtiraz ve Temyiz Komisyonlarına 
intikal eden olaylar hakkında karar veremezler 
veya bu kararlara iştirak edemezler. 

Vergi muameleleri, tetkikleri ve ihtilâfları 
ile görevli memurlar, mükelleflerin vergi kanun-
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larınm uygulanmasiyle ilgili hesap, yazı ve sair 
özel işlerini ücretsiz de olsa yapamazlar. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Arkadaş
lar; bu, yasaklardan bahseden maddenin ikinci 
bendinde diyor ki; üçüncü dereceye kadar kan 
ve sıhrî hısımlarına ve evlâtlıklarına; 

Bendeniz bu bendi noksan buluyorum. Malû
mu âliniz bu Usul kanunudur. Elimizde diğer 
ana usul kanunları da vardır. Onun için mucip 
sebep olmadan, ana kaidelerden inhiraf etmek 
daima hatalı olur. Şimdi burada diyorlar ki; 
Üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlar, 
Kanunu Medeninin 17 nci maddesinde kan hısım
lığı -söyle tarif olunur. Biribirinin sulbünden 
veya müşterek sulpten gelenler. Bu tariften de 
anlaşıldığına göre kan hısımlığı iki türlüdür. Bi
ribirinin sulbünden gelen hısımlık, usul ve furu* 
hısımlığıdır, müşterek sulpten gelenler arasın 
daki hısımlığı - civar hısımlığı denir. Kanunu 
Medeninin umumi hükümleri baştan nihayete 
kadar ele alınınca görülürki derece meselesi, 
usul ve furuda bahsedilmemiştir. Yalnız bir miras
ta usulden bahsedilir. Usulü hukukiyemizde yasak 
bahsinde derece mevzuubahis edilmemiştir. Usulü 
hukukiye hususi hukuk gibi görünür ama daha 
ziyade devletin bir uzvunun hukuk nizamlarının 
halimdeki görevleri anlatmak bakımından ihtiva 
ettiği hükümler yönünden umumi hukuktan sa
yılabilir. Onun dışında Ceza Muhakemeleri Usulü 
'Kanunu vardır. 

Usul ve furu mutlak olarak zikredilmeli, çün
kü dereceden maksat hısımlığa taalluk eden kı
sımda yakınlık aranıyor. Usulü furuda bu kı
sım, hem Usulü Hukukiyede hem de Medeni 
Kanunda mutlak olarak zikredilmiştir. Hattâ 
bu kanunla lağvi cihetine gidilen 3692 sayılı 
Kanunun 43 neü maddesinde de usul ve füruğ 
mutlak olarak zikredilmiştir. Binaenaleyh bu 
hükümler mevcut iken, gerekçeyi tamamiyle 
okudum, o hükümlerden ayrılmak için tatmin 
edici bir sebep de olmadığına göre bir tefrik 
yapalım ve usul ve füruğu mutlak zikredelim 
civar hısımla, Usulü Hukukiye ve Ceza Hukuku
na göre ikidir- Nesebe veya kana dayanan. Ka
na dayanan hısımlık daha yakın olduğu için 
üçüncü derece sihriyecleki civar hısımlığı da bi
raz dah'a uzun olduğu için ikinci derecededir, 
denmiştir. Tatmin edici bir sebep olmadığına 
göre sayın Komisyondan rica ediyorum o hü-
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kümlerden ayrılmıyalım, bir manzumei huku-
kiyemiz vardır. Lüzumsuz yere onda gedik aç
mayı mahzurlu telâkki ederim. 

Bu bendde bir noksan daha var. (Evlâtlık
lar) denilmiştir, bu noksandır. Evlâtlık rabıta
sında bir de evlât edinnen vardır. Binaenaleyh 
esas kanunlarımızda evlâtlık edinene ait hüküm
ler olduğuna göre bunu da ona göre yazalım. 
Bu kısmın ilâvesi lâzımdır. Bir de Usulü Huku-
kiyemizde sihri, civar hısımlık için kayıt ve 
şartlar vardır. Bu hısımlığı meydana getiren 
evlenme ortadan kalkmış bulunsa bile noktası 
bu maddede ihmal edilmiştir. Bunun bir sebebi 
vardır. Kanunu Medenide bir hüküm vardır: 
(Evlenme zail olsa bile sihri akrabalığı kalk
maz) der. Bu Usulü Hukukiye ve Cezaiye ka
nunlarımızda tasrih edilmiştir. 

Hülâsa mevcut hükümlerimize mümasil hü
küm vazeden bu kanunu o kanunlardan ayırma
yı mucip sebep yokken bu noktanın da ayrılma
sını doğru bulmuyorum. Onun için maddenin şu 
şekle sokulmasını istiyorum : 

(Kan veya sihri usul ve tunuma, evlâtlığına 
veya kendisini evlât edinene veya kan hısımlı
ğında üçüncü (bu derece dâhil), sihri hısımlık
la, bu hısımlığı meydana getiren evlenme orta
dan kalkmış olsa bile, üçüncü (bu derece dâhil) 
dereceye kadar olan civar hısımlarına) diye hu 
bendin tadil edilmesi lâzımdır. 

Birşey unuttum: Yine Usulü Hukukiyede 
dereceler mevzuubahsedilirkeu prantez içerisine 
(bu derece dâhil) diye kayıt vardır. Bunun mâ
nası şudur: Tatbikatta daima münakaşa mevzuu 
olmuştur, (üçüncü dereceye kadar denmiştir. 
Üçüncü derece dâhil midir, değil midir! Bina
enaleyh tatbikatta tereddüdü izale etmek için 
Hukuk Usulü Muhakeme Kanunu ve diğer ka
nunlarımızda mevzuubahs olan derecenin dâhil 
olduğunu ifade için parantez içinde bu derece 
dâhil denilmelidir. Binaenaleyh önergemin Ko
misyonca da tasvip edilmesini rica ederim. 

Bir noktayı daha arzetmek istiyorum : Usul 
kanunlarımızda bir ret sebepleri vardır. Bura
da ise ondan hiç bahsedilmemiştir. Hakikaten 
mühim bir meseledir. Sayın Komisyondan so
rarım, orada açık husumeti olan biri varsa ka
rar ittihazında bulunabilecek midir. Yani bir 
zat vergisinde bir vatandaşa rehberlik etmiştir, 
yol göstermiş reyini belli etmiştir. Bu adam ko
misyonda izharı rey edebilecek midir? Bu kı-
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sımlar noksandır, bilmiyorum, bu hususta ne 
düşünüyorlar? Tenvir ederlerse memnun olu
rum. 

Hulâsa edersem, ret sebeplerine taallûk 
ellen acık husumeti olan adamdan bahsedilme
miş yalnız bilirkişi denilmiştir. Reyini izhar 
eden memur olduktan sonra reyini verebileceğ
ini? Bunu meneden bir hüküm yoktur. Alt ta
rafta bir fıkra var. «vergi muameleleri, tetkik
leri ve ihtilâflariyle görevli memurlar» denil
miştir. Ama memur olmıyan bir adam bir mev
zuda evvelden reyini izhar etmiş ve sonradan 
memur olmuşsa bu arkadaş reyini verebilecek-
mi veremiyecek mi? Buna dair hüküm yoktur; 
izah ederlerse memnun kalırım. 

G. K. SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUNOGLU 
(Manisa) — Feyzullah Uslu arkadaşımıza te
şekkür ederim, bâzı noktalarda bizi ikaz ettiler. 
Yalnız burada iki numaralı bendde itirazları 
şu oluyor: Usul ve furuğ diyelim, ana kanun
larımızda, da böyledir. Buna muvafakat eliyo
ruz. Usul ve furuğu ile o ncü derecedeki kan 
hısımlığı şeklinde gider. 

Bir de evlâtlıklara temas ediyorlar. Ana ve 
babaya ait işlere evlâtlıklar bakamaz, ana ve 
baba da evlâtlığa ait işe bakamasm diyorlar. 
Şimdi usul ve füruğu yukarıya koyduktan son
ra, onlar evlâtlığın usulünden olduğundan me
sele kendiliğinden hallolunur ve bu mahzur da 
ortadan kalkar. :> ncü dereceye kadar, •> ncü 
derece dahil midir, değil midir diye buyurdular, 
.'> ncü derece dâhildir. Kabul ediyoruz ve burada 
bunu diyebiliriz. 

Evlenme zail olsa bile? Bu, 1 sayılı bendde 
vardır. 1 sayılı bendde, kendilerine, nişanlıları
na, boşanmış olsalar bile eşlerine, diye kayıt 
vardır. 

Sonra arkadaşımız dediler ki, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununda ret sebepleri vardır. 
Binaenaleyh, bu ret sebeplerini de burada naza
rı itibare alalım. 5 nci maddeyi gözden geçirir
sek, ret sebebinin kabiliyeti tatbikiyesinin ol
madığı kendiliğinden meydana çıkar. 

Ret sebebi şudur, taraf olmıyan hâkim hak
kında tatbik edilen bir hükümdür. 5 nci mad
dedeki hüküm, vazife yapmak mevkiinde olan ve 
tarafsız memurlar hakkındadır. Bir memur hak : 

kmda ret sebebini kullanırken, başka bir memur 
yoksa o zaman ne yapılacak? Vazife kalsın mı? 
Esasen madde hilâfına harekettir. 375 nci mad-
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dede müeyyidesi vardır, bu itibarla bu noktayı 
kabul edemeyiz. Diğer itiraz ettikleri usul ve 
füruğu koyduk, üçüncü derece dahil de denile
bilir 

Civar hısımlık, sihri hısımlık arasında bir 
fark yapmayı doğru görmedik, ikisini müsavi 
addettik. Zaten fark yapmak bile ikinci derece-
yo kadar sihri*civar hısımları, üçüncü dereceye 
dahil olduğu için geniş had aldığımıza göre 
mesele kalmıyor sanırım. 

EMİN HALÎM ERĞUN (Ankara) — Efen
dim; bu husustaki şahsi kanaatimi arzetmeme mü
saadenizi rica edeceğim. 

Bu maddedeki memnuiyet hükümlerini, hâ
kimlerin dâvaya bakmaktaki memnuiyeti ve ret 
sebepleriyle karıştırmamak lâzımdır. Hâkimler 
bitaraf bir makamdır, bir mereidir ve tarafların 
dâvalarını rüyet eder. 

Halbuki Maliye memuru bir taraftır, karşı ta
raf da mükelleftir. Maliye memuru hâkim değil
dir. Binaenaleyh Maliye memurundan ret sebebi 
aramak doğru olmaz. Kendisi maliye memuru ola
rak vazifesini yapacaktır. Karşı taraf da bu va
zifenin icabettiği hususlarda kanuna aykırı bir 
cihet görürse, aşağıda gelecek maddelere göre, 
temyize, Danıştaya baş vuracaktır. Buradaki 
memnuiyet, Maliye memurunun kendi yakınları
nın işlerine bakmaması mecburiyeti ve memnui-
yetidir. Ve müeyyidesi de Maliye Bakanlığının 
o memur üzerinde takibat yapılmasını istilzam 
eder, lehine gitmemesi, yakın akrabası için kanun 
hükümlerini ihmal etmemesi noktasına matuftur. 
Bu itibarla hâkimlerde ve mahkemelerde aradığı
mız vaziyeti burada aramamak icabeder. Bende
niz bunu arzediyorum. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Arkadaş
larım ben ret sebepleri hakkında bir takrir ver
medim. Tabiî hepimizin emeli bu kanunun tam ve 
mükemmel olarak çıkmasıdır. Ben vergi memur
larından bahsetmedim. O maddede derki, Yük
sek Meclisin kabul ettiği 5 nci maddede: «îtiraz 
vd Temyiz komisyonlarında görevli olanlar..» 

Şimdi Halim arkadaşımın dediği gibi ben 
memurları kastedmedim, onlar bitarftır. Ama 
îtiraz Komisyonu birtaraf değil, bitaraftır, Tem
yiz Komisyonu birtaraf değil, bitaraftır. 

Şimdi kendilerine soruyorum?. Bitaraf olarak 
Temiz Komisyonun, îtiraz Komisyonunda husu
met ve evvelden rejimi izhar etmiş olmak onun 
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için do rey vermekten menetmek eassatı hukuki-
yemize uymaz mı?. Bu iş tavazzuh etsin dedik. 

Evlâtlık hakkında Kâmil Bey arkadaşımızın 
dediği şey doğru değildir. Evlâtlık rabıtadır. 
usulü hukukiyede Meclise verilmiş olan, komis
yonca müzakere edilmiş bulunan usulü hukukiye 
tasarısı tesiri vardır. Oradaki maddeyi okuyorum. 

«Sıhhi dahi olsa usul ve füruuna evlâtlık 
veya kendisine evlât edinen mer'i olan hükme de 
evlâtlık rabıtası denmiştir.» 

Evlâtlık kâfi değildir. Yalnız takririm de ci
var hısımından ikinci dereceye kadar denmiştir. 
Üçüncü derece olarak düzeltiyorum. Aşağı yuka
rı Komisyonla bu hususta mutabık kalıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, iki numa
ralı bendin şu şekilde değiştirilmesini kabul 
ediyoruz. 

Usul ve füru ile üçüncü dereceye kadar 
«bu derece dâhil» kan ve sihri kısımlarına ve 
evlâtlıklarına 

Evlâtlık meselesine tekrar geliyorum. Hu
kukçu olan, hattâ olraıyan arkadaşlarımız ga
yet iyi bilirler ki, evlâtlık Medeni Kanunun 
253 ve mütaakip maddeleriyle hükümlere bağ
lanmıştır. Evvelâ Medeni Kanunu tetkik ede
lim; görürüz ki evlât edinen kimse ile, evlât 
olan kimse arasındaki huhuki münasebet tıpkı 
kendi nesebinden gelmiş kendi evlâdıymış gi
bidir. Hiç bir istisnası yoktur. 

Bu itibarla evlâtlığın burada ayrıca zikrine 
ihtiyaç kalmamıştır. Usul ve füru hükümleri
ne tâbidir. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Efen
dim kan veya sıhrî usul ve füru hısımlığı ka
nunu medenide sarihtir. Kâmil Bey bunu nasıl 
böyle hatalı ifade ediyor?. Kanunu medeninin 
17 nci maddesi kan hısımlığını tarif eder ve 
ikiye ayırarak usul ve füru hısımlığı ile civar 
hısımlığımda ayrıca tarif eder evlâtlık rabı
tası başka bir rabıtai hukukiyedir, bunda bir
birinin sulbünden gelme mevzuubahis değil
dir. Kanunu Medeni hükümlerine aykırı gelme
nin mânasını anlıyamıyorum. Katiyen evlâtlık
ta usul ve füru hısımlığı yoktur ve olamaz. 
Usul ve füru hısımlığı birbirinin sulbünden 
gelmiş olan kan hısımlığıdır. Bunu ben söyle
miyorum, Kanunu Medeninin 17 nci maddesi 
söylemektedir. Ve halen mer'i olan usulü hu
kukiyede evlâtlık rabıtası denilmiştir. Vâzu 

ı » -
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kanun neden evlâtlık rabıtası demiş de, evlât- I 
hk dememiş, tabiî bunun mânası vardır ve I 
açıktır. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ KAMIL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Evlâtlık var 
efendim. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Evlâtbk 
var ama evlât edinene dair hüküm yoktur. 

önergemin reye konmasını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Komisyonun başka bir diye

ceği var mı? 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ KAMIL 

COŞKUNOĞLU (Manisa) — Var efendim; 
metni veriyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden ötürü 6 ncı 

maddenin 2 numaralı bendinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini teklif ederim. 

« Kan veya sihri usul ve füruuna, evlâtlı
ğına veya kendisinin evlât edinene yahut kan 
hısımlığında üçüncü (Bu derece dâhil), sıhrî 
hısımlıkta, bu hısımlığı meydana getiren evlen
me ortadan kalkmış olsa bile ,üçüncü (Bu de
rece dâhil devreye kadar olan civar hısımları
na;» 

Manisa Milletvekili 
Feyzullah Uslu 

BAŞKAN — Şimdi bunlardan komisyon 
hangisini kabul etmiyor? Yani hüküm itibariy
le kabul etmediğiniz hangisidir? 

GEÇİCİ KOM. SÖZCÜSÜ KAMlL COŞ
KUNOĞLU (Manisa) — Kademelendirmeyi 
kabul etmiyoruz. Diğerlerinde mutabıkız 
(önerge tekrar okunsun sesleri) 

Feyzullah Uslu'nun önergesi tekrar okun
du. » 

(Komisyona verelim sesleri) 
BAŞKAN — ihtilâf halinde olduğunuz 

nokta aydınlandı mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KAMlL 

ÇOKUNOĞLU (Manisa) — ihtilâf halinde ol-
duğumuz bir nokta vardır ki, o da kan hısım
lığı, sihri hısımlığın ayrı ayrı derecelendiril-
mesidir. Birisi, iki, diğeri üç derecedir. Biz 
ikisine de üç derece olarak ve evlâtlık alanların 
da maddeye alınması suretiyle bendi o şekilde 
kabul ediyoruz. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Ben de 
üç derççe diyorum, | 
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BAŞKAN — Komisyon ... (Gürültüler). He

piniz birşey istiyorsunuz. Ne demek istediğini
zi anlamıyorum. Bu önergeyi Komisyon ka
bul ederse mesele yoktur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMlL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Aynen kabul edi
yoruz. 

BAŞKAN —- Bu önerge dairesinde Komis
yonun yaptığı tashih şekliyle maddeyi oyunu
za sunuyorum. Maddenin ikinci fıkrası arka
daşımızın verdiği önerge dairesinde yazılacak, 
Komisyon da kabul ediyor. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde bu şekilde kabul olunmuştur. 

idarenin yardımı 
YEDİNCİ MADDE — Bilûmum mülkiye 

âmirleri, emniyet âmir ve memurları, belediye 
başkanları, köy muhtarları ve kamu müessese
leri vergi kanunlarının uygulanmasında uygu
lama ile ilgili memurlara ve komisyonlara el
lerindeki bütün imkânlarla kolaylık gösterme
ye ve yardımda bulunmaya mecburdurlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum Kabul edenler... Kabul etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
Vergi sorumluluğu 

Mükellef ve vergi sorumlusu 
SEKİZİNCİ MADDE — Mükellef, vergi ka

nunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp 
eden gerçek veya tüzel kişidir. 

Vergi sorumlusu, verginin eda edilmesi ba
kımından, alacaklı vergi dairesine karşı muha
tap olan kişidir. 

Vergi kanunlariyle kabul edilen haller müs
tesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi so
rumluluğuna mûtaallik öael mukaveleler vergi 
dairelerini bağlamaz. 

Bu kanunun mütaakıp maddelerinde geçen 
« Mükellef * tâbiri vergi sorumlularına da şâ
mildir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul 
bul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Vergi ehliyeti 
DOKUZUNCU MADDE - , Mükellefiyet ve 
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vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart de
ğildir. 

Yergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak 
edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorum
luluğunu kaldırmaz. 

FEYZULLAII USLU (Manisa) — Arkadaş
lar, pek önemli bir madde üzerindeyiz. Bu mad
de ehliyete taallûk etmektedir, ve yok ehemmi
yetli hükümleri ihtiva etmektedir. Ben iyice an
lamış olmak iyin gerekçeyi gözden geçirdim, bu 
kısma taallûk eden satırları beraberce okuya
lım. Diyorlar ki: Medeni hukukla yakından il
gili olan vergi ehliyeti ve sorumluluğu meselele
rinin birçok noktalarda medeni hukuktan ayrı
lan vergi hukuku telâkkilerine göre yeniden 
çerçevelenmesi bidayette bâzı müşkülât doğura
cağı gözönünde tutularak tasarıda bu meselele
re şimdilik ana hatları itibariyle temas edilmek
le iktifa olunmuş, bunun daiıa etraflı bir suret
te işlenmesi ileriye bırakılmıştır, denmiştir. 

Şimdi bundan başka şu mühim nokta hak
kında, maddeye taallûk eden gerekçede de bir 
izahat j'oktur. Gerekçedeki izahda da muay
yen bâzı ana hatlar varmış, onların tasrihine 
lüzum görülmemiş, geriye bıraktık diyorlar. 
Bunu anlamadım. Burada bir hüküm vaz'eder
ken neden bâzıları ileriye bırakılıyor. Bunun 
sebebi nedir? Bu izahat da tamamen müphemdir. 
Bu noktanın izahını ve bu hususun açıklana
rak hiç olmazsa zapta geçmesi tatbikat bakımın
dan faydalı olacaktır. Bunu rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, bende-
r.izce madde açık. Arkadaşımızın sorduğu sual 
de zaten maddeye taallûk etmemektedir, gerek
çeye taallûk etmektedir. Biz bu madde ile koy
muş olduğumuz hükümde Medeni Kanundan 
ayrılıyoruz, sebebi de az cok gerekçede izah 
edilmiştir; Mükellefiyet için ve bir vergi so
rumluluğu için ehliyet şart değildir. Medeni 
Kanunda ehliyet rüştle başlar. Vergi mükel
lefiyetinde ise bir çocuk vargi ile mükellef ola
bilir. Onun namına velisi veya vasisi hareket 
eder. Bir akıl hastası vergi ile müklleftir, fa
kat Medeni Kanuna göre ehil değildir. Bu ba
kımdandır ki, biz Medeni Kanunumuzdan ayrı
lıyoruz. Bunu gerekçede izah ederken ilerde 
vergi kanunlarının inkişafına göre Medeni Ka
nımdan ayrılması veya alınması lâzımgeleıı hu
suslar olursa onları da ayrıca düşüneceğiz. 
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i Madde ayrı bir hükümle «Vergiyi doğuran ola

yın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükel
lefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz» di
yor. Kumar oynatmak hakikaten kanunla mem
nudur ama bunu yapan yaptıran vergisini de ve
recektir. Bu vergiyi vermesi o fiilin tecviz edil
miş . olması mânasına alınmaz. Hususi kanun
larına göre ceza görür. Bunun mânası budur. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Bir sual, bu 
son fıkra için bir misal lütfedebilirler mi? Su
çun sabit olması mı lâzımdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Devamla) — Misalini verdim. 
Meselâ bir kumarhane dedim. Bunun suçla hiç 
alâkası yoktur. Ortada bir işin yapılması var
dır. O iş yapılmış mı, yapılmamış, mı? Yapıl
mışsa suç olur olmaz, bizi alâkadar etmez, ver
gisini alırız. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Fıkrada 
memnu olan hareket deniyor, bu bir suç ola
bilir, bir suç. mefhumu şekline girebilir. Ohal-
de misal olarak arzediyorunı, sen döviz kaçak
çılığı yapmışsın, 50 bin lira kazanmışsın vergi
sini ver diyeceğiz. Bu da var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — O da var. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — O adam da 
diyor ki, hayır böyle birşey yoktur. Bu takdir
de bu mükellefin vaziyeti ne olur? Meselâ ada
ma diyorsun ki, sen afyon kaçakçılığı yapmışsın, 
bir milyar lirayı kazanmışsın, yapmadım diyor. 
Acaba bunda, yani deminden beri aradığımız 
ve sualimizin istihdaf ettiği vuzuh açıklığı ba
kımından acaba suçun sabit olması unsurunu 
aramakta bir fayda mülâhaza edilemez mi? Bu 
ciheti Komisyonda düşünmüşseniz izahını fay
dalı görüyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Suçun sabit olnıa-
siyle bunun alâkası yoktur. Vatandaş derse ki, 
ben döviz kaçakçılığı yapmadım, ben 10 000 lira 
hava parası almadım, kumarhane işletmedim 
derse... Bunlar için ileride göreceğimiz şekilde 
ispat şekli vardır. İtiraz Komisyonu, Temyiz 
Komisyonu, Danıştay vardır. Böyle bir kazancı 
iddia ettiği zaman ispat edecek vesikaları 
mutlaka göstermesi lâzımdır. Mükellef yapma
dığını ispat edecek değildir. Mükellefin bu 
fiillerden dolayı ceza görmesi maddenin tat-

I bikı için şart değildir. Yalnız daire lâzımgelen 
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vesaiki merciine verecek, vergi tarh ve tahak
kuku yapılırsa mükellef buna itirazını yapacak, 
kanuni yollara baş vuracaktır. Bu suretle ya 
vergi tahakkuk edecek, yahut da edilmiyecektir. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Hava parası; hem 
müsadere edilir, hem de o miktar cezayı müs-
telzimdir. Onun için ayrıca vergi alınmaz. 
Kazanç yoksa, ,o zaman vergi mevzuubahis de
ğildir. Bu bir kazanç mevzuu halindedir. 

KAMlL BORAN (Mardin) — Efendim; ben
deniz de bu dokuzuncu maddenin ikinci fık- ; 
rasma temas etmek istiyorum. 

Bunu birkaç misalle arzetmek isterim. Fara- ı 
za bir kalpazan elli bin lira para basıp sürmüş-
se bu para üzerinden mi mükellefiyete tâbi tu- I 
tulacak? Zaruri masrafları, stoku, işçileri, elin
de madeni varsa nazara almmıyacak mı? Bun- | 
lan nasıl hesaplıyaeağız ? j 

Diğer misal; eroin imalâtçıları, rüşvet, zim- I 
met, ihtilas, gümrük kaçakçıları, kumar, hattâ 
hırsızlıkla elde edilen haksız menfaatler, gay-
riahlâki diğer suçlar gibi. 

Binaenaleh kanunun menettiği bir olayı tica
ret ve dolayısiyle vergi mükellefiyeti mevzuuna 
sokmak, bunları meşru tanımak neticesini do
ğurur ki, hukuk prensiplerine uymaz. Eğer 
bunların durumları ağırlaştırılmak isteniyorsa 
ait olduğu kanunlardaki cezaları artırmalıyız. 
Binaenaleyh fıkranın kaldırılmasını teklif edi
yorum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. Bu hu
sustaki önergemi sunuyorum. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Efendim, 
biraz dalha komisyonun açıklamasına imkân 
vermek için meseleyi tahlil edeceğini. Aynı fiil. 
Şimdi kumar, ben şu vergiyi isterim diyor. Bu 
fiili derecattan geçirin, ceza mahkemesine git
tiği zaman o suçu işliyen yaptığı fiil aynı fiil
dir. Uunsur (bakımından değildir. Aynı fiil iş
lenmemiş diye ceza mahkemesinden bir karar 
çıkmıştır. Vergi' daire ve mahkemeleri fiil var
dır, işlenmiştir, şu kadar vergi alınacaktır di
yor, Böyle iki mütezayit kaza mercilerinden çık
mış hüküm karşısında durum ne olacaktır? 
Esas olan şey suç olmuş olmasına rağmen bu 
işe taallûk eden fiil o işi doğrudan doğruya 
umumi hükümler bakımından mahkemeden ka
rar almak doğru mudur değil midir? 

Hükmü beklemenin mahzurları var ama iki 
makam arasındaki tarzdan da mahzuru büyük
tür. Bir mahkeme /başka türlü diğer mahkeme j 
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| başka türlü karar verirlerse bu tezat nasıl te

lif edilir. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 

OOŞKUNOĞLU (Manisa)' — Efendim, Kâmü 
Boran arkadaşımızın kalpazanlık hakkındaki 
misalinin buraya gireceğine kaani değiliz, gir
mez. 

Feyzullah Uslu arkadaşımızın vermiş olduğu 
misal, bunun cevabı evvelki mâruzâtımda vardır. 
Tekrar edeyim, zannederim ki, kendileri de, şimdi 
arzettiğim zaman kaani olacaklardır. Hukuk iş
lerinde de, mahkemelerde de böyledir. Borç
lar Kanununun 38 nci maddesine göre cezada 
heraet hukuk mahkemesini takyit etmez. Bi
naenaleyh ceza mahkemesinde beraet eder, de
liller kâfi görülmez, veyahut fiil suç sayılmıyan 
hallerde vergi bakımından bir kazanç temin et
miş ve hu kazanç da şahit olmuşsa, derecattan 
geçtikten sonra ceza mahkemesi beraet ettir
miş gibi bir mülâhaza ile vergi alınmaması ol
maz. 

I EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Efen-
1 dim, bendeniz bu tasarının komisyonda müzake-
I resinde bir üye olarak bulunduğum için vaziyet 

hakkında arkadaşları hiraz aydınlatmak iste
rim, müsaadenizi dilerim. 

Borçlar Kanunu hükümlerine göre kanuna, 
âdaha ve ahlâka mugayir olan akitler muteber 
değildir. Fakat vergi hukuku bakımından vazi
yet değişiyor. 

Burada ne diyoruz? : (Vergiyi doğuran ola
yın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükel
lefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz). 

Millî Korunma. Kanununun hükümlerine gö
re fevkalâde zamanlarda tatbik edildiği şekilde 
bâzı eşyalarda kâr hadleri tesbit edilmişti. 
Meselâ % 20, %40 gibi; malûmuâliniz kâr had
leri vardı. Bir tüccar var ki, bu kâr hadlerinin 
fevkinde kâr temin etmiştir. Bu fazla kârı te
min etmesi Millî Korunma hükümlerine göre bir 
suçtur, ama bundan Hükümet vergisini alır, 
Hükümet bunu tesbit ettiği zaman vergisini ta
mamen alacaktır. Ve ayrıca Ceza Mahkemesi
nin neticesini bekiemiye de bir mecburiyeti yok
tur. 

Şimdi biı arkadaşım da kalp para basmak
tan bahsettiler, kalp para basmak bir kâr mev
zuu değildir, kalp para bir ticaret metaı değil
dir. O doğrudan doğruya ceza kanunu hüküm
lerine tâbi bir suçtur. Ama bir adam esrar ka-
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çakçılığı yapmış, aynı zamanda ticarethanesi de J 
var. Ona mahsus olan kanunun dışında bir es
rar, afyon kaçakçılığı yapmış ve para kazan- | 
m iş, Hükümet bundan vergisini alacaktır. Bu I 
fıkra ile komisyonun kastettiği mâna ve hüküm j 
budur. 

KÂMİL HORAN (Mardin) — Kalp para ni
çin. basılıyor, bu bir kazanç mevzuu değil mi? | 

KATİN HALİM ERÇİCN (Ankara) — O doğ- I 
nidan. doğruya Ceza Kanununun çerçevesine gi
ren bir suçtur. Bu kanunun çerçevesine giren 
mükellef tâbiri bundan evvelki maddede geçti 
arkadaşımın söylediği mevzu buraya girmez. 

CAİK KURDOĞLU (Manisa) — Bir sual. 
EMİN MALÎM ERf-UTN (Ankara) - Ben 

komisyon namına konuşmadım. 
FAİK KüRDOÖLU (Manisa) — O halde 

komisyondan soruyorum. Zaten müphem olan 
bir fıkrayı bir misalle arkadaşımız Emin Halim 
çok güzel tavzih ettiler. Bu misal bizi tatmin 
etmiştir. Komisyon dn bunu bu mânada anlı
yor mu? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL OOŞKUN-
OfîLU (Manisa) -—• Komisyon da bu mânada 
anlamaktadır. 

BAŞKAN Komisyon da bu mânada anlı-
yormuş, mesele kalmadı. 

BAŞKAN Isarar ediyor musunuz, Kâmil 
bey f 

KÂMİL BORAN" (Mardin) — Israr ediyo-
rıurr. 

BAŞKAN O halde önergeyi okutuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Şifahen arzettîğim sebeplerle 9 ncu madde

nin ikinci fıkrasının kaldırılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Mardin Milletvekili I 
M. Kâmil Boran I 

BAŞKAN — Bu önergeyi yüksek oyunuza 
sunuyorum. Nazarı itibara alanlar.. Almıyan-
lar.. Nazarı itibara alınmamıştır. j 

Maddeyi oyunuza sun yorum. Kabul edenler.. 
1̂  fin i yeni er... Madde kabul edilmiştir. 

Kanuni temsilcilerin ödevi 
ONÜNOC MADDE — Tüzel kişilerle küçük

lerin ve kısıtlıların mükellef veya vergi sorumlusu 
(»İmaları halinde bunlara düşen ödevler kanuni 
temsilcileri tarafından yerine getirilir. ı 
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Bu ödevlerin, münhasıran kanuni temsilcilerin 

kasıt veya ihmallerinden dolayı yerine getirilme
mesi yüzünden mükellefin varlığından tamamen 
veya kısmen alınamıyan vergi alacakları kanuni 
temsilcilerden alınır. 

Bu hüküm Türkiye'de bulunmıyan mükellef
lerin Türkiye'deki temsilcileri hakkında da uy
gulanıl*. 

Temsilciler bu suretle ödedikleri vergiler için 
asıl mükelleflere rücu edebilirler. 

BAŞKAN — Madde Hakkında söz istiyen var 
mı?. Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vergi kesenlerin sorumluluğu 
ON BİRİNCİ MADDE — Yaptıkları veya 

yapacakları ödemelerden vergi kesıiıeye mecbur 
olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden 
ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmek
ten sorumludurlar. 

Bu sorumluluk, bunların ödedikleri vergiler
den dolayı asıl mükelleflere rücu etmek hakkmı 
kaldırmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mirasçıların sorumluluğu 
ON İKİNCİ MADDE — ölüm halinde mü

kelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni 
ve mahsup mirasçılarına geçer. Ancak mirasçı
lardan her biri ölünün vergi borçlarından miras 
hisseleri nispetinde sorumlu olurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza, sunuyorum. 
Kabul edeneler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Mücbir sebepler 
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Mücbir sebepler 

şunlardır: 
1. Vergi ödevlerinden her hangi birinin ye

rine getirilmesine engel olacak derecede ağır ka
za, ağır hastalık, mevkufiyet; 

2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine 
engel olacak yangın, yer sarsıntısı, su basması gi
bi âfetler; 

3. Kişinin iradesi dışında vukuagelen mec
buri, gaybubetler; 

4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dola-
yısiyle defter ve vesikalarının elinden çıkmış bu
lunması ; 
gibi hallerdir. 
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F.AÎK KURDOĞLU (Manisa) — Vakıa ifa

deden de anlaşılıyor ama tavzihini rica ediyorum. 
bu, tadadi değildir değil mil 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Tadadi değil, tah
dididir, «Gibi» kelimesi bunu ifade eder. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Tadadi değil 
o halde. (Değil sesleri) 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Zabta geçsin, za
ten geçmiştir, ya. 

PEYZULLAH USLU (Manisa) — Arka
daşlar 13 ncü maddede mücbir sebeplere taal
lûk ediyor. Bu mücbir sebepler şunlardır diye 
rakam altında zikrediliyor. Sayın Komisyon
dan bir az izahat rica ederim. Sebebi şudur; 
çünkü benim bildiğime göre bizim mevzuatta 
mücbir sebepler şunlardır diye tadat yoluna 
gidilmemiştir. Çünkü bu yol tehlikelidir. Müc
bir sebepler birtakım vakıalar olarak muayyen 
anasırı ihtiva eden hâdiselerdir. Yani mesuli
yeti kaldırıcı, mesuliyeti reffediei birtakım 
hâdiselerdir ki bunlar istisna olunamaz. Şim
di mücbir sebep şudur: 

Kusur mevcut olmaksızın tesadüfe bağlı 
olarak husule gelmiş hâdiselerdir. Şimdi bir 
kanun yapıyoruz, hepimizin ter dökmesi gelip 
burada nefes tüketmesinin sebebi kanun tek
niğini burada da tamamiyle tatbik etmek ve 
aşağı yukarı memlekete mümkün olduğu kadar 
tam şekilde vermeyi sağlamaktır. 

Ben soruyorum, mücbir sebepler şunlardır 
diye bu maddeyi buraya ilâve etmekle ne gibi 
amelî ve hukuki bir netice sağlanmış olacak
tır? Evet mücbir sebep hukuki bir vakıadır ve 
mesuliyeti refedicidir. Diğer kanunlarımızda 
bu hususta tatbik edilen husus şudur : Hangi 
maddede ilgisi varsa o maddede mücbir sebep 
şu neticeyi doğurur der. Aşağıda bir madde 
vardır ki çok kelime kullanmanın bizi nasıl 
iğlâka sevkettiğinin delilidir ve ba-şlıca zararı 
şudur : 15 nci madde bakınız ne diyor : 13 ncü 
maddede yazılı mücbir sebeplerden her hangi 
birinin bulunması halinde burada denebilir ki 
mücbir sebep halinde bu sebep ortadan kalkm-
cıya kadar müddetler işlemez. Fakat mücbir 
sebep nelerdir, tadat edilmez. Tadat etmekte 
hiçbir faydai ameliye mevcut değildir. Zaten 
Komisyon gibiyi ilâve etmek suretiyle mücbir 
sebebin gayrikabili tadat olduğunu ifade et-
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mistir. Başkaca hukuki bir faydası olmadığına 
göre ve mevzuatımızda da böyle tadadi cihete 
gidilmediğine göre ne diye bu maddeyi sevke-
diyoruz. Diğer memleketlerin kanunlarında da 
mücbir sebepler tadat edilmemiştir. Yalnız Al
man medeni kanununda tarifi cihetine gidil
miştir. O kanunu hazırlıyan hukukçulardan 
mürekkep kurul da tarif yapmak cihetine git
menin doğru olmadığını ifade etmiştir. Çünkü 
çok tehlikelidir. Bunun ilmî içtihada bırakıl
masında isabeti mahz vardır. Binaenaleyh ben 
bir takrir vermiyorum. Sayın Komisyonu dinle
dikten sonra, beni tatmin ederlerse mesele 
yok.. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Tatmin ederler. Tatbikatta kıstas lâzımolduğu 
için bu veriliyor. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Mevzua
tımızda birtakım hükümler vardır. Bu itibarla 
şudur denilemez. Burası kıstas yeri değildir. 

BAŞKAN — Salamon Adato. 
SALAMON ADATO (İstanbul) — Efendim. 

bendenizce burada mücbir sebepleri tadat et
mek doğru olmasa gerektir. Esasen hukuki a 
mücbir sebep; bir insanın yedi ihtiyarında ohm-
yan hâdise diye tarif edilir. Halbuki bu mad
denin 3 ncü fıkrasında bu tarifi kabul ediyoruz; 
bu fıkrada kişinin iradesi haricinde vukua ge
len mecburi gaybubetler ibaresi yazılıdır. Şim
di kişinin iradesi dışında olan başka hâdiseler 
de vardır. Onlar dahi mücbir sebeptir. Bina
enaleyh, yalnız gaybubete atfetmek doğru de
ğildir. Mücbir sebep, insanın yedi ihtiyarında 
olmıyan herhangi bir vakıadır. Bu itibarla tah
dit etmek doğru değildir. Binaenaleyh, müc
bir sebebi tarif eden «yedi ihtiyarında olmıyan 
sebeplerden dolayı» ibaresinin kabul Duyurul
masını rica ederim. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Efendim; 
noksan kalan bir kısmı ifade edeceğim. 

Şimdi bu maddenin kaldırılması lâzımdır: 
hukuk tekniği bakımından. Orada bir de mev
kuf iyet var, birinci bentte. Mevkuf iyet-, 
mücbir sebeple kabili telif değildir. Çünkü müc
bir "sebep; kendisinin iradesi dışında hariçten 
vâki sebeplerle olan olaylardır. Mevkuf iyet asla 
mücbir sebeple kabili izah değildir. 

Bir adam doğrudan doğruya iftiraya uğra
mış, hürriyeti tahdit edilmiş, iftiraya uğra
yıp uğramadığı muhakeme neticesinde belli 
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olacaktır. Bizatihi bir adamın tevkif edilmesi 
hiçbir zaman mücbir sebep mahiyeti içine gire
mez. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKÜNOĞLU (Manisa) — Efendim; 13 ncü 
maddede hükme bağlanmış olan mücbir sebep
ler, şimdiki vergi mevzuatında yeri olmıyan bir 
hükümdür ve yeni kabul edilmiş bir madde
dir, mükellefin ve vatandaşın lehinedir. 

Buradaki tadat tahdidi mahiyette olmadığı
nı arzetmiştim. 

Arkadaşlar diyorlar ki, bu tadada lüzum 
yoktur. Biz bunu tadat etmekle, çerçivelemiş. 
değiliz ancak misal veriyoruz ve bunlar, her 
halde mücbir sebep sayılırlar bunlara benzer 
haller ise mücbir sebeplerden addedilir diyoruz. 

Arkadaşlar dediler ki, hukukta buna mü-
taallik hükümler vardır. Burada neden yer al
sın? Evet Ticaret Hukukumuzda, Borçlar Hu
kukunda buna taallûk eden hükümler vardır. 
Ama orada mücbir sebebi taraflar değil hâkim 
takdir ve tâyin eder. 

Halbuki burada mükellef memura gittiği 
anda beyannameni zamanında vermedin ceza 
vereceksin dendiği zaman, efendi ben tutuk
tum, işte vesikam, ben filân tarihten filân ta
rihe kadar ceza evinde idim, bana ceza vere
mezsiniz, diyebilecektir. Aşağıda göreceksiniz 
ki, beyannamenin vaktinde verilmemesi halin
de cezaları vardır. Eğer arkadaşlarımız bu hük
mü aşağıdaki hükümlerle beraber okuyup müta
lâa etselerdi bu hükmün mükellefin lehinde ol
duğunu görürlerdi ve mücbir sebebi kabul eder
lerdi. 

Bendenizce maddenin bu şekilde kalması mü
kellefin lehinedir, bu tadat da bir fikir ver
mesi itibariyle doğrudur. Burada yalnız rnevku-
fiyet kelimesine (tutukluk) diyelim. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) - - Bjr sual? 
BAŞKAN — Komisyon böyle istiyor, esbabı 

nuiobiredendir, diyor. 
KÂMİL COŞKUNOÖLU (Devamla ^ — Tu

tukluk esbabı mücbirede'ndir ve mükellefin le
hinedir. 

Vekil göndermedi mevkuftur da binaenaleyh 
bu mükellefin lehine bir vaziyettir. Ama Yük
sek Meclis isterse kaldırır. 

SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) - - Bu herke
sin kitabıdır, kadın, erkek, mutlaka hâkimle, 
avukatla iş görecek değil ki? 
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FEYZULLAH USLU (Manisa) — Arkadaş

lar bir arkadaşla beraber kanun tekniği bakımın
dan mâruzâtta bulunuyoruz. Bunu tatbik eden
lerin bu işi bilmesi gerekir, zaten tâdadidir, tah
didi değildir denilmektedir. Biz noktai nazarı
mızı söylüyoruz; zapta geçti. En isabetli kararı 
şüphesiz Yüksek Kamutay verecektir. Yalnız 
mevkufiyeti de mücbir bir sebeptir diye bunun 
içerisin^ koyamayız. Mücbir sebepten ne kaste
diyorlar, bunu tarif etsinler. Benim bildiğim, 
arkadaşlarımın da izah ettiği gibi, mücbir sebep 
irademizin, ihtiyarımızın tamamen dışında olan 
tesadüfi vakalardır. Hukukta terim olarak 
mücbir sebebin ifadesi budur. Bu ifade muva
cehesinde «mevkufiyeti» buraya ithal etmeye 
imkân yoktur. 

Arkadaşlar, kanunu eline alıp okuduğu za
man mücbir sebepler arasında mevkufiyeti gö
rürse ne der? 

«Mevkufiyet» in kalkmasını rica ederim. 
EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Efen

dim, hukuk nazariyatında mücbir sebep gayet 
ehemmiyetli bir mevzudur. Bunun üzerinde bü
tün hukukşinaslar uzun boylu konuşmuşlardır. 
Ve hattâ yalnız bu konu üzerinde ciltlerle eser 
yazılmıştır. Demin Feyzullah Uslu" arkadaşı
nım dediği gibi tam ve kâmil olarak bu mücbir 
sebebin tarifi de yapılmamıştır. Fakat birçok 
ulemanın üzerinde ittifak ettiği şu tarife ben
deniz de naçiz kanaatimle katılarak arzederim. 
Vukuundan evvel bilinmesi imkânı olmıyan ve 
tahaddüs ettiği zaman giderilmesi alâkalının 
yediihtiyarmda bulunmıyan sebep, diye tarif 
edilebilir. 

î ilhakika mevzu hukukumuzda mücbir se
bebin nelerden ibaret olduğu açıkça tâyin ve 
tasrih edilmemiş, hâkimin takdirine bırakılmış
tır. Hâkim, bu takdirini işin mahiyetine ve ak-
din icaplarına o borcun yerine getirilmemesi 
sebebinde bu mücbir sebebin ne dereceye kadar 
âmil ve müessir olduğunu tâyinde tamamen tak
dir hakkını kullanmakta serbesttir ve kullanır. 

Şimdi deminki mâruzâtımda da arzettiğim 
gibi, vergi hukuku, diye bir hukukun tedvin 
safhasına geçmiş bulunmaktayız ve çok şayanı 
teşekkürdür ki, bu hukukta da mücbir sebebi 
mevzuatımız içerisine alacağız, çünkü bugüne 
kadar böyle bir sebep vergi mevzuatında mev
cut değildi. Bir mükellef mücbir sebep kar-

— 134 — 



B : 80 4 .5 
şısında kaldığı zaman ödevinin yerine getiril
memesi halinde, mal memuru, kanuni salâhiyeti 
olmadığı için, kanunun kendisine verdiği mü
eyyideyi derhal tatbik eder ve bu işte kanun 
hükmünü yerine getirmiş olsabile, adaleti inci
ten bir durum hâsıl olur. 

Onun içindir ki, bugün şu, üzerinde konuş
tuğumuz madde ile çok ileri bir tekâmülün ifa
desi olarak vergi hukukunda vergi mevzuatın
da mücbir sebebi kabul etmiş bulunacağız. Bunu 
kabul ettiğimiz zaman; Yüksek Heyetiniz teb
rik ve takdire lâyık bir durum ihdas etmiş bu
lunacaktır. 

Şimdi arkadaşlarımın, mücbir sebebi tâyin 
ve tasrih edilmesinin tatbikatta doğuracağı 
müşkülâtı önlemek için bunu umumi ifade ile 
geçelim, ayrıca tâyin ve tasrih etmiyelim, yo
lundaki itirazları vardır. Arkadaşlarım esas 
hukukta, mevzu hukukta umumi kanunları
mızda mücbir sebepleri tâyin ve tasrih etmemek 
ne kadar faydalı ise burada mücbir sebeplerin 
tâyin edilmemesi o kadar hatalı olur. Çünkü 
arkadaşlarım vergi mükellefi ilk defa ver
gi dairesiyle, vergi memuru ile karşılaşacaktır. 
Umumi hükümlerde olduğu gibi ihtilâfı tetkik 
edecek hukuk kültürü yüksek olan bir hâkimle 
karşı karşıya değildir. Binaenaleyh, mükellef, 
esbabı mücbireyi tâyin ve tasrih eden şu ka»-
nunla saydığımız mevzulara temas eden bir 
hareket mevcut ise bu hareketi vergi dairesine 
bildirebilir. Bu kanunun tümü üzerin
de konuşurken bir arkadaşımız tasarının 
geniş olmasını mahzurlu gördü. Bence mahzur 
değil, geniş olması fevkalâde faydayı muciptir. 

Binaenaleyh, vergi dairesi ve vergi memuru 
mükellefin bu durumunu nazarı itibara alarak 
mütaakıp maddelerde gelecek olan munzam müd
detlerden istifade ettirirse bu, mükellefin le
hine çok faydalar sağlamış olacaktır. Bunu ka
bul etmezse İtiraz ve Temyiz Komisyonuna gi
decektir. Ama, bu işi ilk kademe olarak vergi 
memurunun takdirine terketmek isabetsiz olur. 
Vergi memuru bir hâkim gibi mücbir sebebi 
bütün hudut ve şümulü ile tâyin ve takdir ede
mez. Bu itibarla bu maddenin komisyonda mü
zakeresine iştirak etmiş bir arkadaşınız olarak 
arzediyorum ki, böyle kalmasında fayda vardır. 
Bendeniz de böyle kalması lehinde arzı malû
mat etmiş oluyorum, 
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Dr. SAÎM ALÎ DlLEMRE. (Rize) — Bir iki 

lâf arzedeyim, müsaade ediniz de. Efendim, 
yüksek hukukçu arkadaşlarımız biraz halka müsav 
maha göstermelidir. Çünkü efendim, makbuz
lara yazdıkları yazılar bile okunamıyan vergi 
memurlarının vereceği makbuzu herkes elinde 
tutamaz. Bunu şu şimdiki sebep dolayısiyle 
söylemiyorum. Bütün kanun devammea arze
diyorum ve edeceğim, yarın bir müşkül daha gel
diği zaman, bu bir teknik icabıdır demesinler. 
Allah aşkına. Biz hastaya verdiğimiz reçeteye 
her şeyi yazmayız. Bu halkın kitabı olacaktır. 
Hükümleri tekrar etmek lâzımdır, ve tekrarın
da fayda vardır. Bu kanun, halkın para vere
ceği, karşılığında makbuz alacağı, sabahtan ak
şama kadar kuyruk olup bekliyerek işliyeeeği 
bir şeydir. İkide bir, tekniğe uymaz, iki de bir, 
bu kelime zaittir demek doğru değildir. Bundan 
vazgeçin. Bunun mümkün olduğu kadar popü-
lârize bir kitap olmasını isteriz. Yoksa siz böy
le söyledikçe biz oradan mütemadiyen bağırırız. 

SAHÎR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — 
Efendim; Komisyondan bir ricada bulunacağım. 

Mücbir sebepler diye mutlak ve umumi bir 
mâna taşıyan ve mevzuu hukukumuzda yer almı$ 
bulunan bir müessesenin, genel esaslarını, ikinci 
bölümün içersinde müşahede etmekteyiz. Bu müc
bir sebepler nelere matuftur, hangi muafiyetleri 
getirmekte ve neleri kaldırmaktadır. Bize bu ba
kımdan yeknazarda bir mâna ifade etmiyor. Belki 
ilerde; katlanılacak cezalar şunlardır, diye göre
ceğiz. Bu itibarla vergi sorumluluğu içersinde 
bu esbabı mücbire, mecburiyeti ve sorumluluğu 
kaldıran sebepler diye mütalâa edileceği için o 
ifadenin ilerdeki hükümleri raci olacak şekilde 
tashihinde fayda ınülâhaya etmekteyim; bu birin
cisi. 

İkincisi; acaba komisyonun ilâve buyurmuş 
olduğu mücbir sebepler bizim hukuku mevzua-
mızda yer almış ve gerek tatbik bakımından 
usulde ve gerek esas bakımından ana kanundaki 
mücbir sebeplerle mutlaka hem ayar olması lâzım 
değilse buna mazeret sebepleri denmesi daha 
muvafık olur kanaatindeyim. Bu suretle bizim 
alıştığımız ve ana mevzuatımızda mevcut mücbir 
sebeplere ilâveten Usul kanununda da şöyle bir 
mücbir sebep vardır gibi bunu da bir emsal ol
maktan kurtarmanın çaresi yoktur. Muhakkak ki 
bu mücbir sebep yerine bunun esbabı mazeret 
olarak ifadesine imkân vardır. Arkadaşlarım da 
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zannederim bunu kabul buyururlar. 

Üçüncü bir noktaya da işaret etmek isterini. 
O da maddenin yazılış tarzıdır, Komisyon belki 
kabul eder. Maddenin başında (mücbir sebepler 
şunlar) dedikten sonra, alt tarafında (gibi hal
lerdir) deniyor. Redaksiyon bakımından doğru 
değildir. Ya maddenin başındaki kısmı veyahut 
maddenin sonunu siyak ve sebak bakımından 
tanzim etmekte fayda mülâhaza ederim. Komisyon 
Sözcüsü bu bapta izahat verirlerse memnun ka
lırım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, arkada
şımızın üçüncü teklifi (şunlar) kelimesinin kal
dırılmasıdır. Bu kelimenin kalkmasında bir 
mahzur yoktur, kalkabilir. 

Sonra, bu mücbir sebeplerin nerede tatbik 
olunacağı meselesi ilerde gelecek hükümlerde 
kendini gösterecektir. Bendeniz Yüksek Meclise 
bir misal arzedeyim, meselâ 15 nci maddede 
Hbir misal vardır. 350 nci maddede ceza kesilmi-
yeceğine dair hükümler vardır. 105 nci madde
de tatbik yeri vardır. İlerde gelecek maddeler
de mücbir sebeplerin tatbik yerleri hakkında 
hükümler vardır. 

Biz burada umumi bir hüküm koymuş ve 
mücbir sebebi tarif etmiş oluyoruz. Tutukluluk 
meselesine gelince : 

Tutukluk hali, şu hal, Ibu hal; olmasın dene
bilir. Arkadaşlar, takdir edersiniz ki, bu gibi 
düşünceler her kanun için ileri sürülebilir. Biz 
burada emsali tatbikat 'bakımından faydalı her 
kanunun kendi bünyesine göre lâzım olan hü
küm o kanuna konur. 

Şimdi burada şu hüküm konulmamalıdır 
dersek, meselâ burada aldığımız hükümlerden j 
bâzıları Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun- j 
da vardır. Burada zikretmiyelim dersek atıflar I 
yapmak lâzım. Bu kanunu yaparken falan ka
nuna şu atıfta bulunmaktansa, doğrudan doğ
ruya oradaki hükümleci bu kanunun bünyesine 
uygun şekilde 'buraya aldık. Bu, vatandaşı ko
laylığa götürecektir. 

Mazeret sebepleri için ise aşağıda ayrı ve 
özel bükümler vardır. Maddenin aynen kabulü
nü rica ediyorum. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rise) — Citoa-
yette sarahat şarttır. 

BAŞKAN — Şu balde «mücbir sebeplerden» 
sonra «şunlar da» tâbiri kalkıyor. | 
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I Bir önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı l nu

maralı bendin sonundaki «mevkufiyet» kelime
sinin kaldırılmasını teklif ederim. 

Manisa Milletvekili 
Feyzullah Uslu 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Nazarı itibara alanlar... Almıyanlar... Nazarı 
itibara alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Müsaade buyurur 
musunuz? «şunlardır» kelimesi kalktı, «mevkuf -
luluk» ta «tutukluluk» oldu. 

BAŞKAN — Madde kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 
Müddetler 

Kanuni ve idari müddetler 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Vergi muame

lelerinde ve vergi ihtilâflarında müddetler Ver
gi Kanunu ile tâyin edilir. 

Kanunda açıkça yazılı •olnııyan hallerde 15 
günden aşağı olmamak şartiyle bu müddeti, 
tebliği yapacak olan idare-tâyin ve ilgiliye teb
liğ eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz jstiyen 
var mı? 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karaîhisar) 
— Efendim, 14 neü maddeye göre vergi mua
melelerinde ve ihtilâflarında kanunda yazılı ol
nııyan hallerde mükellefe yapılacak tebligat 
için 15 günden aşağı olmamak üzere bir müd
det kabul edilmiştir. 

Bendeniz bu müddetin az olduğuna kaniim. 
Mükellefe daha ferahlık verebilmek için bu 
müddetin 30 güne çıkarılmasını Yüksek Heye
tinizden temenni ederim. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efen
dim, bu kanunda müddetler tâyin edilmiştir. Ya
ni kanunda müddet bulunmıyan bâzı hallerde 
asgari olarak bir müddet verilmesini komisyon 
ilâve etmiştir. Hükümet teklifinde yoktur. Bu 
müddeti idare tâyin edecektir. Mükellefin le
hinde bir hükümdür. Zaten o ilâve bir hüküm 
.olarak kabul edilmiştir. Tatbik yerine misal 
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olarak 138 nci maddenin iki numaralı bendi gös
terilebilir. 

AHMET VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Efendim, bu müddetin azlığını bir misalle 
Yüksek Huzurunuzda arzedeyim. Meselâ beyan
name vermiş olan bir mükellef in, varidat daire
sinde veya vergi uzmanlığında beyannamesi 
tetkik edileceği zamanda, mükellef de beyan
namenin istinat ettiği kuyudatı, defter kuyuda
tını ve vesaikini ister. Bu kuyudatı istediği za
manda, kendisine 15 gün müddet zarfında getir 
diyeceklerdir. Mükellef o anda dışarda bulun
makta ise, bittabi o tebligat mükellefin iş ye
rindeki mümessiline yapılır, fakat mümessilde 
kasa anahtarı veyahut kuyudatın muhafaza 
edildiği yerin anahtarı bulunmaması sebebiyle, 
vesaiki götürüp veremiyecek ve binaenaleyh 
tebliğdeki emri ifa edemiyecektir. Nihayet mü
kellefe, yani patronuna haber verecektir. Hava
nın şiddeti ve sair sebeplerden dolayı yetişeme
diği takdirde bu 15 günün azlığından dolayı 
mükellefin mağduriyetine sebebiyet verilecek
tir. Evet burada müddet «15 günden aşağı ol
mamak üzere» dir. Fakat işi İstanbul 'da olan bir 
mükellefi nazara alalım, mükellef muvakkaten 
Vanda bulunmaktadır, İstanbul'da havanın gü
zel olduğu bir günde belki Van'da kış hüküm 
sürmektedir. İstanbul'a gelmesi uzun zamana 
bağlıdır, Maliyeciler ise bu 15 günü nazara 
alıp mükellefe 15 gün içinde istenilen kuyudatı 
getir diye tebligat yaparlar. Bunun için müd
detin otuz güne çıkarılmasında mükellef lehine 
bir fayda umuyorum bendeniz. 

AHMET REMZİ YÜREĞlR (Seyhan) — 
önerge ver. 

AHMET VEZİROĞLU (Devamla) — Komis
yon kabul ederse önergeye lüzum kalmaz. Ka
bul etmezse önergenin kıymeti yoktur. 

KAMİL ÇOŞKUNOĞLU (Manisa) — Ar
kadaşımızın verdiği misal mücbir sebebe taal
lûk ediyor. Mücbir sebep halinde zaten müd
detin işlemiyeceği 17 nci maddede yazılıdır. O 
maddede müddetin uzaması ve mühlet verme 
halleri vardır. Zor durum halinde bunları ka
nun derpiş etmiştir. Bu 14 ncü maddedeki hü
küm kanunun derpiş ettiği hallerde muhtemel 
bir vaziyet düşünülerek böyle bir halde 15 
günlük bir müddet veriyor. Bu da asgaridir. 
İcap ederse daha fazla verilir. 
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Arkadaşımın istediği şeyler fazlasiyle var

dır. (Kâfi kâfi sesleri) 
FEYZULLAH USLU (Manisa) — Efendim, 

maddede müddetten bahsediyoruz, ben arka
daşlarla konuştum, müddetten bahsedince müd
detin ne zaman başlıyacağına dair de bir hü
küm koymak lazımdır. Bu yoktur. Ne bu mad
dede, ne de aşağıdaki maddede. Binaenaleyh 
bu maddenin altına «Müddet tebliğden itiba
ren başlar» diye bir fıkra eklenmesine lüzum 
ve ihtiyaç vardır. 

Günlerin nasıl hesap edileceğine dair mad
de vardır, hattâ orada müddetin başladığı gün 
hesaba katılmaz, deniyor. Fakat arzettiğim gi
bi müddetin ne zaman başthyaeağma dair bir 
hüküm yoktur. Bunu bir fıkra olarak ilâve et
mek yerinde olacaktır, kanun noksan çıkma
sın, diye arzediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KAMİL 
COŞKUNOGLU (Manisa) — Efendim, 14 ncü 
maddeyi bir defa daha okuyalım : 

«Vergi muamelelerinde, ve vergi ihtilâfla
rında müddetler vergi kanunu ile tâyin edilir.» 

Burada vergi kanunundan maksat nedir? 
Vergi kanunundan maksat da, şudur : Üçüncü 
maddede yazılıdır. 

«Bu kanunda kullanılan (Vergi kanunu tâ
biri) işbu kanun ile bu kanun hükümlerine tâ
bi vergi ve resim kanunlarını ifade eder.» de
nilmektedir. Bunun ne şekilde bir müddete 
tâbi olacağını da kendi kanunları tâyin eder. 
Biz burada açıktan bir müddet koyduk. 

SEDAT PEK '(Kocaeli) — Gelir Vergisi 
Kanununda bu müddet var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOGLU (Devamla) — Orada da beyan
name müddeti vardır. Meselâ Mart ayının so
nunda bu müddet biter. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Müddette beyan-
name verilir, ayrı, Mayıs'm sonunda ayrı şey
di?. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOGLU (Devamla) — Müddet tebliğ 
ile başlar. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Bunu söylersen 
fena mı olur? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOGLU (Devamla) — Nasıl tebliğ ya
pılacak, ilânen tebliğ veyahut mükellefin.. 
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SEDAD PEK (Kocaeli) •— Sayın sözcü bir 

kayıt göstersin, susalım. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. Muhavere 

şekline sokmıyalım. Teklifiniz varsa önerge ve
rirsiniz. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Efendim, 
noksan kalmasın diye çırpmıyoruz. Müddetin 
ne zaman başlıyacağmı ifade eden bir madde, 
bir fıkra yok, ben göremedim. Varsa izah bu
yursunlar diyorum. Benim görmemiş olmaklı-
ğım olmamasını icabettirmez, belki de vardır 
ama söylemiyorlar. Onun için ben de bir takrir 
veriyorum: Bu müddet tebliğden itibaren baş
lar, diyorum. 

ÎSMAÎL SABUNCU (Giresun) — Efendim, 
ben bu maddenin kaldırılmasını teklif edece
ğim. Neden lüzum görmüşler? Çok dikkatle 
okudum: Vergi muamelelerinde, vergi ihtilâfla- j 
rmda müddetler vergi kanunu ile tâyin edilir. ! 
Yani bir hükmü ihtiva etmiyor. Sözcü: îlânla 
başlar, diyor. Uslu arkadaşımızın verdiği tak
rire göre de, tebliğle başlar, diyor. Tebliğle 
başlamaz da ilânla da başlıyabilir, böyle vaziyet
ler vardır. Ben bu maddenin faydalı olmadığı
na kaniim. Eğer benim anlamadığım, mülâhaza 
edemediğim bir faydası varsa lütfen onu da ko
misyon izah etsin, öğrenelim. Yoksa bu madde
yi tamamiyle kaldırmak icabeder, çünkü tatbi
katta birçok ihtilâflara yol açar. Maddenin tay-
yı için bir de önerge veriyorum. 

EMÎN HALÎM ERGUN (Ankara) — Efen
dim; müddetlere ait madde : (Vergi muamele
lerinde ve vergi ihtilâflarında müddetler vergi 
kanuniyle tâyin edilir). Şimdiye kadar geçen 
maddelerde, mükellefi, vergi dairesini ve buna 
benzer vergi hukukumuza mütaallik esas terim
leri tarif ettiğimize göre, vergi hukukunda başlı 
başına mühim bir mevzu olan müddetlerin ne ile 
tâyin edileceğini ve nasıl olduğunu bir madde 
ile tesbit etmekte fayda vardır. Binaenaleyh 
Sayın Sabuncu arkadaşımızın, maddenin lüzum
suzluğuna mütaallik mütalâasına bendeniz işti
rak etmiyorum. 

İkinci fıkra; «Knunda açıkça yazılı olmıyan 
hallerde 15 günden aşağı olmamak şartiyle bu müd
deti, tebliği yapacak olan idare tâyin ve ilgiliye 
tebliğ eder». Komisyona ilk defa gelen tasarıda 
tebliğ keyfiyeti yoktu. Kanunda tâyin edilmî-
yen hallerde müddetleri vergi idaresi tâyin 
eder şeklinde idi. Biz, mükellefin vaziyetinin 
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I mütereddit olmaması ve daha ziyade bu kısmın 
I tatbikatında kanunun müddete ait olan esas öl

çüsünde olması için 15 günden aşağı olmamak, 
kaydile bunu idare tâyin edebilsin ama mükel
lefe de tebliğ etsin diye bir hüküm koyduk. 
Fakat mükellefe ait müddetler daha ziyade bu 
kanunda, maddelerde gösterilmek suretiyle tes- * 
bit edilmiştir. Aşağıda sırası geldiği zaman gö
receksiniz ki, esas ana kanunlarda, Mayısın şu 
tarihinde beyanname verilir, şeklinde hükümler 
vardır. Şu ayın mütaakıp ilk 15 günü içinde 
beyanname verir ve saire şeklinde hükümler 
mevcuttur. Burada kanun bu müddetleri tâyin 
etmiştir ve ayrıca tebligata da ihtiyaç yoktur. 
Bu bakımdan kanunun tâyin ettiği bu müddet
ler hakkında tebliğ ile başlar diye bir hüküm 
koymak da doğru değildir. 

Burada arkadaşlarımın üzerinde durduğu 
ikinci fıkradaki müddetler; idarenin tâyin ede
ceği ve kanunda yazılı olmıyan müddetlerdir. 
Bunu da şöylece düşündüm: Bunda daha ziya
de 3 ncü şahısları alâkadar eden vaziyetler bul
dum, salahiyetli mümessil arkadaşlarla konuş
tuktan sonra. Çünkü mükellefiyet müddetleri, 
aşağı yukarı hepsi kanunda yazılmış bulunmak
tadır. Meselâ mükellef hakkında idarenin so
ruşturma salâhiyeti vardır. Bir bankadan veya 
her hangi 'bir malî müesseseden mükellefin 
durumu hakkında malûmat isteniyor. Üçüncü 
şahıs hakkında soruşturma, müracaat hakkın
da bir müddet yoktur. Bunu idare tâyin ede
cek. Meselâ 15 gün zarfında ver diye. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Ne zaman 
başlıyacak? 

EMİN HALİM ERGUN (Devamla) — Şim
di oraya geleceğim. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Dediğiniz 
15 gün ne zaman ve nereden başlıyacak? 

EMİK HALİM ERGUN (Devamla) — Teb
liğden itibaren başlıyacak. Esas kaide de fou-
dur. Aşağıda !bu hususta bir madde gelecektir. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — 18 nci 
madd.e. 

EMİN HALİM ERGUN (Devamla) —. 18 nci 
madde, gün olarak tâyin edilen müddet şöyle 
olursa şöyle olur ay olursa böyle olur diye. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Ne vakit başlar ? 
EMİN HALİM ERGUN (Devamla) — Efen-

j dim; encümen namına söz söylemeye yetkili deği-
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lim, fakat umumi olarak esas şudur ki; tebliğden 
itibaren başlar. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Bunu desek gü
nah mı olur ? 

EMÎN HALÎM ERGUN (Devamla) — 'Ka
nunda tâyin edilen müddetler için ayrıca tebliğ 
müddeti mevzubahis değildir. 

Birinci fıkra hükmü ile ikinci fıkra hükmünü 
karıştırmayalım. 

Birinci fıkranın hükmü kanunun tâyin ettiği 
müddetlere matuftur, ikinci fıkra ise kanunun 
hiç müddet tâyin etmediği birşey olursa bunu 
idare tâyin edecek, tebliğinden 15 gün sonra baş-
lar diye. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Şimdi 
efendim; arkadaşın noktai nazarına iştirak ediyo
rum. Bu müddet tebliğden sonra başlar denilmek 
lâzımdır. Bunun için aşağıdaki 18 nci maddede 
sarahat vardır buyurdular. Birinci bent şöyle 
der : j 

« Gün olarak tâyin edilen müddetlerde müd- I 
detin başladığı gün hesaba katılmaz. » 

Ben, ne zaman başlar diye soruyorum. Usul 
hukukunda da böyledir. 

Biz hem bir taraftan sarahat istiyoruz, diğer 
taraftan hükümleri böyle müphem bırakıyoruz. 
Binaenaleyh bu maddenin altına; « Bu müddet 
tebliğ tarihinden itibaren başlar» kaydının ko
nulmasında bendenizce isabet vardır, önerge
min kabulünü rica ediyorum. 

GEÇtCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂmil 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, müsaade 
ederseniz maddeyi tekrar gözden geçirelim. 

Vergi muameleleri ve vergi ihtilâflarında 
müddetler Vergi Kanununda tâyin olunur. 59 
ncu, 356 nci maddeyi açalım. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Açmak 
işime gelmez efendim, burada yazalım. 

KAMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Ol
maz efendim, her şeyin bir usulü var. | 
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I Efendim, mesele Gelir Vergisinde, birinci 

taksit Mart sonuna kadar verilir der. Hangi ta
rihten başlar?; 

356 nci maddeyi okuyorum: 
İtiraz müddeti gerek mükelleflerin gerek. 
Binaenaleyh her yerde zaten bu umumi bir 

kaidedir. Bu başlamayı ilerde tebliğ yapmak 
mı, yoksa kanun mu tâyin ediyor? Müddeti 
kanunun tâyin ettiği yerler de vardır. Tebliğ 
dediğimiz zaman, kanunun tâyin ettiği kısım 
açıkta kalacaktır. 

îşte 210 ncu maddeyi açıyorum: 
(Kâfi kâfi sesleri) 
Tatmin olunsunlar. (Anlaşıldı sesleri) 

I Müsaade buyurun. 210 ncu madde: 
! Tasdik zamanı: 

«Bu kanunda yazılı defterleri kullanacak 
olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tas
dik ettirmeye mecburdurlar» deniyor ve mütaa-
kıp fıkralarda müddet zikrediliyor. 

Şimdi 215 nci maddeyi de okuyorum: 
«Tasdik makamları tasdik ettikleri defter

lere ait aşağıda yazılı malûmatı tarih sırasiyle, 
üçer aylık bordurolara derç ve bunları en geç 
bir ay içinde bulundukları yerin en büyük mal 
memuruna tevdi ederler» 

Binaenaleyh tasdik tarihinden itibaren. 
Tasdikin ne suretle yapılacağını 212 nci madde 

göstermiştir. *Bu itibarla kanunun tâyin ettiği 
müddet zarfında tebligat yapılır. (Kâfi kâfi ses
leri) 

FYZULLAH USLU (Manisa) — Değil efen
dim. 

Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. Saat 20 

ye gelmiştir. Heyeti Umumiyenin kararı vardır. 
Yarın saat on dört buçukta toplanmak üzere 
oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 20 
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Belediye Gelirleri Kanununun 22 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanuna verilen oyların 

sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Aşkar 
Hasan Dinçer 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Eaad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Raşit Börekçi 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
thsan Bzğü 
Cevdet Gölet 
Dr. Ahmet Hâmit Selgi1 

Gl. Naci Tınaz 
ANTALYA 

Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 264 

Kabul edenler : 264 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : o 
Oya katılmıyanlar : 188 

Açık Milletvekillikleri : 13 

[Kabul edenler] 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rıfat Dolunay 
Mustafa A. Renda 

Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Haindi Berkman 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Dr. İbrahim T, öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Gl. Vehbi Koeagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Gl. E jup Durukan 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Dr. Celâl Ramazan oğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Gl. Refet Bele 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
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Fııad Hulusi Demirelli 
Dr. M. Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Münir Bersel 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan^ 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik S eler 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
ismail Rüştü Aksal 
Genap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 

B : 80 4.5 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumrah 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh îspartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Esat Doğan 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Ooşkunoğlu 
tsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil îdil 
Emin Soysal 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

NİĞDE 
Ferit Ecer 

.1949 0 : 2 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SURD 
Etem izzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 

Reşat Şemsettin Sirer 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Sırrı Day 
Danış Eyiboğlu 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Ahmet GüreL ' 
Ali R. încealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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AFYON KARAHtSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (î.) 
Halid Bayrak (Î.Ü.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Arif Çubukçu 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
(î.) 
Hacim Çarıklı 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner (I.) 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hıfzırrahman R. öymen 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
(t.) 
Ahmet Ali Çınar 

[Oya katı 
BURSA 

Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu (t.) 
Behçet Gökçen 
ihsan Karesioğlu 

ÇORUH 
Asını Us (I.) 

ÇORUM 
Münir Çağıl 
İsmet Eker (1.) 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin (T.) 
Feyzi Kalfakil 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl (1.) 
Raif Dinç (1.) 
Nafiz Dumlu (t.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle (1.) 
Şakir İbrahimhakkıoğ^u 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Dr. Muzaffer Canbolat 
(t) 

mtyanlar] 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şükrü Sökmensüer 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu (1.) 
Abdülgaııi Türkmen (I.) 
Suphi Bedir Ulue (I.; 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar (t.) 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Celâl Bayar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(D 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Benal Nevzat Anman 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Atıf İnan 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü Öktem 
Dr. Kâmran örs 

Şükrü Saraçoğlu (Baş
kan) 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Tezer Tagkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Dr. Fahri Ecevit 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün (1.) 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Nihat Erim (D. Bakanı) 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Binal 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen (1.) 
Dr. Sadi Irmak 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz (1.) 
Dr. Ahmet î. Gürsoy 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen (î.) 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Cafer özelci 
Osman Taner (î.) 
Şefik Tugay 

MARAŞ 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlıı (t.) 
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MARDİN 

İrfan Ferid Alpaya 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem (1.) 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Halid Mengi (I.) 
Şükrü Süer 

OBDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belul (I.) 

Dr. Fahri Kurtuluş (t.) 
SAMSUN 

Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Rıza Isıtan 
Ömer karataş (I.) 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena (I.) 

SttRD 
Ali Rıza Esen (I.) 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 

SİVAS 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 

Gl. Fikri Tirke§ 
İsmail Mehmed Uğur 
(t) 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 
(t) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Temel Göksel (I.) 
Ali Rıza Işıl 
Hasan Saka 
Mustafa R. Tarakcıoğlu 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
içel 
istanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan , 
AtaJay Akan 
Vasfi Gerger (I.) 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Dr. Kemal C. Berksoy 

Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
ismail Ergener (I.) 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Nuri Tarhan (I.) 

• 
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S. Sayısı: 145 e ek 
İşletme ve Gezginci İşler Vergisi Kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 

raporu (1/172) 

Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 
Esas No. 1/172 

Karar No. 30 

3. .IV . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Esnaf ve Gezginci îşler Vergisinin Kamutay
da müzakeresi sırasında 3, 5, 6, 7, 16, 17, 18 ve 
28 nei maddeler hakkında verilen önergeler üze
rine mezkûr maddeler Komisyonumuzca bir kere 
daha incelenmek üzere geri alınmış ve bu hu
susta yapılan tetkiklerden sonra varılan neticeler 
aşağıda arzolunmuştur. 

Madde : 3 - Fıkra : 4 
Hatay Milletvekili Suphi Bedir Uluç'un ver

diği önerge ile ev sanatlarına muafiyet temin et-
met üzere 3 ncü maddeye bir fıkra eklenmesi 
teklif olunmuştu. 

Bu hususta Komisyonumuzca yapılan tetkikat 
sonunda filhakika bugünkü Kazanç Vergisi reji
minde mevcut olan ev sanatları muaflığını tesi^ 
etmek bakımından 3 ncü maddeye bir fıkra ek
lenmesinin yerinde olacağı takarrür ettirilmiş 
ve bu maksadı temin için, önerge ile teklif edi
len ev sanatlarını daha geniş bir surette içine 
alacak bir şekilde maddeye 4 ncü fıkra eklenmiş
tir. 

Madde : 5 - Geçici madde : 2 - Geçici madde : 3 
Tasarının 5 nci maddesiyle vaz'edilen, (ger

çek kiranın mükellef tarafından mukavelename 
ile tevsik edilmesi) şeklindeki hükmün kaldırı
larak bunun yerine (kira mukavelenamesi bu
lunmadığı veya başka belgelerle tevsik oluna-
madığı hallerde mükellefin beyanı vergi tarhın
da esas olarak alınır). Hükmünün ikamesi Niğ
de Milletvekili Vehbi Sandal tarafından verilen 
önerge ile teklif edilmiştir. 

Maddenin Kamutaydaki müzakeresi sırasında, 
iş yeri kirasının, mukavelename ile tevsik edil
mesi mecburiyetini vaz 'eden hükmün bir müeyyi

desi mavcut olmaması dolay isiyle tatbik kabili
yeti bakımından faidesi bulunmadığı düşünce
siyle, mukavelename mecburiyeti hükmünün kal
dırılması ileri sürülmüştür. 

Bu hususta Komisyonumuzda yapılan müza
kere ve tetkiklerden sonra, filhakika Esnaf Ver
gisinde mükellef tarafından beyan edilecek iş 
yeri kirası doğrudan doğruya vergi matrahı 
olarak alınmış olduğu cihetle, bu matrahın mü
cerret mükellefin beyanına terk edilerek hiçbir 
mesnete istinat ettirilmemiş olması vergi tek
niğine aykırı düşeceği gibi tatbikatta bilhassa 
mükellefleri zor bir durumda bırakacak ve 
sonu gelmiyen ihtilâflara meydan verecek bir 
mahiyette görülmüştür. 

Bu itibarla, iş yeri kirasının tesbitinde tevsik 
esasının muhafaza edilmesi faydalı ve zaruri 
bulunmuş ancak bunun mutlak bir mecburiyet 
şeklinde değil kiranın tevsik edilememesi ha

linde mükellef beyanının esas tutulacağının ifade 
edilmesi muvafık bulunmuştur. 

Vehbi Sandal 'm, teklifi ve mecburiyetin 
kalkması hakkında Yüksek Kamutayın temayü
lü nazarı dikkate alınarak maddenin 2 nci fık
rası şu suretle tesbit edilmiştir. (Gerçek kira kira 
mukavelenamesi veya başka belgelerle tevsik 
edilemediği takdirde vergi tarhına mükellefin 
beyanı esas tutulur.) 

Bundan başka maddenin 3 ncü fıkrasındaki 
hüküm, Gelir Vergisinin 10 ncu maddesindeki 
hükmüne mütenazır bir şekle ifrağ edilımîş ve 
bu fıkranın mûtarıza içindeki kısmı muvakkat 
mahiyette görüldüğünden ve 5020 sayılı Kanun
dan sonra serbest kiralara görç takdir edilmiş 
gayrisâfi iratlara nazaran bir muadelet temini-



ne de kâfi gelmemesi sebepleriyle fıkradan çı
karılarak geçici 2 ve 3 ncü maddeler yazıl
mıştır. 

Ayrıca bu maddenin sonuna iş yerlerinin bir 
kısmını ikametgâh olarak yahut ikametgâhları
nın iş yeri olarak kullananlarda iş yerine isabet 
eden kira, kira gayrisâfi iradın ne şekilde tes-
bit ve tâyin edileceğini gösteren bir fıkra ek
lenmiştir. 

Madde : 6 - 7 - 21 
Esnaf ve Gezginci İşler vergi nispetleri ile 

asgari hadleri tâyin eden 6, 7 ve 21 nci madde
lerinin Kamutayda müzakeresi sırasında bu 
maddelerde yer alan nüfus hadlerinin tatmin 
edici olmadığı ve bilhassa nüfusu 2.000 - 20.000 
arasındaki yerlerde çalışan mükelleflere ait 
nispetlerin birden bire büyük bir fark göster
diği, nev'i iştigale lüzumu kadar ehemmiyet 
atfedilmemiş olduğu ileri sürülmüş,. Niğde Mil
letvekili Vehbi Sandal ve Bolu Milletvekili 
İhsan Yalçın tarafından bu mevzuda verilmiş 
olan önergelerin nazara alınması üzerine bu mad
deler komisyonumuzca yeniden gözden geçiril
mek üzere geri alınmıştır. 

Yapılan tetkik ve müzakereler sonunda: Fil
hakika nüfusu 2 000 - 20 000 olan yerlerde bir 
kademe daha ihdası ve iş nevilerine göre kazanç
ları daha yüksek olanları ayrı bir grupta toplı-
yarak bunlara farklı bir nispet tatbiki uygun bu
lunmuş ve bu maddeler ona göre yeniden tanzim 
ve tertip olunmuştur. 

Madde : 16 - Fıkra : 2 - 8 - 9 
Gezginci Esnaf Vergisinden muaf tutulacak 

olan mükellefleri tâyin eden bu maddenin Ka
mutayda müzakeresi sırasında 2 nci fıkrada yer 
alan sakatlık ve maluliyetlere ait hükmün Gelir 
Vergisi Kanun tasarısının Kamutayca kabul edi
len 24 ncü maddesinin 1 nci fıkrasındaki esasa 
uygun bir surette tertiplenmesi, ziraat, orman ve 
avcılık işlerinde kullandıkları vasıtaların arası-
ra nakliyat işlerinde kullanan köylülerin muafi
yetine dair olan 8 nci fıkradaki hükmün köylü 
olmıyan çiftçilere de teşmili ileri sürülmesi üze
rine bu madde komisyonumuzca geri alınmış ve 
ikinci fıkra hükmü el ve ayaklarından birinden 
veya ikisinden mahrum olmamakla beraber bun
ları kullanamıyacak derecede sakat olanları da 
ihtiva edecek şekilde tertiplenmiş ve 8 nci fıkra
da alelûmum çiftçiler ve balıkçılara şâmil olacak 

ve zirai istihsal işlerinde kullandıkları istihsal 
vasıtalarını başkalarına ait istihsal işlerinde üc
ret mukabilinde kullananların da muaflıktan fay
dalanmalarını sağlıyacak bir hüküm ilâvesi sure
tiyle genişletilmiştir. 

9 ncu fıkra, ifade itibariyle Gelir Vergisinde
ki iskân muaflığına ait hükme mütenazır bir hale 
sokulmuştur. 

Madde : 17 
Tasarının 17 nci maddesinin müzakeresi sıra 

smda gezginci Esnaf Vergisi matrahına esas oları 
gündelik kazancın tesbiti sırasında bu esnafın 
yıl içinde bilfiil çalışabileceği günler nazarı dik
kate alınması lâzım geldiği Bolu Milletvekili îh-
san Yalçın 'm önergesinde istenilmesi üzerine 
madde yeniden incelenmek üzere Komisyonumuz
ca geri alınmıştır. 

Bu bakımdan yapılan incelemede filhakika 
gezginci esnafın vergi matrahlarına esas olan 
gündelik kazançların tâyininde takdir Komis
yonlarınca bu gibi esnafın yıl içinde bilfiil çalı
şabilecekleri günlerin de nazara alınmasının mu
vafık olacağı neticesine varılmış ve maddeye bu 
maksadı temin için (Gündelik kazancın takdi
rinde işin nevine ve mahiyetine göre bir yılda 
çalışılabilecek iş günleri nazara alınır) fıkrası 
ilâve edilmiştir. 

Madde : 18 -19 
Kanuna bağlı cetvelde gösterilen iş nevi po

zisyonlarında değişiklik yapılması hakkında Ma
liye Bakanına yetki veren bu maddenin Yüksek 
Kamutayda müzakeresi sırasında böyle bir yetki 
verilmesinin doğru olmıyacağı ve Kamutaya ait 
hak ve yetkilerin icra makamına devredilmesinin 
mahzurlar doğuracağı ileri sürülmesi üzerine bu 
madde tekrar incelenmek üzere Komisyonumuzca 
geri alınmıştır. 

Yapılan tetkik ve müzakereler sonunda, bu 
cetvelde değişiklikler yapılması hakkında Maliye 
Bakanına yetki verilmemesi halinde tatbikatta 
birçok güçlükler doğuracağı ve bu yüzden hükü
meti her defasında bir kanun teklifi yapmak 
mecburiyetinde bırakacağı neticesine varılmış
tır. Cetvelin büsbütün ortadan kaldırılmasının 
da takdir komisyonlarının ayrı ölçülere göre 
takdir yapmalarına imkân vereceği ve bunun ise 
mükellefiyetin tesisinde her yerde başka başka 
ölçüler nazara alınmasını intaç edeceği cihetle 
bu cetvelin tanzim yetkisinin Maliye Bakanlığına 
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bırakılması maslahata daha uygun bulunmuştur. 
Esasen Konya Milletvekili Mithat Şakir Altan 
tarafından verilip tasarının ikinci müzakeresin
de Kamutaya arzedilmek üzere Komisyonumuza 
havale edilen önerge ile 18 nei maddenin bu yol
da değiştirilmesi teklif edilmiş ve yapılan bu 
teklif üzerine 18 nci madde bu suretle değiştiril
dikten sonra lüzumu kalmıyacağı anlaşılan 19 
ncu maddenin kaldırılması takarrür ettirilmiştir. 

Madde : 28 
Vergi nispetlerine ait 6, 7 ve 21 nci madde

lerin komisyonumuzda müzakresi sırasında ka
nunda yer alan nüfus tâbirinin hangi nüfusu 
ifade ettiği hakkında bir sarahat bulunmamış 
olmasının tatbikatta tereddütlere ve ihtilâflara 
yol açacağı nazara alınarak bu kanunun yukar
da zikredilen 6, 7 ve 21 nci maddelerinde yer 
alan umumi nüfusu sayım neticelerine göre tes-
bit edilen nüfus olduğu, belediye ve köy hudut
ları içindeki nüfus miktarlarını gösterdiği hak
kında kanuna bir madde ilâvesi uygun görül
müştür. 

Geçici madde : 1 
Sabit iş yeri olan esnafın 1950 yılından ev

velki faaliyetleri ile gezici esnafın 1950 yılı fa
aliyetlerinden dolayı hangi hükümlere göre 
vergilendirilecekleri hükme bağlanmamış ol
duğu nazara alınarak sabit iş yeri olan esnaf 

için Gelir Vergisi Kanun Tasarısının geçici bi
rinci maddesine mütenazır hüküm konulmuş ve 
gezici esnafın da 1950 yılı faaliyetlerinden dola
yı eski hükümlere göre vergilendirilecekleri bu 
maddede tasrih edilmiştir. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
îzmir îzmir Manisa 

M. Birsel E. Oran K. Coşkunoğlu 
Niğde Ankara Ankara 

H. ülusoy A. Çubukçu E. H. Ergun 
Aydın Aydın Balıkesir 

Dr. 8. Akın N. Göktepe F. Tiritoğlu 
Bursa Bursa Çanakkale 
C. öz F. Yilmazipek N. Çıtakoğlu 

Çankırı Denizli Denizli 
R. Dolunay H. Oral K. Cemal öncel 

Gazianteb Gümüşane Hatay 
C. Alevli A. Kemal Yarınca R. Yurdman 

îzmir Kastamonu Kayseri 
8. Odyak H. Çelen F. Apaydın 

Kayseri Konya Manisa 
S. A. Feyzioğlu M. Ş> Altan H. öztarhan 

Maraş Mardin Samsun 
R. Çuhadar M. K. Boran R. Isıtan 

Tekirdağ Tokad 
Z. Ersin Cezaroğlu C Kovalı 

Trabzon Urfa 
A. Rıza İşıl E. Tekeli 
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GEÇİCİ KOMİSYON DE&tŞTlKlŞÎ 

Muaflıklar ÜÇÜNCÜ MADDE — Aşağıda yazılı esnaf bu vergiden mu
aftır : 

1. Resmî müsaade ile açılan Millî ve Milletlerarası mahi
yette fuar, panayır ve sergilerde malların teşhiri ve satışı için 
açılan paviyonları ve benzeri teşhir ve satış yerlerini işletenler 
(Fuar, panayır ve sergilerin devamı müddetince); 

2. Evvelki fıkrada yazılı fuar, panayır ve sergilerde açılan 
lokanta, gazino, kahvehane, birahane, bar, sinema, tiyatro gibi 
eğlence ve istirahat yerlerini işletenler (Panayır ve sergilerin 
devamı müddetince); 

3. iskân Kanunu hükümlerine göre muhacir ve mülteci sa
yılanlarla yerleştirilenler (mezkûr kanunda Kazanç, Buhran, 
Muvazene ve Hava kuvvetlerine yardım vergileri muaflıkları için 
konulan kayıt, şart ve sürelerle); 

4. Hariçten işçi almamak, muharrik kuvvet kullanmamak 
şartiyle aynı evde oturan aile efradı tarafından oturdukları evde 
yapılan iplik, havlu, örtü, çorap, mensucat halı, kilim, dokuma, 
örgü, dantelâ, ve nakış işleriyle hasırcılık, sepetçilik, ip ve urgan 
imalâtı. 

îs yerinin kirası BEŞlNCl MADDE — iş yeri kirası, iş yerlerinin geçmiş 
takvim yılma ait senelik ve yıl içinde işe başlamış veya işi bırak
mış olanlarda faaliyet süresine ait gerçek kiraların tutarıdır. 

Gerçek kira, kira mukavelenamesi veya başka belgelerle tev
sik edilemediği takdirde vergi tarhına mükellefin beyanı esas 
tutulur. 

Kira gayrsâfi irattan aşağı olamaz, iş yerinin kısmen veya 
tamamen iş sahibine ait bulunması veya bedelsiz olarak kulla
nılması hallerinde kira yerine iş yerinin gayrisâfi iradı alınır. 

iş yerlerinin bir kısmının ikametgâh olarak veyahut ikamet
gâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlarda iş yerine 
isabet eden kira ve gayrisâfi irat Vergi Usul Kanunundaki esas
lar dairesinde Tadilât Komisyonu tarafından tâyin olunur. 

Verginin nispeti ALTINCI MADDE — Esnaf Yergisi iş yerinin kirası, ki
ra yerine gayrisâfi iradın alınması lâzımgeldiği hallerde gayri
sâfi iradı üzerinden ve aşağıda yazılı nispetlere göre alınır. 

A) Küçük sanat erbabında : (küçük sanat erbabı imal ve 
tamir işleri yapanlarla kolacı, ütücü, çamaşırcı, berber, kundura 
boyacıları gibi esnaftır.) 

Yüzde 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde çalışanlar 70 
Nüfusu 20 001 den 100 000 olan yerlerde çalışanlar 60 
Nüfusu 10 001 den 20 000 olan yerlerde çalışanlar 50 
Nüfusu 2 000 den 10 000 olan yerlerde çalışanlar 40 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde çalışanlar 20 
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B) Küçük ticaret erbabmda (küçük ticaret erbabı alım, sa

tım, tavassut, ulaştırma ve diğer ticaret işleri yapanlarla tema
şa, eğlence ve istirahat yerleri işletenlerdir.) 

Yüzde 

Nüfusu 100 000 den yukarı olan yerlerde çalışanlar 80 
Nüfusu 20 001 den 100 000 olan yerlerde çalışanlar 70 
Nüfusu 10 001den 20 000 olan yerlerde .çalışanlar 60 
Nüfusu 2 000 den 10 000 olan yerlerde çalışanlar 50 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde çalışanlar 40 
C) Otomobil, bisiklet, her türlü motorlu nakil vasıtası ve 

yedek parçaları, her türlü makine ve yedek parçaları, radyo, 
gramofon, musiki aletleri, dikiş makinesi, fotoğraf makinesi, 
fotoğraf malzemesi, gözlük, dürbün, optik malzeme, cerrah 
aletleri, saat, elektrik malzemesi, elektrik ve havagazı ocakları, 
inşaat levazımı, seyahat ve spor levazımı, silâh, oyuncak satan
lar, hırdavatçılar, boya satanlar, çuha, kazmir ve umumi suret
te kumaş mensucat, tuhafiye eşyası, hah ıtriyat ve tuvalet mal
zemesi, şapka, kundura satanlar, kürk yapıp satanlar, korsa, 
şapka yapıp satanlar, tüccar terziler, çiçek, çelenk, buket satan
lar, porselen ve emaye satanlar, züccaciyeler, tıbbî müstahzarat 
yapanlar, eczane işletenler, istimli boyahane işletenler, sinema
lar, içkili lokanta, pastahane, büfe ve içkili bahçe işletenler (is
kele, istasyon, tiyatro ve sinema büfeleri dâhil), komisyoncular, 
nakliyeciler, tellâllar, simsarlar ve alelûmum tavassut işi yapan
lar, idarehane sahibi kabzımallar, antikacılar. 

ifikde 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde, çalışanlar 120 
Nüfusu 20 001 - 100 000 olan yerlerde çalışanlar 100 
Nüfusu 10 000 - 20 000 olan yerlerde çalışanlar 80 
Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerlerde çalışanlar 70 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde çalışanlar 50 
D) Altın, gümüş, mücevherat ve zikıymet eşya satanlar, ku

yumcular (Sadekâr, mıhlayıcı, kamacı, hakkak, yaldızcı, kalci, 
elmastıraş, haddeci, ayarcı, ve cilâcılar kuyumcu sayılır). Sar
raflar, barlar, plajlar, deniz hamamları ve genel evler; 

Yüzde 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde çalışanlar 200 
Nüfusu 20 001 - 100 000 olan yerlerde çalışanlar 150 
Nüfusu 10 001 - 20 000 olan yerlerde çalışanlar 100 
Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerlerde çalışanlar 80 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde çalışanlar 60 
Muhtelif vergi nispetlerine tâbi işleri aynı iş yerinde yapan

ların vergi nispetleri esas işlerine göre tâyin olunur. 
Ortak olarak çalışanlardan (Karı, Koca, usul, füra ve kar

deşleriyle ortak çalışanlar hariç) vergiye her ortak içm ffc 10 aaan 
yapılır. 
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En az miktarlar YEDİNCİ MADDE — Bir yıllık Esnaf Vergisi aşağıdaki 

miktarlardan az olamaz : 
A) Küçük sanat erbabından : 

Lira 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde çalışanlar 60 
Nüfusu 20 001 - 100 000 olan yerlerde çalışanlar 48 
Nüfusu 10 001 - 20 000 olan yerlerde çalışanlar 36 
Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerlerde çalışanlar 24 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde çalışanlar 12 
B) Küçük ticaret erbabmda : 
Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde çalışanlar 72 
Nüfusu 20 001 - 100 000 olan yerlerde çalışanlar 60 
Nüfusu 10 001 - 20 000 olan yerlerde çalışanlar 48 
Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerlerde çalışanlar 36 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde çalışanlar 18 
C) Altıncı maddenin (C) bendinde sayılan ticaret 

ve ûirfet erbabında : 
Yüzde 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde çalışanlar 120 
Nüfusu 20 001 - 100 000 olan yerlerde çalışanlar 96 
Nüfusu 10 001 - 20 000 olan yerlerde çalışanlar 72 
Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerlerde çalışanlar 48 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde çalışanlar 24 
D) Altıncı maddenin (D) bendinde sayılan ticaret 

ve lürfet erbabmda : 
Lira 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde çalışanlar 240 
Nüfusu 20 001 - 100 000 olan yerlerde çalışanlar 180 
Nüfusu 10 001 - 20 000 olan yerlerde çalışanlar 120 
Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerlerde çalışanlar 96 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde çalışanlar 60 

MuafUklar ON ALTINCI MADDE — Aşağıda yazılı gezici esnaf bu 
vergiden muaftır : 

1. 18 yaşını doldurmamış veya 60 yaşını doldurmuş olanlar; 
2. iki gözü kör veya dilsiz veya mefluç veya el veya ayakla

rından ikisinden veya birinden mahrum veya el veya ayakların
dan birini veya ikisini kullanamıyacak derecede sakat olanlar 
(sakathğm Hükümet veya belediye tabibi raporiyle tevsiki şart-
tır.); 

3. 551 sayılı Kanunda yazılı derecelerden her hangi birine 
giren harb malûlleri ve askerî malûller; 

4. Nüfusu 5 000 den aşağı olan yerlerde yenilecek, içilecek 
ve yakılacak maddeleri elde, sırtta veya başta satan satıcılar; 

5. Kendi istihsal ettikleri veya avladıkları ziraat ve av mah
sullerini satanlar; 

6. Yenilecek, içilecek veya yakılacak maddeleri bizzat veya 
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hayvan ile veyahut hayvan arabalariyle taşıyarak satan köylü
ler; 

7. Orman Kanunu gereğince geçimleri için kendilerine veri
len ağaçlardan yaptıkları yakacakları, keresteleri ve diğer ma
mulleri evvelki fıkrada yazılı şekilde satan köylüler; 

8. Ziraat, orman ve avcılık islerinde kullandıkları hayvan, 
hayvan arabaları veya sandallariyle nakliveciliği itiyat edilmek
sizin arasıra ücret mukabilinde eşya nakleden köylüler, çiftçi
ler veya balıkçılarla zirai istihsal ve avcılık işlerinde kullandık
ları istihsal vasıtalarını başkalarına ait zirai istihsal ve avcılık 
işlerinde ücret mukabilinde kullanan çiftçiler ve balıkçılar; 

9. î skân Kanunu hükümlerine göre göçmen ve mülteci sa
yılanlarla yerleştirilenler (mezkûr kanunda Kazanç Vergisi mu
aflığı için konulan kayıt, şart ve sürelerle); 

ON YEDÎNCÎ MADDE — Gezici Esnaf Vergisinin mat
rahı is vasıtalarına ve is nevilerine göre faldır olunan «günde
lik kazanç» tır. (ründelik kazanç, normal bir faaliyet gününde 
yapılan iş mukabilinde elde edilen safi kazançtır. 

Safi kazancın takdirinde isin nevine ve mahiyetine göre bir 
yılda çalışılabilecek iş günleri de nazara alınır. 

ON" SEKÎZÎNTCÎ MADDE — Gündelik kazanç Maliye Ba- Gündelik kazancın 
kanlığınca tanzim edilecek is cetvellerinde tesbit olunacak is takdiri 
nevilerine göre ve Vergi Usul Kanunundaki esaslar dairesinde 
takdir olunur. 

Matrah ve mat
rahın tâyini 

Y Î R M Î "BÎRtNNCf MADDE — 20 nci maddede vazıh nisnet 
üzerinden hesaplanan Gezici Esnaf Vergisi aşağıdaki miktarlar
dan az olamaz. 

Lira 

En az miktarlar 

Nüfusu 100 000 den fazla olan verlerde çalışanlar B6 
Nüfusu 20 001 den 100 000 olan yerlerde çalışanlar 24 
Nüfusu 10 001 den 20 000 olan yerlerde çalışanlar 18 
Nüfusu 2 000 den 10 000 olan verlerde çalışanlar 15 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan verlerde çalışanlar 12 
Taşıt i^le+enlerin en az verelerinin teshirinde taşıtın kavıtlı 

olduğu belediyenin veya bağlı olduğu limanın nüfusu esas tutu
lur. 

YÎT?MÎ RETCÎ^ÎNGÎ MADDE — Dn Vn-nımrla, s^ü edilen 
unfnsmiktarı helerhVe ve V?V sınırlan ieindekinüfusu ifade eder. 
Yeni savım-neticelerinin Hükümetçe ilan olunacağı yıl sonuna ka
dar son nüfus savımı neticelerine itibar olunur. 

Savım zamanında o-ê ıVi olarak beledive veva köy hudutları 
içinde bulunan askerî birlikler bu kanuna göre nüfus miktarının 
hesabında nazara alınmaz. 

GECÎCÎ MADDE 1. — Gelir Verei si Kanununun geçici 1 nci 
maddesi hükümleri bu kanuna tâbi mükellefler hakkında da tat-

Nüfus esast 
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bik olunur. Geçici esnafın 1950 takvim yılındaki faaliyetlerine 
ait vergileri de eski hükümlere göre alınır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddeleri 
hükümlerinin tatbikında iratları 28 Şubat 1947 tarihinden sonra 
serbest kiralara göre takdir edilmiş olan iş yerlerine ait kiralar 
Millî Korunma Kanunu ile iş yerlerine ait kiralar üzerine kon
muş olan takyitlerin kaldırıldığı yılı takibeden ikinci yıl sonuna 
kadar % 35 noksaniyle alınır. 

GEÇîe î MADDE 3. — Millî Korunma Kanuniyle iş yerle
rine ait kiralar üzerine konulan takyitlerin kaldırıldığı yılı ta
kibeden ikinci yıl sonuna kadar bu kanunun 4, 5 ve 6 ncı madde
lerinde sözü edilen gayrisâf i iratların hesabında: 

a) 1 . I . 1940 tarihinden evvel takdir edilmiş olan iratlar 
% 50 f azlasiyle; 

b) 5020 sayılı Kanımun yürürlüğe girdiği 28 Şubat 1947 
tarihinden sonra serbest kiralara göre takdir edilmiş olan iratlar 
% 35 noksaniyle nazara alınır. 

>©-< 
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S. Sayısı: |47 ye ikinci ek 
Gelir Vergisi Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1 /171) 

Geçici Komisyon Raporu 

T. B.M. M. 
Geçici Komisyon 
Esas No. 1/171 
Karar -No. 4 

3 . V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Gelir Vergisinin geçici 3 ncü madesindeki 
hizmet erbabının vergilerine 1951 yılında % 25 
zam yapılması hakkındaki hükmün kaldırılma
sına dair Niğde Milletvekili Vehbi Sandal'm, 
önergesiyle bu maddenin tamamen kaldırılma
sı hakkındaki Manisa Milletvekili Muammer 
Alakant'm önergesi Kamutayca Komisyonumu
za havale olunmakla bu hususta etraflıca ko
nuşmalar olmuş ve Maliye Bakanından da ge
rekli izahat alınmıştır. 

Bakan Komisyonumuza verdiği izahatında 
Gelir Vergisiyle hizmet erbabının ve diğer be-
yananmeli mükelleflerin vergilerinde bir hafif
letme yapılmakta olmasından dolayı varidatta 
noksanlık hâsıl olacağı ve bu noksanlığın Gelir 
Vergisinin mevzuuna giren sahalardan ilk tat
bik senesinde elde edilecek varidatla telâfi 
edilmesinin mümkün görülmediği, bugün ka
zanç, Buhran, Muvazene ve Hava kuvvetlerine 
yardım vergileriyle zamlarının bütçede sağladı
ğı 400 milyon lira raddesindeki varidata muka
bil Gelir Vergisinin ilk tatbik yılında 300 yüz 
milyon lira getireceği ve bu suretle hâsıl olan 
100 milyon liraya yakın bir açığın karşılanama
ması ihtimalinin mevcut olduğu ve binaenaleyh 
intikal devresinde vergi tahfifinin kademeli bir 
surette tahakkuk ettirilmesinin ihtiyatlı hare
ketin bir icabı olarak kabul edilmesi lâzımgel-
diği aksi takdirde Gelir Vergisinin ilk tatbik 
yılında vergi nispetlerini artırmak zorunda 
kalmabileceğinden bunun mükellef psikolojisi 
üzerindeki tesirinin derin olacağı endişesini be
rtmiş ve bu sebeplerle geçici 3 ncü maddenin 

olduğu gibi bırakılmasını istemiştir. 
Bu izahat dinlendikten sonra yapılan ko

nuşmalarda bugün mer'i kanunlarla Bağlan
makta olan 400 milyon lira raddesinde bir va

ridata mukabil Gelir Vergisinin ilk tatbik yılın
da ticari kazançlardan 74, serbest meslek erba
bından 3 hizmet erbabından 150, gayrimenkul 
sermaye iradından 3 menkul sermaye iradından 
9 bekârlık zammından 3, Kurumlar Vergisin
den 36, Esnaf Vergisinden 21, sair kazançlardan 
bir milyon olmak üzere sağlanacağı umulan 
ceman 300 milyon liraya ve hâsıl olacak 100 
milyon liralık açığa ait hesabın ihtiyatlı bir tah
mine dayanmakta olduğu teshil olunmuştur. 

Tahminlerde istinat olunan rakamların he
saba esas olarak alman nispetlerin tahavvül 
edebileceği de göz önünde bulundurularak Ge
lir Vergisinin ilk tahsil yılında sağhyacağı va
ridatın bu miktarın fevkine çıkması ihtimal 
dâhilinde görülmüştür. 

Mer'i kanunlarla beyannameye tâbi mükel
leflerden yalnız kazancının vergisi alınmasına 
mukabil Gelir Vergisi meriyete girdikten son
ra beyannameli mükelleflerin çeşitli kaynak
lardan elde ettikleri kazançların tamamı vergi 
matrahına alınacağına göre beyannameye tâbi 
mükellefler sayı ve vergilerinde artış olacağı 
ve serbest meslek erbabından alınacak vergi
nin Maliyece yapılan tahminin fevkine çıkması 
mümkündür. 

Binaenaleyh âdil bir vergi sistemi kurmak ve 
bir vergi reformu yapmak mevzuubahis olurken 
daha ilk yıl için geçici maddelerle vergiye şimdi
den zam yapılmasının mükellef üzerinde menfi 
ve makûs tesir yapacağı da nazara alınmalıdır. 
Şayet gelecek yıl bütçelerinde büyük bir varidat 
düşüklüğü görüldüğü takdirde bunu telâfi edecek 
tedbiri ittihaz ederek icabeden teklifleri yapmak
ta Hükümetin daima muhtar bulunduğu aşikâr
dır. 

Bu mülâhazalara ilâve olarak denilebilir ki 



uzun müM*t yaşryaeak bir ana kanun mahiye
tinde olan bu veryi kanunu yapılırken gelecek 
senelere sâri zamları bu kanuna koymak kanun 
tekniği bakımından da uygun görülmemiştir. 

1951 senesinin malî ve bütçe durumunun bu
günden tâyin ve tesbitine imkân bulunmadığı her 
sene yapılan bütçe kanuni arının mevcudiyetiyle 
görülmektedir. 

Bu sebeplerle Komisyonumuz geçici üçüncü 
maddenin tamamen kaldırılmasını çoğunlukla uy
gun görmüştür. 

Bu rapor 
Başkan Başkan V. Sözcüsü 
îzmir İzmir Ankara 

M. Birsel A. Çubukçu 
Kâtip 
Niğde Aydın Aydın 

H. TJlusoy Dr. S. Akın N. Göktepe 
Balıkesir Bursa Bursa 

F. Tiritoğlu C. Öz F. Yılmazipek 

Çanakkale Çankırı Dİnizli 
N. Çıtakoğlu R. Dolunay H. Oral 

İmzada bulunmadı 
Denizli Gümüşane H&tay 

K. C. öncel A. K. Varınca R. Yurtnum 
tmzada bulunmadı 

İzmir Kastamonu Kayseri 
S. Odyak H. Çelen F. A^aydln 

İmzada bulunmadı İmzada bulun&adi 
Kayseri Konya Manisa 4 

S. A. Feyzioğlu M. §. Alfan K. Ü«şfe*«t4*w 
İmzada bulunmadı 

Manisa Maraş Mardin 
Söz hakkım mahfuz R. Çuhadar M. K. Boran 

H. Öztarhan 
Samsun Tekirdağ Tokaçl 

R. Isıtan Z. E. Cezaroğlu C. Kovalı 
İmzada bulunmadı 

Trabzon 
A. R, Tpl r" 
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S. Sayısı: 175 
Vergi Usul Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/174) 

r. c. 
Başbakanlık 33 . IY . 1947 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Say% : 71-789, 6/1185 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 24 . I V . 1947 tarihli toplantısında 
Vüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Vergi Usul Kanunu tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle 
birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Vergi Usul Kanunu Gerekçesi 

Giriş 

Bilindiği gibi, vergilerin tatbikına ait olup, vergi kanunlarının metinlerinde mükellefiyetle il
gili hükümlerden çok fazla yer tutan türlü hükümler, ya doğrudan doğruya yahut da bir kanundan 
diğerine atıf yapılmak suretiyle hemen her vergi kanununda tekrarlanmakta, bu yüzden vergi tat
bikatında «prensip birliği», «sadelik» ve «bir örneklik» sağlanamamakta ve vergi formalitelerinin 
fazlalığı, dağınıklığı karşısında bilhassa mükellefler çok zor bir duruma düşmektedirler. 

Modern «vergi hukuku» nun doğması ile beraber, vergi tatbikatında görülen sistemsizliğe ve 
karışıklığa bir nihayet vermek maksadiyle, vergilerin tatbikına ait dağınık, türlü hükümleri, insi
camlı ve ahenkli bir surette bir araya toplıyarak muayyen, umumi ve sade prensiplere irca et
mek lüzumu ve zarureti kendini hissettirmeğe başlamış ve birçok memleketler bu yoldan giderek 
ya bilfarz Fransa'da olduğu gibi vasıtasız vergilere (Muamele Vergisi dâhil), yahut da bütün ver
gilere ve hattâ Almanya'da ve Polonya'da olduğu gibi, vergilerle birlikte harçlara da taallûk 
eden tatbik hükümlerini bir araya toplamışlardır. 

Memleketimizde de 1939 yılında yürürlüğe giren 3692 sayılı Kanunla bu mevzuda ileri bir adım 
atılmış ve tebligata, kısmen de «vergi kazası» na ait çeşitli hükümler ayrı ayrı vergi kanunların
dan çıkarılarak umumi esaslar dâhilinde bu kanunda bir araya getirilmiştir. 3692 sayılı Kanunun 
tatbikatta sağladığı faydalar inkâr edilemezse de, bu kanunun hattâ bugünkü vergi rejimimiz için
de dahi, birçok noktalardan noksan ve kifayetsiz olduğunu da itiraf etmek lâzımdır. Bu vaziyeti 
gözönünde tutan ve yapılacak büyük vergi reformunun, ancak, usul bakımından sağlam bir temel 
üzerine kurulabileceğine kaani olan Maliye Bakanlığı bu sahada gerek, memleketimizde, gerekse diğer 
memleketlerde yapılan tecrübelerden istifade ederek, «Vergi Usul Kanunu» adiyle bir ana tatbikat 
Kanunu tasarısı hazırlamıştır. 

Vergi Usul Kanununun esas itibariyle Devlet ve diğer âmeme topluluklarınca mükelleflerden 
alınmakta olan bilûmum vergilere şâmil olması icabemekte ise de, vergiciliğimizin bu yola yeni yeni 
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girmeğe başlaması sebebiyle, bu kanunu şimdilik başlıca vergilere hasretmek daha uygun bulunmuş 
ve bunun daha ziyade işlenerek umumileştirilmesi ileriye bırakılmıştır. 

Bu suretle tasarının heyeti umumiyesi gelir, kurumlar, işletme ve gezginci işler, bina, arazi, ve
raset ve intikal, muamele ve istihlâk, hayvanlar vergileriyle nakliyat ve damga resimlerine malî kaza
ya ait hükümleri ise, gümrük vergileri hariç, bilûmum vergilere şâmil olacaktır. 

Usul Kanunu Tasarısı 5 kitaba ayrılmakta ve: 

I 
II 

III 
IV 
V 

nci kitap 
nci kitap 
ncü kitap 
ncü kitap 
nci kitap 

: Vergilendirme; 
: Mükellefin ödevleri; 
: Değerleme; 
: Cezalar; 
: Vergi ihtilâfları hükümlerini ihtiva etmektedir. 

Tasarının esaslarını bu tasnif sırasiyle kısaca açıklamağa çalışacağız: 

I * Vergilendirme 

Tasarının «Vergilendirme» kitabı şu kısımlara ayrılmaktadır: 
1. Umumi esaslar; 
2. Tarh ve tahakkuk usulü; 
3. Tahrir usulü; 
4. Takdir ve tahrir komisyonları; 
5. Tebligat; 
6. Vergi alacağının kalkması; 
7. Yoklama ve tetkik; 

Tasarının «Vergilendirme» kitabı, daha ziyade vergi karşısında idarenin vazife ve selâhiyetlerini 
göstermekte ve vergi alınması ile ilgili idari muamelelere taallûk etmektedir. 

idare cephesinden pratik ve rasyonel bir çalışmayı istihdaf eden, mükellefe vergi tatbikatı mu
vacehesinde gereken teminaı veren, lüzumsuz formalitelerle mükellefi yormak ve sıkmak istemi-
yen, yerinde «Müsamaha» gösteren yeni vergilendirme usulünün en önemli bulduğumuz esasları 
üzerinde kısaca durmak isteriz. 

1. — Yetki ve vergi mahremiyeti: 
Modern vergilerin iyi tatbik edilebilmesi idareye geniş salâhiyetler verilmesini icabettirmekte-

dir. Bunun tabiî bir neticesi olarak da «Vergi mahremiyeti» telâkkisi doğmaktadır. Vergi mahremi
yeti her nesuretle olursa olsun, vergi tatbikatı dol ay isiyle öğrenilen ticari veya şahsi sırların mut
laka gizli kalacağını ifade eder. 

Gelir ve Servet vergileri gibi, mükellefin şahsına ve işine mütaallik en gizli ve hurda teferruatı 
araştıran modern şahsi vergilerin tatbiki idare cephesinden vergi mahremiyetinin büyük bir titizlik 
ile muhafaza edilmesine ve mükellefin bu bakımdan en ufak bir şüpheye düşmemesine bağlıdır. 
Bu sebepten dolayı, usul kanununda vergi mahremiyetine ait hükümler üzerinde bilhassa önemle 
durulmuş, bu hususta açık ve kesin hükümler vazedilmiş, bu hükümlere aykırı hareket edecek olan
ların çarptırılacakları cezalar ağırlaştırılmıştır. 

Modern vergilerin tatbikatı göstermektedir ki, bu kabîl önleyici tedbirler sayesinde filhakika ver
gi mahremiyeti meselesi halledilmekte, mükelleün hukuku korunmakta vo bu yüzden hemen hiçbir 
yerde ihtilâf çıkmamaktadır. 

2. — Vergi sorumluluğu: 
Usul kanunu tasarısında umumi bir surette ilk defa ele alınan mevzulardan biri de vergi ehli

yeti ve vergi sorumluluğuna ait hukuki meselelerdir. 
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Bugünkü vergi kanunlarımızda dahi, tereddütlere ve ihtilâflara sebep olan bu meselelerin 

ehemmiyeti şahsi Gelir Vergisi rejimine geçildiği zaman büsbütün artacaktır. 
Medeni hukuk ile yakından ilgili olan vergi ehliyeti ve sorumluluğu meselelerinin, birçok nok

talardan medeni hukuktan ayrılan «Vergi hukuku» telâkkilerine göre yeniden çerçevelenmesinin bi
dayette bazı müşkülât doğuracağı göz önünde tutularak, tasarıda bu meselelere şimdilik ana hat
ları itibariyle temas edilmekle iktifa olunmuş, bunların daha etraflı bir surette işlenmesi ileriye 
bırakılmıştır. 

3. — Gecikme müsamahası: 
Tasarıda, vergi muamelelerinde cari olan «müddetlere» ait hükümler konurken, kanunla tâyin 

edilen müddetin uzatılamıyacağı ve değiştirilemiyeeeği esası tabiatiyle muhafaza edilmiştir. Ancak 
usule ait bu kabîl sert hükümlerin istenmiyerek bazı haksızlıklara yol açtığı görülmektedir. Bu iti
barla yeni vergi usulümüzde «Gecikmekte müsamaha» prensipi de kabul edilmiş ve bu prensip tasarıda 
barla yeni vergi usulümüzde «Gecikmede müsama maksat, muayyen sebepler yüzünden «Müddetlere» 
riayet edememiş olan mükellefleri, kanunun sert hükümleri karşısında güç ve yardımsız bir durum
da bırakmamaktadır. îleri vergi sistemlerinde olduğu gibi bizim de yeni vergiciliğimizde, usul \ e 
tatbikat bakımlarından, lüzumunda ve yerinde mükellefe karşı tesamühle hareket edilmesinin, mükel
lefi idareye yaklaştıracak, vergi mukavemetini kıracak ve yeni «Vergi duygusunun» memleketimiz
de yerleşmesini ve kökleşmesini sağlıyacak tedbirlerin başında geldiğine kaani bulunmaktayız. 

4. — Tarh usullerinde yenilikler: 
Vergiler, ya mükellefle işbirliği yapmak suretiyle veya doğrudan doğruya vergi dairesi tarafın

dan tarhedilir. 
Matrah unsurlarını mükellefe beyan ettirmek suretiyle bunların tarhiyata fiilen iştirakini sağ-

lıyan usulün günden güne taammüm ettiği ve hattâ matrahı münhasıran karinelerden ibaret olan ver
gilere bile sirayet ettiği bir vakıadır. 

Bu cereyan ve zaruret gözönünde tutularak yeni vergilerimiz prensip itibariyle «Beyan esasına» 
iptina ettirilmiş, yalnız bu prensip tahakkuk ettirilirken nazariyat vadisinde kalmmıyarak basit ve 
bazan en basit beyan şekil ve usullerine gidilmiştir. 

Yeni vergilendirme usulümüzde ikmalen ve resen tarhiyat «Beyan üzerine tarhiyat» esasını ta-
mamlıyan fer'î usullerdir. 

Bu usullerden herbirinin ne gibi hallerde ve ne suretle tatbik edileceği tasarıda ayrı ayrı tesbit 
edilmiştir. 

Tahakkuk fişi esası: '' *" ' 
Tasarı, beyana müstenit tarhiyatta «Tahakkuk fişi» usulünü kabul etmiştir. Bu usule göre, bir 

mükellef, bağlı bulunduğu vergi dairesinde, beyannamesini tevdi ederken, ilgili serviste bir «Ta
hakkuk fişi » tanzim olunacak, bunun bir nüshası orada mükellefe (yahut beyannameyi tevdi eden 
mükellefin adamına) verilecek, ikincisi tahsil servisine gönderilecek, üçüncüsü de mükellef dosya
sına kaldırılacaktır. Bu suretle basit bir fişe dayanan tek bir « gişe muamelesi » üzerinden ih
barname çıkarılmasına, ihbarnamenin mükellefe tebliğine tekâlif cetvelleri ve bordro
lar tanzimine hacet kalmaksızın bir banka muamelesini sürati ve intizamiyle kendi kendiliğinden 
tarh edilmiş, mükellefe tebliğ olunmuş ve tahak-kuk muamelesi tekemmül etmiş olacaktır. 

Yeni vergiciliğimizde prensip itibariyle « Beyanname esası » na gidildiği bu esasın hattâ İş
letme Vergisi gibi reel vergiler hakkında da tatbik olunduğu gözönüne getirilirse, yüzbinlerce 
mükellefi ilgilendiren pratik bir tarh ve tahakkuk usulünün, tatbikatta ne büyük faydalar sağlı-
yacağı, idare işlerini ne kadar sadeleştireceği ve kolaylaştıracağı kendiliğinden anlaşılır. 

İhbarname esası : 
Tasarıda, tarhiyatm mükellefe ihbarname ile bildirilmesi esası, sadece mükellefin masraf unsur

larını bizzat bildirmediği hallere, yani resen ve ikmalen yapılan tarhiyata ve Bina ve Arazi Vergisi 
gibi tahrire dayanan vergilere inhisar ettirilimiştir. 
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5. — Tahrir nsulü : 
Vergi tatbikatım mazbut esaslara bağlıyan bir usul kanununun usule ve merasime ait bütün 

hükümleri ihtiva etmesi tabiîdir. Bu itibarla, beyan esasına dayanan vergilerimiz iç,in olduğu 
kadar, tahrire müstenit vergilerimizin tatbikma ait usul hükümlerini de tasarıya almak icabet
in iştir. 

Bilindiği gibi, hâlen tahrire müstenit, esas vergi Terimiz Bina ve Arazi Vergilerinden ibarettir. 
Tahrire ve ve bunu tamamlıyan tadilâta ait hükümler ise aynı esasaslar dahilinde tedvin edil
miş olmakla beraber, kısmen Bina ve Arazi Vergileri Kanununda, kısmen de 2901 numaralı Kanun
la Bina 'Vergisi Nizamnamesinde yera'lnuştır. 

Bu kere, umumi tahrire ve tadilâta mütaallik hükümleri hepsi tasarıya alınmış ve bunlar hem 
tekemmül ettirilmiş hem de daha vuzuhlu bir tasnife tâbi tutulmuştur. 

6. — Takdir ve tahrir komisyonları: 
«Vergilendirme» kitabına ilâve edilen bir kısım vergi tatbikatında vazife alan idari komisyonla

ra tahsis edilmiştir. 

Yürürlükte olan vergi kanunlarımızın hükümleri şu komisyonları kurmuş bulunmaktadır: 
a) Kazanç Vergisi Resen Takdir Komisyonu; 
b) Muamele Vergisi Resen Takdir Komisyonu; 
e) Veraset Vergisi Takdiri Kıymet Komisyonu; 
d) Bina Vergisi Tahrir Komisyonu; 
e) Arazi Vergisi Tahrir Komisyonu; 
f) Bina Vergisi Tadilât Komisyonu; 
g) Arazi Vergisi Tadilât Komisyonu. 

Tasarıya alman hükümlerle, kuruluş ve vazife itibariyle birbirine benziyen ve hattâ birbirinin. 
aynı olan komisyonlar birleştirilmiş, bütün komisyonlara müşterek hükümler de bir araya toplan
mıştır. ileride vergi tathika; imla çalışacak komisyonların sayısı bu suretle 7 den :? e indirilmekte
dir; şöyle ki: 

1.. Takdir Komisyonu: Verginin resen takdir edilmesni icabet t i ren hallerde matrahı, veraset 
vergisinde kayda müstenit değerleri bilinmiycn malların kıymetini ve bazı hallerde iktisadi kıymet
lerin emsal bedelini bu komisyon tesbit edecektir; 

2. Tahrir Komisyonu: Bina ve arazi vergilerinde umumi tahrir yapacaktır. 
3. Tadilât Komisyonu: Yine bina ve arazi vergilerinde iki umumi tahrir arasında vukua ge

len tadilât dolayısiyle, vergi matrahlarını yeniden tahmin edecektir. 

7. —- Posta vasıtasiyle tebligat usulü: 
Bilindiği gibi, medeni memleketlerde çoktan beri cari olan ve memlektimizde de adlî tebligat 

hakkında tatbik edilen «posta ile tebliğ» usulünden henüz verg.ieiliğimizde faydalaııılmamaktadır. Ya 
pılacak vergi reformu ile maliyeciliğimizde yeni bir devre açılırken, vergi tebliğlerinin, idarenin 
«tebliğ memurları» vasıtasiyle ayrı ayrı yapılmadı usulünün muhafaza edilmesi bittabi düşünüle
mezdi. 

Adlî tebligatın daha ziyade münferit ve geçici hadiselere inhisar ettiği, halbuki vergilendirme iş
lerinde muhatapların ekseriyetle sabit işyerleri bulunduğu ve mükelleflerle idare arasında devamlı 
bir temas muhafaza edildiği düşünülecek olursa vergicilikte posta ile tebliğ usulünün, adlî işlere 
nazaran daha kolaylıkla tatbik edilebileceğini kabul etmek lâzımgeiir. Tatbikatta bu kolayl ığı sağlıyaeak 
âmillerden biri de mükelleflerin kendilerine tebligat yapılabilecek adreslerini - ki bunlara tasarıda 
«bilinen adresler» denilmektedir - ve bu adreslerde vâki değişiklikleri kendi mesuliyetleri altında ver
gi dairesine bildirmeğe mecbur olmalarıdır. :-~" ' " ' J ''' ' * ""? "; ' * " ; . ..'"'; 7 . .,-"!* 

Posta ile tebliğ usulü bazı hallerde ilân yolu ile tebligat usuliyle tamamlanmaktadır. Bu cümleden ol
mak üzere, «bilinen bir adrese» gönderilmiş olmakla beraber adres yanlışlığı veya değişikliği yüzün
den geri gelen bir mektup için ilân yolu ile tebligat yapılacak ve ilânda mükellef vergi dairesine doğ-
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rü adresini bildirmeğe davet olunacaktır. İlânın buna inhisar ettirilmesinin sebebi, yukarda bahset
tiğimiz vergi mahremiyeti prensipinin bir icabıdır. 

Şurasını arz edelim ki, posta ile tebliği esas kabul eden hükümler, imkân bulunan hallerde tebli
gatın mükellefe mahallinde yapılmasına mâni olmıyaeaktır; meselâ her hangi bir iş için vergi dairesi
ne gelen bir mükellefe tebligat o^ada yapılabilecektir, ancak mükellef tebellûğa icbar olunamayacaktır. 
Böyle bir hükmün kabul edilmesi işleri lüzumsuz yere gügleştirip uzatmamak maksadına matuf ur. 
Bundan da tasarıda dogmatik prensiplere yer verilmediği kolayca anlaşılır. 

Düşünülen yeni tebliğ usulleri ile ileri bir adım atıldığı muhakkaktır. Ancak posta ile teb
liğ usulünün derhal tatbikma imkân bulunamıyacağı ve hattâ bazı hallerde buna lüzum da olmadığı 
gözönünde tutularak, bugün olduğu gibi memur vasıtsiyle tebliğ usulü istisnai bir usul olarak şimdi
lik muhafaza edilmiştir. Bu suretle posta ile tebligat yapmak için lâzımgelen tertibat alınmcıya ka
dar, tebligatın aksamaması temin edilmiş olacaktır. 

8. — Düzeltme işleri: 
Hesaba ve beyana istinat eden bugünkü vergilerde, mükelleflerin her hangi bir kasta makrun 

olmaksızın, maddi hatalar yapmaları, bilhassa hesaplarda ve rakamlarda yanılmaları ihtimali daima 
mevcuttur. Nasıl ki, aynı hataların idare tarafından da yapılması her zaman varittir. Bir taraf
tan bu vakıa, diğer taraftan da bugünkü mevzuatımız karşısında maddi hataların düzeltilmesi ba
kımından mükelleflerin karşılaştıkları zorluklar ve imkânsızlıklar gözönünde tutularak, bu me
sele «Maddi hata kolaylıkla ve daima düzeltilebilmelidir.» prensipinin ışığı altında yeniden ele 
alınmış ve bilhassa mükellefin hukukunu sıyanet maksadiyle bu hususta tasarıya açık ve katî hü
kümler konulmuştur. 

9. — Yeni yoklama esası : 
Şimdiki Kazanç Vergisi rejimimizde mükelleflerin ekserisini «Gayrisafi iratlüar» teşkil etmek

te ve bunların vergileri sene başında yapılan yoklamalar üzerine tarholunmaktadır. Bu yokla
maların yapılması için, Maliye memurları senenin en gayrimüsait bir mevsiminde, ellerinde 
ciltli büyük defterlerle kapı kapı dolaşarak çok kısa bir zamanda bütün mükellefleri tesbit etmek 
mecburiyetindedirler. 

Yeni vergi sisteminde, yoklamaya bağlı tarhiyat esası yerine beyan üzerine tarhiyat prensipi 
kaim olduğu cihetle, eski yoklama usulü kendiliğinden kalkmakta ve yoklama işi, bütün sene 
devam eden sistemli ve plânlı bir kontrol mahiyetini almaktadır. Bu kontroldan makasat mükel-
lerleri ve mükellefiyetle ilgili maddi hâdiseleri ve mevzuları yerinde araştırmak, müşahede ve 
tesbit etmektir. Bunun için, her vergi dairesince senelik bir «Yoklama plânı» tanzim olunacak, 
yoklama neticeleri, zabıt mahiyetinde olan «Yoklama fişi» üzerinde tesbit edilecek, bu fişin bir 
nüshası mahallinde mükellefe verilecek ve vergi dairelerinde bu işle devamlı bir surette uğraşmak 
üzere- «Yoklama servisleri» ihdas olunacaktır. 

Yoklama esasları yeniden tesbit edilirken, Bina Vergisi, Hayvanlar Vergisi gibi vergiler de 
gözönünde tutulmuş, bunların hususiyetlerine uygun olarak yoklamanın icabında fiş yerine cetvel 
üzerinde de yapılabileceği hükmü kabul edilmiştir. 

10. — Vergi tetkiki : 
Vergi tetkikından maksat, hesaba müsteniden Ödenen vergilerin doğruluğunu araştırtnak, tesbit 

etmek ve sağlamaktır. C4elir Vergisi tasarısının gerekçesinde belirttiğimiz üzere, memleektimizde 
yapılacak vergi reformunun muvaffak olabilmesi ve yeni vergi telâkkisinin ve sisteminin yerleşme
si herşeyden önce sağlam bir vergi tetkik cihazının kurulmasına ve bu cihazın iyi işlemesine bağ
lıdır. Bunun ise başlıca dört şartı vardır : 

1. Şahsiyet sahibi « vergi tetkik unsuru » (reviseur) yani bizdeki tâbiri ile « hesap uzmanı » 
yetiştirilmesi : 

2. Hesap uzmanlarının kâfi miktarda olması; ; ^ 
3. Vergi tetkik tekniğinin tekemmül ettiril-mesij 
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4. İstihbarat arşivleri kurulması; 
Bu dört şarttan ilk ikisi, 1945 yılında çıkan Hesap Uzmanları Kanunu ile tahakkuk yoluna gir-

miştiı*. Sıkı ve ciddî bir imtihandan geçirilmek suretiyle alman ve meslek içinde yetiştirilmeleri 
hususunda büyük bir itina gösterilen genç unsurlarla, Hesap Uzmanları Kurulunun seneden sene
ye kuvvetleneceği, kısa bir zaman içinde kendisine mevdu ehemmiyetli vaizfeyi gerektiği gibi ya
pacak bir duruma geleceği emniyetle beklenebilir. Üçüncü şarta gelince; bu hususta Usul Kanunu 
tasarısında şu esaslar vazedilmiştir. 

a) Vergi tetkikleri dairede değil, mükellef nezdinde işyerinde yapılacaktır. 
b) Tetkiklerin yapılacağı zaman, mükelleflere önceden bildirilmiyecektir. 
e) Gizli kapaklı tetkik yerine mükellefle işbirliği şeklinde açık tetkik usulü tatbik olunacak

tır. (Bu cümleden olmak üzere çalışmağa başlanmadan önce, mükellefe tetkikin mevzuu açıklana
cak, tetkik neticeleri kendisine bildirilecek, mükellefin hata yapmasını önlemek üzere kendisine 
tavsiye ve ikazlarda bulunulacak, ihtilaflı hâdiselerde tetkik neticeleri zabıtla tevsik olunarak 
zaptın bir sureti mükellefe verilecektir). 

İstihbarat arşivine gelince, tasarıda « Bilgi toplama » faslı altında ve bilgi toplamıya ait hü
kümlerle irtibatlı olarak, lüzum görülen yerlerde gizli istihbarat arşivlerinin kurulacağı tasrih edil
mektedir. 

İstihbarat arşivinden maksat, mükelleflerin vergi durumları ve vergi ile ilgili muameleleri hak
kında muhtelif kanallardan toplanacak olan bilgilerin, vergi tetkiklerinde kullanılmak ve fayda
lanılmak üzere muayyen bir sistem dâhilinde tasni t' ve muhafaza edildiği yerdir. 

İstihbarat arşivleri İstanbul, İzmir ve Ankara gibi devamlı tetkik yerlerinde kurulacak ve arşiv
ler arasında kayıtlar bakımmdan, ayrıca irtibat tesis edilecektir. 

Arşivlerde, gelir, kurumlar ve muamele, istihlâk gibi vergilere tâbi olan mükelleflerin her biri 
için gizli bir «İstihbarat kartı» açılacaktır. Bu kartlara gümrükler, borsalar, ticaret birlikleri, nak
liyat müesseseleri, Devlet Muhasebe müdürlükleri, noterler, komisyoncular, iktisadi âmme müesse
seleri, bankalar, sigorta şirketleri, büyük sınai ve ticari müesseseler ve lüzumlu görülecek diğer res
mî ve hususi müeseselerden alınacak malûmat devamlı ve sistemli bir surette islenecektir. 

Görülüyor ki, istihbarat arşivi ile, vergi kontrolü bakımından birinci dererede ehemmiyeti haiz 
bir müessese kurulmuş olacak böylelikle muhasebe dışı tetkikat sistemleştirilerek vergi kontrolü 
sahasındaki en büyük noksanımız giderilelektir. 

II. - Mükellefin ödevleri 

Usul kanununun ikinci kitabında, mükelleflerin muhtelif vergiler karşısındaki ödevleri, belli 
esaslara irca olunmak suretiyle, bir araya toplanmıştır. Bu suretle bir mükellef Usul kanununun 
bu kısmında yazılı hükümlere riayet etmekle, herbir vergi karşısında kendine terettüp eden çeşitli 
vecibe ve formaliteleri kendiliğinden yerine getirmiş olacak ve vergilerde tadilât yapılması, yeni 
vergiler ihdas edilmesi bu durumu değiştirmiyecektir. 

«Mükellefin ödevleri» kitabı şu kısımlara ayrılmaktadır: 
1. Bildirmeler; 
2. Defter tutma; . , , , 
3. Vesikalar; "'"' \ 
4. Vergi karnesi; 
5. Muhafaza ve ibraz Ödevleri. 

Tasarının yukarıki umumi tasnifinden giderek mühim bulduğumuz bazı esaslarını kısaca açıkla
mağa çalışacağız. 

1. — Bildirmeler: 
«Mükellefin ödevleri» kitabının bildirmeler kısmı, işe başlama, değişiklikler, işi bırakma ve tah

rire müstenit vergilerde tadilâta mütaallik hükümleri ihtiva etmektedir, 



Prensip itibariyle yazı ile yapılan bu bildirmeler sav esinde: 
a) Mükellefler ve bunların mükellefiyetle ilgili maddi durumları ve mükellefiyet şekilleri tesbit 

olunacak; 
b) Mükellef dosyası açılacak; 
c) Mükellef yoklamaları yapılacak; 
d) Mükelleflerin bilinen adresleri tesbit olunacaktır. 
Bilinen adreslerden maksat, evvelce de temas ettiğimiz üzere, mükelleflere idarece tebligat ya

pılabilecek adreslerdir. Bu adresleri bildirmeğe mükelleflerin mecbur olmaları ve bundan sorum
lu tutulmaları vergiciliğimizde posta ile tebligat usulünün tatbikim sağlıyacak olan en kesin tedbir
dir. Bildirmelerle, mükelleflere yeni mecburiyetler tahmil edildiği sanılmamalıdır. Tersine olarak, 
bugün bu bakımdan mevcut olan dağınık ve karışık formaliteler hem azaltılmış, hem birleştiril
miş, hem de çok sadeleştirilmiştir. Esasen tasarıda mükelleflerin ödevlerine mütaallik hükümler 
belli bir disiplin altında toplanırken, bunların bilhassa basit, açık ve gerçeklere uygun olmasına, 
mükelleflere bu yüzden yersiz, lüzumsuz ve sıkıcı hiçbir formalitenin tahmil edilmemesine dikkat 
edilmiştir. 

Burada şunu da işaret etmek isteriz ki, bildirmelere ait formalitelerin müeyyideleri de «usulsüz
lük cezaları» şeklinde, formalitenin mahiyetine uygun olarak, hafif tutulmuştur. 

Bundan böyle, bir mükellef, mücerret beyannamesine amortisman cetvelini eklememiş olmak, 
bir faturayı defterine beş gün içinde geçirmemek, işe başlama beyannamesini geç vermek veya ya
nan binasını vaktinde bildirmemek gibi, vergi ziyaı ile hiçbir ilgisi olmıyan basit formalite hata
ları yüzünden, senelik kazanç veya Muamele Vergisinin % 50 sini, 20 sini veya 15 ini ceza olarak 
ödemek veya mevcut olmıyan bir bina için vergi vermek akıbetiyle karşılaşmıyacaktır. 

2. — Defter Tutma: 
Mükellef ödevleri içinde en mühim olanı hiç şüphesiz «defter tutma» mecburiyetidir. 
Bilindiği gibi, defter tutma, vergi hukukundan evvel ticaret hukukunun koyduğu bir mecburiyet

tir. Mükellefle işbirliği yapmak suretiyle tarholunan vergilerin bugün vergi tatbikatında ön plâna 
geçmiş olması sebebiyle, bu mecburiyet ticaret hukukunu olduğu kadar ve belki de daha ziyade vergi 
hukukunu ilgilendiren bir keyfiyet olmuştur. * _ - _ _ I 

Dolayısiyle ticaret ve vergi hukukları arasında yeralmakta olan defter tutma mecburiyetinin ted
vininde üç usul bahis mevzuu olmaktadır: 

a) Defter tutma mecburiyetini doğrudan doğruya Ticaret Kanununun (İsviçre'de olduğu gibi 
Borçlar Kanununun) hükümlerine bağlamak; f ' , " " < L ' 

b) Defter tutma hususunda hususi bir kanun çıkarmak ve vergi bakımından defter tutma mecbu
riyetini bu kanunda bağlamak (Bu usul kısmen Almanya'da caridir); 

c) Defter tutma mecburiyetine ait hükümleri Vergi Usul Kanununa almak. 
Bu ehemmiyetli mevzu üzerinde etraflı tetkikler yaptıktan sonra, defter tutmaya mütaallik hüküm

lerin sistemli ve derlitoplu bir şekilde Usul Kanununda gösterilmesinin en kestirme ve en pratik yol 
olduğuna kanaat getirmişlerdir. Ticaret Kanunu muzun defter tutmağa mütaallik hükümleri, bu 
bakımdan vergi gibi müspet bir hâdisede aranan açıklığı, genişliği ve kesinliği ihtiva etmekten uzak
tır. Ticaret Kanununda bu hususta esaslı değişiklikler yapmak ise, hem çok güç bir iştir, hem de bu 
kanunun bünyesine ve ruhuna uygun bulunmaz. H.ısusi bir «Defter Tutma Kanununun çıkarılmasına 
gelince, bu yoldan gidecek yerde, hazır bir Usul Kanunu çerçivesi tedvin edilirken, defter tutma mec
buriyetini de bu kanunun çerçivesi içine almak, elbette daha mantıki ve daha pratik olur. Bu ba
kımdan Usul Kanunumuz, sadece vergüer için değil, belki de fiyat murakabesi veya işçi durumlarının 
kontrolü noktalarından, iktisadi ve içtimai kanunlarımızın tatbikatına da esas teşkil edebilecektir. 

3. — Tüccarın defter tutma mecburiyeti: ' . \ , .~ .; . ; 
Defter tutma bakımından en büyük ehemmiyet hiç şüphesiz tüccar üzerinde toplanır.. Tasarıya gö

re, esnaf dışında kalan tacirler istisnasız olarak defter tutmağa mecburdurlar. Tasarıda kabul edi
len bu umumi kaide ile defter ve hesap tutma mecburiyeti şimdikine nazaran çok daha geniş bir sa-



haya teşmiİ edilmektedir. Kanaatmııza göre, artık memleketimizde de, ticari işlerin muntazam bir 
hesaba dayanmasında, hattâ yalnız vergi cephesinden değil, diğer birçok bakımlardan da zaruret 
Acardır. Umumi menfaat bu zarureti bilhassa harb yılları içinde kesin olarak belirtmiştir; oka-
dar ki, diğer sebeplerden sarfınazar, sadece fiyat murakabesi icabı, haltta en basit bir işle uğraşan 
bir esnafın bile sattığı malların maliyet ve satış fiyatlarını hesap ederek bunları müfredat ile 
mallar üzerine kaydetmesini mecburi kılmıştır. 

Tasarıda defter ve hesap tuttma mecburiyeti esnafa kadar teşmil edilmemiştir. Esnafın mec
buriyeti, ileride izah edileceği üzere, sadece fatura muhnfadasma inhisar etmektedir. Fakat 
esnaf sayılanların .üstündeki ticaret ve sanat -erbabı, basit bir şekilde olsa, artık defter tut
mağa, işlerini şu veya bu tarzda, hesap üzerinden yürütmeğe ve vergilerini de gerçek kazançlarına 
göre ödemeğe mecbur olacaklardır. Kanaatımızea, bugünün şartları dahilinde tüccarın defter tu
tup tutmıyacağı meselesi üzerinde artık durulamaz. Dâva daha ziyade, esnaf üstündeki küçük ve 
orta ticaret ve sanat erbabı için basit, pratik, faydalı ve verginin hesaplanmasına ve kontro-
luna müsait bir defter ve hesap şeklinin aranıp bulunabilmesindendir. 

Tasarıda, yukarıki umumi fikirden giderek, tüccar iki büyük sınıfa ayrılmıştır : 
I nci sınıf tüccar, (Senelik mubayaaları 80 000 veya satışları 100 000 lirayı geçen ticaret er

babı) , 
II nci sınıf tüccarlar (Senelik mubayaaları 80 000 ve satışları 100 000 liradan az olan ticaret 

erbabı). 

4. — Bilanço esası : 
I nci sınıfa giren tüccarlar, defter tutma bakımından bilanço esasına tabidirler. Bunun için, 

bu tüccarlar, tasdikli bir «envanter defteri» ve bir «Yevmiye defteri» ile tasdikli olması mec
buri bulunmıyan bir «Defterikebir» tutacaklar ve her sene envanter ve bilanço çıkaracaklardır. 
Tasarıda kabul edilen bilanço usulü, muhasebenin ana prensiplerine dayanan en sade ve en.açık 
olanıdır. Tasarıya bu usule mütaallik hükümler vazedilirken, mükelleflere lüzumsuz hiçbir külfe
tin tahmil edilmemesine bilhassa dikkat edilmiştir. 

Bilanço esasına tâbi olan sınai teşebbüsler ayrıca bir «-imalât defteri» tutacaklardır. Bu mecbu
riyet daha ziyade Muamele Vergisi tatbikatının bir icabıdır. Ancak burada da, umumi prensipe 
uygun olarak, sadeliğe gidilmiş ve bu cümleden olmak üzere, imalât defterinin yanında elyevm 
tutlması mecburi olan « Muamele defterleri » tamamen kaldırılmış, böylelikle, mükellefler, bir 
sürü mükerrer kayıtlardan kurtarılmıştır. 

5. — işletme hesabı esası : 
I I nci sınıf tüccarlar « işletme hesabı esasına » dayanan « tek ve basit defter usulüne » tâbi ola

caklardır. Defter tutacakların, büyük bir ekseriyet itibariyle bu zümreye dâhil olacakları ve bun
ların yine büyük bir kısmının ilk defa muntazam defter tutmağa başlıyacakları gözönünde tutu
lursa, vergi tatbikatı bakımından işletme hesabı usulünün ne derece ehemmyiet arzedeceği kendili
ğinden anlaşılır. 

işletme hesabı usulü, işletme hasılatı ile işletme masraflarını karşılaştırılması perenspine da
yanır. Bu prensip bir bakıma ticaretin basit bir ifadesinden başka bir şey değildir. Her ne şe
kilde olursa olsun, ticari bir muamele « İşletme hesabının » dışında tasavvur edilemez. Bu hesap 
ya tüccarın zihninde veya, işin tenevvüü veya genişliği ile mütenasip olarak, derece derece bir kâ
ğıt parçası, bir cep defteri, bir müsvedde defteri üzerinde yürütülür. İşte telif edilen usulle ya
pılan şey, ticaretin bu gerçeğinden giderek, esasen ve mutlaka mevcut olan bir hesabı, mahiyetini ve 
esasını değiştiştirmeksizin, mazbut ve muta.zam bir şekle sokmaktan ibarettir. 

Görülüyor ki, mükellefe işletme hesabım, ihtiva eden basit ve tek bir defter tutturmakta, yeni 
ve yerine getirilmesi güç bir külfet tahmil edilmemektedir. 

Nihayet şunu da unutmamak lâzımdır ki, 1926 yılı ile 1946 yılı arasındaki yirmi yıllık müddet 
zaTfmda tüccarın seviyesinde ve Türk harflerinin sağladığı kolaylıklar sayesinde bir yükselme 



olmuştur. Bugün en küçük bir tacir bile kendine göre ya bizzat bir kayıt tutmak veya bu işi, cüzi 
bir ücret mukabilinde, hariçten bir kimseye kolayca yaptırmak durumundadır. 

İşletme hesabına dayanan bu basit ve tek defter usulü, yapacağımız vergi reformunun belki 
belkemiğini teşkil edecekti. Çünkü bu sayede, biry.andan on binlerce ve ileride yüz binlerce mü
kellefi gerçek kazanç üzerinden vergilendirilmesi sağlanacak, öbür yandan da, tüccar sınıfını bü
yük ekseriyetini teşkil eden küçük ve orta ticaret ve sanat erbabı, kendileri için de çok faydalı 
ve lüzumlu olan, pratik ve muntazam bir hesap tutmağa alıştırılmış olacaklardır ki, teklif edilen 
usulün bilhassa bu öğretici tesiri üzerinde ne kadar ısrarla durulsa yeridir. 

İlk tatbik senelerinin geçici zorlukları bir kerre atlatıldıktan sonra, işletme hesabına dayanan 
basit ve tek defter usulünün tatbikında müşkilât çıkacağını zamıetmemekteyiz. 

Yalnız bu, iki şarta bağlıdır: Birincisi, mükelleflerin her zaman yapabilecekleri hatalar yüzünden, 
ağır vergi cezalarına çarptırılmamaları, ikincisi de idarenin bu bakımdan mükelleflere her hangi bir 
yardım ve kolaylığı esirgememesidir. Vergi Usul Kanununun ruhu, yukarıda sözü geçen iki şartın 
da yerine getirilmesine müsait ve hattâ bunu âmir bulunmaktadır. Bu kanunun vergi cezasına müta-
âllik hükümlerine göre, mükelleflerin defter tutma bakımından yapacakları hatalar, ya tamamen ce
zasız kalacak yahut cüz'i bir takım usulsüzlük cezaları ile cezalandırılacaktır. Bundan başka, yine 
bu kanuna göre, bilfarz vergi tetkiki yapan memurlar, mükelleflere defter tutma hakkında izahat 
vermeğe, kendilerini tenvir ve ikaz etmeğe mecbur olacaklardır. 

işletme hesabına mütaallik izahatımızı bitirmeden önce, bu tezin yabancı mevzuatta da yer almak
ta olduğunu kaydetmek isteriz. 

Buna yakın bir usulü ilkin Almanlar «emtia alım» ve «emtia satım» defterleri ile ihdas etmişler
dir. İsviçre'de «Code Federal des Obligations» nun 1937 yılında esaslı bir şekilde tadil edilmesi sonun
da ticaret siciline kayıtlı her tüccarın bilanço ve envanterle birlikte bir de işletme hesabı (Compte 
d'exploitation) çıkarması umumi bir meeburiyet olarak kabul olunmuş ve bu esas, prensip itibariy
le, büyük küçük bütün ticaret ve sanayi erbabına teşmil edilmiştir. 

6.—• Def ter tutmada serbestlik: 
Tasarının ehemmiyetli yeniliklerinden biri de, mükellefler için defter tutma hususunda tanılan 

serbestliktir. Bu prensipe göre, esas maksatlar kaybolmamak şartiyle mükellefler defter tutma usulle
rini, diledikleri gibi kendi işlerinin ve muhasebelerinin hususiyetlerine intibak ettirmekte serbest 
olacaklardır. Bu suretle, İMİfarz, esasen muntazam bir sınai muhasebesi olan büyük bir kurum 
ayrıca imalât defteri tutmıyarak, kurumun sınai muhasebesi bu mecburiyeti kendiliğinden karşı
lamış sayılacaktır. 

7. — Vesikalar : 
« Mükellefin ödevleri > kitabının bütün bir kısım « vesikalara » tahsis olunmuştur. Bunlar, fa

tura, irsaliye, makbuz, ücret bordroları, ve muhabere evrakı gibi muhasebe kayıtlarına esas teşkil 
eden hukuki bir kıymet ifade eden evrak ve vesaiktir. 

Vesaik içinde hiç şüphesiz en ehemmiyetlisi « fatura » dır. Ticari muamelelerin temelini teş
kil eden ve bu muameleleri birbirine bağlıyan bu esas vesika Usul Kanunu ile umumi bir disipline 
tâbi tutulmuştur. Bu suretle, yalnız vergi tatbikatının bir icabı yerine getirilmekle kalınmakta 
aynı zamanda ticari muamelelerin düzeni ve karşılıklı bağlılığı da sağlanmaktadır. Gerçi Millî 
Korunma Kanununa dayanılarak çıkarılan kararnamelerde fatura hakkında' bazı kayıtlar mevcut
tur; ancak muayyen maksatlarla ihdas edilmiş olan bu kararnamelerin muvakkat olduğunu dü
şünmek lâzımdır. 

Tasarıda tüccarlar için mutlak « fatura mecburiyeti » vazedilmiştir. Yalnız perakende satış
larda (müstehliklere yapılan satışlarda) işin icabına uyularak münferit fatura yerine, satış fişleri, 
gündelik satış bordroları ve hattâ makinalı kasa kullananlarda, kayıt ruloları fatura yerine ka
bul edilmiştir. 

Bazı hallerde, makbuz dahi fatura yerine geçebilecektir. Bilfarz bir tütün tüccarına tütün, 
bir şeker fabrikasına pancar satan müstahsıllara, tüccar veya fabrika, faturadaki malûmatı ihti-
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va eden bir makzuz verecek ve bunun satıcıya imza ettireceği, nüshasını ınüsbit evrak olarak fatura 
yerine muhafaza edecektir. 

Tasarıda mecburi vesikalar meyamna « irsaliye » de alınmıştır. Bilhassa ambardan çıkan emti-
ınn, nakli sırasında kontrolü bakımından büyük bir ehemmiyeti olan bu vesikalar da emtianın 
nereye gönderildiği ve sadece miktarı ve ambalajı yazılı olacak ve bunun bir sureti daima malı 
nakleden de bulunacaktır. İrsaliye mecburiyeti yalnız tüccar tarafından tüccara sevkolunan mal
lar hakkında cari olacaktır. Büyük nakliyat müesseselerinin kullandıkları vesikalar bittabi irsa
liye yerine geçecek ve satılan malların fatura ilebirlikte gönderilmesi halinde de ayrıca irsaliye 
aranmıyacaktır. 

Vesikalar içinde «Hususi masraf puslaları» üzerinde ele ayrıca durulmuştur. İşletmelerin kahve, 
çay, temizlik, hamaliye, otomobil ve bahşiş gibi ufak masrafları vardır ki, bunlar için her defa
sında ayrı vesika tanzim edilmesi mümkün olmamakta ve ticari örf ve âdete uygun bulunmamaktadır. 
Bu hususta bugünkü kanunda mevcut olan hükmün ihtiyaca cevap verecek derecede olmadığı gözönün-
de tutularak tasarıda daha geniş bir zihniyetle hareket edilmiş ve bu gibi masrafların işin hacmi ve 
mahiyeti ile mütenasip olmak üzere kayıtsız şartsız kabul olunacağı, bunlar için vesika aranmıyacağı, 
bunların nevi ve miktarlarının bir masraf cetveli veya puslası üzerinde gösterilmesinin kâfi geleceği tas
rih edilmiştir. 

Vesikalar içinde hususi bir ehemmiyet arzeden bir gurup ta «Muhabere evrakı» dır. Bu hususta 
şimdiye kadar tatbik edilen usullerden birisi yazılan yazıların (Ve bu mevzuda bütün faturaların) 
ciltli kopya defterine müteselsil sıra numarası üzerinden el baskısı ile kopyalarının alınması (Bu usu
lü Fransızlar son zamanlara kadar tatbik etmişlerdir.) Diğer kopya defteri yerine evrakın yazı ma
kinesi ile çıkarılan ikinci nüshalarının toplanarak sene sonunda ciltlenmesi usuldür. 

Bizde sıra ile bu iki usul de tatbik olunmuştur. Tasarıda ise bunların ikisi de terkedilmekte ve 
evrakın sadece muntazam bir surette muhafaza edileceği kaydiyle iktifa olunmaktadır. Ciltli defter 
usulü, değil yalnız vesikalarda hattâ ticari defterler hakkında da çoktan bırakılmıştır. Muhasebeye ve 
büro işlerine, yazı, hesap, muhasebe makinalarmı n, modern kartotek ve dosya usullerinin ve hattâ 
kopya çıkartmada hususi fotoğraf makinelerinin girdiği bir devirde kopya defteri üzerinde ısrar et
menin veyahut bu defter yerine evrakın numaralı yarak toplu bir halde sene sonlarında ciltlenmenin 
artık mânası kalmadığını kabul etmek lâzımdır. Nitekim bugün modern vergi sistemlerinin hiçbirinde 
bu kabîl tasnif ve muhafaza usullerine artık rastlanmamaktadır. 

8. — Vergi Karnesi: ^ 
Tasarıya göre, İşletme Vergisine tâbi olan mükellefler, yeni esnaf ta dâhil, bilumum sanat ve ti

caret erbabı, ücret veya meslekî kazançları götürü olarak tâyin olunanlar ile Gelir Vergisinde 
aile durumuna göre, enaz geçim indiriminden faydalanmak istiyenler, vergi karnesi kullanmak mec
buriyetindedirler. İşletme vergisinde karne mecburiyeti, bu verginin bünyesinde mündemiçtir. 
Bir nevi ruhsat harcı mahiyetinde olan bu reel vergide gerek mükellefiyetin tesisi, gerekse mükellef 
yoklanılan bir bakıma ruhsat tezkeresinin yerine geçen vergi karnesi üzerinden yapılır. 

Ücretleri veya meslekî kazançları götürü olarak tesbit edilen mükelleflerin alacakları vergi karne
leri de bunların vergilendirilmeleri ile ilgilidir. Karne olmazsa bunların yoklamalarının yapılması, 
vergilerinin tarh ve tahakkuk ettirilmesi mazbut kayıtlara istinat ettirilemez. Vergi karnesi bu gibi 
mükellefler ile vergi dairesi arasında bir bağ vazi fesi görecek, vergilendirme ile ilgili bütün mua
meleler mükellefin vergi karnesinin yardımı ile doğru ve eksiksiz bir şekilde bitirmiş olacaktır. 

Gelir Vergisinde, mükelleflerin medeni ve ailevi durumlarına göre, «indirim» yapılabilmesi 
de, bu vaziyetleri doğru ve açık olarak gösterecek hususi bir vesikanın mevcut olmasını zaruri 
kılmaktadır. Bunun bilhassa işçinin ve müstahdemlerin vergilendirilmesi bakımından büyük bir 
ehemmiyeti vardır. Bu sebeple tasarıda, bu gibi haller için vergi karnesi mecburiyeti vazedilmiş 
ve karnenin alınması ve kullanılması şekilleri muayyen bir disipline bağlanmıştır. 

İndirimlerden faydalanacak hizmet erbabı hakkında karne mecburiyeti, işi fuzuli yere çoğaltma
mak maksadiyle resmî dairelerde ve 3659 sayılı Kanuna tâbi müesseselerde çalışan memurlara teş-
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mil edilmemiştir. Bunlar hakkında, ilgili daiıv *v müesseseler tarafından tutulan mazbut sicil ka
yıtlarının karne yerine geçeceği kabul edilmiştir. 

Vergi karnesi hakkındaki kısa izahatımızı bitirmeden evvel bu mevzu ile ilgili diğer bir noktayı 
daha temas etmek isteriz. Bu yünün iş ve çalışma şartları, bilhassa sanat ve ticaret erbabının 
muhtelif bakımlardan karne kullanmağa mecbur etmektedir. Bu suretle, bilfarz Vergi Usul Ka
nunu ile vazedilen karne mecburiyetinin yanında vergi sahası dışında da, meselâ esnaf odalarının 
kayıtları bakımından karne almak mecburiyeti vardır. İleride işçi durumlarını düzenlemek bakımın
dan bunlar hakkında da ayrıca bazı mecburiyetler ihdası muhtemeldir. İlgilileri karneye boğmamak 
için en ideal şekil hiç şüphesiz bütün bu karneleri«Tek karne» de toplamaktır. İşte bu düşünce ile 
tasarıya bir madde konmuş ve Maliye Bakanına, muhtelif mecburiyetler dolayısiyle alınacak karne
leri «Bir karnede» toplamak salâhiyeti verilmiştir. 

9. — Serbest meslek erbabının mecburiyetleri: 
Buraya kadar izah edilen ödevler daha ziyade ticaret ve sanayi erbabını ilgilendirmektedir. 

Bunların yanında yeni vergilerimizde ehemmiyetli bir yer alacak olan serbest meslek erbabı da 
vardır. 

Yeni vergi sistemimizde serbest meslek erbabının yerine getirmekle mükellef oldukları ödevleri 
şunlardır: 

1. Bir defaya mahsus olmak üzere, basit bir beyanname ile işe başlamayı bildirmek, (Adres 
değişikliği ve işi terk de bittabi ayrıca bildirilir.) ; 

2. Basit bir meslekî kazanç defteri almak, bunu notere tasdik ettirmek ve bu defterin sağ ta
rafına alınan paraları, sol tarafına da yapılan masrafları altalta yazmak (Götürü masraf usulünü 
kabul edenler hattâ sadece aldıkları paraları kaydetmekle iktifa edebilirler.); 

0. Muayyen hallerde alman paralar için makbuz kullanmak; 
4. Sene sonunda Gelir Vergisi beyannamesi vermek. 
Bugünün vergi telâkkisi, serbest meslek erbabından enaz yukarıda yazılı ödevlerin yerine 

getirilmesini istemektedir. Bu, dünyanın artık her tarafında böyle olmuştur. Bilgi seviyesi daha 
düşük ve imkânları da daha mahdut olan kimseler vergi icaplarına katlanmak zorunda iken, 
serbest meslek erbabı gibi münevver bir zümrenin bu formaliteleri yerine getiremiyecek bir du
rumda oldukları iddia olunamaz ve bu bakımdan farklı muamele görmeleri asla tecviz edilemez. 

Vergi görüşü ve vergi duygusu yüksek olması lâzımgelen bir doktorun, bir avukatın bir 
mimarın, âmme masraflarına iştirak bakımından, basit bazı ödevleri yerine getirmiyeeekleri husu
sundaki iddia üzerine ısrarla durucaklarmı zannetmemekteyiz. 

10. — Esnafın mecburiyetleri : 
Yeni vergi sistemimizde esnafa terettüp eden ödevler şunlardır : 
1. tşe başlama beyannamesi vermek ve karne almak; 
2. Satın aldığı emtianın faturalarını muhafaza etmek; 
0. Sene sonunda basit bir tşletme Vergisi beyannamesi vererek, bu beyannamede işgal ettiği 

yerin kirasını bildirmek. 
Görülüyor ki, esnaf için en basit bir şekilde de olsa defter tutma mecburiyeti vazedilmemiş-

tir. Buna mukabil, bunlar satın aldıkları emtianın faturalarını (Bu faturalar bütün bir yılda 
normal olarak 20 ilâ 30 kalemi tecavüz etmez) vergi makbuzu, elektrik faturası gibi, hususi bir 
zarf içinde muhafaza edeceklerdir. 

Tşte yeni vergi rejimimizde esnafa yükletilen bütün külfet bundan ibarettir. 
Ksnafm; satın aldığı mallar için satıcı tarafından esasen kendisine verilmesi mecburi olan fa

turayı alması ve muhafaza etmesi, bunlar hakkında gerek Gelir Vergisi gerekse Muamele Ver
gisi muaflığının tatbiki bakımından da zaruridir. Zira Gelir Vergisinde, esnaf muaflığının esas 
şartlarından biri, satın alınan emtianın bir sone içindeki tutarı 00 000 lira gibi muayyen bir 
meblâğı aşmamasıdır. Bunun kontrolü, evvelce izah ettiğimiz üzere, bir taraftan esnaf nezdinde 
yapılacak devamlı yoklamalarla, diğer taraftan da lüzumlu görülen hallerde (Daha ziyade mu ha-
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yaa hadlerine yaklaşılan hallerde) istihbarat arşivlerine müsteniden satıcılar cephesinden yapıla
cak incelemelerle sağlanacaktır. 

I I I - Değerleme 

Usul Kanununun «Değerleme» meselelerine tahsis edilmiş olan üçüncü kitabında, vergi matrahları
nın hesaplanması ile ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tesbitine mütaallik hükümler bir araya top 
lanmıştır. Bazı memleketlerde değerlemeye ait olmak üzere hususi kanunların dahi tedvin edildiği gö 
rülmektedir. Bu cümleden olmak üzere, Almanya'da «Bevverunggesetz» adiyle ayrı bir «Değerleme 
Kanunu» mevcuttur. 

Tasarıda değerleme kitabı iktisadi kıymet değerleri, vergi değerleri ve amortismanlar olmak üze
re üç kısımda mütalâa edilmiştir. Bu kısımlara dahil başlıca meseleleri aşağıda sıra ile açıklamağa 
çalışacağız: 

1. — Değerleme ölçüleri: 
Tasarıda kabul edilen değerleme ölçüleri şunlardır: 
1. Maliyet bedeli; 
2. Borsa rayici; 
3. Tasarruf değeri; 
4. Mukayyet değeri ; • " ' ] 
5. itibari değer; 
6. Emsal bedeli; 
7. Vergi değeri. 
Yergi matrahları yukarıda yazılı ölçülerden biriyle değerlenir. Bu esasa göre değerlemenin ikti

sadi kıymetlerin nevilerine göre nasıl yapılacağı tasarıda ayrı ayrı gösterilmiştir. 

2. — Sınai maliyet bedeli: 
Değerleme bahsinde sınai maliyet bedelinin ehemmiyeti aşikârdır. Tasarıda mâmûl maddelerin 

maliyet bedelini teşkil eden unsurlar şu suretle te.sbit edilmiştir: 
1. Mamulün vücuda getirilmesinde sarf olunan iptidai ve hammaddelerin bedeli; 
2. Mâmûle isabet eden işçilik; 
3. Umumi imal masraflarından mâmûle isabet eden hisse; 
4. Umumi idare masraflarından mâmûle isabet eden hisse; 
5. Ambalajlı olarak piyasaya arzedilmesi zaruri olan mamullerde ambalaj malzemesinin bedeli; 
Mani'ni maddelerde sınai maliyetin yukarıki esaslara göre tesbit edilmesi, bugün yabancı malî ve 

iktisadi mevzuatta umumi olarak kabul edilmiştir. Yalnız satış masraflarının maliyete girip gir
in iveceği hususunda ihtilâf mevcuttur. Alman tezine göre, umumi mahiyette olan satış masrafları 
(Reklâm, ambalaj ve taşıt masrafları gibi) maliyete ithal edilir. Yalnız muamele vergisi ve satış 
komisyonları maliyet dışı kalır. Fransız tezine göre ise, satış masrafları maliyete alınmaz. 

510 sayılı kararnameye istinaden kabul edilen sınai maliyet esası daha ziyade Alman tezine uy
gun bulunmaktadır. Aneak muayyen maksatlar güden geçici bir nizamın aynen Usul Kanununa 
alınması muvafık bulunmamıştır. Bu sebepten tasarıda satış masraflarından sadece ambalajlı ola
rak piyasaya arzedilmesi zaruri olan mallarda ambalaj malzemesi bedelinin maliyete alınması ile 
iktifa olunmuş, böylelikle sınai maliyetin daha mantıki ve daha doğru bir surette kurulacağı düşü
nülmüştür. Maliyete girecek olan zaruri ambalaj malzemesi, bilfarz, konservede teneke kutu, çimen
toda çuval, yağda teneke, şarapta şişe gibi ambalaj malzemesidir. 

3. — Emsal bedeli: 
Emsal bedeli meselesi, bilhassa Muamele Vergisi tatbikatında büyük ehemmiyeti olan bir mesele

dir. Bilindiği gibi, kırmacılık gibi ücret mukabili yapılan birçok imalâtta bu vergi, muamelatın 
emsal satış bedeli üzerinden hesaplanarak alınır. Büyüklü küçüklü bir çok sınai müesseseyi ilgilen-



— 13 — 
diren bu mesele tasarıda mazbut, açık ve mümkün olduğu kadar formaliteden sâri olarak gu esas
lar dairesinde halledilmek istenilmiştir. - _ ^ 

a. — Vasati fiyat esası: 
Aynı cins ve neviden olan mallardan aynı ayda veyahut sıra ile bir evvelki veya bir daha ev

velki ayda satışları olan bir müessese, bu satışların aylık «Vasati satış fiyatını» bir cetvel üzerin
de tesbit eder ve bu vasati fiyatı esas tutarak emsal bedelini bizzat hesaplar. Şu şartla ki, vasati 
fiyatı çıkarılan aylık satış miktarı, emsal bedeli tâyin olunacak malın miktarına nazaran % 25 iten 
az olmamalıdır. Bunun sebebi kendiliğinden de anlaşılacağı üzere, vergiye matrah olan emsal bede
linin, düşük fiyatlı bir iki muamele üzerinden gayritabiî bir surette indirilmesine ve böylelikle ver
gi kaçırılmasına imkân vermemektedir. ^ , 

b) Maliyet bedeli esası : ... 
Yukarıki esasa göre emsal bedelini tâyin edenıiyen müesseseler bunu maliyet bedeli esasına göre 

yine bizzat tâyin edebilir. Bunun için emsal bedeli tâyin olunacak malın maliyet bedelinin bilin
mesi veya çıkarılmasının mümkün olması şarttır. Bu şart dâhilinde hesaplanacak maliyet bedeline 
toptan satışlar için % 5, perakende satışlar için % 10 ilâve edilmesi suretiyle elde edilecek meb
lâğ emsal bedeli olarak kabul edilir. Bilfarz bir dokuma fabrikasına ipliğini vermek şartiyle ku
ma;/ dokutan bir tüccar, ipliğin maliyet fiyatını fabrikaya bildirir ve bunun maliyetini de tevsik 
ederse, bu takdirde dokuma fabrikası ipliğin değerine kendi imal ücretini de ilâve ettikten sonra 
mamulün maliyet kıymetini tesbit ve buna % 5 bir zam yapmak suretiyle emsal bedelini tâyin et
miş olur. 

c) Resen takdir esası: 
Yukarıda sürüldüğü üzere, emsal bedelinin tâyini daha ziyade mükelleflere bırakılmıştır. An

cak vasati fiyat veyahut maliyet bedeli esaslarına göre müesşeselerce emsal bedelinin tâyini müm
kün olamazsa, üçüncü sıra olarak mükellef idareye müracaat eder ve emsal bedelinin idarece 
resen takdirini ister. İdarenin yapacağı takdire bittabi mükellefin itiraz hakkı mahfuzdur. 

Görülüyor ki, yukarıki esaslar dairesinde, vergi tatbikatımızın çok pürüzlü ve müşkül olan de
ğerleme meselelerinden biri mümkün olduğu kadar sâde, açık ve pratik bir usule bağlanmak is
tenilmiştir. 

4. — Tasarruf değeri : 
« Tasarruf değeri » tasarıda yeni olarak kullanılan bir terimdir. Bu değer yalnız, alacak ve 

borçların değerlenmesinde bahis mevzuu olur. Alacak ve borçlarda maliyet kıymetinden bahsedil
mesi doğru ve yerinde olamıyacağı cihetle, burada tasavvur değeri tâbiri kullanılmaktadır. Bun
dan maksat, değerleme günde bir alacak veya borcun, alacaklı veya borçlu için haiz olduğu ger
çek değerdir. 

5. — Kıymeti düşen mallar 
Tasarıda, yangın, deprem, subasması gibi âfetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek veya 

modası geçmek gibi haller neticesinde iktisadi kıymetlerinde ehemmiyetli bir azalış vâki olan mal
lar ile hurdalar ve döküntüleri emsal bedeli ile değerleneceği tasrih edilmektedir. 

Bu suretlo tasarıda, muayyen şartlar dâhilinde, kıymet düşmelerine yer verilmektedir. 
Başka memleketlerin mevzuatı bu meseleyi daha başka türlü halletmekte ve emtianın değerlen

mesinde kıymet düşmelerine geniş bir yer vermektedir. Bu hususta kabul edilen esaslar şun
lardır : 

a) Değerlemeğe emtianın maliyet bedeli esas olur; 
b) Emtianın değerleme günündeki gerçek değeri (borsa değeri veyahut piyasa değeri) daha dü

şük olursa, maliyet bedeli yerine düşük olan değeresas olarak alınabilir; 
c) Emtianın değerini mükellef bizzat tâyin eder; ancak, idare, yerinde olmıyan değer düşürmele

rini düzeltmeğe yetkilidir. 
Modern vergiciliğe girmiş olan bu değerleme usulünün daha doğru ve iktisadi icaplara daha uy

gun bulunduğu inkâr edilmezse de, mükellefin takdirine dayanan bu sübjektif usulün bir taraftan 
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vergi tatbikatında sonu gelmiyecek ihtilâflara yol açması, diğer taraftan da vergi gizlemeğe ve ka
çırmağa müsait bulunması gibi mahzurları ve tehlikeleri vardır. 

Modern vergicilik devresine yeni giren memleketimizde, birdenbire böyle bir değerleme usulüne gi
dilmesi mümkün görülmemekte bu meselenin yukarıki esaslar dairesinde ileride ele alınmasının muvafık 
olacağı düşünülmektedir. 

6. — Servetler: 
Değerleme mevzuunun mühim bahislerinden birini Veraset ve intikal vergisine tâbi servetlerin de

ğerlenmesi teşkil eder. 
Bugün tek servet vergimiz olan bu vergi ihdas edildiği zaman, kayda ve muhasebeye müstenit bir 

değer tesbiti esası vergiciliğimize 755 numaralı Kazanç Vergisi ile nataman bir şekilde yani yeni 
girmeğe başlamıştır; Bu itibarla, Veraset Vergisine esas olacak kıymetlerin bir komisyona takdir et
tirilmesi bir zaruret olabilir. 

Fakat, modern vergiciliğe girilip de yeni değerleme ölçüleri kabul edilirken, Veraset Vergisine tâbi 
servetlerin eski usullerle değerlenmesine devam edilmesi tabiatiyle bahis mevzuu olamazdı. 

Servetleri değerleme hakkında tasarıya konan hükümlerle, hem vergi ile alâkalı bütün kıymetler 
için aynı esaslar kabul edilmekte, hem de takdir komisyonlarının artık fuzulileşen işlerle uğraşmaları 
önlenmektedir. 

7. — Vergi değerleri: 
Değerleme ölçülerinden biri olan vergi değerlerinin nasıl tesbit edileceği de tasarıda gösterilmiş, 

bu suretle «tahrir usulü» hakkında konan hükümler tamamlanmıştır. 
Vergi değerlerine, binalarda gayrisâfi iratlar, arazide kıymetler esas tutulduğundan, «değerle

me» kitabının ikinci kısmı bunların tesbitine tahsis edilmiştir. 
Bina gayrisâfi iratlarına ve arazi kıymetlerine ait hükümler «değerleme» kitabında toplanır

ken esasa taallûk eden değişiklikler yapılmış değildir, yalnız, şimdij'-e kadar binaların vergi değeri 
safi iradın 10 misli alınmak suretiyle hesaplanırken, yeni hükümlerde bu değer gayrisâfi iradın 
10 misli olarak tesbit edilmiştir: Bunun, memleketimizin gerçeklerine daha uygun olduğu muhak
kaktır. 

8. — Amortismanlar: 
Tasarıda ehemmiyetle ele alınmış1 olan mevzulardan biri de amortisman meselesidir. Amortis

man bahsinde bugünün icapları ve telâkkilerinden gidilerek yepyeni esaslar vazedilmiştir. Bu cüm
leden olmak üzere, normal amortismanların yanında hususi ve fevkalâde amortismanlar derpiş edil
miş ve amortisman nispetlerinin tâyin ve tatbik edilmesinde, işletmelerin hususiyetlerine daha iyi 
intibak eden teferrutalı ve seyyal bir usul kabul edilmiştir. 

Bundan başka amortisman kısmının ikinci bahsinde «değersiz alacaklar ve çürük alacakları» ıı 
açık tarifeleri yapılmak suretiyle bunlar arasındaki fark belirtilmiş ve bunların ne suretle amor
ti edilecekleri ayrı ayrı gösterilmiştir. 

- , IV - Cezalar 

Usul Kanununun dördüncü kitabı, vergi suçu ve vergi cezalarına ait hükümleri ihtiva etmek
tedir. Bilindiği gibi, bizde henüz belli prensiplere dayanmıyan ve muhtelif vergi kanunlarına 
insicamsız bir surette dağılmış bulunan bu mahiyetteki hükümler, kanım metinlerinin büyük bir 
kısmını işgal ederler. Memleketimizde muayyen prensiplere dayanan bir «vergi ceza hukuku» 
kurulmakla, sadece bu çok mühim dâva sistem bakımından halledilmekle kalmıyacak, aynı za
manda vergi kanunlarımızdan vergi ceza hukuku ile ilgili muhtelif hükümler çıkarılmakla, bu 
kanunlarımızın metin bakımından açıklığı ve sadeliği de sağlanmış olacaktır. Bu kısa girişten 
sonra vergi ceza hukuku ile ilgili başlıca maddeleri aşağıda sıra ile açıklamağa çalışacağız; 

1. —• Vergi ceza hukukunun doğması: 
Bugünün vergileri ve bunların tatbikatı nasıl ki yeni bir hukuk kolu olarak «Vergi hukukunu* 
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doğurmuş ise, yine aynı sebeplerle, bu hukuk kolu içinde, kendi nazariyeleri ve kendine has pren
sipleri ola «Vergi ceza hukuku» da meydana gelmektedir. Bunu iyice anlıyabilmek için evvelâ 
«Vergi cezasının» mahiyeti üzerinde durmak lâzımdır. 

Bilindiği gibi «Vergi cezasının» hukuki mahiyetinin tâyininde iki tez karşılanmaktadır. 
Birinci tez «Malî müeyyide» esasına dayanır. Bu esasa göre vergi kanunlarına aykırı hareket

lerde malî müeyyide tatbik olunur. Malî müeyyide bir «(-eza» olmayıp, bir «Vergi zammı», misil 
zammıdır ve bu itibarla doğrudan doğruya «Vergi» karekterini taşır. Baha ziyade Fransız görüşü
nü ifade eden malî müeyyideler tezi, vergi nispet ve miktarının düşük olduğu patant gibi v-kı ver
gilere da3'anan malî sistemlerin kuruluşuna uygun görülebilir. Fakat aşağıda açıklıyacağımız üzere, 
bu tez bugünün vergi ağırlığı ve vergi telâkkisi karşısında mânasını kaybetmiştir. 

İkinci tez malî müeyyideyi kaldıran ve bunun yerine vergi hukukunda yeni bir mefhum olarak 
«Vergi cezasını» koyan tezdir. Bu teze göre, vergi kanunlarına aykırı hareket edilmesi cezayı müs-
telzim bir fiildir. Bu ceza vergi hâdisesine bağlı ve esas itibariyle vergi miktariyle irtibatlı malî 
bir ceza mahiyetinde olduğu için, buna hususi bir terim kullanılarak «Vergi cezası» denilmektedir. 
Cezanın doğrudan doğruya vergi miktarı üzerinden bir kat, iki kat veyahut yüzde ölçüleri ile he
saplanması, bunun vergi cezası karekterini değiştirmez. Hattâ «Vergi cezası» tezine göre, malî müey
yide de vergi hukuku bakımından vergi cezasından başka bir şey değildir. Çünkü, bilfarz % 60, 
% 70 nispetine çıkan bir Gelir veya Kazanç Vergisi üzerinden iki kat «misil zammı» alındığı tak
dirde bu zam matrahın % 120 sine çıkar, yani verginin matrahından da fazla olur. Bu netice 
Muamele ve İstihlâk Vergileri gibi, ağır nispeti intikali vergilerde hattâ daha bariz olarak görülür. 

Bütün matrahı alıp götüren, üstelik mükellefin mamelekine sirayet eden ve bazı ahvalde mü
kellefi bunun dışında dahi borçlu bırakan bir âmme alacağı bugünün vergi hukuku prensiplerine 
göre bir «Vergi» olmıyacağı cihetle, bu nam altında mükelleften istenilen paranın da, sadece bir 
«Vergi cezası» ııdan başka bir şey olmıyacağı meydandadır. Bu sebepten ötürü, vergi tezyidi, misil 
zammı tabiriyle malî müeyyidenin vergi mahiyeti üzerinde ısrar edilmesinin mânası ve kıymeti 
olamaz. 

Malı müeyyide usulünün, bugünün vergilerimle cari olması, tatbikatta birtakım prensip ihtilâf
larına da yol açmaktadır. Bilfarz, bilindiği gibi Muamele Vergisi, Bina Vergisi, İşletme Vergisi 
gibi reel vergiler, (îelir Vergisi gibi şahsi bir verginin hesabında « daha doğrusu bu vergiye giren 
ticari kazancın hesabında » işletme masrafı olarak indirilir. Bu vergilerin misil zamları da aynı 
şekildi» matrahın hesabında indirilecek midir? Misil zammı bir vergi olduğuna göre indirilmesi 
lâzımdır. Halbuki, böyle bir indirim yapılırsa bu takdirde bir verginin misil zammı, kısmen de ol
sa, diğer vergi ile mahsup edilmiş olur. Bundan başka mükellefin kazanç veya gelir durumuna 
göre bu indirimin hazan yapılabileceğini hazan da yapılanılyaeağmı ve bu yüzden haksız neticeler do
ğuracağını düşünmek lâzımdır. 

Malî müeyyideler usulünün mühim bir mahzuru da bu usulde misil zamlarının doğrudan doğ
ruya vergiye bağlanması dolayısiyle, vergi kanunlarına aykırı hareketlerin ve bunlar hakkında tat
bik edilen müeyyedilerin her vergi kanununda bizzarur ayrıca nazara alınması ve tekrarlanma-
sıdıı*. Diğer bir deyişle malî müeyyideler usulü, vergi cezasının bütün vergilere şâmil olmak üzere 
muayyen ve umumi prensiplere göre çerçevelenmesine imkân, vermemektedir. 

Burada son bir noktaya daha temas etmek yerinde olur. Vergi cezaları malî ceza olmakla be
raber ceza kanunlarının kasdettiği mânada para cezalarından mâdut değildir. Umumiyetle pa
ra cezalan âzami hadlerle tahdit edildiği halde vergi cezalarının mühim bir kısmında böyle bir 
tahdide gidilmez. Vergi cezaları ekseriyetle ziyaa uğrıyan vergi miktarı ile mütenasip olur ki, 
bunun kanunda muayyen miktarlar üzerinden gösterilmesine imkân yoktur. 

Memleketimizde bahis mevzuu olan vergi reformu ile yeni ve ileri bir vergi sistemine gidilirken 
vergi cezası bahsinde, zamanını geçirmiş bir görüşe bağlı kalarak, malî müeyyideler usulünün ipka 
edilmesi bittabi düşünülemezdi. Bu sebepledir ki, tasarıda, bu usul tamamen terkedilmiş ve vergi 
cezası tezinden gidilmek şartiyle memleketimizde müstakil « Vergi ceza hukukunun » esasları va
zedilmiştir. 
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2. — Vergi cezası ve vergi suçu : 
Vergi cezasından maksat, bilindiği gibi, Devlete bu yoldan ayrı bir varidat temini olmayıp, sadece, 

vergi kanunlarnım doğru olarak tatbikini sağlamaktır. Vergi cezasının bu « önleyici » karakteri 
asıl olarak alınınca, vergi cezasının «Vergi suçu» ile mütenasip olmasının, yani hakkaniyete uygun 
bulunmasının cezanın ruhunda ve mânasında mündemiç olduğunu kabul etmek lâzımdır. 

Bunun malî müeyyideler usulünde her zaman böyle olduğu iddia edilemez. Malî müeyyideler usu
lünün tatbik edildiği memleketlerde malî müeyyidelerin vergilere göre gelişigüzel değiştiği, bir vergi 
hakkında iki kat misil zammı tatbik edilirken, diğer bir vergide her nedense, aynı mahiyetteki bir suç 
için yalnız bir misil veyahut % 50 nispetinde bir zam tatbik olunduğu ve ekseriyetle misil zammı ile 
vergi suçu arasında hiçbir münasebetin mevcut olmadığı görülmektedir. Bilfarz memleketimizde vâki 
olduğu üzere büyük bir ticarethane iskemle ve ıııass, gibi birkaç yüz liralık demirbaş eşyasına ait 
amortisman cetvelini vergi beyannamesine bağlamağı unutmuş olduğu için, yüz binlerce liralık ka
zancı üzerinden vergisinin % 50 si nispetinde, yanı amortismanı yapılan mallardan yüzlerce misli faz
la vergi zammı ödemek mecburiyetinde kalabilir. Yahut büyük bir sınai müessese ortada hiçbir ziyaı 
'olmaksızın, mücerret bir faturanın 5 gün içinde muamele defterine işlemedi diye, kendisinden on 
binlerce lira fazla vergi istenebilir. 

Vergi cezasının bu telâkki ve tatbik tarzı, bu cezanın yukarda belirttiğimiz karakteri ile elbette 
telif olunamaz. 

Yersiz, haksız ve nispetsiz olan vergi zamları mükellefler üzerinde önleyici bir tesir yapacak yer
de, bunun tam tersine bir netice vermekte ve mükellefin vergi karşısındaki mukavemetini artırmak
ta hattâ bu mukavemeti «Vergi husumetine» kadar götürmektedir. Muayyen ve umumi prensiplere da-
yanmıyan haksız ve nispetsiz vergi zamları mükelleflerde, Fransızların «Vergi isterisi» dedikleri bir 
nevi ruh haletini de yaratmaktadır ki, bunun tezahürlerine memleketimizde de sıksık tesadüf olun
maktadır. 

3. — Vergi suçu: 
Yukarıda belirttiğimiz üzere, önleyici tedbir fonksiyonunu ifa edebilmesi için, herşeyden evvsl 

vergi cezası ile, Vergi Kanununa mugayir olan fiil arasında ki buna «Vergi suçu» diyoruz bir mü
nasebet olması şarttır. 

Vergi suçu nedir? Bunu tâyin ederken, yine umumi ceza doktrinlerine mutlak bir şekilde bağlı 
olımyarak, vergi hâdisesinden ve kanun icaplarından hareket etmek lâzımdır. Bu yoldan gidilince, 
vergi suçunu, şu suretle tarif etmek mümkün olur: 

«Vergi Kanunlarının koyduğu vazife ve mecburiyetlerin mükellefler tarafından cezayı icabettire-
cek şekilde yerine getirilmemesi vergi suçudur.» 

Vergi cezası «Türk Ceza Kanunundaki» ceza mefhumundarı farklı olduğu gibi, vergi suçu da 
aynı kanundaki suç anlamından farklıdır. 

4. — Vergi suçunun nevileri: 
Tasarıda, modern vergi ceza hukukunun prensipleri gözönünde tutularak, vergi suçları üç gru-

pa ayrılmıştır: 
1. Kaçakçılık; 
2. Kusur 
3. Usulsüzlük. 
Herhangi bir verginin tatbikatında olursa olsun, kanunsuz bir hareket bu üç vergi suçu gru-

pundan birine girecektir. Vergi suçlarının mevcut veya çıkacak çeşitli vergilere göre de, değiş
mez ve belli prensiplere dayanılarak, alelıtlak vergi kanunlarına aykırı fiil ve hareketlerin ma
hiyetlerine göre ve umumi bir surette tesbit edilmesinin, vergi ceza tatbikatında da ne derece 
vuzuh, istikrar ve emniyet sağlıyacağı izahtan varestedir. 

Vergi suçlarının içinde en ağır olanı hiç şüphesiz «kaçakçılık» dır. Kaçakçılık tasarıda şu 
suretle tarif edilmiştir: «Kaçakçılık kasten vergi ziyama sebebiyet verilmesidir.» 

Burada kasıttan maksat «bir kimsenin miktarı muayyen veya kaabili tesbit bir vergi borcunum 
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bulunduğunu ve kanuna aykırı olduğunu bilerek işlediği bir fiile tamamen veya kısmen vergi zi
yama sebebiyet vereceğini bilmesi ve vergi zıyaını istemesidir.» 

Kaçakçılıktan sonra gelen vergi suçu kusurdur. Tasarıda kusur şu suretle tarif edilmiştir: 
«Kusur ihmal yüzünden vergi ziyama sebebiyet verilmesidir.» Burada ihmalden maksat bir 

kimsenin vergi hukukuna mütaallik muamele ve münasebetlerinde vergi kanunlarına göre gös
termeğe mecbur olduğu ve şahsi durumuna göre de gösterebileceği dikkat, alâka ve ihtimamı 
göstermemeğidir. 

Usulsüzlüğe gelince; bu da vergi kanunlarının hükümlerine, bahusus Usul Kanununun mü
kellef ödevlerine mütaallik hükümlerine, riayetsizliği ifade eder. Fakat, usulsüzlükte, kaçakçı
lık ve kusurda olduğu gibi, «vergi ziyaı» yoktur. 

Tasarıda usulsüzlük şu suretle tarif edilmiş ir: 
«Usulsüzlük, vergi zıyaı olmaksızın vergi: kanunlarında yazılı şekle ve merasime mütaallik 

hükümlere riayetsizliktir.» . , . - - • - • . 
Bu tarife göre, defterlerin tasdik edilmemiş olması, bir faturanın zamanında deftere işlen

memesi, faturanın usulüne uygun bulunmaması, herhangi bir vesikanın gerçekten zayi olması 
defter yekûnlarının çıkarılmamış bulunması ve hattâ çok daha ileri giderek, kanunen tutulması 
lazım gelen defterlerin tutulmamış olması, ortada bir vergi zıyaı yoksa, sadece usulsüzlüktür. 

Demek oluyor ki, bundan böyle vergi tatbikatında mücerret vergi beyannamesine herhangi 
bir müfredat cetveli eklenmesi veyahut, her ne sebeple olursa olsun, bir fatura deftere zama-, 
nında kaydolunmadı diye, mükellefin senelik vergisine yüzde hesabiyle ağır zamlar yapılması 
devresi kapanmış olacaktır. Bu kabil ağır vergi cezalarının tatbik olunabilmesi için, her şeyden 
evvel ortada bir «vergi ziyamın» bulunup bulunmadığına bakılacaktır. 

5. —Vergi cezaları: 
Vergi cezasının aslı daima para cezasıdır. Kaçakçılık ve kusurda bu ceza umumi kaide olarak zı

yaa uğrıyan vergi ile nispet edilir. Yalnız usulsüzlükte, vergi zıyaı olmadığı cihetle, bu esasın tatbi
ki kendiliğinden düşer; bunun içindirki usulsüzlük cezaları, vergi ceza hukukunda eskidenberi tecrü
beleri olan isviçre ve Almanya gibi memleketlerde, âzami ve asgari hadler içinde takdir olunur. Usul
süzlük cezalarının kesilmesinde esas olan takdire de yer verilmekle beraber, biz bu cezaları müsbet 
ve maddi ölçülerle bağlamağı şimdilik daha doğru bulduk. 

Tasarıda kaçakçılık için kabul edilen vergi cezası zıyaa uğrıyan verginin 3 mislidir; şu kadar ki, 
kaçakçılıkta mükelleflerin iş ve meslek durumları da ehemmiyetli bir unsur olduğundan bu ceza, 
meslekleri veya gelirleri itibariyle mükellef oldukları vergilerde: 

I. Sınıf tüccarlar için 500 liradan, 
II. » . » » 250 » 

Serbest meslek erbabı ve esnaf için 50 liradan az olmıyacaktır. Diğer hallerde cezanın asgarî had
di, umumi olarak, 1 liradır. 

Çifte defter tutmak, hesap hileleri yapmak gibi, «vasıflı kaçakçılıkta» vergi cezası zıyaa uğrıyan 
verginin beş mislidir. Yukarda izah edilen aynı mülahaza sebebiyle cezanın asgarî hadleri: 

I. Smıf tüccarlar için 1 000 lira 
II . » » » 500 » . 
diğer mükellefler » 100 dür, 

Kusurda vergi cezası, zıyaa uğrıyan verginin sadece 1 katıdır. Yalnız Bina Arazi vergileri gibi 
tahrire müstenit vergilerde bu ceza, tahririn mahiyeti icabı, yalnız % 20 olarak kabul edilmiştir. 

Usulsüzlüğe gelince, yukarda da arzettiğimiz gibi memleketimizde yeni teessüs edecek olan Vergi 
("eza Hukukunun mükellefleri tazyik edici bir mahiyet almasını önlemek maksadiyle, burada da vergi 
cezalarını maddî ölçülere bağlamağı ve usulsüzlükte aslolan takdirde mümkün mertebe az yer bırakma
ğı düşündük. 

Esas itibariyle usulsüzlükte vergi cezası, yapılan usulsüzlüğü bir vergiye bağlamanın mümkün oldu
ğu hallerde, bu verginin % 10 nudur; ancak ceza 300 liradan fazla olamaz. 
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Defter tutmaya ve vesikalara ait hükümlere riayetsizlik etmek suretiyle yapılan usulsüzlüklerle 

tasarının ağır usulsüzlük diye vasıflandırdığı hallerde ceza ölçüleri 1. Sınıf tüccarlar için öz ser
maye, İT. S. tüccarlarla esnaf ve serbest meslek erbabı için de işyeri kirasıdır. Bu ölçülerin hem 
mükellefleri diğerlerine hem de usulsüzlük suçunun mahiyetine en uygun ölçüler olduğuna kaani 
bulunmaktayız. 

Şu noktayı da ilâve edelim ki, bahsettiğimiz usulsüzlüklerde vergi cezası, yerine göre, mükellefin 
öz sermayesine veya işyeri kirasına nispetle tâyin edilecekse de, hiçbir suretle asgari ve âzami had
lerin dışına çıkmıyacaktır. Tasarının kabul ettiği asgari ve âzami hadler şöyledir: 

Defter tutma Ağır 
usu I s i'.zl üğü usul süzlük 

Asgari Âzami Asgari Âzami 

1. Sınıl' tüccarlar 100 1 000 500 3 000 
II. » » 50 500 200 1 000 
Esnaf ve serbest meslek 50 500 25 500 
Diğer mükellefler —• —• 25 500 
Son bir nokta olarak şunu da arzedelim ki, vergi cezası M m ne vergi ne de öz sermaye veya işye

ri kirası ölçüleriyle irtibatlandırılamadığı hallerde cezanın âzami ve asgari hadleri içinde, takdire 
gidilecektir. Ancak vergi cezası takdir edilirken, hem yapılan usulsüzlüğün ehemmiyeti hem de bu
nu işliyen mükellefin vaziyeti gözönünde t ut bıçaktır. 

(!. — Vergi cezasının sukutu : 
Vergi hukukunda sert hükümlerin tatbiki mü'-'t ilcileri vergi nıukavenıeline scvkettiği gibi ver

gi cezalarının sertliği de evvelce bahsedildiği üzere, mükelleflerde vergi isterisi denilen ruh haleti
ni yaratmaktadır. 

Mükellef Devletle daimî temas halinde bulunduğu cihetle, vergi sahasında bu gibi pisikolojik 
bünye sarsıntısının her iki taraf için ne kadar zararlı neticeler doğurduğunu izaha lüzum görmü
yoruz. 

Para ile ölçülen vergi cezalarının kesilmesinde mükellef lehine bazı durumlar nazara alınmadığı 
takdirde, sırf bu ceza yüzünden mükellefin vergi mukavemeti artar ve vergicilikte pek büyük 
ehemmiyeti olan Devlet ile mükellefin ahenkli işbirliği bozulur. Yeni gireceğimiz modern vergici
lik devresinde, vergi sistemimizin aksamadan işlemesi ve mükelleflerin vergiye ve vergiciliğe karşı 
haklı haksız bir mukavemet göstermemeleri matluptur. Bunu temin maksadiyle, vergi cezala
rını hakikaten cezalandırılması gereken hallere inhisar ettirecek prensiplere tasarıda yer veril
miştir. Şunu da ilâve etmek lâzımdır ki, halen mükelleflerde gördüğümüz vergi isterisi yalnız 
tatbik etmekte olduğumuz cezaların ağırlığı ile değil, aynı zamanda cezanın tatbik edileceği 
vergi suçunun ne gibi şartlar altında vukubulduğunu incelemek hükümlerinin bugünkü mevzuatı
mızda hiç denecek kadar yokluğu ile izah edilebilir. Halbuki vergi cezasını tâyin ederken 
objektif bakımdan vergi suçu unsurlarından maada, sübjektif bakımından mükellefin içinde bulun
duğu şartları da gözönünde tutmak bugünün vergi ve vergi cezası telâkkilerine bir prensip olaı-ak 
girmiştir. 

Bu itibarla, yanılma, pişmanlık, mücbir sebepler gibi hallerin vergi, cezasını kaldıracağı ta
sarıda kabul edilmiş bu suretle vergi ceza hukukumuzda ileriye doğru büyük bir adım atılmıştır. 

7. — Vergi cezasında muhatap : 
Vergi cezasına kimin muhatap olacağı da vergi hukukunun ehemmiyetli bir mevzuudur. 
Bilindiği gibi, vergi cezası umumi ceza hukukunun anladığı mânada bir ceza değildir. Vergi 

Kanunlarına aykırı hareketlerin müeyyidelerinde ceza ile tazmin yanyana ve bir arada bulunur. 
Yani vergi cezasının bir vasfı ceza ise, diğer bir vasfı da bir bakıma tazminat olmaktır. Çünkü 
vergi suçları çok defa Devletin maddi bir zararını mucip olur; bilhassa kaçakçılık ve kusurda bu 
zarar vergi zıyaı şeklinde açıkça görünür. 
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Vergi cezasının mahiyetinde mündemiç bulunan «Tazminat olmak» vasfı, gerçekkişi tüzelkişi 

tefrikine bakılmaksızın tasarrufta bulunabilen herkesin bu cezaya muhatap olmalarını, bundan 
yalnız tasarrufa ehliyetleri bulunmıyan küçüklerle kıstlıların istisna edilmelerini icabettirir. Bu 
itibarla tasarıda tüzelkişilere de gerçekkişiler gibi vergi cezası kesileceği ve yalnız küçüklerle kı
sıtlıların cezadan sorumlu olmıyacakları derpiş edilmiştir. 

8. — Vergi cezalarını kesme : 
Vergi ceza bahsinin son bir meselesi de bunları kesecek olan makam veya mercilerin tâyinidir. 
Bugünkü tatbikatımızda Vergi Kanunlarına aykırı hareketleri görülen mükelleflerin vergi zam

mı şeklinde olan cezalarını doğrudan doğruya vergi dairesi tâyin eder. Mükellefler buna itiraz 
edebilirler. Ancak bazı hallerde (Kazanç Vergisinin resen tarh edilmesi gibi) itirazın neticesi bek
lenmeksizin eezanın bir kısmı infaz olunur. 

Tasarı ile bu şekil esaslı bir şekilde değiştirilmekte ve vergi cezalarının tâyininde bugünkü te
lâkkilerine uygun yeni bir usul kabul edilmektedir. 

Yeni usule göre, vergi kanunlarına aykırı hareketlerin tesbiti halinde vergi cezası yine vergi 
dairesi tarafından kesielcekse de, bu cezaya itiraz halinde malî kaza mercilerinin son kararı çıkma
dan tahsil edilemiyecektir. Bu suretle, mükellefeceza karşısında bir teminat sağlanmış bulunmak
tadır. 

V. — Vergi ihtilâfları 

Usul Kanununun V nci yani son kitabı vergi ihtilâflarına veya diğer bir tâbirle malî kazaya 
taallûk etmektedir. 

«Malî kaza, vergi tatbikatı dolayısiyle vergi dairesi ile mükellefler arasında doğan ihtilâfları 
halletmek» şeklinde tarif edilebilir. 

Bilindiği gibi, vergi tatbikatında en mühim rollerden biri de malî kazaya düşer. Bahusus vergi
cilikte yeni bir devreye girmekte olan Türkiye'de yeni vergi görüşünün ve duygusunun memlekette 
yer edinmesi ve yeni vergi sisteminin yürüyebilmesi ve yerleşmesi, ancak ve ancak çok sağlam te
mellere dayanan bir malî kaza cihazının mevcudiyetine ve bunun gayetle iyi işlemesine bağlıdır. 
Yeni vergi sistemimiz ancak ilmî ve ileri görüşlü bir malî «Jurisprudenceı» in ışığı altında memle
ketin hususiyetlerine intibak etmek suretiyle gelişecektir. Memleketimizde, emniyt ve süratle işliyen 
ve yapacağımız vergi inkılâbının ruhuna uygun bir «Jurisprııdence» yaratacak salâhiyette olan bir 
malî kaza yaratılmazsa, kurmak istediğimiz yeni vergi binasını çürük bir temel üzerine inşa etmiş 
oluruz. 

Vergi kanunlarının, diğer birçok kanunlarla görülmiyen bazı hususiyetleri vardır. Bunların ba
şında vergi kanunlarının, hele intikal vergisinde süratle değişen ve gelişen sosyal ve ekonomik ha
yatın bütün icaplarını takibederek ve yeni şartlara uyarak değişiklikleri göstermemesi gelir. Belli 
bir zamana ve o zaman içindeki şartlara bağh olmak suretiyle konulmuş olan hükümlerin yeni hâ
diselere tatbiki husussi bir ihtisası zaruri kılar. * ,, 

Malî kazanın umumi olarak dört şekilde teşkilâtlandırıldığı görülür: 
1. — Malî kaza tamamen müstakil olarak taazzuv eder, (Alman usulü). 
2. Malî kaza idari kazaya bağlıdır (Fransa'da Vasıtasız vergiler hakkında tatbik edilen usul). 
3. Malî kaza adlî kazaya dâhildir. (İngiliz usulü ve Fransa'da Vasıtalı vergiler hakkında tatbik 

olunan usul). 
4. Malî kaza müstakildir. Yalnız muayyen bir bakımdan memleketin en yüksek mahkemesine bağ

lıdır (İsviçre ve kısmen Amerikan usulü). 
Malî kazanın muhtelif memleketlerde aldığı şekillerde bazı bünye, değişikliklerine rağmen, her 

yerde az çok istiklâle ve ihtisasa doğru gittiği görülmektedir. Başlıca memleketlerden aldığımız aşağı
daki misaller bunu teyidetmektedir: 



— 20 — 
1. — ingiltere'de malî kaza: 
ingiliz hukuku «idare hukuku» diye birşey tanımadığı halde, ingiltere'de bilfarz «tncome Tax» 

tatbikatından mükellef ile idare arasında doğan ihtilâflar bidayet en hiçbir adlî merci ile bağlı bulun-
mıyan «Umumi komiserler» veya Maliye Bakanlığının memurları meyanına dâhil bulunan «Hususi 
kamiserler» tarafından halledilir. 

Şurasını arzedeyim ki, ingiltere'de malî kazanın müstakil bir hüviyet taşıdığı iddia edilemez. 
Filvaki komiserlerin kararlarına karşı münhasıran hukuki meselelerden dolayı adlî mahkemelere mü
racaat edilebilir. Ancak tatbikatta bu gibi müracaatlara pek az tesadüf edilir. 

2. — Fransa'da malî kaza: 
Fransa'da Vasıtasız Vergilerde (Ve Muamele Vergisinde) itiraz mercii idari mahkemeler, Vası

talı Vergilerde ise adliye mahkemeleridir. Bu şekilde olan Fransız kaza usulünün geriliği bizzat Fran
sızlar tarafından itiraf ve Allix Lerougc gibi tanınmış Fransız maliye âlimleri tarafından şiddetle ten
kit edilmektedir. Bu tenkitler, bilhassa Fransız malî kaza sisteminin betaatı ve idari kazaya bağlı oluşu 
noktalarında toplanmakta ve yapılan teklifler malî kazanın müstakil olmasını, iki derece üzerinden ku
rulmasını ve bunlardan itiraz mercilerinin mmtaka veya vilâyet mahkemeleri, değerinin bir vergi tem
yiz mahkemesi şeklinde bulunmasını istihdaf etmektedir. 

3. — isviçre'de malî kaza: 
isviçre'de malî kazanın istiklâli, Fransa'ya nazaran daha barizdir. Filvaki bu memlekette vergi 

ihtilâf ma her Kantonda bulunan bir «itiraz Komisyonunda» bakılır. Bu komisyonların kararlarına 
karşı istinaf yolu ile «idari mahkemeye» müracaa'i; olunabilir. Görülüyor ki, isviçre'de malî kaza, 
adlî kazadan tamamen ayrı tutulmuştur. 

. — Amerika B. D. ve malı kaza: - - * "• . • 
Amerika B. D. nin malî kaza teşkilâtı «Tax Court»denilen vergi ınhkemesi ile başlar. Adı mah

keme olmakla beraber bu teşkilât kaza kuvvetine değil icra kuvvetine bağlıdır. Vergi ihtilâfları 
«Vergi mahkemesinde» rüyet olunur, istinaf yolu ile tetkik «Bölge istinaf mahkemesine» aittir. 
Amerikan malî kazasının bir hususiyeti, son temyiz merciinin bu memleketten yüksek kaza mercii 
olan «Yüksek divan» olmasıdır. 

f>. — Almanya'da malî kaza: , . 
Almanya'da malî kaza iki dereceli ve tamamiyle m üs ı »Kildir. 
a) Vergi mahkemeleri: 
İlk kaza mercii vergi mahkemesidir. Mahkeme alenî cereyan eder. Dâvanın rüyeti sırasında ye

ni deliller ortaya atılabilir.Vergi mahkemesi yalnız kanuni hükümler bakımından şeklen değil, e-
sası da incelemek suretiyle mahiyeten karar verir. (1939 yılında vergi mahkemelerinin bünyesinde 
değişiklikler yapılmıştır.) 

b) Raylı Maliye Divanı: 
Vergi mahkemelerinin fevkinde «Raylı Maliye Divanı» vardır. Vergi mahkemelerinin kararları 

bu Divan nezdinde temyiz olunabilir. 
Maliye teşkilâtına dâhil olan «Maliye Divanı» vergi meselelerinde «u yüksek otoriteyi haiz olan 

bir teşekküldür. 
Maliye Divanının kararları katî ve nihaidir. 

u\ — Türkiye'de malî kaza: 
Memleketimizde malî kaza'nın teşekkül ve ta azzuvu şu seyri takibetmiştir. 
a) Tazminat devri: 
1281 senesinin «Vilâyet Nizamnamesi» ile vergilerin halk arasında sureti tevziinden çıkacak 

münazaa ve ihtilâflara mütaallik dâvaları rüyet salâhiyeti idare meclislerine verilmiştir. Bu su
retle Tanzimatı takibeden malî ıslahat devresinde, Fransız usulünden mülhem olarak, vergi ihti
lâflarında idari kaza sistemi kabul olunmuştur. 
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b) Meşrutiyet devri: 
Bu devrede itiraz mercii olarak, Vilâyet İdare Meclisleri yerine, bazan bu meclislerden de 

Aza alınarak, teşkil olunan komisyonlar ikame edilmiş, bu suretle memleketimizde malî kazanın 
istiklâline doğru ilk adım atılmıştır. 

e) Cumhuriyet devri : 
Cumhuriyet devrinde, vazife ve salâhiyet bakımlarından idari kazadan farklı bir teşkilâtın 

vücuda getirilmesi yolundaki hareket daha ziyade gelişmiş ve 1939 yılında çıkan 3692 sayılı Ka
nunla kazanç ve muamele gruplarına giren vergilerin itirazlı işlerinde bir vahdet ve intizam te
min edilmiştir. 

d) Tasarıda kabul edilen esaslar : 
Yukarıdaki izahattan anlaşılacağı üzere memleketimizde halen mevcut malî kaza, prensip ve 

gaye itibariyle, bir dereceye kadar ileri bir teşekkül manzarası arzetmektedir. 
Vergi sistemimizde bir reform yapılırken, malî kazamıza da daha ileri bir şekil verilmesi düşü

nülebilirdi. Ancak malî kazamıza hangi istikamette bir veçhe verilmesi lâzımgeldiği yeni vergi 
sistemimizin tatbikma geçilmeden katiyetle kestirilemez. Bu itibarla reformun ilk neticeleri alın
mış, ve yalnız malî kaza cihazının daha iyi işlemesi, mükelleflere daha büyük teminat sağlan
ması maksadiyle, tat bikatta görülen bazı usul eksikliklerinin tamamlanması ile iktifa olun
muştur. 

7 . — Vergi uzmanlığı : 
Tasarının, malî kaza sahasında, usul dışında kabul ettiği tek yenilik «Vergi uzmanlığı» adiyle 

bir mesleğin tanınmasıdır. 
Yalnız teklif edilmekte olan yeni vergi sistemi değil, hattâ bugün tatbik etmekte olduğu

muz hesaba ve beyana dayanan vergiler bile memleketimizde yeni bir meslek sınıfı yaratmıştır. 
Yeni vergilerimizle gerek idarenin gerekse mükelleflerin serbest çalışmakta olan bu meslek er
babından daha fazla istifade edecekleri muhakkaktır. 

Hayatın icaplarından fışkıran kâh maliye müşaviri kâh «Maliye mütehassısı» adiyle anılan bu 
mesleğe girenlerin hak ve salâhiyetlerinin derecesi şimdiye kadar tâyin edilmemiş ve bunlar bir 
disiplin altına alınmamış olduğu cihetle kendilerinden lâyıkiyle faydalanmak kabil olamamakta ve 
bu yüzden belki de aksi neticeler doğramaktadır. 

Mevcut bir gerçeği ve bu mülâhazaları gözönünde tutarak, malî kazanın usul eksiklikleri ta
mamlanırken, yukarıda arzedilen mesleği de «Vergi uzmanlığı» adı altında müstakil bir serbest 
meslek olarak bir nizam altına almağı faydalı bulduk. 

Bütün ileri memleketlerde bu mevzuda hizmet gören vergi müşavirlerinin veya aynı işi gören ve 
İngilizcede «Public accountant» denilen eksperlerin mevcudiyeti, mükellefe olduğu kadar bulunduk
ları memleket maliyesine de faydalı yardımlar sağlamıştır. Mesleğin ehemmiyetini takdir eden bu 
gibi memleketlerde, vergi müşavirliğinin haiz olacakları şartlar ve görecekleri işler hususi kanunlar 
veya kararnamelerle tesbit edilmiş ve hattâ vergi müşavirliğinin yanında talî derecede bazı işleri 
görmek üzere yine serbest bir meslek halinde «mükellef yardımcılarına» da yer verilmiştir. Böyle ki 
meselâ Almanya'da 1943 senesinde 5388 vergi müşavirinden maada 18 788 yardımcı iş görmekte idi. 
Vergi müşavirleri için tasarının kabul ettiği hak ve salâhiyetlerden çok daha fazlasını tanıyan İs
viçre'de vegri müşavirliği işleriyle uğraşmak üzere «mutemet şirketleri» (Societes fiducieres) adiyle 
müşavirlerin kurdukları şirketler bile mevcuttur. Keza Fransa'da da «Conseiller fiscal - Conseil 
fiscal» adlariyle vergi müşavirleri çalışmakta ve vergi işlerinde mükelleflere yol göstermekte, ver
gi daireleriyle ihtilâfa düşmemeleri için yardım etmektedirler. 

İşte bizim de kurmak daha doğrusu nizam altına almak istediğimiz «Vergi uzmanları» müessese
si, garp memleketlerindeki emsallerinde olduğu gibi müspet çalışan vergi ve hesap işlerine vukufla-
riyle vergi murakabe cihazını tamamlamak suretiyle cidden faydalı yardımlarda bulunacak olan ve 
bu suretle ehemmiyetli bir âmme hizmeti gören ileri bir müessesedir. 
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Tasarıda düşünülen vergi müşavirliği esas itibariyle mükelleflere vergi işlerinde rehberlik etmek

tir. 
Bu surtle mükelleflerin vergi işlerinde ve işlemlerinde ihtisas sahibi bilgili kimselere başvur

maları ve bunlardan yardım görmeleri temin edilmiş olmaktadır. İcabında bilgilerinden istifade 
edebilecek bir meslek sınıfı teşkil edince, mükelleflerin vergi dairesi ile ihtilafa düşmemek, vergi su
çu işlememek için «Vergi uzmanlarına» müracaat edebilmeleri ve muhasebelerini vergi bakımından 
bunlara murakabe ettirebilmeleri de tabiî olur. 

Bu işleri aynı zamanda hem idareli hem de mükelleflerin menfaatlerine uygun bir şekilde 
görebilmek için, vergi uzmanlarının hususi bazı vasıfları haiz olmalarının lâzım geldiği açıktır. 
Bilgi bakımından vergi müşavirlerinin : 

1. Vergi kanunlarının ve bunların dayandığı prensipleri, vergi tekniğini; 
2. Ticari ve sınai muhasebe ile bunların muhtelif usulkrini ve tatbikatını; 
o. İşletme iktisadının ana kaidelerini. 
İyi bilmeleri v« ayrıca hukuki bilgi ve kültüre d« azçok sahip olmaları şarttır. 
Kendilerinden beklenen ehemmiyetli işler dolayısiyle, bunlarda ayrıca mânevi bazı vasıfların 

da aranaeağı tabiîdir. 
Burada vergi uzmanlarının göreceği işlerin avukatlar tarafından görülebilip görülemiyeceği 

suali hatıra gelebilir. Türk avukatlarının hukuki kültür itibariyle yüksek bir seviyede bulunduk
larından asla şüphemiz yoktur; ancak vergi uzmanlığını avukatlıkla karıştırmamak lâzımgeldiğine 
de kaaniiz. Bazı kimseler vergi uzmanlarının yapacakları işlerle avukatlık işleri arasında bazı ba
kımlardan benzerlik görebilirler; fakat, bu iki meslek esaslı noktalardan biribirinden ayrılmakta
dır. Avukatlar bilhassa hukuki meselelerle uğraşırlar; onların sahası fert ile fert veya fert ile 
Devlet arasındaki münasebetleridir. Vergi uzmanlarının uğraşacağı meseleler müspet ve maddi 
vo bilhassa hesaba ve muhasebeye mütaallik meselelerdir; bunların faaliyet sahaları da bütün 
tekniği ve bütün icaplariyle vergi sahasıdır. 

Avukatlıkla vergi uzmanlığı arasındaki esaslı ayrılma, zamanmuzdaki iş bölümünün ve ihtisas
laşma cereyanlarının tabiî bir neticesidir. Esasen, böyle olmasaydı, avukatlık işlerini bizden çok 
evvel bir nizam altına almış, avuaktlarm hak vesalâhiyetlerini esaslı hükümlerle tâyin etmiş olan 
Uarp memleketlerinde avukatlık işinin dışında ve onun yanında vergi müşavirliği işi ayrı bir ser
best meslek olarak teessüs etmez, bu gibi ileri memleketlerde avukatların dışında ve kendilerine 
mahsus faaliyet sahalarında çalışan vergi müşavirlerine rastlanmazdı. 

Bu itibarla, yukarıda izah ettiğimiz vasıflarda olmıyan kimselerin vergi uzmanlığı işlerini yapa
bilmelerine imkân görmüyoruz; tıpkı bir doktorun dişçilik yapamıyacağı gibi. Zira, vergi ihtilâfları 
herşeyden evvel vergi tekniği ve daha ziyade kayıt ve muhasebe ile ilgili olan ihtilâflardır; her vuku
atta ise vergi tekniğine, kayıt ve muhasebe inceliklerine, işletme iktisadına vukufu olması bekle
nemez. Avukatlıkta bu hususi bilgiler aranmadığı gibi, umumiyetle avukatlar da vergi ve hesap 
işleri ile uğraşmadıklarından, bu sahada ihtisas sahibi olmalarına imkân görülemez. 

Bu bakımdan mütalâa edilecek olursa, ayrı birer meslek olan mühendislikle güzel sanatlar ara
sında mimarlığın, doktorlukla kimyagerlik arasında eczacılığın yeraldığı gibi vergi uzmanlığının da 
avukatlıkla muhasiplik arasında bir mevki işgal ettiği görülür. Avukatlık ve muhasiplik meslekle
rinden kendine lâzım olan bilgileri alan ve bir arada toplıyan vergi uzmanlığı yukarıda izahına çalış
tığımız ihtisaslaşma zaruretleri dolayısiyledir ki, memleketimizde de doğmuş ve fiilen yaşamakta bu
lunmuştur. T** ' * * ' " 

Şurasını da ayrıca açıklamak lâzımdır ki, vergi uzmanlığına bazı hak ve salâhiyetler tanınırken 
avukatların aynı sahada çalışmalarına mâni bir hüküm konmamıştır ve avukatlar bu hususta hiç
bir kayda tâbi tutulmamıştır: Mükellefler - Vergi uzmanlığı ihdas edildikten sonra da - avukatlara 
danışabilecekler, malî kaza mercilerinde ve vergi dairelerinde avukatlar vasıtasiyle haklarını ayırabi
lecekler ve kendilerini avukatlara müdafaa ettirebileceklerdir. Avukatlık Kanununun bahşettiği bu 
hakları tasarı hiçbir suretle kısmamaktadır. [ f *'~? "•*"** <** " ~*->*"--*~**>-̂ . -**, — 

Yukarıda vergi uzmanlarında bazı şartlar aranacağı arzolunmuştu. Fransa'da bu şartlar esas 
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Vergi cezasının mahiyetinde mündemiç bulunan «Tazminat olmak» vasfı, gerçekkişi tüzelkişi 

tefrikine bakılmaksızın tasarrufta bulunabilen herkesin bu cezaya muhatap olmalarını, bundan 
yalnız tasarrufa ehliyetleri bulunmıyan küçüklerle kıstlıların istisna edilmelerini icabettirir. Bu 
itibarla tasarıda tüzelkişilere de gerçekkişiler gibi vergi cezası kesileceği ve yalnız küçüklerle kı
sıtlıların cezadan sorumlu olmıyacakları derpiş edilmiştir. 

8. — Vergi cezalarını kesme : 
Vergi ceza bahsinin son bir meselesi de bunları kesecek olan makam veya mercilerin tâyinidir. 
IHıgünkü tatbikatımızda Vergi Kanunlarına aykırı hareketleri görülen mükelleflerin vergi zam

mı şeklinde olan cezalarını doğrudan doğruya vergi dairesi tâyin eder. Mükellefler buna itiraz 
edebilirler. Ancak bazı hallerde (Kazanç Vergisinin resen tarh edilmesi gibi) itirazın neticesi bek
lenmeksizin cezanın bir kısmı infaz olunur. 

Tasarı ile bu şekil esaslı bir şekilde değiştirilmekte ve vergi cezalarının tâyininde bugünkü te
lâkkilerine uygun yeni bir usul kabul edilmektedir. 

Yeni usule göre, vergi kanunlarına aykırı hareketlerin tesbiti halinde vergi eczası yine vergi 
dairesi tarafından kesielcekse de, bu cezaya itiraz halinde malî kaza mercilerinin son kararı çıkma
dan tahsil edilemiyecektir. Bu suretle, mükellefeceza karşısında bir teminat sağlanmış bulunmak
tadır. 

V. — Vergi ihtilâfları 

Usul Kanununun V nci yani son kitabı vergi ihtilâflarına veya diğer bir tâbirle malî kazaya 
taallûk etmektedir. 

«Malî kaza, vergi tatbikatı dolayısiyle vergi dairesi ile mükellefler arasında doğan ihtilâfları 
halletmek» şeklinde tarif edilebilir. 

Bilindiği gibi, vergi tatbikatında en mühim rollerden biri de malî kazaya düşer. Bahusus vergi
cilikte yeni bir devreye girmekte olan Türkiye'de yeni vergi görüşünün ve duygusunun memlekette 
yer edinmesi ve yeni vergi sisteminin yürüyebilmesi ve yerleşmesi, ancak ve ancak çok sağlam te
mellere dayanan bir malî kaza cihazının mevcudiyetine ve bunun gayetle iyi işlemesine bağlıdır. 
Yeni vergi sistemimiz ancak ilmî ve ileri görüşlü bir malî «Jurisprudence» in ışığı altında memle
ketin hususiyetlerine intibak etmek suretiyle gelişecektir. Memleketimizde, eınniyt ve süratle işliyen 
ve yapacağımız vergi inkılâbının ruhuna uygun bir «Jurisprudence» yaratacak salâhiyette olan bir 
malî kaza yaratılmazsa, kurmak istediğimiz yeni vergi binasını çürük bir temel üzerine inşa etmiş 
oluruz. 

Vergi kanunlarının, diğer birçok kanunlarla görülmiyen bazı hususiyetleri vardır. Bunların ba
şında vergi kanunlarının, hele intikal vergisinde süratle değişen ve. gelişen sosyal ve ekonomik ha
yatın bütün icaplarını takibederek ve yeni şartlara uyarak değişiklikleri göstermemesi gelir. Belli 
bir zamana ve o zaman içindeki şartlara bağlı olmak suretiyle konulmuş olan hükümlerin yeni hâ
diselere tatbiki husussi bir ihtisası zaruri kılar. * , 

Malî kazanın umumi olarak dört şekilde teşkilâtlandırıldığı görülür: 
1. — Malî kaza tamamen müstakil olarak taazzuv eder, (Alman usulü). 
2. Malî kaza idari kazaya bağlıdır (Fransa'da Vasıtasız vergiler hakkında tatbik edilen usul). 
3. Malî kaza adlî kazaya dâhildir. (İngiliz usulü ve Fransa'da Vasıtalı vergiler hakkında tatbik 

olunan usul). 
4. Malî kaza müstakildir. Yalnız muayyen bir bakımdan memleketin en yüksek mahkemesine bağ

lıdır (tsviçre ve kısmen Amerikan usulü). 
Malî kazanın muhtelif memleketlerde aldığı şekillerde bazı bünye değişikliklerine rağmen, her 

yerde az çok istiklâle ve ihtisasa doğru gittiği görülmektedir. Başlıca memleketlerden aldığımız aşağı
daki misaller bunu teyidetmektedir: 
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1. — ingiltere'de malî kaza: 
İngiliz hukuku «idare hukuku» diye birşey tanımadığı halde, İngiltere'de bilfarz «Income Tax> 

tatbikatından mükellef ile idare arasında doğan ihtilâflar bidayeten hiçbir adlî merci ile bağlı bulun-
mıyan «Umumi komiserler» veya Maliye Bakanlığının memurları mcyanına dâhil bulunan «Hususi 
kamiserler» tarafından halledilir. 

»Şurasını arzedeyim ki, ingiltere'de malî kazanın müstakil bir hüviyet taşıdığı iddia edilemez. 
Filvaki komiserlerin kararlarına karşı münhasıran hukuki meselelerden dolayı adlî mahkemelere mü
racaat edilebilir. Ancak tatbikatta bu gibi müracaatlara pek az tesadüf edilir. 

2. — Fransa'da malî kaza: 
Fransa'da Vasıtasız Vergilerde (Ve Muamele Vergisinde) itiraz mercii idari mahkemeler, Vası-

lalı Vergilerde ise adliye mahkemeleridir. Bu şekilde olan Fransız kaza usulünün geriliği bizzat Fran
sızlar tarafından itiraf ve Allix Lerouge gibi tanınmış Fransız maliye âlimleri tarafından şiddetle ten
kit edilmektedir. Bu tenkitler, bilhassa Fransız malî kaza sisteminin betaatı ve idari kazaya bağlı oluşu 
noktalarında toplanmakta ve yapılan teklifler malî kazanın müstakil olmasını, iki derece üzerinden ku
rulmasını ve bunlardan itiraz mercilerinin mm taka veya vilâyet mahkemeleri, değerinin bir vergi tem
yiz mahkemesi şeklinde bulunmasını istihdaf etmektedir. 

3. — İsviçre'de malî kaza: 
isviçre'de malî kazanın istiklâli, Fransa'ya nazaran daha barizdir. Filvaki bu memlekette vergi 

ihtilâfına her Kantonda bulunan bir «itiraz Komisyonunda» bakılır. Bu komisyonların kararlarına 
karşı istinaf yolu ile «İdari mahkemeye» müracaat olunabilir. Görülüyor ki, isviçre'de malî kaza, 
adlî kazadan tamamen ayrı tutulmuştur. 

4 . — Amerika B. D. ve malî kaza: r ^ * * * " » -*;.*--- r v ••'•< •**<•' ^ *• " •- T 
Amerika B. D. nin malî kaza teşkilâtı «Tax Oourt»denileıı vergi mhkemesi ile başlar. Adı mah

keme olmakla beraber bu teşkilât kaza kuvvetine değil icra kuvvetine bağlıdır. Vergi ihtilâfları 
«Vergi mahkemesinde» rüyet olunur, istinaf yolu ile tetkik «Bölge istinaf mahkemesine» aittir. 
Amerikan malî kazasının bir hususiyeti, son temyiz merciinin bu memleketten yüksek kaza mercii 
olan «Yüksek divan» olmasıdır. 

5. — Almanya'da malî kaza: t i 
Almanya'da malî kaza iki dereceli ve tamamiyle müstakildir. 
a) Vergi mahkemeleri: 
İlk kaza mercii vergi mahkemesidir. Mahkeme alenî cereyan eder. Dâvanın niyeti sırasında ye

ni deliller ortaya atılabilir.Vçrgi mahkemesi yalnız kanuni hükümler bakımından şeklen değil, e-
sası da incelemek suretiyle mahiyeten karar verir. (19-39 yılında vergi mahkemelerinin bünyesinde 
değişiklikler yapılmıştır.) 

b) Raylı Maliye Divanı: 
Vergi mahkemelerinin fevkinde «Raylı Maliye Divanı» vardır. Vergi mahkemelerinin kararları 

bu Divan nezdinde temyiz olunabilir. 
Maliye teşkilâtına dâhil olan «Maliye Divanı» vergi meselelerinde tm yüksek otoriteyi haiz olan 

bir teşekküldür. 
Maliye Divanının kararları katı ve nihaidir. » 

(j. — Türkiye'de malî kaza: 
Memleketimizde malî kaza'mn teşekkül ve ta azzuvıı şu seyri takibetmistir. 
a) Tazminat devri: 
1281 senesinin «Vilâyet Nizamnamesi» ile vergilerin halk arasında sureti tevziinden çıkacak 

münazaa ve ihtilâflara mütaallik dâvaları rüyet salâhiyeti idare meclislerine verilmiştir. Bu su
retle Tanzimatı takibeden malî ıslahat devresinde, Fransız usulünden mülhem olarak, vergi ihti
lâflarında idari kaza sistemi kabul olunmuştur. 
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b) Meşrutiyet devri: 
Bu devrede itiraz mercii olarak, Vilâyet idare Meclisleri yerine, bazan bu meclislerden de 

âza alınarak, teşkil olunan komisyonlar ikame edilmiş, bu suretle memleketimizde malî kazanın 
istiklâline doğru ilk adım atılmıştır. 

e) Cumhuriyet devri : 
Cumhuriyet devrinde, vazife ve salâhiyet bakımlarından idari kazadan farklı bir teşkilâtın 

vücuda getirilmesi yolundaki hareket daha ziyade gelişmiş ve 1939 yılında çıkan 3692 sayılı Ka
nunla kazanç ve muamele gruplarına giren vergilerin itirazlı işlerinde bir vahdet ve intizam te
min edilmiştir. 

d) Tasarıda kabul edilen esaslar : 
Yukarıdaki izahattan anlaşılacağı üzere memleketimizde halen mevcut malî kaza, prensip ve 

gaye itibariyle, bir dereceye kadar ileri bir teşekkül manzarası arzetmektedir. 
Vergi sistemimizde bir reform yapılırken, malî kazamıza da daha ileri bir şekil verilmesi düşü

nülebilirdi. Ancak malî kazamıza hangi istikamette bir veçhe verilmesi lâzımgeldiği yeni vergi 
sistemimizin tatbikma geçilmeden katiyetle kestirilemez. Bu itibarla reformun ilk neticeleri alın
mış, ve yalnız malî kaza cihazının daha iyi işlemesi, mükelleflere daha büyük teminat sağlan
ması maksadiyle, tat bikatta görülen bazı usul eksikliklerinin tamamlanması ile iktifa olun
muştur. 

7. — Vergi uzmanlığı : 
Tasarının, malî kaza sahasında, usul dışında kabul ettiği tek yenilik «Vergi uzmanlığı» adiyle 

bir mesleğin tanınmasıdır. 
Yalnız teklif edilmekte olan yeni vergi sistemi değil, hattâ bugün tatbik etmekte olduğu

muz hesaba ve beyana dayanan vergiler bile memleketimizde yeni bir meslek sınıfı yaratmıştır. 
Yeni vergilerimizle gerek idarenin gerekse mükelleflerin serbest çalışmakta olan bu meslek er
babından daha fazla istifade edecekleri muhakkaktır. 

Hayatın icaplarından fışkıran kâh maliye müşaviri kâh «Maliye mütehassısı» adiyle anılan bu 
mesleğe girenlerin hak ve salâhiyetlerinin derecesi şimdiye kadar tâyin edilmemiş ve bunlar bir 
disiplin altına alınmamış olduğu cihetle "kendilerinden lâyıkiyle faydalanmak kabil olamamakta ve 
bu yüzden belki de aksi neticeler doğramaktadır. 

Mevcut bir gerçeği ve bu mülâhazaları gözönünde tutarak, malî kazanın usul eksiklikleri ta
mamlanırken, yukarıda arzedilen mesleği de «Vergi uzmanlığı» adı altında müstakil bir serbest 
meslek olarak bir nizam altına almağı faydalı bulduk. 

Bütün ileri memleketlerde bu mevzuda hizmet gören vergi müşavirlerinin veya aynı işi gören ve 
îngilizcede «Public accountant» denilen eksperlerin mevcudiyeti, mükellefe olduğu kadar bulunduk
ları memleket maliyesine de faydalı yardımlar sağlamıştır. Mesleğin ehemmiyetini takdir eden bu 
gibi memleketlerde, vergi müşavirliğinin haiz olacakları şartlar ve görecekleri işler hususi kanunlar 
veya kararnamelerle tesbit edilmiş ve hattâ vergi müşavirliğinin yanında talî derecede bazı işleri 
görmek üzere yine serbest bir "meslek halinde «mükellef yardımcılarına» da yer verilmiştir. Böyle ki 
meselâ Almanya'da 1943 senesinde 5388 vergi müşavirinden maada 18 788 yardımcı iş görmekte idi. 
Vergi müşavirleri için tasarının kabul ettiği hak ve salâhiyetlerden çok daha fazlasını tanıyan İs
viçre'de vegri müşavirliği işleriyle uğraşmak üzere «mutemet şirketleri» (Societes fiducieres) adiyle 
müşavirlerin kurdukları şirketler bile mevcuttur. Keza Fransa'da da «Conseiller fiscal - Conseil 
fiscal» adlariyle vergi müşavirleri çalışmakta ve vergi işlerinde mükelleflere yol göstermekte, ver
gi daireleriyle ihtilâfa düşmemeleri için yardım etmektedirler. 

İşte bizim de kurmak daha doğrusu nizam altına almak istediğimiz «Vergi uzmanları» müessese
si, garp memleketlerindeki emsallerinde olduğu gibi müspet çalışan vergi ve hesap işlerine vukufla-
riyle vergi murakabe cihazını tamamlamak suretiyle cidden faydalı yardımlarda bulunacak olan ve 
bu suretle ehemmiyetli bir âmme hizmeti gören ileri bir müessesedir. 
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Tasarıda düşünülen vergi müşavirliği esas itibariyle mükelleflere vergi işlerinde rehberlik etmek

tir. 
Bu surtle mükelleflerin vergi işlerinde ve işlemlerinde ihtisas sahibi bilgili kimselere başvur

maları ve bunlardan yardım görmeleri temin edilmiş olmaktadır. İcabında bilgilerinden istifade 
edebilecek bir meslek sınıfı teşkil edince, mükelleflerin vergi dairesi ile ihtilafa düşmemek, vergi su
çu işlememek için «Vergi uzmanlarına» müracaat edebilmeleri ve muhasebelerini vergi bakımından 
bunlara murakabe ettirebilmeleri de tabiî olur. 

Bu işleri aynı zamanda hem idareli hem de mükelleflerin menfaatlerine uygun bir şekilde 
«örebilmek için, vergi uzmanlarının hususi bazı vasıflan haiz olmalarının lâzım geldiği açıktır. 
Bilgi bakımından vergi müşavirlerinin : 

1. Vergi kanunlarının ve bunların dayandığı prensipleri, vergi tekniğini; 
2. Ticari ve sınai muhasebe ile bunların muhtelit: usullerini ve tatbikatını; 
!>. işletme iktisadının ana kaidelerini. 
İyi bilmeleri ve ayrıca hukuki bilgi ve kültüre do azçok sahip olmaları şarttır. 
Kendilerinden beklenen ehemmiyetli işler dolayısiyle, bunlarda ayrıca mânevi bazı vasıfların 

da aranacağı tabiîdir. 
Burada vergi uzmanlarının göreeeği işlerin avukatlar tarafından görülebilip görülemiyeeeği 

suali hatıra gelebilir. Türk avukatlarının hukuki kültür itibariyle yüksek bir seviyede bulunduk
larından asla şüphemiz yoktur; ancak vergi uzmanlığını avukatlıkla karıştırmamak lâzınıgeldiğine 
de kaaniiz. Bazı kimseler vergi uzmanlarının yapacakları işlerle avukatlık işleri arasında bazı ba
kımlardan benzerlik görebilirler; fakat, bu iki meslek esaslı noktalardan biribirinden ayrılmakta
dır. Avukatlar bilhassa hukuki meselelerle uğraşırlar; onların sahası fert ile fert veya fert ile 
Devlet arasındaki münasebetleridir. Vergi uzmanlarının uğraşacağı meseleler müspet ve maddi 
vo bilhassa hesaba ve muhasebeye mütaallik meselelerdir; bunların faaliyet sahaları da bütün 
tekniği ve bütün icaplariyle vergi sahasıdır. 

Avukatlıkla vergi uzmanlığı arasındaki esaslı ayrılma, zamanımızdaki iş bölümünün ve ihtisas
laşma cereyanlarının tabiî bir neticesidir. Esasen, böyle olmasaydı, avukatlık işlerini bizden çok 
evvel bir nizam altına almış, avuaktlann hak vesalâhiyetlerini esaslı hükümlerle tâyin etmiş olan 
Garp memleketlerinde avukatlık işinin dışında ve onun yanında vergi müşavirliği işi ayrı bir ser
best meslek olarak teessüs etmez, bu gibi ileri memleketlerde avukatların dışında ve kendilerine 
mahsus faaliyet sahalarında çalışan vergi müşavirlerine rastlanmazdı. 

Bu itibarla, yukarıda izah ettiğimiz vasıflarda olmıyan kimselerin vergi uzmanlığı işlerini yapa
bilmelerine imkân görmüyoruz; tıpkı bir doktorun dişçilik yapamıyacağı gibi. Zira, vergi ihtilâfları 
herşeyden evvel vergi tekniği ve daha ziyade kayıt ve muhasebe ile ilgili olan ihtilâflardır; her vuku
atta ise vergi tekniğine, kayıt ve muhasebe inceliklerine, işletme iktisadına vukufu olması bekle
nemez. Avukatlıkta bu hususi bilgiler aranmadığı gibi, umumiyetle avukatlar da vergi ve hesap 
işleri ile uğraşmadıklarından, bu sahada ihtisas sahibi olmalarına imkân görülemez. 

Bu bakımdan mütalâa edilecek olursa, ayrı birer meslek olan mühendislikle güzel sanatlar ara
sında mimarlığın, doktorlukla kimyagerlik arasında eczacılığın yeraldığı gibi vergi uzmanlığının da 
avukatlıkla muhasiplik arasında bir mevki işgal ettiği görülür. Avukatlık ve muhasiplik meslekle
rinden kendine lâzım olan bilgileri alan ve bir arada toplıyan vergi uzmanlığı yukarıda izahına çalış
tığımız ihtisaslaşma zaruretleri doiayısiyledir ki, memleketimizde de doğmuş ve fiilen yaşamakta bu
lunmuştur. } *'* r *~ ' ' 

Şurasını da ayrıca açıklamak lâzımdır ki, vergi uzmanlığına bazı hak ve salâhiyetler tanınırken 
avukatların aynı sahada çalışmalarına mâni bir hüküm konmamıştır ve avukatlar bu hususta hiç
bir kayda tâbi tutulmamıştır: Mükellefler - Vergi uzmanlığı ihdas edildikten sonra da - avukatlara 
danışabilecekler, malî kaza mercilerinde ve vergi dairelerinde avukatlar vasıtasiyle haklarını ayırabi
lecekler ve kendilerini avukatlara müdafaa ettirebileceklerdir. Avukatlık Kanununun bahşettiği bu 
hakları tasarı hiçbir suretle kısmamaktadır. I * t * ' " - " » t a * -* -*.•***<••*-*>>*•+«, •>*- -*. 

Yukarıda vergi uzmanlarında bazı şartlar aranacağı arzolunmuştu. Fransa'da bu şartlar esas 
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itibariyle yüksek tahsil görmüş olmak, belli Tarifelerde çalışmış ve bu suretle vergi ve muhasebe bil
gilerini yalnız nazari sahada değil tatbikatta da edinmiş yani bir nevi staj geçirmiş olmak ve bil
hassa Maliy* Bakanlığınca açılacak bir imtihanı kazanmak gibi hususlardan ibarettir. Yamız muay
yen bazı görevlerde bulunmuş olanlar imtihana tâbi tutulmıyacaklardır. 

Bu kayıtlarla vergi uzmanlığının muktazi vasıfları haiz olabilecekleri düşünülmüştür. 
Vergi Usul Kanunumuzun avukatları hakkındaki izahlar burada bitmiştir. 
Bu kanunla vergi reformumuzda usule mütaallik hükümler derlenip toplanmış olmaktadır. Bu su

retle vergi tatbikatımızın daha düzenli olacağını, hayata daha iyi intibak ettirilebileceğini umu
yoruz. 

Bugünkü icaplarına daha uygun bulduğumuz bu tasarının mükemmel bir eser olduğu iddiasında 
değiliz; eksiklerin zamanla ikmal edilerek daima daha iyiye doğru gitmek emelimizdir. Ancak hâ
len muhtelif vergi kanunlarında dağınık bir şekilde bulunan usul hükümlerinin bir araya toplanma
sının, vsrgi suç ve cezalarının muayyen prensiplere bağlanmasının malî kaza usullerindeki eksikliklerin 
tamamlanarak vergi tatbikatında gerek mükellef gerekse idareye daha büyük teminat gösterecek bir 
duruma getirilmesinin bile tekemmüle doğru büyük bir adım olduğu iddia olunabilir. 

Bu itibarla, tasarının Yüksek Meclisin tasvibine mazhar olacağından çok ümitli bulunmaktayız. 

(» . Sayısı : 175 ) 
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VERGİ USUL KANUNU 

içindekiler 

Madde Maddv? 

Giri§ 

Birinci kitap 

«Vergilendirme » 

/ - Ktstm: umumi esaslar. 
1. Vergi tatbikatında yetki 
2. Mükellef vergi sorumlusu 
3. Müddetler 
4. Vergi alacağının tâyini 

/ / - Ktstm : Tarh ve tahakkuk 
usulleri. 

1. Beyanameye müstenit tarhi-
yat 

IV - Ktstm: Takdir ve tahrir ka-
misyonlart. 

1. 
2 
3. 
4. 
V 
1. 
o 

3. 
4. 

Takdir komisyonu 
Tahrir komisyonu 
Tadilât komisyonu 
Müşterek hükümler 
Kısım : Tebligat. 
Tebliğ esasları ve muhataplar 
Posta ile tebliğ usulü 
îlân yoluyla tebliğ usulü 
Tebligata ait muhtelif hüküm

ler 

4 - 7 
8- 13 

14- 17 
18- 23 

2 
3. 
4. 

/ / / 
1. 
o 
3. 

tkmalen ve resen tarhiyat 
Tahrire müstenit tarhiyat 
Götürü matrahların tesbiti 

- Ktsım:Tahrir usulü. 
Umumi esaslar 
Umumi tahrir 
Tadilât 

24-
28-
35-
39-

4 3 -
49-
57-

27 
34 
38 
42 

48 
56 
64 

65-
70-
73-
76-

82-
88-
92-

69 
72 
75 
81 

87 
91 
95 

96- 98 

VI - Kısım : Vergi alacağının kalkması. 
1. ödeme 99-101 
2. Zamanaşımı terk ve al 102 -104 
3. Vergi hatalarını düzeltme 105 -115 

VII - Ktstm : Yoklama ve tetkik. 
1. Yoklama 
2. Vergi tetkikleri 
3. Arama 

116 -122 
123 -130 
131-136 

i. 

I -
1. 
M. 

3. 
4. 
5. 

/ / 
1. 
2. 

carlar 
3. 

tutma 
4. 

defter 
5. 
6. 

tutma 
7. 
8. 

/ / / 
1. 
2. 
3. 
4. 

lar 
5. 

IV 

V 

Bilgi toplama 

İkinci kitap 

«Mükellef ödevleri» 

Ktstm : Bildirmeler. 
İşe başlama 
Değişiklikler 
İşi bırakma 
Bina ve arazi tadilâtı 
Bildirmelerde müddet ve şekil 

- Kısım : Defter tutma. 
Umumi esaslar 
Defter tutma bakımından tüc-

Bilânço esasına göre defter 

İşletme hesabı esasına göre 
tutma 
Tutulacak diğer defterler 
Serbest mesleklerde defter 

Kayıt nizamı 
Defterlerin tasdiki 

- Kısım : Vesikalar. 
Kayıtların tevsiki 
Fatura ve irsaliye 
Serbest meslek makbuzları 
Ücretlere ait kayıt ve vesika-

Diğer evrak ve vesikalar 

- Kısım : Vergi karnesi 

- Kısım : Muhafaza ve ibraz 
ödevleri 

Üçüncü kitap 

«Değerleme» 

137 

142 
146 
149 
154 
158 

161 

166 

172 

183 
187 

199 
202 
208 

215 
217-
225-

227-
230-

282-

239-

-141 

-1*5 
-148 
-153 
-157 
-16Ü 

165 

-171 

182 

-186 
-198 

-201 
-207 
-214 

-216 
224 
226 

• 229 
231 

238 

243 

/ - Ktstm: tktisadi kıymet değerleri. 
1. Değerleme esasları 244 - 254 
2. İktisadi İşletmelere dâhil kıy

metleri değerleme 255 - 274 

( S. Sayısı : 175 ) 
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3. Servetleri değerleme 
/ / - Kısım : Vergi değerleri. 
1. Gayrisâfi iratların tesbiti 
2. Arazi kıymetlerinin tesbiti 

/ / / - Kısım : Amortismanlar. 
1. Mevcutlarda amortisman 
2. Alacaklarda ve sermayede 

amortisman 
3. Hususi haller 

Dördüncü kitap 

«Ceza hükümleri> 

/ - Kısım : Umumi esaslar 

II - Kısım : Vergi cezaları. 
1. Kaçakçılık 
2. Kusur 
• >. Usulsüzlük 
4. Vergi tatbikatiyle ilgili suç

lar 

Hadde 

275 - 282 

Madde 

Vergi cezasının k&sü-

283 
292 

297 

305 
309 

312 -

320-
327-
330-

337-

-291 
-296 

-304 

-308 
- 311 

319 

326 
329 
336 

339 

nıesi ve sukutu. 
1. Ceza kesme 
2. Cezaların kalkması 

Beşinci kitap 

«Vergi ihtilâfları» 

/ - Kısım : ÎHraz. 
1. îtiraz etme 
2. îtirazın tetkiki 
3. Neticeler 

/ / - Kısım : Temyiz. 
1. Temyiz talebi 
2. Temyiz tetkikleri 
3. Kararlar 
4. îtiraz tetkiklerinin iadesi 

77/ - Kısım : Vergi uzmanları. 
Son hükümler 

340 
344 

352 
358 
366 

368-
375-
381-
387-

393 -
399-

-343 
-351 

•357 
• 365 
367 

374 
380 

• 386 
392 

398 
401 

t S. Havlısı : 175 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kanunu 

BÎRÎNCÎ KİTAP 

Vergilendirme 

Vergi Us 

Giriş 

Kanunun şümulü : 

MADDE 1. — Bu kanunun hükümleri aşağı
da yazılı vergi ve resimler hakkında tatbik olu
nur: 

1. Gelir Vergisi; 
2. Kurumlar Vergisi; 
3. İşletme ve Gezginci İşler Vergisi; 
4. Bina Vergisi; 
5. Arazi Vergisi; 
6. Veraset ve İntikal Vergisi; 
7. Muamele Vergisi; 
8. Nakliyat Resmi; 
9. Damga resmi; 

10. Bilûmum İstihlâk Vergileri (İstihlâk res
mi adı altında almanlar dâhil); 

11. Hayvanlar Vergisi; 
12. Yukarıda yazılı vergi ve resimlere bağlı 

olan vergi ve resimlerle zamlar. 
Bu kanunun vergi ihtilâflarına ait hükümle

ri, yukarıda sayılanların dışında kalan vergi ve 
resimler ile mülga vergiler hakkında da tatbik 
olunur. 

Gümrük ve Tekel Vergileri : 

MADDE 2. — Gümrük ve Tekel İdareleri ta
rafından alman vergi ve resimler bu kanuna 
tâbi değildir. 

Vergi Kanunu tâbiri : 

MADDE 3. — Bu kanunda kullanılan «Ver
gi Kanunu » tâbiri İşbu kanun ile, birinci mad
dede yazılı vergi ve resim kanunlarını ifade eder. 

BİRİNCİ KISIM 

Umumi esaslar 

Birinci Bölüm 

Vergi tatbikatında yetki 

Vergi dairesi : 

MADDE 4. — Vergi dairesi mükellefi tes-
bit eden, vergi tarheden tahakkuk ettiren ve 
tahsil eden dairedir. 

Mükelleflerin vergi tatbikatı bakımından 
hangi vergi dairelerine bağlı oldukları vergi 
kanunlariyle, bu kanunlarda sarahat bulunmı-
yan hallerde, Maliye Bakanlığınca tâyin olunur. 

Vergi mahremiyeti : 

MADDE 5. — Aşağıda yazılı kimseler gö
revleri dolayısiyle, mükellefin re mükellefle 
ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap 
durumlarına, işlerine, işletmelerine veya mes
leklerine mütaallik olmak üzere öğrendikleri 
sırlan veya gizli kalması lâzungelen diğer husus-
lan ifşa edemezler, ve kendilerini veya üçüncü şa
hısların nefine kullanamazlar: 

1. Vergi muameleleri ve tetkikleri ile uğra
şan memurlar; 

2. Itiarz ve Temyiz Komisyonlarında gö
revli olanlar; 

3. Vergi kanunlanna göre sorulan komis
yonlara iştirak edenler; 

4. Vergi işlerinde kullanılan ve mükellefçe 
gösterilmiş olan vukuf ehli; 

( S. Sayfcı : 175 ) 



_: 27 - -
Yasaklar : 

MADDE 6. — Beşinci maddede yazılı olan
lar : 

1. Kendilerine, boşanmış olsalar bile, eşle
rine ve nişanlılarına; 

2. üçüncü dereceye kadar kan ve sihri 
hısımlarına ve evlâtlarına; 

3. Kanuni temsilcisi veya vekili bulunduk
ları kimselere. 

Ait vergi tetkik ve takdir işleriyle uğraşa
mazlar, îtiraz ve Temyiz komisyonlarına intikal 
eden hâdiseler hakkında karar veremezler evya 
bu kararlara iştirak edemezler. 

Beşinci maddenin 1 ve 2 numaralarında yazı
lı kimseler, mükelleflerin vergi kanunlarının tat-
bikatiyle ilgili hesap, yazı ve sair işlerini ücret
sin de olsa yapamazlar. 

İdarenin yardımı: 

MADDE 7. — Bilûmum mülkiye âmirleri, 
zabıta âmir ve memurları, belediye reisleri, köy 
muhtarları ve âmme müesseseleri vergi tatbika
tında tatbikatla ilgili memurlara ve komisyonlara 
ellerindeki bütün imkânlarla kolaylık gösermeğe 
ve yardımda bulunmağa mecburdurlar. 

tldnci Bölüm 

Mükellef v$ vergi sorumlusu. 

Mükellef: 

MADDE 8. — Mükellef vergi kanunlarına gö
re zimmetine vergi borcu terettübeden gerçek ve
ya tüzelkişidir. 

Vergi sorumlusu: 
Vergi sorumlusu, verginin eda edilmesi bakı

mından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap 
olan kişidir. 

Kesinlik: 
Vergi kanunlariyle kabul edilen haller müs

tesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi so
rumluluğuna müteallik hususi mukaveleler vergi 
dairelerini bağlamaz. 

Vergi ehliyeti: 

MADDE 9. — Mükellefiyet ve vergi sorumlu
luğu için kanuni ehliyet şart değildir. j 

( S. Sayu 

Vergiyi doğuran hâdisenin kanunlarla mene* 
dilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumlu
luğunu kaldırmaz. 

Kanuni temsilcilerin ödevi: 

MADDE 10. — Tüzelkişiler küçüklerin ve 
kısıtlıların mükellef veya vergi sorumlusu olma
ları halinde, bunlara düşen ödevler kanuni tem
silcileri tarafından yerine getirilir. Bu ödevle
rin kasten veya ihmalen yerine getirilmemesi yü
zünden mükellefin varlığından tamamen veya kıs
men almmıyan vergi alacakları kanuni temsiciler-
den aranır. 

Bu hüküm, Türkiye'de bulunmıyan mükel
leflerin Türkiyedeki mümessilleri hakkında da 
tatbik olunur. 

Vergi kesenlerin sorumluluğu: 

MADDE 11. — Yaptıkları veya yapacakları 
ödemelerden vergi kesmeğe mecbur olanlar, ver
ginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bu
nunla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten so
rumludurlar. 

Bu sorumluluk, bunların ödedikleri vergi
lerden dolayı asıl mükelleflere rücu etmek hak
kını kaldırmaz. 

Mirasçıların sorumluluğu : 

MADDE 12. — Ölüm halinde mükellefin 
ödevleri mirası reddetmemiş kanuni ve mansup 
mirasçılarına geçer. Ancak, mirasçılardan her-
biri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri 
nispetinde sorumlu olurlar. 

MADDE 13. — Bu kanunun mütaakıp madde
lerinde geçen « mükellef » tâbiri vergi sorum
lularına da şâmildir. 

üçüncü Bölüm 

Müddetler 

Kanuni ve idari müddetler : 

MADDE 14. — Vergi muamelelerinde ve ver
gi ihtilâflarında müddetler Vergi Kanunu ile 
tâyin edilir. Kanunda sarahat olmıyan hallerde 
müddeti idare tâyin eder. 
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Mücbir sebeple gecikme : 

MADDE 15. — 348 nci maddede yazılı müc
bir sebeplerden herhangi birinin mevcudiyeti ha
linde, bu sebep ortadan kalkıncıya kadar müddet
ler işlemez. 

Bu hükmün tatbiki için mücbir sebebin ma
lûm olması veya ilgililer tarafından ispat veya 
tevsik olunması lâzımdır. 

Mühlet verme : 

MADDE 16. — Zor durumda bulunmaları 
hasebiyle vergi muamelelerine mütaallik ödev
leri müddeti içinde yerine getiremiyecek olanla
ra Maliye Bakanlığınca, aşağıdaki şartlar da
hilinde ve kanuni müddetin bir katını geçme
mek üzere, münasip bir mühlet verilebilir : 

1. Mühlet istiyen müddetin bitmesinden ev
vel yazı ile istemde bulunmalıdır; 

2. îstemde gösterilen mazeret mühlet vere
cek makam tarafından şayanı kabul görülmeli
dir; 

3. Mühletin verilmesi halinde verginin alnı
nı ası tehlikeyi* girmemelidir. 

Maliye Bakanlığı mühlet verme yetkisini 
tamamen veya kısmen mahallî Maliye teşkilâ
tına devredebilir. 

Müddetlerin hesaplanması : 

MADDE 17. — Vergi Kanunlarında yazılı 
Müddetler aşağıdaki şekilde hesaplanır : 

1. Gün olarak tâyin edilen müddetlerdo 
müddetin başladığı gün hesaba katılmaz; ve 
müddet son günün tatil saatinde biter. 

2. Hafta olarak tâyin edilen müddetlerde, 
müddet başladığı güne son haftada tekabül eden 
günün tatil saatinde biter. 

3. Ayla tâyin edilen müddetlerde, müddet 
başladığı güne son ayın tekabül eden gününün 
tatil saatinde biter. Müddet ayın son günlerinde 
başlamış olupta son ayda buna tekabül eden gün 
yoksa, müddet son ayın sonuncu günü tatil saa
tinde biter. 

4. Sonu belli bir gün ile tâyin edilen müd
detlerde, müddet o günün tatil saatinde biter. 

5. Tatil günleri müddetin hesabına dâhil
dir. Şu kadar ki, müddetin son günü resmî ta
til gününe rastlarsa müddet tatili takibeden ilk 
iş günü akşamı tatil saatinde biter. 

28 
Dördüncü Bölüm 

Vergi alacağının tâyini 

Vergiyi doğuran hâdise : 

MADDE 18. — Vergi alacağı, vergi kanun
larının vergiyi bağladıkları hâdise veya huku
ki durumun tekemmülü ile doğar. 

Vergi alacağı mükellef bakımından vergi 
borcunu teşkil eder. 

Tarh : 

MADDE 19. — Verginin tarhı vergi alaca
ğının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler 
üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak 
bu alacağın miktar itibariyle tesbit eden idari 
muameledir. 

Tebliğ : 

| MADDE 20. — Tebliğ, vergilendirmeğe ta-
! allûk eden ve hüküm ifade eden bilgilerin yetkili 
i makamlar tarafından mükelleflere veya diğer ü-
| gililere ulaştırılmasıdır. 
i 

Tahakkuk : 

MADDE 21. — Verginin tahakkuku, tarh ve 
tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir 

: hale gelmesidir. 

Tahsü : 

I MADDE 22. — Verginin tahsili, mükellef 
bakımından vergi borcunun eda edilmesidir. 

Tahakkuku tahsile bağlı vergiler : 

MADDE 23. — Tahakkuku tahsile bağlı 
i vergilerde, verginin tahsili tahakkuku da içine 

alır. " 

ÎKÎNOÎ KİMİM 

Tarh ve tahakkuk usulü 

Birinci bölüm 

Beyannameye müstenit tarkiyat 

Tahakkuk fişi esasi: 

MADDE 24. — Vergi kanunlarına göre be-
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yan üzerinden alman vergiler «Tahakkuk fişi» ile 
tarh ve tahakkuk ettirilir. 

Bu esasa göre, vergi dairesince beyannamenin j 
alınması üzerine bir tahakkuk fişi tanzim olunur j 
ve bunun bir nüshası mükellefe veyahutt beyan
nameyi mükellef namına vergi dairesine tevdi 
edene verilir. Bu suretle vergi tahakkuk etmiş 
olur. Tahakkuk fişinin mükellefe verilen nüshası 
aynı zamanda beyannamenin makbuzu yerine ge
çer. 

Lüzum görülen vergilerde, beyana müstenit 
tarhiyatı tahakkuk fişi yerine ihbarname ile teb
liğ veya tekâlif cetveli ile ilân ettirmeğe Maliye ; 
Bakanı yetkilidir. , 

Tahakkuk fişinin muhteviyatı: 

MADDE 25. — Tahakkuk fişi aşağıda yazılı 
malûmatı ihtiva eder: 

1. Fişin sıra numarası; 
2. Tanzim tarihi; 
3. Verginin nevi; 
4. Vergi beyannamesinin numarası ve tarihi; 
5. Beyannamenin taallûk ettiği vergilendir

me devresi; 
6. Mükelefin soyadı ve adı (tüzel kişiler

de unvanı); 
7. Mükellefin açık adresi; 
8. Verginin matrahı; 
9. Verginin hesabi; 

10 Verginin miktarı; 

Tahakkuk fişinin kesinliği: 

MADDE 26. — Vergi beyannamesini ilgili 
vergi dairesine tevdi eden kimseninn kendisine 
verilen tahakkuk fişini almaktan imtina etmesi, 
verginin tahakkukuna mâni olmaz. Bu takdirde, 
keyfiyet yetkili memur tarafından fişe yazılarak 
imza edilir ve fiş vergi dairesinde muhafaza olu
nur. 

Vergi beyannmesinin posta ile gönderilmesi: 

MADDE 27. — Beyannamenin posta ile gön
derilmesi halinde de tahakkuk fişi kesilir. Bu 
takdirde, tahakkuk fişinin mükellefe verilecek 
nüshası, kapalı bir zarf içinde, mükellefin beyan
namede gösterdiği adrese gönderilir ve fişin dai
rede kalan nüshasına posta zimmet defterinin ta
rih ve numarası işaret olunur. 

Tahakkuk fişinin postaya verilmesi, mükelle- • 
fe tevdi hükmündedir. 

ikinci Bölüm 

îkmalen ve resen tarhiyat 

îkmalen vergi tarhı: 

MADDE 28. — Îkmalen vergi tarhı, her ne 
şekilde olursa olsun, bir vergi tarhedildikten son
ra bu vergiye mütaallik olarak meydana çıkan 
ve maddi delillere veya kanuni ölçülere dayanı
larak miktarı tesbit olunan bir matrah veya mat
rah faikı üzerinden alınacak verginin tarhedil-
mcsidir. 

Resen vergi tarhı: 

MADDE 29. — İtesen vergi tarhı, vergi mat
rahının tamamen veya kısmen maddi delillere 
dayanılarak tesbitine imkân bulunmıyan hallerde, 
idare namına «Takdir komisyonları» tarafından 
takdir edilecek matrah veya matrah kısmı üze
rinden vergi tarholunmasıdır. 

Aşağıdaki hallerin herhangi birinin bulunması 
halinde, maddi delillerin mevcut olmadığı ka
bul edilir: 

1. Vergi beyanı müddeti içinde yapılmamış 
olursa; 

2. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan 
defterlerin hepsi veya bir kısmı tutulmamış olur
sa, veya herhangi bir sebepten dolayı ibraz edil
mezse; 

3. Defter kayıtları ve bu kayıtlarla ilgili ve
sikalar, sıhhatli bir vergi tetkikinin yapılmasına, 
vergi matrahının doğru ve kesin olarak tesbitine 
imkân vermiyecek derecede noksan, usulsüz veya 
karışık olursa, 

Takdir kararı: 

MADDE 30. — İdare namına «Takdir Ko
misyonunca» tâyin olunan matrah veya matrah 
kısmı «Takdir kararına> bağlanır. 

Takdir kararları Komisyonun reis ve azaları 
tarafından imzalanır. 

Takdir kararlarında aşağıda yazılı malûmat 
bulunur : 

1. Kararın sıra numarası; 
2. Kararın tarihi; 
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üçüncü bolüm 3. Hâdise ile ilgili mükellefin soyadı ve adı 

(Yahut unvanı); 
4. Mükellefin açık adresi; 
5. Takdirin taallûk ettiği vergi; 
6. Takdirin tallûk ettiği vergilendirme 

devresi; 
7. Takdir edilen matrah; 
8. Takdirin müstenidatı ve takdir hakkın

da İzahat. 

Takdir kararlarının tevdii: 

MADDE 31. — Takdr kararları komisyonca 
imza mukabilinde vergi dairesine tevdi olunur. 

Resen tarhiyatta mahsup : 

MADDE 32. — Resen takdir olunan matrah 
mükellef tarafından bildirilen matrahtan fazla 
değilse resen vergi tarhedilmez, fazla ise sadece 
aradaki fark üzerinden vergi tarholunur. 

MADDE 33. — îkmalen ve resen tarhedilen 
vergiler «ihbarname» ile tebliğ olunur. Nevi ve 
doğuşu ayrı olan vergiler için ayrı ihbarname 
kullanılır. 

İhbarnamenin muhteviyatı : 

MADDE 34. — İhbarname aşağıda yazılı 
malûmatı ihtiva eder : 

1. İhbarnamenin sıra numarası; 
2. İhbarnamenin tanzim tarihi; 
3. Verginin nevi; 
4. Mükellefin soyadı, adı (Tüzel kişilerde 

unvanı) ; 
5. Mükellefin açık adresi; 
6. Vergilendirme devresi; 
7. Verginin matrahı; 
8. Verginin sureti hesabı; 
9. Verginin mikdarı; 

10. Kısa ve açık bir ifade ile ikmalen veya 
resen vergi tarhını icabettiren sebepler; 

11. İtiraz müddeti; 
12. İtiraz şekli. 
Resen takdir Komisyonunun kararı üzerine 

yapılan tarhiyatta kararın bir sureti ihbarna
meye raptolunur. 

Tahrire müstenit tarhiyat 

Tahrire göre vergi tarhı : 

MADDE 35. — Tahrire göre vergi tarhı, vergi
nin tahrir usulü ile tesbit edilen matrahlar üze
rinden hesaplanmasıdır. 

Tahrir ihbarnamesi : 

• MADDE 36. — Tahrir usulü ile tesbit edilen 
matrahlar, vergi dairesi tarafından «Tahrir ih
barnamesi» ile mükelleflere tebliğ olunur. 

İhbarnamenin muhteviyatı: 

MADDE 37. — Tahrir ihbarnamesi aşağıda 
yazılı malûmatı ihtiva eder : 

1. İhbarnamenin sıra numarası; 
2. İhbarnamenin tanzim tarihi; 
3. Verginin nevi; 
4. Mükellefin soyadı ve adı (Tüzel kişilerde 

unvanı); 
5. Mükellefin açık adresi; 
6. Bina veya arazinin mevkii (Mahalle ve

ya köy, sokak ve kapı numarası); 
7. Bina veya arazinin nevi, büyüklüğü, ge-

nişliği 
8. 
9. 

met; 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

> 
Bina veya arazinin tahrir numarası; 
Tahmin olunan gayrisâfi irat veya kıy-

Gayrisâfi irada göre bulunan safi irat; 
Verginin nispeti; 
Verginin miktarı; 
İtiraz müddeti; 
İtiraz şekli 

Tekâlif cetveli : 

MADDE 38. — Tahrire müstenit tarhiyat
ta senelik vergiler, vergi dairesince mahalle ve 
köy itibariyle doldurulan tekâlif cetvellerinde 
gösterilir. 

Tekâlif cetvellerinde aşağıdaki malûmat bu
lunur : 

1. Mükellefin soyadı ve adı (Tüzel kişilerde 
unvanı) ; 

2. Mükelleflerin adresleri; 
3. Binaların katîleşen gayrisâfi iradı, ara-

| zinin katîleşen kıymeti (Aynı mükellefe ait 
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binaların iradı ve arazinin kıymeti yekûnen 
gösterilir); 

4. Binaların safi iradı; 
5. Tahakkuk eden vergi; 

Dördüncü Bölüm 

Götürü masrafların iesbiti 

Götürü matrahlar: 

MADDE 39. — Vergi matrahlarına göre, 
götürü miktarları esas tutulan aşağıda yazılı 
matrahlar ile matrah unsurlarmm ve emsallerin 
tesbitinde bu fasılda yazılı usul caridir. 

1. Götürü ücretler, 
2. Götürü serbest meslek kazançları, 
3. Gündelik kazançlar, 
4. Asgari kâr hadleri. 

Tesbit usulü: 

MADDE 40. — Götürü matrahlarla asgari 
kâr hadleri, iş ve hizmet nevi ve gruplarına gö
re, Maliye Bakanlığınca tesbit olunur. Bu hu
susta: 

1. illerde defterdarlar, ilgili resmî daireler
den ve meslekî teşekküllerden mütalâa almak ve 
ayrıca yerinde tetkikler yaptırmak suretiyle 
edindikleri kanaate göre, bütün il dâhilinde tat-

. biki gereken götürü ücret, götürü serbest mes
lek kazancı, gündelik kazanç ve asgari kâr had
lerini muhtevi cetvelleri tanzim ederler. Bu cet
vellerde götürü ücretler gündelik ve 25 gün bir 
ay hesabiyle aylık, serbest meslek kazançları 
aylık ve senelik olarak gösterilir. 

2. Götürü ücret cetvellerinde, esnaf nezdin-
de ve hususi inşaatta çalışan işçiler «Sanatkâr 
işçiler» ve «Diğer işçiler» olmak üzere iki sınıfa 
ayrılır. Sanatkâr işçilerden maksat, küçük sanat 
ve hirfet erbabı nezdinde veya inşaat işlerinde 
usta ve kalfa vaziyetinde resen iş gören işçiler
dir, bunların dışında kalan işçiler «Diğer iğci
ler» sınıfına dâhil olur. 

3. Götürü ücret, meslekî kazanç ve günde
lik kazanç cetvellerinin tanziminde her iş ve hiz
met nevi, gurupu ve sınıfı için üç derece gö
zetilir. 

4. Defterdarlar tarafından yukarıki fıkra
larda yazılı esaslara göre hazırlanan cetveller, 
bunların tanziminde esas tutulan mütalâaname-

ler ve tetkik varakaları ile birlikte Maliye Bakan
lığına gönderilir. 

5. Maliye Bakanlığı cetveller üzerinde ge
rekli tetkik ve mukayeseleri, ve buna müsteniden 
lüzumlu gördüğü düzeltmeleri yaptıktan sonra, 
her il dâhilinde tatbik edilecek olan götürü üc
retleri götürü serbest meslek kazançlarını, 
gündelik kazançları ve asgari kâr hadlerini tâ
yin eder ve bunları ihtiva eden katı cetvelle
rin tasdikli nüshalarını alâkalı defterdarlıklara 
gönderir. 

Götürü matrahlara itiraz: 

MADDE 41. — Defterdarlar, götürü mat
rah ve asgarî kâr hadleri cetvellerinin bir nüs
hasını, bu hususta mütalâa vermiş olan mes
lekî teşekküllere ve belediyelere tebliğ eder. 

Meslekî teşekküller veya belediyeler Maliye 
Bakanlığının götürü matrah ve asgari kâr had
leri hakkındaki kararma karşı Danıştaya mü
racaat edebilirler. Bu müracaat tesbit edilen 
matrahlarla kâr hadlerinin tatbikini geciktir
mez. 

Yenileme: 

MADDE 42. — Götürü ücretler, götürü 
serbest meslek kazançları, gündelik kazançlar 
ve asgari kâr hadleri beş sene için tesbit edilir 
şu kadar ki, bunlarda ehemmiyetli değişiklik
ler vukubulduğu takdirde, bu müddeti bir se
neden az olmamak şartiyle kısaltmağa Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Tahrir usulü 

Birinci Bölüm 

Umumi esaslar 

Tarif: 

MADDE 43. —- Tahrir usulü, gayrimenkul-
lerden alman vergilere ait matrahların hususi 
komisyonlarca tahmin ve tesbit edilmesidir. 

Tahrir usulü, birlik itibariyle yopılan «umu
mi tahrir» ile «tadilâtı» ihtiva eder. 

(Bina ve arazi tahrirleri vergi matrahlarının 
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ve mükelleflerin tâyini için yapılır. Bu tahrir
lere müsteniden tasarruf iddia olunamaz). 

Umumi tahrir: 

MADDE 44. — Umumi tahrir, bir kaza da
hilindeki bütün binaların veya bütün arazinin 
yazılarak, binalarda gayrisâfi iratların, ara
zide kıymetlerin yeniden tahmin edilmesidir. 

Tadilât: 

MADDE 45. — Tadilât, iki umumi tahrir 
arasında, bu kanunda yazılı sebeplerden do
layı binaların gayrisâfi iratlarında ve arazinin 
kıymetlerinde vukua gelen değişiklikler tesbit 
edilerek, yeni irat veya kıymetin tahmin edil
mesidir. 

Tahrir varakası: 

MADDE 46. — Tahrir muameleleri «tahrir 
varakası» üzerinden tesbit edilir. 

Tahrir varakası, bina ve arazi için tahmin 
olunan irat ve kıymetlerin zaptına mahsus ve
sikadır. 

Tahrir varakası, umumi tahriri veya tadi
lâtı yapan komisyon tarafından tanzim edilerek 
imzalanır. 

Tahrir varakasının muhteviyatı: 

MADDE 47. — Tahrir varakası aşağıda ya
zılı malûmatı ihtiva eder: 

1. Bina veya arazinin bulunduğu şehir, ka
saba veya köy ile mahalle; 

2. Bina veya arazinin tahrir numarası; 
3. Mükellefin (müşterek mülkiyet halinde 

sahiplerin) soyadı ve adı (tüzelkişilerde unva
nı); 

4. Mükellefin ikametgâh adresi; 
5. Müşterek mülkiyet halinde sahiplerin

den herbirinin şayi hissesi; 
6. Bina veya arazinin mevkii veya semti, 

sokak veya meydan ismi, hususi ve maruf bir 
adı varsa bu isim; 

7. Kapı numarası; 
8. înşaat nevi (beton, kârgir, ahşap, bağ

dadi, kerpiç, dolma v. s.); 
9. İstimal tarzı; 

10. Binanın büyüklüğü, dahilî taksimatı 
ve mütemmimatı, arazinin genişliği; 

11. Değirmen, fabrika ve imalâthanelerde, 
içlerindeki sabit istihsal tesisatının nev'i ve 
miktarı; 

12. Tahmin edilen gayrisâfi irat veya kıy
met ve tahmin sureti; 

13. Tanzim tarihi. 

Vergi dairesine tevdi: 

MADDE 48. — Tahrir varakaları, tahrir 
veya tadilât komisyonu tarafından imza muka
bilinde vergi dairesine verilir. 

İkinci Bölüm 

Umumi tahrir. 

Umumi tahrir kararı: 

MADDE 49. — Bir kazada tahrir yapılması
na Maliye Bakanı karar verir. 

Tahrir karan kaza merkezinde çıkan gaze
telerle, gazete çıkmıyan yerlerde mûtat vasıta
larla ilân edilir. Tahrir muamelelerine karann 
ilânından sonra başlanır. 

Çalışma plânı: 

MADDE 50. — Tahrir koisyonlan kurulur 
kurulmaz, mahallin en büyük mülkiye memuru 
ile en büyük malmemuru müştereken bir çalış
ma plânı tanzim ederler, ve bu plânda «tahrir 
mıntıkalarını» ve «tahrir sırasını» gösterirler. 

Her tahrir mıntıkasına bir komisyon tarafın
dan bir sene içinde tahriri mümkün olacak ma
halle ve köy ayrılır. 

Tahrire başlama: 

MADDE 51. — Her tahrir mıntıkasında tah
rire başlanmazdan enaz üç gün evvel, tahrir ko
misyonu reisi tahririn hangi gün başlıyacağını 
şehir ve kasabalarda belediye reisine, köylerde 
ihtiyar meclisine yazı ile bildirilir. 

Bu ihbar belediye reisi veya ihtiyar meclisi 
tarafından gazete çıkan yerlerde gazetelerle neş
redilmek, lâzımgelen yerlere ilânlar asılmak su
retiyle ve aynca mûtat vasıtalarla derhal ilân 
edilir. 

Birlik: 

MADDE 52 —- Umumi tahrirde her şehir, ka-
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saba ve koy bir birliktir. Nüfusu 40 000 den faz
la olan şehirleri valiler en çok üç birliğe ayıra
bilirler. İstanbul belediye hududu dahilindeki 
kazalar müstakil birer birliktir. 

Müstakil çiftlikler ve her hangi bir birliğe bağ
lı olmıyan mahaller, münasebetlerine göre kendi
lerine en yakın olan birliklerden birine bağlanır. 

,,, 
'""•Thrir cetveli: 

MADDE 53. — Umumi tahrirlerde, bir ma
halle veya köyün tahriri bittikten sonra, komis
yonca tahrir varakaları üzerinden mahalle veya 
köyün tahrir cetveli doldurulur ve komisyon re
isi ve azaları tarafından imzalanır. 

Tahrir cetvelinde aşağıdaki malûmat bulu
nur: 

1. Tahrir cetvelinin taalluk ettiği mahalle
nin veya köyün adı; 

2. Tahrir cetvelinin sıra numarası; 
3. Tahrir numarası; 
4. Sokak veya meydan, arazide ayrıca meş

hur semt ismi; 
5. Kapı numarası; 
6. Bina veya arazinin nevi ve istimal tarzı; 
7. Arazinin büyüklüğü ve hudutları; 
8. Tahmin olunan gayrisâfi irat veya kıymet; 
9. Mükelefin veya mükelleflerin soyadı ve 

adı (tüzel kişilerde: unvanı); 
10. Mükellefin veya mükelleflerin ikamet

gâh adresi. 

Tahrir cetvellerinin tevdii : 

MADDE 54. — Tahrir cetvelleri, komisyon 
tarafından, tahrir varakaları ile aynı zamanda 
ve imza mukabilinde vergi dairesine verilir. 

Tahrir neticelerinin tatbiki : 

MADDE 55. — Bir birliğin umumi tahrir 
neticeleri, itiraz tetkiklerinin bitmesini takibe-
den malî yıldan itibaren tatbik olunur. 

Birliğe ait itiraz muamelelerinin bittiği ve 
yeni tahrir neticelerinin tatbik edileceği Maliye 
Bakanlığınca ilân edilir. 

Yenileme : 

MADDE 56. — Bu kanuna göre yapılacak 
umumi tahrirler her on senede bir tekrar edi
lir. 

(S . Say 

Ancak, tahrir kayıtları yanan veya sair se
beplerle mahvolan yerlerde bu müddet beklen
meksizin yeniden tahrir yapılabilir. Bu suretle 
tahririn yenilenmesine Maliye Bakanı karar ve
rir. 

üçüncü Bölüm 

Tadüâi 

Tadilât sebepleri : 

MADDE 57. — Aşağıdaki hallerde binala
rın gayrisâfi iratları ve arazinin kıymetleri ta
dilât yolu ile tahmin ve yeniden tesbit edilir : 

1. Herhangi devamlı bir sebep yüzünden 
Bina gayrisâfi iratlarının % 15, Arazi kıymet
lerinin % 20 nispetinde artması veya eksilmesi; 

2. Bina veya arazinin umumi tahririnde 
unutularak mektum kalmış olması; 

3. Yeni bina inşa edilmesi (mevcut binala
ra yapılan ilâveler yeni inşaat hükmündedir). 

4. Mevcut bir binanın yanması, yıkılması 
suretiyle veya sair sebeplerle tamamen veya 
kısmen harap olması; 

5. Bir binanın istimal tarzının değiştiril
mesi (kalp ve ifrağ); 

6. Arazinin hal ve heyetinde değişiklik ol
ması; 

7. Daimi istisna hükümlerinden faydalanan 
ve irat veya kıymeti bulunmıyan bir bina veya 
arazinin müstesnalıktan çıkması; 

8. Bir bina veya arazinin sahipleri arasında 
resmen ifraz edilmesi. 

Arazi hal ve heyetinde değişiklik: 

MADDE 58. — Aşağıdaki haller arazinin hal 
ve heyetinde değişikliği ifade eder: 

1. Arazinin fidanlandırılması veya meyvalı, 
meyvasız ağaçlandırılması, bağ haline sokulması; 

2. Fidanlı kütüklü veya ağaçlı bir arazinin 
tarla haline getirilmesi veya girmesi; 

3. Ziraat edilen bir yerin tabiî âfet ve arıza 
yüzünden ziraate elverişsiz bir hale gelmesi; 

4. Ziraat edilmiyen bir yerin ziraate elve-
rilişi bir hale getirilmesi; 

5. Arazinin tamamen veya kısmen yola kal-
bedilmesi; üzerinde inşaat yapılması; 

6. Yukarıki hallere benziyen diğer değişik
liklerin vukuu; 
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Mevziî ve ferdî tadilât: 

MADDE 59. — Binaların gayrisâfi iratların
da, arazinin kıymetinde vukua gelen artış veya 
eksiliş dolayısiyle yapılacak tadilât mevziî veya 
ferdî olur. 

Bir şehir, kasaba veya köyün tamamında, ve
yahut bir mahalle, meydan veya sokağında kâin 
binalar ve arazi için yapılan tadiât mevziîdir, 
münferit mükelleflerin binaları veya arazisi için 
yapılan tadilât ferdîdir. 

Mevziî tadilât kararı: 

MADDE 60. — Mevziî tadilât yapılabilmesi 
için: ş: 

1. Bir veya birkaç mükellefin, veyahut vergi 
dairesinin tadil talebinde bulunması; 

2. Şehir ve kasabalardaki tadilât için bele
diye encümeninin, köylerdekiler için köy ihtiyar 
meclisinin tanzim edeceği mazbata üzerine vilâ
yet idare heyetinin tadilât yapılmasına karar 
vermesi; 

3. Yapılacak tadilât şehir, kasaba veya kö
yün tamamına şâmil bulunduğu takdirde, ayrıca 
Maliye Bakanlığından mezuniyet alınması şarttır. 

Ferdî tadilât talebi: 

MADDE 61. — Ferdî tadilât yapılabilmesi 
için, alâkalı mükellefin binası veya arazisi için 
tadilât talebinde bulunması şarttır ve kâfidir. 

Vergi daireleri ferdî tadilât talebinde bulu
namazlar. 

Diğer tadilât: 

MADDE 62. — Mevziî ve ferdî tadilât dışın
daki hallerde tadilât, ya mükellefin veya yokla
ma neticelerine göre vergi dairesinin talebi üze
rine yapılir. 

îfraz: 

MADDE 63. — Bir bina veya arazinin sa
hipleri arasında resmen ifraz edilmesi dolayısiy
le yapılan tadilâtta, binanın gayrisâfi iradı ve 
arazinin kıymeti, yeniden tahmin edilmeyip, 
mevcut irat veya kıymet müfrez parçalar ara
lında taksim olunur. 

Tadilât neticelerinin tatbiki: 

MADDE 64 — Tadilât neticelen, tadilât 
talebinin yapıldığı seneyi takip eden malî yıldan 
itibaren tatbik olunur. 

Şukadar ki, tadilât yolu ile tesbit olunacak 
irat veya kıymetler senesi içinde alınacak bir 
vergi ile ilgili bulunursa, tadilât neticeleri yu-
kaı-ıki hükme bakılmaksızın nazara alınır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM: 

Takdir ve Tahrir Komisyonları 

Birinci bölüm 

Takdir komisyonu 

Kuruluş : 

MADDE 65. — Takdir komisyonu mahallin 
en büyük malmemurunun veyahut tevkil edece
ği memurun reisliği altında ilgili vergi dairesi
nin salahiyetli bir memurundan ve müntahap 
iki azadan terekküp eder. 

Servet takdiri ile vazifeli komisyonlar, ma
hallin en büyük malmemurunun veya tevkil 
edeceği memurun reisliği altında iki müntahap 
azadan terekküp eder. 

Takdir komisyonları daimî veya muvakkat 
olurlar. Daimî komisyonların nerelerde kurula
cağını Maliye Bakanı tâyin eder. 

Daimî Komisyon bulunmıyan yerlerde tak
dir işleri muvakkat komisyonlar tarafından gö
rülür. 

Müntehap âza : 

MADDE 66. — Müntahap âza mükelleflerin 
mensup olduğu meslekî teşekküllerce, meslekî 
teşekkül olmıyan yerlerde belediyelerce; esrvet 
takdir komisyonlarının azaları ticaret odaları, 
ticaret odası bulunmıyan yerlerde belediyelerce 
kendi azaları arasından veya hariçten seçilir. 

Meslekî teşekküller, takdir komisyonu rei
sinin yazılı talebi üzerine en geç bir ay içinde 
iki asli ve iki yedek âza seçmeğe mecburdurlar. 
Bu mecburiyet zamanında yerine getirilmezse 
azalar mahallin en büyük mülkiye (tmiri tara
fından seçilir. 

Komisyon toplantılarına mükellefin sınıf ve-
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ya meslek bakımından bağlı veya alâkalı oldu
ğu mesleki teşekkülce seçilen âza iştirak eder. 

Komisyonunun vazifeleri : 

MADDE 67. — Takdir Komisyonunun vazi
feleri şunlardır : 

a) Yetkili makamlardan istenilen matrah 
ve servet takdirlerini yapmak, 

b) Vergi kanunlarında yazılı fiyat, ücret 
veya sair matrah ve kıymetleri takdir etmek 
(bu gibi takdirler de takdir kararına bağlanır). 

Takdir komisyonu bu vazifelerini ifa eder
ken takdir sebepleri bulunup bulunmadığını 
tetkik etmez. Yahıız hatalı gördüğü muamele
lerde, alâkalı vergi dairesini yazı ile ikaz etme
ğe mecburdur. 

Komisyonun salâhiyetleri : 

MADDE 68. — Takdir komisyonu 67 nci 
maddeledi vazifeleri dolayısiyle bu kanunda ya
zılı tetkik salâhiyetini haizdir. 

Servet takdiri ile vazifeli komisyonlar, vu
kuf .ehline müracaat edebilirler, sınai ve edebî 
mülkiyet haklarını, imtiyazları, madenleri, mü
cevheratı, eski eserleri ve sanat eserlerini de
ğerlemede vukuf ehline müracaat etmek mecbu
ridir. 

Beyana bağlılık : 

MADDE 69. — Mükellefin evvelce beyan et
tiği bir matraha taallûk eden takdir işlerinde, 
takdir olunan matrah mükellefin beyanından 
düşük olamaz. 

İkinci Bölüm 

Tahrir komisyonu 

Vazife ve kuruluş : 

MADDE 70. — Binlaarın ve arazinin umumi 
tahriri üçer kişilik « tahrir komsiyonları » tara
fından yapılır. Bu komisyonlar valilerce tâyin 
olunan bir zatın reisliği altında İki müntahap aza
dan terekküp eder. 

Her kazada, kazanın büyüklüğüne göre, lü
zumu kadar « tahrir komisyonu » kurulur. 

Valiler, tahrir komisyonlarına sıfat ve salâhi
yetlerini gösteren birer vesika verirler. Komis

yonlar gittikleri yerde bu vesikayı gezilip görü
lecek bina veya arazinin mutasarrıflarına veya 
bunları işgal edenlere göstermeğe mecburdurlar. 

Azaların seçilmesi .-

MADDE 71. — Tahrir komisyonlarının aza-
ları aşağıdaki şekilde seçilir. 

1. Azalardan biri, tahriri yapılacak yerin 
bağlı bulunduğu il umumi meclisince, bu meclis 
toplantı halinde değilse il encümenince umumi 
meclis azaları dışından seçilir. Bu azanın il hal
kından, ve tercihan tahriri yapılacak ilce halkın
dan, olması şarttır. 

2. Belediye hudutları içindeki yerlerin tahri
ri için ikinci azayı belediyeler, kendi azaları 
veya diğer hemşeriler arasından seçer. İstanbul 
Belediye hududu dahilindeki ilçelerde ikinci âza 
dahi umumi meclisçe kendi azaları dışından se
çilir. 

3. Köylerde yapılan tahrirlerde köy muh
tarı veya ihtiyar meclisince köy halkından seçi
lecek bir zat ikinci âza olarak tahrir komisyo
nuna girer. 

Tahrir komisyonlarına girecek azalar sayısın
ca ayrıca ve aynı usul dairesinde yedek âza da 
seçilir. 

Umumi meclisler ve belediyeler asli ve ye
dek azaları, umumi tahrir kararının ilânından 
en geç bir ay içinde seçmeğe ve bunların isimle
rini mahallin en büyük mülkiye memuruna bil
dirmeğe mecburdurlar. 

Salâhiyet: 

MADDE 72. — Tahrir komisyonları: 
1. iradı veya kıymeti tahmin edilecek bina

ları ve araziyi gezebilirler; 
2. Mükeleflerden ve kiracılardan gayrimen

kulun umumi vaziyeti, istimal tarzı, kira veya 
hasılat miktarı ve tahmine yarayacak sair lü
zumlu malûmatı istiyebilirler; 

3. Lüzumlu gördükleri malûmatı resmî da
irelerden (Belediyeler dâhil), muhtar ve ihtiyar 
meclislerinden, ticaret ve ziraat odaları gibi res
mî teşekküllerden, noterlerden ve bunlar gibi 
kimselerden istiyebilirler. 

Şukadar ki, binaların gezilmesi sarasında ko
misyon reis ve azaları ev halkının rahatsız edil
memesine dikkat etmeğe mecburdurlar. 
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Üçüncü Bölüm 

Tadilât komisyonları 

Vazife ve kuruluş: 

MADDE 73. — Gerek binalarda, gerek ara
zide tadilât üçer kişilik «Tadilât komisyonları» 
tarafmdan yapılır. 

Bu komisyonlar, mahallin en büyük mülkiye 
memurunun vergi dairesi âmiri olmıyan varidat 
memurları arasından seçeceği bir reis ile iki aza
dan teşekkül eder. 

Lüzum görülen yerlerde mütaaddit tadilât ko
misyonu kurulması caizdir. 

Azaların seçilmesi: 

MADDE 74. — Tadilât Komisyonuna girecek 
azalar aşağıdaki şekilde seçilir: 

1. Belediye hudutları içinde bulunan yerler 
için: azalardan biri belediye meclisince kendi 
azaları arasından, diğeri bina veya arazinin bu
lunduğu mahallerin ihtiyar heyeti tarafından 
seçilir; 

2. Köylerde köy muhtarı âza olarak komis
yona girer; diğer âza ihtiyar meclisince köy hal
kı arasından seçilir; 

Belediyeler, mahalle ve köy ihtiyar heyetleri, 
mahallin en büyük mülkiye memurununun yapa
cağı tebligattan itibaren en geç bir.ay içinde ta
dilât komisyonuna girecek asli azalarla yedek 
azaları seçmeğe ve bunların isimlerini en büyük 
mülkiye memuruna bildirmeğe mecburdurlar. 

Salâhiyet: 

MADDE 75. — Tahrir komisyonlarının haiz 
olduğu salâhiyetleri tadilât komisyonları da ha
izdirler. 

Dördüncü Bölüm 

Müşterek hükümler 

MADDE 76. - r Takdir, tahrir ve tadilât ko
misyonlarına memurların dışında seçilecek kimse
lerde aşağıdaki vasıflar aranır: 

1. Hüsnüahlâk sahibi olmak ve ikamet ettiği 
veya iş gördüğü muhitin emniyet ve itimadını 
kazanmış bulunmak; 

2. Amme hizmetlerinden memnu olmamak 
ve medeni haklardan ıskat edilmiş bulunmamak; 

3. Ağır hapis cezasına veya şeref ve haysi
yeti muhil bir suçtan dolayı hapis cezasına mah
kûm edilmiş olmamak; 

4. Vergi kaçakçılığından dolayı cezalandırıl
mış olmamak. 

5. Takdir komisyonlarına seçileceklerde ay
rıca : 30 yaşmı bitirmiş olmak, 

6. Tahrir ve tadilât komisyonlarına seçile
ceklerde ayrıca: mensup olduğu şehir veya kasa
banın iktisadi şartlarına ve emlâk işlerine Vukufu 
olmak, 

7. Arazi tahrirlerinde ayrıca: Ziraat işle
rinden anlamak, 

ı 
Yemin: 
MADDE 77. — Bu kısımda yazılı komisyon

lara seçilen reis ve azalar şehir ve kasabalarda 
idare heyeti, köylerde ihtiyar meclisi huzurunda 
aşağıda yazılı şekilde yemin ederler; 

«Komisyonda çalıştığım müddet zarfında tam 
mânasiyle vicdan ve kanaatim icaplarına tâbi ka
lacağıma. hiçbir sebep ve tesir altında adaletten 
ve doğruluktan ayrılmıyacağıma, gerek Devlet ge
rek mükellef hukukunu bir tutacağıma, ^akdir 
ve tahminlerde her hangi bir tarafa temayül su
retiyle vazifemi suiistimal etmiyeceğime namu
sum üzerine yemin ederim.» 

Nisap: 
MADDE 78. — Bu kısımda yazılı komisyon

lar tam mürettepleri ile toplanır ve mutlak ekse
riyetle karar verir. 

Reylerin eşitliği halinde reisin bulunduğu ta
raf tercih olunur. 

Devam: 
MADDE 79. — Komisyon toplantılarında her 

hangi bir sebeple olursa olsun bulunamıyacağı an
laşılan azanın yerine yedek aza davet olunur. 

. rüntahap azalardan, mücbir bir sebebe da
yanmaksızın, üç müteakip toplantıya gelmiyen-
ler müstafi sayılarak yerlerine yedek âza aslî âza 
olarak getirilir. 

Mücbir sebep veya mezuniyetle devam edemi
yecek olan aslî azaya yedek âaza vekâlet eder. 

Tahrir Komisyonunun reisi hastalık gibi müc
bir bir sebeple veya mezuniyetle vezifesine de
vam edemiyecek olursa, vilâyet umumi meclisin
ce seçilen âza reise vekâlet eder. 
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Varife müddeti: 

MADDE 80 — Tahrir komisyonları reis ve 
âzalarının vazifeleri, umumi tahrir bitineiye ka
dar devam eder. 

Takdir ve tadilât komisyonlarına seçilenlerin 
müddeti üç senedir; müddeti dolanların yeniden 
seçilmesi caizdir. 

ücretler : 

MADDE 81. — Tahrir Komisyonlarının re
islerine verilecek ücretler Maliye Bakanlığınca 
tesbit edilir. 

Takdir, tahrir ve tadilât komisyonlarına se
çilen diğer azalar fahrî olarak vazife görürler. 
Yalnız bunlara masraf karşılığı olarak bir 
ücret verilebilir. Bu ücretin mikdarını Maliye 
Bakanı tesbit eder. 

BEŞİNCİ KISIM 

Tebligat 

Birinci bölüm 

Tebliğ esasları ve muhataplar 

Tebliğ esasları: 

M A DE 82. — Tahakkuk fişinden maada, 
vergilendirme ile ilgili olup hüküm ifade eden 
bilûmum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen 
gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasiyle ilmü
haberleri taahhütlü olarak, adresleri bilinmi-
yenlere ilân yolu ile tebliğ edilir. 

Şukadar ki, ilgilinin kabul etmesi şartiyle, 
tebliğin alâkalı daire veya komisyonda yapıl
ması, caizdir. 

Tebliğ yapılacak kimseler : 

MADDE 83. •—. Tebligat mükelleflere, bun
ların kanuni temsilcilerine, vekillerine veya 
vergi suçlularına yapılır. 

Veli, vasi ve kayyumlara tebligat : 

MADDE 84. — Mükellef yerine geçen veli, 
vasi veya kayyum gibi vergi sorumlusu birden 
fazla olursa, tebligat bunlardan yalnız birine ya
pılabilir, 

Şayet tebliğin mevzuu olan işe ayrı bir va
si veya kayyum bakmakta ise, tebliğ bunlara 
yapılır. 

Vasıtalı tebligat : 

MADDE 85. — Kara, deniz ve hava eratına 
yapılacak tebliğler kıta komutanı veya mües
sese âmiri gibi en yakın mafevke yapılır. 

Ticaret gemilerinin tayfa ve müstahdemleri
ne yapılacak tebliğler o geminin süvarisine ve 
süvari bulunmadığı takdirde nöbette bulunan en 
büyük âmire yapılır. 

Mektep, hastane, cezaevi gibi umumi mü
esseselerde bulunanlara yapılacak tebliğler bu 
müeseseleri idare edenlere yapılır. 

Yabancı memlekette bulunanlara tebligat: 

MADDE 86. —- Yabancı bir memlekette bu
lunanlara yapılacak tebligat oradaki Türk kon
solosu veya siyasi memuru vasıtasiyle yapılır. 

Bu hükmün yabancı tabiiyetteki kişilere 
tatbiki, o memleket mevzuatının buna muhalif 
olmamasına veya iki Devlet arasında mütekabi
liyet esasına dayanan bir anlaşmanın bulunma
sına bağlıdır. 

Amme idare ve müesseselerine tebligat : 

MADDE 87. — Âmme idare ve müesseseleri
ne yapılacak tebligat, bu idare ve müessesele
rin en büyük âmirlerine veya bunların muavin
lerine yapılır. 

İkinci bölüm 

Posta ile tebliğ usulü 

Kapalı zarf esası : 

MADDE 88. — Posta ile tebliğde tebliğ edi
lecek vesika kapalı bir zarf içinde postaya 
verilir. Bunun için, şekilleri Maliye Bakanlı
ğınca tesbit edilen hususi zarflar kullanılır. 

Bilinen adreslere tebligat : 

MADDE 89. — Adresleri bilinen şahıslara 
gönderilen ve adresi bulunmadı diye geri gel-
miyen mektuplar, postaya tevdi tarihinden 
itibaren : 

a) Şehir (Belediye hududu içindeki yerler) 
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için bir hafta; 

b) Yakın yerler için iki hafta; 
e) Uzak yerler için bir ay. 
Geçtikten sonra tebliğ edilmiş sayılır. 
Şukadar ki, muhatap gönderilen mektubu 

yukarıda yazılı müddetlerden sonra aldığını tev
sik ederse, hakiki tebliğ tarihine itibar olunur. 

Bu kanıma göre yakın yerler, mahreç pos-
tahanesinin bulunduğu yerden tren veya vapur
la, bunlar yoksa araba veya hayvanla üç günde 
gidilebilen mahallerdir. 

Bilinen adresler : 

MADDE 90. — Bu kanuna göre bilinen ad
resler şunlardır : 

1. Mükellef tarafından işe başlamada bil
dirilen adresler; 

2. Adres değişikliğinde bildirilen adresler; 
3. işi bırakmada bildirilen adresler; 
4. Vergi beyannamelerinde bildirilen ad

resler; 
5. Yoklama fişinde tesbit edilen adresler; 
6. İtiraz ve Temyiz istidalarında ve cevap

larında gösterilen adresler; 
7. Salahiyetli memurlar tarafından bir za

bıtla tesbit edilen adresler (İlgilinin zabıtta im
zası bulunmak şartiyle); 

8. Bina ve Arazi Vergilerinde, Komisyonlar
ca tahrir varakalarında tesbit edilen adresler; 

Mektuppların gönderilmesinde bu adresler
den tarih itibariyle tebligatı yapacak makama en 
son olarak bildirilmiş veya bu makamca tesbit 
edilmiş, olanı nazarı itibare alınır. 

Tebliğ evrakının teslimi : 

MADDE 91. — Posta vasıtasiyle tebliğ edile
cek evrak, Posta İdaresince muhataplarına posta 
işlerinde cari hüküm ve usuller dairesinde tes
lim edilir. 

Üçünoü Bölüm 

îlân yoUyle tebliğ usulü 

Tebligatın ilânla yapılacağı haller: 

MADDE 92. — Aşağıda yazılı hallerde teb
liğ yoliyle yapılır : 

1. Muhatabın adresi hiç bilinmezse; 

2. Muhatabın bilinen adresi yanlış veya de
ğişmiş olur ve bu yüzden gönderilmiş olan mektup 
geri gelirse; 

3. Başkaca sebeplerden dolayı posta ile teb
liğ yapılmasına imkân bulunmazsa; 

4. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebli
gat yapılmasına imkân bulunmazsa; 

Tebligatta ilân şekli : 

MADDE 93. —• İlân aşağıda yazılı şekillerde 
yapılır: 

1. İlân o mahalde çıkan ve ilân kabul eden 
günlük bir veya daha fazla gazetede neşrolunur, 
gazete eıkmıyan yerlerde mûtat vasıtalarla ya
pılır. 

2. İlân yazısı tebliğ yapan dairenin ilân kon
mağa mahsus mahilline asılır. 

3. İstanbul dışındaki yerlerden yapılan teb
liğin mevzuu 10 000 lirayı aşan bir vergiye ve
ya vergi cezasına taallûk ettiği takdirde, ilân 
ayrıca Ankara ve Istanbulda çıkan birer ga
zetede neşerdilir. 

İlânın muhteviyatı: 

.MADDE 94. — İlânlarda tebliğin taalluk et
tiği vergiler gösterilmek suretiyle, isimleri (Tü
zel kişilerde unvanları) yazılı muhataplara aşağı
daki hususlar ihtar olunur1. 

1. îlân tarihinden itibaren 15 gün içinde 
ilânı yapan makama bizzat müraeaat etmeleri 
veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık 
adreslerini bildirmeleri, 

2. Kendilerine müddetle kayıtlı resmî tebli
gat yapılacağı, 

İlânın neticeleri: 

MADDE 95. — İlân üzerine bizzat müracaat 
edenlere yerinde, adres bildirenlere ise posta 
ile tebligat yapılır. 

Posta ile yapılan tebligatta, bildirilen adrese 
yazılı mektubun ilmühaberli taahhütlü olarak 
postaya verilmesi, tebliğ yerine geçer. 

İlân tarihinden itibaren 15 gün içinde ne 
vergi dairesine müracaat edilmiş ne de adres 
bildirilmiş olmadığı takdirde, 15 nci günün so-
nımda tebliğ yapümiş sayılır. 
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Dördüncü Bölüm 

Tebligata ait muhtelif hükümler 

Memur vasıtasiyle tebligat: 

MADDE 96. — Posta ile tebligat yapılması 
müşkül veya faydasız görülen hal ve yerlerde, 
veyahut hususi veya müstacel hallerde, Maliye 
Bakanı tebligatı posta yerine memur vasıtasiyle 
yaptırmağa mezundur. 

Bu takdirde Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 123 ncü maddesi hariç olmak üzere, 
tebligata ait hükümleri tatbik olunur. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 123 
ncü maddesine temas eden hallerde tebligat ilân 
yoliyle yapılır. 

Hatalı tebligat: 

MADDE 97. — Tebliğ olunan vesikalar, esasa 
müessir olmayan şekil hatalarından dolayı huku
ki kıymetlerini kaybetmezler; yalnız vergi ih
barı ile alâkalı vesikalarda mükellefin isminin, 
verginin nevi veya miktarının hiç yazılmamış ol
ması veyahut bu vesikaların vazifeli bir ma
kam tarafından tanzim edilmemiş bulunması ve
sikayı hükümsüz kılar. 

Tebliğ yerine geç*en maumeleler: 

. MADDE 98. — Hususi vergi kanunlarında 
verginin tarhına bağlı olarak tebliğ yerine geçen 
muameleler hakkındaki hükümler mahfuzdur. 

Bina ve arazi vergilerine ait senelik tarhiyat 
tekâlif cetvellerinin malî yıldan evvel gelen Ka
sım ayında mahalle ve köylerin münasip yerle
rine asılması suretiyle tebliğ olunur. 

ALTINCI KISIM | 

Vergi alacağının kalkması 

! 

Birinci Bölüm 

ödeme 
1 

Verginin ödeneceği daire: ' 

MADDE 99. — Vergi borcu, mükellefin bu j 
bakımdan bağlı olduğu vergi dairesine ödenir. j 

Mükellef, vergi borcunu vergi dairesinin bu- ' 

lunduğu belediye hudutlarının dışındaki vergi 
dairelerine de yatırabilir. Bu takdirde ödemenin 
hangi vergi dairesi hesabına yapıldığının bildi
rilmesi şarttır. 

ödeme zamanı: 

MADD^B 100. — Vergi, hususi kanunlarında 
gösterilen müddetler içinde ödenir. 

ödeme müddetinin son günü verginin vâdesi 
tarihidir. 

Hususi ödeme zamanları : 

MADDE 101. — İşi bırakma veya ölüm halin
de tarhedilmesi gereken vergiler, tahakkuk ettik
leri tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. İşi 
bırakma veya ölen mükellefin tahakkuk etmiş di
ğer vergileri de, taksit kaydına bakılmaksızın, 
aynı müddet içinde alınır. 

îkmalen veya resen tarholunan vergiler taksit 
zamanlarmdan evvel tahakkuk etmişse, bu müd
detler içinde; her ne suretle olursa olsun taksit 
müddetlerinden sonra tahakkuk eden vergilerin 
müddeti geçen taksitleri, tahakkuk tarihinden iti
baren bir ay içinde ödenir. 

İkinci Bölüm 

Zamanaşımı ve terkin 

Zamanaşımının mahiyeti: 

MADDE 102. — Zamanaşımı, müddet geçme
si suretiyle vergi alacağının kalkmasıdır. 

Zamanaşımı, mükellefin bu hususta bir mü
racaatı olup olmadığına bakılmaksızın hüküm ifa
de eder. 

Zamanaşımından sonra mükelleftten vergi 
j aranamaz, mükellefin yapacağı vergi ödemele

ri kabul olunmaz. 

1 Zamanaşımından sonra mükelleften vergi 

MADDE 103. — Vergi alacağının doğduğu 
takvim yılını takip eden yıldan itibaren aşağı
da yazılı müddetler içinde tarh ve tebliğ edil-

i miyen vergiler zamanaşımına uğrar: 
1. Gelir, hasılat ve servet vergilerinde (bi-

j na, arazi ve işletme vergileri dâhil) • Beş yıl; 
i 2. Tedavül ve istihlâk vergilerinde: Üç yıl; 
i 3. Kaçakçılık halinde: Alelıtlak beş yıl; 
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Zamanaşımı müddetinin hesabında, tebliğ 

tarihi yerine: 
1. Posta ile yapılan tebligatta, - mektup 

geri gelse bile - tarh vesikasının postaya tevdi 
edildiği; 

2. tlân yolu ile yapılan tebligatta, ilânın 
yapıldığı 

tarih esas tutulur. 

Verginin affı: 

MADDE 104. — Yangın, deprem, sel ve 
su basması gibi afetler yüzünden varlıklarının 
mühim bir kısmını kaybeden mükelleflerin afe
tin vukuu tarihinde mevcut vergi borçları ve 
vergi cezaları Maliye Bakanı tarafından, idari 
tahkikat ile tesbit edilen zarar derecesine göre, 
tamamen veya kısmen terkin edilebilir. 

Üçüncü Bölüm 
Vergi hatalarım düzeltme 

Vergi hatası: 

MADDE 105. — Vergi hatası, vergiye mü-
taallik hesaplarda veya vergilendirmede yapı
lan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya ek
sik vergi istenmesi veya alınmasıdır. 

Hesap hataları: 

MADDE 106. — Hesap hataları şunlardır: 
1. Matrah hataları: Beyanname, tahak

kuk fişi, ihbarname, karar vesaire gibi vergi
lendirme ile alâkalı vesikalarda matraha ait 
rakamların ve tenzilâtların eksik veya fazla 
gösterilmiş veya hesaplanmış, olmasıdır. 

2. Vergi miktarında hatalar: Vergi nispet 
ve tarifelerinin yanlış tatbik edilmesi, vergi
lendirme ile ilgili vesikalarda verginin eksik 
veya fazla hesaplanmış veya gösterilmiş olma
sıdır ; 

o. Verginin mükerrer olması: Aynı Vergi 
Kanununun tatbikmda, muayyen bir vergilen
dirme devresi çin aynı matrah üzerinden bir 
defadan fazla vergi istenmesi veya alınmasıdır. 
Tarholunan verginin taksitle ödenmesi verginin 
bir defadan fazla alındığını ifade etmez. 

Vergilendirme hataları: 

MADDE 107, — Vergilendirme hataları şun

lardır : 
1. Mükellefin şahsında hata: Bir verginin 

asıl borçlusu yerine başka bir kişiden istenmesi 
veya alınmasıdır. 

2. Mükellefiyette hata: Açık olarak vergi
ye tâbi olmıyan veya vergiden muaf bulunan 
kimselerden vergi istenmesi veya alınmasıdır. 

3. Mevzuda hata: Açık olarak vergiye tâ
bi bulunraıyan veya vergiden istisna edilmiş 
olan madde veya kıymetler üzerinden vergi he-
saplanmasıdır. 

4. Vergilendirme veya muafiyet devresin
de hata: Aradan verginin taallûk ettiği vergi
lendirme devresinin yanlış gösterilmesi veya 
müddet itibariyle eksik veya fazla hesaplanmış 
olmasıdır. 

Hataların meydana çıkarılması: 

MADDE 108. — Vergi hataları şu yollarla 
meydana çıkarılabilir: 

1. ilgili memurun hatayı bulması veya gör
mesi ile; 

2. Üst memurların yaptıkları tetkikler ne
ticesinde hatanın görülmesi ile; 

3. Hatanın teftiş sırasında meydana çıka
rılması ile; 

4. Hatanın hesap tetkiki sırasında meydana 
çıkarılması ile; 

5. Mükellefin müracatı ile. 

Düzeltme yetkisi: 

MADDE 109. — Vergi hatalarının düzeltil
mesine, ilgili vergi dairesinin âmiri karar 
verir. 

Vergi hataları düzeltme fişine müsteniden 
düzeltilir ve hata tahakkuk eden bir vergide 
mükellef aleyhine yapılmışsa, fazla vergi aynı 
fişe müsteniden terkin olunur. 

Düzeltme fişinin bir nüshası ihbarname yeri
ne mükellefe tebliğ edilir. 

Resen düzeltme: 

MADDE 110. — idarece tereddüt edilmiyen 
açık ve mutlak vergi hataları resen düzeltilir. 
Kendi aleyhlerine düzeltme yapılan kimselerin 
düzeltmiye itiraz etmek hakları mahfuzdur. -
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Düzeltme talebi: 

MADDE 111. — Vergi muamelelerinde aleyh
lerine hata yapılmış olanlar hatanın düzeltme
sini yazı ile istiyebilirler. 

Düzeltme talepleri 357 nci maddede yazılı 
itiraz istidaları şeklinde tanzim olunur ve vergi 
dairesine verilir. 

Bunların posta ile taahhütlü olarak gönderil
mesi caizdir. 

Düzeltme talebinin tetkiki: 

MADDE 112. — Vergi dairesi düzeltme tale
bini, kendi mütalâasını da ilâve ederek, düzelt
me merciine gönderir. 

Düzeltme mercii talebi yerinde gördüğü tak
dirde, düzeltmenin yapılmasını emreder; yerinde 
görmediği takdirde, keyfiyet düzeltmeyi istiyene 
yazı ile tebliğ olunur. 

Düzeltme taleplerinin müracaattan itibaren 
bir ay içinde tetkik olunarak karara bağlanması 
ve neticenin talepte bulunana bu müddet içinde 
tebliğ olunması lâzımdır. 

İtiraz müddeti içinde düzeltme talebinde bu
lunanların bu talepleri reddolunduğu takdirde, 
düzeltme talebi itiraz istidası yerine geçer. 

Bu takdirde itiraz hükümleri tatbik edilir. 

Şikâyet voliyle müracaat: 

MADDE 113. — İtiraz müddeti geçtikten 
sonra düzeltme istiyenlerden talepleri reddolu-
nanlar; bu hususun kendilerine tebliğinden itiba
ren bir ay içinde şikâyet yoliyle Maliye Bakan
lığına müracaat edebilirler. 

Düzeltmenin şümulü: 

MADDE 114. — itiraz veya Temyiz Komis
yonlarından geçmiş olan muamelelerde vergi ha
taları bulunduğu takdirde, bu hatalar Komisyon 
kararları katîleşmiş olsa bile, evvelki maddelerde 
yazılı usul dairesinde düzeltilebilir. Şu kadar ki, 
düzeltmenin yapılabilmesi için, hatalar hakkın
da sözü geçen komisyonlar tarafından bir karar 
verilmemiş olması şarttır. 

Düzeltmede zamanaşımı: 

MADDE 115. —• Zamanaşımı dolduktan son
ra meydana çıkarılan vergi hataları düzeltilmez. 

YEDİNCİ KISIM 

Yoklama ve tetkik 

Birinci bölüm 

Yoklama 

Maksat : 

MADDE 116. — Yoklamadan maksat mükel
lefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi hâdiseleri 
vo mevzuları araştırmak ve tesbit etmektir. 

Yoklamaya yetkililer : 

MADDE 117. — Yoklama : 
1. Vergi dairesi âmirleri, 
2. Yoklama memurları ; 
3. Yetkili makamlar tarafından yoklama işiy

le görevlendirilenler; 
4. Vergi tetkikına yetkili olanlar; 
Tarafından yapılır. 

Hüviyet ibrazı mecburiyeti : 

MADDE 118. — Yoklama yapanların elinde 
yoklama yetkilerini gösteren resmî bir vesika bu
lunur. 

Yoklamacılar yoklama yaparken bu vesikayı, 
kendilerinden sorulmasa bile, nezdinde yoklama 
yapılan kimseye gösterirler. 

Memuriyete ait hüviyet cüzdanları vesika ye
rine geçer. 

Toplu yoklamalarda kolbaşının vesikayı ibraz 
etmesi kâfidir. 

Yoklama zamanı : 

MADDE 119. — Yoklama devamlı olarak ya
pılır ve zamanla mukayyet değildir. 

Yoklamanın ne zaman yapılacağı alâkalıya 
haber verilmez. 

Yoklama fişi J 
* 
MADDE 120. — Yoklama neticeleri* zabıt va

rakası mahiyetinde olan < yoklama fişine » geçi
rilir. 

Bu fişler yoklama yerinde iki nüsha tanzim 
olunarak tarihlenir ve yoklamacı ile nezdinde yok
lama yapılan kimse, bu kimse hazır değilse ada
mı tarafmdan imzalanır. 
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îmtina halinde keyfiyet fişe dercolunur, ve I 
yoklama fişi polis, jandarma, bekçi, muhtar 
veya ihtiyar meclisi âzasından veya komşulardan 
birine imzalattırılır. ı 

Yoklama neticelerinin bildirilmesi: 

MADDE 121. — Yoklama fişlerinin birinci I 
nüshası yoklamaya tâbi olan şahsa veya adamına 
verilir, veyahut yoklama yapılan yerde bırakı
lır ve keyfiyet fişe dercedilir. 

Yoklama fişinin verilmesi veya yerinde bıra
kılması yoklama neticelerinin bildirilmesi hük
mündedir. 

Vergi karnesi alanlar nezdinde yapılan yok
lamalar ayrıca bu karneye işaret olunur. 

Yoklama fişlerinin ikinci nüshaları vergi da
iresine tevdi edilir. 

I 
Toplu yoklama: I 

MADDE 122. — Vergi tatbikatının ieabettir-
diği hallerde münferit fiş yerine yoklama eet-
velerinin kullanılması ve neticelerin toplu olarak 
bu cetvellerde gösterilmesi caizdir. 

Yoklama cetvellerinin kullanılacağı halleri 
Maliye Bakanı tâyin eder. j 

Yoklama cetveli kullanılan hallerde ihtilaflı ! 
hâdiseler yoklama fişi mahiyetinde ayrı bir za
bıt varakası ile tesbit olunur. 

İkinci Bölüm 

Vergi tetkikleri 

Maksat: | 

MADDE 123. — Vergi tetkikından mak- • 
sat defter ve hesaba müsteniden ödenmesi lâzım-
gelen vergilerin doğruluğunu araştırmak, tes
bit etmek ve sağlamaktır. 

Tetkika yetkililer: j 

MADDE 124. — Vergi tetkiki hesap uzman- ! 
lan, mahallin en büyük malmemuru, kontrol 
memurları veya vergi dairelerinin âmirleri tara- I 
fmdan yapılır. 

Maliye Bakanı, lüzum gördüğü yerlerde ver
gi tetkiklerini münhasıran hesap uzmanlarına ya
tırabilir. 

Maliye Müfettişim, Maliye Müfettiş muavin- J 

leri ve gelir kontrolörleri her hal v« takdirde 
vergi tetkiki yetkisini haizdirler. 

Hüviyet ibrazı: 

MADDE 125. — Vergi tetkiki yapanlar yan
larında memuriyet sıfatlarını gösteren resmî 
bir vesika bulunduranlar ve gittikleri yerde işe 
başlamadan evvel bu vesikayı ilgililere göste
rirler. 

Tetkike tâbi olanlar: 

MADDE 126. — Bu kanuna veya diğer ka
nunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve 
vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetin
de olan gerçek ve tüzelkişiler vergi tetkikına ta
bidirler. 

Tetkik zamanı: 

MADDE 127. — Vergi tetkikinin ne zaman 
yapılacağının evvelden haber verilmesi mecburi 
değildir. 

Tetkik, tahakkuk zamanaşımı müddeti için
de her zaman yapılabilir. 

Yerinde tetkik: 

MADDE 128. — Vergi tetkikleri, esas itiba
riyle tetkika tâbi olanın işyerinde yapılır. 

Zaruri görülen hallerde veya teferruat işle
rinde tetkikin dairede yapılması caizdir. Bu tak
dirde tetkika tâbi olanın lüzumlu defter ve vesi
kalarını daireye getirmesi kendisinden istenilir. 

Tetkikin dairede yapılması halinde istenilen 
defter veya vesikaları tâyin edilen zamanda ma
zeretsiz olarak getirmiyenler, bunları ibraz etme
miş sayılırlar. Haklı bir mazeret gösterenlere, 
defter ve vesikalarını daireye getirmeleri için mü
nasip bir mühlet verilir. 

Tetkikte riayet olunacak esaslar: 

MADDE 129. — Vergi tetkiki yapanlar, yap
tıkları tekikler sırasında aşağıdaki esaslara ria
yet etmeğe mecburdurlar: 

1. Tetkika tâbi olana, bunun mevzuunu işe 
başlamadan evvel açık olarak izah ederler; 

2. Nezdinde tetkik yapılanın muvafakati ol
madıkça, iş saatleri dışında tetkik yapamazlar ve
ya buna devam edemezler (zabıt tutulması ve 
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Utkik ile ilgili emniyet tedbirlerinin alınması bu 
hükmün dışındadır); 

3. Tetkik bitince, bunun yapıldığını göste
ren bir vesikayı nezdinde tetkik yapılana verir
l e 

Tetkik zabıtları: 

MADDE 130. — Tetkik esasında lüzum görü
len hallerde, vergilendirme ile alâkalı hâdiseler ve 
hesap vaziyetleri ayrıca zabıt varakaları ile tes-
bit ve tevsik olunabilir. Bu suretle tutulan za
bıt varakalarının birer nüshasının mükellefe veya 
nezdinde tetkik yapılan kimseye bırakılması mec
buridir. 

Üçüncü Bölüm 

Arama 

Arama yapılabilecek haller. 

MADDE 131. — İhbar suretiyle veya yapı
lan tetkikler dolayısiyle, bir mükellefin vergi ka
çırdığına delâlet eden emareler bulunursa, bu 
mükellef veya kaçakçılıkla alâkası görülen di
ğer şahıslar nezdinde ve bunların üzerinde ara
ma yapılabilir. 

Aramanın yapılabilmesi için : 
1. Vergi tetkiki yapmağa yetkili olanların 

buna lüzum göstermesi ve mucip sebepli bir yazı 
ile arama kararı vermeğe yetkili kaza merciinden 
bunu istemesi, 

2. Kaza merciinin istenilen yerlerde arama 
yapılmasına karar vermesi şarttır. 

Aramada bulunan defter ve vesikalar: 

MADDE 132. — Aramada bulunan ve tetki-
kına lüzum görülen defter ve vesikalar müfre
datlı olarak bir zabıt varakası ile tesbit olunur; 
vesikaların dosya, ve dosya içinde sayı itibariy
le tesbit olunması müfredatlı tesbit demektir . 

Arama kararında sarahat bulunmasa bile, 
aramada bulunan ve tetkikına lüzum görülen def
ter ve vesikalar aramayı yapan memur tarafın
dan alınıp daireye götürülebilir, ve tetkik olu
nabilir. Bu takdirde müfredatlı zabıt varakası
nın bir sureti defter ve vesikaların sahibine veya 
adamına verilir. 

Bu suretle alman defter ve vesikalarm iyi mu
hafaza edilmesi şarttır. 

Tetkikte usul: 

MADDE 133. — Arama yapılan hallerde tet
kik süratle ve her isten önce yapılır. 

Tetkik sırasında vergi ile alâkası olmıyan 
şahsi ve hususi mektup ve diğer evrak makbuz mu
kabilinde sahiplerine iade olunur. 

Tetkikin bitmesi: 

MADDE 134. — Arama neticesinde alınan 
defter ve vesikalar üzerindeki tetkikler bitince, 
bunlar sahibine bir zabıt varakası ile iade olunur. 

Defter ve vesikalarm tetkiki sırasında kanu
na aykırı görülen hâdiseler ve hesap vaziyetleri 
zabıt varakaları ile tesbit olunur. Mükellef bu 
zabıt varakalarını imzadan imtina ettiği takdir
de, bahis mevzuu hâdiseleri ve hesap vaziyetleri
ni ihtiva eden defter veya vesikalar aramanın 
mevzu ile ilgili vergi ve cezalar katileşinceye ka
dar kendisine iade olunmaz. 

Sorumsuzluk : 

MADDE 135. — Arama neticesinde bulunan 
defter ve vesikaların muhafaza altına alınması 
sebebiyle mükellefin bu bakımdan yerine ge
tiremediği ödevlerden dolayı kendisine mesu
liyet terettüp etmez. Bu sorumsuzluk alman 
defter ve vesikalar kendisine geri verilinciye 
kadar devam eder. 

Umumi hükümlerin tatbiki : 

MADDE 136. — Bu fasılda sarahat olmıyan 
hallerde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
aramaya taallûk eden hükümleri tatbik olunur. 

Dördüncü bölüm 

Bilgi toplama 

Malûmat verme : 

MADDE 137. — Amme idare ve müessese
leri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede 
bulunan diğer gerçek ve tüzelkişiler Maliye 
Bakanlığının veya vergi tetkiki yapmağa yet
kili olanların istiyecekleri malûmatı vermeğe 
mecburdurlar. 

Malûmat yazı veya sözle istenilir. Sözle is
tenilen malûmatı vermeyenlere keyfiyet yazı 
ile tekit ve cevap vermeleri için kendilerine 
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münasip bir mühlet tâyin olunur. 

Diplomat imtiyazlarından faydalanan yabancı 
Devlet memurları malûmat verme mecburiyetine 
tâbi olamazlar. 

Devamlı malûmat verme : 

MADDE 138. — Aşağıda yazılı daire ve 
müesseseler kendilerinden yazı ile istenecek ma
lûmatı muayyen fasılalarla devamlı olarak yazı 
ile vermeğe mecburdurlar : 

1. Resmî daireler (Umumi, mülhak, hususi 
bütçeli daire ve müesseselerle belediyeler); 

2. Âmme müesseseleri (Ticaret odaları, 
meslekî teşekküller, birlikler gibi) ; 

3. Bankalar ve sigorta şirketleri; 
4. Nakliyat işi ile uğraşanlar ve nakliyat 

ambarları; 
5. Depo ve ardiye işletenler; 
6. Bilanço esasına göre defter tutan ticari 

ve sınai müesseseler; 
7. Noterler (Doğrudan doğruya vergi ile 

ilgili olan malûmat) ve borsa acentaları. 

ölüm vukuatını ve intikalleri bildirme: 

MADDE 139. — Aşağıda yazılı resmî makam
larla gerçek ve tüzelkişiler, bir ay zarfında mut
tali oldukları ölüm vakaları ile intikalleri ertesi 
ayın 15 nci günü akşamına kadar vergi dairesine 
yazı ile bildirmeğe mecburdurlar: 

1. Nüfus, tapu ve icra memurları; 
2. Yabancı memleketlerdeki Türk konsolos

ları veya konsolosluk vazifesini yapanlar (Memur 
oldukları yerde ölen Türk tebaasının soyaca, adı 
ve sıfatları ile TürkkiyeVleki ikametgâhlarını 
Maliye Bakanlığına bildirirler); 

3. Mahalle ve köy muhtarları (Kendi mahal
le veya köylerinde ölenleri bildirirler); 

4. Bankı, bankerler ve sjh ketler ile emanet 
kabul eden gerçek ve tU/clkişiler ve borçlular 
(Mevduat, şirket hissesi, omnnet para ve eşya, ve
ya sair suretle alacak sahiplerinden birinin ölü
mü halinde, ölenin soyadı, adı alaeağmın nevini 
ve miktarını bildirirler); 

Malûmat vermekten imtina edememek: 

MADDE 140. — Kendilerinden malûmat is
tenilen gerçek ve tüzelkişiler, hususi kanunlarda 
yazılı mahremiyet hükümlerini ileri sürerek, ma-

( S. Say 

lûmat vermekten imtina edemezler. Ancak: 
1. Tosta, Telgraf ve Telefon İdaresinin mu

habereler hakkında tutmağa mecbur olduğu mah
remiyet mahfuzdur. 

2. Hekimlerden, diş hekimlerinden, dişçiler
den, ebelerden ve sıhhat memurlarından hastala
rının isimlerine mütaallik malûmat istenemez; 

3. Avukatlardan ve dâvavekillerinden mü-
I ekkillerinin işleri dolayısiyle muttali oldukları 

şahsi hususlar ile duruşması gizli yapılan dâva
larda mükelleflerinin isimleri hakkında malû
mat istenemez; şukadar ki, bu yasak vekâlet üc
retlerine ve masraflarına şâmil değildir. 

4. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 88 
nci maddesi gereğince gösterilmesi veya teslimi 
caiz olmıyan evrakın muhteviyatı hakkmda ma
lûmat istenemez. Şukadar ki, doğrudan doğruya 
vergi ile ilgili olmak üzere, bu gibi evraka müs
teniden doğan borçların miktarlarına ve alacak
lıların isimlerine ait malûmat istenebilir. 

İstihbarat arşivi: 

MADDE 141. — Maliye Bakanlığınca lüzum 
görülen yerlerde malûmat toplama işini düzenle-

| mek maksadiyle Bakanlığa bağlı gizli istihba-
i rat arşivi kurulur. 
I İstihbarat arşivinin sevk ve idaresi, tertip 
| ve tasnif sistemi ve arşivden kimlerin ve ne su-
i retle faydalanabileceği Maliye Bakanhğınca tes-
I bit edilir. 
ı 

! ÎKÎNCÎ KÎTAP 

Mükellefin ödevleri 

BÎRÎNCÎ KISIM 

Bildirmeler 

ı Birinci Bölüm 
! 
! tşe başlama 

i İşe başlamayı bildirme: 

MADDE 142. — Aşağıda yazılı mükellefler-
! den yeniden işe başlıyanlar keyfiyeti vergi dai-
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resine bildirmeğe mecburdurlar: 

1. Tüccar ve esnaf; 
2. Serbest meslek erbabı; 
3. Hususi mektep, hastane ve benzeri yerleri 

işletenler; 
Gezginci esnafın vergi karnesi almak için 

müracaatı, işe başlamayı bildirme yerine geçer. 

Tüccar ve esnafta işe başlamanın tezahür
leri: 

MADDE 143. — Tüccar ve esnaf için, aşa
ğıdaki hallerden herhangi biri «işe başlamayı» 
gösterir: 

1. Bir işyeri açmak (İşyeri açmaktan mak
sat, belli bir yerde bilfiil ticari veya sınai fa
aliyete geçmek demektir. Bir yerin ne maksat
la olursa olsun sadece tutulmuş olması veya için
de tertibat ve tesisat yapılmakta bulunması iş
yerinin açıldığını göstermez.); 

2. İşyeri açılmamış olsa bile ticaret siciline 
veya meslekî bir teşekküle kaydolunmak; 

3. Gezginci işlerde, işle bilfiil uğraşmağa 
başlamak. 

Serbest meslek erbabında işe başlamanın te
zahürleri : 

MADDE 144. — Serbest meslek erbabı için 
aşağıdaki hallerden herhangi biri «işe başlama
yı» gösterir: 

1. Muayenehane, yazıhane, atelye gibj hu
susi işyerleri açmak; 

2. Çalışılan yere tabelâ, levha gibi meslekî 
faaliyette bulunulduğunu ifade eden alâmetleri 
asmak; 

3. Her ne şekilde olursa olsun devamlı ola
rak meslekî faaliyette bulunulduğunu gösteren 
ilânlar yapmak; 

4. Serbest olarak meslekî faaliyette bulun
mak üzere meslekî teşekküllere kaydolunmak. 

îşyeri: 

MADDE 145. — Ticari, sınai ve meslekî fa
aliyette iş yeri: Mağaza, yazıhane, idarehane, 
muayehane, imalâthane, şube, depo, otel, kah
vehane, eğlence ve spor yerleri, madenler, taş-
ocakları, inşaat şantiyeleri gibi ticari veya sı
nai veya meslekî bir faaliyetin icrasına tahsis 

edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir. 

ikinci Bölüm 
Değişiklikler 

Adres değişikliklerinin bildirilmesi: 

MADDE 146. — 90 ncı maddede yazılı bili
nen iş veya ikamet yeri adreslerini değiştiren 
mükellefler, yeni adreslerini vergi dairesine 
bildirmeğe mecburdurlar. 

Gezginci esnafta adres değişikliğinin vergi 
karnesine işaret ettirilmesi bildirme yerine ge
çer. 

îş değişikliklerinin bildirilmesi: 

MADDE 147. — İşe başladıklarını bildiren 
mükelleflerden: 

a) Yeni bir vergiye tâbi olmağı; 
b) Mükellefiyet şeklinde değişikliği; 
c) Mükellefiyetten muaflığa geçmeği 
icabettirecek surette işlerinde değişiklik 

olanlar, bu değşiklikleri vergi dairesine bildir
meğe mecburdurlar. 

tşletmede değişikliğin bildirilmesi: 

MADDE 148. — Aynı teşebbüs veya işlet
meye dâhil bulunan işyerlerinin sayısında vu-
kuagelen artış veya azalışları mükellefler vergi 
dairesine bildirmeğe mecburdurlar. 

üçüncü Bölüm 

îşi bırakma 

îşi bırakmanın bildirilmesi : 

MADDE 149. — 142 nci maddede yazılı 
mükelleflerden işi bırakanlar, keyfiyeti vergi da
iresine birdirmeğe mecburdurlar. 

Bu hüküm gezginci esnafa şâmil değildir. 

İşi bırakmanın tarifi : 

MADDE 150. — Vergiye tâbi olmağı icabet-
tiren muamelelerin tamamen durdurulması ve 
sona ermesi işi bırakmayı ifade eder. 

İşlerin herhangi bir sebep yüzünden geçici 
bir müddet için durdurulması işi bırakma sayıl
maz. 
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Tasfiye ve iflâs : 

MADDE 151. — Tasfiye ve iflâs hallerinde, 
mükellefiyet vergi ile ilgili muamelelerin tamamen 
sona ermesine kadar devam eder. 

Bu hallerde tasfiye memurları veya iflâs da
iresi : 

1. Tasfiye veya iflâs kararlarını; 
2. Tasfiyenin veya iflâsın kapandığını; 
Vergi dairesine ayrı ayrı bildirmeğe mecbur

durlar. 

Kefil : 

MADDE 152. — îş ve teşebbüsün, belediye 
hudutlan içinde bir yerden diğer yere nakledil
mesi adres değişikliği, belediye hudutları dışına 
çıkarılması işi bırakma ve gidilen yerde işe başla
ma'hükmündedir. 

ölüm : 
MADDE 153. — ölüm, işi bırakma hükmün

dedir. ölüm mükellefin mirası reddetmemiş mi
rasçıları tarafından vergi dairesine bildirilir. 

Mirasçılardan herhangi birinin ölümü bildir
mesi diğer mirasçıları bu ödevden kurtarır. 

Dördüncü Bölüm 

Bina ve arazi tadüâh 

Tahrirde unutulan binalar : 

MADDE 154. — Mükellefler, ummui tahrir-
de unutularak yazılmamış olan binaları, tahrir 
neticelerine göre verginin alınmağa başladığı-
malî yılın sonuna kadar vergi dairesine bildir
meğe mecburdurlar. 

Yeni inşaat : 

MADDE 155. — Mükellefler, şehir ve kasa
balarda yeni inşa ettirdikleri binaları ve inşa
at bitmeden kullanmağa başlanan kısımların.] 
vergi dairesine bildirmeğe mecburdurlar. 

Mevcut binalara yapılan ilâveler yeni inşa
at hükmündedir. 

Bina ve arazide değişiklikler : 

MADDE 156. ~- Mükellefler bina ve arazi-

| de vukuuageien aşağıdaki değişiklikleri vergi 
i dairesine bildirmeğe mecburdurlar: 
! 1. Binanın istimal tarzının tamamen veya 
I kısmen değiştirildiğini (kalp ve ifrağ) ; 
i 2. Binanın yandığını, yıkıldığını veya sair 
! suretle kullanılmaz bir hale geldiğini; 
| 3. Arazinin hal ve heyetinde vukuagelen 
| değişiklikleri; 
j 4. iratsız bir arsanın iratlı arsa veya iratlı 
| arsanın iratsız arsa haline geldiğini. 

I Mükellefiyete giren binalar : 

j MADDE 157. — Mükellefler vergiden müstes-
! na olmaktan çıkan binaları vergi dairesine bil

dirmeğe mecburdurlar. 

! Beşinci Bölüm 

Bildirmelerde müddet ve şekil 

Müddet : 

j MADDE 158. - Bildirmeler, aşağıda yazılı 
! müddetler içindo yapılır : 
! 1. îşe başlama, değişiklik ve işi bırakma 
j bildirmeleri bildirilecek hâdisenin vukuu tari-
• hinden itibaren 15 gün; 
| 2. Bina ve arazi tadilâtını bildirme: Tadi-
I lâtı icabet tiren halin (Müstesnalığın sukutu dâ-
ı hil) vukuu tarihinden itibaren 2 ay; 

3. Ölümü bildirme: ölüm tarihinden itiba-
S ren* 3 ay. 

Yazılı bildirme esası : 

| MADDE 159. — Bildirmeler yazılı olur; 
i yalnız defter tutmağa mecbur olmıyan mükel-
! leflerden okuma ve yazması olmıyanlar bildir-
| meleri sözle yapabilirler. Sözlü bildirmeler 
| zabıtla tesbit olunur. 

I Posta ile gönderme : 

MADDE 160. — Yazılı bildirmelerin posta 
ile taahhütlü olarak gönderilmesi caizdir. Bu 

I takdirde, bildirmenin postaya verildiği tarih 
vergi dairesine verilme tarihi yerine geçer. 

I Bu maddenin hükümleri vergi beyannameleri 
hakkında da cari olur. 
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İKİNCİ KISIM 

Defter-tutma 

Birinci bölüm 
Umumi esaslar 

Maksat : 

MADDE 161. — Mükellefler, bu kanuna göre 
tutacakları defterleri vergi tatbikatı bakımın
dan aşağıdaki maksatları temin edecek şekilde 
tutarlar : 

1. Mükellefin vergi ile ilgili servet, serma
ye ve hesap durumunu tesbit etmek; 

2. Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap netice
lerini tesbit etmek; 

3. Vergi ile ilgili muameleleri tâyin et
mek ; 

4. Mükellefin vergi karşısındaki durumunu 
hesap üzerinden kontrol ve tetkik etmek; 

5. Mükellefin hesap ve kayıtlarının yardı
rın ile üçüncü şahısların vergi karşısındaki du
rmalarını kontrol ve tetkik etmek. 

Defter tutacaklar : 

MADDE 162. — Aşağıda yazılı gerçek ve tü
zelkişiler bu kanunun esasları dairesinde def
ter tutmağa mecburdurlar: 

1. Ticaret ve sanat erbabı; 
2. Ticaret şirketleri; 
3. iktisadi âmme müesseseleri; 
4. Cemiyet ve tesislere (Vakıflara) ait ik

tisadi işletmeler; 
5. Serbest meslek erbabı. 
İktisadi âmme müesseseleri ile cemiyet ve 

tesislere ait iktisadi işletmeler defter tutma ba
kımından tüccarların tâbi oldukları hükümlere 
tabidirler. 

İstisnalar : 

MADDE 163. — Defter tutma mecburiyeti 
aşağıda yazılı gerçek ve tüzelkişiler hakkında 
tatbik olunmaz : 

1. Gelir Vergisinden muaf olan esnaf; 
2. Gelir Vergisi Kanununa göre kazanç

ları götürü olarak tesbit edilen serbest meslek 
erbabı; 

3. Kurumlar Vergisinden muaf olan: 
a) İktisadi âmme müesseseleri; 

b) Cemiyet ve tesislere ait iktisadi islet
meler. 

Yukarıdaki istisna hükümlerinin, Gelir veya 
Kurumlar Vergisinden muaf olmakla beraber 
diğer vergilerden birine tâbi olan ve bu vergi
leri götürü usulde tesbit edilmiyen mükellefle
rin bu bakımdan tutacakları defterlere şümulü 
yoktur. 

Hesap devresi : 

MADDE 164. — Defterler hesap devresi 
itibariyle tutulur. Kayıtlar her hesap devresi 
sonunda kapatılır ve ertesi devre başında yeni
den açılır. 

Hesap devresi normal olarak takvim yılıdır. 
Şu kadar ki, takvim yılı devresi faaliyet ve 

muamelelerinin mahiyetine uygun bulunmıyan-
lar için, bunların müracaatı üzerine Maliye Ba
kanı 12 şer aylık hususi hesap devreleri tâyin 
edebilir. 

Yeniden işe başlama veya işi bırakma halle
rinde hesap devresi içindeki faaliyet müddeti, 
hesap devresi sayılır. 

Muhasebe usulünü seçmekte serbestlik: 

MADDE 165. — Mükellefler, enaz bu kısım
da yazılı esaslara riayet etmek şartiyle, defter
lerini ve muhasebelerini işlerinin bünyesine uy
gun olarak diledikleri usul ve tarzda tasziro et
mekte serbesttirltr. 

Şu kadar ki, bunun neticesinde defter tutma 
maksatlarının kaybolmaması ve kayıtlardaki açık
lık ve sadeliğin bozulmaması şarttır. 

Ticaret Kanununun ticari defterler hakkın
daki hükümleri mahfuzdur. 

İkinci Bölüm 

Defter tutma bakımından tüccarlar 

Tüccar sınıfları: 

MADDE 166. — Tüccarlar, defter tutma 
bakımından iki sınıfa ayrılır. 

I nci sınıf tüccarlar bilanço esasınagöre, 
II nci sınıf tüccarlar işletme hesabı esasına 

göre; 
Defter tutarlar. 
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Birinci sınıf tüccarlar: 

MADDE 167. — Aşağıda yazıllı tüccarlar I. 
nci sınıfa dâhildirler: 

. 1. Satın aldıkları maları olduğa gibi veya 
işledikten sonra satan ve senelik alımlarının tu
tarı 80 000 lirayı veya satışların tutarı 100 000 
lirayı aşanlar; 

2. Birinci fıkrada yazılı olanların dışında
ki işlerle uğraşıp ta bir sene zarfında elde ettik
leri gayrisâfi iş hasılatı 20 000 lirayı aşanlar; 

3. 1 ve 2 numaralı fıkralarda yazılı işlerin 
memzucen yapılması haiirde, 2 numaralı fıkrada 
yazılı iş hasılatlarının beş katı ile senelik satış 
tutarlarının yekûnu 100 000 l'rr.jı aşanlar; 

4. Bilûmum ticaret şirketleri; 
5. Kurumlar vergisine tâbi olan diğer tüzel

kişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına 
göre defter tutmalarına imkân veya lüzum gö-
rülmiyenlerin, işletme hesabına müsteniden def
ter tutmalarına Maliye Bakanı muvafakat ede
bilirler) ; 

6. ihtiyari olarak bilanço esasına göre def
ter tutmağı tercih edenler. 

İkinci sınıf tüccarlar: 

MADDE 168. — Aşağıda yazılı tüccarlar II. 
sınıfa dâhildirler: 

1. 167 nci maddede yazılı olanların dışında 
kalanlar; 

2. 167 nci maddenin 5 numaralı fıkras:-
nm istisnasını teşkil edenler; 

Yeniden işe başlıyan tüccarlar senelik iş ha
cimlerine göre smıflandırılıncıya kadar, II. sı
nıf tüccarlar gibi hareket edebilirler. 

Sınıf değiştirme a) I. den II. ye geçiş: 

MADDE 169. — iş hacmi bakımından I. sı
nıfa dâhil olan tüccarların durumları aşağıdaki 
şartlara uyduğu takdirde bunlar, bu şartların 
tahakkukunu takibeden hesap devresinden 
itibaren, II. sınıfa geçebilirler : 

1. Bir hesap devresinin iş hacmi 167 nci 
maddede yazılı hadlerden % 20 yi aşan bir nis
pette düşük olursa, veya; 

2. Arka arkaya üç devrenin iş hacmi 167 
nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20 ye ka
dar bir düşüklük gösterirse; 

( S . Sa: 

Sınıf değiştirme b) II. den I. e geçiş: 

MADDE 170. — İş hacmi bakımından II. nci 
sim fa dâhil tüccarların durumları aşağıda yazı
lı şart1 ara uyduğu takdirde, bunlar bu şartla
rın tahakkukunu takibeden hesap devresinden 
itibaren I nci sınıfa geçerler: 

1. Bir hesap devresinin iş hacmi 167 nci 
maddede yazılı hadlerden % 20 yi aşan bir nis
pette fazla olarsa, veya; 

2. Arka arkaya iki devrenin iş hacmi 167 
nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20 ye 
kadar bir fazlalık gösterirse. 

ihtiyari sınıf değiştirme: 

MADDE 171. — II. nci sınıf tüccarlar dile
dikleri takdirde bilanço esasına göre defter tu
tabilirler. 

Bu suretle I nci sınıfa dâhil olanlar hakkın
da da evvelki maddenin hükümleri cari olur. 

; Üçüncü Bölüm 

! Bilanço esasına göre defter tutma 

Bilanço esasında tutulacak defterler: 

MADDE 172. — Bilanço esasında aşağıdaki 
defterler tutulur: 

1. Yevmiye defteri; 
' 2. Defterikebir; 

3. Envanter defteri (mevcudat ve muvaze
ne defteri). 

Yevmiye defteri: 

MADDE 173. —• Yevmiye defteri, kayda ge
çirilmesi icabeden muameleleri vesikalardan çı
kararak tarih sırasiyle ve «madde» halinde ter
tipli olarak zapteden defterdir. 

Yevmiye maddelerinin enaz aşağıdaki malû
matı ihtiva etmesi şartt ır: 

1. Madde sıra numarası (makine ile tutu
lan muhasebelerde mecburi değildir); 

2. Tarih; 
3. Borçlu hesap; 
4. Alacaklı hesap; 
5. Meblağ 
Yevmiye defteri ciltli ve sahifeleri mütesel

sil sıra numaralı olur; şu kadar ki, büyük 
malî, sınai ve ticari müesseselerin işlerinin ve 
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muhasebe usullerinin icaplarına uygun olmak 
şartiyle, müteharrik yapraklı yevmiye defteri 
kullanmalarına Maliye Bakanınca müsaade olu
nabilir. 

Bu müsaadenin alınması müracaata bağlıdır. 

Def terikebir: 

MADDE 174. — Defterikebir, yevmiye def
terine geçirilmiş olan muameleleri buradan ala
rak sistemli bir surette hesaplara dağıtan ve 
tasnifli olarak bu hesaplarda toplıyan defterdir. 

Defterikebire geçirilen kayıtların en&z aşa
ğıdaki malûmatı ihtiva etmesi şart t ır : 

1. Tarih; 
2. Yevmiye defteri madde (veya suhife) 

numarası; 
3. Meblâğ. j 

I 
Envanter defteri: 

MADDE 175. — Envanter defterine işe baş
lama tarihinde ve mütaakiben her hesap devre
sinin sonunda çıkarılan envanterler ve bilan
çolar kaydolunur. 

Envanter defteri ciltli ve sahifeleri mütesel
sil sıra numaralı olur. 

Envanter ve bilançonun taallûk ettiği tarihe 
«bilanço günü» denir. 

Envanter çıkarmak: 

MADDE 176. — Envanter çıkarmak, bi
lanço günündeki mevcutları, alacakları v? borç
ları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek 
suretiyle katı bir şekilde ve müfredatlı olarak 
tesbit etmektir. 

Mevcutlar, alçaklar ve borçlar işletmeye 
dâhil iktisadi kıymetleri ifade eder. 

Bina ve arazinin envantere alınması -. 

MADDE 177. — Ferdî teşebbüslerde, mükel
lefin sahip olduğu bina ve arazi hakkında aşağı
da yazılı esaslar cari olur. 

1. Fabrika, ambar, atelye, dükkân, mağaza
lar ve arazi, işletmede kısmen kullanılsalar da
hi, değerlerinin tamamı üzerinden, envantere alı
nır ; 

2. Yazıhane binaları (ticarethaneler) veya 
hususi binalar, bunların ancak yarısından fazla

sı işletmede kullanıldığı takdirde envantere ithal 
edilir; 

3. Envantere alman gayrimenkullerin isti
mal tarzlarında sonradan vâki olacak değişik
likler nazarı itibara alınmaz. 

Envanter listeleri: 

MADDE 178. — Envanter esas itibariyle 
defter üzerine çıkarılır. 

Şu kadar ki, işlerinde geniş ölçüde ve çe
şitli mal kullanan büyük müesseseler envanterleri
ni listeler halinde tanzim edebilirler. 

Bu takdirde envanter listelerinin: 
1. Sahife üzerinden numaralanarak sıralan

ması; 
2. Envanterin tanzim tarihine göre tarih-

lenmesi; 
3. Envanteri çıkaran memur ile teşebbüs sa

hibi veya vekili tarafından imzalanması; 
4. Aynen envanter defteri gibi muhafaza 

edilmesi şarttır. 
Yukarıdaki esaslar dahilinde envanter lis

teleri tanzim edenler envanter defterine listeler 
muhteviyatını icmalen kaydederler. 

Envanterde amortisman kayıtları: 

MADDE 179. — Üzerinden amortisman ya
pılan kıymetler ve bunların amortismanları, aşa
ğıda yazılı şekillerden her hangi birile kayıtlar
da müfredatlı olarak gösterilir: 

1. Envanter defterinin ayrı bir yerinde; 
2. Hususi bir amortisman defterinde; 
3. Amortisman listelerinde. 
Amortisman kayıtları, amortismana başlan

dığı tarihten itibaren her senenin amortismanı 
ayrı sütunlarda gösterilmek şartiyle, birbirine 
bağlanır. 

İşletmeye yeniden giren iktisadi kıymetler
le bunların amortismanlarının evvelki senelere 
ait kayıtlarda devam ettirilmesi caizdir. 

Amortisman defteri veya listelerinin kayıt
ları envanter kaydı hükmünaedir. 

Yukarıdaki esaslar dahilinde kayıtlarda gös
terilen iktisadi kıymetlere ait defterler, envan
ter defterine toplu olarak geçirilebilir. 

Büyük mağazalarda envanter : 

MADDE 180. — Büyük mağazalar ve ecza-

( S. Sayısı : 175 ) 



- 50 -
haneler emtia mevcutlarının envanterlerini üç I 
yılda bir çıkarabilirler. Bu takdirde envanter 
çıkarılmıyan senelerde hesaben mevcut iktisadi 
kıymetleri envanter defterlerine kaydederler. 

Büyük mağazadan maksat çeşitli mal üzerine 
geniş ölçüde ve perakende iş yapan ticarethane
lerdir. 

Maliye Bakanlığı büyük sınai işletmelerin, 
icabına göre iki veya üç senede bir envanter 
çıkarmalarına müsaade edebilir. Bu takdirde, 
yukarıki hüküm tatbik edilir. 

Envantere alman kıymetleri değerleme : 

MADDE 181. — Envantere alman iktisadi 
kıymetler, bu kanunun «Değerleme» ye ait 
üçüncü kitabında yazılı esaslar dahilinde de
ğerlenir. 

Bilanço : 

MADDE 182. — Bilanço envanterde gösteri
len kıymetlerin tasnifi ve karşılıklı olarak de
ğerleri itibariyle tertiplenmiş hülâsasıdır. 
Bilanço aktif ve pasif olmak üzere iki tabloyu 

ihtiva eder. 
Aktif tablosunda mevcutlar ile alacaklar 

(Ve varsa zarar), pasif tablosunda borçlar gös- | 
terilir. 

Aktif yekûnu ile borçlar arasındaki fark 
müteşebbisin işletmeye mevzu varlığını (öz ser- j 
mayeyi) teşkil eder. öz sermaye pasif tablo
suna kaydolunur ve bu suretle aktif ve pasif 
tablolarının yekûnları denkleşir. ihtiyatlar ve 
kâr ayrı gösterilseler dahi öz sermayenin cüzü-
leri sayılırlar. 

Bilanço şekillerinde bir örneklik temini 
maksadiyle, bunları icabına göre tesbit etmeğe 
Maliye Bakanı yetkilidir. j 

Dördüncü bölüm 

İşletme hesabı esasına göre defter tutma \ 
* i 

işletme hesabı esasında tutulacak defter : j 
i 

MADDE 183. — işletme hesabı esasında, iş- j 
letme hesabını ihtiva eden tek bir defter tutulur, j 

işletme hesabı : j 

MADDE 184. — işletme hesabının sol tara- j 

fmı masraf, sağ tarafını hasılat kısmı teşkil 
eder. 

1. Masraf kısmına : Satın alman emtia, hiz
met mukabili ödenen paralar ve işletme üe ilgili 
diğer bilûmum masraflar; 

2. Hasılat kısmına: Emtia satışları, hizmet 
mukabili alman paralar ve işletme faaliyetinden 
mütevellit sair hasılat. 

Kaydolunur. 
Gayrimenkuller ve tesisat gibi amortismana 

tâbi olan kıymetler işletme hesabına intikal et
tirilmez. Şu kadar ki, 184 ncü maddeye göre 
amortisman kaydı tutulmak şartiyle, bu kıymet
ler üzerinden her sene ayrılan amortismanlar 
masraf kaydolunabilir. 

Masraf ve hasılat kayıtlarının enaz aşağıda
ki malûmatı ihtiva etmesi şarttır. 

1. Sıra numarası, 
2. Kayıt tarihi, 
3. Muamelenin nevi, 
4. Meblağ. 

' Emtia üzerine iş yapanlar emtia hareketleri
ni işletme hesabının masraf ve hasılat kısımla
rında ayrı birer sütunda gösterirler. 

işletme hesabı esasında envanter: 

MADDE 185. — işletme hesabı esasına göre 
defter tutanlardan emtia üzerine iş yapanlar em
tia envanteri çıkarmağa mecburdurlar. 

Emtiaya, satmak maksadiyle alınan veya 
imal edilen mallarla iptidai ve ham maddeler ve 
yardımcı malzeme dâhildir. 

Emtia envanteri çıkarmak, emtia mevcutları
nı saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek sure
tiyle kati bir şekilde ve müfredatlı olarak tesbit 
etmektir. 

Emtia envanteri, muamelelere ait kayıtlarla 
karıştırılmamak suretiyle, yeniden işe başlama 
halinde işletme defterinin baş tarafına, mütaaki-
ben de her hesap devresi kapandıktan sonra mu
amele kayıtlarını takibeden sahifelere yazılır. 
Istiyenler ayrı bir envanter defteri tutarak em
tia envanterlerini bu deftere kaydedebilirler. 

işletme hesabı hulâsası: 

MADDE 186. — işletme hesabı esasına göre 
defter tutanlar her hesap devresinin sonunda 
«işletme hesabı hulâsası» çıkarırlar. 

işletme hesabı hulâsasına aşağıdaki madde-
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ler birer kalemde ayrı ayrı yazılır. 

A) Masraf tablosuna: 
1. Çıkarılan envantere göre hesap devresi 

başındaki emtia mevcudunun kıymeti, 
2. Hesap devresi zarfında satınalınan emti

anın kıymeti, 
3. Hesap devresi zarfında yapılan bilûmum 

masraflar. 
B) Hasılat tablosuna: 
1. Hesap devresi zarfında satılan emtianın 

kıymeti; 
2. Hesap devresi zarfında hizmet mukabili 

vesair suretle alman paralar; 
3. Çıkarılan envantere göre hesap devresi 

sonundaki emtia mevcudunun kıymeti. 

Beşinci Bölüm 

Tutulacak diğer defterler 

İmalât defteri: 

MADDE 187. — I nci sınıf tüccarlardan de
vamlı olarak imalât ile uğraşanlar yukarıda ya
zılı defterlerden maada bir «İmalât defteri» tu
tarlar. 

İmalât defterine, aşağıda yazılı emtianın 
giriş ve çıkış hareketleri, emtianın cinsi ve 
miktarı itibariyle ve tarih sırasiyle yazılır: 

1. Satınalınan veya müşteri tarafından ima
lât yapılmak üzere tevdi olunan her nevi iptidai 
ve ham maddeler, başlıca yardımcı malzeme 
(doğrudan doğruya imal ile alâkalı yakıtlar gi
bi), zaruri ambalaj malzemesi (çuval, kanavi-
çe, bidon, teneke, şişe, kutu, tüp vesaire gibi 
zarf ve kaplar) ; 

2. İmalâta sarf olunan veya satılan iptidai 
ve ham maddelerle yardımcı malzeme ve amba
laj malzemesi; 

3. Vücuda getirilen mamul maddeler; 
4. Teslim edilen mamul maddeler. 
Teslimden maksat Muamele Vergisi Kanu

nuna göre bu mahiyette olan muamelelerdir. 
Yarı mamuller teslim edildiği takdirde, bun

lar tam mamul hükmüne girer. 
İmalât defterinin tutulması bakımından 

imalât artıkları ve tâli maddeler tam mamul 
hükmündedir. Bunlardan imal esnasında mik
tarlarının tesbitine imkân ve lüzum olmıyan-
Jar yalnız teslim sırasında kayıtlara geçirilir. 

( S. Sayısı 

Kombine imalât: 

MADDE 188. — Plam maddeden tam mamul 
vücude getirilinceye kadar geçen müstakil imal 
safhalarında ayrı ayrı emtia mahiyetini arze-
den maddaler elde edildiği (iplik - dokuma, 
yağ - sabun, kereste - mobilya, un - makarna 
münasebetlerinde olduğu gibi) ve bu imal iş
leri birbirine bağlanarak aynı teşebbüs dâhilin
de yapıldığı takdirde, kombine imalât yapıl
mış olur. 

Boyama, kasarlama, apre, cilalama gibi bi
tim işleri kombine imalâtı tazammun etmez. 

Kombine imalâtta imalât defterleri: 

MADDE 189. — Kombine imalât yapanlar 
her müstakil imal işini imalât defterinin ayrı 
ayrı kısımlarında gösterirler. Bu takdirde bir 
safhanın mamulü mütaakıp safhaya teslim gös
terilmek suretiyle bu safhanın iptidai madde
sini teşkil eder. 

Kombine imalâtta istenildiği takdirde her 
müstakil imal safhası için ayrı bir imalât def
teri kullanılması caizdir. 

Bitim işleri defteri: 

MADDE 190. — I nci sınıf tüccarlardan bo
yama, basma, yazma, kasarlama, apre, cilala
ma gibi ücretle yapılan imalât bitim' işleri ile 
uğraşanlar bir «bitim işleri defteri» tutarlar. 

Bu deftere müşterilerden alman ve işlendik
ten sonra iade edilen emtianın cinsi ve miktarı 
tarih sırasiyle yazılır. 

Kayıt serbestliği: 

MADDE 191. — Sınai müesseseler, imalât 
defterini işlerinin icaplarına ve hususiyetlerine 
göre diledikleri şekilde tutabilir; iptidai ve 
mamul maddeler için ayrı defter kullanabilir, 
iptidai madde ve yardımcı malzemelerle mamul 
maddeleri cins veya nevi itibariyle ayrı sahi-
felerde gösterebilirler; bitim işleri defterleri 
tutmıyarak buraya yazılması gereken malûmatı 
imalât defterine kaydedebilirler. 

İmalât defterine kaydolunan malûmatı ihti
va edecek şekilde sınai muhasebe tutanlar, Ma
liye Bakanlığından müsaade almak şartiyle, ay
rıca imalât defteri tutmazlar. 
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tşletme defterinde hususi kayıtlar: 1 

MADDE 192. — Muamele vergisine tâbi olan 
II . sınıf tüccarlar, ücretle imalat veya bitim iş
leri yapılmak üzere müşterileri tarafından kendi
lerine tevdi olunan iptidai maddeleri ve diğer 
malları işletme defterinde (İşletme hesabının 
esas kayıtlariyle karıştırmamak şartiyle) cins ve 
miktar itibariyle ayrıca gösterirler. 

imalât muamele vergisine ait kayıtlar: 

MADDE 193. — imalât muamele vergisine 
tâbi olan tüccarlar bu vergiye göre teslim sayılan 
muamelelerini aşağıdaki kayıtlarda göstermeğe 
mecburdurlar: 

1. I. sınıf tüccarlar: defterikebirde açacak
ları hususi bir hesapta veya satışlarını kaydettik
leri hesabın ayrı bir sütununda; 

2. II . sınıf tüccarlar: işletme defterinin bu
na tahsis edecekleri bir yerinde veya işletme he
sabının hasılat kısmında ayrı bir sütunda; 

Mükelleflerin tutacakları muamele vergisi ka
yıtlarının enaz aşağıdaki malûmatı ihtiva etmesi 
şarttır: 

1. Teslim tarihi; 
2. Malın kime teslim edildiği; 
3. Faturanın tarih ve numarası, 
4. Malın cinsi; 
5. Malın bedeli (Saçış halinde satış bedeli, 

diğer hallerde emsal bedeli) veya yapılan işin 
ücreti, (işletmelerin hasılatına girmiyen emsal 
satış bedelleri gerçek satış bedellerinden ayrı ola
rak gösterilir). 

Basit muamele defteri: 

MADDE 194. — Gelir Vergisinden muaf. 
olup muamele vergisine tâbi olan esnaf, giriş ve 
çıkış tablolarını ihtiva eden «Basit muamele def
teri» tutarlar. 

Bu defterin giriş tablosuna: Satın alınan, imal 
edilmek veya bitim işleri yapılmak üzere müşteri 
tarafından tevdi olunan iptidai maddelerle diğer 
mallar tarih sırasiyle ve cins ve miktar itibariyle 
defterin çıkış tablosuna muamele vergisine gör'-
teslim sayılan muameleler aşağıdaki malûmat ile 
kaydolunur. 

1. Teslim tarihi; 
2. Malın kime teslim edildiği; 
3. Faturanın veya fatura yerine geçen vesi- | 

( S. Sayısı 

kanın tarihi, varsa numarası; 
4. Malın cinsi; 
5. Malın bedeli (satış halinde satış bedeli di

ğer hallerde emsal bedeli) veya yapılan işin üc
reti. 

Banka, banker ve sigorta sirkelerinin muame
le vergisine ait kayıtlar: 

MADDE 195. — Banka, ve sigorta şirketleri, 
muamele vergisinin mevzuuna giren muameleleri 
müfredatlı veya bordrolar üzerinden toplu ola
rak kendi muhasebe defterlerinde, veyahut ister
lerse ayrı bir muamele vergisi defterinde, diğer 
muamelelerinden ayırmak suretiyle gösterirler. 

Damga resmi kayıtlan: 

MADDE 196. — Damga resmi kanununa gö
re yolcu bilet ücretleri, sigorta primleri ve ilân 
ücretleri üzerinden resim istifa etmeğe mecbur 
olan gerçek ve tüzelkişiler bu ücret ve primlerle 
istifa ettiktleri damga resimleri için tarih sırasiy
le bir kayıt tutmağa mecburdurlar. 

Tüccarlar bu kayıtları muhasebe defterlerin
de tuttukları hesaplarda gösterebilirler. 

Kayıtların muhasebe defterinde gösterilme
mesi hâlinde ayrı bir «Damga resmi defteri» tu
tulur. Devlet müesseselerinin resmi defter ve ka
yıtları damga resmi defteri yerine geçer. 

Nakliyat defteri: 

MADDE 197. — I ve I I . sınıf tüccarlardan 
nakliyat işleriyle uğraşan ve nakliyat resmi tah
sil eden müesseseler bir «nakliyat defteri» tutar
lar ve bu defterde enaz aşağıdaki malûmatı gös
terirler: 

A) Eşya nakliyatında; 
1. Yükletme tarihi; 
2. Yükliyenin adı ve unvanı ve açık iş adre

si (bagaj eşyası ve posta kolileri için bu malûmat 
aranmaz.) 

3. Yüklenen eşyanın cinsi (ticari teamüle 
göre); 

4. Yüklenen eşyanın miktarı (Ticari tea
müle göre : Sayı veya parça ve siklet itibariyle); 

5. Navlun veya nakliye ücreti; 
G. Taşıma veya navlun mukavelesi muci

bince alman diğer bedeller (Bagaj eşyası ve 
posta kolileri hakkındaki malûmat günlük ola-
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rak toptan yazılabilir). '( 

B) Yolcu nakliyatında : j 
1. Taşman yolcu sayısı: Mekvi itibariyle; j 
2. Alınan yol ücretleri : Mevki itibariyle; 

(Bu malûmatın bodrolara müsteniden toptan I 
kaydolunması caizdir). 

Gerek eşya, gerek yolcu taşımalarında nak
liyat vergisine tâbi olan ve olmıyan nakliyat 
birbirinden ayrıdır. Vergiye tâbi taşımalar
da, nakliyat vergisi ücretlerin yanında ayrıca 
gösterilir. 

Ayrı bir «Nakliyat defteri» tumak istiyen-
ler, yukarıdaki malûmatı ticari defterlerinde 
açacakları hususi hesaplarda, veya hesabın ayrı ı 
bir sütununda gösterirler. 

Nakliyat işleriyle uğraşan iktisadi âmme 
müesseselerinin tuttukları defter ve kayıtlar i 
nakliyat defteri yerine geçer. j 

Ambar defteri : j 

MADDE 198. — Depo (Ardiyeler dâhil) iş
letenlerle nakliye ambarları ayrıca bir ambar 
defteri tutmağa mecburdurlar. 

Bu deftere, muhafaza veya sevkedilmek üze
re depo veya ambara tevdi olunan, ve iade veya | 
mahalline sevkedilen mallara ait kayıtlar, ma- j 
İm ticari teamüle göre cinsi ve miktarı itiba
riyle ve tarih sırasiyle yazılır. Bu kayıtlaıda ! 
malın kimin tevdi ettiği, tevdi olunan malın ; 

kime iade veya nereye ve hangi vasıta ile i 
sevkedildiği de gösterilir. ! 

Muhasebelerinde ambar defterine kâydolu- j 
nan malûmatı ihtiva edecek şekilde kayıt tu- i 
tanlar, Maliye Baaknlığmdan müsaade almak 
şartiyle, ayrıca ambar defteri tutmazlar. 

Altıncı bölüm 
Serbest mesleklerde defter tutma 

Serbest meslek kazanç defteri : I 
I 

MADDE 199. — Serbest meslek erbabı bir j 
«Kazanç defteri» tutarlar. 

Bu defterin sol sahifesi meslekî masrafların, 
sağ sahifesi meslekin ifası dolayısiyle elde edi- I 
len hasılatın kaydına mahsustur. 

Bu kayıtların aşağıdaki malûmatı ihtiva et- i 
mesi lâzımdır : 

A) Masraf kayıtlarında: I 
1. Masrafın yapıldığı tarih; j 

( S . Sayış: 

2. Masrafın nevi ve niçin yapıldığı; 
3. Varsa masraf vesikasının tarih ve numa

rası veya yalnız tarihi; 
4. Masrafın miktarı. 
B) Hasılat kayıtlarında : 
1. Paranın alındığı tarih ; 
2. Varsa makbuz numarası; 
3. Paranın kimden alındığı (Gizli tutulma

sına kanunen cevaz olan haller müstesna), Yan
lış hüviyet bildirilmesinden serbest meslek er
babı mesul değildir) ; 

4. Alınan.paranın miktarı. 

Amortisman kayıtları : 

MADDE 200. — Serbest meslek erbabı, iş
lerinde bir yıldan fazla kullandıkları ve amor
tismana tâbi tuttukları tesisat ve demirbaş eş
yanın kıymetleri ile amortismanlarını, 179 ncu 
maddede yazılı şekilde tutulan «Amortisman 
kayıtlarında» gösterirler. 

Hususi defterler : 

MADDE 201. — Noterlerin veya noterlik 
görelini ifa ile mükellef olanların ve borsa 
aeent alarmın resmî defteri «Kazanç defteri» ye
rine geçer. 

Yedinci Bölüm 

Kayıt nizam% 

Türkçe tutma mecburiyeti: 

MADDE 202. — Bu kanuna göre tutulacak 
defter ve kayıtların türkçe tutulması mecburidir. 

Defterlerin mürekkeple yazılacağı: 

MADDE 203. — Bu kanuna göre tutulacak 
defterler mürekkeple veya makine ile yazılır. , 

Bilûmum defterlerde hesaplar kapatılıncıya 
kadar yekûnlar muvakkaten kurşun kalemle ya
pılabilir. 

Yanlış kayıtların düzeltilmesi: 

MADDE 204. — Deftere geçirilen bir kaydın 
kazınmak, çizilmek veya silinmek suretiyle okun
maz bir hale getirilmesi caiz değildir. 

Yevmiye maddelerinde yapılan yanlışlar ancak 
muhasebe usullerine göre düzeltilebilir. Diğer ka-
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yıtlara rakam veya yazılar yanlış yazıldığı tak
dirde, düzeltmeler ancak yanlış rakam veya yazı 
okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına 
veyahut taallûk ettiği hesaba doğrusu yazılmak 
suretiyle yapılabilir. 

Boş satır bırakılmıyacağı, sahifelerin yok 
edilmiyeceği: * 

MADDE 205. — Defterlerde kayıtlar ara
sında usulen yazılmağa mahsus olan satırlar boş 
bırakılmaz, veya çizilm eksizin atlanamaz. 

Ciltli defterlerde defter sahifeleri ciltten ko-
parılamaz, tasdikli müteharrik yapraklarda bu 
yaprakların sırası bozulamaz ve bunlar yırtı-
lamaz. 

yekûnların yapılması: 

MADDE 206. — Yevmiye ve işletme defter
lerinde her sahife doldukça meblâğ sütunlarının 
yekûnu yapılarak mütaakıp sahifeye aynen nak
lolunur, ve hesap devresi sonuna kadar yekûn 
kesilmeden devam ettirilir. Muhasebe sistemi ica-
bettirdiği takdirde yakûnlarm ay sonunda ke
silmesi caizdir. 

Banka ve sigorta şirketleri gibi malî müesse
selerle makineli muhasebe tutan diğer müessese-
dere bu hüküm tatbik edilmez. 

Bilanço çıkarılan hallerde bilançonun çıka-
rılmasiyle, diğer hallerde hesap Devresinin so
nunda defterlerde hesapların yekûnu yapılır ve 
bunların altları çizilmek suretiyle hesaplar ka
patılır. 

Muamele vergisinde olduğu gibi aylık mat
rah üzerinden vergi veren mükellefler, bu ba
kımdan tuttukları kayıtların aylık yekûnlarını 
'yapmağa mecburdurlar. 

Kayıt zamanı : 

MADDE 207. — Muameleler defterlere za
manında kaydedilir. Şöyleki : 

a) Kasa muameleleri kayıtlara günü gü
nüne geçirilir; 

b) Diğer muamelelerin işin hacmma ve ica-
buna uygun olarak muhasebenin intizam ve vu
zuhunu bozmıyacak bir zaman zarfında kayde-
dijmesi şarttır. Bu gibi kayıtların mazeretsiz 
ve sebepsiz olarak geciktirilmesi caiz değildir. 

c) Kayıtların devamlı olarak muhasebe fiş-

( S. Sa3 

| leri, primanota ve bordro gibi yetküi âmirlerin 
[ imza veya parafım taşıyan mazbut vesikalara 
! müsteniden yürüten müesseselerde, muamelele-
i rin bunlara işlenmesi deftere geçirilmesi hük-
j mündedir. Ancak bu kayıtlar muamelelerin 

esas defterlere intikal ettirilmesini gerektirmez. 
d) Serbest meslek erbabı için, hasılat ve 

j masrafların « kazanç defterine » günü gününe 
i geçirilmesi asıldır. Muamelelerin gününde def-
j tere işlenmesine imkân olmıyan seyahat, hasta-
| hk gibi hallerde bunlar imkân hâsıl olur olmaz 

deftere kaydolunur. 

i ' Sekizinci Bölüm 

j Defterlerin tasdiki 

Tasdika tâbi defterler : 

I MADDE 208. — Defterikebir hariç olmak 
i üzero bu kanuna göre tutulması mecburi olan def-
| terlerin bu fasıldaki esaslar dairesinde tasdik et-
I tirmeleri lâzımdır. 

i Tasdik zamanı: 

MADDE 209. — Bu kanunda yazılı defterleri ı 
kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zaman-

I larda tasdik ettirmeğe mecburdurlar: 
1. ötedenberi işe devam etmekte olanlar: 

Defterin kullanılacağı yıldan evvel gelen Ara
lık aymm sonuna kadar; hesap devreleri Maliye 
Bakanı tarafmdan tesbit edilenler için defterin 
kullanılacağı hesap devros'ndeu evvel gelen soı 

- ayda; 
2. Yeniden işe başlıyanlar, sınıf değiştiren

ler, vergi muaflıkları kalkanlar veya yeni bir 
mükellefiyete girenler: îşe başlama, sınıf değiş
tirme, muaflıktan çıkma veya yeni mükellefiyete 
girme tarihinden itibaren 15 gün içinde; 

3. Yıl içinde yeni bir defter kullanmağa 
mecbur kalanlar: Defteri kullanmağa başlama-

I dan evvel. 

Tasdiki yenileme: 

MADDE 210. — Defterlerini ertesi yılda da 
kullanmak istiyenler Ocak ayı, hesap devreleri 
Maliye Bakanınca tesbit edilenler bu devrenin 

I ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeğe mecburdurlar. 
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Tasdik makamı: 

MADDE 211. — Defterler işyerinin, iş yeri 
olmıyanlar için ikametgâhın bulunduğu yerde
ki noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef 
olanlar, menkul kıymet ve kambiyo borsasındaki 
acentalar için borsa komiserliği taraf nidan tasdik 
olunur. 

Tasdik şerhi: 

MADDE 212. — Tasdik şerhleri defterin ilk 
sayfasına dercolumır ve aşağıdaki malûmatı ihti
va eder: i 

1. Defter sahibinin: 
a) Gerçek kişilerde başta soyadı sonra öz 

adı (Müessesenin varsa mâruf unvanı da ayrıca 
ilâve olunur); 

b) 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

resi; 
8. 
9. 
10. 

imzası 

Tüzelkişilerde: unvanı; 
îş adresi; 
îş veya meslekin nev'i; 
Defterin nev'i; 
Defterin kaç sayfadan ibaret olduğu; 
Defterin kullanılacağı hesap devresi; 
Defter sahibinin bağlı olduğu vergi dai-

Tasdik tarihi; 
Tasdik numarası; 
Tasdiki yapan makamın resmî mühür ve 

î 

Tasdik şekli: 

MADDE 213. — Tasdik esnasında defter say
falarının sıra numarasiyle teselsül ettiğine bakı
larak, bu. sayfalar teker teker tasdik makamının 
resmî mühürü ile mühürlenir. 

Müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullan
malarına Maliye Bakanınca müsaade edilen mü
esseseler bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin 
ettikleri sayıda yaprağı yukarıdaki esaslar daire
sinde tasdik ettirirler. 

Tasdikli yapraklar bittiği takdirde, yeni yap
raklar kullanılmadan evvel tasdika arzolunur. 
Bunların sayfa numaraları tasdikli yaprakların 
numaralarını takiben teselsül ettirilir. 

Tasdik makamı ilâve yaprakların sayısını ilk 
tasdik şerhinin altına kaydeder ve bu kaydı usu
lü dairesinde tasdik eder. 

Defter tasdikına ait bordrolar: 

MADDE 214. — Tasdik makamları tasdik et
tikleri defterlere ait aşağıda yazılı malûmatı ta
rih sırasiyle üçer aylık bordrolara derç ve bun
ları en geç bir ay içinde bulundukları yerin en 
büyük malmemuruna tevdi ederler: 

1. Tasdik numarası ve tarihi; 
2.. Defter sahibinin soyadı, adı (veya unva

nı) ; 
3. îşi veya mesleki; 
4 .Defterin nev'i; 
5. Defterin hangi yıl için tasdik edildiği; 
6. Defter sahibinin bağlı olduğu vergi da

iresi. v 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Vesikalar 

Birinci Bölüm 

Kayıtların tevsiki 

Müsbit evrak: 

MADDE 215. — Hilâfına sarahat olmadık
ça, bu kanuna göre tutulan esas deferlerdeki ka
yıtlar müsbit veraka müsteniden işlenir ve ica
bında bunlarla tevsik olunur. 

Bu kanunda yazılı defterlere kaydı mecburi ol-
mıyan fakat vergi ile ilgili bulunan hasılat ve 
masraflar île alacaklar ve borçlar da müsbit ev
rak ile tevsik olunur. 

Tevsiki zaruri olmıyan kayıtlar: 

MADDE 216. — Nevileri kayıtlarda veya 
masraf pusulalarında gösterilmek şartiyle, aşa
ğıdaki hallere uygun olan masraflar için ayrıca 
müsbit evrak aranmaz: 

1. Evrakın temin ve muhafazasına imkân 
olmıyan masraflar; 

2. örf ve teamüle göre bir vesikaya istinat 
ettirilmiyen masraflar; 

3. Vergi kanunlarına göre götürü olarak 
tesbit edilen masraflar; 

3 numaralı fıkrada yazılı olanların dışında 
kalan bu gibi masrafların gerçek miktarları üze
rinden kayıtlara geçirilmesi ve işin icaplarına 
uygun olması şarttır. 
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Fatura ve irsaliye j 

Tarifi: j 

MADDE 217. — Fatura, satılan emtia veya 
yapılan iş mukabilinde müşterinin borçlandığı 
meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi i 
yapan tüccar tarafından müşteriye verilen tica
ri vesikadır. 

Şçkil: I 

MADDE 218. — Fatura bir başlıkla öz kısmı I 
ihtiva edecek şekilde tanzim edilir. i 

Faturada enaz aşağıdaki yazılı malumat bu
lunur: 

A) Başlıkta: I 
1. Satıcı veya iş yapan tüccarın soyadı, ti- I 

adresi (mâruf müesseseler için adres konmıya- j 
caret unvanı, açık iş adresi; j 

2. Müşterinin soyadı, ticaret unvanı açık iş | 
bilir); 

3. Faturanın tanzim tarihi ve numarası; 
B) öz kısımda: 
1. Satılan emtianın veya yapılan işin cins 

ve nevi; 
2. Satılan emtianın veya yapılan işin nevi 

itibariyle; 
3. Vahit fiyatı; 
4. Bedel veya ücret tutarı; | 
5. Satış veya yapılan iş dolayisiyle müşteri

ye terettübeden hususi masraflar; 
6. Satılan emtia faturanın tazminden evvel 

teslim edilmişse, ayrıca teslim tarihi, 
Lüzum görülen hallerde yukarıdaki maluma

tın dışında kalan meşruhat öz kısmın alt tarafı- | 
na ilâve olunabilir. 

Fatura nizami: 

MADDE 219. — Faturaların çıkarılmasında . 
aşağıdaki kaidelere riayet olunur: 

1. Faturalar sıra numarası dâhilinde tesel
sül ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif şubele
rinde her biri aynı numara ile başlamak üzere ay
rı ayrı fatura kullanıldığı takdirde, bu faturalar
da şubesine göre hususi işaretle seri tefriki ya
pılması mecburidir. 

2. Faturalar mürekkeple, makine ile veya 
kopyalı kurşun kalemle doldurulur. | 

3. Faturalar, birbirinin tamamen aynı ol
mak ü:'.ere, enaz bir asıl ve bir suret olarak çıka
rılır, Bundan fazla nüsha çıkarıldığı takdirde. 
birbirine kaçıncı nüsha olduğu işaret edilir. 

4. Faturaların asılları iş sahibi veya iş sahi
bi nâmına imzaya mezun olanlar tarafından im
zalanır. 

Fatura kullanma mecburiyeti : 

MADDE 220. — I ve II. sınıf tüccarlar sat
tıkları emtia veya yaptıkları işler için müşte
riye fatura vermek müşteri vaziyetinde olan 
bilûmum tüccar ve esnaf bunlardan fatura is
temek ve almak mecburiyetindedirler. 

Perakende satış vesikaları : 

MADDE 221. — Perakende satışlarda (Müs
tehliklere yapılan satışlar) aşağıdaki vesikalar 
fatura yerine geçer : 

1. Kasa veya satış fişleri; 
2. Kasa veya satış fişlerinin dökümlerini 

ihtiva eden günlük bordrolar; 
3. Makineli kasaların kayıt ruloları veya 

rulosuzlarda günlük satış yekûnunun yazıldığı 
fişler; 

4. II. sınıf tüccarlarda, muntazam olmak 
şartiyle kasa defteri kayıtları. 

Her gün ait vesikaların o günün tarihini taşı
ması ve sıra numarası ile numaralanması, ve im-
zalı bulunması şarttır. Kasa kayıt rakamları 
numarasız olabilir. 

Esnaftan alınan masraf paraları : 

MADDE 222. — Tüccarların esnafa yaptık
ları işler için esnafa imzalattırılan ve işin mahi
yeti ile bedelini ihtiva eden tarihli masraf pus-
laları, esnaf tarafından verilmiş fatura hükmün
dedir. 

Müstahsil makbuzu : 

MADDE 223. — Tüccarlar, fatura kullan
mak mecburiyetinde olmıyan müstahsıllardan 
satın aldıkları mahsullerin bedelini ödedikleri 
sırada, iki nüsha makbuz tanzim etmeğe ve bun
lardan birini kendileri imza ederek müstahsıla 
vermeğe, diğerini müstahsıla imzalattırarak 
alıkoymağa mecburdurlar. 
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enaz aşağıda ya-Müstahsıl makbuzlarında 

zili malûmat bulunur: 
1. Tüccarın soyadı, adı (veya unvanı); 

Müstahsilin soyadı, adı ve yeri; 
Satın alman malın cinsi, miktarı ve be-

2. 
3. 

deli; 
4. Bedelin ödendiği tarih. 
Müstahsil makbuzunun tüccarda kalan nüs

hası fatura yerine geçer. 

trsaliye mecburiyeti : 

MADDE 224. — Tüccarların mağaza veya 
ambarlarından taşıtla naklolunan emtia irsaliye 
ile gönderilir. İrsaliyede enaz aşağıda yazılı 
malûmat bulunur: 

1. irsaliyenin tarihi ve müteselsil sıra nu
marası ; 

2. Gönderenin soyadı veya unvanı ile açık 
adresi; 

3. Gönderilenin soyadı, adı (veya unvanı) 
ile açık adresi, (Bir tüccarın başka yerlerdeki 
mağaza veya ambarlarına yaptığı sevkiyatta, sa
dece bu yerlerin adresleri); 

4. Gönderilen malın cinsi; 
Gönderilen parça sayısı ve ambalajların 5. 

nevi; 
6. 

göre: 
Gönderilen malm miktarı (Ticari teamüle 

Bağ, balya, kâp, sayı ve siklet itibariyle). 
İrsaliyeler enaz iki nüsha olarak çıkarılır ve 

bunların bir nüshası malı taşıyan ile mürselün-
ileyhe gönderilir. Taşıma esnasında irsaliye 
diğer vesiaklar, yukarıki malûmatı ihtiva etmek 
şartiyle, irsaliye yerine geçer. 

Müstehliklere yapılan satışlarda irsaliye 
kullanılması mecburi değildir. 

Üçüncü bölüm 

Serbest meslek makbuzları 

Makbuz mecburiyeti : 

MADDE 225. — Serbest meslek erbabı aşa
ğıdaki hallerde makbuz vermeğe ve bunların 
bir suretini muhafaza etmeğe mecburdurlar: 

1. Müşteri makbuz isterse; 
2. Ücret ticari veya sınai bir işletme tara

fından ödenmişse; 
3. Alman para 100 liradan fazla ise; 

Makbuz muhteviyatı : 

MADDE 226. — Serbest meslek makbuzla
rına: 

1. Müşterinin soyadı, adı veya unvanı: 
2. Alınan paranm miktarı; 
3. Paranın alındığı tarih; 
Yazılır. 
Bu makbuzlar hiçbir resim ve harca tâbi tu

tulmaz. 

Dördüncü bölüm 

Ücretlere ait kayıt ve vesikalar 

ücret bordrosu: 

MADDE 227. — İşverenler her ay ödedikleri 
ücretler için «Ücret bordrosu» tutmağa mec
burdurlar. Gelir vergisi Kanununa göre vergiden 
muaf olan ücretlerle götürü ücret üzerinden 
vergiye tâbi hizmet erbabına yapılan ücret öde
meleri için bordro tutulmaz. 

Ücret bordrolarma enaz aşağıdaki malûmat 
yazılır: } 

1. Hizmet erbabının adı ve soyadı, 
2. Hizmet erbabının gördüğü iş, 
3. Varsa, vergi karnesinin tarihi ve numa

rası, 
4. Vahit ücreti (Aylık, haftalık, gündelik, 

saat veya parça başı ücreti), 
5. Çalışma müddeti veya ücretin taallûk et

tiği müddet , 
6. Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin 

tutarı. 
Bordronun hangi aya taallûk ettiği baş tara

fında gösterilir. Bir aya ait bordro ertesi ayın 
15 nci gününe kadar hazırlanmış tarihlenerek 
müessese sahibi veya müdürü ile bordroyu tanzim 
eden memur tarafmdan imzalanır. 

İş verenler ücret bordrolarını, yukarıki esas
lara riayet etmek şartiyle, diledikleri şekilde tan
zim edebilirler. 

Bordro yerine geçen vesikalar: 

MADDE 228. — Genel, katma, özel bütçeli 
dtire ve müesseselerle belediyelerin ve 3659 sayılı 
Kınuna tâbi müesseselerin ücret ödemelerinde 
kr Uandıkları vesikalar ücret bordrosu yerine 
geçer. 
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Hizmet erbabı sicil kayıtları: 

MADDE 229. — işveren vaziyetinde olan bil
ûmum tüccar ve esnaf çalıştırdıkları hizmet er
babı için bir sicil kaydı tutmağa mecburdurlar. 

Bu kayıtlara enaz aşağıdaki malûmat yazı-
h r : 

1. Hizmet erbabının hüviyeti (adı, soyadı, 
babasının adı, doğum tarihi ve yer i ) : 

2. Hizmet erbabının tabiiyeti, 
3. Medeni hali ve aile durumu; 
4. İkametgâh adresi; 
5. Gördüğü iş; . 
6. işe alındığı tarih; 
7. Vergi karnesinin tarihi, numarası ve 

nereden alındığı; 
8. Ücreti ve ücretindeki değişiklikler; 
9. işten çıktığı tarih. 
Hizmet erbabı sicil kayıtları istenilen şekil

de (defter, sicil fişi, sicil kaydı V. S. ) tutula
bileceği gibi 1704 sayılı Kanunun tatbiki dola
yısiyle tutulmakta olan kayıtlarla da birleşti
rilebilir. 

Beşinci Bölüm 

Diğer evrak ve vesikalar 

Muhabere evrakı: 

MADDE 230. — Tüccarların her nevi ticarî 
muameleleri dolayısiyle yazdıkları ve aldıklar^ 
mektuplar (telgraflar ve hesap hulâsaları dâhil) 
nuhabere evrakını teşkil eder. 

Gönderilen ve gelen muhabere evrakının 
işlerin icabına göre mazbut ve tertipli bir şekil
de muntazam dosyalarda muhafaza edilmesi 
mecburidir. 

Diğer vesikalar: 

MADDE 231. — Evvelki maddelerin dışında 
kalan ve bir hüküm ifade eden veya icabında 
bir hakkın ispatına delil olarak kullanılabilen 
mukavelename, taahhütname, kefaletname, 
mahkeme ilâmları gibi hukuki vesikalarla ih
barname, karar suretleri, vergi makbuzları 
gibi vergi evrakının mazbut ve tertipli bir şe
kilde muntazam dosyalarda muhafaza edilmesi 
mecburidir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Vergi karnesi 

Karne, mecburiyeti: 

MADDE 232. — Aşağıda yazılı mükellefler 
vergi karnesi almağa mecburdurlar: 

1. işletme ve gezginci işJer vergisine tâbi 
olan gerçek kişiler: 

2. Vergi matrahları 'tamamen veya kısmen 
götürü usulde tesbit olunanlar; 

3. Gelir Vergisinde enaz geçim indiriminden 
faydalanmak istiyenler; 

Durumu yukarıda yazılı şartların birkaçına 
birden temas etse bile, bir mükellef tek vergi 
karnesi alır. 

Genel, katma, özel bütçeli daire ve mües
seselerle belediyelerin ve 3659 sayılı Kanuna 
tâbi diğer müesseselerin kadro dâhili memur
ları vergi karnesi almazlar; bunların dışında 
kalan müstahdemler hakkında karne alma mec
buriyetinin tatbik şeklini Ma]iye Bakanlığı tâ
yin eder. 

Karnelerin alınması: 

MADDE 233. — Mükellefler alacakları vergi 
karnelerinin kendileri tarafından yazılması ica-
beden kısımlarını doldurduktan sonra, vergi 
bakımından durumlarını kayıt ve tescil ve kar
neye işaret ettirmek için, bunları bağlı olduk
ları vergi dairelerine ibraz ederler,, 

Mükellefiyete müessir olarak değişiklikler de 
yukarıki esaslar dairesinde karneye işaret etti
rilir. 

232 nci maddenin 1 ve 2 numaralı bentlerin
de yazılı mükellefler için aldıkları karnenin ver
gi dairesine ibraz edilmesi veya mükellefiyete 
müessir değişikliklerin karneye işaret ettiril
mesi müddetleri, işe-başladıkları veya değişik
liğin vukubulduğu tarihten itibaren 15 gündür. 

Vergi karnesinin alınmasına veya aile du
rumunda vukua gelen değişikliklerin karneye 
işaret ettirilmesine takaddüm eden zamanlarda 
medeni halin veya aile durumunun icabettirdiği 
enaz geçim indirimleri tatbik olunmaz. 

Hüviyet tasdiki : 

MADDE 234. — Gelir Vergisinde en az ge
çim indiriminden faydalanabilmek için, medeni 
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hal ve aile durumu hakkında vergi karnesine j 
yazılmış olan bilgilerin ve bunlarda vâki deği- I 
sikliklerin mükellefin ikamet ettiği mahallerin i 
muhtar ve ihtiyar heyetine tasdik ettirilmesi 
şarttır. i 

Doğruluk mesuliyeti : i 

MADDE 235. — Mükellefler vergi karnele- j 
rine yazdıkları malûmatın doğruluğundan şalı- i 
san mesuldürler. 

241 nci maddeye göre işverenler nezdinde 
muhafaza edilen vergi karnelerine bunlar tara
fından bizzat ilâve olunan kayıtlardan işveren
ler mesuldür. 

j 

Karııesiz çalışmamak : 

MADDE 236. — ücretleri götürü usulde tes- { 
bit edilen hizmet erbabından karnesi olmıyanlar 
veya karnesinde yazılı vergileri taksit zaman- j 
larında ödememiş bulunanlar çalıştırılamaz. Aksi j 
takdirde hizmet erbabının vergileriyle vergi ce- j 
zaları işverenden aranır, ve işveren bunların i 
vergi kaçakçılığına iştirak etmiş sayılır. j 

Karnelerin şekli resim ve harçlar : 

MADDE 237. — Vergi karnesinin şekli ve 
ihtiva edeceği malûmat Maliye Bakanlığınca 
tesbit olunur. 

Karne ve ihtiva ettiği kayıtlar hiçbir resim j 
ve harca tâbi değildir. Tasdik dolayısiyle muh- | 
tarların harç almaları caizdir. Şu kadar ki, bu ı 
harçların miktarını Maliye Bakanlığı tâyin eder.; 

i 
| 

Karnelerin birleştirilmesi : j 
! 

MADDE 238. — Mükelleflerin işleri dolayı- | 
siyle diğer resmî dairelerden ve meslekî teşek- ; 
küllerden almaları gereken her türlü karne ve- j 
ya hüviyet varakalarını vergi karnesiyle birleş- j 
tirmeğe Maliye Bakanı mezundur. | 

i 
BEŞtNCt KISIM j 

Muhafaza ve ibraz ödevleri i 

Defter tutmada muhafaza : 
I 

MADDE 239. — Bu kanuna göre defter j 
tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları def- ; 

( S. Sayış-

terlerle üçüncü kısımda yazılı vesikaları taalluk 
ettilderi yılı takip eden takvim yılından itiba
ren altı sene müddetle muhafaza etmeğe mec 
burdurlar. 

Ticaret Kanununun 75 nci maddesi hükmü 
mahfuzdur. 

Birinci fıkranın dışında kalan ve muamele
lerinde vergi veya vergi tetkikleri ile ilgili ka
yıt, vesika vesair evrak kullanan müesseseler 
ve şahıslar da aynı muhafaza mecburiyetine ta
bidirler. 

Esnafın fatura muhafazası : 

MADDE 240. — Bu kanuna göre defter tut
mak mecburiyetinde olmıyan esnaf, tüccardan 
satmaldığı mallara ait faturaları mubayaa ta
rihi sırasiyle bir musannif veya zarf içinde, 
bunların tanzim tarihlerini takibeden takvim 
yılından itibaren beş sene müddetle muhafaza 
etmeğe mecburdurlar. 

Karnelerin muhafazası : 

MADDE 241. — Mükellefler bu kanuna gö
re aldıkları vergi karnelerini işin devam ettiği, 
enaz geçim indirimleriyle ilgili olanları bu indi
rimden faydalandıkları müddetçe muhafaza 
ederler. 

Vergi matrahları götürü usulde tesbit edilen
ler dışında kalan hizmet erbabına ait vergi kar
neleri işverenler, hizmet erbabı aynı zamanda 
birkaç yerde çalışmakta ise bunlardan yalnız 
birisi nezdinde muhafaza edilir. 

işverenler her ne sebeple olursa olsun işten 
çıkan hizmet erbabına vergi karnelerini derhal 
iade etmeğe mecburdurlar. 

ibraz mecburiyeti : 

MADDE 242. — Geçen maddelerde yazılı 
gerçek ve tüzelkişiler bu kısım mucibince mu
hafaza ettikleri her türlü defter, vesika ve kar
neleri muhafaza müddeti içinde yetkili makam 
ve memurların talebi üzerine ibraz ve tetkika 
arzetmeğe mecburdurlar. 

Diğer ödevler : 

MADDE 243. — Mükellefler defter, vesika 
vo karneleri muhafaza ve biarz mecburiyetle
rinden maada muamelelerin tetkiki sırasında 
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j Değerleme ölçüleri: aşağıda yazılı ödevleri de yerine getirmeğe mec

burdurlar : 
1. Tetkika yetkili memura çalışma yeri gös

termek ve iş saatlerinde memurun müessesede 
çalışmasını sağlamak; 

2. Tetkik ile ilgili her türlü izahatı vermek 
(bu mecburiyet hem iş sahibine, hem de işlet
mede çalışan memurlara şâmildir); 

3. Tetkika yetkili memurun lüzumunuda 
işyerinin her tarafını gezip görmesini sağlamak; 

4. Bina ve arazi tahrirlerinde, iradı tahmin 
edilecek binayı veya kıymeti tahmin edilecek 
araziyi tahrir ve tadilât komisyonlarına gösterip 
gezdirmek bu gibi emlâkin umumi ahvaline, kul
lanış cihetine ve kirada ise kira miktarına mü-
taallik her türlü malûmatı komisyonlara vermek 
(bu fıkrada yazılı mecburiyetler kiracılara da 
şâmildir). 

Değerlemenin tarifi: 

MADDE 244. — Değerleme vergi mat]'alıları
nın hesaplanmasiyle ilgili iktisadi kıyn etlerin 
takdir ve tesbitidir. 

Değerleme günü: 

MADDE 245. — Değerlemede, iktisadi kıy
metlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve 
zamanlarda haiz oldukları kıymetler esas tutulur. 

Değerlemede esas: 

MADDE 246. — Değerlemede, iktisadi kıy
metlerden herbiri tekbaşma nazara alınır; tea-
mülen aynı cinsten sayılan, malları ve düşük kıy
metli müteferrik eşyayı toplu olarak değerlemek 
caizdir. 

MADDE 247. — Değerleme, iktisadi kıyme
tin nev'i ve mahiyetine göre, aşağıdaki ölçüler
den biri ile yapılır: 

1. Maliyet bedeli; 
2. Borsa rayici; 
3. Tasarruf değeri; 
4. Mukayyet değer; 
5. İtibari değer; 
6. Vergi değeri. 

Maliyet bedeli: 

MADDE 248. — Maliyet bedeli iktisadi bir 
kıymetin iktisabedilmesi veyahut değerinin artı
rılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bun
lara müteferri bilûmum masrafların yekûnunu 
ifade eder. 

Borsa rayici: 

MADDE 250. — Tasarruf değeri, bir iktisadi 
kıymetin değerleme gününde sahibi için arzetti-
ği gerçek değerdir. 

Mukayyet değer: 

MADDE 251. — Mukayyet değer, bir iktisadi 
kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap 
değeridir. 

itibari değer: 

MADE 252. — İtibari değer, her nevi senet
lerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan 
değerlerdir. 

Emsal bedeli: 

MADDE 253. ~- Emsal bedeli, gerçek bedeli 

ÜÇÜNCÜ KİTAP 

Değerleme 

BÎRÎNCÎ KISIM 

İktisadi kıymet değerleri 

Birinci Bölüm 

Değerleme esasları, 

MADDE 249. — Borsa rayici, gerek menkul 
kıvmstler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret 
borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değer
lemeden evvelki son muamele gününde borsadaki 
muamelelerinin vasati değerlerini ifade eder. 

Lüzum görülen hallerde, son muamele günü 
yerine değerlemeye takaddüm eden 30 gün için
deki vasati rayici esas olarak aldırmağa Maliye 
Bakam mezundur. 

Tasarruf değeri: 
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olmıyan veya bilinmiyen veyahut doğru olarak 
tesbit edilmiyen bir malın, değerleme gününde 
satılması halinde, emsaline nazaran haiz olacağı 
değerdir. 

Emsal bedeli sıra ile, aşağıdaki esaslara göre 
tâyin olunur: 

Birinci sıra: Vasati fiyat esası- Aynı cins ve 
nevideki mallardan sıra ile değerlemenin yapı
lacağı ayda veya bir evvelki veya bir daha ev
velki aylarda satış yapılmışsa, emsal bedeli bu 
satışların miktar ve tutarına göre mükellef ta
rafından çıkarılacak olan «Vasati satış fiyatı» 
ile hesaplanır. Bu esasın tatbik edilmesi için, ay
lık satış miktarının, emsal bedeli tâyin olunacak 
herbir malın miktarına nazaran % 25 ten az ol
maması şarttır. 

ikinci sıra: Maliyet bedeli esası - Emsal bedeli 
tâyin olunacak malın, maliyet bedeli bilinir veya 
çıkarılması mümkün olursa, bu takdirde mükellef 
bu maliyet bedeline, toptan satışlar için % 5, 
perakende satışlar için % 10 ilâ^e etmek suratiyb 
emsal bedelini bizzat tâyin eder. 

Üçüncü sıra: Resen takdir esası yukarıda ya
zılı esaslara göre tâyin olunmıyan emsal bedel
leri, ilgililerin müracaatı üzerine idarece resen 
takdiri yolu ile tâyin edilir. Resen takdirler, ma
liyet bedeli ve piyasa kıymetleri araştırılmak ve 
kullanılmış eşya için ayrıca yıpranma derecele
ri nazara alınmak suretiyle yapılır. Resen takdir 
edilen bedellere mükelleflerin itiraz hakkı mah
fuzdur. Ancak, bu itiraz verginin tahakkuk ve 
tahsilini durdurmaz. 

Emsal bedelinin mükellef tarafından bizzat 
hesaplandığı hallerde, bu hesaplara ait kayıt ve 
cetveller müsbit evrak olarak muhafaza edilir. 

Borsalardan, ticaret ve sanayi odalarından 
alman fiyatlarla kaza mercilerinin resen biçtik
leri değerler emsal bedeli yerine geçer. 

Vergi değeri: 

MADDE 254. — Vergi değeri, binalarda tah
rir usulü ile tesbit edilen gayrisâfi iradın 10 mis
li, arazide yanı usul ile tesbit edilen kıymettir. 

İkinci Bölüm 
İktisadi işletmelere dâhil kıymetleri değerleme, 

Gayrimenkuller: 

MADDE 255, — İktisadi işletmelere dâhil 

bilûmum gayrimenkuller maliyet bedelleri ile de
ğerlenir. 

B.ı kanuna göre, aşağıda yazılı kıymetler 
değerkme bakımından gayrimenkul gibidir:. 

1. GayrirnenkuLerin mütemmim cüzüleri ve 
teferruatı; 

2. Tesisat ve makineler; 
3. Gemiler ve diğer taşıtlar; 
4. Gayrimaddi haklar. 

Gayri menkullerde maliyet bedeline giren 
masraflar: 

MADDE 256. — Gayrimenkullerde, maliyet 
bedeline, satmalına bedelinden başka, aşağı
da yazılı masraflar girer: 

1. Noter, tapu ve mahkeme masraf ve harç
ları ; 

2. Keşif plânı ve kıymet takdiri için yapı
lan masraflar; 

3. Tellaliye ve komüsyon; 
4. Mevcut bir binanın satmalmarak yıkıl-

masmdan ve arsasının tesviyesinden mütevellit 
masraflar; 

5. Makine ve tesisatta nakliye ve montaj 
masrafları; 

6. Malın iktisabına mütaallik diğer mas
raflar. f1:$_ 

İnşa ve imal masrafları: 

MADDE 257. — İnşa edilen binalarda ve 
gemilerde, imal edilen makine ve tesisatta, 
bunların inşa veya imal masrafları, satmalma 
bedeli yerine geçer. 

Gayrimenkullerde maliyet bedelinin artması: 

MADDE 258. — Normal bakım ve tamir 
masrafları dışında, gayrimenkulu genişletmek 
veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak 
nıaksadiyle yapılan masraflar, gayrimenkulun 
maliyet bedeline zammolunur. 

(Bir geminin, iktisap tarihindeki süratini 
faz! al aştırmak, yolcu ve eşya yükleme ve ba
rındı rma tertibatım genişletmek veya değiştir
mek suretiyle iktisadi kıymetini devamlı olarak 
artıran masraflar, maliyet bedeline zam edil
mesi icabeden masraflardandır). 

Gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise, bu 
gibi masraflar bunların hususi maliyet bedeli 
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olarak ayrıca değerlenir. 
Gayrimenkuller için yapılan masraflar hem 

tamir hem de kıymet artırma masraflarından 
terekkübettiği takdirde, mükellef bu masraf
lardan maliyet bedeline zam olunacak kısmı 
ayrı göstermek mecburiyetindedir. 

Demirbaş eşya: 

MADDE 259. — Alât, edevat ve demirbaş 
eşya maliyet bedeliyle değerlenir. Bunların ma
liyet bedeline giren masraflar, satınalma bede
linden maada, komüsyon ve nakliye masraf
ları gibi hususu masraflardır. 

îmal edilen alât, edevat ve demirbaşların ma
liyet bedeli sınai maliyet bedelidir. 

Satınalınan emtia: 

MADDE 260. — Satınalınan emtia maliyet 
bedeliyle değerlenir. Bu bedele, emtianın alış 
bedelinden başka, mağaza veya depoya gelince
ye kadar yapılan her nevi hususi masraflarla 
ödenen komüsyonlar ve sigortalar ve alıcıya te-
rettübeden vergi ve resimler dâhil olur. 

imal edilen emtia: 

MADDE 261. — îmal edilen emtianın (Tam 
ve yarı mamul mallar) maliyet bedeli aşağıda 
yazılı unsurları ihtiva eder: 

1. Mamulün vücuda getirilmesinde sarf olu
nan iptidai ve ham maddelerin bedeli, 

2. Mamule isabet eden işçilik, 
3. Umumi imal masraflarından mamule 

isabet eden hisse, 
4. Umumi idare masraflarından mamule isa

bet eden hisse, 
5. Ambalajlı olarak piyasaya arzedilmesi 

zaruri olan mamullerde ambalaj malzemesinin 
bedeli. 

Kıymeti düşen mallar: 

MADDE 262. — Yangın, deprem ve su bas
ması gibi âfetler yüzünden veyahut bozulmak 
çürümek veya modası geçmek gibi haller netice
sinde iktisadi kıymetlerinde ehemmiyetli bir aza
lış vâki olan mallar ile maliyetlerinin hesaplan
ması mûtat olmıyan hurdalar ve döküntüler em
sal bedeliyle değerlenir. 

6 1 -
I Sigortalı mallarda emsal bedeli sigorta üe 

karşılanan değerden aşağı olamaz. 

Menkul kıymetler: 

MADDE 263. — Türk borsalarında kayıtlı 
olan Türk ve yabancı esham ve tahvilât borsa ra-
yiciyle, borsada kayıtlı olmıyan esham, tahvilât 
alış bedeliyle değerlenir. 

Borsa rayicinin muvazaalı muameleler netice
sinde taayyün etmiş olduğu hallerde, değerle
me bu rayiç yerine alış bedeline irca edilir. 

Yabancı paralar : 

MADDE 264. — Yabancı paralar borsa ra-
1 yiciyle değerlenir. 263 ncü maddenin son fık

rası hükmü yabancı paraların değerlenmesinde 
de tatbik olunur. 

Yabancı paranın borsada rayici yoksa, de
ğerlemeye tatbik olunacak kur Maliye Bakan
lığın e a tesbit olunur. 

Bu maddenin hükmü yabancı para ile olan 
senetli veya senetsiz alacaklar hakkında da ca
ridir. 

Alacaklar : 

MADDE 265. — Bilûmum alacaklar tasarruf 
değerleriyle değerlenir. 

Vâdesi hulul etmemiş olan senede bağlı ala
caklar değerleme gününün kıymetine irca oluna
bilir. Bu takdirde, senette faiz nispeti tasrih 
edilmişse bu nispet, edilmemişse Merkez Banka 
sının resmî iskonto haddi tatbik olunur. 

Bankalar ve bankerler ile sigorta şirketleri 
i alacaklarını ya Merkez Bankasına resmî iskon-
!' to haddi veya muamelelerinde tatbik ettikleri 

faiz haddi ile, değerleme günü kıymetine irca 
i ederler. 

I tik tesis ve taazzuv masrafları : 

j MADDE 266. — Eshamlı şirketlerde, ilk te-
j sis ve taazzuv masrafları mukayyet değeriyle ak-
| tifleştirilmek suretiyle değerlenir. 
i Bu değerler ilk tesis ve taazzuv için yapılan 
| masraflardan fazla olamaz. 
i 
I 

I Aktif geçici hesap kıymetleri : 
| MADDE 267. — Gelecek bir hesap devresi-

( S. Sayısı : 175) 



— 63 — 
nt ait olarak peşin ödenen masraflar ile cari 
hesap devresine ait olup da henüz tahsil edilme
miş olan hasılat, mukayyet değerleri üzerinden 
aktifleştirilmek suretiyle değerlenir. 

Kasa mevcudu : 
MADDE 268. — Kasa mevcutları itibari kıy

metleriyle değerlenir; yabancı paralar hakkında 
264 ncü maddenin hükmü tatbik olunur. 

Borçlar : 
MADE 269. — Bilûmum borçlar tasarruf 

değerleriyle değerlenir. 
Vâdesi hulul etmemiş olan senede bağlı borç

lar değerleme günü kıymetine irca olunabilir. 
Bu takdirde senette faiz nispeti tasrih edilmişse 
bu nispet, edilmemişse Merkez Bankasının res
mî iskonto haddince bir faiz tatbik olunur. 

Banka, ve bankerler ile sigorta şirketleri 
borçlarını, ya Merkez Bankasının resmî iskon
to haddi veya muamelelerinde tatbik ettikleri 
faiz haddi ile, değerleme günü kıymetine irca 
ederler. 

Yabancı para ile olan senetli ve senetsiz 
borçları değerlemede 264 ncü maddenin hükmü 
ayrıca tatbik olunur. 

Tahviller : 
MADDE 270. — Eshamlı şirketlerle iktisadi 

âmme müesseseleri çıkardıkları tahvilleri itibari 
değerleriyle değerlemeğe mecburdurlar. 

Pasif geçici hesap kıymetleri: 

MADDE 271. — Gelecek hesap devrelerine ait 
olarak peşin tahsil olunan hasılat ile cari hesap 
devresine ait olup henüz ödenmemiş olan mas
raflar mukayyet değerleri üzerinden pasifleş-
tirilmek suretiyle değerlenir. 

Karşılıklar : 

MADDE 272. — Zamanla vukua gelen kıy
met azalmalarını veya hâsıl olması beklenen 
belli bazı zararları karşılamak maksadiyle 
hesaben ayrılan meblâğlara karşılık denir. 

Karşılıklar mukayyet değerleri ile pasif-
leştirilmek suretiyle değerlenir. 

Amortisman kayıtları hakkındaki hususi hü
kümler mahfuzdur. 

Maliyet bedeli yerine emsal bedeli alınan 
haller : 

MADDE 273. — Bu fasla göre, değerleme
de maliyet bedelleri esas tutulan iktisadi kıy
metlere ait maliyetlerin gerçek miktarının tes-
bitine, mükellefiyet veya defter tutma durum
ları bakımından, imkân bulunmıyan hallerde 
maliyet bedeli yerine emsal bedeli, arazi ve 
binalar için vergi değeri değerlemeye esas 
olur. 

Serbest meslek erbabı tesisatı : 

MADDE 274. — Serbest meslek erbabı ile 
hususi mektep ve hastane gibi yerleri işleten
lerin amortismana tâbi tuttukları tesisat, demir
baş eşya ve gayrimenkulleri değerlemede de 
bu faslın hükümleri tatbik olunur. 

Üçüncü bölüm 
Servetleri değerlem* 

Esaslar : 

MADDE 275. — Bir vergiye matrah olan 
servetin veya servet unsurlarının değerlenme
sinde bu fasılda yazılı esaslar cari olur. 

Ticari sermaye : 

MADDE 276. — Vergilendirilecek bir serve
te dâhil ticari sermayenin unsurlarından bulu
nan emtia, gemiler ve taşıtlar, tesisat ve ma
kineler, demirbaş eşya, senetli ve senetsiz ala
caklarla borçlar, esham ve tahvilât ve diğer 
menkul malları değerlemede ikinci faslın hü
kümleri tatbik olunur. 

Esham ve tahvilât : 

MADDE 277. — Ticari sermayeye dâhil ol-
mıyan esham ve tahvilâttan Türk borsalarında 
kayıtlı olanlar borsa rayici üzerinden, borsada 
kayıtlı olmıyanlar emsal bedelleri ile değerle
nir. 

Menkul mallar : 

MADDE 278. — Ticari sermayeye dahil ol-
mıyan ev eşyası, mücevherat, sanat eserleri 
gibi menkul mallar emsal bedelleri ile değerle
nir. 
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Haklar : 

MADDE 279. — Tescile tâbi bilûmum hak
ların değeri, tesisleri sırasında tapu sicilline 
kaydedilen bedeldir. 

Tapu sicillinde bedeli gösterilmiyen haklarla 
birinci fıkranın dışında kalan bilûmum haklar 
(Sınai ve edebî mülkiyet hakları ile imtiyaz
lar dahil) emsal bedelleri ile değerlenir. 

Alacak ve borçlar : 

MADDE 280. — Ticari sermayeye dâhil 
olmıyan bilûmum alacak ve borçlar tasarruf 
değerleri ile değerlenir. 

Bina ve arazi : 

MADDE 281. — Ticari sermayeye dâhil ol
sun, veya olmasın, bilûmum binalarla arazi ver
gi değerleri ile değerlenir. 

Salâhiyet : 

MADDE 282. — Bu fasılda yazılı emsal be
delleri ile alacak ve borçların tasarruf değerleri 
65 nci maddede yazılı servet takdir komisyon
ları tarafından tesbit edilir. 

İKİNCİ KISIM 

Vergi değerleri 

Birinci Bölüm 

Gayrisâfi iratların tesbiti 

Tahmin esası : 

MADDE 283. — Binaların vergi değerine 
esas tutulan gayrisâfi iratları tahrir ve tadilât 
komisyonlarınca bu fasılda yazılı esaslar daire
sinde tahmin olunur. 

Gayrisâfi irat : 

MADDE 284. — Bir binanın gayirsâfi iradı, 
sahibi tarafından kiraya verildiği takdirde geti
receği kira bedelidir. 

Kiraya verilmiş binalarda, mukavelede gös
terilen kira bedelinin doğruluğuna kanaat geti
rildiği takdirde, bu kira gayrisâfi iradın tah
minine esas olur. Aksi halde aşağıdaki esaslar 

(S. Say 

nazara alınarak.tahmin yapılır. 
1. Normal şartlar dâhilinde de umumi su

rette binanın bulunduğu mahalde cari olan 
kiraların seviyesi; 

2. Aynı neviden binaların getirdiği irat; 
3. Binanın mevkii; 
4. Binanın büyüklüğü, kat sayısı ve her 

katta oda adedi; 
5. Dâhili taksimat itibariyle kullanışlılığı ve 

bakım vaziyeti; 
6. Cephe ve methal tezyinatı; 
7. Asansör ve kalorifer gibi tesisatın bulu

nup bulunmdaığı; 
8. istimal sureti. 
Fabrika, imalâthane ve değirmenlerin irat

larının tahmininde, içlerindeki sabit imâl vası
taları dahi nazara alınır. 

Senelik irat : 

MADDE 285. — Gayrisâfi iratlar senelik tah
min olunur. Şu kadar ki, mevsimlik olarak ki
raya verilmesi veya ikamet edilmesi mûtat olan 
binaların bu müddete ait iratları senelik addo
lunur. 

Senenin muayyen zamanlarında işliyebilen 
değirmenler ile muayyen mevsimlerde çalışan 
fabrika ve imalâthanelerin işletme müddetine 
ait iratları da keza senelik addolunur. 

Rayiç : 

MADDDE 286. — Gayrisâfi iratların tahmi
ninde, binanın bulunduğu birlikte umumi tahri-' 
rin başladığı, tadilât halinde tadilâtın yapıldı
ğı yılda cari rayiçler esas tutulur. 

Masraflar : 

MADDE 287. — Gayrisâfi iradın tahminin
de, vergi resim ve harçlar için tenzilât yapıla
maz. 

Ancak Komisyonlarca kira mukavelelerinin 
tetkiki sırasında su ve elektrik sarfiyatı, teshin 
masraflar ve buna mümasil masrafların kiralı-
yan tarafından deruhde edildiği görülürse, ki
ra bedeli bu gibi masraflar çıktıktan sonra na
zara alınır. 

Mefruşatsız tahmin : 

MADDE 288. — Değirmen, fabrika ve ima-
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lâthane tesisatı hariç olmak üzere gayrisâfi irat 
ve mefruşatsız binaya göre tâyin olunur. 

Mütemmimat: 

MADDE 289. — Aşağıda yazılı arazi irat tah
mininde binaya tâbidir: 

1. Şehir ve kasabalarda, belediye hudutları 
içindeki binaların mütemmimatından olan avlu, 
bahçe vesair arazi; 

2. Köylerde, köy veya mahalle topluluğu 
içindeki binaların mütemmimatından olan avlu, 
bahçe vesair arazi; 

3. Her nerede olursa olsun ,ticarete ve san
ata tahsis edilen binaların mütemmimatnıdan 
olan ve bunlarla birlikte kullanılan arazi; 

Mütemmimattan maksat bina ile birlikte hu-
dutlanmış olan yerlerdir. 

itiraz ve şüyu: 

MADDE 290. — Aşağıda kayıtlı bina kısım
ları için iratlar ayrı ayrı tahmin olunur: 

1. Bir çatı altında bulunup ta istimal tarzı 
ve kapıları ayrı olan bina kısımları (Apartman 
diğerleri ve ticaret hesaplarının ayrı ayrı kulla
nılabilen odaları bu kabildendir); 

2. Sahipleri arasında resmen ifraz ve taksim 
edilmiş olan binaların müfrez kısımları (ifraz 
olunmayıp şayian tasarruf olunan binaların irat
ları binanın heyeti umumiyesi itibariyle tahmin 
olunur.) 

irat kıymet münasebeti: 

MADDE 291. — Tahrir (Umumi tahrir ve ta
dilât) esnasında, bir binanın gayrisâfi iradım 
tahmin için kâfi vasıta ve karine bulunmadığı 
takdirde, binanın satılması halinde elde edeceği 
kıymet tahmin olunur ve kıymetin % 10 nu gayri
sâfi irat olarak kabul edilir. 

ikinci Bölüm 

Arazi kıymetlerinin teibiti 

Tahmin esası: 

MADDE 292. — Arazinin vergi değerine esas 
tutulan kıymetleri, tahrir ve tadilât komisyonla
rınca bu fasılda yazılı esaslar dairesinde tahmin 
olunur. 

Arazi kıymeti: 

MADDE 293. — Arazinin tahmin olunacak 
kıymeti alelade alım satım kıymetidir. 

Arazi kıymetinin tahmininde aşağıdaki esas
lar nazara alınır: 

1. Normal şartlar dâhilinde ve umumi su
rette arazinin bulunduğu birlikte arazi satış kıy
metlerinin seviyesi; 

2. Aynı neviden arazinin satış kıymetleri; 
3. Arazinin mevkii; 
4. Ziraatte kullanılan arazinin yetiştirme 

kuvveti, sulaklık derecesi, ziraatin nev'i; 
5. Arazinin büyüklüğü; 
6. Meskûn yerlere, iskele ve istasyonlara ya

kınlığı. 

Kıymet rayiçleri: 

MADDE 294. — Arazi kıymetinin tahmi
ninde, umumi tahririn başladığı, tadilât halinde 
tadilâtın yapıldığı yılda cari satış kıymetleri esas 
tutulur. 

Kıymet düzeltmesi: 

MADDE 295. — Tahrir kayıtlarına yüz ölçü
mü eksik veya fazla geçmiş olan araziye ait kıy
metler, kayıtlı kısmın umumi kıymetinden be
her dönüme veya metrekareye isabet eden miktara 
göre hesaplanarak düzeltilir. 

Kıymet kira münasebeti: 

MADDE 296. -— Tahrir (Umumi tahrir ve 
tadilât esnasında arazinin alım satım kıymetleri
nin tâyini mümkün olmazsa, o yerin kiraya veril
mesi halinde getireceği kira tahmin ve bunun 10 
misli arazinin kıymeti olarak kabul edilir. 

Bu arazinin getireceği kiranın bilinmesi ica-
beden haller, arazi kıymetinin onda biri emsal 
kirası sayılır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Amortismanlar 

Birinci Bölüm 

Mevcutlarda Amortisman 

Mevzu: 

MADDE 297. — Işlitmede bir yıldan fazla 
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kullanılan ve yıpramağa, ağınmağa veya kıymet
ten düşmeğe mâruz bulunan gayrimenkullerin, 
alât ve edevat ve demirbaşın, sinema filimle-
rinin ve gayrimaddi hakların birinci kısımda
ki esaslara göre tesbit edilen değerlerinin, bun
ların kullanılabilecekleri müddet zarfında ifna 
edilmesi amortismanın mevzuunu teşkil eder. 

Üzerine bina inşa edilmiş olsun veya olma
sın, arazi amortismana tâbi değildir; ancak 
işletmece inşa edilmiş olan her nevi yollar, köp
rüler, kanallar ve harklar amortismana tâbidir. 

Normal amortisman: 

MADDE 298. — Amortismana tâbi iktisadi 
kıymetlerin değeri ilgili Bakanlıkların mütalâ
ası alınarak Maliye Bakanlığınca tesbit ve ilân 
olunan nispetler üzerinden ifna edilir. 

Amortisman nispetlerinin tesbitinde: 
1. Muayyen iş ve sanat kolları ayrı ayrı 

nazara alınır; 
2. Amortismana tâbi kıymetlerin tecrübeye 

dayanan vasati ömürleri hesaba katılır. 

Madenlerde amortisman: 

MADDE 299. — işletme sebebiyle içindeki 
cevherin azalmasından dolayı maddi değerini 
kaybeden madenlerin ve taşocaklarınm imtiyaz 
veya maliyet bedelleri alâkalıların müracaatları 
üzerine, bunların büyüklük ve mahiyetleri göz-
önünde tutulmak ve her maden veya taşocağı 
için ayrı ayrı olmak üzere Maliye ve Ekonomi 
Bakanlıklarınca tâyin olunacak nispetler üze
rinden itfa olunur. 

Fevkalâde amortisman: 

MADDE 300. — Amortismana tâbi olup: 
1. Yangın, deprem, su basması gibi âfet

ler neticesinde değerini tamamen veya kısmen 
kaybeden; 

2. Yeni icatlar dolayısiyle teknik verim ve 
kıymetleri düşerek tamamen veya kısmen kul
lanılmaz bir hale gelen; 

3. Cebri çalışmaya tâbi tutuldukları için 
normalden fazla aşınma ve yıpranmaya mâruz 
kalan; 

menkul ve gayrimenkullerle haklara, mü
kellefin müracaatları üzerine ve ilgili Bakan
lıkların mütalâası alınmak suretiyle, Maliye 

Bakanlığınca her işletme için işin mhaiyetine 
göre ayrı ayrı tâyin olunan «fevkalâde ekono
mik ve teknik amortisman nispetleri» tatbik 
olunur. 

Amortisman nispetlerinin itibar tarihi: 

MADDE 301. — Maliye Bakanlığınca tesbit 
ve ilân olunan amoritsman nispetleri ilânların 
yapıldığı, ayrı ayrı tesbit edilen nispetler alâ
kalıların müracaatta bulunduğu hesap devresin
den muteberdir. 

İcabında, normal amortisman nispetleri 301 
nci maddede yazılı usul dairesinde değiştirile
bilir. Şukadar ki, bir kere tesbit edilen nis
petlerin meriyet müddeti üç yıldan az olamaz. 

Amortismanın tatbik sureti: a) Nispet 
bakımından: 

MADDE 302. — Mükellefler, usulü daire
sinde tesbit edilen nispetleri aşmamak şartiyle, 
amortismanları diledikleri nispetler üzerinden 
hesaplıyabilirler; şu kadar ki, tatbikına baş
ladıkları amortisman nispetlerini mütaakıp fa
aliyet yıllarında değiştiremezler. 

301 nci maddenin 2 ncı fıkrası hükmüne göre 
amortisman nispetlerinin değiştirilmiş olması ha
li bundan müstesnadır. 

b) Müddet bakımından: 

MADDE 303. — Amortisman müddeti kıy
metlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu müd
detin yıl olarak hesaplanması için «1» rakamı 
mükellefçe tatbik olunan nispete bölünür. 

Her yılın amortismanı ancak o yıla ait de
ğerlemede nazara alınabilir. 

Amortismanın herhangi bir yıl yapılmama-
smdan, veya ilk tatbik olunan nispetten düşük 
bir hadle yapılmasından dolayı amortisman 
müddeti uzatılma*. 

Amortisman hesapları: 

MADDE 304. — Bu fasıl mucibince hesapla
nan amortismanların, hesaplarda ayrıca gös
terilmek şartiyle, taallûk ettikleri değerlerden 
doğrudan doğruya indirilmesi, veya pasifte ayrı 
bir karşılık hesabında toplanması caizdir. 
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îkinci Bölüm Üçüncü Bölüm 

Alacaklarda ve Sermayede Amortisman Hususi Haller 

Değersiz alacaklar: Amortiamana tâbi malların satılma** 

MADDE 305. — Kazai bir hükme veya ala
caktan kesin olarak vaz geçildiğini gösteren bir 
vesikaya müsteniden tahsiline artık imkân kal-
mıyan alacaklar: değersiz alacaktır. 

Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri ta
rihte tasarruf değerlerini keybederler, ve mu
kayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek itfa olu
nurlar. 

Çürük alacaklar: 

MADDE 306. — ödeme tarihi geçtikten son
ra yazı ile ve usulü dairesinde yapılan müker
rer taleplere, veya vâdenin enaz üç defa uzatıl
mış olmasına rağmen tahsil edilemiyen alacklar-
la, dâva veya icra safhasında olup tahsilleri şüp
heli bulunan ihtilâfı alacaklar: Çürük alacaktır. 

Çürük alacakların mukayyet değerlerini de
ğerleme gününün tasarruf değerine irca maksa-
diyle «çürük alacaklar karşılığı» ayrılması caiz
dir. 

Bu karşılık teminatlı alacaklarda yalnız te
minata müracaat olunduktan sonra bakiye için 
ayrılabilir. 

Tahsil edilen çürük alacaklar için ayrılmış 
olan karşılıklar, karşılığı hesabından indirilir. 

Sermayenin itfası: 

MADDE 307. —- imtiyazlı işletmelerde, te
sisatın imtiyaz müttetinden sonra bedelsiz olarak 
Devlete, veya Devletçe tensip olunan bir teşekkü
le veya beldiyeye intikal etmesi imtiyazname 
icabından bulunduğu, imtiyaz mukavelenamesin
de de sermayenin itfası için senelik muayyen bir 
nispet veya miktar ayrılması gösterilmiş olduğu 
takdirde, bu nispet veya miktar üzerinden serma
ye itfa olunur. 

îlk tesis ve taazzuv masraflarının itfası: 

MADDE 308. — Kurumların aktifleştirdikle-
ri ilk tesis ve taazzuv masrafları, mukayyet de
ğerleri üzerinden müsavi miktarlarda ve beş sene 
zarfında itfa olunabilir. 

MADDE 309. — Amortismana tâbi iktisadi 
kıymetlerin satılması halinde, bunların değeri 
üzerinden satış tarihine kadar ayrılmış ve pa
sifte hususi bir karşılık hesabına alınmış olan 
amortismanlar kâra ilâve olunur. 

Devir satış hükmündedir. 

Amortismana tâbi maların sigorta tazminatı: 

MADDE 310. — Yangın, deprem, sel, su bas- « 
ması gibi âfetler yüzünden tamamen veya kıs
men zıyaa uğrayan amortismana tâbi iktisadi 
kıymetler için alman sigorta tazminatları bun
ların değerinden (amortismanlı olanlarda ayrıl
mış olan amortismana çıktıktan sonra kalan de
ğerden) fazla olduğu takdirde, bu fazlalık kâra 
alınır. j 

Şu kadar ki, alınan sigorta tazminatı ile ti-
yaa uğrıyan malların yenilenmesi işin mahiyeti
ne göre zaruri bulunur veya bu hususta işletmeyi 
idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçil
miş olursa, bu takdirde tazminat fazlası, yenileme 
masraflarını karşılamak üzere, pasifte muvakkat 
bir hesapta tutulur. 

Emtiada sigorta tazminatı: 

MADDE 311. — Emtia kıymetlerinde vukua 
gelen zayiat dolayısiyle alman sigorta tazminat
ları bunların değerlerinden fazla olursa, bu faz
lalık kâra alınır. 

DÖRDÜNCÜ KİTAP 

Ceza hükümleri 

BÎRÎNOÎ KISIM 

Umumi esaslar 

Ceza hükümlerinin şümulü: 

MADDE 312. — Vergi kanunlarının hüküm
lerine aykırı hareket edenlerin aşağıda yazılı 
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fiilleri bu kanunda yazılı cezalarla cezalandırılır: 
1. Kaçakçılık, 
2. Kusur, 
3. Usulsüzlük, 
4. ikinci kısmın dördüncü faslında yazılı 

suçlar, 
Kaçakçılık, kusur ve usulsüzlük için tertip-

lonen vergi cezaları vergi dairesince kesilir. 
İkinci kısmın dördüncü faslında yazılı suçla

rın takibi ve cezalandırılması umumi hükümlere 
tâbidir. 

Bu kanunda sarahat olmıyan diğer hallerde 
umumi hükümler tatbik olunur. 

Küçüklerin ve kısıtlıların sorumsuzluğu: 
MADDE 313. — Velayet ve vesayet altında 

bulunanlar, veya işlerinin idaresi bir kayyıma 
tevdi edilmiş olanlar kendilerine izafeten veli, 
vasi veya kayyımın vergi kanunlarına aykırı 
hareketlerinden dolayı sorumlu olmazlar. Bu 
hallerde vergi cezası veli, vasi veya kayyımdan 
aranır. 

Tüzel kişilerin sorumluluğu: 

MADDE 314. — Tüzel kişilerin vergi kanun
larına aykırı hareketlerinden dolayı vergi ce
zaları, bunlar namına kesilir. Tüzel kişilerin tem
silcileri, bunların kanuna aykırı hareketlerine 
yardım etmiş sayılır. 

Fiil birliği: 

MADDE 315. — Kaçakçılık veya kusurda tek 
bir fiil ile başka neviden bir kaç vergi birden 
zıyaa uğramış olursa, her vergi bakımından ayrı 
ayrı ceza kesilir. 

Tek bir fiil ile aynı zamanda kaçakçılık veya
hut kusur ile birlikte usulsüzlük de işlenmiş 
olursa, bunlara ait cezalardan sadece en ağırı 
kesilir. 

Fiil ayrılığı : 

MADDE 316. — Kaçakçılık veya kusur ve
yahut usulsüzlük mahiyetinde olup ayrı ayrı 
işlenmiş bulunan fiillerden dolayı, her fiil için 
ceza kesilir. Şu kadar ki: 

1. Kaçakçılık veya kusur mahiyetinde olan 
fiiller için bu kanunda tertiplenen asgari ce
zaların hesaplanmasında, aynı vergilendirme 

devresinde işlenen fiiller toplu olarak nazara 
alınır; 

2. Aynı takvim yılında aynı neviden birden 
fazla usulsüzlük yapıldığı takdirde, bunların 
hepsi için tek bir ceza kesilir, ve bu cezaya 
usulsüzlüklerin birden fazlasının herbiri için 
vergi cezasının dörtte biri ilâve olunur. Ancak 
bu suretle hesaplanacak olan vergi cezasının 
yekûnu o usulsüzlük nevi için, kanunda göste
rilen cezanın iki katından fazla olamaz. 

Tekerrür : 

MADDE 317. —Kaçakçılık, kusur veya usul
süzlükten dolayı cezalandırılan ve cezası da 
katileşen bir kimse, aynı neviden bir fiili ce
zanın katileştiği tarihi takibeden yıldan baş
lamak üzere kaçakçılık ve kusurda 5 sene, usul
süzlükte 3 sene zarfında tekrar işlerse, cezası: 
Kaçakçılıkta yarısı, kusurda üçte biri, usulsüz
lükte dörtte biri nispetinde artırılır. 

Suçlarda birleşme : 

MADDE 318. — Kaçakçılık, kusur ve usul
süzlük fiilleri, umumi ceza hükümlerine tâbi 
suçlar bakımından, içtima ve tekerrüre esas 
tutulmaz. 

Asgari had : 

MADDE 319. — Bu kanunda sarahat ol
mıyan hallerde, vergi cezaları 1 liradan az ola
maz. 

ÎKtNCÎ KISIM 

Vergi cezaları 

Birinci bölüm 

Kaçakçılık 

Tarif : 

MADDE 320. -— Kaçakçılık kasten vergi zi
yama sebebiyet verilmesidir. 

Vergi zıyaı, mükellefin vergilendirme ile 
ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi 
veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin 
tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk 
ettirilmesini ifade eder. 
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Bu gibi hallerde verginin sonradan ikmale 

veya resen tahakkuk ettirilmesi vergi ziyamın 
kalktığına delâlet etmez. 

Vasıflı kaçakçılık .-

MADDE 321. — Aşağıda yazılı şekillerde ya
pılan kaçakçılık, vasıflı kaçakçılıktır : 

1. Çiftte defter veya çifte vesika kullan
mak; 

2. Sahte vesika kullanmak; 
3. Defter kayıtlarını veya vesikaları tahrif 

etmek (Defter ve vesikalardaki kayıtların asılları 
okunamıyacak şekilde çizilmesi veya kazınması 
tahrife delâlet eder); 

4. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan 
tasdikli defterlerin sahifelerini yok ederek yer
lerine başka yapraklar koymak veya hiç yap
rak koymamak; 

5. Mevhum isimlere hesap açmak gibi he
sap ve muhasebe hileleri yapmak; 

6. Defter ve vesikaları yok etmek veya 
gizlemek; 

7. Vergilendirme ile ilgili hâdiselerde, ida
reyi yanıltacak şekilde yalan veya eksik iza
hat ve malûmat vermek (bu gibi izahat ve malû
matın yazı ile verilmiş veya zab'tla tesbit edil
miş olması şarttır). 

Kaçakçılıkta ceza : 

MADDE 322. — Kaçakçılık yapan mükellef
lere, kaçırdıkları verginin üç misli vergi cezası 
kesilir. 

Şu kadar ki, bu ceza :Mükelleflerin gelirlerin
den ve işlerinden dolayı tâbi oldukları veya 
sorumlusu bulundukları vergilerde : 

1. I. sınıf tüccarlar için 500 liradan; 
2. II. sınıf tüccarlar için 250 liradan, 
3. Serbest meslek erbabı ve esnaf için 50 

liradan ; 
Az olamaz. 

Vasıflı kaçakçılıkta ceza : 

MADDE 323. — Vasıflı kaçakçılık yapan 
mükelleflere, kaçırdıkları verginin beş misli ver
gi cezası kesilir. 

Şu kadar ki, bu eeza : 
1. I. Sınıf tüccarlar için 1000 liradan; 
2. II. Sınıf tüccarlar için 500 liradan; 

3. Diğer mükellefler için 100 liradan; 
Az olamaz. 

Kaçakçılığa iştirak : 

MADDE 324. — Ayrı ayrı menfaat gözetmek 
suretiyle birkaç kişi kaçakçılığa iştirak ettiği 
takdirde bunlardan her birine evvelki madde
lerde yazılı vergi cezaları kesilir. 

Kaçakçılığa teşvik : 

MADDE 325. — Bir mükellefi kaçakçılık 
yapmağa azmettirenlere - kaçakçılık tekemmül 
etmiş olmak şartiyle - işlenen fiil için kanunda 
tâyin olunan ceza kesilir. 

Kaçakçılığa yardım : 

MADDE 326. — Kaçakçılığa iştirak etme
mekle beraber, kaçakçılık olduğunu bildiği bit- ' 
fiilin işlenip tamamlanmasını sözü veya fiili ile 
kolaylaştıranlara • bu fiil için kanunda tâyin 
olunan cezanın dörtte biri kesilir. 

İkinci Bölüm 
Kusur 

Tarif : 

MADDE 327. — Kusur, ihmal yüzünden 320 
nci maddede yazılı vergi ziyama sebebiyet ve
rilmesidir. 

Kusurda ceza : 

MADDE 328. — Kusur işliyen mükelleflere, 
zıyaa uğrattıkları verginin bir katı vergi cezası 
kesilir. 

Tahrire müstenit vergilerde kusur: 

MADDE 329. — Tahrire müstenit vergilerde, 
bildirmeye mütaallik mecburiyetleri müddetinde 
yerine getirmemek suretiyle kusur işliyen mü
kelleflere, zıyaa uğrattıkları verginin % 20 si nis
petinde vergi cezası kesilir. 

Üçüncü Bölüm 
Vsuzsüzlük 

Tarif : 

MADDE 330. — Usulsüzlük, vergi zıyaı ol-
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maksisin, Yergi kanunlarında yanlı çekil ve me
rasime mtitaallik hükümlere riyayetsizliktir. 

Ağır usulsüzlük : 

MADDE 331. — Aşağıda yazılı usulsüzlükler 
ağır usulsüzlüktür: 

1. Vergi beyannamelerinin hiç verilmemiş 
veya müddetin hitamından itibaren 15 gün geç
tikten sonra verilmiş olması; 

2. Mecburi defterlerden herhangi birinin 
tutulmaması; 

3. Tasdiki, mecburi olan defterlerden her
hangi birinin hiç tasdik edilmmeiş veya tasdik 
müddetinin hitamından itibaren bir ay geçtik
ten sonra tasdik edilmiş olması; 

4. Defter, kayıt ve vesikaların salahiyetli 
memurlara ibraz edilmemesi; 

5. Defter, kayıt ve vesikaların muhasebenin 
vuzuh ve intizamını bozacak ve bu yüzden ver
ginin resen tarhedilmesini icabettirecek derece
de eksik veya karışık olması; 

Usulsüzlükte ceza : 

MADDE 332. — Hilâfına sarahat olmadıkça, 
usulsüzlük yapan mükelleflere, 500 liradan faz
la olmamak üzere, usulsüzlüğün taallûk ettiği 
verginin % 10 u nispetinde vergi cezası kesilir. 

Vergi mevzuundan çıkan bina ve araziyi 
vaktinde bildirmemek suretiyle yapılan usulsüz
lüklerde, bu ceza bina ve arazinin en son sene
lik vergisi üzerinden hesaplanır. 

Defter ve vesikalarda usulsüzlük cezası : 

MADDE 333. — Ağır usulsüzlük mahiyetin
de olmamak şartiyle, bu kanunun ikinoi kita
bında yazılı defter tutma ve vesikalara ait hü
kümlere riayet etmiyen : 

1. I. Sınıf tüccarlara : 100 liradan az ve 
1000 liradan fazla olmamak üzere, öz sermaye
lerinin % 5 i nispetinde; 

2. II. sınıf tüccrlara, esnafa ve serbest mes
lek erbabına: 50 liradan az ve 500 liradan fazla ol
mamak üzere işyeri kirasının % 10 u nispetinde 
vergi cezası kesilir. 

Ağır usulsüzlükte ceza: 

MADDE 334. — Ağır usulsüzlük yapan: 
1. I. sınıf tüccarlara: 500 liradan az ve 3000 
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liradan fazla olmamak üzere, öz sermayelerinin 
% 1 i nispetinde; 

2. II. sınıf tüccarlara: 200 liradan az ve 500 
liradan fazla olmamak üzere işyeri kirasının % 
20 si nispetinde; 

3. Esnafa ve serbest meslek erbabına: 25 lira
dan az ve 500 liradan fazla olmamak üzere, işyeri 
kirasının % 20 si nispetinde; 

4. Diğer mükelleflere: 20 liradan 500 liraya 
kadar; ' • . ' ) - . -''^'fŞ. 

Vergi cezası kesilir. 
* Beyanname vermede yapılan ağır usulsüzlük
ler için vergi cezası, yukarıda yazılı asgari ve 
âzami hadler içinde kalmak şartiyle, beyanname
nin taallûk ettiği verginin % 20 si nispetinde he
saplanır. 

Ceza ölçüleri: 

MADDE 335. — Vergi cezalarının bağlandığı 
öz sermaye ve işyeri kirası ölçüleri, cezanın ke
silmesinde, aşağıda yazılı durumları ile nazara 
alınır. 

1. I. sınıf tüccarlar için Öz sermaye, usulsüz
lüğün yapıldığı hesap devresinin öz sermayesidir. 
kurumlarda kapanan hesap devresinin kârı öz 
sermayeden düşülür. 

2. II. sınıf tüccarlarla esnaf için işyeri kira
sı, usulsüzlüğün yapıldığı hesap devresinin ba
şındaki senelik kiradır, bu kiranın bulunmaması 
veya işyerinin gayrisâfi iradından düşük olması 
hallerinde, gayrisâfi irat esas tutulur. 

3. Serbest meslek erbabı için işyeri kirası, 
usulsüzlüğün yapıldığı hesap devresi başındaki 
senelik işyeri kirasıdır. 

Takdir esasi: 

MADDE 336. — Bu fasılda yazılı vergi eesa-
larmın öz sermaye, işyeri kirası veya vergi ölçü
leri ile irtibatlandırılmadığı hallerde vergi ceza
sı, asgari ve âzami hadler içinde kalmak şartiyle, 
usulsüzlüğün ehemmiyeti ve vergi tatbikatının in
tizamına tesiri dereceleri ile usulsüzlüğü yapa
nın bilgi seviyesi, meslekî ve iktisadi durumu 
gözönünde tutularak, vergi dairesi âmiri tarafın
dan takdir olunur. 

: 175) 



Dördüncü Bölüm 

Vtrgi tatbikatı il* ilgili suçlar 

İtiraz ödevlerine riayet edilmemesi: 

MADDE 337. — 243 ncü maddede yazılı mec
buriyetleri yerine getirmiyenler 1000 liraya ka
dar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu cezaya çarptırılmalarına ve kendilerinden 
yazı ile talepte bulunulmasına rağmen temerrüt 
edenler hakkında 6 aya kadar hapis cezası verilir. 

Malûmat vermekteı imtina: 

MADDE 33fc. — Kendilerine yazı ile verilen 
mühlet zarfında istenilen malûmatı ve bunların 
taallûk ettiği kayıtları imtina sebebi olmaksızın 
yetkili ma: /rı .-e ınrmuv\ü.\h vermiyc \\t ve gös-
termiyeubr tfOO liva* a Adjar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

Bu cezaya çarptırılmalarına ve kendilerinden 
yazı ile istenilmiş bulunnulmasına rağmen malû
mat vermemekte temerrüt edenler hakkında 3 aya 
kadar hapis cezası hükmolunur. 

Vergi mahremiyetinin ihlâli: 

MADDE 339. — Vergi mahremiyetini ihlâl 
edenler Türk Ceza Kanununun 198 nci maddesine 
göre ceza görürler. 

Bunlardan suçları tekerrür edenler bir daha 
Devlet hizmetinde kullanılmazlar. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Vergi cezasının kesilmesi ve sukutu 

Birinci Bölüm 

Ceza kesms 

Cezayı müstelzim hâdisenin tesbiti: 

MADDE 340. — Yoklamaya ve vergi tetkikına 
yetkili olanlar görevlerinin ifası sırasında Tasla
dıkları vergi cezasının müstelzim hâdiseleri rapor
larında göstermeğe, delillerin kaybolması ihti
malinin bulunduğu hallerde bunları zabıt vara
kası ile tesbit etmeğe mecburdurlar. 

Ceza kesme yetkisi : 

MADDE 341. — Vergi cezasını müstelzim 
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hâdisenin tesbiti üzerine ceza mükellefin, hâ
disenin taallûk ettiği vergi bakımından, bağh-
bulunduğu vergi dairesi tarafından kesilir. 

Damga resmine ve pul ile alman diğer vergi
lere mütaallik hâdiselerde vergi cezasını kesecek 
vergi dairelrini Maliye Bakanı tâyin eder. 

Ceza ihbarnamesi: 

MADDE 342. — Kesilen vergi cezalan ilgi
lilere «Ceza ihbarnamesi» ile tebliğ olunur. 

Ceza ihbarnamesinde aşağıdaki malumat bu
lunur: 

1. Sıra numarası; 
2. Tanzim tarihi; 
3. İlgilinin soyadı ve adı veya unvanı; 
4. Varsa mükellef numarası; 
5. İlgilinin açık adresi; 
6. Tutulan zabıt varakasının veya tanzim 

olunan raporun tarihi ve numarası; 
7. Hâdisenin mahiyeti (Kanun madesinin 

numarası gösterilmek suretiyle); 
8. Hâdisenin taallûk ettiği vergilendirme 

veya hesap devresi; 
9. Varsa tekerrür ve içtima durumu; 

10. Vergi cezasının hesabı ve nüktan; 

İtiraz: 

MADDE 343. — İlgililer kesilen vergi ceza
larına itiraz edebilirler. Bu takdirde beşinci kitap
ta yazılı hükümler tatbik olunur. 

Cezanın bağlı olduğu vergiye de itiraz olunur. 
sa, vergi ve ceza itirazları birleştirilir. 

İkinci Bölüm 

Ce*alar%n kalkman 

i Vergi cezalarının ödenmesi: 

İ MADDE 344. — Vergi cezalan: 
I 1. Cezaya itiraz edilmemişse : itiraz müdde-
I tinin bitmesi, 
! 2. Cezaya itiraz edilmişse: temyiz müddeti-
| nin bitmesi,' 
\ 3. İtiraz komisyonu karan temyiz edilmişse: 
j temyiz komisyonu kararının ilgiliye tebliğ edil-
I mesi, 
j İle katileşir ve bu tarihten itibaren bir ay 
i içinde ödenir. 
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Yanılma: 
MADDE 345. — Aşağıda yazılı hallerde, ku

sur ve usulsüzlük sebebiyle mükellefler hakkın
da ceza kesilmez. 

1. Yetkili makamların mükellefe yanlış iza
hat vermiş olmaları, 

2. Bir hükmün tatbik tarzı hususunda yet
kili makamların görüş ve kanaatini değiştirmiş 
veya bu hükme ait bir içtihadın değişmiş olması. 

Pişmanlık: 

MADDE 346. — Kaçakçılık veya kusur ma
hiyetindeki kanuna aykırı hareketlerini ilgili ma
kamlara kendilğinden ve açık olarak haber ve
ren mükellefler hakkında ceza kesilmez. Şu kadar 
ki, bu hükmün tatbik edilmesi için: 

1. Bu hususta herhangi resmî bir makama 
ihbarda bulunulmamış olması, 

2. Yetkili memurlar tarafından mükellef 
nezdinde tetkikata başlanmamış veya hakların
da idari bir muameleye tevessül edilmemiş bu
lunması ; 

3. Hiç yapılmamış olan vergi beyanlarının 
haber verme tarihinden itibaren 15 gün içinde 
yapılması; 

4. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyan
larının aynı müddet içinde tamamlanması veya 
düzeltilmesi; 

5. Hâdiseye müteallik olup ödeme müdde
ti geçmiş bulunan vergilerin aynı müddet için
de tamamen ödenmesi; 

Şarttır. 

ölüm: 
MADDE 347. — ölüm halinde vergi cezası 

düşer. 

Mücbir sebepler : 

MADDE 348. — Aşağıda yazılı hallerden 
herhangi birinin vukua geldiği malûm ise veya 
tevsik ve isbat olunursa, vergi cezası kesilmez: 

1. Vergi ödevlerinden herhangi birinin ye
rine getirilmesine mâni olacak derecede ağır 
kaza, ağır hastalık; 

2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine 
mâni olacak yangın, yersarsıntısı, subasması gi
bi âfetler ; 

3. Kişinin iradesi dışında vukua gelen mec
burî gaybubetler; 

4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dola-
yısiyle defter ve vesikalarının elinden çıkmış 
bulunması. 

Ceza kesmede zamanaşımı : 

MADDE 349. — Aşağıda yazılı müddetler 
geçtikten sonra vergi cezası kesilmez; 

1. Kaçakçılık ve kusurdan dolayı : Bun
ların bağlı olduğu verginin taalluk ettiği malî 
yılı takibeden beş sene; 

2. Usulsüzlükten dolayı : Usulsüzlüğün ya
pıldığı yılı takibeden üç sene. 

Vergi cezasında zamanaşımı: 

MADDE 350. — Katileştikleri tarihi takibe
den takvim yılından itibaren beş yıl içinde 
tahsil olunmıyan vergi cezaları zamanaşımına 
uğrar. 

Vergi cezalarında yapılan hatalar : 

MADDE 351. — Vergi cezalarında yapılan 
hatalar, vergi hatalarında aranan şartlara uydu
ğu takdirde, vergi hataları gibi düzeltilir. 

BEŞİNCİ KİTAP 

Vergi ihtilâfları 

BÎRÎNCİ KISIM 

itiraz 

Birinci bölüm 

İtiraz etme 

İtiraza yetkili olanlar : 

MADDE 352! — Mükellefler ve kendilerine 
vergi cezası kesilenler, yapılan tarhiyata ve 
kesilen cezalara itiraz edebilirler. 

Vergi dairesi yalnız bina, arazi ve veraset 
ve intikal vergilerinde tahmin ve takdir komis
yonlarınca tahmin ve takdir olunan matrahla
ra itiraz edebilir. 
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İtirazın mevzuu ; 

MADDE 353. — Vergi tarhedilmedikçe, ce
za kesilmedikçe veya matrah tebliğ olunmadık
ça itirazda bulunulamaz. 

Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu 
matrahlar üzerinden yapılan tarhiyata itiraz 
edemezler. (121 nci maddenin hükmü mahfuz
dur) . Bu hüküm mükellefiyetin esasına iti
raz etmek hakkını kaldırmaz. 

ttiraz müddeti : 

MADDE 354. — itiraz müddeti mükellefler 
ve vergi suçluları için, bir ay, vergi dairesi için 
iki aydır. Bu müddet : 

a) Mükellefler için: 
1. Tebligat yapılan hallerde tebligatın ya

pıldığı; 
2. Tebligat yapılmıyan hallerde vergi tarh 

edildiğinin mükellefçe öğrenildiği; 
b) Vergi dairesi için: 352 nci maddenin 

ikinci fıkrasında sözü geçen müstakil komisyon
larca tahmin veya takdir olunan matrahlara ait 
kararların vergi dairesine tevdi edildiği tarih
ten başlar. 

itiraz müddeti içinde mükellef Ölecek olur
sa, müddet 3 ay uzatılır. 

itirazın yapılması : 

MADDE 355. — ttiraz istidaları vergiyi tarh 
eden veya cezayı kesen vergi dairesine verilir. 
istidaların taahhütlü olarak posta ile gönderil
mesi de caizdir. Bu takdirde itiraz, istidanın 
postaya verildiği tarihte yapılmış sayılır. 

Vergi dairesinin itirazı mükellefe tebliğ edi
lir ve itiraz tebliğ tarihinden, tebligatın pos
ta ile yapıldığı hallerde postaya tebliğ edildiği 
tarihte yapılmış olur. 

Cevap: 

MADDE 356. — Vergi dairesi kendisine ve
rilen itiraznamelere mütalâasını ilâve ettikten 
sonra bunları bir ay içinde itiraz komisyonuna 
göndermeğe mecburdur. 

Mükellefler vergi dairesinin itirazına, iti-
raznamenin kendilerine tebliği tarihinden itiba
ren 15 gün için, cevap vererek müdafaal arını 
bildirebilirler. Mükellefin aynı hâdise dolayı-
siyle itiraz hakkı varsa ve itiraz müddeti mü-
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dr.faa müddetinden sonra sona ermekte ise, iti
raz müddetinin sonuna kadar müdafaa yapabi
lir. 

itirazın şekli: 

MADDE 357. — itirazlar yazılı olmalıdır. 
itiraznamelerin aşağıdaki malûmatı ihtiva et
mesi lâzımdır. 

1. itiraz edenin adı, soyadı veya unvanı ve 
varsa mükellef numarası; 

2. itiraz edenin açık adresi; 
3. itirazın taallûk ettiği verginin nev ' i ; 
4. Matrahın veya tarhiyatın veya kesilen 

cezanın miktarı; 
5. Karşı tarafın kim olduğu; 
6. Yapılan muameleye itiraz olunduğu ve 

itirazın sebepleri; 
7. itirazın yapıldığı tarih ve imza. 
itiraz edenler itiraznamelerine dercettikleri 

malûmatta yanıldıkları takdirde, bu yanılmayı 
itiraz komisyonunca karar verilinceye kadar ve 
bir defaya mahsus olmak üzere ıslah edebilirler. 

ikinci Bölüm 

İtirazın tetkiki 

itirazların tetkiki: 

MADDE 358. — itirazlar, itiraz komisyon
larınca itiraz evrakı, tarhiyat dosyası ve ibraz 
olunan deliller üzerinde tetkik olunur. 

Vergi daireleri ihtilaflı vergilere ait tarhiyat 
dosyalarını itirazname veya cevapla birlikte ko-

I misyona gönderirler, ttiraz komisyonları yap-
i tıkları tetkik sırasında resmî ve hususi bilûmum 

idare, müessese ve teşekküllerden malûmat is-
tiyebilirler. 

itiraz tetkiklerine itirazın müddeti içinde 
yapılıp yapılmadığına itiraznamenin şeklen ta
mam olup olmadığına, hâdisenin itiraza mev
zu teşkil edip etmediğine bakmakla başlanır. 

Şekil eksikleri, usule ait yeni bir muamele 
yapılmadan evvel itiraz edene düzelttirilir. 

Tetkiklerin derinleştirilmesi: 

MADDE 359. — itiraz komisyonu resen ve
ya taraflardan birinin talebi üzerine lüzum gö
rürse, âzası arasından tâyin edeceği bir zatın 
niyabeti altında yeminli vukuf ehli marifetiyle 
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arazi ve binaları gözden geçirmek, mükelleflerin 
defter ve vesikalarını tetkik etmek, lüzum 
gördüğü kimseleri çağırıp izahat veya yazı ile 
malûmat almak suretiyle tetkiklerini derinleşti-
rir ve icabında yeni deliller istiyebilir. Alâ
kalıların sözlü izahatı zapta geçirilerek sahiple
rine imzalattırılır. 

Bu maddede yazılı yeminli vukuf ehli doğ
rudan doğruya itiraz komsyonunca seçilir. 

Tarafların hazır bulunması: 

MADDE 360. — 359 ncu madde mucibince 
yapılan tetkiklerde taraflar hazr bulunmağa da
vet olunur. 

Gelmedikleri takdirde tetkikler gıyaplarında 
yapılır. 

izahat verme: 

MADDE 361. — îtiraz eden, itiraz komis
yonu tarafından son karar verilinceye kadar, 
itirazını yazı veya sözle tavzih edebilir, din
lenmesini istiyebilir. 

Tarafların dinlenmesi: 

MADDE 362. — Lüzum görülen hallerde iti
raz komisyonu tarafları dinliyebitir. Taraflar
dan biri istemişse, dinlenilmesi mecburidir. 

Dinlenme günü komisyon tarafından tesbit 
olunarak dinleneceklere bildirilir. Bildirilen 
günde mâkul bir mazeret göstermeksizin hazır 
bulunmıyanlarm dinlenilme hakları düşer. 

Dinlenenin verdiği izahat zapta geçirilerek 
kendisine imzalattırılır. 

Taleple mukayyet olma: 

MADDE 363. — îtiraz komisyonu ileri sü-
rülmiyen bir iddiayı resen nazara alamaz. Za
manaşımı ve vergi hatalarının düzeltilmesi ha
li bu hükümden müstesnadır. 

İtirazdan vazgeçme: 

MADDE 364. — îtiraz eden itirazı hakkında 
komisyon tarafından karar verilinciye kadar iti
razından vazgeçebilir. 

Vazgeçme, vazgeçenin itiraz komisyonuna 
vereceği bir istida ile veya dinlenilme veya iza

hat verme sırasında keyfiyetin zabıtlara geçi
rilmesiyle yapılabilir; bu takdirde vazgeçme 
zaptı vazgeçene imzalattırılır. 

Vazgeçme sarih olmalıdır. 
Vazgeçme halinde itiraz eden o hâdisede iti

raz ve temyiz hakkını kaybetmiş olur. 

Dosyaların tetkiki: 

MADDE 365. — îtiraz eden,, vekili veya 
mümessili, itiraz dosyasındaki tarh vesikaları
nı, tetkik ve vukuf ehli raporlarını, zabıt va
rakalarını ve zabıtları, yapılacak muamele hak
kında vergi dairesinin üst mercilerle olan muha
berelerini komisyon nezdinde her zaman tetkik 
edebilir. Ancak, vergi dairesinin ve üst merci
lerin muhaberelerinde, muhbir adı gibi gizli 
tutulması lâzımgelen şahsi hususları ihtiva eden 
evrak, dosyayı tetkik etmek istiyene verilmez 
ve gösterilmez. 

Yukarıki fıkranın hükümleri, temyiz dos
yalarının alâkalılnrca tetkiki hususuna da şâmil
dir. 

Üçüncü Bölüm 

Neticeler 

İtirazın tahsilata tesisi: 

MADDE 366. — îtiraz, komisyonca karara 
bağlanmcıya kadar verginin ihtilaflı kısmı tahsil 
olunmaz ve bu müddet zarfında tahsil zaman-

i aşımı işlemez, 

Karar : 

' MADDE 367. — îtiraz komisyonları karar-
] larını gizli müzakere ederler. 
! Komisyon kararları biri asıl, ikisi suret ol-
I mak üzere üç nüsha tanzim olunarak, aslı ko-
j misyonu teşkil eden kimseler tarafından imza-
| lanır ve dosyasında saklanır. 
I Karar suretleri komisyon reisi tarafından 
; tasdik olunduktan sonnra dosyasiyle birlikte ver

gi dairesine gönderilir ve bunların bir nüshası 
vergi deiresi tarafından ilgiliye tebliğ olunur. 

Bu karar suretine, varsa , ehli vukuf raporu
nun bir sureti bağlanır. 
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ÎKÎNCÎ KISIM 

Temyiz 

Birinci Bölüm 

Temyiz talebi 

Kararların temyizi: 

MADDE 368. — İtiraz komisyonu kararma 
karşı temyiz komisyonu nezdinde temyiz talebin
de bulunulabilir. 

Temyiz edilemiyecek kararlar: 

MADDE 369. — İtiraz komisyonlarının aşa
ğıda yazılı kararları, kati olup temyiz olunamaz: 

1. Kazançları götürü olarak tesbit edilen 
mükelleflerin sınıf ve derecelerine yapılan iti
razlar hakkmda, 

2. Bina Vergisinde 100 liraya kadar olan 
gayrisâfi iratlara, arazi vergisinde 1 000 liraya 
kadar olan kıymetlere yapılan itirazlar hakkında 
(verilen karar neticesinde irat veya kıymetin bu 
hadleri aşmamış olması şartiyle); 

3. Hayvanlar Vergisi hariç olmak üzere, 
diğer vergilerde 100 lirayı aşmıyan tarhiyata ya
pılan itirazlar hakkında (verilen karar neticesin
de verginin bu hadleri aşmamış olması şartiyle); 

4. Kusur ve usulsüzlük dolayısiyle kesilen 
cezalardan miktarı 100 lirayı aşmıyanlar hakkında 
(Verilen karar neticesinde cezanm bu haddi aş
mamış olması şartiyle). 

Bu maddenin hükmü mükellefiyetin mevzu
una, esasına, şekline, muafiyet ve istisna hüküm
lerinin tatbikına taallûk eden vergi ihtilâfları
na şâmil değildir. . 

Temyiz müddeti: 

MADDE 370. — Temyiz müddeti itiraz ko
misyonu kararının taraflara tebliğinden itiba
ren 15 gündür. 

Şu kadar ki, taraflardan biri müddeti içinde 
temyiz eylediği takdirde, diğer taraf müddeti 
geçirmiş olsa da temyiz komisyonunca ilk defa 
k.arar verilinceye kadar temyiz talebinde buluna
bilir. 

Temyiz talebinin şekli: 

JVLA.DDE 371. — Temyiz talebi yazı ile ya

pılır. Temyiz taleplerinin aşağıdaki malûmatı ih
tiva etmesi 1 azmidir: 

1. Temyiz edenin adı, soyadı veya unvanı, 
varsa mükellef numarası, 

2. Temyiz edenin açık adresi, 
3. Karşı tarafın kim olduğu, 
4. Temyiz olunan kararın tarihi ve numa

rası, 
5. Temyiz olunan kararın nereden verildiği, 
6. Temyiz sebepleri. 

Temyiz taleplerinin tevdii: 

MADDE 372. — Temyiz istidaları vergiyi 
tarheden veya*cezayı kesen vergi dairesne verilir. 

İstidaların taahhütlü olarak gönderilmesi de 
caizdir; bu takdirde temyiz, istidanın postaya 
tevdi edildiği tarihte yapılmış sayılır. 

Vergi dairesinin temyiz talebi mükellefe teb
liğ edilir ve temyiz tebliğin yapıldığı, posta ile 
yapılan tebligatta postaya tevdi edildiği tarihte 
yapılmış olur. 

İlân yolu ile yapılan tebligatta, vergi dairesi
nin temyizi: 

a) İlân posta ile tebligatın neticelenmeme
sinden mütevellit ise, temyiz talebinin postaya 
tevdi edildiği; 

b) Posta ile tebliğ usulüne müracaat edil-
miyen hallerde; ilk ilânın yapıldığı; 

Tarihte yapılan sayılır. 

Cevap : 

MADDE 373. — Vergi dairesi, kendisine 
verilen temyiz taleplerine mütalâasını ilâve et
tikten sonra, bunları 15 gün içinde temyiz ko
misyonuna göndermeğe mecburdur. 

Mükellefler veya kendilerine ceza kesi
lenler, vergi dairesinin temyiz talebine karşı 
bu talebin kendilerine tebliği tarihinden iti
baren 15 gün içinde cevap vererek müdafaa
larını bildirebilirler. 

Dosyaların temyiz komisyonuna şevki : 

MADDE 374. — Temyiz edilen kararlara 
ait dosyaların temyiz komisyonuna gönderilme
si için 373 ncü madde mucibince cevap veril
miş veya müddetin cevapsız geçmiş olması şart
tır. 
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ikinci bölüm 

Temyiz tetkikleri 

Tetkik şekli : 

MADDE 375. — Temyiz tetkikleri evrak 
üzerinde yapılır. 

Temyiz komisyonuna gelen evrak daire 
reisi tarafından azalardan birine havale olu
nur. Havale olunan âza, dosyayı ya bizzat veya 
raportörlerden birinin yardımı ile tetkik ederek 
hâdiseyi, iki tarafın iddia ve müdafaalarını, 
ibraz olunan delilleri ve temyiz olunan kara
rın neden ibaret olduğunu, bu kararın dayan
dığı mucip sebepleri hülâsa ettikten sonra de
lilli mütalâasını imzası altında tanzim edeceği 
bir rapora derceder ve bu raporu daire reisine 
verir. 

Temyiz komisyonu dairesi bu rapor üzerine 
tetkiklerini yapar ve dinlenilme istenilmişse şi
fahî izahat alır ve kararını verir. 

Müddetinden sonra yapılan temyiz talep
leri esasa girişilmeksizin reddolunur. 

Bina ve arazi vergilerinde hususi tetkik : 

MADDE 376. — Bina ve Arazi Vergilerinde 
tahmin olunan irat veya kıymete itiraz edil
mişse, temyiz komisyonu gerek mevcut vesi
kalardan, gerek mahallinden sormak suretiyle 
elde edeceği malûmattan hâsıl olacak kanaat
lere göre tahmin edilen irat veya kıymetin ger
çeği uygun bulunup bulunmadığını araştırmağa 
yetkilidir. 

Dinleme : 

MADDE 377. —- Temyiz istidasında veya 
buna verilen cevapta dinleme istenilmişse, teri
yiz komisyonu dinleme günü tâyin ve taraflara 
tebliğ eder. 

Dinlemede iddialar ve deliller hakkında 
izahat ve mukabil iddialara cevap verilir. 

Tâyin edilen günde hazır bulunmıyan tara
fın dinlenilme hakkı düşer. 

Bozma sebepleri : 

MADDE 378. — Temyiz komisyonu aşağıda 
gösterilen sebeplerden dolayı itiraz komisyonu
nun kararını bozar: 

1. Vazife ve salâhiyet dışında işe bakılmış 
olması; 

2. Kanun ve nizamnameler hükümlerine 
aykırı karar vermiş olması; 

3. İki taraftan birinin iddiasını isbat için 
ileri sürdüğü delillerden herhangi birinin ka
nuni bir sebep gösterilmeksizin kabul edilme
miş olması, veya hiç tetkik olunmamış bulun
ması; 

4. Usule müteallik hüküm ve kaidelere ria
yet edilmemiş ve bu riayetsizliğin karara mü
essir olmuş bulunması; 

5. Memnu kimselerin karara iştirak etmiş 
olması; 

i tddia ve müdafaaların kabul ve reddi: 
! 
] MADDE 379. — Temyiz Komisyonu kararın

da tarafların iddia ve müdafaalarının kabul ve-
, ya red sebeplerini göstermeğe mecburdur. Ancak 
i bu iddia ve müdafaalarla mukayyet değildir. 
j itirazda ileri sürülmiyen iddia ve müdafaalar 
I temyiz sırasında nazara alınmaz; şu kadar ki, 
i Temyiz Komisyonu zamanaşımı ile tetkik sn-a-
I sıııda rastladığı vergi hataları hakkında resen ka-
; rar verebilir. 
j 

i İcranın geciktirilmesi: 

MADDE 380. — Temyiz, itiraz Komisyonun
ca verilen kararların icrasını durdurmaz; şu ka

dar ki, temyiz istidasında istenilmiş olmak ve temi
nat gösterilmek şartiyle, komisyon icranın gecikti
rilmesine karar verebilir. 

icranın geciktirilmesi talepleri Komisyonca 
her işe tercihan tetkik olunarak karara bağlanır. 
Gösterilen teminatı kabul veya reddetmekte Ko
misyon serbesttir. 

I Bozma kararları icrayı durdurur. 

Üçüncü Bölüm 

Kararlar 

Bozma ve tasdik kararları, nihai karar: 

MADDE 381. — Temyiz Komisyonu yaptığı 
tetkikler neticesinde itiraz Komisyonu kararının 
kanuna ve usule uygun olduğunu görürse kararı 
tasdik eder, aksi halde bozar. 

İtiraz Komisyonu, Temyiz Komisyonunun boz-
J ma kararma karşı ısrar edebilir. Israr kararları 
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Temyiz Komisyonu umumi heyetinde tetkik olu
narak karara bağlanır. Temyiz Komisyonu dai
resi ve îtiraz Komisyonu, umumi heyet kararma 
uymağa mecburdur. 

Temyiz Komisyonu kanuna ve usule uygun 
görmediği hallerde resen nihai karar da verebilir. 

Temyiz Komisyonunun nihai .kararları ile 
umumi heyet kararları katidir. 

Kararların tebliği: 

MADDE 382. — Temyiz Komisyonu kararları 
biri asıl ikisi suret olmak üzere üç nüsha tanzim 
olunur. Kararın aslı karara iştirak edenlerin 
hepsi tarafından imzalanır; suretlerin aslma uy
gunluğu daire kararlarında daire reisi, umumi 
heyet kararlarında Temyiz Komisyonu birinci rer 
isi tarafından tasdik olunur. 

Kararın aslı komisyonun dosyasında kalır; .su
retler dosya ile birlikte ilgili vergi dairesine gön
derilir. 

Vergi dairesi, Temyiz Komisyonu kararının 
bir nüshasını mükellefe veya kendisine ceza ke
silene tebliğ eder. 

Bozma kararlarında usul: 

MADDE 383. — Temyiz kararı ttiraz Komis
yonu kararının bozulmasını mutazammm bulun
duğu takdirde, bu kararın bir nüshası mükellefe 
veya kendisine ceza kesilene tebliğ edildikten son
ra dosyasiyle birlikte îtiraz Komisyonuna gön
derilir. 

Taraflar bozma kararlarına karşı diyeceklerini 
kararın kendilerine tebliği, vergi dairesi karanı) 
daireye vürudu tarihinden itibaren 15 gün içııvle 
yazı ile ve 361 nci maddenin hükümleri dairesrM-
de îtiraz Komisyonuna bildirirler; 

Temyiz bozma kararları üzerine itiraz ko
misyonunca bozma kararında gösterilen esaslar 
dairesinde tetkikat yapılarak karar verilir ve ka
rar ilgiliye tebliğ edilmek üzere dosyasiyle bir
likte ilgili vergi dairesine gönderilir. Bo.Tma 
kararları üzerine itiraz komisyonunca verilen ka
rarlara karşı taraflar temyiz talebinde buluna
bilirler. 

İ 
Karar tashihi: 

MADDE 384. — Taraflar temyiz komisyonu
nun katî kararlarının tevdi edildiği, vergi da

iresi kararı aldığı tarihten itibaren 15 gün için
de kararın tashihini istiyebilirler. 

Kararın tashihi hakkında Hukuk usulü Mu
hakemeleri Kanununun bu husustaki hükümleri 
tatbik olunur. 

Kararların tavzihi: 

MADDE 385. — itiraz veya temyiz komisyo
nunca verilen karar müphem veya vuzuhsuz olur, 
veya birbirini nakzeden fıkraları ihtiva ederse, 
taraflardan her biri kararın icrasından evvel ip
hamın veya tenakuzun kaldırılmasını itiraz ve
ya temyiz komisyonundan istiyebilir. 

Bu takdirde Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 456 ilâ 459 ncu maddelerinin hükmü 
tatbik olunur. 

Danıştaya başvurma: 

MADDE 386. — Bu kanunun birinci madde
sinde yazılı vergilerde mükellefiyet, muafiyet, 
istisna, mükellefiyet şekli, vergi cezalarının tat
biki bakımlarından doğan ihtilâflar hakkında 
itiraz ve temyiz komisyonlarına müracaat olun
madan Danıştaya gidilemez. 

Vergi dairesi Maliye'Bakanlığının muvafaka
tini almadan temyiz komisyonunun katî kararla
rı aleyhine Danıstayda temyiz talebinde bulu-» 
namaz. 

. #-
Dördüncü Bölüm 

ttiraz tetkiklerinin iadesi 

Sebepler: 

MADDE 387. — Katî olarak verilen veya 
katileşmiş olan kararlar hakkında aşağıdaki se-
sebeplerle tetkiklerin iadesi istenebilir: 

1. Vergi ihtilâfına bakıldığı sırada mücbir se
bepten veya lehine karar verilen tarafın fiilinden 
dolayı elde edilemiyen ve karara müessir olan bir 
vesikanın veya defterin karar verildikten sonra 
ele geçirilmiş olması; 

2. Karara müessir olan vesika veya defter 
lerin sahteliğine hükmolunmuş, veya sahte ol
dukları bir mahkeme veya resmi bir makam nez-
dinde ikrar olunmuş, veya sahtelik hakkındaki 
hüküm komisyon kararından evvel verilmiş ol
makla beraber tetkiklerin iadesi talebinde bulu-
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nan tarafın karar esnasında bundan haberi bu-
bunmamış olması; 

3. Vergi ihtilâfına bakılırken dayanılan bir 
ilâm hükmünün veya diğer bir kararm kaldırılma
sı veya bozulması ve bunun da kesinleşmiş olması; 

4. Vergi ihtilâflarına bakılmadığı sırada kul
lanılan vukuf ehlinin kasten yanlış rapor verdik
lerinin hükmen sabit olması; 

5. Lehine karar verilen tarafın karara mü
essir diğer bir hile kullanmış olması; 

6. Vekili veya mümessil olmıyan kimseler 
huzuru ile vergi ihtilâfına bakılmış olması; 
* 7. Vergi ihtilâfının buna bakmaları yasak 

olan kimseler huzuru ile haledilmiş ve karara 
bağlanmış olması; 

8. Aynı sebep veya hâdisenin bir mükellef 
üe vergi dairesi arasında başka başka neviden 
vergilerde ihtilâflara yol açmış ve bu ihtilâflar 
hakkında birbirine aykırı kararlar verilmiş olup 
bu kararların hepsinin kesinleşmiş olması. 

1 

Müddet; 

MADDE 388. — İtiraz tetkiklerinin iadesini 
isteme müddeti, yerine göre, aşağıda yazılı tarih
lerden itibaren bir aydın: 

1. Vergi ihtilâfına bakıldığı sırada elde 
edilemiyen bir vesika veya defterin ele geçiril
diği; 

2. Karara müessir olan vesika ve defterle
rin sahteliğine hükmolunduğunun veya sahteli
ğinin ikrar olunduğunun öğrenildiği; 

3. Karara müessir olan ilâmın veya kara
rın kesin bir hükümle kaldırılmış olduğunun 
öğrenildiği; 

4. Vukuf ehlinin kasten yanlış rapor ver
diklerine hükmolunduğunun öğrenildiği; 

5. Lehine karar verilen tarafın karara mü
essir bir hile kullanıldığının öğrenildiği; 

6. Vergi ihtilâflarına ait kararın hakiki ve
kil veya mümessile tebliğ edildiği; 

7. Vergi ihtilâfının buna bakmaktan mem
nu olan kimseler huzuriyle halledilmiş ve ka
rara bağlanmış olduğunun öğrenildiği; 

8. tik karara aykırı olarak sonradan veri
len kararm tebliğ edildiği; 

Temyiz edilen hallerde temyiz komisyonu 
kararının temyiz edilmiyen hallerde itiraz ko
misyonu kararının tebliğinden itibaren 5 sene 
geçtikten sonra tetkiklerin iadesi istenemez. 

Yetki: 

MADDE 389. — Tetkiklerin iadesine ait ta
lepler bir istida ile vergi ihtilâfına bakmış olan 
itiraz komisyonundan yapılır ve orada tetkik 
olunur. 

Tetkiklerin iadesi istidaları itiraz istidaları 
şeklinde olur. 

Tetkik: 

MADDE 390. — Tetkiklerin iadesi hakkın
daki talep kanuna uygun görülürse, vergi ih
tilâfına yeniden bakılarak belli olacak hale gö
re evvelki karar ya tasdik olur, ya tamamen 
veya kısmen değiştirilir. 

387 rıci maddenin 6, 7 ve 8 nci numaraların
da yazılı sebepler dolayısiyle yapılan iade ta
lepleri kabul edildiği takdirde, başkaca tetkik
lere girişilm eksizin iade yolu ile tetkiki istenen 
kararların iptaline karar verilir. 

Neticeler: 

MADDE 391. — Tetkiklerin iadesi talepleri 
kararını icrasını geciktirmez; ancak icranın 
geciktirilmesi iade istiyen mükellef tarafından 
istenildiği ve teminat gösterildiği takdirde, 380 
nci madde hükmü tatbik olunur. 

Tetkiklerin iadesi üzerine verilen karar aley
hine iade istenemez. Şukadar ki, bu kararlar 
temyiz komisyonunda temyiz olunabilir. 

ladenin reddi: 

MADDE 392. — Tetkiklerin iadesi talebi 
reddolunduğu takdirde, bunu istiyen mükellef
ten temyiz komisyonu kâ ran ile 500 liraya ka-
dar para cezası alınır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Vergi Uzmanlığı 

Müşavere ve temsil yetkisi: 

MADDE 393. — Mükelleflere vergi işlerinde 
yardım etmek üzere vergi uzmanlığı mesleki 
ihdas olunmuştur. 

Vergi uzmanları Avukatlık Kanununun 23 
ncü maddesinin avukatlara tanıdığı hak ve sa
lâhiyetleri kullanmamak şartiyle vergi işlerinde 
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mükelleflere mütalâa vermeğe, bunların bilan
ço ve hesap hulâsalarını çıkararak bu hesapla
rın doğruluğunu tasdik etmeğe yetkilidirler. 

Mahkemeler ve vergi komisyonlarında uz
manlar bilirkişilik de yaparlar. 

Avukatlara ait hak ve vazifeleri kullanan
lar hakkında 3499 sayılı Kanunun 50 nci mad
desi hükmü tatbik olunur. 

Uzmanlık vasıfları: 

MADDE 394. — Vergi uzmanlarının aşağı
da yazılı vasıfları haiz olmaları şarttır: 

1. Türk olmak; 
2. Vergi kaçakçılığı, kaçakçılığa iştirak, 

teşvik veya yardımdan dolayı cezalandırılmış 
veya altı aydan fazla cezayi müstelzim bir suç
tan dolayı mahkûm veyahut haysiyet kırıcı hare
ketleri hükmen sabit olmuş olmamak. 

3. Şu yüksek mekteplerden birinden ıııezun-
olmak : 

a) Hukuk Fakültesi; 
b) İktisat Fakültesi; 
e) Siyasal Bilgiler Okulu; 
d) Yükffek Ticaret ve İktisat Mektebi; 
e) Bunlara eşitliği Millî Eğitim Bakanlı

ğınca tasdik olunan yabancı bir fakülte veya 
yüksek mektep; 

4. Aşağıda yazılı hizmet veya görevlerde • 
bulunmuş ve buralardaki hizmet müddetinin 
yekûnu enaz beş seneyi doldurmuş olmak; 

a) Ticari, sınai veya malî müesseselerde 
müdürlük, muhasebecilik; 

b) 3659 numaralı kanuna tâbi müesseselerin 
yukarıda «a» bendinde yazılı hizmetlere muadil 
memurlukları, müfettişlikleri; 

c) Maliye Bakanlığının veya malî kaza 
mercilerinin 3656 sayılı Kanunun 7 nci dere
cesine terfie hak veren merkez ve taşra memur
lukları ; 

d) Fakülte veya yüksek mekteplerde ma
liye, iktisat veya muhasebe profesörlüğü, do
çentliği veya muallimliği; 

e) Vergi uzmanları nezdinde stajyerlik; 
5. Vergi uzmanlığının gerektiği mânevi 

vasıflarda olduğu idari tahkikatla anlaşılmak; 
6. Maliye Bakanlığınca açılan ehliyet imti

hanında muvaffak olmak. 

imtihansız müşavirlik : 

MADDE 395. — Aşağıda yazılı görev ve hiz
metlerde çalışmış olanlardan vergi uzmanı ol
mak istiyenler ehliyet imtihanına tâbi tutul
mazlar : 

A. Alâkalının Maliye Bakanlığı teşkilatın
daki hizmeti beş seneyi doldurmuş olmak şar-
tiyle: 

1. Maliye Müsteşarlığı ve müsteşar mua
vinliği ; 

2. Maliye Tetkik Kurulu Başkan ve Üye
liği; 

3. Gelirler ve Tahlisftt Umum Müdürlüğü 
va Yardımcılığı; 

4. Maliye Teftiş Heyeti Reisliği ve Hesap 
Uzmanları Kurulu Başkanlığı; 

5. Maliye Başmüfettişliği, Birinci sınıf Mali
ye Müfettişliği Müşavir Hesap Uzmanlığı, Başhe-
sap uzmanlığı, Birinci sınıf Hesap Uzmanlığı; 

B) Alâkalının Maliye teşkilâtiyle Temyiz 
ve İtiraz Komisyonlarındaki hizmeti beş seneyi 
doldurmuş olmak şartiyle: 

1. Vergiler Temyiz Komisyonu reis ve aza
lan; 

2. Muvaffaz İtiraz Komisyonu reisleri; 
C) Aşağıdaki vazifelerde beş sene çalışmış 

olmak şartiyle : 
1. Üniversite Fakültelerinde Maliye, İkti

sat, veya Muhasebe Profesörlüğü ve Doçentliği; 
2. Diğer yüksek mekteplerde aynı derslerin 

muallimliği; 

Ehliyet belgesi: 

MADDE 396. — Vergi uzmanlarına Maliye 
Bakanlığınca ehliyet belgesi verilir. Bu belge
yi haiz olmıyanlar vergi uzmanlığı yapamzalar. 

Bu vazifenin gerektirdiği şartları veya eh
liyeti kaybedenler ve deruhde ettiği iş hakkında 
lâzımgelen ihtimam ve sadakati göstermediği sa
bit olanlar birinci defasında altı ay müddetle, 
tekerrüründe kesin olarak Maliye Bakanlığınca 
işten menedilirler. Katî olarak işden menedilen-
lerin belgeleri geri alınır. 

• Avukatların hakkı : 

MADDE 397. — Vergi uzmanları kendilerine 
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tevdi olunan işler dolayısiyle muttali oldukları 
hal ve hususları ifşa etmekten memnudurlar. 

Meslekî teşekkül: 

MADDE 398. — Maliye Bakanlğınca lüzum 
görülen yerlerde, vergi uzmanlığı meslekî teşek
külü kurulur. 

Vergi uzmanları bu teşekküllere girmeğe mec
burdurlar. 

Son hükümler 

Kaldırılan hükümler: 

MADDE 399. — Aşağıda yazılı hükümlerle 
bu kanuna aykırı diğer hükümler kaldırılmıştır: 

6. VII . 1939 tarihli 3692 numaralı Kanun; 
4 . VII . 1931 tarihli 1837 numaralı Bina 

Vergisi Kanunundan: 
7 nci maddenin son fıkrası; 
38 nei maddenin birinci fıkrasının ikinci cüm

lesi; 
21 . VI . 1931 tarihli 1833 numaralı Arazi 

Vergisi Kanunundan: 
15 nei maddenin birinci fıkrasının son cüm

lesi; 
3 . V . 1926 tarihli 797 numaralı Veraset ve 

întikal Vergisi Kanunundan: 
Değişik 22 - değişik 23 - değişik 24 - değişik 

25 - değişik 31 - değişik 32, 35, 36, 37 değişik 
45 nci maddeler; 

28 . III . 1940 tarihli 3843 numaralı Muamele 
Vergisi Kânunundan: 

11 nci maddenin 2, 3 ve 4 ncü fıkraları 
13 ncü madde — 19 ncü maddenin 2, 3, 4, 5, 
6 ve 7 nci fıkraları - 26 nci maddenin IV numa
ralı fıkrasında vergi zammına taallûk eden 
hüküm 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85 nci maddeler; 

10 . IV . 1340 tarihli 472 numaralı Nakli
yat resmi Kanunundan : 

6 nci maddenin 3, 4 ve 5 nci fıkraları; 
7 nci madde; 
12 . VI . 1930 tarihli 1718 numaralı Dahilî 

İstihlâk Vergisi Kanunundan : 
8 - 9 - 1 0 ncu maddeler; 
22 . VII . 1931 tarihli 1871 numaralı kanun-

(& Saj 

dan : 
2 nci maddenin (F) fıkrası. 
Şu kadar ki, su ve kara av vergilerine ait 

hükümlere aykırı hareketler dolayısiyle alın
makta olan zamlar ve cezalar hakkında bu ver
gilere ait hükümler uygulanır. 

Bina ve arazi dc^rleri : 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten evvel iktisadi işlet
melere dâhil olan bina ve arazi vergi değerleri 
ile değerlenir. Ancak bunların vergi değerin
den daha yüksek bir bedel ile iktisabedildiği 
teşvik ve ispat olunduğu takdirde, bu bedel ka
bul edilir. 

Beyanname esası üzerinden Kazanç Vergisi
ne tâbi olupta bilançoya dâhil bina ve arazile
rini Kazanç Vergisi Kanununun hükümlerine 
göre değerlemiş olan mükellefler için son bilân^ 
çolardaki bina ve arazi değerleri bunların de
ğerlenmesinde esas tutlur. 

Esham ve tahvilât : 

MUVAKKAT MADDE 2. — Türk borsala
rında kayıtlı olmıyan esham ve tahvilâttan bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel ikti-
sabedilmiş olanların son bilânçolardaki değer
leri bunların alış bedeli yerine geçer. 

Açılış envanterlerinde değerleme : 

MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte yeniden defter tutup en
vanter çıkarmağa mecbur olan tüccarlar ve di-
eğr mükellefler, açılış bilanço veya envanter
lerimi tanzim ederken, işletmeye dâhil iktisadi 
kıymetleri bu kanunun 3 ncü kitabında yazılı 
hükümler dairesinde değerlerler. Maliyet be
deli ile değerlemesi icabeden kıymetlerin bu be
deli malum değilse, maliyet bedeli yerine mü
kelleflerin bizzat tâyin edecekleri alış emsal be
deli değerlemeye esas tutulur. 

Vergi tetkiki neticesinde, alış emsal bedeli
nin fazla hesap edildiğinin anlaşılması halinde, 
mükellef hakkında kusur veya usulsüzlük hü
kümleri tatbik olunmaz. 

İhtilâf mercileri : 

MUVAKKAT MADDE 4. — Bu kanuna gö-
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re vergi ihtilâflarını halledecek îtiraz ve Tem
yiz Komisyonlarının görev ve kuruluşlarını gös
teren kanun yürürlüğe girinceye kadar 3692 sa
yılı Kanunun 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 
46, 47, 48 nei maddeleriyle muvakkat ikinci mad
desi hükümlerinin tatbikma deyam olunur. 

Eski zamanlara ait vergiler : 

MUVAKKAT MADDE 5. — Bu kanun yü
rürlüğe girdiği tarihten evvelki zamanlara t? 
allûk eden. vergilerin tarh ve tahakkuku, bu 
vergilere ait ihtilâfların halli, tahakkuk zaman
aşımı tâyini bu kanunda yazılı hükümlere tâbi
dir. 

Bu vergiler münasebetiyle kanuna aykırı ha
reketlerinden dolayı mükellefe tatbik olunacak 
vergi zammı ve cezasının tâyininde, eski hüküm
lerle bu kanunun hükümlerinden hangisi mükel
lefin lehine ise, o hüküm tatbik olunur. 

Yürürlük : 

MADDE 400. 
yürürlüğo girer. 

Bu kanun 1 Ocak 1948 da 

Yürütmeğe memur olanlar, : 

MADDE 401. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
G. C. Toydemir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakam 
Reşat Ş. Sirer C. K. încedayı 

Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 
T. B. Balta Dr. B. üz 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
T. Çoşkan F. Kurdoğlu 

Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı 
Ş. Koçak A. İnan 

Çalışma Bakanı 
Dr. 8. Irmak 
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Adalet, Bütçe, Çalışma, Ekonomi, içişleri, Maliye, Tarım ve Ticaret Komisyonlarından seçilen 

beşer üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 16 .IV . 1949 
Esas No ı 1/174 

Karar No : 5 
Yüksek Başkanlığa 

Yergi 7'su! Kanunu : 

Yergi mükellefiyet ve tatbikatının cemiyet 
hayatında işgal ettiği, önemli mevki, bilhassa be
yana dayanan vergilendirme şeklinin genişlemesi 
ve bununla ahenkli olarak vergi tekniğinin -daha 
ince ve teferruatlı bir mahiyet alması neticesinde, 
günden güne artan bir ehemmiyet arzetmeye baş
lamış ve bu hal, kendine mahsus bir hukuk disip
lini olarak (Vergi Hukuku) nun doğmasını in
taç etmiştir. 

Bugünkü anlamiyle vergi hukuku biri (Mad
di - Ma teri el); diğeri (şeklî - Formel) olmak üze
re başlıca iki grupa ayrılmaktadır. 

Materiel Vergi Hukuku, verginin mevzuu, is
tisna ve muaflıkları, matrahı ve nispeti gibi doğ
rudan doğruya mükellefiyetle ilgili hükümlere 
Formel Vergi Hukuku da tatbikat ve usule ait 
hükümlere taallûk eder. 

Vergi Usul Kanunu, vergi hukuku branşların
dan ikincisini, yani Formel Vergi Hukuku esas
larını ihtiva eder. Bu kanun tasarısiyle esas iti
bariyle hedef tutulan gaye, vergilerin tatbikatiy-
le alâkalı olup birçok kanunlara dağıtılmış ve ser
pilmiş bulunan çeşitli ve karışık hükümleri, il
mî olduğu kadar sade ve muayyen prensiplere ir
ca ederek bir ahenk ve insicam dâhilinde birleş
tirmek ve bir araya toplamaktır. Esas maksat ve 
gaye bu olmakla beraber, halen yürürlükte bulu
nan vergi kanunlarımızda mevcut olmıyan fa
kat tatbikatta lüzum ve ihtiyaç, hissedilen birçok 
yeni hükümler de tasarıda yer almış bulunmakta-
dn\ 

Tasarının kabıüiyle, şimdilik bellibaşlı ver
gilerimizin ve ileride de Devlete ve mahallî ida
relere ait bilûmum vergi ve resimlerin istinat ede
ceği bir (Ana Tatbikat Kanunu) konulmuş, Ge
lir Vergisiyle tesisi düşünülen yeni vergi siste
minin icapları yerine getirilmiş ve bu suretle 
(Vergi Hukuku) bir kül halinde tesis edilmiş ola-
caktuv 

Şunu da istitraden belirtmek lâzımdır ki; 
memleketimizde 1989 yılında yürürlüğe giren 
• >692 sayılı Kanunla usule mütaallik hükümler, 
kifayetsiz bir şekilde ve mahdut bir çerçeve dâ
hilinde dahi olsa, bir araya toplanmak suretiy
le tatbikatta faydalar sağlamıştır. Ancak Gelir 
Vergisini hedef tutan bir vergi reformunun ta
hakkuku düşünülürken Vergi Usul Kanununun 
etraflı bir şekilde ve bir kül halinde tedvini ye
ni vergi rejiminin tabiî icaplarından olarak ele 
alınmış ve Hükümet tasarısı bu görüş ve zihni
yetin bir muhassalası olarak hazırlanmıştır. 

Memleketimizde milyonlarca mükellefin hu
kukuna taallûk eden ve muasır vergi hukuku 
bakımından da ileri görüş ve zihniyete daya
nan tasarı üzerinde Komisyonumuzca ehemmi
yetle durubnuş bâzı mühim kısımlarının ince
lenmesi için ayrı tâli komisyonlar kurulmuş; 
her madde hakkında etraflı incelemeler ve tar
tışmalar vâki olmuş ve neticede tasarıda gerek 
prensipe gerek şekil ve teferruata mütaallik 
olarak birçok değişiklikler yapılmıştır. 

Gelir Vergisine karşı, .beklenildiği ve tbiî gö
rüldüğü gibi, birçok noktalardan bâzı iddialar 
ileri sürülmüştür. (Bu iddialar G-elir Vergisine 
ait mazbatada cevaplandırılmıştır.) Fakat, 
Usul Kanununun umumi efkâr ve ilgili mahfil-
1 erdeki akisleri esas itibariyle müspet olmuş
tur. Bu tasarıya tevcih edilen yegane tenkit; ta
sarının uzun bulunması ve talimat mevzuu ola
bilecek hususların kanun metnine alınmış olma
sıdır. 

Komisyonumuzca bu tasarı ilk ele alındığı 
zaman bunun kısaltılması fikri münakaşa mev
zuu olmuş, hattâ kısaltılmış bir metin de tan
zim ettirilmişti. Fakat neticede, böyLe şümullü 
•bir Ta t İtikat Kanununda her şeyden evvel vu
zuh bulunması lâzımgeieceğine ve teferruat gi
bi görünen hususların metinde yer almasının 
mahzur yerine fayda sağlıyacağına kanaat geti
rilerek tasarının kısaltılması cihetine gidilme-
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mistir. Gerçekten yabancı memleketlerde de bu 
nev'i kanunların etraflı ve hacimli olduğu gö
rülmektedir. Meselâ Alman Vergi Usul Kanunu 
497 maddeden teşekkül etmekte, ayrıca bu ka
nunu tamamlıyan «Değerleme Kanunu, gibi» 
başka«a Usul Kanunları mevcut bulunmakta
dır. Komisyonumuzca, kanun tekniği bakımın
dan uzun ve karışık hükümlerden ve madde
lerde birbirine atıf yapmaktan mümkün oldu
ğu kadar içtinap olunarak her ayrı mefhumun 
ayrı bir madde halinde yazılması prensipi uy
gun bulunmuş ve tetkik mevzuumuzu bir (Usul 
Kanunu) teşkil etmesi itibariyle tarif mahiye
tindeki maddelerin metinde muhafaza edilme
sinde fayda görülmüştür. Böylelikle bir ta-
tarftan tatbikatta, kanunun hukuki bünyesini 
zayıf gösteren geniş umumi tebliğ yayınlarına 
mümkün olduğu kadar mahal bırakılmaması, 
diğer taraftan idarî ve kazai içtihatların, ka
nun, tariflerinin ve prensiplerinin ışığı altmda 
teessüs etmesi gayesi güdülmüştür. 

Tasarının umumi heyetine mütaallik bu iza
hattan sonra tasarıyı teşkil eden kitapların 
muhteviyatı ve Komisyonca yapılan tadiller 
hakkında da malûmat arzedilmesi faydalı mü
lâhaza edilmiştir. 

Vergi Usul Kanunu : 
1. Vergilendirme; 
2. Mükellef ödevleri; 
3. Değerleme; 
4. Ceza hükümleri; 
5. Vergi ihtilâfları; 
Kitaplarından müteşekkil bir (Code) halin

dedir. Bu kitapların her birinin muhteviyatiy-
le Komisyonumuzca bunlarda yapılan tadille
rin mahiyeti aşağıda arzolunmuştur. 

/ - Vergilendirme kitabı 

Tasarının bu kitabı, vergi tatbikatında ida
renin ve tahrir ve takdir komisyonları gibi te
şekküllerin vazife ve salâhiyetlerini göstermek
te ve vergi almmasiyle ilgili hükümleri ihtiva 
etmektedir. Bu hükümler; vergi mahremiyeti
ni, vergi mükellef ve sorumluluklarını, kanuni 
ve idari müddetlerin ne suretle hesap edileceği
ni, zor durumda bulunanlara idarece mühlet ve
rilmesini ve müddetlerin, mücbir sebeplerin de
vamı müddetince işlemiyeceğini, tarh, tahak
kuk, tebliğ ve tahsil gibi vergi terimlerinin 

mefhumunu, mükellefin beyan ettiği matrahla^ 
ra taallûk eden, tarh, tebliğ ve tahakkuk işlem
lerinin süratle ve bir arada yapılmasını sağlıya-
cak usulü (tahakkuk fişi usulünü),, re'sen ve ik
malen vergi tarhı sebeplerini, re'sen takdir mu
amelelerini, bina ve arazi tahrir ve tadil sebep
lerini ve usullerini, Gelir Vergisine ait götürü 
matrahların tesbit usulünü, tahrir, tadilât ve 
takdir, komisyonlarının kuruluş ve görevlerini, 
posta ile tebliğ usulünü, muhtelif tebliğ şekille
rini, vergilerin ödeme zamanlarını, bilhassa re
sen veya ikmalen veyahut mükellefiyetten 
çıkma dolayısiyle tarhedilen vergilerin 
tahakkuk tarihinden sonra yani itiraz edilmiş
se itiraz komisyonu kararının tebliğinden son
ra tahsil edilmesini, Zamanaşımı veya fevkalâ
de sebeplerle vergi terkinini, vergilerdeki mad
di hataların düzeltme usullerini, vergi yoklama-
lariyle vergi tetkiklerini, arama yapılabilecek 
halleri ve bunun usullerini, vergi kontrol ve 
tetkiklerinin etraflı bir şekilde yapılmasını 
sağlıyacak bilgilerin türlü kaynaklardan top
lanarak istihbarat arşivlerine geçirilmesini tâ-

* yin ve tesbit etmektedir. 

Birinci kitabın maddelerine ait izahata geç
mezden evvel bu kanunun ne gibi vergi ve re
simler hakkında tatbik edileceğini gösteren gi
riş kısmı hakkında ayrıca toplu malûmat ve
rilmesi uygun görülmüştür. 

Bu kanunun şümulü ve uygulanacağı vergi 
ve resimler projenin birinci maddesinde 12 No: 
altında sayılmış olup bu vergi ve resimler şun
lardır : 

1. Gelir Vergisi 
2. Kurumlar Vergisi 
3. Esnaf Vergisi 
4. Bina Vergisi 
5. Arazi Vergisi 
6. Veraset ve İntikal Vergisi 
7. Muamele Vergisi 
8. Nakliyat Resmi 
9. Damga Resmi 

10. Bilûmum İstihlâk vergileri 
11. Hayvanlar Vergisi 
12. Yukarda yazılı vergi ve resimlere bağlı 

olan vergi ve resimlerle bilûmum zamları; 
Filhakika, Devlet ve ona bağlı bütün âm

me idare ve müesseselerinin varidatını sağlı-
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yan muhtelif vergi ve resimler yukarda tadat 
edilen ve haklarında usul kanunu tatbik edile
cek olanlardan ibaret değildir. 

Projenin, bu gibi vergi ve resimlerin tama
mını, Hususi idare ve belediyelere ait onlarla 
birlikte şümulü içerisine alması ve bunların 
heyeti umumiyesine birden tatbik edilmesi za
rureti inkâr edilmez. Fakat gerek vergiciliğimizin 
bu yola henüz girmiş bulunması ve gerekse Hu
susi idarelerle belediyelere ait diğer vergi ve 
resimlerin bünyelerinde yapılması mutasavver 
bulunan esaslı değişiklikler dolayısiyle, bunla
rın şimdilik projenin şümulü haricinde bıra
kılması hakkındaki Hükümet teklifi Komisyo
numuzca da uygun bulunmuştur. 

ilerde bu sahada kaydedilen ilerlemelere 
mütenazır olarak Vergi Usul Kanununun tâyin 
ettiği prensip kabul olunduğu takdirde bu ka
nunun sahasını genişletmenin çok kolay olacağı 
kendiliğinden meydana çıkar. Esasen projenin 
şümulü haricinde bırakılan vergi ve resimler, 
Devlet varidatı arasında tâli ehemmiyette yer 
alan Sefineler Rüsumu, Madenler Rüsumu gibi 
resimlerle Yol Vergisi gibi vergiler ve birtakım 
hususi idare ve Belediye Resimlerinden ibaret 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, projenin vergi ihtilâflarına 
ait hükümlerinin, yukarda tadat edilenlerden 
maada bilûmum vergi ve resimler hakkında da 
uygulanacağına dair birinci maddenin son fık
rası ile ayrıca bir hüküm vaz'edilmek suretiyle 
hiç olmazsa vergi ihtilâflarının halli bakımından 
bir yeknasaklık temini cihetine gidilmiş bulun
maktadır. 

Biriş kısmının ikinci maddesinde Gümrük ve 
Tekel İdareleri tarafından alman vergi ve re
simlerin, bu kanunun şümulü haricinde bıra
kıldığı görülmektedir. Bu hükmün vaz'edilme
sindeki maksadın, Gümrük ve Tekel İdarelerin
ce alman vergi ve resimlerin esas bünyeleri ve 
vasıfları itibariyle Vergi Usul Kanunu şümu
lüne giren kanunlardan ayrı bir karakter taşı
malarından ileri geldiğini ise izaha hacet yok
tur. 

II - Mükellef ödevleri kitabı 

Vergi uygulamalarında mükelleflerin ödev
lerini gösteren ikinci kitabın muhteviyatı: İşe 
başlamayı, adres, iş yeri ve işletmedeki deği

şiklikleri, işi bırakmayı bina ve arazi tadilâ
tını bildirme mecburiyet müddetlerini, tasfiye 
ve iflâs hallerinde tasfiye ve iflâs memurlarının 
bu bakımdan yerine getirecekleri mecburiyet
leri, mükelleflerin defter tutma mecburiyetini, 
bu mecburiyetin kimlere şâmil olduğunu, hesap 
devresini ve muhasebe usullerini seçmekte mü
kelleflerin serbestiliğini, bilanço esasına göre 
defter tutacak olanlarla basit defter tutacak 
olanları-, defterlerin nevilerini ve kullanma usul
lerini, envanter ve amortisman kayıtlarını, Mu
amele ve İstihlâk vergileriyle Damga ve Nakli
yat resimleri gibi vergi ve resimlerin husu
siyetlerine göre ayrıca tutulacak defterleri, ka
yıt nizamını, defter kayıtlarını tevsika yarıya-
cak vesikaları ve bu meyanda fatura nizamı
nı, makbuz ve ücret bordrosu, perakende satış
larda fişler gibi fatura yerine geçen vesikaları, 
muhabere, mukavele ve taahhüt evrakını, ver
gi karnelerini ve defter ve vesikaların sakla
ma ve ibraz mecburiyet ve müddetlerini, tet
kik ve kontrole gelen memurlara ve komisyon
lara kolaylık gösterilmesi mecburiyetlerini tâ
yin ve tesbit etmektedir. 

Komisyonumuz mükellef bakımından önemli 
olan bu kitap üzerinde de etraflıca incelemeler 
yapmış, bilhassa tasarının defter ve vesikalara 
ait hükümlerini ayrıca teşkil ettiği bir su ko
misyon marifetiyle tetkik ettirmiş, ve tatbikat
ta mükellefleri izaç etmesine mukabil vergi 
daireleri için de önemli fayda sağlıyamıyack 
olan hükümleri kaldırmış, defter tutma bakı
mından birinci sınıf tüccarları ikinci sınıflar
dan yani basit defter tutacak tüccarlardan 
ayırmaya esas olan ciro, mubayaa ve ücret 
hadlerini Gelir Vergisindeki esnaf muaflığiyle 
ahenktar olarak yükseltilmiştir. Netice itibariy
le defter ve vesikaların mükellef ödevleri ara
sındaki önemli mevkiini ,ve Gelir Vergisi bakı
mından yeniden beyanname usulüne girecek 
mükelleflerin umumi seviyesini göz önünde bu
lunduran komisyonumuz, bu ödevlerin hem 
mükellefler için ağır bir külfet teşkil etmesine, 
hem girişilen yeni vergi reformunu sağlıyabil-
mek vasfının kaybolmamasma çok dikka tet-
miştir. 

Projeye göre, Gelir Vergisinden muaf olan 
küçük esnaf ile vergi matrahları götürü usul
lerle tâyin edilen mükellefler dışında kalanlara 
mutlak olarak defter tutmak mükellefiyeti tah-
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mil edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak, memleketimizin hususiyetleri göz 
önünde bulundurularak defter tutma bakımın
dan tüccarlar iki sınıfa ayrılmak suretiyle mü
talâa edilmişlerdir. 

Bunlardan birinci sınıfa dâhil olan büyük 
tüccarlar, «Bilanço esasına müstenit» ve muzaaf 
usulü muhasebe tekniğine uygun olan defterleri 
tutmak mecburiyetinde oldukları halde, ikinci 
sınıf tüccarlar, «İşletme hesabı» esasına istinat 
eden basit birer defter tutmakla iktifa edecek
lerdir. 

Tasarıda, tüccarları iki sınıfa ayırmak husu
sunda ciro ve alım miktarları esas ittihaz edil
miştir. 

168 nci maddede tasrih edildiği üzere « bilan
ço esasına » müstenit defter tutmak mecburiye
tinde olanlar şunlardır : 

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya 
işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tuta
rı 200 000 lirayı ve satışlarının tutarı 220 000 
lirayı aşanlar; 

2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki 
işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gay-
risâfi iş hâsılatı 40 000 lirayı aşanlar; 

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin 
memzucen yapılması halinde 2 numaralı bentte 
yazılı iş hâsılatının beş katı ile yıllık satış tuta
rının yekûnu 200 000 lirayı aşanlar; 

4. Bilûmum ticaret şirketleri; 
5. Kurumlar Vergisine tâbi olan diğer tü

zel kişiler; 
6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre def

ter tutmayı tercih edenler; 
Gelir Vergisi Kanunu tasarısında esnaf mu

aflığını tâyine esas olan mubayaa ve gayrisâfi 
hâsılat miktarları artırılmış olduğu göz önünde 
bulundurularak birinci sınıf tüccarlarla ikinci 
sınıf tacirleri tefrik etmekte esas olan hadler de 
Komisyonumuzca ona mütenazır olarak yüksel 
tilmiştir. 

Bilfarz, Hükümet teklifinde senelik mubayaa
ları 80 000 ve satışları da 100 000 lirayı geçen
ler birinci sınıf tüccar sayıldıkları halde, Komis
yonumuz, memleketimizin hususiyetlerini nazarı 
itibara alarak, birinci sınıf tüccarlar için muba
yaa haddini 200 000 ve işledikten sonraki sa
tışlarının tutarını da 220 000 liraya çıkarmış 
bulunmaktadır. 

Yukarda 6 madde halinde tesbit edilen ve 
projeye göre birinci sınıf tüccar sayılan hakiki 
ve tüzel kişiler, yevmiye defteri, defterikebir 
ve bir de envanter defteri tutmaya ve senenin 
veya hesap devresinin sonunda, envanter çıkarıp 
bilanço tanzim etmeye mecbur tutulmuşlardır. 

Projede kabul edilen « Bilanço esasına » müs
tenit defter tutma, usulü muhasebenin ana pren
siplerine dayanan ve tatbiki en kolay olan bir 
usuldür. 

Sanayi müesseseleri için ayrıca basit bir 
imalât defteri tutmak mecburiyeti tahmil edil
miş ve buna mukabil halen tutulmakta olan 
muamele defteri kaldırılmıştır. 

Projeye göre «İşletme hesap esası» üzerinde, 
defter tutmaya mecbur olan mükellefler, yu
karda sayılan birinci sınıf tüccarlar haricinde 
kalan ikinci sınıf tüccarlardır. 

«İşletme hesabı» usulü, işletme masraflariy-
le işletme hâsılatını karşılaştırma prensipine 
dayanan basit bir usuldür. Buna nazaran ikin
ci smıf tüccarlar, yaptıkları ticari muameleleri 
bir tek deftere kaydetmekle iktifa edecekler 
ve ayrıca bilanço çıkarma mecburiyetinde ol-
mıyacaklardır. 

«İşletme hesabı» defterinin sol sahifelerine, 
yapılan bilûmum masraflarla mubayaa bedelle
ri ve sağ sahifesine de satış bedelleri kaydedi
lecektir. 

Ayrıca 186 ncı maddede tasrih edildiği üze
re, emtia üzerine iş yapan ikinci smıf tüccarlar 
sene sonunda, envanter çıkarmaya da mecbur 
tutulmuşlardır. 

İkinci sınıf tüccarlarda, gayrimenkuller ve 
tesisat gibi kıymetlerin işletme hesabına intikal 
ettirilmemesi esası prensip olarak kabul edil
miştir. 

Ancak, bu gibi sabit tesisatı bulunan ikinci 
sınıf tüccarlar, birinci sınıf tüccarların tuttuk
ları amortisman defterlerini veya cetvellerini 
tanzim etmiş olmak şartiyle, bu gibi tesisata 
ait senelik amortismanlarını masrafları arasına, 
yani işletme hesabı defterinin sol sahifesine 
yazmakta serbesttirler. 

İkinci smıf tüccarların sene sonunda tanzim 
edecekleri «İşletme hesabı hulâsaları» da aşa
ğıda kısaca izah edilen esasları ihtiva edecek
tir : 

İşletme hesabı hulâsası «Masraf tablosu» ve 
«Hâsılat tablosu» ûamlariyle iki tablodan mü-
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t«sekkildir. Bunlardan masraf tablosuna : 

a) Emtia alım ve satımı ile iştigal edildiği 
takdirde sene sonunda çıkarılacak envantere 
göre hesap devresinin başındaki emtia mevcu
dunun değeri ve 

b) Hesap devresi zarfında satın alman em
tianın değeri ile yapılan bilûmum masraflar; 
yazılacaktır. 

Hasılat tablosuna : 
a) Hesap devresi zarfında satılan emtianın 

değeri ile hizmet mukabili ve sair suretlerle alı
nan paralar, 

b) Çıkarılan envantere göre hesap devre
si sonundaki emtia mevcudunun değeri; 
kaydolunacaktır. 

Hasılat tablosu ile masraf tablosu arasmda-
'ki müspet fark ise ikinci sınıf tüccarların he
sap devresi zarfındaki faaliyetinden hâsıl olan 
ticari kârını teşMl edecektir. 

/ / / - «Değerleme» kitabı 

Tasarının «değerleme» kitabı; iktisadi kıy
metlerin, vergi matrahının hesaplanması bakı
mından, ne suretle değerlendirileceğini tâyin 
eden usulleri bir araya toplamaktadır. Hükü
met gerekçesinde de temas edildiği gibi, iktisa
di kıymetlerin değerlenmesi, başlı başına ele alı
nacak bir mevzudur. Nitekim bâzı memleketler
de bunun içdn hususi kanunlar dahi tedvin edil
miştir. 

Tasarıda evvelâ, değerleme ölçüleri (mali
yet bedeli, borsa rayici, tasarruf değeri, 
mukayyet değer-, itibari değer, vergi de
ğeri, emsal değeri) olarak ayrı ayrı tâ
yin ve tarif edildikten soma iktisadi kıy
metlerden her biri (gayrimenkuller, emtia, 
esham ve tahvilât, paralar, alacak ve borçlar 
gibi) ayrı maddelerde ele alınarak bunların 
mezkûr ölçülerden hangisine göre değerlendiri
leceği tâyin edilmekte; ayrıca veraset ve inti
kal Vergisi Kanunu gibi intikal eden mal, hak 
ve menfaatler üzerine mevzu vergilerimiz bakı
mından servetlerin ne suretle değerlendirileceği 
ve yine Bina ve Arazi vergilerine matrah olan 
gayrisâfi iratlarla kıymetlerin nasıl takdir edi
leceği, hususi bölümlerinde gösterilmektedir. 
Kitabın üçüncü kısmında, amortismanlar yer 

Halen yürürlükte bulunan 2395 sa-
* ^»ısi Kanununda aynı neviden 

olan iktisadi kıymetler için sabit bir amortis
man nispeti tâyin edilmiş ve amortismana mev
zu teşkil eden bir malın eski veya yeni oluşu, 
yani ömürlerindeki farklarla, yeni icat, cebri 
çalıştırma gibi kıymetleri düşüren âmiller naza
rı itibara alınmamış olduğundan realiteye uy
mamakta idi. 

Usul Kanunu tasarısında amortisman nis
petlerinin, muayyen iş ve sanat kolları için ayrı, 
ayrı olmak ve amortismana tâbi iktisadi kıymet
lerin, tecrübeye dayanarak vasati ömürleri de 
gözetilmek suretiyle, ilgili Bakanlıkların mü
talâası alınarak, Maliye Bakanlığınca tâyin 
edilmesi şeklinde seyyal bir usul konulmuş ve 
bundan başka fevkalâde sebeplerle veya yeni 
icatlar dolayısiyle veyahut cebrî çalışma neti
cesinde kıymetleri düşenler için fevkalâde amor
tisman usulü kabul edilmiş, ayrıca değersiz ve
ya şüpheli alacakların itfası da derpiş olunmuş
tur. 

Komisyonumuzca bu kitabın birçok hüküm
leri gibi amortisman hükümleri üzerinde de 
ehemmiyetle durulmuştur. Hükümetçe amor
tisman mevzuu: Fiilen yapılan bir masrafın 
taallûk ettiği iktisadi kıymetin ömrüne göre 
ınütaaddit yıllarda ifna edilmesi suretinde izah 
edilmiş, ticari ve sınai vasıtaların bugünkü kıy
metlerinin eskisine nispetle muhtelif te
sirlerle artmış olması yüzünden, ayrı
lacak amortismanların bunları yenileme
ye kifayet etmiyeceği ve bu sebeple 
bunlar için tecdit fonu ayrılması veya başka 
bir şekil bulunması lâzımgeldiği noktasında 
durulması üzerine meselenin Hükümetçe incelen
mekte olduğu beyan edilmiştir. 

Amortismanın farazi ve hayali olmaması ve 
iktisadi kıymetin (gerçek kıymetin) yıpranma 
ve aşınma devresi zarfında ifna edilebilmesi bu 
mevzuda başlıca aranacak vasıftır. 

Amortisman hesabına mevzu olan maliyet 
bedeli, bir iktisadi tesisin her zaman hakiki de
ğerini ifade edemez. Nitekim îkinci Dünya Har
binin fiyatar üzerinde yaptığı tesirlerle, bir ma-
kinanın kıymeti, eskisine nazaran, 3 - 5 kat 
artmıştır. Binaenaleyh maliyet bedeli üzerinden 
ayrılacak amortismanlarla o makinanın yerine 
aynı neviden bir makina satmalmaya imkân 
yoktur. Bu vaziyette itibari maliyet bedelleri
nin amortisman tefrikma esas tutulması, bir 
yenileme «fonu» teşkiline imkân vermez. Amor-
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tismanın bir masraf unsuru olarak emtia mali
yet bedeline yaptığı tesir bakımından da bu 
mevzu memleketin ticari ve sınai hayatında 
önemli bir mevki almaktadır. 

Vergi Usul Kanununun, fiilen yapılmış bir 
masrafı muhtelif senelerde itfa etmeyi hedef 
tutan amortisman hükümlerini, mevcut Kazanç 
Vergisi Kanunundaki hükümlere nazaran daha 
mükemmel telâkki etmekle beraber komisyonu
muz yukarda belirtilen durumun da ehemmiye
tine işaretle bu konuda Hükümetçe yapılmak
ta olduğu beyan edilen incemelerin mükün ol
duğu kadar çabuklaştırılması temennisinin maz
batada yer almasına karar verilmiştir. 

IV - «Ceza Hükümleri» kitabı 

Vergi Usul Kanunu tasarısının dördüncü 
kitabını teşkil eden ceza hükümleri seçilen bir 
su komisyon marifetiyle ve bâzı hükümleri de 
adalet komisyonundan komisyonumuza iştirak 
eden üyeler tarafından esaslı bir şekilde tetkik 
edildikten sonra komisyonumuzca ele alınmış 
ve her madde üzerinde önemle durulmuştur. 

Hükümet tasarısında yapılan değişiklikler 
hakkında iza-hat verilmeden önce bugünkü ver
gi rejimimizde uygulanan müeyyidelerin mahi
yetine kısaca temas edilmesi ve tetkik konu
muz olan Vergi Usul Kanuniyle tesisi düşünü

den (Vergi Ceza Hukuku) nun ana hatları hak
kında bilgi verilmesi faydalı görülmüştür: 

a) Şimdi vergi rejimimizdeki müeyyideler: 
Halen tatbik edilmekte olan vergi kanunla

rımızdaki müeyyideler, dağınık ve insicamsız 
bir manzara arzeder. Aralarında bir ahenk ve 
irtibat yoktur. Bunlar bilirli prensiplere de 
dayanmamaktadır. 

Verginin bir kat, iki katı ilâh., şeklinde tâ
yin olunan bu müeyyideler, vergi zammı ma
hiyetini taşırlar. Tâyin olunan ceza ile fiil ara
sında ekseriyetle bir irtibat görülmez. Cezayi 
müstelzim fiiller mahiyetlerine göre bir tasnife 
tâbi tutulmuş değildir. Basit bir formalite nok
sanlığı veya bir usulsüzlük halinde vergiye % 
25 ilâ 100 zam yapılması gibi ağır cezalar tat
bik olunmaktadır. Meselâ kazanç b^annamesi-
no amortisman cetveli bağlamıyan bir mükelle
fin, bu formalite noksanlığı, ortada hiçbir ver
gi zayi olmasa dahi yıllık verginin % 50 nispe 
tinde artırılmasını istihzam eder. Hulâsa, bugün

kü vergi rejimimizdeki müeyyidelerin (vergi 
cezası) mefhumu dâhilinde mütalâa edilmesi 
mümkün değildir. 

b) Tasarı ile teklif edilen yeni rejimde ver
gi ceza hukuku : 

Muhtelif vergi kanunlarına dağılmış ve ser
pilmiş olan karışık ve insicamsız müeyyideler 
yerine Usul Kanunu tasarısiyle bütün vergilerin 
(Şimdilik tasarının birinci maddesinde zikredi
len esaslı vergilerin) tatbikatına şâmil olmak 
üzere bir (Vergi Ceza Hukuku) tesis edilmek ve 
bu hukuki, ceza nazariyatına ve ilmî prensiplere 
istinat ettirmek istenilmiştir. 

Vergi cezasını istilzam eden fiiller, tasarıda : 
1. Kaçakçılık, 
2. Kusur, 
3. Usulsüzlük, 

olmak üzere üç gurupa ayrılmıştır. 
(Kaçakçılık) ile (Kusur) da müşterek unsur 

olarak (vergi zıyaı) vardır. 
Hükümet teklifinde (kaçakçılık) kasten ver

gi ziyama sebebiyet verilmesidir. (Kusur) da 
ise vergi zıyaı ihmalden doğmaktadır. 

(Usulsüzlük) e gelince : Usulsüzlük sayılan 
fiillerde vergi zıyaı yoktur. Sadece vergi kanun
ları (esas itibariyle vergi usul kanunu) gere
ğince mükelleflerin mecbur bulundukları birta
kım usullere ve formalitelere riayetsizlik göster
meleri hali mevcuttur. 

Tasarıda umumi ceza nazariyatından mülhem 
olmakla beraber vergi hukukunun hususiyeti de 
göz önünde tutulmak suretiyle; küçüklerin, kı
sıtlıların tüzel kişilerin ceza sorumluluğu ceza
da : Fiil birliği, fiil ayrılığı, tekerrür, birleşme, 
kaçakçılıkta : İştirak, teşvik, yardım esasları 
hükme bağlanmış ayrıca yanılma, pişmanlık, 
ölüm gibi hallerle mücbir sebeplerin cezayı kal
dıracağı da derpiş edilmiştir. Vergi tetkik ve 
kontrollarına mümanaatta bulunanlarla isteni
len bilgileri vermiyenler, vergi mahrumiyetini 
ihlâl eden veya yasaklara riayet etmiyen memur
lar hakkında ceza hükümleri konulmuştur. Bun
dan başka cezayı gerektiren olayların tesbiti, 
ceza kesme yetkisi, cezaların tebliğ ve itiraz ve 
tahsil hükümleri ve cezada zamanaşımı hüküm
leri de tasarıda yer almaktadır. 

Bilhassa bugünkü tatbikattan farklı olarak, 
vergi cezalarına karşı itiraz ve temyiz edilmesi 
halinde, itiraz ve temyiz komisyonları kararı 
mükellefe tebliğ edilmedikçe cezanın tahsil edile-
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miyeceği yolunda mükellef lehine konulan hü
kümlerde kayda değer bulunmuştur. 

c) Komisyonumuzca yapılan değişiklikler: 
Hükümet tasarısı üzerinde komisyonumuzca 

yapılan .değişiklikler aşağıda maddelere ait 
izahlarda gösterilmiş olmakla beraber mühim
leri hakkında burada da kısaca malûmat veril
mesi uygun bulunmuştur: 

Tasarıda (Kaçakçılık) kasten vergi ziyama 
sebebiyet verilmesi şeklinde tarif edilmiş ve bu 
grup içinde yalnız (Vasıflı kaçakçılık) halleri 
(Çift defter tutma, sahte vesika tanzimi gibi) 
tasrih olunmuştur. Bu sebeple vasıfları kaçak
çılık dışında kalan suçlarla kusur mahiyetin
deki fiiller arasında tatbikatta tedahüller ola
cağım ve kaçakçılıkta (Kast) unsurunun tes-
bitiııde birçok ihtilâflar doğacağını ve (Ka
çakçılık) gibi ağır bir suçla vatandaşların töh
met altında bırakılmasının tevlit edeceği netice
leri ehemmiyetle nazarı itibara alan komisyonu
muz yine (Kasıt) unsuru baki kalmakla bera
ber Hükümet tasarısında (Vasıflı kaçakçılık) 
sayılan muayyen halleri (Kaçakçılık) olarak 
kabul etmiş ve bunların dışında kalan vergi zi
yamı mucip hallerin hepsini (Kusur) mevzuuna 
bırakmış ve (Kaçakçılık) fiilinin vukuunu ve 
ceza kesilmesi lüzumunu takdir etmek hakkını 
da Maliye memurlarına bırakmıyarak meslekî 
teşekkül üyelerinin çoğunluk teşkil ettiği tak
dir komisyonuna (66 : Madde) vermeyi muva
fık görmüştür. Kaçakçılık ve kusurda müşterek 
unsur, yukarda da belirtildiği veçhile vergi zı-
yaıdır. Bu sebeple mezkûr fiillerin cezalandırıl
masında, - Garp mevzuatında da görüldüğü gi
bi cezanın, zıyaa uğrıyan vergi ile irtibatlan-
dırılmak suretiyle tâyini mümkün bulunmakta
dır. Halbuki, (Usulsüzlük) de vergi zıyaı bu
lunmadığından buna ait cezanın tâyininde ver
gi miktarına dayanan bir ölçüye baş vurulması 
mümkün değildir. 

Hükümet teklifinde, âzami ve asgari ceza 
miktarları da zikredilmek, kısmen ödenen ver
gi miktarı veya sermaye ile irtibatlandırılmak, 
kısmen de idareye doğrudan doğruya takdir 
hakkı tanımak suretiyle pratik ve prensipe 
uygun görülmiyen bir yoldan gidilmiştir. Ko
misyonumuz bunun yerine, usulsüzlük cezasını 
istilzam eden fiilleri bir bir saymak ve ehemmi
yetlerine göre derecelere ayırmak suretiyle ceza 
miktarlarını tasarıya bağladığı bir cetvelde 

tesbit etmiş ve bu cetvelde mükellefleri işleri
nin ehemmiyetine göre snıflara ayırmış ve bi
rinci smıf tüccarları da ayrıca sermayeleri ba-
kiramdan bir tasnife tâbi tutmuştur. 

Komisyonumuz, yeni vergi kanunlarının ge
nişliğini ve mükellef seviyesini göz önünde tu
tarak kasta makrun olmıyan fiillere karşı tesa-
müh gösterilmesi mevzuunu tasarıdakinden da
ha geniş tutmayı muvafık bulmuş ve tasarının 
«Yanılma» ya mütaallik komisyonun 346 ncı 
maddesi yeniden yazılmış ve ayrıca (Cezalan
dırılın tyacak usulsüzlükler) için tasarıya 347 
nci maddeyi ilâve etmiştir. Teklif edilen ceza 
miktarlarında da Komisyonumuzca önemli ha
fifletmeler yapılmıştır. Tasarının diğer ceza 
hükümlerinde yapılan değişiklikler aşağıda 
maddelere ait izahlardan anlaşılacağı için bu
rada tekrar edilmemiştir. 

V - «Vergi ihtilâfları» kitabı 

Tasarının bu kitabında vergi idaresiyle mü
kellefler arasında vergi tatbikatından doğan 
ihtilâfları hal etmek maksadiyle kurulan malî 
kaza mercilerinin (îtiraz ve Temyiz Komisyon
larının) görev ve yetkileriyle inceleme usulleri 
tâyin edilmektedir. Tasarının diğer kitapların
daki Lükümler yalnız bellibaşlı vergilerimiz 
yani Usul Kanununun birinci maddesinde yazılı 
kanunlar hakkında uygulanacağı halde »vergi» 
ihtilâflarına taallûk eden bu kitaptaki hüküm
ler, Gümrük ve Tekel idarelerince alınanlardan 
gayrı bilûmum vergi ve resimler hakkında tat
bik edileceğinden (Tasarı madde : 1 ve 2) malî 
kaza mercilerinin görev sahası bugünküne nis
petle çok genişlemiş bulunmaktadır. Vergi tat
bikatında en mühim rollerden birini üzerine 
alan bu müessesenin; bilhassa yeni vergi siste
minin (Gelir Vergisi sisteminin) memleketimiz
de iyi yürüyebilmesi ve işlemesi için, hem vergi 
ihtilâflarını sürat ve isabetle hal edebilmesi 
hem de memleketimizin hususiyetlerine ve ilmî 
esas ve prensiplere uygun surette tesis edeceği 
kazai içtihatlarla vergi tatbikatına müspet veç
he verebilmesi icap etmektedir. Hükümet tek
lifine göre malî kaza müessesesi, bugün 3692 
sayılı Kanunda yazılı olduğu gibi biri (îtiraz) 
diğeri (Temyiz) olmak üzere iki derecelidir. 
Tasarı itirazların; îtiraz ve Temyiz komisyon
larında tetkiki usulleri bugünkünden daha 
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mazbtıt esaslara bağlanmış ve mükellef hakları
nı korumak bakımından, Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanunundaki hükümlerden mülhem ola
rak (îtiraz tetkiklerinin iadesi), (Kararların 
tashihi ve tavzihi) usulleri konulmuştur. 

Komisyonumuzca uzun ve esaslı görüşmeler 
ve münakaşalara, yol açan bu mevzu etrafında 
Komisyonumuz üyelerinden bir kısmı, itiraz 
komisyonlariyle Temyiz komisyonlarının ver
dikleri kararların nihai ve kesin olmayıp Da-
nıştaya müracaat etmek hakkının mevcut oldu
ğu ve bu sebeple aleyhinde karar verilen tara
fın (Mükellef veya vergi dairesinin) ekseriyet
le ihtilâfları Danıştaya da intikal ettirdikleri 
ve bu vaziyette, kazai derecelerin fiiliyatta 
üçe çıktığı, ve nihai karar vermek yetkisi Da-
nıştayda olduğu için temyiz derecesinin fuzu
li bir durum arzettiği hususlarını belirterek ya 
vergi kaza mercilerinin bünyesinde esaslı deği
şiklik yapılarak istiklâl verilmesi veyahut tem
yiz merciinin kaldırılarak Danıştayda bu işi 
aynı şartlarla başarabilecek teşkilât kurulması 
ve bu suretle fiilen üç derecelik olan bu günkü 
kaza usulünün iki dereceye indirilerek işlerde 
görülen süratin sağlanması teklifini ileri sür
müşlerdir. 

Diğer bir kısım üyeler, Danıştaya intikal 
eden vergi ihtilâflarında Temyiz Komisyonu
nun iyi bir süzgeç vazifesi yaptığını, temyiz 
mercii kaldırılarak bu iş Danıştaya bırakılırsa, 
iş tehacümü karşısında beklenilen süratin elde 
edilemiyeceğini, kaldı ki, halen Yargıtayın kar
şılaşmakta bulunduğu iş tehacümü sebebiyle 
adalet mahkemeleriyle Yargıtay arasında üst 
mahkemeler kurulması ihtiyacı duyulurken ver
gi ihtilâflarında (Temyiz derecesini) kaldır
makta hiç isabet olamıyacağmı ve nihayet bu
nun Anayasa hukukiyle ilgili bir mevzu olması 
bakımından da tetkik konumuz olan Vergi Usul 
Kanunu ile halledüemiyeceğini ileri sürmüşler
dir. 

Birçok münakaşalardan sonra mütalâası so
rulan Maliye Bakanı Prensip itibariyle malî ka
za sahasında kaza mercilerinin iki dereceye in
dirilmesi fikrinin yerinde olduğunu ve bunun 
esasen Bakanlıkça da düşünülmüş bulunduğu
nu, ancak Anayasa hukukuna taallûk eden bu 
davada Anayasada ve Danıştay Kanununda 
esaslı değişiklikler yapılmadıkça bu msksada 
ulaşmanın mümkün olmıyacağını, bugünkü hü

kümler muhafaza edilmek suretiyle temyiz ko
misyonu aradan kaldırılarak itiraz komisyonu 
kararları aleyhine Danıştaya gidilmesinin fay
da yerine bilhassa mükellefler için mahzurlar 
doğuracağını, çünkü Danıştaym, büyük bir iş 
hacmi karşısında kalarak, mevcut teşkilâtla bu
nu karşılamak imkânını bulamıyacağını bu yüz
den maksadın aksine olarak işlerin daha fazla 
gecikeceğini ileri sürmüş ve ayrıca temyiz ko
misyonunun fonksiyonu ve terekküp tarzı ba
kımından vergi ihtilâflarında, Danıştaya git
meden önce iyi bir süzgeç rolünü ifa ettiğini 
ve kararlariyle de Danıştayı tenvir ve yardım 
eden bir durumda olduğunu belirtmiş ve tem
yiz edilen ihtilaflı hâdiselerin büyük bir kısmı
nın Danıştaya gidilmeden halledildiğini, misal 
olarak: 1944 yılında Temyiz Komisyonuna in
tikal ederek karara bağlanan 14,921 hâdiseden 
ancak 3761 nin 1945 yılında temyizden geçen 
10,21 hâdiseden yalnız 1584 nün Danıştaya 
intikal etmiş olmasının da bunu açıkça göster
diğini ilâve etmiş ve netice olarak; Gelir Ver
gisi memleketimizde tamamen yerleştikten son
ra tatbikattan alınacak neticelere göre bu mev
zuun günün birinde ele alınması lâzımgeldiği-
ni; fakat şimdilik mevcut usulün devam ettiril
mesi muvafık olacağım söylemiştir. 

Maliye Bakanının bu mevzu hakkındaki iza
hatını tatmin edici bulan Komisyonumuz şimdilik 
malî kaza bünyesini temelinden değiştirecek bir 
tâdile gidilmemesini daha doğru bulmuş yalnız bu
günkü usulün bozuk taraflarını düzeltecek şekil
de tadiller yapmayı, çalışmalarına esas tutmuş
tur. 

Hükümet teklifine göre : Bugün olduğu gibi 
mükelleflerin itiraz ve temyiz dilekçeleri vergi 
dairelerine verilecek Hazine namına yapılan iti
razları vergi dairesi mükellefe bildirerek müda
faasını alacak ve dosya tekemmül ettikten sonra 
komisyona sevk edecek, komisyonlar da verdikleri 
kararı vergi dairesine ve onun vasıtasiyle mükel
leflere tebliğ edeceklerdir. 

Birer vergi mahkemesi durumunda bulunan 
bu kaza mercileri karşısında mükellefle idarenin 
(taraf) olmak bakımından hukukan yekdiğerin-
den farklı bulunmadıklarından komisyonumuz, 
bir tarafın itiraz veya temyiz lâyihasını diğer ta
raf vasıtasiyle* komisyona göndermesini ve komis
yonca verilen kararların da yine taraflardan biri 
olan vergi dairesi vasıtasiyle diğer tarafa tebliğ 
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edilmesini prensip itibariyle uygun görmemiş., 
esasen bugünkü usulün mükellef haklarını koru
maya kâfi gelmediği de muhakkak bulunmuş ol
duğundan tasarıyı bu bakımdan tadil etmek lü
zumunu hissetmiştir. Komisyonumuzun kabul 
ettiği usule göre : 

a) Gerek mükellefler gerek Hazine namına 
itiraza yetkili olanlar, itiraz dilekçelerini kar-
şıki taraf sayısmca mütaaddit nüsha olarak 
tanzim edecekler ve bunları itirazı tetkik ede
cek olan komisyona verecek veya gönderecek
lerdir. 

b) İtiraz Komisyonu bu dilekçelerden bi
rer nüshasını karşıki tarafa tebliğ edecek kar-
şıki taraf da 15 gün içinde yazılı müdafaasını 
yine mukabil taraf adedince tanzim ederek İti
raz Komisyonu Başkanlığına verecek veya gön
derecektir. Komisyon bu suretle verilen yazılı 
müdafaaların birer nüshasını itirazı yapan ta
rafa tebliğ edecektir. Bu suretle dosya tekem
mül etmiş olacağından komisyonca tetkikkına 
başlanacaktır. 

c) İtiraz Komisyonu kararı da yine ko
misyon tarafından iki tarafa tebliğ edilecektir. 
Komisyon kararma göre alınması lâzım gelen 
vergiyi vergi diaresi hesaplıyarak mükellefe 
bildirecek vergi dairesinin bu tebliği ile komis
yon kararı münderecatı arasında vergi mikta
rının tâyini bakımından bir ihtilâf çıktığı tak
dirde mükellef «tavzih» yoliyle İtiraz Komis
yonuna baş vurmak hakkını haiz olacaktır. 

d) Temyiz müddeti; İtiraz Komisyonunca 
kararın mükellefe tebliğ edildiği tarihten bağ
lıyacaktır. 

Temyiz dilekçeleri de itiraz dilekçeleri gibi 
mukabil taraf sayısınca tanzim edilerek tem
yiz mevzuu olan kararı vermiş bulunan İtiraz 
Komisyonu Başkanlığına veya doğruca Temyiz 
Komisyonu Başkanlığına verilecek veyahut gön
derilecektir. 

Temyiz lâyihalarının mukabil tarafa tebliği 
ve müdafaasının alınarak temyiz edene bildiril
mesi muameleleri itiraz usullerinde olduğu gibi 
cereyan edecek fakat bu tebliğ işini Temyiz Ko
misyonu değil; ilk kararı veren İtiraz Komis
yonu yapacak ve dosya tekemmül ettikten son
ra Temyiz Komisyonuna sevkedecek ve Temyiz 
Komisyonunca verilen kararlar da yine İtiraz 
Komisyonuna gönderilerek onun vasıtasiyle ta
raflara tebliğ olunacaktır. 

e) Gerek itiraz gerek temyiz dilekçe ve müda-
faanameleri ilgili İtiraz Komisyonuna verilebi
leceği gibi taahhütlü olmak şartiyle posta ile 
veya mükellefin bulunduğu mahaldeki muvaz
zaf İtiraz Komisyonu marifetiyle, muvazzaf İti
raz Komisyonu yoksa gayrimuvazzaf İtiraz Ko
misyonu Başkanı sıfatiyle mahallin en büyük 
mülkiye memuru vasıtasiyle ilgili İtiraz Komis
yonuna gönderilmesi de mümkün olacak, bu 
takdirde postaya veya mutavassıt komisyon 
başkanlığına verildiği tarih ilgili komisyona ve
rildiği tarih olarak kabul edilecektir. 

Maddelerin izahına geçmeden evvel Komis
yonumuzca dokunulan esaslı diğer bir nokta
nın da gerekçede yer alması kanunun tatbiki 
bakımından faydalı görülmüştür. 

Bilindiği gibi, malî kaza mercilerinin ilk 
merhalesini teşkil eden (İtiraz Komisyonu) la-
rı bugün biri muvazzaf, diğeri gayri muvazzaf 
olmak üzere iki şekil arzetmektedir. 

Her iki şekildeki komisyonun bugün mem
lekette arzettiği manzara Hazinenin ve bilhas
sa mükellefin hukukunu koruma bakımından 
kâfi teminatı taşımamaktadır. Bu kadar geniş 
malî kanunlar karşısında bu komisyonların ne 
derece teminat verici olabileceklerini uzun mü
nakaşaya lüzum bile yoktur. Bu sebeple Maliye 
Bakanlığının bu konuyu ele almasını en ileri 
zihniyetle tedvin edilen bu kanunların anlayış-

. la tatbikini sağlıyacak, hukuki ve malî bilgi ba
kımından tatmin edici elemanlardan müteşekkil 
müstakil ve kazai mahiyeti haiz (Malî kaza) 
organının yurdun ihtiyacına en uygun şekilde 
kurulmasını bir temenni olarak gerekçesinde 
önemle belirtmeyi karar altına almıştır. 

Uzmanlık : 

Komisyonda geniş inceleme konusu teşkil 
eden bahislerden birisi de Vergi Usul Kanunu
nu projesinin V nci kitabının vergi uzmanlariy-
le uzman yardımcılarına taallûk eden üçüncü 
kısmıdır. 

Bu mevzuu evvelâ Hükümet tasarısındaki 
esasları ve ondan sonra da Komisyonda üzerin
de durulan şekil ve ekseriyetin kabul ettiği 
prensipleri bakımından tefrik ederek incele
mek, konuyu aydınlatmak bakımından faydalı 
mülâhaza edilmiştir. 

A) Hükümet tasarısında, müteşebbis ve 
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mükelleflerin vergi kanunlarının tatbiki sıra
sında kendilerine rey vermek, muhasebe kayıt
larının tutulmasında yardım etmek, vergi ve 
defter işlerinde rapor vermek bilanço ve he
sap hulâsaları ile vergi beyannameleri çıkar
mak ve doğruluklarını tasdik etmek gibi işleri 
yapmak üzere vergi uzmanlariyle uzman yar
dımcıları ihdas edilmiş ve fakat Hükümet ta
sarısında bu gibilere malî kaza mercilerinde, 
Danıştayda, tahrir ve takdir Komisyonlarında 
mükellefleri temsil etmek yetkisi verilmemek 
suretiyle buralarda mükellefleri temsil etmek 
hak ve yetkisi avukatlara bırakılmıştır. 

B) Komisyonda bir kısım üyeler böyle bir 
teşekkülün kurulmasına Avukatlık Kanununun 
müsait olmadığı, malî işlerde ayrı bir uzman
lık teşkilâtının kurulması, hele bunlara kaza 
mercilerinde temsil yetkisi verilmesi bugünkü 
mevzuatımız ve hukuk prensipleriyle kabili te
lif bulunmadığı, zira bu takdirde tabip, mimar, 
mühendislik gibi mesleklerin de kendi meslek
lerine ait işler için kaza mercilerinde kendi
lerini aynı meslek adamlarına temsil ettirme
lerini kabul etmek gibi doğru olmıyan bir ne
tice çıkabileceğini kaldı ki ; bu münakaşa ve dü
şüncelerin yeri burası olmayıp bu mevzuun Avu
katlık Kanununa uygun olup olmadığı incele
nerek ayrıca karar vermek gerektiği, bu sebep
lerle müstakillen incelenmesi iacbeden mevzuun 
ve bu gibi bir teşekkülün Vergi Usul Kanunu 
içerisinde yer alamıyacağı, nitekim adlî alan
da tatbik edilen Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunundan ayrı bir Avukatlık Kanununun 
tedvin edilmesi bu fikrin ve mütalâanın mesne
dini teşkil eylediği cihetle, bir uzmanlık mü
essesesinin ayrı bir Teşkilât kanununun mev
zuu içerisinde mütalâa edilebileceği mülâha-
zasiyle mevzuun bu kanundan ayrılmasını ileri 
sürmüşlerdir. 

İki defa yapılan konuşmada bu görüş ko
misyonun çoğunluğu tarafından kabul edilme
diği gibi, Uzmanlık teşkilâtının, Vergi Usul 
Kanununun bünyesi içinde yer alması, ayrıca 
bu v man ve uzman yardımcılarına Hükümet 
projesinde kabul edilmiyen malî kaza merci
lerinde, Danıştayc1". ve Tahrir ve Takdir komis
yonlarında temsil ; {k'sinin de munzam olarak 
verilmesi kabul o i"; im ustur. 

C) Çoğunluğu teşkil edeıı ve uzmanlık teş

kilâtının bu kanunla kurulmasını ve temsil yet
kisinin verilmesi zaruretini ileri süren üyeler 
ise, filhakika bugün meriyette bulunan Avukat
lık Kanununun 23 ncü maddesi gereğince bi
lûmum kazai mercilerde malî ihtilâfların hallin
de dahi mükellefleri temsil etmek yetkisi avu
katlara tanınmış bir hak ise de, ticari hayatta, 
müteşebbis ve tüccarların malî işlerini tedvir 
eden ve defterlerini tutan, beyannamesini tan
zim eden malî müşavirler ekseriya avukat 
olmadıkları cihetle kazai mercilerde ve resmi 
dairelerde kendilerini temsil etmek salâhiye
tinden mahrum bulunmaktadırlar. Halbuki, mü
kelleflerce bu sayılan malî muamelâtın ifası bu 
mevzularda daha fazla bilgi ve tecrübeye sahip 
olmalarından dolayı çoğu hallerde malî müşa
virlere tevdi edilmekte ve fakat hiçbir ma
lî müşavir tanzim ettiği beyannamenin ka
zai mercilerde müdafaasını deruhde edeme
mekte ve bu vazifeyi avukatlar görmekte
dirler. Her ne kadar yürürlükte bulunan Ka
zanç Vergisi rejiminde bu usul tatbik edilegel-
mekte ise de, Gelir, Kurumlar, Esnaf Vergileri 
Kanunlariyle Usul Vergisi Kanununun yürür
lüğe girdiği ilk senelerde defter tutmak mec
buriyetinde olan mükelleflerin artması, beyan
namen* mükellefiyetin, yeni muhasebe ve def
ter tutmaya istinat eden vergilendirme şeklinin 
genişlemesi ve mükelleflerin meslekî bilgi ba
kımından itimat ettiği ve dilediği uzmanlara 
veya yardımcılarına temsil yetkisi vermesini 
zaruri kılmakta ve yeni vergi reformumuzun 
muvaffak olabilmesi bakımından da mükellef
lerin vergi kanunlarına ve muhasebe nazariyat 
ve tekniğine vakıf, Hazine ve mükellefin hakla
rını aynı suretle sıyanet edecek disiplinli teş
kilâta sahip uzmanların şart olduğunu, vergici
lik bakımından ileri merhalelere varmış bulu
nan Garp memelketlerinde vergi uzmanları teş
kilâtı uzun zamandan beri kuruluş, organize bir 
meslek halinde tekâmül etmiş hale geldiğini, 
mükelleflerle malî kaza ve idare arasında va
zife gördüklerini ve mükelleflerin kendilerini 
bunlara temsil ettirdikleri mütalâasında bulun
muşlar ve bu esaslar ve mülâhazalar dairesinde 
su komisyonunun hazırlamış olduğu uzmanlık 
ve uzman yardımcılarına ait hükümler komis
yonda konuşulmuş ve beşinci kitabın üçüncü 
kısmı olarak komisyon çoğunluğu tarafından 
kabul olunmuştur. 
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1 nci Kİtap 

Madde 1 : (Hükümetin 1 nci maddesi) 
Üçüncü fıkradaki « îşletme ve gezginci îşler 

Vergisi » Esnaf Vergisi olarak ve (nakliye res
mi) de (Nakliye Vergisi) olarak düzeltilmiştir. 

Madde 2 : (Hükümetin 2 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 3 : (Hükümetin 3 ncü maddesi) 
Yazılışında küçük bir değişiklik yapılmak 

suretiyle kabul edilmiştir. 
Madde 4 : (Hükümetin 4 ncü maddesi) 
îfade sadeleştirilerek aynen. 
Madde 5 : (Hükümetin 5 nci maddesi) 
Vergi mahremiyetini temin eden bu madde

nin mükellefe sağlıyacağı emniyeti devam ettir
mek maksadiyle ilgililerin görevlerinden ayrıl
dıktan sonra dahi vergi mahremiyetini ihlâl ede-
miyecckleri maddeye ilâve olunmuş ve bilirkişi
lere ait bu memnuiyet ister mükellef ister idare 
tarafından seçilsin hepsine şümulünü temin 
edroek tarzda 4 ncü fıkra tadil olunmuştur. 

Madde 6 : (Hükümetin 6 nci maddesi) 
Bu maddenin 1 ve 2 nci fıkralarında yazılış 

değişikliği yapılmak suretiyle ve üçüne a, dör
düncü fıkraları aynen kabul edilmiştir. Son fık
rada yazılış değiştirilmiş ve mükelleflere ait ola
rak memurların yapmaktan memnu bulunduğu 
vergi işlerinin (hususi işler) olduğu açıklanmış
tır. 

Madde 7 : (Hükümetin 7 nci maddesi) 
Hükmü tavzih maksadiyle bir kelime ilâvesi 

suretiyle kabul edilmiştir. 
Madde 8 : (Hükümetin 8 ve 13 ncü madde

leri) 
Hüküm aynı olmakla beraber başlıklarda ve 

metinde yazılış değişikliği yapılmış ve mez
kûr iki madde birleştirilmiştir. 

Madde 9 : (Hükümetin 9 ncu maddesi) 
İfade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiş

tir. 
Madde 10 : (Hükümetin 10 ncu maddesi) 
Kanuni temsilcilerin vergiyi şahsan ödemek 

mecburiyetini münhasıran kendi kusur ve ih
mallerinden mütevellit hallerle takyit edecek 
şekilde yazılış tarzı değiştirilmiş ve bu takdir
de kanuni temsilcilere asıl mükellefe rücu hak
iki bahşeden »bir hüküm ilâve olunmuştur. 

Madde 11 : (Hükümetin 11 nci maddesi) 
Aynen ka'bul edilmiştir. 

Madde 12 ; (Hükümetin 12 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
(Hükümetin 13 ncü maddesi: Sekizinci mad

de ile birleştirilmiştir. 
Madde 13. : (Hükümetin 348 nci maddesi) 
Mücbir sebepler, umumi mahiyet arzettiğin-

den tasarının başına alınması uygun görülmüş 
ve «rmvkufiyet hali» de mücbir sebepler arası
na ilâve edilmiş ve maddenin muhtelif fıkrala
rında sayılan hallere benziyen mücbir sebeple
rin de maddenin şümulüne girmesini sağlamak 
maksadiyle madde sonuna (gibi hallerdir) iba
resi eklenmiştir. 

Madde 14 : (Hükümetin 14 ncü maddesi) 
Kanunda açıkça yazılı olnııyan hallerde 

idarece verilecek mühletin 15 günden az olma
ması ve keyfiyetin ilgiliye tebliğ edilmesi muva
fık görülerek maddenin 2 nci fıkrası bu şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 15 : (Hükümetin 15 nci maddesi) 
Atıf maddesinin numarası değiştirilmek su

retiyle aynen kabul edilmiştir. 
Madde 16 : (Komisyonumuzca konulmuş

tur) 
Türk Medeni Kanununun, mirasın reddine 

ait hükümlerine uygun olarak mükellefin ölü
mü halinde mirasçılarına geçen ödevler için 
müddetlere üç ay eklenmesi muvafık görülerek 
bu madde tasarıya ilâve olunmuştur. 

Madde 17 : (Hükümetin 16 nci maddesi) 
Hüküm aynı olmakla beraber yazılış tarzı 

değiştirilmiştir. 
Madde 18 : (Hükümetin 17 nci maddesi) 
Bâzı kelime tashihleriyle kabul edilmiştir. 
Madde 19 : (Hükümetin 18 nci maddesi) 
İfadeye vuzuh verilmiştir. 
Madde 20 : (Hükümetin 19 ncu maddesi) 
Kelime tashihi suretiyle aynen kabul edil

miştir. 
Madde 21 : (Hükümetin 20 nci maddesi) 
İfadeye vuzuh verilmiştir. 
Madde 22 : (Hükümetin 21 nci maddesi) 
İfadeye vuzuh verilmiştir. 
Madde 23 : (Hükümetin 22 nci maddesi) 
İfadeye vuzuh verilmiştir. 
Madde 24 : (Hükümetin 23 ncü maddesi) 
Hüküm aynı olmakla beraber yazılışına vu

zuh verilmiştir. 
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Madde 25 - (Hükümetin 24 ncü maddesi) 
Son fıkrada bir kelime tashihi ile aynen ka

bul edilmiştir. 
Madde 26 : (Hükümetin 25 nci maddesi) 
Dördüncü fıkrada bir düzeltme yapılmış di

ğer hükümler aynen kabul edilmiştir. 
Madde 27 : (Hükümetin 26 ncı maddesi) 
Son fıkrası, 28 nci maddeye göre değiştiril

miştir. 
Madde 28 : (Hükümetin 27 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 29 : (Hükümetin 28 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 30 : (Hükümetin 29 ncu maddesi) 
Vergi kanunlarında yazılı beyannamelerin 

verilmesi için belirli müddetlerin bitmesinden 
itibaren 15 gün daha beklenerek bu müddet 
geçtikten sonra re'sen vergi tarhına tevessül 
edilmesi muvafık görülmüş ve maddenin birin
ci fıkrasına bunu sağlıyacak bir hüküm ilâve 
edilmiştir. 

Madde 31 : (Hükümetin 30 ncu maddesi) 
Üçüncü fıkranın sonuna (Tüzel kişilerde) 

ibaresi eklenmesi suretiyle aynen kabul edil
miştir. 

Madde 32 : (Hükümetin 31 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 33 : (Hükümetin 32 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 34 : (Hükümetin 33 ncü maddesi) 
ifadeye vuzuh verilmiş ve matlap yazılmış

tır. 
Madde 35 : (Hükümetin 34 ncü maddesi) 
Maddenin son hükümlerinin yazılışında de

ğişiklik apılmak suretiyle kabul edilmiştir. 
Madde 36 : (Hükümetin 35 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 37 : (Hükümetin 36 ncı maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 38 : (Hükümetin 37 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 39 : (Hükümetin 38 nci madde.sc'.) 
İfade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiş

ti!. 
Madde 40 : (Hükümetin 39 ve 40 ncı mad

deleri) 
Gelir Vergisi tasarısının komisyonumuzca 

müzakeresi sırasında vasati kâr hadlerinin ti
caret odalarınca, yoksa belediyelerce kurulacak 
mahallî komisyonlar tarafından tesbiti karar

laştırılmış olduğundan vasati kâr hadlerinin 
tesbit sureti diğer götürü matrahlardan ayrı
larak 42 nci maddaye alınmış ve işbu 40 ncı 
madde götürü ücret, götürü serbest meslek ka-
zançlariyle gündelik kazançların tesbit usulleri
ne hasrolunmuş ve bu maksatla Hükümetin 39 
ve 40 ncı maddeleri birleştirilmek suretiyle 
maddo yeniden yazılmıştır. Hükümet teklifin
de, mahallerinin yapacağı tetkikata istinaden 
götürü matrahların Maliye Bakanlığınca tak
dir edilmesi yolundaki hüküm işin icabına uy
gun gört'lmiyerek bu takdir işinin her il merke
zinde takdir komisyonları marifetiyle yapılma
sı fakat belediyeler ve meslekî teşekküller gibi 
ilgili kurumlardan da mütalâa alınması esas 
kabul olunmuştur. Takdir edilecek matrahların 
tarh zamamma kadar kesinleşmesini sağlamak 
makradiyle takdir işi verginin ait olduğu yıl
dan il:i ay evveline alınmıştır. 

Madde 41 : (Hükümetin 41 nci maddesi) 
Vasati kâr hadlerine ait itiraz usulü bura

dan çıkarılarak 43 ncü maddede tesbit olunmuş 
ve diğer götürü matrahlara karşı gerek mesle
kî teşekküller gerek belediyeler ve Maliye tara
fından kanun yollarına müracaat edilmesi im
kânı derpiş edilmiştir. Ancak itirazlı matrahlar 
üzerinden bidayeten vergi salınıp sonradan ta
karrür edecek miktarlara göre düzeltme yapıl
ması gerek mükellef gerek idare için külfetli 
ve şaşırtıcı olacağından itiraz halinde neticenin 
beklenmesi doğru olacağı düşünülmüş ve şu 
kadar ki, bu nevi itirazların vergi tarhını gecik
tirmemesini de sağlamak maksadiyle îtiraz Ko
misyonuna müracaat müddetleri kısaltılmış ve 
itiraz kararları aleyhine ancak 15 gün içinde 
Danıştaya gidebileceği kabul olunmuş ve mad
de bu maksatlara göre yeniden yazılmıştır. 

Madde 42 .- Yukarda 40 ncı maddede izahat 
verilmiştir.) 

Madde 43 : (Hükümetin 41 nci maddesi) 
Vasati kâr hadlerini tesbit edecek olan ko

misyonun kararma karşı Maliye Bakanlığınca 
evvelâ aynı komisyon nezdinde ve bu komisyo
nunun eski kararında ısrar etmesi halinde Da
nıştay nezdinde itiraz etmesi kabul edilerek 
madde yeniden yazılmıştır. 

Madde 44 : (Hükümetin 42 nci maddesi) 
Götürü matrahların yeniden tesbiti için Hü

kümetçe teklif edilen beş yıl fazla görülerek bu 
müddet iki yıla indirilmişti. 
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Madde 45 : (Hükümetin 43 ncü maddesi) 
Birinci fıkra tavzih edilmiş, ikinci fıkrada 

lüzumsuz görülen ibareler kaldırılmıştır. 
Madde 46 : (Hükümetin 44 ncü maddesi) 
ifade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiş

tir. 
Madde 47 : (Hükümetin 45 nci maddesi) 
İfade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiş

tir. 
Madde 48 : (Hükümetin 46 ncı maddesi) 
Bir kelime hatası düzeltilmek suretiyle ay

nen kabul edilmiştir. 
Madde 49 : (Hükümetin 47 nci maddesi) 
îfade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiş

tir. 
Madde 50 : (Hükümetin 48, 54 ncü maddele-

ri) 
Hükümetin 48 ve 54 ncü maddeleri aynı ko

nuya taallûk etmeleri itibariyle birleştirilmiş 
ve tahrir varaka ve cetvellerinin muhtelif hal
lere göre vergi dairesine tevdii de müddetle 
takyit edilmiştir, 

Madde 51 : (Hükümetin 49 ve 56 ncı mad
deleri) 

Hükümetin 56 ncı maddesinin ilk fıkrası 
alâkası itibariyle bu maddenin başına alınmış 
ve yalnız umumi bina ve arazi tahrirlerinin 10 
yılda bir tekrarlanması bütçe imkânları ile mu
kayyet olduğundan bu hüküm (10 yılda bir 
tekrar edilebilir) şeklinde ifa edilmiştir. Umu
mi tahrirlerde cüzütam - aşağıda 52 nci madde 
için verilen izahattan anlaşılacağı veçhile - ilee 
olarak tâyin edildiğinden bu madde de ona gö
re yazılmış ve tahrir kararının mahallinde ilâ
nından sonra 15 gün geçmedikçe tahrire başlan
maması temin edecek hükümler ilâve olunmuş
tur. 

Madde 52 : (Hükümetin 50 nci maddesi) 
İfade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiş

tir. 
Madde 53 : (Hükümetin 51 nci maddesi) 
Birinci fıkradaki (3) günlük müddet mü

kellefler lehine beş güne çıkarılmış ve tahrire 
başlanacağına dair olan ilânın halkın ittilaına 
vâsıl olacak şekilde yapılması için maddeye bâ
zı ilâveler yapılmıştır. 

Madde 54 : (Hükümetin 52 nci maddesi) 
Umumi bina tahrirlerinde birlik, şimdiye 

kadar şehir kasaba veya köy idi. Hükümetin 

maddesi de bugünkü usulü muhafaza edecek 
şekilde yazılmıştı. Mevcut usule göre bir ilçe
nin muhtelif köylerinde yapılan bina ve arazi 
tahrirleri muhtelif tarihlerde bittiği için yü
rürlük tarihleri de değişmekte ve böylelikle 
tahrir neticeleri ilçenin merkezinde ve köyle
rinde ayrı ayrı yıllarda tatbika başlanmakta 
idi. Bunu önlemek maksadiyle bina ve arazi 
tahrirlerinde cüzütam ilce olarak kabul edil
miş ve madde ona göre yazılmıştır. 

Madde 55 : (Hükümetin 53 ncü maddesi) 
Hüküm aynı olmakla beraber yazılışta de

ğişiklik yapılmıştır. 
(Hükümetin 54 ncü maddesi) 
Yukarda 50 nci maddede izah edilen sebep

lerle mezkûr madde ile birleştirilmiştir. 
Madde 56 : (Hükümetin 55 nci maddesi) 
Hüküm aynıdır yazılışta bâzı değişiklikler 

yapılmıştır. T 
Madde 57 : (Hükümetin 56 ncı maddesi) 
Hükümet maddesinin ilk fıkrası 51 nci mad

denin başına alınmış, ikinci fıkrası âmir hüküm 
haline konulmuş ve tahririn ilânına mütedair 
olan son cümle ise komisyonun 51 nci maddesi
nin ikinci fıkrasına nazaran mükerrer olaca
ğından kaldırılmıştır. 

Madde 58 : (Hükümetin 57 nci maddesi) 
Bina ve arazi matrahlarında yapılacak tadi

lât sebeplerini gösteren bu maddede yapılan 
değişiklikler şunlardır: 

Fıkra 1 : Hükümet teklifinde her hangi de
vamlı bir sebeple bina gayrisâfi iratlarında 
% 15 ve arazi kıymetlerinde % 20 nispetlerinde 
artış veya eksiliş vukuunda irat ve kıymetle
rin yeniden takdir edileceği yazılmaktadır. Bi
na ve Arazi vergileri kanunlarında da halen 
mevcut bulunan bu hüküm; iki umumi tahrir 
arasında irat ve kıymetlerde vâki olan artışın 
veya eksilişleri nazara alarak aşağıdaki madde
lerde yazılı usuller dairesinde bu matrahların, 
emsallerinin seviyesine yükseltilmesi ve bu su
retle teklif müsavatının idamesi maksadına 
istinat ettiğinden esas itibariyle uygun görül
müştür. Yalnız artış veya eksiliş sebebinin 
(Devamlılığı) nı tâyin etmek, takdirî muamele
lere ve ihtilaflara yol açacağı düşünülmüş ve 
esasen komisyonumuzca bu nevi tadilâtın lâaletta-
yin sebeplere istinat ettirilemiyeceği ve geçici 
sebeplerle tadilât yapılamıyacağı hususlarının 
mazbatada belirtilmesi de kararlaştırılmış oldu-
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ğundan mezkûr (Devamlılık) kelimesi kaldırıl
mıştır. 

F ıkra : (2, 3, 4, ve 6 ve 7) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Fıkra 5 : Hükümet teklifindeki «Kalb ve 

ifrağ» tâbiri ikametgâh olarak inşa ve istimal 
edilen bir binanın ticaret ve sanat mahalli va
ziyetine sokulmayı veya ticarethanenin ikamet
gâh haline getirilmesini ifade ediyordu. İsti
mal tarzının değişmesi yalnız bunlardan ibaret 
olmayıp (Ev) olarak inşa ve istimal edilen 
bir binanın dahilî taksimatının değiştirilerek 
apartman haline getirilmesi veya bir dükkâ
nın imalâthane, fabrika veya değirmen haline 
sokulması da irada müessir hallerden olduğun
dan komisyonumuzca (kalb ve ifrağ) kaydının 
kaldırılması ve fıkranın bütün bunları şümulü
ne alacak surette (istimal tarzının kısmen veya 
tamamen değiştirilmesi) şeklinde tâdil edilmesi 
kabul olunmuştur. 

Fıkra 8 : Bina ve arüJBİtdnin sahipleri ara
sında resmen.ifraz edilmesi konusu üzerinde Ko
misyonumuzca esaslı surette durulmuş, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürü dinlemiş ve 
neticede Vergi Kanununun tâyin ettiği mü
kellefle Tapu Kanununun tarif ettiği malik 
arasında bir müuaseoet bulunmadığı gayri
menkulun maliki bulunmasa- verginin zilyedden, 
şağilden ve intifa edenden alındığı ve memle
ketimizde birçok arazinin tapuca tescil edilme
diği ve intikal muamelelerinin yaptırılmadığı 
binaenaleyh ifraz işinin resmen yani tapu sicil 
kaydına istinaden yapılması şartının tatbik 
kabiliyetinden mahrum bulunduğu neticesine 
varılarak (resmen) kaydı çıkarılmıştır. İfraz
dan başka mülkün taksim edilmesi de aynı 
mahiyette olduğundan fıkraya (taksim) kelime
si de eklenmiştir. Bundan başka ifraz ve tak
simin her zaman gayrimenkulun sahipleri ara
sında olmıyacağı bir şahsın kendi mülkünü if
raz ederek satabileceği de derpiş olunarak bu 
fıkradaki (sahipleri arasında) ibaresi de kal
dırılmıştır. 

Madde 59 : (Hükümetin 58 nci. maddesi) 
6 ncı fıkraya vuzuh verilmek suretiyle ay

nen kabul edilmiştir. 
Madde 60 : (Hükümetin 59 ncu maddesi) 
İkinci fıkraya mmtaka ve mevki kelimeleri 

de ilâve edilmek suretiyle ksbul edilmiştir. 

Madde 61 ; (Hükümetin 60 ncı maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 62 : (Hükümetin 61 nci maddesi) 
İfade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiştir. 
Madde 63 : (Hükümetin 62. nci maddesi) 
İfadeye vuzuh verilmiştir. 
Madde 64 : (Hükümetin 63 ncü maddesi) 
58 nci maddenin 8 nci fıkrasına mütenazıran 

tashihler yapılmış ve bina ve arazinin ifraz ve 
taksimi halinde mukayyet irat veya kıymetin, 
nıüfrez parçaların mevki, şeref ve ehemmiyetleri 
itibariyle getirebilecekleri gayrisâfi irat veya haiz 
olabilecekleri kıymet nispetine tefrik olunması 
hususları fıkrada belirtilmiştir. 

Madde 65 : (Hükümetin 64 ncü maddesi) 
Bina ve arazide mevziî tadil neticelerinin Bina 

Vergisi Kanununda halen mevcut olan hükümle
re mütenazır olarak itiraz tetkiklerinin bittiği 
yılı takibeden yıldan tatbik olunması kabul edi
lerek birinci fıkra değiştirilmiş diğer tadilât ne
ticelerinin tatbik seneleri de fıkrada ayrı ayrı 
zikredilmek suretiyle madde yeniden yazılmış
tır. 

Madde 66 : (Hükümetin 65 nci maddesi) 
Hükümet maddesinde Takdir Komisyonunun 

ikisi Maliyeden ikisi de meslekî teşekküllerden 
olmak üzere dört üyeden teşkil edileceği yalnız 
servet takdir edecek komisyonun biri Maliye 
diğer ikisi meslekî teşekkül üyesi olarak üç kişi
den kurulacağı teklif olunmakta ve bu suretle 
komisyon daha çok idarenin bir organı durumun
da olacağı için bu komisyon kararlarına karşı ida
reye itiraz hakkı tanınmakta idi. 

(Hükümet maddesi 352) 
Vergi matrahını takdir yoliyle tâyin edecek 

olan bu komisyonda, çoğunluğun mükellef temsil
cilerine verilmesini, mükellef haklarının korun
ması bakımından lüzumlu gören Komisyonumuz 
Takdir Komisyonunun, üçü mükellef temsilcile
rinden ikisi Maliyeden olmak üzere beş kişiden 
terekküp etmesini,, buna mukabil mükellefe oldu
ğu gibi Maliyeye de tiraz hakkı tanınmasını 
ve servet takdiri işlerinin de aynı şekilde kuru
lacak komisyonlar tarafından yapılmasını karar
laştırılmış ve madde bu maksada göre yeniden 
yazılmıştır. 

Madde 67 : (Hükümetin 66 ncı maddesi) 
Takdir Komisyonuna seçilecek üyeler adedi, 

komisyonun 66 neı maddesinde yapılan değişik
liğe mütenazıran düzeltilmiş ve bu üyeleri seçe-
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cek teşekküllere ait hükümlere de vuzuh verilmiş
tir. 

Madde 68 : (Hükümetin 67 nci maddesi) 
ifade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiştir. 
Madde 69 : (Hükümetin 68 nci maddesi) 
Atıf maddesinin numarası değiştirilmiş, ve 

ifade sadeleştirilmiştir. 
Madde 70 : (Hükümetin 69 ucu maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 71 : (Hükümetin 70 nci maddesi) 
İfade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiştir. 
Madde 72 : (Hükümetin 71 nci maddesi) 
Fıkra 1 : Bina ve arazi tahririni yapacak 

komisyona seçilecek üyenin mahallî rayiçlere 
vâkıf olabilmesi için tahririn yapılacağı ilce 
halkından olması zaruri görülmüş ve işin ehem
miyetine binaen bu üyeleri seçme yetkisi il ge
nel meclisine verilmiş ve yalnız kayıtların yan
ması; zayi olması gibi müstacel durumlarda ve 
il genel meclisi toplantı halinde olmamak şar-
tiyle il daimî encümenine de seçme hakkı veril
miştir. 

Fıkra 2 : Tahrir Komisyonunun belediye 
üyesini seçme yetkisinin Belediyelere bırakılması 
doğru olmadığından bu yetki belediye meclisle
rine verilmiştir, istanbul Şehir Meclisi esasen 
'belediye meclisi vazifesini yaptığı için istanbul 
hakkında ayrıca hususi bir hükme lüzum gö
rülmemiş ve buna ait kayıt da kaldırılmıştır. 

Fıkra 3 : Köylerde yapılacak tahrirlerde üye 
seçme yetkisini muhtara bırakmak doğru gö
rülmemiş bu yetki köy ihtiyar meclisine hasre
dilmiş ve ihtiyar meclisine yalnız köy halkın
dan değil, kendi üyeleri arasından da tahrir ko
misyonuna üye seçilmesine imkân verilmiştir. 

Maddenin diğer hükümlerinde değişiklik ya
pılmamıştır. 

Madde 73 : (Hükümetin 72 nci maddesi) 
(1) ve (2) nci fıkralar aynen kabul edilmiş

tir. 
(3) ncü fıkraya vuzuh verilmiştir. 
Madde 74 : (Hükümetin 73 ncü maddesi) 
ifade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiş

tir. 
Madde 75 : (Hükümetin 74 ncü maddesi) 
Bina ve Arazi Tadilât Komisyonu üyelerin

den belediyece seçilecek olanının icabında ha
riçten de seçilebilmesi sağlanmış ve köylerde 
yapılacak tadilâtta komisyona mutlaka muhta
rın değil ihtiyar meclisi âzasından bilinin se

çilmesi uygun görülmüştür. 
Madde 76 : (Hükümetin 75 nci maddesi) 
ifade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiş

tir. 
Madde 77 : (Hükümetin 76 nci maddesi) 
Maddeye bir matlap ilâve edilmiş; Tahrir ve 

Tadilât komisyonlarına seçilecek üyelerde ara
nacak vasıflar arasına, (6) nci fıkraya ya§ kay
dı da eklenmiş, ve Arazi Tahrir Komisyonuna 
seçilecek üyenin (ziraat işlerinden anlaması) 
hakkındaki kayıt maksadı temin edemiyeceğin-
derı bunun yerine (çiftçi olmak) vasfı konul
muştur. 

Madde 78 : (Hükümetin 77 nci maddesi) 
Kelime düzeltilmesi suretiyle aynen kabul 

edilmiştir. 
Madde 79 : (Hükümetin 78 nci maddesi) 
ifade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiş

tir. 
Madde 80 : (Hükümetin 79 ncu maddesi) 
ifade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiş

tir. 
Madde 81 : (Hükümetin 80 nci maddesi) 
ifade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiş

tir. 
Madde 82 : (Hükümetin 81 nci maddesi) 
Hükümet maddesinde, komisyonlara seçile

cek üyelerin fahriyyen çalışacakları ve bunlara 
masraf karşılığı ücret verileceği yolundaki hük
mün bunları Gelir Vergisinden muaf tutmak 
maksadiyle bu şekilde ifade olunduğu anlaşıl
mışsa da muaflığın istihkakın tavsifi tarzından 
ziyade istihkakın mahiyetine göre tâyini tabiî 
bulunduğundan yazılış değiştirilmiş ve bunlara 
yapılacak ödemelerin miktarının, mahallî def
terdarlıkların teklifi üzerine Maliye Bakanlığın
ca tâyin edilmesi daha uygun 'bulunmuştur. 

Madde 83 : (Hükümetin 82 nci maddesi) 
(ilmühaberleri) kelimesi (ilmühaberli) şek

linde düzeltilmek suretiyle madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 84 : (Hükümetin 83 ncü maddesi) 
ifade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiş

tir. 
Madde 85 : (Hükümetin 84 ncü maddesi) 
ifade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiş

tir. 
Madde 86 : (Hükümetin 85 nci maddesi) 
ifade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiş

tir. 
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Madde 8^ : (hükümetin 86 ncı maddesi) 
îfade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiştir. 
Madde 88 : (Hükümetin 87 nci maddesi) 
îfade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiştir. 
Madde 89 : (Hükümetin 88 nci maddesi) 
îfade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiştir. 
Madde 90 : (Hükümetin 89 ncu maddesi) 
îfade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiştir. 
Madde 91 : (Hükümetin 90 ncı maddesi) 
îfade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiştir. 
Madde 92 : (Hükümetin 91 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 93 : (Hükümetin 92 nci madesi) 
Birinci satıra (ilân) kelimesi ilâve edime-

Bİ suretiyle kabul edilmiştir. 
Madde 94 : (Hükümetin 93 ncü maddesi) 
Fıkra 1 : îlân yoliyle yapılan tebliğlerde 

o mahalde günlük gazete çıkıyorsa onunla yok
sa diğer mevkut gazetelerle ilân yapılmasını 
temin maksadiyle yazılışta değişiklik yapılmış
tı/. 

Fıkra 2 : Mükellefi ilândan haberdar edil
mek maksadiyle üânin bir örneğinin mükelle
fin bilinen son adresinin bağlı olduğu mahalle 
muhtarlığına gönderilmesi hükmü ilâve edil
miştir. 

Fıkra 3 : Mahallindeki ilândan başka İstan
bul ve Ankara'da ayrıca ilânen tebliğ edilecek 
vergiler için Hükümet teklifinde tâyin edilen 
on bin liralık verfgi veya ceza haddi, mükellef 
îehino 500 liraya indirilmiştir. 

Madde 95 : (Hükümetin 94 neti maddesi) 
îlânen yapılacak tebliğlerde mükelleflere, 

Maliyeye müracaat için verilecek 15 günlük 
mühlet az görüldüğünden bir aya çıkarılmıştır. 

Madde 96 : (Hükümetin 95 nci maddesi) 
95 nci maddeye uygun olarak (15) günlük 

müddetler bir aya çıkarılmıştır. 
Madde 97 : (Hükümetin 96 ncı maddesi) 
İfade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiş* 

lir. 
Madde 98 : (Hükümetin 97 nci maddesi) 
Vergi tebliğlerini hükümsüz kılan hatalar 

arasına ihbarnamelerde itiraz ve temyiz müd
detlerinin hiç yazılmamış olması halinde ilâve 
olunmuştur. 

Madde 99 : (Hükümetin 98 nci maddesi) 
(Vergi kanunları) tâbirinin şümulü bu ka

nunun başında zikredilmiş olduğundan 1 nci 
fıkradaki (Hususi) kaydı kaldırılmıştır. 

W -
Bina ve Arazi vergilerinin matrahları ve 

vergi miktarları 37 nci ve mütaakip maddeler 
gereğince mükelleflere tebliğ edilerek itiraz 
hakkı verilmektedir. Tekâlif cetvelleri her sene 
ödenecek verginin miktarını ihtiva eden tahakkuk 
kayıtlarından ibaret olup yoksa evvelce itiraz
sız veya itiraz ve temyiz karariyle kesinleşmiş 
bulunan bu vergiler için yeniden her sene bir 
itiraz hakkı verilmesine vesile olamaz. Esasen 
bu nev'i vergilerde bir yanlışlık yapılması ha
linde tasarının 106 ncı ve mütaakip maddeleri 
gereğince düzeltilmesi de mümkündür. Bu se
beplerle maddenin 2 nci fıkrası zait görülmüş 
ve kaldırılmıştır. 

Madde 100 : (Hükümetin 99 ncu maddesi) 
îfade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiş

tir. 
Madde 101 : (Hükümetin 100 ncü maddesi) 
Ankara ve İstanbul gibi mükellefleri çok 

olan illerde vâdenin son günlerinde vergisini 
yatırmak için Maliye şubelerine gelen mükel
lef adedinin çokluğu karşısında paranın yatı
rılmasında müşkülâtla karşılaşıldığı anlaşılmış 
ve mükelleflerin bu yüzden teehhür zammı öde
melerine mahal kalmamak ve büyük vergi da
irelerindeki tehacümü önlemek maksadiyle vâ
denin hitamını takip eden 15 gün zarfında her 
mükellef için tâyin olunacak güde verginin 
alınması ve o günün vâdenin son günü sayılma
sı muvafık görülerek maddeye hüküm ilâve 
olunmuştur. 

Madde 102 : (Hükümetin 101 nci maddesi) 
Hükümet teklifine göre biri ikmalen veya 

re'sen tarhedilen vergilerin, diğeri işi bırakma 
veya ölüm halinde bu hâdiselerin vukuuna ka
dar geçen-müddete ait vergilerin - taksit dev
releri hulul etmiş olup olmadığına göre - ne 
zaman tahsil edileceği mevzuubahis olmakta
dır. Komisyonumuz ölüm ve işi bırakma halle
rinden başka ecnebi memlekete gitmek ve sair 
halleri de derpiş ederek daha umumi ve şâmil 
bir surette (Mükellefiyetten çıkma) tâbirini 
uygun bulmuş ve maddede bu ifadeyi kullanmış
tır. 

Bugünkü vergi kanunlarımızın takdir yoliyle 
veya ikmalen salınan vergilerle işini bıra
kanlara ait vergilerin itiraz neticesi beklen
meksizin tahsilini âmir olan hükümleri, pek 
çok şikâyetleri ve haksızlıkları tevlit ettiği ma* 
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1umdur. Hükümet teklifinde bu suretle tarhe-
dilcn vergilerin de ancak (Tahakkuk etmek) 
şartiyle yani 22 nei maddo mucibince verginin 
Ödenmesi gereken bir safhaya girmesini müte
akip tahsil edilebileceği hüknıt '«nğlanmıştır. 
366 neı maddeye göre vergiye itiraz edilmişse 
bu itiraz, verginin ihtilaflı kısmının tahsilini 
durduracağından verginin bu kısmı itiraz ka
rarı ve bunun tazammun ettiği vergi mükellefe 
tebliğ edilmedikçe tahakkuk etmiş olmıyacak 
ve tahsil olunmıyacnktır. Önemli bir ihti
yaca cevap veren bu hüküm üzerinden 
etraflıca duran Komisyonumuz, gerek mükolîe-
l'iyetten çıkma dolayısiyle gerek takdir veya ik
mal voliyle salman vergilerin tahsil zamanını ay
rı ayrı fıkralarda ve daha vazıh bir şekilde tes-
bil etmeyi muvafık görerek maddeyi yeniden 
yazmıştır. 

Madde 103 : (Hükümetin 102 nei maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 104 : (Hükümetin 103 ncü maddesi) 
Verginin tarhında zaman aşımını tâyin eden 

bu maddede; Hükümetçe muhtelif vergi nevileri
ne göre ayrı ayrı tâyin edilen zaman aşımı müd
detleri Komisyonumuzca üç yıl.(kaçakçılıkta beş 
yıl) olarak birleştirilmiş ve tarh zaman aşımını 
kesecek olan tebliğin, diğer tebliğlerden farklı 
olarak ifade edilmesi doğru bulunmadığından 
maddenin buna ait hükümleri de kaldırılmıştır. 

Madde 105 .- (Hükümetin 104 ncü maddesi) 
Maddenin matlabı, metnine uygun şekilde dü

zeltilmiş vergi terkinini gerektiren fevkalâde se
bepler arasına yer kayması, kuraklık, don, muzır 
hayvan ve haşarat istilâsı ilâve olunmuştur. Hü
kümet maddesindeki (bu gibi âfetler yüzünden 
varlıklarının mühim bir kısmını kayıp edenler) 
ifadesi de takdiri muamelelere ve ihtilâflara yol 
açacağından (varlık ve mahsûllerinin en az üçte 
birini kayıp edenler) şekline sokulmuş ve terkin 
edilecek vergi; bu âfetlerin zarar verdiği gelir 
kaynağına hasredilmiş; terkin işleminin ben
zeri diğer kanunlarımızda olduğu gibi Bakanlar 
Kurulu karariyle yapılması uygun görülmüş ve 
madde bu tadillere göre yeniden yazılmıştır. 

Madde 106 : (Hükümetin 105 nei maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 307 : (Hükümetin 106 neı maddesi) 
Fıkra 1 Defter ve kayıtlarda yapılan rakam 

hatalarının dahi bu fıkra konusuna girdiği mü
zakere sırasında tesbit olunmuş ve esasen def-
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terlerde yapılan kayıt hatalarının ne suretle 
düzeltileceği defter kısmında da gösterilmiş ol
duğundan fıkra bu bakımdan ayrıca tavzihe 
muhtaç görülmemiş ve aynen kabul edilmiştir. 

Fıkra 2 : Aynen kabul edilmiştir. 
Fıkra 3 : Verginin taksitle ödenmesi müker

rerlik ifade edemiyeceğinden bu fıkranın son 
kısmı lüzumsuz görülmüş ve kaldırılmıştır. 

Madde 108 : (Hükümetin 107 nei maddesi) 
Dördüncü fıkrada (aradan) kelimesi (ara

nan olarak düzeltilmek suretiyle kabul edilmiş
tir. 

Madde 10!) : (Hükümetin 108 nei maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 110 : (Hükümetin 109 neıı maddesi) 
Yanlışlıkların düzeltilmesi neticesinde mü

kelleften fazla alınan vergilim bir an evvel 
mükellefe geri verilmesini temin için kendisinin 
haberdar edilmesini sağlıyacak hükümlerle Ge
lir Vergisi Tasarısının 104 ncü maddesine müte
nazır hükümler ilâve olunmuştur. 

Madde 111 : (Hükümetin 110 nen maddesi; 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 112 : (Hükümetin 11.1 nei maddesi) 
Maddeye vuzuh verilmiş ve atıf maddesinin 

numarası düzeltilmiştir. 
Madde 113 : (Hükümetin 112 nei maddesi) 
îfade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiş

tir. 
Madde 114 : (Hükümetin 113 ncü maddesi) 
116 neı madde maddî hataların düzeltilmesi 

için zamanaşımı tâyin e-dilmiş olduğundan mad
dî hataların düzeltilmesini istiyen mükellefle
rin bu taleplerinin reddedilmesi halinde Maliye 
Bakanlığına baş vurmasını ayrıca müddetle tak
yit etmeye lüzum görülmemiştir. 

Madde 115 : (Hükümetin 114 ncü maddesi) 
İfade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiş

tir. 
Madde 116 : (Hükümetin 115 nei maddesi) 
Maddi hataların düzeltilmesi taleplerinin de 

zamanaşımı ile takyit edilmesi teklifi uygun 
görülmüş olmakla beraber tarh zamanaşımı 
müddetinin son yılında salman vergilerdeki 
hataların düzeltilmesi için bu müddetin bir yıl
dan eksik olmamasını sağlıyacak bir hüküm de 
ilâve olunmuştur. 

Madde 117 : (Hükümetin 116 neı maddesi) 
İfade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiş

tir. 
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Madde 118 : (Hükümetin 117 nei maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 119 : (Hükümetin 118 nei maddesi) 
Vergi yoklamaları sırasında memurların 

yoklama yetkilerini gösteren vesikaları mükel
leflere göstermeleri teklifi yerinde olmakla be
raber memuriyet sıfatını gösteren hüviyet cüz
danları yoklama yetkisini gösteren bir kaydı 
ihtiva etmedikçe, mükellefleri tatmin edemiye-
eeğinden maddenin buna mütaallik üçüneü fık
rası kaldırılmıştır. 

Madde-120 - (Hükümetin 119 neu maddesi) 
Birinci fıkraya vuzuh verilmiş ve Hayvanlar 

Vergisi yoklamasının muayyen zamanlarda ya
pılması zaruri olduğu için ona ait kanundaki 
hükmün mahfuz olduğu ilâve olunmuştur. 

Madde 121 : (Hükümetin 120 nci maddesi) 
Yoklama neticesinde düzenlenecek tutanak

ların mükellefleri ilzam edici vasfı gözetilerek 
bunların imzalanmasmda mükellef haklarım 
koruyacak şekilde tadiller yapılmıştır. 

Madde 122 : (Hükümetin 121 nci maddesi) 
Yoklama neticesinde düzenlenen tutanakla

rın bir nüshasının mükellef bulunmadığı haller
de yetkili adama verilmesi ve bunlarda bulun
madığı takdirde yoklama mahalline bırakılma-
yıp mükellefin bilinen adresine posta ile ve (7) 
gün içinde gönderilmesi daha uygun bulunmuş 
ve maddenin birinci fıkrası bu maksada göre 
değiştirilmiştir. Bu tutanağın mükellefe veya 
adamına verilmesi esasen yoklama neticelerinin 
bildirilmesi demek olacağından ayrıca bu cihe
ti tasrihe lüzum görülmemiş ve Hükümet mad
desinin ikinci fıkrası kaldırılmıştır. 

Madde 123 : (Hükümetin 122 nei maddesi) 
îfade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiş

tir. 
Madde 124 : (Hükümetin 123 ncü maddesi) 
ifade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiş

tir. 
Madde 125 ; (Hükümetin 124 ncü maddesi) 
ifade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiş

tir. 
Madde 126 : (Hükümetin 125 nci maddesi) 
Tavzih edilmiştir. 
Madde 127 : (Hükümetin 126 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 128 : (Hükümetin 127 nei maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 129 : (Hükümetin İ2& nci m&iıiesİ) 
Defter ve hesap tetkiklerinin esas itibariyle 

iş yerinde yapılması muvafık olmakla beraber 
istisnaen dairede tetkik yapılmasın* ggfetetârert 
sebeplerin maddede tavzihine lüzum görülmüş 
ve bu tavzihle madde kabul edilmiştir. 

Madde 130 : (Hükümetin 129 ncu maddesi) 
Fıkra t : AynenJ kabul edilmiştir. 
Fıkra 2 : Mükellefler n'ezdindeki hesap vo 

defter tetkiklerinin iş saatleri içinde yapılması 
kaydı vazıh görülmemiştir. Gerçekten (fş saati) 
tâbiri ticarethanenin açık bulunduğu saatleri 
veya İş Kanunundaki çalışma müddetini veya
hut mükellefin çalıştığı saatleri ifade edebilecek 
geniş ve şümullü bir mâna taşıdığından bunun 
yerine (resmî çalışma saatleri) nin kabulü uy» 
gun görülmüş ve bundan başka tetkikler sırasın
da ticarethane faaliyetinin sekteye uğratiîmasmı 
önliyecek hükümler de ilâve edilmiştir. 

Fıkra 3 : Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 131 .- (Hükümetin 130 nen maddesi) 
Defter ve hesap tetkikleri münasebetiyle dü

zenlenecek tutanaklara, ilgililerin itiraz ve mü
lâhazaları varsa, yazılması lüzumu maddeye ilâ-
vo edilmiştir. 

Madde 132 : (Hükümetin 131 nci maddesi) 
1 ve2 numaralı fıkralardaki (kaza mereti) 

tâbirleri (vSulh Yargıcı) olarak tavzih ed&miştir. 
Madde 133 : (Hükümetin 132 nci maddesi) 
tfade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiştir. 
Madde 134 : (Hükümetin 133 ncü maddesi) 
İfade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiştir. 
Madde 135 .- (Hükümetin 134 ncü maddesi) 
İfade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiştir. 
Madde 136 : (Hükümetin 135 nci maddesi) 
Arama kararı üzerine mükellefin, elde edi

len defter ve vesikalarının muhafaza altında bu
lunduğu müddetçe vergi sorumlulufemun davam 
etmiyeeeği yolundaki hüküm vazıh, oknadı|;ın-
dan, mükellefin müddetle mukayytt Ödevleri 
için bu dnrumun mücbir sebep olarak abuliyle 
defterlerin maliye elinde kaldığı zgmaa zarfın
da müddetin işlememesi muvafık görübmiş ve 
bundan başka defterlerin maliyenin muhafazası 

'altında kaldığı zamana ait 'kayıtlarm, bualaHfl 
mükellefe iadesi tarihinden sonra münasip bir 
mühlet içinde yazılmasını sağilıy&euk hfticümkr-
de ilâve olunmuştur. . 
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MaMe İ3? : (Hükümetin 136 ncı maddesi) 
İfade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiş

tir. 
Madde 138 ı (Hükümetin 137 nci maddesi) 
ifade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiş

tir, 
Madde 139 : (Hükümetin 138 nci maddesi) 
1, 2 ve 3 ncü fıkralar aynen kabul edilmiş

tir. 4, 5 ve 6 ncı fıkralar mükelleflerin müşkü
lâtını mucip olacağından kaldırılmıştır. 7 nci 
fıkradaki (borsa acentalan) kaydı da bu sebep
le çıkarılmıştır. 

Madde 140 : (Hükümetin 139 nou maddesi) 
Birinci fıkraya sulh yargıçları ilâve edilmiş 

dördüncü fıkradaki (borçlular) tâbiri vatan
daşlar için çok külfetli görüldüğünden kaldırıl
mıştır. 

Madde 141 : (Hükümetin 140 ncı maddesi) 
(1) ve (4) ncü fıkralar aynen kabul edilmiş-

tir. 
Fıkra 2 : Hekimlerin bildirmekten memnu 

olduğu 'hususlar hastalarının hastalık nevinden 
ibaret olduğundan fıkra bu şekilde tadil edil
miştir. 

Fıkra 3 : Avukat ve dâvevekillerinin Avu. 
katlık Kanununa göre müvekkillerine ait ah
val ve hususları bildirmekten memnun bulunma
ları dolayısiyle fıkra, buna mütenazıran tadil 
edilmiştir. 

Madde 142 : (Hükümetin 141 nci maddesi) 
Bu maddenin teşkilâtı ilgilendiren hükümle

ri kaldırılarak yalnız toplanacak bilgilerin giz
li istihbarat arşivlerinde saklanacağından ve 
bunun mahremiyetine dair olan kayıtlar muha
faza olunmuştur. 

ikinci Kitap 

Mükellef ödevleri 

Madde 143 : (Hükümetin 142 nci maddesi) 
işe başlama tâbiri esasen yeni bir işe baş

lamayı da ifade ettiği için birinci fıkradaki (ye
niden) kelimesi kaldırılmış ve ifadeler sadeleş
tirilmiştir. Bu madde ile mütaakıp maddeler 
hükümlerine göre tüccar, esnaf, serbest mes
lek erbabı ve öeel okul, hastane işletenler iş© 
başlama ve bırakma gibi olayları bugün oldu
ğu gibi her vergi bakımından ayrı ayrı bildir
mek külfetinden kurtulmakta ve bir defa bil
dirmeleri kâfi gelmektedir. 

Madde 144 : (Hükümetin 143 ncü maddesi; 
Üçüncü fıkradaki « gezginci » tâbiri, Esnaf 

Vergisi tasarısına mütenazıran (gezici) olarak 
düzeltilmiştir. 

Madde 145 : (Hükümetin 144 ncü maddesi) 
J, 2, ve 3 ncü fıkralar aynen kabul edilmiş

tir. 
Fıkra 4 : Serbest meslek erbabının mücer

ret meslekî bir teşekküle kayıtlı olması, her za
man meslekî faaliyette bulunduklarına delil 
teşkil edemiyeceğinden bu gibilerden meslekî 
faaliyette bulunmıyanlann. keyfiyetten maliye
yi haberdar etmeleri hakkında bir hüküm ek
lenmiştir. 

Madde 146 : (Hükümetin 145 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 147 : (Hükümetin 146 ncı maddesi) 
« Gezginci » tâbiri, Esnaf Vergisi tasarısına 

mütenazıran « gezici > olarak değiştirilmiştir. 
Madde 148 : (Hükümetin 147 nci maddesi) 
ifade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiş

tir. 
Madde 149 : (Hükümetin 148 nci maddesi) 

aynen kabul edilmiştir. 
Madde 150 : (Hükümetin 149 ncu madde) 
Atıf maddesinin numarası değiştirilmek ve 

«gezginci esnaf» tâbiri, Esnaf Kanununa müte
nazıran düzeltilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Madde 151 : (Hükümetin 150 nci maddesi) 
ifade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiş

tir. 
Madde 152 : (Hükümetin 151 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 153 : (Hükümetin 152 nci maddesi) 
Hükümetin teklif ettiği gibi, iş ve teşebbüsün 

belediye sınırlan dışına çıkarılması işi bırakma 
mahiyetinde kabul edilecek olursa, aynı vergi 
dairesi bölgesini teşkil eden kasaba ve köyler 
arasndaki nakilleri işi bırakma saymak lâzım-
gelecek ve bu hal mükellefler için külfetli ola
caktır, Bu sebeple (Belediye sınırı) yerine 
(Vergi dairesi mmtakasını) ölçü almak uygun 
görülmüştür. 

Madde 154 : (Hükümetin 153 ncü maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 155 : (Hükümetin 154 ncü maddesi) 
ifade sadeleştirilmek suretiyle aynen kabul 

edilmiştir. 
Madde 156 : (Hükümetin 155 nhi maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 157 : (Hükümetin 156 ncı maddesi) 
58 nci maddenin beşinci fıkrası için. verilen 

izahat veçhile ve ona mütenazıran bu maddenin 
birinci fıkrasındaki (kalb ve ifrağ) kaydı kal
dırılmıştır. 

Madde 158 : (Hükümetin 157 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 159 : (Hükümetin, 158 nci maddesi) 
Fıkra 1 : İşe başlama, bırakma ve değişiklik

leri bildirme müddeti 15 günd«n bir aya çıkanl-
mıştırr i 

Fıkra 2 : Vuzuh verilmiştir. 
Fıkra 3 : 16 ncı madde ile temin edilmiş ol

duğundan bu fıkra kaldırılmıştır. 
Madde 160 : (Hükümetin 159 ncu maddesi) 
îfade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiştir. 
Madde 161 : (Hükümetin 160 ncı maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 162 : (Hükümetin 161 nci maddesi) 
îfade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiştir. 
Madde 163 : (Hükümetin 162 nci maddesi) 
İfade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiştir. 
Madde 164 : (Hükümetin 163 neti maddesi) 
Maddenin son bendinde, Gelir ve Kurumlar 

Vergisinden muaf olmakla beraber Muamele, 
İstihlâk, Nakliyat vergilerine tâbi olanların bu 
vergilere ait defterleri tutma mecburiyeti te
yit edilmekte olduğu anlaşılarak (bu bakım
dan) kelimesi yerine (muaf olmadıkları vergi
ler için) kaydı konulmak suretiyle hüküm tav
zih edilmiştir. 

Madde 165 .- (Hükümetin 164 ncü maddesi) 
Son fıkraya vuzuh verilmek suretiyle kabul 

edilmiştir. 
Madde 166 : (Hükümetin 165 nci maddesi) 
Muhasebe usullerini seçmekte, mükellefi 

serbest bırakan bu hüküm esas itibariyle mu
vafık görülmekle beraber birinci fıkranın yazı
lış tarzında değişiklik yapılmış ve bu değişik
lik neticesinde ikinci fıkraya lüzum kalmadı
ğından kaldırılmıştır. 

Madde 167 : (Hükümetin 166 ncı maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 168 : (Hükümetin 167 nci maddesi) 
Gelir Vergisi Kanun tasarısında esnaf muaf

lığını tâyine esas tutulan mubayaa ve hasılat 
hadleri artırılmış olduğu için bu maddede tüc
carların, defter tutma bakımından sınıflara ay
rılmasına ölçü olan hadlerde yükseltilmiştir. 

Madde 169 : (Hükümetin 16« nci maddesi) 
Atıf maddelerinin numaraları düzeltilmek 

suretiyle aynen kabul edilmiştir. 
Madde 170 : (Hükümetin 169 ncu maddesi) 
Atıf maddelerinin numaraları düzeltilmek 

suretiyle aynen kabul edilmiştir. 
Madde 171 : (Hükümetin 170 nci maddesi) 
Atıf maddelerinin numaraları düzeltilmek 

suretiyle aynen kabul edilmiştir. 
Madde 172 : (Hükümetin lül nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 173 : (Hükümetin 172 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 174 : (Hükümetin 1T3 ncü maddesi) 
Yevmiye defterinde en az bulunması gereken 

malûmat; esasen muhasebe usulleriyle tâyin 
edilmiş ve malûm bulunmuş olduğundan buna 
ait hükümler çıkarılmak suretiyle madde yeni
den yazılmıştır. 

Madde 175 : (Hükümetin 174 ncü maddesi) 
Defterikebiri tarif eden bu madde, 174 ncü 

madde hakkında zikredilen sebeplere binaen 
tadil edilmiştir. 

Madde 176 : (Hükümetin 175 nci maddesi) 
Maddeye vuzuh verilmiştir. 
Madde 177 : (Hükümetin 176 neı maddesi) 
İfade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiştir. 
Madde 178 : (Hükümetin 1X7 nci maddesi) 
İfadeye vuzuh verilmiştir. 
Madde 179 : (Hükümetin 178 nci maddesi) 
Maddenin matlalbına vuzuh verilmiştir. 
Madde 180 : (Hükümetin 179 ncu maddesi) 
Hüküm aynı olmakla beraber yazılışta deği

şiklik yapılmıştır. 
Madde 181 : (Hükümetin 180 nci maddesi) 
îfade sadeleştirilerek aynen ka/bul edilmiş

tir. 
Madde 182 : (Hükümetin 181 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 183 : (Hükümetin 182 nci maddesi) 
Bilançoyu tarif eden bu maddenin bilanço 

şeklini de içine alması sebebiyle Hükümet mad
desinin son fıkrası zait görülmüş ve kaldırıl
mıştır. 

Madde 184 : (Hükümetin 183 ncü maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 185 : (Hükümetin 184 ncü maddesi) 
Son fıkra, mükellefler için külfetli olduğu 

halde amelî bir fayda da sağhyamıyacağından 
kaldırılmıştır. 
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Madde 186 : (Hükümetin 185 nci maddesi) 
Envanter çıkarılması, 176 ncı madde ile tâ

yin ve tarif edilmiş olduğundan Hükümet mad
desinin üçüncü fıkrası zait görülmüştür. 

Madde 187 : (Hükümetin 186 ncı maddesi) 
Htfküm aynı olmakla beraber ifadeler değiş

tirilmiştir. 
Madde 188 : (Hükümetin 187 nci maddesi) 
Sınai müesseselerce tutulacak imalât defte

rine ambalaj malzemesinin yazılmasına lüzum 
ve sebep görülmediğinden kaldırılmış ve mad
deye vuzuh -verilmiştir. 

Madde 189 : (Hükümetin 188 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 190 : (Hükümetin 189 ucu maddesi) 
Aynen kafbul edilmiştir. 
Madde 191 : (Hükümetin 190 ncı maddesi) 
Bitim işleri defterinin ilâveten tutulacak bir 

defter olmayıp, imalât defteri yerine kaim ola
cağı maddede belirtilmiştir. 

Madde 192 : (Hükümetin 193 ncü maddesi) 
Birinci sınıf tüccarların Muamele Vergisine 

ait kaytılarmı ikinci sınıf tüccarların kayıtla
rından ayırmak maksadiyle Hükümetin 193 ncü 
maddesinin birinci ve sonuncu fıkraları alın
mak suretiyle işbu 192 nci madde vücuda geti
rilmiştir. Muamele Vergisine tâbi ikinci sınıf 
•tüccarlarla esnafın tutacakları basit Muamele 
Vergisi defteri alttaki maddede yer almakta
dır. 

Madde 193 : (Hükümetin 194 ncü maddesi) 
Muamele Vergisine tâbi ikinci sınıf tacirle

rin de mezkûr vergiye tâbi esnaf gibi (basit; 
Muamele Vergisi defteri) tutmaları uygun gö
rülerek buraya alınmış ve madde kısaltılarak 
yeniden yazılmıştır. 

Madde 194 -. (Hükümetin 191 ve 192 nci 
maddeleri) 

Muamele Vergisi kayıt serbestliğini göste
ren, Hükümetin 191 ve 192 nei maddelerinin ta
cirlerle beraber esnaf vaziyetinde olan Muamele 
Vergisi mükelleflerine de teşmil edilmesi mak
sadiyle mezkûr hükümler, 194 ncü madde ola
rak bu 'bölümün sonuna alınmış, ayrıca sınai 
müesseseler arasında bulunan elektrik ve hava
gazı ve şcfker fabrikaları gibi İstihlâk Vergisi 
mükelleflerine de, kayıt serbestliği sağlıya» bir 
okra ilâve oln&nmgtur. 

MaM* 195 : (Bükümetiû 195 mi maddesi) 
JCatl&pta y^t aldı$t Jıalde- metilde bulunma-

yan (banker) kelimesi ilâve edilmigtir. 
Madde 196 : (Hükümetin 196 ncı maddesi) 
Damga Resmini, deftere kayıt suretiyle alı

nacak haller Hükümet maddesinde tahdidi ola
rak zikredilmişti. Hükümetçe hazırlanıp Büyük 
Millet Meclisine sunulan yeni Damga Resmi Ka
nunu tasarısına nazaran defter tutma usulünün, 
yalnız bu maddede yazılı hallere inhisar etnıi-
yeceği düşünülerek birinci fıkraya (Gibi mev
zular) kaydı ilâve edilmek suretiyle mevzun 
genişletilmiştir. % 

Madde 197 : (Hükümetin 197 nci maddesi) 
Hükümet teklifinde yalnız birinci ve ikinci 

sınıf tüccarlara hasredilen (Nakliyat Vergisi 
defteri) tutulması mecburiyeti, bu vergi mükel
lefleri arasında esnaf vaziyetindeki nakil va
sıtaları sahiplerinin de bulunacağı nazara alına
rak onlara da teşmil edilmiştir. Nakliyat Ver
gisi defteri bu vergiye tâbi müesseselere ve 
nakliyata taallûk ettiğinden vergiye tâbi oJ-
mıyan nakliyatın deftere kaydına ait hüküm
ler kaldırılmış ve Nakliyat Vergisinin de def
tere yazılmasını teminen hükümler ilâve olun
muştur. 

Madde 198 : (Komisyonumuzca konulmuş
tur.) 

Kurumlar Vergisi tasarısının 18 ve 19 ucu 
maddeleriyle yabancı nakliyat kurumları için 
kabul edilen hususi teklif usulünün zaruri ica
bı olarak bir hasılat defteri tutmalarını temin 
maksadiyle bu madde komisyonumuzca ilâveten 
yazılmıştır. 

Madde 199 : (Gelir Vergisinden naklen) 
Gelir Vergisi Kanun tasarısının 59 ve 65 

nci maddelerinde yer alan mekul ve gayrimen
kul sermaye irat sahiplerinin tutacakları kayıt
lara ait hükümler, usule taalluk etmesi itiba
riyle birleştirilerek buraya nakledilmesi muva
fık görülmüş ve madde yeniden yazılmıştır. 

Madde 200 : (Hükümetin 198 nci maddesi) 
Ambar defteri tutulması mecburiyetini ko

yan bu madde aynı maksadı sağlıyacak suret
te daha vazıh olarak, yeniden yazılmıştır. 
Maddenin sonunda; kendi işlerinin icabı ola
rak aynı malûmatı taşıyan defterleri tutmaları 
ayrıca ambar defteri tutmaktan istisna eden 
hükmü Maliye Bakanlığının müsaadesiyle tat
bik etmek doğru görülmediğinden bu müsaade
ye d t kayıtlar $İMnlmwtu\ 
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Madde 201 : (Hükümetin 199 ncu maddesi) 
ifade daha kısa ve sâde bir hale sokulmuş; 

hekimlerin diledikleri takdirde hasılat ve mas
raflarım protokol defterine yazmaları serbesti
si temin edilmiş; götürü masraf usulünü tercih 
eden serbest meslek erbabının deftere yalnız 
hasılat miktarını yazacakları da açıklanmıştır. 

Madde 202 : (Hükümetin 200 ncü maddesi) 
Atıf maddesinin numarası düzeltilmek su

retiyle aynen kabul edilmiştir. 
Madde 203 : (Hükümetin 201 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 204 : (Hükümetin 202 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 205 : (Hükümetin 203 ncü maddesi) 
Defterlerin mürekkep veya makina ile yazı

lacağı gibi bâzı damgalarla (İstampa gibi) ka
yıtlar konulması mümkün olduğundan bu cihet 
de maddeye ilâve olunmuştur. 

Madde 206 : (Hükümetin 204 ncü maddesi) 
Hüküm aynı olmakla beraber yazılış tarzı 

değiştirilmiştir. 
Madde 207 : (Hükümetin 205 nci maddesi) 
Tavzih edici ibareler eklenmiştir. 
(Hükümetin 206 nci maddesi) 
Defterlerde yekûnların nasıl yapılacağını ve 

nakledileceğini gösteren bu madde hükümleri, 
şekil ve teferruata taallûk etmesi ve işin tabiî 
icaplarını ifade etmesi bakımlarından kanun 
mevzuu sayılmasına mahal ve sebep görülme
miş ve kaldırılmıştır. 

Madde 208 : (Hükümetin 207 nci maddesi) 
Defterlerde, kayıtların ne zaman yapılaca

ğını gösteren bir maddenin incelenmesinde; 
a) Kasa muamelelerinin de, diğer muame

leler gibi makbul sebeplerle defterlere geç in
tikal etmesi daima mümkün görüldüğündan ka
sa muamelelerinin günlük olarak kaydı mecbu
riyetini gösteren (a) fıkrası kaldırılmıştır. 

b) Uzak yerlerle ticari muamele ve müna
sebetlerde bulunan müesseselere, bu muamele
leri kayıtlarına intikal ettirmek için 15 günlük 
mühlet tanınması uygun görülmüştür. Madde
deki kayıtlara göre bu mühlet, makbul mazeret 
ve sebeplerin mevcudiyeti halinde uzatılabile
cektir. 

c) Kabul edilmiştir. 
d) Serbest meslek erbabını, kayıt mühleti 

bakımından diğer mükelleflerden ayırmak doğ
ru olmadığından bu fıkra kaldırılmıştır. 

Madde 209 : (Hükümetin 208 nci maddesi) 
Tasdik ettirilmesi mecburi olan defter nev'-

ilerinin, diğerlerinden ayırt edilebilmesi için 
maddede bunların birer birer zikredilmesi ter
cih edilmiştir. 

Madde 210 : (Hükümetin 209 ncu maddesi) 
Madde daha vazıh bir şekilde yazılmış ikin

ci fıkradaki (Komisyonumuzun üçüncü fıkrası 
olmuştur.) 15 günlük tasdik mühleti bir aya çı
karılmıştır. 

Madde 211 : (Hükümetin 210 ncu maddesi) 
(Maliye Bakanı) yerine diğer maddelerde 

olduğu gibi (Maliye Bakanlığı) tâbiri konul
mak suretiyle kabul edilmiştir. 

Madde 212 : (Hükümetin 211 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 213 : (Hükümetin 212 nci maddesi) 
Birinci satırın başına (Noterlerin yapacağı) 

ibaresi eklenmek suretiyle ifadeye vuzuh veril
miş diğer hükümler olduğu gibi kabul edilmiş
tir. 

Madde 214 : (Hükümetin 213 ncü maddesi) 
îfadeye vuzuh verilmiştir. 
Madde 215 : (Hükümetin 214 ncü maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 216 : (Hükümetin 215 nci maddesi) 
Hükmen müessir olmıyan lüzumsuz ibareler 

çıkarılmış ve maddeye vuzuh verilmiştir. 
Madde, 218 : (Hükümetin 217 nci maddesi) 
Matlap tavzih edilmek suretiyle aynen kabul 

edilmiştir. 
Madde 219 : (Hükümetin 218 nci maddesi) 
Faturanın şeklini tâyin eden bu maddede fa

tura muhteviyatının (başlık) ve (öz kısım) ola
rak ikiye ayrılacağını gösteren hükümler, mü
kellefleri lüzumundan fazla takyit edici mahi
yette görüldüğünden bunun yerine fatura da 
mumi surette bulunması zaruri olan malûmatın 
zikredilmesiyle iktifa edilmiştir. 

Müstehliklere perakende olarak satış yapan 
tüccarlar, 222 nci maddeye nazaran fatura tan
zimine mecbur olmamakla beraber, müstehlike 
fatura verdikleri takdirde sıra numarası teselsü
lünün mecburi olmadığı da maddede açıklanmış
tır. 

Madde 220 : (Hükümetin 219 ncu maddesi) 
Faturanın altlarına konulan imzaların bugün

kü ticari teamüle göre, fatura bedelinin alındığı
nı ifade etmekte olması itibariyle böyle bir ilti
basa mahal kalmaması için faturayı çıkaran mü-
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essese sahibinin veya yetkili adamının fatura 
muhteviyatının tasdikini ifa eden imzalarını fa
turanın baş tarafına koymaları uygun görülmüş 
ve 4 ncü fıkra bu sebeple değiştirilmiştir. 

Madde 221 : (Hükümetin 220 nei maddesi) 
Tüccar ve esnafın, fatura vereceği müşteriler 

hükümet teklifinde mutlak surette zikredildiği 
için, Komisyonumuz bunu, müşteri vaziyetindeki 
tüccar ve esnafa hasretmiştir. 

Madde 222 : (Hükümetin 221 nei maddesi) 
Perakende satışların yalnız müstehlikte ya-

pılmıyacağmı göz önünde tutan Komisyonumuz 
perakende satışları alelıtlak zikretmeyi uygun 
görerek maddenin ilk satırını bu suretle tadil 
etmiştir. 

1, 2, 3 ncü fıkra aynen kabul olunmuştur. 
Bu kanuna göre bir basit defter tutmak 

mecburiyetinde bulunan ikinci sınıf tüccarların 
kasa defterinden bahsedilmesi doğru olamıya-
cağmdan dördüncü fıkraya, bunun yerine 
(el defteri) yazılmış ve maddenin mütaakıp 
hükümleri perakende satışlarda mükellef için 
külfetli ve tatbik kabiliyetinden mahrum görül
düğünden kaldırılmıştır. 

Madde 223 : (Hükümetin 222 nei maddesi) 
Bir kelime hatası düzeltilmek suretiyle Hü

kümet teklifi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 224 : (Hükümetin 223 ncü maddesi) 
Tüccarların müstahsıldan aldığı malların 

tevsiki için tüccarın tanzim ederek müstahsıla 
imza ettireceği makbuzların fatura yerine geçe
ceğine dair olan Hükümet teklifi esas itiba
riyle uygun görülmekle beraber birçok müstah
sıldan küçük miktarlarda alınacak mahsuller 
için her defasında makbuz tanzimi zor olduğun
dan (250) liraya kadar olan mubayaalar bun
dan istisna edilmiş ve bunların bir el defterine 
yazılarak bu defterin, vesika ittihaz edilmesi 
yolunda maddeye bir hüküm ilâve olunmuştur. 

(Hükümetin 224 ncü maddesi) 
Tüccarların mağaza veya depolarından bir 

nakil vasıtasiyle başka yere sevkolunan malla
rın bir irsaliye ile gönderilmesi hakkındaki hü
küm tatbikatta mükellefler için külfetli ve izaç 
edici olduğu ve maliyede ameli bir fayda sağ-
îıyaraıyacağı düşünülerek kaldırılmıştır. 

Madde 225 : (Hükümetin 225 nei maddesi) 
Avukatlık Kanunu gibi hususi kanunlarla 

konulan mecburiyetleri ihlâl etmemek için mad

denin başına bu yolda bir hüküm ilâve edilmiş
ti?. 

Madde 226 : (Hükümetin 226 ncı maddesi) 
Hüküm aynı olmakla beraber yazılışta tak

dim, tehirler yapılmıştır. 
Madde 227 : (Hükümetin 227 nei maddesi) 
Hizmet erbabının bilhassa işçilerin iş ııev'-

inin birer birer yazılması mükellefleri izaç 
edecek mahiyette olduğu gibi idare için de 
ameli bir fayda sağlıyamıyacağından Hükü
met maddesinin 2 nei fıkrası kaldırılmış ve mad
denin sonlarında yazılı bulunan 15 günlük müd
det LO güne çıkarılmıştır. 

Maddo 228 : (Hükümetin 228 nei maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
(Hükümetin 229 ncu maddesi) 
227 nei madde ile tanzimi mecburiyeti ko

nulan ücret bordrosu maksadı temin ettiğin
den Hükümetin 229 ncu maddesiyle teklif edi
len hizmet erbabı sicil kayıtlarının tutulma.su-
na lüzum görülmemiş ve kaldırılmıştır. 

Madde 229 : (Hükümetin 230 ncu maddesi) 
Muhabere evrakının dosyalarda muhafazası

nı mecburi kılmak kâfi olup bunun tertip ve 
tasnifi hakkında ayrıca hüküm konulmasına 
lüzum görülmemiş ve maddenin son fıkrasında 
buna dair olan hükümler kaldırılmıştır. 

Maddo 230 : (Hükümetin 231 nei maddesi) 
Muhabere evrakından gayrı evrakın dosya

da muhafazasına ait hükümler, yukarda 229 
ncu maddede zikredilen sebeplere göre tadil 
edilmiş ve Damga Resmi mükelleflerinin sakla
mak mecburiyetinde oldukları evrak hakkında 
maddeyo hüküm eklenmiştir. 

Maddo 231 : (Hükümetin 232 nei maddesi) 
Birinci fıkradaki (İşletme ve gezginci işler 

vergisi) tâbiri, Esnaf Vergisi tasarLsuna göre 
düzeltilmiş ve Gelir Vergisine ait yıllık beyan
namelerin de aile durumunu gösterenlerin karne 
almalarına lüzum kalmadan en az geçim muafi
yetinden istifade etmeleri için maddenin sonuna 
bunlar hakkında bir hüküm ilâve olunmuştur. 

Madde 232 : (Hükümetin 233 ncü maddesi) 
159 ncu maddeye mütenazır olarak müddet 

15 günden bir aya çıkarılmış ve son fıkraya vu
zuh verilmiştir. 

Madde 233 : (Hükümetin 234 ncü maddesi) 
Medeni hal ve aile durumu hakkında vergi 

karnelerine yazılmış olan ilgililerin mükellefin 
ikamet ettiği veya çalıştığı mahallerin muhtarla-
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rına tasdik ettirmeleri her zaman mümkün ol-
mıyabilir. Bilhassa köylü vatandaşlarımızın, ça
lışmak üzere gittikleri bir şehirde kendilerini ta-
mmıyan mahalle muhtarlarının, onların aile du
rumlarını tasdik etmeleri imkânsızdır. Bu gibi
lere, karnelerini kendi köylerindeki muhtara 
gönderip tasdik ettirmeleri külfeti de tahmin 
edilemiyeceğinden böyle hallerde karnelerde ya
zılı bilgilerin doğruluğunu idari tahkikatla tes-
bit ve karneleri bu tahkikat sonunda tescil et
mek muvafık görülmüş ve son fıkra bu sebeple 
ilâve edilmiştir. 

Madde 234 : (Hükümetin 235 nci maddesi) 
Vuzuh verilmiştir. 
Madde 235 : (Hükümetin 236 ncı maddesi) 
Vuzuh verilmiştir. 
Madde 236 : (Hükümetin 237 nci maddesi) 
Vergi karnelerinin tasdikmdan ötürü muh- " 

tarların alacakları harçların miktarını tâyin hu
susunda Maliye Bakanlığına yetki verilmesi uy
gun görülmiyerek harcın 50 kuruşu geçmemesi 
şartının konulmasiyle iktifa olunmuştur. 

(Hükümetin 238 nci maddesi) 
Mükelleflerin muhtelif resmî dairelerden ve 

meslekî teşekküllerden aldıkları karne ve hüvi
yet varakalarının vergi karnesiyle* birleştiril
mesi hususunda Maliye Bakanlığına yetki ve
rilmesini tazammun eden teklifin, Komisyonu
muzca müzakeresinde, etibba odası, baro ve ti
caret odaları gibi teşekküllerin bu-konuda ha
iz oldukları yetkilerin Maliye Bakanlığına ve
rilmesi doğru olamıyacağı, kaldı ki ; Hükümetçe 
bu işin bir nizamname ile halledilmesi de müm
kün olduğu konusuna varılarak maddenin kal
dırılması kararlaştırılmıştır. 

Madde 237 : (Hükümetin 239 ncu maddesi) 
Defter ve vesikaların saklanması müddeti, 

104 ncü maddedeki zamanaşımı müddetine mü
tenazır olarak beş yıla indirilmiştir. Ticaret 
Kanunu hükümlerinin mahfuz bulunduğu tabiî 
olduğundan bunun maddede zikir ve teyit edil
mesine lüzum görülmemiş ve madde hükmünün 
bu kanuna- göre tutulan defter ve vesikalara 
hasrı maksadiyle son fıkra kaldırılmıştır. 

Madde 238 : (Hükümetin 240 ncı maddesi) 
ifade sadeleştirilmek suretiyle kabul edil

miştir. 
Madde 239 : (Hükümetin 241 nci maddesi) 
ikinci fıkraya vuzuh verilmiştir. 

Madde 240 : (Hükümetin 242 nci maddesi) 
Maddenin matlabma vuzuh verilmek sure

tiyle aynen kabul edilmiştir. 
Madde 241 : (Hükümetin 243 ncü maddesi) 
Maddenin ilk fıkrasına vuzuh verilmiştir. 

(1) numaralı fıkrası 130 ncu maddenin (2) nu
maralı fıkrasına mütenazıran değiştirilmiştir. 

III ncü kitap 

Değerleme 

Madde 242 : (Hükümetin 244 ncü maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 243 : (Hükümetin 245 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 244 • (Hükümetin 246 ncı ma cU, esi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 245 : (Hükümetin 247 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 246 : (Hükümetin 248 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 247 : (Hükümetin 249 ncu maddesi) 
Değerlemede «Borsa rayici > ölçüsünü tâyin 

eden bu maddede Maliye Bakanlığının lüzum 
gördüğü hallerde borsanın son muamele günü 
fiyatı yerine 30 günlük vasati rayici esas olarak 
alabileceğine dair olan hüküm vazıh olmadığın
dan normal borsa temevvüçleri haricinde, fi
yatlarda bariz kararsızlıklar görülen haller 
için bu yetkinin verilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 248 ; (Hükümetin 250 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiş M t*. 
Madde 249 : (Hükümetin 251 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 250 : (Hükümetin 252 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 251 : (Hükümetin 253 ncü maddesi) 
Hüküm aynı olmakla beraber bâzı ifade

ler düzeltilmiştir. 
Madde 252 : (Hükümetin 254 ncü maddesi) 
Bina Vergisi hükümlerine göre binaların 

kıymeti, öteden beri bina safi iradının 10 mis
li olarak kabul edilmektedir. Bu usulü değiş
tirmek için bir sebep görülmediğinden madde 
bu maksada göre yeniden yazılmıştır. 

Madde 253 : (Hükümetin 255 nci maddesi) 
Gayrimenkulun, Kanunu Medenideki tari

hinden gayrı bir tarife yer vermiş olmamak 
için ikinci fıkranın yazılış şekli değiştirilmiş
tir. 
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Madde 254 : (Hükümetin 256 neı maddesi) 
Gayrimenkul maliyet bedelinin tâyininde 

satmalma bedeline ilâve edilmesi lâzımgelen 
masraflar arasında, noter, tapu, mahkeme, kıy
met takdiri, komisyon ve tellaliye masraf ve 
harçları, doğrudan doğruya maliyete tesir eden 
ve gayrimenkulun haiz olduğu kıymeti artıran 
masraflardan olmadıkları için bunları, maliyet 
bedeline ithal etmekte veya umumi masraflar 
arasında göstermekte mükellefler serbest bı
rakılmıştır. 

Madde 255 : (Hükümetin 257 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 256 : (Hükümetin 258 nci maddesi) 
Gayrimenkullerin temizleme masrafları kıy

metlerine müessir olmadığından bu cihet birinci 
fıkraya ilâve edilmiştir. 

Üçüncü fıkradaki (bu gibi masraflar) tâbiri 
1 ve 2 nci fıkralardaki masraflar olarak tavzih 
olunmuştur.. 

Madde 257 : (Hükümetin 259 ncu maddesi) 
Tasarıda (sınai maliyet bedeli) namiyle bir 

değerleme ölçüsü mevcut olmadığından bu mad
denin son fıkrası, 255 nci maddeye uyacak şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 258 : (Hükümetin 260 nci maddesi) 
Emtia mevcudunun değerlenmesinde maliyet 

bedelinin mi yoksa piyasa değerinin mi esas tu
tulması lâzımgeldiği komisyonumuzca tartışma ko
nusu olmuş, bilhassa maliyet bedelinin bilanço 
günündeki satış bedellerinden düşük veya yüksek 
olması hallerinin doğuracağı neticeler görüşül
müş ve maliyet bedeli yerine emtianın o günkü 
piyasa değerinin alınması düşünülmüş; fakat yıl 
sonundaki emtia stoku piyasa değeriyle de
ğerlendirildikten sonra piyasa fiyatlarından 
düşüklük vâki olduğu takdirde yine haki
ki bir değerleme yapılmış sayılmıyacağı 
anlaşılmış ve neticede yabancı memleketlerde 
ekseriyetle maliyet bedeli ölçüsünün kabul edil
diğini, yalnız maliyet bedeli satış bedellerine na
zaran düşüklük arzettiği hallerde emsal satış be
delinin tatbik edildiğini de nazara alan komisyo
numuz mükellef lehine olan bu esası kabul ede
rek maddeyi ona göre değiştirmiş ve bu hükmim 
259 ncu madde hakkında da tatbikini temin için 
hüküm ilâve etmiştir. 

Madde 259 : (Hükümetin 261 nci maddesi) 
Umumi imal ve idari masraflarından her ma

mulün maliyetine giren hissenin hesaplanmasını 

ticari teamüle bırakmıyarak maddede açıkça zik
retmek faydalı görülmüş ancak, yeni kurulan 
müesseselerle itibari sermayesi 200 bin liradan 
aşağı olan sınai müesseseleri sıkmamak için bun
lar serbest bırakılmışlardır. 

Madde 260 : (Hükümetin 262 nci maddesi) 
Tasarıda malların kıymet düşüklüğü sebep

leri arasında (modası geçmek) hali de zikredilmiş-
se de bu mefhum zaman ve mekâna göre başka gö
rüş ve anlayışlara yer verilebileceğinden kaldı
rılmıştır. Buna mukabil kırılmak, çatlamak ve 
paslanmak suretiyle de malların kıymetlerinde 
düşüklük olabileceğinden bunlar maddeye ilâ
ve olunmuş ve hurda ve döküntüler mahiyetin
de olmakla beraber üstüpü, dese ve iskartalarm 
da maddede açıkça zikredilmesi faydalı görül
müştür. 

Kıymeti düşen sigortalı malların değerlen
mesinde bir fark ihtasma lüzum olmadığı gibi 
311 nci madde ile mesele halledilmiş olduğun
dan buna ait hüküm kaldırılmıştır. 

Madde 261 : (Hükümetin 263 ncü maddesi) 
İkinci fıkraya vuzuh verilmiştir. 
Madde 262 : (Hükümetin 264 ncü maddesi) 
ifade sadeleştirilmiş ve atıf maddesinin nu

marası düzeltilmiştir. 
Madde 263 : (Hükümetin 265 nci maddesi) 
İfadeler sadeleştirilmiş ve düzeltilmiştir. 
Madde 264 : (Hükümetin 266 nci maddesi) 
İlk tesis ve taazzuv masraflarının, Kurum

lar Vergisi Kanun tasarısındaki esaslara ve Ti
caret Kanunu hükümlerine uygun olarak akti
fe yazılıp yazılmaması hususu, mükellefin ihti
yarına bırakılmış ve madde bu esasa göre ye
niden yazılmıştır. 

Madde 265 : (Hükümetin 267 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 266 : (Hükümetin 268 nci maddesi) 
Atıf maddesinin numarası düzeltilmiş ve ifa

de sadeleştirilmiştir. 
Madde 267 : (Hükümetin 269 ncu maddesi) 
Atıf maddesinin numarası ve bâzı kelime ha

taları düzeltilmiştir. 
Madde 268 : (Hükümetin 270 nci maddesi) 
İfade sadeleştirilmek suretiyle aynen kabul 

edilmiştir. 
Madde 269 : (Hükümetin 271 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 270 :: (Hükümetin 272 nci maddesi 
Zamanla vukuagelen kıymet azalmaları 
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amortisman usuliyle veya 260 ncı maddede kıy
met düşüklüğü için konulan hükümlerle halle
dilmiş olduğundan bu maddede ayrıca yer al
masına ve karşılık ayrılmasına mahal ve sebep 
görülememiş ve bu hüküm kaldırılmıştır. 

(Hâsıl olması beklenen belli zararlar) tâbi
ri de maksadı daha iyi ifade edecek bir surette 
yazılmıştır. 

Madde 271 : (Hükümetin 273 ncü maddesi) 
Bâzı imkânsız hallerde (Maliyet bedeli) ye

rine (Emsal bedeli) ölçüsünün değerlemeye 
esas tutulmasını ifade eden ve değerleme usulü
ne bir seyyaliyet veren bu maddenin : 

a) Bu bölümde zikredilmiyen iktisadi kıy
metlerin, 

b) Bölümde zikredilmekle beraber kendi 
ölçüleriyle değerlenmesine imkân olmıyan ik
tisadi kıymetlerin, 

Hepsini ihtiva etmesi muvafık görülerek 
madde yeniden yazılmıştır. 

Madde 272 : (Hükümetin 274 ncü maddesi) 
Maddenin matlabı, metne uygun bir şekle 

sokulmuş ve ifadeler sadeleştirilmiştir. 
Madde 273 : (Hükümetin 275 nci maddesi") 
îfade sadeleştirilmek suretiyle aynen kabul 

edilmiştir. 
Madde 274 : (Hükümetin 276 ncı maddesi) 
tfade sadeleştirilmek suretiyle aynen kabul 

edilmiştir. 
Madde 275 : (Hükümetin 277 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmşitir. 
Madde 276 : (Hükümetin 278 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 277 : (Hükümetin 279 ncu maddesi) 
Aynen kabul edilmşitir. 
Madde 278 : (Hükümetin 280 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmşitir. 
Madde 279 : (Hükümetin 281 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmşitir. 
Madde 280 : (Hükümetin 282 nci maddesi) 
Hüküm aynı olmakla beraber kelimelerde ve 

madde numaralarında düzeltmeler yapılmıştır. 
Madde 281 : (Hükümetin 283 ncü maddesi) 
ifade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiş

tir. h 
Madde 282 : (Hükümetin 284 ncü maddesi) 
Bina Vergisi Kanun ve tüzüğündeki hüküm

lerde göz önünde tutularak madde vazıh bir 
şekle sokulmuş binaların cephe ve methallerin

de tezyinatla su ve havagazı tesisatının doğru
dan doğruya kiraya karine tutulması caiz gö
rülmediğinden yalnız asansör ve kalorifer tesi
satının karine sayılması muvafık görülmüştür. 

Değirmen; fabrika ve imalâthanelerin içinde
ki (sabit imal vasıtaları) tâbiri yerine 49 ncu 
maddeye uygun olarak (sabit istihsal vasıtaları) 
terimi konulmuştur. 

Madde 283 : (Hükümetin 285 nci maddesi) 
îfade sadeleştirilmek suretiyle aynen kabul 

edilmiştir. 
Madde 284 : (Hükümetin 286 ncı maddesi) 
İfade sadeleştirilmek suretiyle aynen kabul 

edilmiştir. 
Madde 285 : (Hükümetin 287 nci maddesi) 
(Kiralıyan) yerine daha vazıh olarak (kira

ya veren) denilmiş ifadeler sadeleştirilmiştir. 
Madde 286 : (Hükümetin 288 nci maddesi) 
Yazılış hatası düzeltilmek suretiyle kabul edil

miştir. 
Madde 287 : (Hükümetin 289 neu maddesi) 
Bina ile birlikte gayrisâfi iradı takdir edile

rek Bina Vergisine tâbi tutulacak avlı ve bahçe 
gibi arsa ve arazinin bina ile birlikte bir vahdet 
teşkil eden ve kullanış itibariyle de binaya tâbi 
bulunan araziyi ihtiva edecek şekilde madde ye
niden yazılmıştır. Bu suretle büyük bir ziraat 
arazisinin bu arazi içinde bulunan bir bina ilo 
tahrir edilmesi ve Bina Vergisine tâbi tutulması 
önlenmiş bulunmaktadır. 

Madde 288 : (Hükümetin 290 ncı maddesi) 
Bâzı kelime hataları düzeltilmiş, ifade sade

leştirilmiş ve ikinci fıkradaki (resmen) kelimesi, 
58 nci maddenin 8 nci fıkrası için verilen izahat 
gereğince, kaldırılmıştır. 

Madde 289 : (Hükümetin 291 nci maddesi) 
252 nci maddeye uygun bir surette yeniden 

yazılmıştır. 
Madde 290 : (Hükümetin 292 nci maddesi) 
îfade sadeleştirilmek suretiyle aynen kabul 

edilmiştir. 
Madde 291 : (Hükümetin 293 ncü maddesi) 
Hüküm aynı olmakla beraber bâzı ifadeler 

sadeleştirilmiş ve vuzuhlandırılmıştır. 
Madde 292 : (Hükümetin 294 ncü maddesi) 
îfade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiştir. 
(Hükümetin 295 nci maddesi) 
Arazi tahrirlerinde arazinin yüz ölçümünün 

fennî usullerle tesbit edilmemekte olması sebe-
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biyle vergi kayıtlarında yüz Ölçümü kayıtUu-iy-
lo gerçek yüz ölçümünün ekseriyet itibariyle 
birbirinden farklı olduğu bir vakaadır. iîu du
rum karşısında yüz ölçümü farkı olarak vergi
nin ikmali veya tenzili muamelelerine yer ver
mek, memleketimizde vergiye tâbi araziyi yeni
den ölçmek gibi bir netice verecektir. Kaldı ki; 
Arazi Tahrir komisyonları, gördükleri arazinin 
yüz ölçümünü tahmini olarak tesbit ettikleri 
için koydukları kıymetin de görülen arazinin 
heyeti umumiyesine taallûk edeceği, bu itibar
la arazi kıymetinin yüz ölçümü bakımından da 
fazlalığını veya noksanlığını ileri sürmeğe de 
imkân olamıyacaği tabiîdir. Bu sebeplerle mez
kûr madde kaldırılmıştır. 

Madde 293 : (Hükümetin 296 ncı maddesi
nin birinci fıkrası) 

Hükümet maddesinin birinci fıkrası hân ya
zılış dÜ7A'ltmeleriyle kabul edilmiştir. 

Madde 294 : (Hükümetin 296 ne» m i d e s i 
nin 2 nci fıkrası) 

Yazılış hatları düzeltilmek suretiyle kah;! 
edilmiştir. 

Madde 295 : (Hükümetin 297 nci maddesi) 
Birinci fıkra : Yazılış sadeleştirilmiş ve 

vuzuh verilmiştir. 
İkinci fıkra : Arazi ve arsalar yıpranıra ve 

aşınma suretiyle kıymetlerini kaybet r: i y e ekle
rine göre amortismana tâbi tutulmaması le.kil-
fi muvafıksa da zirai işletmelerde vücuda geti
rilen meyvalık, dutluk, fındıklık, zeytinlik gi
bi zirai tesislerin amortismana tâbi tutulması 
zaruri görüldüğünden bunun ayrı bir madde 
halinde teshili lâzımgelmiş ve Hükümet mad
desinin ikinci fıkrası bu sebeple kaldırılarak 
komisyonumuzun 296 ncı maddesinde bu mev
zu daha etraflı bir surette hükme bağlanmıştır. 

Madde 296 : (Hükümetin 297 nci madlcsinin 
ikinci fıkrası) 

Yukardaki fıkrada verüen izahat ger eğin
ce komisyonumuzca ilâve edilen bu madde n-
rai tesislerle yol ve harklaım amortisinfna tâ
bi tutulmalarını sağlamaktadır. Hüküm e i in 297 
nci haddesinin ikinci maddesinde zikredien köp
rüler ve kanallar Bina Vergisi Kanunundaki 
tarife göre bina hükmünde olduklarından ve 
binalar esasen evvelki madde ile amortismana 
tâbi tutulduklarından burada ayrıca zikredil
melerine lüzum görülmemiştir. Arazi ve arsaların 
üzerine bina inşa edilmesi halinde bina maliyeti 

malûm ise bu maliyet bedelinden, bina ve arsa
sının maliyeti ayrılmamış bulunuyorsa heyeti 
umumiyesinin maliyet bedelinden amortisman 
ayrılması mevzuu da görüşülmüş ve neticede 
böyle bir fark ihdasının adaletsizlik doğura
cağı düşüncesiyle boş arazi ve arsaların amor
tisman harici bırakılması ve üzerine bina inşa 
edilmiş olan arazinin, (Arazi kıymeti de dâhil 
olmak üzere) heyeti umumiyesinin amortisma
na tâbi tutulması zaruri görülmüştür. 

Madde 297 : (Hükümetin 298 nci maddesi) 
Normal amortisman nispetlerinin Maliye 

Bakanlığınca teshilinden evvel yalnız ilgili Ba
kanlığın mütalâasını almak kâfi görülmediğin
den ilgili meslekî teşekküllerin ve ilgili ticaret 
odaları meslek gruplarının mütaâalarınm alın
ması maddeye ilâve edilmiştir. 

Madde 298 : (Hükümetin 299 ncu maddesi) 
İfade sadeleştirilmek suretiyle kabul edil

mel i '. Madenlere ait amortismanların tesbitine 
taallûk eden bu maddenin müzakeresinde tuğla, 
kiremit ve kireç ocaklarının bu madde konusu
na girip giremiyeceği mevzuu üzerinde de du
ru1 muş ve neticede madenlere ait mevzuata gö
re, taş ocakları meyanmda bunların da maden
ler gibi muameleye tâbi olduğu anlaşılarak, ay
rıca tasrihine lüzum görülmemiştir. 

Madde 299 : (Hükümetin 300 ncü maddesi) 
Fevrkalâd esebeplerle «Fevkalâde ekonomik 

ve teknik amortisman nispetlerini» tâyin eden 
bu madde hükmü amortisman mevzuunda mü
him hır ihtiyacı karşılıyacağmdan aynen kabul 
edilmiştir. 

Maddenin müzakeresi sırasında üyelerden 
bâzısının arıza ve kaza neticesinde kıymetini 
kaybeden makinelerin bu maddenin şümulüne 
alınması yolundaki teklifi de incelenerek neti
cede t u madde hükmünün değer düşmesiyle 
ilgili clduğu ve kaza neticesinde makine kıy
metinin tamamen yok olması halinde esasen ak
tiften çıkarılacağı ve kısmen kıymetini kaybet
mesi halinde de eski haline irca için yapılacak 
tamirlere ait masrafların 256 ncı madde konu
suna gireceği anlaşılmış ve bu sebeple bu mad
deye ayrıca hüküm ilâvesine lüzum görülmiye-
rek aynen kabul edilmiştir. 

Madde 300 : (Hükümetin 301 nci maddesi) 
İfade sadeleştirilmiş, atıf maddesinin numa

rası düzeltilmiştir. 
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Madde 301 : (Hükümetin 302 nci maddesi) 
Bu madde üzerinde geniş müzakere ve tar

tışmalar yapılmış ve neticede, Hükümetin tâyin 
ettiği nispeti aşmamak şartiyle mükelleflerin, 
daha aşağı nispetlerde amortisman ayırmala
rına cevaz verilmekle beraber kârlı yıllarda 
yüksek ve zararlı yıllarda düşük nispetlerde 
amortisman ayırmak gibi matrahı kasten azalt
maya matuf halleri önlemek maksadiyle ilk de
fa tatbik edilen nispetin artık değiştirilemiye-
ceği hükmü konulmuş olduğu anlaşılarak mad
de kabul edilmiş yalnız bâzı ifadeler sadeleştiril
miş ve atıf maddesinin numarası değiştirilmiş
tir. 

Madde 302 : (Hükümetin 303 ncü maddesi) 
Amortisman müddetinin hesabında mükel

lefin ilk tatbika başladığı nispet (Ya Hüküme
tin tâyin ettiği nispet veya mükellefin tâyin 
ettiği daha düşük nispet) esas tutulacak ve O) 
rakamı bu nispete taksim edilmek suretiyle 
müddet hesaplanacaktır. Meselâ mükellef 0.25 
nispeti tatbik ediyorsa (1) rakamının % 25 şe 
taksimi suretiyle elde edilecek (4) rakamı amor
tisman müddetinin (4) yıl olduğunu ifade ede
cektir. Mükelleflerin kârlı senelerde fazla, za
rarlı senelerde az amortisman ayırmaları gibi 
vergi kaçırmalarına mahal kalmamak üzere 
ilk defa tatbika başladıkları nispetin değişme
mesi düşünüldüğü ve müddetin uzatılamıyaca-
ğma dair olan hükmün bu sebeple konulduğu 
anlaşılmış ve ifadeler sadeleştirilmek suretiyle 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 303 : (Hükümetin 304 ncü maddesi) 
ifade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiş

tir. 
Madde 304 : (Hükümetin 305 nci maddesi) 
Alacaktan kesin olarak vazgeçilmesi hak

kındaki kayıt ilerde bu alacağın tahsil edilemi-
yeceği gibi bir mânayı taşımaktadır. Halbuki 
sonradan tahsil edilen bu nevi alacaklar aktife 
geçeceğinden «Kesin» tâbiri kaldırılmış ve bu 
konuda muvazaalara mahal kalmamak üzere 
alacaktan vazgeçilme hâdisesinin (Kanaat ve
rici bir vesikaya) istinat etmesi lâzımgeldiği 
maddede açıklanmıştır. 

Madde 305 : (Hükümetin 306 nci maddesi) 
Maddenin matlabı «Şüpheli alacaklar» ola

rak değiştirilmiştir. 
Hükümet teklifinde senetli ve senetsiz ala

caklar memzuç bir surette zikredildiği için bun-

larm s y n paragraflarda ifade edilmesi tercih 
olunmuştur. 

Bu senetsiz alacakların şüpheli alacak ha
line girebilmesi için (yazı ile mükerrer talep
lerde bulunmak) şartı vuzuhsuz ve ihtilâflara 
yol açacak mahiyette olduğundan, bu hüküm, 
yapılan protestoya veya yazı ile birden fazla 
istenilmesine rağmen borçlu tarafından öden
memesi suretinde tadil edilmiştir. 

Bundan başka geniş müşteri kütlesiyle ve
resiye muamelede bulunan ticarethanelerin yıl so
nunda, şüpheli alacaklarını evvelki fıkralar
daki e;sa:;lara göre tesbit etmelerine maddeten 
imkân o:amıyaeağmdan - bu husustaki ticari 
teammüllere uygun olmak üzere - evvelki 
yıllara ait şüpheli alacakların o yılların veresiye 
muameleleri yekûnuna olan yüzde nispetinin 
bulunması ve bu vasati nispet esas tutularak 
cari yıl sonundaki veresiye muamelelerden mez
kûr n:spet dairesinde şüpheli alacak karşılığı 
ayrıl Tası usulü kabul olunmuştur. 

Bu esaslara göre madde yeniden yazılmıştır. 
Madde 306 : (Kurumlar Vergisi Kanun ta

nrısının 15 nci maddesinden nakil) 
Bu maddenin prensipleri Kurumlar Vergisi 

tasarısının müzakeresi sırasında tesbit olunmuş 
ve usule taallûk etmesi itibariyle Usul Kanunu 
tasarısında nakledilmesi kararlaştırılmıştı. 

Maddede iflâs halinde veya malî müzayaka
da bulunan ve borçlarını ödeyemiyecek hale ge
len mükelleflerin, konkordato veya sulh yoliyle 
alacaklariyle anlaşmaları neticesinde alacak
lılar, kısmen veya tamamen haklarından vaz 
geçtikleri hallerde bu vaz geçilen alacağın borç
lu müessese için bir kâr sayılmıyacağı kabul 
edilmiş, yalnız bu hükmün suiistimal edilmesine 
mahal kalmamak üzere - bâzı yabancı memle
ketlerde de kabul edildiği veçhile - vaz geçilen 
alacakların borçlu tarafından 3 yıl içinde za
rarla itfa edilmesi şartı konulmuştur. 

Madde 307 : (Hükümetin 307 nci maddesi) 
İfada sadeleştirilmek suretiyle aynen kabul 

edilmiştir. 
Madde 308 : (Hükümetin 308 nci maddesi) 
îfade sadeleştirilmek suretiyle aynen kabul 

edilmiştir. 
Ma İde 309 : (Hükümetin 309 ncu maddesi) 
Malde aynı maksadı ifade edecek şekilde, 

daha vazıh olarak yazılmıştır. 
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Madde 310 : (Hükümetin 310 ncu maddesi) 
Hatalı kelimeler düzeltilmek ve ifade sade-

leştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 
Madde 311 : (Hükümetin 311 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 

IV ncü kitap 

Ceza hükümleri 

Madde 312 : (Hükümetin 312 nci maddesi) 
Bu maddede «Vergi cezası» ile cezalandırıla

cak fiillerin zikredilmesi tercih olunmuş ve Ceza 
Kanununa göre cezalandırılacak fiiller bu mad
deye alınmamış olduğundan Hükümet teklifinin 
dördüncü fıkrası kaldırılmış ve mütaakip fıkra
lar ceza kesme yetkisine taallûk etmesi ve aşağı-
ki maddelerde bunlara ait hükümler bulunması 
itibariyle zait görülmüş ve maddeden çıkarıl
mıştır. 

Madde 313 : (Hükümetin 313 ncü maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 314 : (Hükümetin 314 ncü maddesi) 
Vergi Ceza Hukukunun hususiyetlerinden bi

ri olmak üzere (tüzel kişiler) in de ceza sorumlu
luğuna tâbi tutulması icabetmekte ise de «tüzel 
kişiler» de kanuna aykırı hareketi tüzel kişi ya-
pamıyacağmdan birinci fıkranın ifadesi değişti
rilmiştir. 

Tüzel kişilerin temsilcilerine ait sorumluluk 
esasen 328 nci madde ile sağlanmış olduğundan 
son fıkra hükmü, mükerrer görülmüş ve kaldırıl
mıştır. 

Madde 315 : (Komisyonumuzca konulmuştur). 
Damga Resminin hususiyeti bakımından bu 

istisnai hüküm, mezkûr resme ait Kanuna uygun 
bir şekilde yazılmıştır. 

Madde 316 - 317 : (Hükümetin 315 nci mad
desi) 

Hükümetin 315 nci maddesinin birinci ve 
ikinci fıkraları ayrı ayrı maddeler haline konul
muş ve hüküm aynı olmakla beraber ifadelere vu
zuh verilmiştir. 

Madde 318 : (Hükümetin 316 nci maddesi) 
Kusur fiilleri için kaçakçılık gibi, ayrıca as

gari ceza miktarları tesbit edilmiş olmayıp 323 
ncü maddede umumi olarak asgari bir had tâyin 
edilmiştir. Aynı takvim yılı içinde mütaaddit ku
sur işlenmesi halinde bunların asgari cezalarının 
323 ncü maddede yazılı asgari miktar olan 25 
kuruşu geçeceği tabiîdir, Yalnız Damga Resmi 

bakımından bu miktarı geçmiyecek hallere tesa
düf edilebilirse de bu resmin tatbikatında bir 
şahsın pul yapıştırmaksızm muhtelif yerlerde 
verdiği arzuhalleri ve sair evrakı tesbit etmeye 
ve asgari ceza bakımından birleştirmeye imkân 
yoktur. Bu sebeple birinci fıkraya (kusur) fiiii 
ithal edilmemiştir. 

Maddenin diğer hükümlerinde değişiklik yok
tur. 

Madde 319 : (Hükümetin 317 nei maddesi; 
İfade sadeleştirilmek suretiyle aynen kabul 

edilmiştir. 
Madde 320 : (Hükümetin 318 nci maddesi) 
Yeniden ve daha vazıh bir şekilde yazılmıştır. 
Madde 321 : (Hükümetin 320 nci maddesi

nin ikinci ve üçüncü fıkraları) 
Yergi ziyamı tarif eden bu hükmün ceza bah

sinde (Genel esaslar) kısmında yer alması lâzım-
geldiğinden Hükümetin 320 nci maddesinden çı
karılarak müstakil bir madde haline konulmuş
tur. 

M;-* d de 322 : ( Komisyonumuzca konulmuş
tur. ) 

Beyanname usulüne dayanan vergilerde be
yanname vermek için kanunlarında gösterilen 
müddetin hitamından sonra 15 gün Veraset ve 
İntikal Vergisinin hususiyetine binaen ikinci 
bir 15 gün daha beklenilmesi ve bu müddet 
içinde beyanname verilirse vergi zıyaı vâki ol
mamış sayılarak kusur cezasında ve takdir mu
amelelerine tâbi tutulmaması uygun görülmüş 
ve madde bu maksatla yazılmıştır. 

Madde 323 : (Hükümetin 319 ncu maddesi) 
Usulsüzlük cezaları tasarıya bağlanan cet

velle maktu olarak tesbit edilen hallerde asga
ri ceza haddi tâyin edilmesine lüzum olmadı
ğından bu maddedeki en az cezanın vergi veya 
kıymet üzerinden hesaplanacak cezalara hasrı 
lâzımgelmiş ve asgari ceza miktarı bir liradan 
25 kuruşa indirilmiştir. 

Madde 324 (Hükümetin 320, 321 nci mad
deleri) 

Mazbatamızın bu kitaba ait kısmının baş ta
raflarında etraflıca izah edildiği veçhile Hükü
metin (Vasıflı kaçakçılık) olarak tesbit ettiği 
haller, Komisyonumuzca kaçakçılık sayılmış ve 
geri kalanlar (Kusur) mevzuuna sokulmuştur. 

320 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları 
Komisyonumuzun 321 nci maddesinde yer al
mıştır. 
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Madde 325 : (Hükümetin 322 nci maddesi) 
Serbest meslek erbabı en az ce2a bakımın

dan ikinci sınıf tüccarlarla birleştirilmiş ve en 
az cezanın ticari ve meslekî( işlerden mütevellit 
vergilere uygulanacağı da açıklanmıştır. 

(Hükümetin 323 ncü maddesi). 
Kaçakçılığa vasıflı kaçakçılık birleştirildiği 

için bu madde kaldırılmıştır. 
Madde 326 : (Hükümetin 324 ncü maddesi) 
Ceza Kanunumuza göre bir suça iştirak, 

aynı fiilin birkaç kişi tarafından icrasını diğer 
bir tâbirle bir fiilde fail çokluğunu ifade etti
ğinden madde bu şekilde yeniden yazılmıştır, 

Madde 327 : (Hükümetin 325 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 328 : (Hükümetin 326 nci maddesi) 
Kaçakçılığa yardım fiilî, Hükümet teklifin

de tarif edilirken (Kaçakçılığa iştirak etme-
. mekle) kaydı da konulmuştur. Yardım fiili, bi

lerek işlendiğine göre, doğrudan doğruya fail 
olmak vaziyeti bulunmasa dahi, az, çok iştirak 
durumu mevcuttur. 

Bu sebeple mezkûr kayıt kaldırılmış ve ye
rine (Ayrıca bir menfaat gözetmemek) şartı 
konulmuştur. 

Ticarethane memur ve müstahdemleri gibi 
emir altında bu fiili yapmak zorunda kalanla* 
rai, 348 nci maddede yazılı hükümler dairesin
de pişmanlık göstermeleri suretiyle bu cezadan-
kurtulmaları imkânını sağlıyacak bir hüküm 
maddenin sonuna ilâve edilmiştir. 

Madde 329 : (Hükümetin 327 nci maddesi) 
Bu kitaba ait mazbatamızın baş tarafında 

belirtildiği gibi «Kaçakçılık» fiilleri tadat ve 
tahdit edilmiş olduğundan geri kalan, vergi zi
yamı mucip haller (Kusur) mevzuuna sokulmuş 
ve madde bu esasa göre yeniden hazırlanmıştır. 

Madde 330 : (Hükümetin 328 nci maddesi) 
«Kusur» fiillerine ait vergi cezası bir kattan 

yarım kata indirilmiştir. 
Madde 331 : (Hükümetin 329 ncu maddesi) 
îfade sadeleştirilmiş ve vuzuhlandırılmıştır. 
Madde 332 : (Hükümetin 330 ncu maddesi) 
îfade vuzuhlandırılmış ve sadeleştirilmiştir. 
Madde 333 : (Hükümetin 331, 332 ve 333 

ncü maddesi) 
Bu kitaba ait mazbatamızın baş tarafında 

belirtildiği veçhile, .kamisyonumuz usulsüzlük 
sayılan fiilleri birer birer saymayı ve ehemmiyet 
derecelerine göre 'cezalandırmayı ve ceza mik

tarlarını da tasarıya bağladığı bir cetvelde 
maktu olarak tesbit etmeyi daha pratik ve 
prensiplere de uygun gördüğünden bu maddeyi 
yeniden yazmıştır. 

Veraset ve intikal ve Hayvanlar vergileriyle 
Damga Resmine taallûk eden usulsüzlükler 

bu vergi kanunlarının bünyelerine göre hususi
yet arzettiğinden bunlar işbu maddenin şümulü 
haricinde bırakılmış ve aşağıdaki 334, 335, 336 
ve 337 nci maddelerde yer almıştır. 

Madde 334 : (Komisyonumuzca konmuştur) 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun de

ğişik 23 ncü maddesine göre beyanname ver-
miyen mükelleflere sekiz gün müddetli bir 
tebliğ yapılarak intikal eden malları bildirme
leri istenilmekte ve bu müddet içinde beyan
da bulunanların vergilerine % 20 ve müddet 
geçtikten sonra % 50 ceza zammı ilâve edil
mektedir. Komisyoumuz mezkûr sekiz günlük 
müddeti bu tasarının 322 nci maddesi ile bir 
aya çıkarmış ve ceza zamlarını % 20 den % 2 
ye ve % 50 den % 5 e indirmiştir. 

Madde 335 : (Komisyonumuzca konmuştur) 
Hayvanlar.Vergisi Kanununun 24 ve 25 nci 

maddelerinde yer almış olan muhtelif usulsüz
lük cezaları verginin % 10, 15, 20 ve % 50 ai 
olarak tâyin edilmiştir. Komisyonumuz bu usul
süzlük fiillerini toplu bir şeküde ifade ve ceza 
miktarlarını da % 5, 10 ve 15 olarak tesbit et
miştir. Tasarı kanunlaştığında, daha çok köylü 
vatandaşlarımızı ilgilendiren mezkûr verginin 
ağır olan bugünkü usulsüzlük eczaları da hafif
letilmiş olacaktır. 

Madde 336 : (Komisyonumuzca konulmuş
tu!.) 

Bu maddenin birinci fıkrasiyle usulüne gö
re iptal edilmemiş pulların kıymeti üzerinden 
alınacak usulsüzlük cezası tâyin edümiştir. 
Damga resmi kanununa göre iptal muamelesi 
kanuna uygun bir şekilde yapılmamış olan dam
ga resimleri, tekrar alınmakta ve bu suretle 
ceza miktarı r.esmin bir katını teşkil etmekte 
idi. Komisyonumuz usulsüzlükle ilgili olan bu 
cezayı ağır bulduğundan maktu resimlerde % 
50 ve nispilerde % 10 olarak hafifletmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, Damga Resmi 
Kanununun tâyin ettiği şekilde (pul ilsakı, so
ğuk damga konulması, nakten alınması gibi) 
ifa edilmiyen resimlerden dolayı alınacak usul-
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süzlük cezası maktu resimlerde % 50 ve nispi-
levde % 10 olarak tâyin edilmiştir. 

Bugünkü hükümlere göre bu ceza resmin 
bt'ü katı nispetinde alınmaktadır. 

Resmî dairelere noterlere ve tasarıda yazılı 
diğer umumi müesseselere ibraz edilen veya 
gönderilen evrakın pulları usulüne göre iptal 
edilmediği hallerde bu daire ve müesseseleıce 
iptal edilmesi kanunen mecburi olduğundan 
bunlardan usulsüzlük cezası alınmamaktadır. 
Komisyonumuz bu daire ve müesseselere ibraz 
edilen veya gönderilenler gibi daire ve müesse-
selerce tanzim ve tasdik edilmiş olan evrakın 
pullarının usulüne göre iptal edilmemiş olması
nı da aynı mahiyette telâkki ederek bunları da 
usulsüzlük cezasından istisna etmeyi muvafık 
görmüştür. 

Madde 337 : (Komisyonumuzca konmuştur.) 
Fıkra 1 ve 2 : Damga resmi kanununda 

esasen mevcut bulunan bu hükümler mezkûr ka
nuna aynen nakledilmiştir. Yalnız iptal muame
lesi kanuna uymıyan bir evrakın mütaa İdit nüs
ha halinde ibraz edilmesi veya gönderilmesi ha
linde bunların pullarını iptal etmeden muamele 
mevkiine koyan bir memurdan alınacak usulsüz
lük cezasını âzami bir hadle (beş lira) takyit et
mek uygun görülmüş ve yeni bir hüküm olarak 
maddeye konulmuştur. 

(Hükümetin 334, 335 ve 336 ncı maddeleri) 
Usulsüzlük fiilleri ve cezalan hakkındaki hü

kümler, Komisyonumuzun 333 ncü maddesiyle 
yeniden yazılmış olduğundan Hükümetin mezkûr 
üç maddesi kaldırılmıştır. 

Madde 338 : (Hükümetin 337 ve 338 nci mad
deleri) 

Hükümet maddeleriyle tâyin olunan cezalar 
ağır görülerek hafifletilmiş ve hürriyeti sel-
bedici cezalar kaldırılmıştır. Vergi tetkik ve kon-
trollarma yarıyacak bilgilerin muhtelif kaynak
lardan toplanması Gelir Vergisi sisteminin işliye-
bilmesi ve vergi kaçakçılığının önüne geçilmesi 
bakımından lâzım ve zaruri olmakla beraber (def
ter ve v esika ibraz edilmesi talepleri haricinde) 
muayyen bilgilerin verilmesi yolunda Maliyece 
vâki olacak taleplerin vatandaşlar için ayrıca 
masraf ve külfet ihtiyarını gerektirdiği hallerde 
bu masraf ve külfetin Maliyece deruhde edilmesi 
şartının konulması da uygun bulunmuştur. Mad
de bu esaslara göre yeniden yazılmıştır. 

Madde 339 : (Hükümetin 339 ncu maddesi) 
İfadeye vuzuh verilmiştir. 
Madde 340 : (Komisyonumuzca konulmuştur). 
Tasarının altıncı maddesiyle, mükelleflerin 

vergi ile ilgili hususi işlerini yapmaları yasak 
edilen memurlar için müeyyide konulmuştur. 

Madde 341 : (Hükümetin 340 ncı maddesi) 
İfadeye vuzuh verilmek maksadiyle yeniden 

yazılmıştır. 
Madde 342 : (Hükümetin 341 nci maddesi) 
« Vergi kaçakçısı» vasfının vatandaşları ağır 

bir töhmet altında bırakacağını ve maddî ve mâ
nevi zararlarını mucip olacağını göz önünde bu
lunduran komisyonumuz, kaçakçılık fiilinin tes-
bitine ait evrakın evvel emirde 66 ncı maddede 
teşekkül tarzı gösterilen ve mükellef temsilcileri 
çoğunluğu teşkil eden (takdir komisyonu) tara
fından incelenerek, kaçakçılık fiilinin mevcudi
yeti bu komisyonca kabul edildikten sonra vergi 
dairesinin ceza kesmesini muvafık bulmuş ve 
maddeyi bu şekilde değiştirmiştir. 

Madde 343 : (Hükümetin 342 nci maddesi) 
Ce::a ihbarnamesinin ihtiva edeceği bilgiler

den noksan bulunanlar ilâve olunmuştur. 
Madde 344 : (Hükümetin 343 ncü maddesi) 
İfade sadeleştirümek suretiyle aynen kabul 

edilmiştir. 
Madde 345 : (Hükümetin 344 ncü maddesi) 
Bölüm başlıklarında ve maddenin matlabında 

değişiklik yapılmıştır. 
Madde 346 : (Hükümetin 345 nci maddesi) 
Vergi Kanunlarının uygulanmasında mükel

leflerin yanılmaları ihtimalleri gözetilerek caza-
dan kurtulmalarını sağlamak için konulan bu 
madde yerinde görülmekle beraber Gelir Vergisi 
sistemi memleketimize yeni girdiği devrelerde 
bilgi seviyeleri düşük olanların (kaçakçılık gibi 
kasti hareketleri müstesna) kanun hükümlerine 
iyi nüfuz edememeleri yüzünden cezaya çarp
tırılmalarının doğru olamayacağını düşünen 
Komisyonumuz bu maddeye 3 ve 4 numaralı 
fıkraları eklemiştir. Ancak kanun hükümlerine 
nüfuz edemiyenlerin bir defa Maliyece yazı ile 
ikazından sonra aynı suçları işlemekte devam 
etmeleri kendilerini cezadan kurtaramıyacak-
tır. 

Madde 347 : (Komisyonumuzca konulmuş
tur) ' . 

333 ncü maddenin IV sırasında zikredilen 
usulsüzlüklerin ilk defa yapılmış olmaları veya-
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hut bu nevi usulsüzlüklerin yapıldıkları defter 
veya vesika üzerinde derhal düzelttirilmesi ve 
mükellefçe de düzeltilmesi hallerinde ceza alın
maması da, bu madde ile temin olunmuştur. 

Madde 348 : (Hükümetin 346 ncı maddesi) 
tfadeye vuzuh verilmiştir. 
Madde 349 : (Hükümetin 347 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 350 : (Hükümetin 348 nci maddesi) 
Mücbir sebeplerin nevi ve mahiyetleri, umu

mi esasları ilgilendirdiğinden buradan çıkarı
larak (13) ncü madde olarak tasarının başına 
nakledilmiş ve geri kalan hükümler daha vazıh 
bir şekle sokulmuştur. 

Madde 351 : (Hükümetin 349 ncu maddesi) 
Ceza kesmede 'zamanaşımını tâyin eden bu 

madde hükmü, 104 ncü maddedeki zamanaşımı 
hükümlerine mütenazıran değiştirilmiştir. 

Madde 352 : (Hükümetin 350 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 353 : (Hükümetin 351 nci maddesi) 
tfadeye vuzuh veriliniz Ur. 

V - nci kitap 

Vergi ihtilâfları 

Madde 354 : (Hükümetin 352 nci maddesi) 
Hükümet teklifinde; t ak i i r Komisyonları

nın vergi matrahlarını idare namına takdir et
meleri usulü kabul ve bu komisyonlar ona göre 
teşkil edilmiş olduğundan Takdir Komisyonu
nun kararlarına karşı idareye itiraz hakkı ta
nınmamış ve bu sebeple yalnız Bina ve Arazi 
Veraset vergileri bakımından tahrir ve takdir 
işlerine itiraz edilebileceği bu maddede belir
tilmişti. 

Komisyonumuz 66 ncı madde ile takdir ko
misyonlarında çoğunluğu meslekî teşekkül üye
lerine vermiş olduğundan bunun tabiî neticesi 
olarak bu komisyonların kararlarına karşı ver
gi dairesine de itiraz hakkı verilmesini zaruri 
görmüş ve maddenin ikinci fıkrasını bu mak
sada göre değiştirmiştir. 

Madde 355 : (Hükümetin 353 ncü maddesi) 
Hüküm aynı olmakla beraber daha vazıh bir 

şekle sokulmuştur. 
Madde 356 : (Hükümetin 354 ncü maddesi) 
ttiraz müddeti gerek mükellef gerek vergi 

dairesi için bir ay olarak birleştirilmiş, tebliğ 
yapılmıyan haller açıkça yazılmak suretiyle iti-

( S. Sayısı 

raz müddetinin başlangıç tarihi tâyin olunmuş, 
dördüncü fıkra, 354 madde ile kabul edilen 
prensipe göre yazılmış, ve mükellefin ölmesi 
halinde itiraz müddetinin uzatılmasını derpiş 
eden son fıkra, Komisyonumuzun İG ncı mad
desi hükmü karşısında zait olduğundan kaldı
rılmıştır. Bunlardan başka bir tarafın müddeti 
içinde itiraz etmesi halinde, diğer tarafın - iti
raz müddeti geçmiş olsa dahi - itiraz istidasının 
kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 
gün zarfında itiraz edebileceği, yeni bir hüküm 
olarak maddeye ilâve olunmuştur. 

Madde 357 : (Hükümetin 355 ve 356 ncı 
maddeleri) 

Mazbatamızın bu kitaba ait ön sözlerinde 
arzedildiği veçhile mükellef ve vergi daireleri
nin itiraz ve müdafaa dilekçelerinin Komisyo
na verilaıesi esas kabul edildiğinden madde 
bu maksada göre yeniden yazılmıştır. 

Madde 358 : (Hükümetin 357 nci maddesi) 
İtiraz dilekçeleri komisyonlarca karşıki ta

rafa da tebliğ edileceği için tarafların* adresle
rinin açıkça yazılması zaruri bulunmuş ve bu 
maksatla mezkûr dilekçeler muhteviyatına ait 
hükümlerde değişiklikler yapılmıştır. 

Madde 359 : (Hükümetin 358 nci maddesi
nin ikinci fıkrası) 

İtiraz dilekçelerinin komisyona verilmesi ve 
taraflara komisyon marifetiyle tebliği usulü
nün neticesi olarak vergi dairelerindeki tarh 
dosyalarının Komisyona şevki hakkında bu 
madde ile müs+,akil!en ve daha vazıh hükümler 
konulması icabetmiştir. 

Madde 360 : (Hükümetin 358 nci maddesi) 
Hükümet maddesinin ikinci fıkrasına muka

bil yukarıki 359 ncu madde konulmuş ve geri 
kalan hükümler, ifade sadeleştirilmek suretiyle 
kabul edilmiştir. 

Madde 361 : (Hükümetin 359 ncu maddesi) 
Bilir kişilerin tarafsız olmasını temin eden 

bir kayıt ilâve edilmiş ve ifade sadeleştirilmiş
tir. 

(Hükümetin 360 ncı maddesi) 
Komisyonlarca esas itibariyle dosya üzerin

de tetkik yapılması usulü kabul edilmiş oldu
ğundan duruşma usulünü andıran bu hüküm 
prensipe uygun görülmiyerek kaldırılmıştır. 

(Hükümetin 361 nci maddesi) 
Komisyonumuzun 362 nci maddesi muvace

hesinde zait görüldüğünden kaldırılmıştır. 

: 175 ) 



— m 
Madde 362 : (Hükümetin 362 nci maddesi) 
İfadeye vuzuh verilmek suretiyle kabul 

edilmiştir. 
Madde 363 : (Hükümetin 363 ncü maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 364 : (Hükümetin 364 ncü maddesi) 
İfade sadeleştirilmek suretiyle aynen ka

bul edilmiştir. 
Madde 365 : (Hükümetin 365 nci maddesi) 
İfade sadeleştirilmek suretiyle aynen ka

bul edilmiştir. 
Madde 366 : (Hükümetin 366 nci maddesi) 
İtiraz Komisyonunca karar verilmeden veya 

temyiz edilmişse Temyiz kararı tebliğ olunma
dan vergi kesinleşmiş olmıyacağından ve tah
sil zamanaşımı da vergi kesinleşmeden evvel 
başlıyamıyacağmdan, buna ait kayıtlar kaldı
rılmış, maddenin ilk fıkrası daha vazıh bir 
şekle sokulmuştur. 

Komisyonumuzca ilâve edilen ikinci fıkra, 
itiraz kararlarının tazanımun ettiği verginin, 
vergi dairesince mükellefe bildirilmelini sağ
lamak maksadına dayanmaktadır. Bu suretle 
vergi miktarından haberdar olacak olan mükel
lef, vergi miktariyle itiraz kararı arasında bir 
mübayenet olmadığı takdirde bu tebliğ tarihin
den itibaren 101 ve 102 nci maddelerde yazılı 
hükümlere göre vergisini ödiyecektir. 

Madde 367 : (Hükümetin 367 nci maddesi) 
Komisyon kararlarının komisyon tarafından 

mükellefe ve vergi dairesine tebliği prensipi ka
bul edildiğinden bu madde yeniden yazılmıştır. 

Madde 368 : (Hükümetin 368 nci maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 369 : (Hükümetin 369 ncu maddesi) 
İtiraz Komisyonunun temyiz edilemiyeeek 

olan kararlarını, miktar itibariyle tâyin eden 
bu maddenin esasları uygun görülmüş yalnız 
fıkralarında şu tadiller yapılmıştır. 

Fıkra 1 : Bina ve Arazi vergilerinde temyiz 
edilemiyeeek kararların 100 veya 1 0.00 liralık 
matrahlara taallûk etmesine ait teklif bu ver
gilerin esasen az miktarlarda olması itibariyle, 
50 ve 500 liraya indirilmiştir. 

Fıkra 2 : (Hakkında) kelimesinin kaldırıl
ması suretiyle kabul edilmiştir. 

Fıkra 3 : Vergi cezalarına mütaallik İtiraz 
Komisyonu kararlarının temyiz edilmesi ha
linde Temyiz kararının tebliğden sonra tahsil 

edilmesi 345 nci madde ile kabul edilmiş olması 
sebebiyle bu fıkra kaldırılmıştır. 

Madde 370 : (Hükümetin 370 nci maddesi) 
Hüküm aynı olmakla beraber ifadeye vuzuh 

verilmiştir. 
Madde 371 : (Hükümetin 371 nci maddesi) 
Temyiz dilekçelerinin de mukabil taraf sa

yısınca mütaaddit nüsha olarak verilmesi ve 
bunların itiraz komisyonunca taraflara tebliğ 
edilerek müdafaalarının alınması prensipi kabul 
edilmiş olduğundan dilekçelerde karşıki tarafın 
ve temyiz edenin açık adresinin bulunmasını 
sağlıyacak kayıtlar ilâve olunmuştur. 

Madde 372 : (Hükümetin 372 nci maddesi) 
Mazbatamızın bu kitaba ait kısmının önsö

zünde arzedildiği veçhile temyiz dilekçelerinin 
karşı taraf sayısınca komisyonlara verilmesi ve 
mukabil tarafa tebliğ olunarak müdafaasının 
alınması usulü kabul edildiğinden bu madde ye
niden yazılmıştır. 

(Hükümetin 373, 374 ncü maddeleri) 
372 nci madde ile kabul edilen usule göre bu 

maddelere lüzum kalmadığından kaldırılmıştır. 
Madde 373 : (Hükümetin 375 nci maddesi) 
tfade sadeleştirilmiş ve vuzuhlandırılmıştır. 
(Hükümetin 376 nci maddesi) 
372 nci madde hükmü bu maksadı da temin 

ettiğinden kaldırılmıştır. 
Madde 374 : (Hükümetin 377 noi maddesi) 
Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 375 : (Hükümetin 378 nci maddesi) 
Beşinci fıkraya vuzuh verilmiş ve ifadeler 

sadeleştirilmiştir. 
Madde 376 : (Hükümetin 379 ncu maddesi) 
İfadeye vuzuh verilmiş ve kanunun açık hü

kümlerine muhalif olan hallerde taraflarca iste
nilmiş olmasa dahi, temyiz Komisyonunun re'sen 
inceleme yapmasına cevaz veren hüküm eklen
miştir. 

Madde 377 : (Hükümetin 380 nci maddesi) 
İtiraz kararları üzerine icranın geciktiril

mesi imkânlarını veren bu maddede Komisyo
numuzca yapılan tadiller şunlardır: 

1. İcranın geciktirilmesi için aranacak temi
nat nevileri, mükellef lehine olarak geniş mik
yasta tâyin ve tasrih edilmiştir. 

4. Halen olduğu gibi icranın geciktirilmesi 
talebiyle birlikte teminat verilmesi keyfiyetinin 
mükellefleri müşkül durumlara sokacağı, ba
husus bu talebin temyizce reddedilmesi halinde 
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mükelleflerin bu hususta yapacağı masrafın fu
zuli bir mahiyet alacağı düşünülerek Temyiz 
Komisyonunca karar verildikten sonra üç gün 
içinde teminat alınması uygun görülmüş. Ve bu 
zam t ..j, kadar icraya geçilmiyeceği de maddeye 
'ilâve olunmuştur. 

Buna mukabil Hazine haklarının sürünceme
de kalmaması maksadiyle Temyiz Komisyonunca 
bu gibi kararların bir hafta içinde verilmesini 
sağlıyacak kayıtlar da konulmuştur. 

Madde 378 : (Hükümetin 381 nci maddesi) 
İfade sadeleştirilerek aynen kabul edilmiştir. 
Madde 379 : (Hükümetin 382 nci maddesi) 
Teniyiz kararlarının, ilgili İtiraz Komisyonu

na gönderilecek onun vasıtasiyle taraflara teb
liği uygun görülerek madde yeniden yazılmıştır. 

Madde 380 : {Hükümetin 383 ncü maddesi) 
îtiraz ve temyiz dilekçelerinin komisyonlara 

verilmesi ve tebliğlerin onlar tarafından yapıl
ması hakkında Komisyonumuzca alman prensip 
kararma göre madde yeniden yazılmıştır. 

'Madde 381 •: (Hükümetin 384 ncü maddesi) 
İfadeye vuzuh verilmiştir. 
Madde 382 : (Hükümetin 385 nci maddesi.) 
îtiraz ve temyiz kararlarının, komisyonlarca 

taraflara tebliğ edilmesi usulü kabul edilmiş ve 
buna mukabil, bu kararlara göre alınacak vergi 
veya ceza miktarının, vergi dairelerince mükel
lefe bildirilmesi usulü de konulmuş olduğundan 
karar münderecatiyle vergi dairesinin bildir
diği vergi miktarları arasında fark zuhurunda 
mükellefin tavzih yoliyle' bunu düzeltmesine 
imkân verilmiştir. 

Madde 383 : (Hükümetin 386 nci maddesi) 
İfade sadeleştirilmek suretiyle aynen kabul 

edilmiştir. 
Maddiî 384 : (Hükümetin u87 nci maddesi) 
Dördüncü fıkrada bir kelime hatası düzel

tilmiş ve (7) nci fıkraya vuzuh verilmiş diğer 
hükümler, ifade sadeleştirilmek suretiyle ay
nen ! ubu! edilmiştir. 

.'•Tad.iu 385 : (Hükümetin 388 nci maddesi) 
ifadele-*4 sadeleştirilmiş, 7 uei fıkraya vuzuh 
limiş son cümledeki (f>) yıllık müddet (3) 

yıla indirilmiştir. 
Madde 386 : (Hükümetin 389 ncu maddesi) 
Bir kelime hatası düzeltilmek suretiyle ka

bul edilmiştir. 
Madde 387 : (Hükümetin 390 neı maddesi) 
Birinci fıkradaki bir kelime hatası ve ikinci 

fıkradaki atıf maddesinin numarası düzeltil
miştir. 

Madde 388 : (Hükümetin 391 nci maddesi) 
Kelime hatalarını ve atıf maddesinin numa

rası düzeltilmak ve ifade sadeleştirilmek sure
tiyle kabul edilmiştir. 

Madde 389 : (Hükümetin 392 nci maddesi) 
Para cezasının âzami miktarı 500 liradan 

100 liraya indirilmiş ve hafif para cezası olun
duğu açıklanmıştır. 

V nci kitabın vergi uzmanlariyle uzman 
yardımcılarına taallûk eden üçüncü kısmı hak
kında aşağıdaki toplu malûmatın verilmesi uy
gun görülmüştür. 

Birinci bolümün 390 ilâ 395 nci haddelerin
de de vergi uzmanlariyle uzman yardımcıları
nın görev ve yetkileri tesbit edilmekte ve ayrı
ca bunlarda bulunması lâzımgclen vasıflar be
lirtilmektedir. 

Bu hükümlere nazaran uzmanların görev 
yetkileri şunlardır: 

1. Vergi işlerinde idare> tahrir, takdir ve 
tadilât Komisyonları nezdinde itiraz, ve temyiz 
komisyonlarında ve Danıştay'da mükellefi tem. 
sil, 

'2. Vergi işlerinde mükelefe rey vermek, 
3. Mükellefin muhasebe kayıtlarım ve mu

amelelerini incelemek, 
1. Bilanço ve hesap hulâsalarını çıkarmak 

vergi beyannamelerini tanzim etmek ve bunla
rın doğruluklarını tasdik-etmek 

Uzman yardımcıları ise, bilanço esasına gö
re vergiye tâbi olan mükelleflerin işleri hariç 
olmak üzere yukarda sayılan işleri yapacaklar
dır. 

tkinei bölümün 395 ilâ 399 ncu maddelerinde 
vergi uzmanlariyle uzman yardımcılarının va
zifeleri arasında öğrendikleri malûmatı ifşa 
edemiyecekleri, bunların, meslekleri dışında 
maaş, ücret, aidat mukabili hizmet ve vazife 
göremiyecekleri, tüccarlık yapamıyacaklan ve 
aynı zamanda reklâm yaptıramıyacakları hü
küm altına alınmış ve üçüncü bölümde ise uz
man ve uzman yardımcısı olacaklarda arana
cak genel ve özel vasıflar tesbit olunmuştur. 

I*u bölümdeki hükümlere nazaran uzman ve 
uzman yardımcılarında aranacak genel vasıflar 
şunlardır: 

1. Türk olmak, 
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2. Vergi kaçakçılığından, kaçakçılığı teş

vik, kaçakçılığa iştirak gibi suçlardan cezalan
dırılmamış bulunmak, 

3. Mesleğin gerektirdiği vakalar ve haysi
yete uymıyan hallerin bulunmadığı idari tah
kikatla sabit olmak, 

4. Meslekte devamlı olarak çalışmaya mâni 
vücut veya akıl maluliyeti bulunmamak, 

5. Tasarruf ehliyetinin bir mahkeme kara-
riyle tahdit edilmemiş bulunmak, 

6. Ehliyet imtihanında muvaffak olmak, 
Yukardaki vasıflardan maada aranması lâ-

zımgelen özel şartlar da şunlardır: 
1. Memleketimizdeki yüksek mekteplerden 

veya bunlara muadil ecnebi mekteplerle fakül
telerden mezun olmak, . 

2. Fakülte veya yüksek okullarda profesör
lük, doçentlik, asistanlık. Maliye Bakanlığı teş
kilâtında Tetkik Kurulu Başkan ve üyeliği, Ma
liye Müfettişliği, Hesap Uzmanlığı, İtiraz ve 
Temyiz Komisyonları Başkan, üye ve Rapor
törlükleri, Defterdarlık, Malmüdürlüğü, Say
manlık, Gelir ve tahsilat teşkilâtı memurlukları 
yapmış olmak, 

3. Yüksek murakabe heyeti başkanlığı, 
üyeliği, uzmanlıklarında bulunmuş olmak, 

4. Bu kanunlar gereğince bilanço esasına 
göre defter tutan müesseselerde muhasiplik, 
banka ve sigorta şirketlerinde birinci ve ikinci 
derecede imza yetkisini haiz müdür ve şeflikler
de vergi ve muhasebe uzmanlıklarında ve mü
fettişliklerinde vazife görmüş bulunmak, 

Yukarda kısaca sayılan genel ve özel vasıf
ları haiz olan kimseler 4 ncü bölümde tesbit 
edilen esaslar dâhilinde yapılacak ehliyet im
tihanında muvaffak oldukları takdirde kendi
lerine bir yergi uzmanlığı belgesi verilecektir. 

Maliye Bakanlığında senede iki defa açıla
cak imtihanlarda Türkiye'de cari vergi kanun
ları ve tatbikatı, muhasebe ve ticari hesap ile 
hukuk grupundan (Ticaret Kanunu, Medeni 
Kanun, îcra ve îflâs ve Danıştay Kanunu) mu
vaffakiyetle imtihan vermiş olan vergi uzmanı 
olabileceklerdir. 

İmtihanlarda muvaffak olanlara birer ehli
yet belgesi verileceği ve her uzman ve yardım
cısı için Bakanlıkta ayrıca sicil fişi tanzim olu
nacağı beşinci bölümün mevzuunu teşkil etmek
te ve altıncı bölümde ise uzman ve yardımcıla
rının gördükleri hizmet mukabilinde ücretleri

nin tesbitinde, işin ifası, bırakılması veya geri 
alınması gibi hallere ait hükümler bulunmak
tadır. 

V nci kitabın 7 nci bölümü meslek disiplini
ne aykırı harekette bulunanlara tatbik edilecek 
cezai müeyyideleri ve belgesiz faaliyette bulu
nacaklar hakkında uygulanacak hükümleri ih
tiva etmektedir. 

Geçici Ko. Başkanı Başkanveküi 
İzmir İzmir 

(Bâzı hükümler için söz (Bâzı hükümler için söz 
hakkımı mahfuz tuta- hakkımı mahfuz tuta

rak) rak) 
M. Birsel E. Oran 

Sözcü Kâtip 
Manisa Niğde 

(Bâzı hükümler için söz Bâzı noktalarda söz 
hakkımı mahfuz tuta- hakkımı muhafaza 

rak) ediyorum. 
K. Coşkunoğlu H. TJlusoy 

Afyon Karuhisar Afyon Karahisar 
Muhalifim Muhalifim 
M. Aşlcar S. Lâçin 

Ankara Ankara 
Vergi uzmanlığı hüküm- Bâzı maddelerde söz 
1 erine muhalefetimi ve hakkım mahfuz 
diğer bâzı hükümler için .4. Çubukçu 
söz hakkımı mahfuz tuta
rak 

E. H. Ergun 
Aydın Aydın 

Dr. S. Akın N. Göktepe 
Balıkesir Bursa 

Bâzı maddelere muhalifim C. öz 
E. Tiritoğlu 

Bursa Çanakkale 
F. Yılmazipek N. Çıtakoğlu 

İmzada bulunmadı 
Çankırı Denizli 

R. Dolunay Esasta mutabıkım bâzı 
maddelere muhalifim 

H. Oral 
Dnizli Eskişehir 

K. C. öncel Muhalifim 
E. Sazak 

Gazianteb Gümüşhane 
Bâzı maddelere muhalifim. A. K. Varmoa 

C. Alevli 
Hatay İzmir 

R. Yurtman S. Odyak 
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Kastamonu 
77. Çelen 

Kayseri 
S. A. Feyzioğlu 

Manisa 
Dr. M. N. Otaman 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuz. 

F. Apaydın 
Konya 

Bâzı madde ve bölüm
lere ait söz hakkım ve 
muhalefetim mahfuz 

kalmak şartiyle. 
M. Ş. Altan 

Manisa 
II. öztarhan 

Maraş 
fi. Çuhadar 

Mardin 
Dr. A. Ura* 

Tekirdağ 
Z. E. Cezaroğlu 

Trabzon 
Söz hakkını mahfuz.. 

A.R. Işıl 

Mardin 
Bâzı maddelere muhalifim 

M. K. Boran 
Samsun 

Söz hakkım mahfuz. 
R. İsıtan 
Tokad 

C. Kovalı 
Urfa 

E. Tekeli 
imzada bulunmadı. 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİCİ 

Vergi Usul Kanunu 

Giriş 
Kanunun şümulü BİRİNCİ MADDE — Bu kanunun hükümleri aşağıda yazılı 

vergi ve resimler hakkında uygulanır : 
1. Gelir Vergisi; 
2. Kurumlar Vergisi; 
3. Esnaf Vergisi; 
4. Bina Vergisi; 
f>. Arazi Vergisi; 
i). Veraset ve İntikal Vergisi; 
7. Muamele Vergisi; 
8. Nakliyat Vergisi; 
9. Damga Resmi; 
10. Bilûmum İstihlak Vergileri (İstihlâk Resmi adı altında 

alınanlar dâhil); 
11. Hayvanlar Vergisi; 
12. Yukarda yazılı vergi ve resimlere bağlı olan vergi ve 

resimlerle zamlar. 
Bu kanunun vergi ihtilâflarına ait hükümleri, yukarda sa

yılanların dışmda kalan vergi ve resimler ile mülga vergiler hak
kında da uygulanıl'. 

Gümrük re Tekel İKİNCİ MADDE — Gümrük ve Tekel İdareleri tarafından 
Vergileri alm§n vergi ve resimler bu kanuna tâbi değildir. 

(Hükümetin ikinci maddesi aynen). 
Vergi Kanunu ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunda kuüamlan «Vergi Ka-

tâbiri nunu» tâbiri, işbu kanun ile bu kanun hükümlerine tâbi vergi 
ve resim kanunlarını ifade eder. 

BİRİNCİ KİTAP 
Vergilendirme 

BÎRÎNCÎ KISIM 
Genel Esaslar 

Birinci Bölüm 
1 'erifi t lyifiûamn asında yetki 

Vergi dairesi DÖRDÜNCÜ MADDE — Vergi dairesi mükellefi tesbit 
eden, vergi tarheden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden dairedir. 

Mükelleflerin* vergi uygulanması bakımından hangi vergi 
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kanunlariyle, bu kanunlarda açıkça yazılı olmıyan hallerde, 
Maliye Bakanlığınca tâyin olunur. 

(Hükümetin teklifi ifade sadeleştirilmek suretiyle aynen). 
BEŞlNCl MADDE — Aşağıda yazdı kimseler görevleri do-

layısiyle, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, 
muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine veya 
mesleklerine mütaallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya 
gizli kalması lâzımgelerı diğer hususları ifşa edemezler ve ken
dilerinin veya üçüncü şahısların nef'ine kullanamazlar : 

1. Vergi muameleleri ve tetkikleri ile uğraşan memurlar; 
2. i t iraz ve Temyiz Komisyonlarında görevli olanlar; 
3. Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak 

edenler; 
4. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler; 
Bu yasak, yukarda yazılı kimseler, bu görevlerinden ayrılsa-

lar dahi devam eder. 
ALTINCI MADDE — Beşinci maddede yazılı olanlar : 
1. Kendilerine, nişanlılarına vo boşanmış olsalar bile eş

lerine; 
2. Üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına ve ev

lâtlıklarına ; 
?>. Kanuni temsilcisi veya vekili bulundukları kimselere 

ait vergi tetkik ve takdir işleriyle uğraşmazlar, i t iraz ve Tem
yiz Komisyonlarına intikal eden olaylar hakkında karar veremez
ler veya bu kararlara iştirak edemezler, 

Vergi muameleleri, tetkikleri ve ihtilâfları ile görevli me-
ınurlar, mükellefleri u ve rgi kanun 1 a rıııııı uygulannıasiyle ilgili 
hesap, yazı ve sair özel işlerini ücretsiz de olsa yapamazlar. 

YEDİNCİ MADDE — Bilûmum mülkiye âmirleri, emniyet 
âmir ve memurları, belediye başkanları, köy muhtarları ve kamu 
müesseseleri vergi kanunlarının uygulanmasında uygulama ile 
ilgili memurlara ve komisyonlara ellerindeki bütün imkânlarla 
kolaylık göstermeye ve yardımda bulunmaya mecburdurlar. 

İkinci Bölüm 
Ve)-gi Sonımlulııgu 

SEKİZİNCİ MADDE — Mükellef, vergi kanunlarına göre 
kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişidir. 

Vergi sorumlusu, verginin eda edilmesi bakımından, ala
caklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. 

Vergi kanunlariyle kabul edilen haller müstesna olmak üzere, 
mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna mütaallik özel mu
kaveleler vergi dairelerini bağlamaz. 

Bu kanunun mütaakıp maddelerinde geçen «Mükellef» tâbiri 
vergi sorumlularına da şâmildir. 

DOKUZUNCU MADDE — Mükellefiyet ve vergi sorumlu
luğu için kanuni ehliyet şart değildir. 

Vergi mahremiyeti 

Yasaklar 

tdaretnin yardımı 

Mükellef ve vergi 
sorumlusu 

Vergi ehliyeti 
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Kanuni temsilcile
rin ödevi 

Vergi kesenlerin 
sorumluluğu 

Mirasçıların so
rumluluğu 

Mücbir sebepler 

Kanuni ve idari 
müddetler 

- 1 2 0 -
Vergiyi doğuran olaym kanunlarla yasak edilmiş bulunması 

mükellefiyeti ve vergi soumluluğunu kaldırmaz. 
(Hükümetin 9 ncu maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 

aynen kabul edilmiştir). 
ONUNCU MADDE — Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıt

lıların mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bun
lara düşen ödevler kanuni temsilcileri tarafından yerine ge
tirilir. 

Bu ödevlerin, münhasıran kanuni temsilcilerin kasıt veya 
ihmallerinden dolayı yerine getirilmemesi yüzünden mükel
lefin varlığından tamamen veya kısmen alınamıyan vergi ala
cakları kanuni temsilcilerden alınır. 

Bu hüküm Türkiye'de bulunmıyan mükelleflerin Türkiye'
deki temsilcileri hakkında da uygulanır. 

Temsilciler bu suretle ödedikleri vergiler için asıl mükellef
lere rücu edebilirler. 

ON BlRÎNCÎ MADDE — Yaptıkları veya yapacakları öde
melerden vergi kesmej^e . mecbur olanlar, verginin tam olarak 
kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine ge
tirmekten sorumludurlar. 

Bu sorumluluk, bunların ödedikleri vergilerden dolayı asıl 
mükelleflere rücu etmek hakkını kaldırmaz. 

(Hükümetin 11 nci maddesi aynen). 
ON ÎKÎNCÎ MADDE — ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, 

mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılarına geçer. An
cak, mirasçılardan her biri ölünün vergi borçlarından miras his
seleri nispetinde sorumlu olurlar. 

(Hükümetin 12 nci maddesi aynen). 
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Mücbir sebepler şunlardır : 
1. Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilme

sine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık, mevkufiyet; 
2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yan

gın, yer sarsıntısı, su basması gibi âfetler; 
3. Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler; 
4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısiyle defter ve 

vesikalarının elinden çıkmış bulunması; 
gibi hallerdir. 

Üçüncü Bölüm 
Müddetler 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Vergi muamelelerinde ve 
vergi ihtilâflarında müddetler Vergi Kanunu ile tâyin edilir. 

Kanunda açıkça yazılı olmıvan hallerde 15 günden aşağı ol
mamak şartiyle bu müddeti, tebliği yapacak olan idare tâyin ve 
ilgiliye tebliğ eder. 

( a Sayısı : 175 ) 



Mühlet verme 
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ON BEŞÎNCÎ MADDE — 13 ncü maddede yazılı mücbir se- Mücbir sebepte 

beplerden her hangi birinin bulunması halinde, bu sebep ortadan gecikme 
kalkıncaya kadar müddetler işlemez. 

Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malûm olması 
veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik olunması lâzımdır. 

ON ALTINCI MADDE — Vergi kanunlarında hüküm bu- ölüm halinde müd~ 
lunmıyan hallerde, ölüm dolayısiyle mirasçılara geçen ödevlerin detin uzaması 
yerine getirilmesinde bildirme, beyanname verme ve itiraz ve 
temyiz müddetlerine üç ay eklenir. 

ON YEDÎNCÎ MADDE — Zor durumda bulunmaları ha
sebiyle vergi muamelelerine mütaalhk ödevleri müddeti içinde 
yerine getiremiyeeek olanlara, kanuni müddetin bir katını geç
memek üzere, Maliye Bakanlığınca münasip bir mühlet veri
lebilir. 

Bu mühletin verilebilmesi için : 
1. Mühlet istiyen, müddetin bitmesinden evvel yazı ile is

temde bulunmalıdır. 
2. İstemde gösterilen mazeret, mühlet verecek makam tara

fından kabule lâyık görülmelidir. 
3. Mühletin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye 

girmemelidir. 
Maliye Bakanlığı mühlet verme yetkisini tamamen veya kıs

men mahallî Maliye teşkilâtma devredebilir. 
ON SEKİZİNCİ MADDE — Vergi kanunlarında yazılı 

müddetler aşağıdaki şekilde hesaplanır : 
1. Gün olarak tâyin edilen müddetlerde, müddetin başladığı 

gün hesaba katılmaz; ve müddet son günün tatil saatinde biter; 
2. Hafta olarak tâyin edilen müddetlerde, müddet, başla

dığı güne son haftada rastlıyan günün tatil saatinde biter; 
3. Ayla tâyin edilen müddetlerde, .müddet, başladığı güne 

son ayın tekabül eden günün tatil saatinde biter. Müddet ayın 
son günlerinde başlamış olup da son ayda buna tekabül eden 
gün yoksa, müddet son ayın sonuncu günü tatil saatinde biter; 

4. Sonu belli bir gün ile tâyin edilen müddetlerde, müddet 
o günün tatil saatinde biter. 

5. Tatil günleri müddetin hesabına dâhildir. Şu kadar ki, 
müddetin son günü resmî tatil gününe rastlarsa müddet tatili 
takip eden ilk iş gününün tatil saatinde biter. 

Dördüncü Bölüm 
Vergi alacağının tâyini 

ON DOKUZUNCU MADDE — Vergi alacağı, vergi ka
nunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki duru
munun tekemmülü ile doğar. 

Vergi alacağı mükellef balonundan vergi borcunu teşkil eder, 
YİRMİNCİ MADDE — Verginin tarhı, vergi alacağının ka

nunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dai-
(S. ftoşm i 17*) 

Müddetlerin hesap
lanması 

Vergiyi doğuran 
olay 

Tarh 

% 



Tebliğ 

Tahakkuk 

Tahsil 

Tahakkuku tahsile 
bağlı vergiler 

resi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tesbit 
eden idari muameledir. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Tebliğ, vergilendirmeye 
taallûk eden ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar 
tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilme -
sidir. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — Verginin tahakkuku, tarh ve 
tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelme
sidir. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Verginin tahsili, mükellef 
tarafından kanunen kabul edilen suretlerde verginin ödenme
sidir. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Mahiyetleri itibariyle 
tahakkuku tahsile bağlı vergilerde, verginin tahsili tahakkuku da 
içine alır. 

Tahakkuk fişi 
esası 

Tahakkuk fişinin 
muhteviyatı 

İKÎNCÎ KISIM 
Tarh ve Tahakkuk Usulü 

Birinci Bölüm 
Beyannameye dayanan tavlı 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Vergi kanunlarına göre 
beyan üzerinden alman vergiler «Tahakkuk fişi» ile tarh ve ta
hakkuk ettirilir. 

Bu esasa göre, vergi dairesince beyannamenin alınması 
üzerine bir tahakkuk fişi tanzim olunur ve bunun bir nüshası 
mükellefe veyahut beyannameyi mükellef namına vergi dairesine 
tevdi edene verilir. Bu suretle vergi tahakkuk etmiş olur. Ta
hakkuk fişinin mükellefe verilen nüshası aynı zamanda beyanna
menin makbuzu yerine geçer. 

Lüzum görülen hallerde, beyana dayanan vergiyi tahakkuk 
fişi yerine ihbarname ile tebliğ veya tekâlif cetveli ile ilân ettir
meye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

YİRMİ ALTINCI MADDE -
zıh malûmatı ihtiva eder : 

Tahakkuk fişi aşağıda ya-

1. Fişin sıra numarası; 
2. Tanzim tarihi; 
3. Verginin nev'i; 
4. Vergi beyannamesinin tarihi; 
5. Beyannamenin taallûk ettiği vergilendirme devresi; 
6. Mükellefin soyadı ve adı (Tüzel kişilerde unvanı) ; 
7. Mükellefin açık adresi; 
8. Verginin matrahı; 
9. Verginin hesabı; 

10. Verginin miktarı. 
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YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Yergi beyannamesini ilgili 

vergi dairesine tevdi eden kimsenin kendisine verilen tahakkuk 
fişini almaması, beyan namede yazılı matrah üzerinden salınması 
gereken verginin tahakkukuna engel olmaz. Bu takdirde ta
hakkuk fişinin mükellefe verilecek nüshası 28 nei maddede ya
zılı olduğu şekilde posta ile mükellefe gönderilir. 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Beyannamenin posta 
ile gönderilmesi halinde de tahakkuk fişi kesilir. Bu takdirde. 
tahakkuk fişinin mükellefe verilecek nüshası, kapalı bir zarf 
içinde, mükellefin beyannamede gösterdiği adrese gönderilir ve 
fişin dairede kalan nüshasına posta zimmet defterinin tarih ve 
numarası işaret olunur. 

Tahakkuk fişinin postaya verilmesi, mükellefe tevdi hük
mündedir. 

(Hükümetin 27 nei maddesi aynen). 

Tahakkuk fi§inin 
kesinliği 

Vergi beyanname
sinin posta ile gön

derilmesi 

İkinci Bölüm 
İkmale)! ve re'saı tarh 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — İkmalen vergi tarhı, tkmaUn vergi 
her ne şekilde olursa olsun, bir vergi tarhedildikten sonra bu tarhı 
vergiye mütaallik olarak meydana çıkan ve maddi delillere veya 
kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tesbit olunan bir matrah 
veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarhedi İm esidir. 

(Hükümetin 28 nei maddesi aynen \ 
OTUZUNCU MADDE — Re'sen vergi tarhı, vergi matra- Re'sen veryi tarh% 

hmm tamamen veya kısmen maddi delillere dayanılarak tesbitine 
imkân bulunmıyan hallerde, idare namına «Takdir Komisyon
ları» tarafından takdir edileeelv matrah veya matrah kısmı 
üzerinden vergi tarholımmasıdır. 

Aşağıdaki hallerin herhangi birinin bulunması halinde, maddi 
delillerin mevcut olmadığı kabul edilir : 

1. Yergi beyanı, müddetinden itibaren 15 gün geçtiği halde, 
yapılmamış olursa; 

2. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerin hepsi 
veya bir kısmı tutulmamış olursa veya herhangi bir sebepten 
dolayı ibraz edilmezse; 

3. Defter kayıtları ve bu kayıtlarla ilgili vesikalar, sıhhatli 
bir vergi tetkikinin yapılmasına, vergi matrahmm doğru ve 
kesin olarak tesbitine imkân vermiyecek derecede noksan, usul
süz veya karışık olursa. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — İdare namına «Takdir Ko- Takdir karan 
ınisyonunca» tâyin olunan matrah veya matrah kısmı «Takdir 
kararma» bağlanır. 

Takdir kararları komisyonun başkan ve üyeleri tarafından 
imzalanır. 

Takdir kararlarında aşağıda yazılı malûmat bulunur : 
1. Kararın sıra numarası; 
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Takdir kararları
nın tevdii 

Re'sen tarhda 
mahsup 

İhbarname esası 

İhbarnamenin 
muhteviyatı 
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2. Kararın tarihi; 
3. Olay ile ilgili mükellefin soyadı ve adı (Tüzel kişilerde 

unvanı); 
4. Mükellefin açık adresi; 
5. Takdirin taalluk ettiği vergi; 
6. Takdirin taalluk ettiği vergilendirme devresi; 
7. Takdir edilen matrah; 
8. Takdirin müstenidatı ve takdir hakkmda izahat. 
OTUZ İKİNCİ MADDE — Takdir kararları komisyonca 

imza mukabilinde vergi dairesine tevdi olunur. 
(Hükümetin 31 nci maddesi aynen). 
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Re'sen takdir olunan matrah, 

mükellef tarafından bildirilen matrahtan fazla değilse, re'sen 
vergi tarhedilmez; fazla ise sadece aradaki fark üzerinden vergi 
taholunur. 

(Hükümetin 32 nci maddesi aynen). 
OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Ikmalen ve re'sen tarhe-

dilen vergiler «İhbarname» ile ilgililere tebliğ olunur. Nev'i ve 
doğuşu ayrı olan vergiler için ayrı ihbarname kullandır. 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE — İhbarname aşağıda yazılı ma
lûmatı ihtiva eder : 

1. İhbarnamenin sıra numarası; 
2. İhbarnamenin tanzim tarihi; 
3. Verginin nev'i; 
4. Mükellefin soyadı, adı (Tüzel kişilerde unvanı); 
5. Mükellefin açık adresi; 
6. Vergilendirme devresi; 
7. Verginin matrahı; 
8. Verginin hesabı; 
9. Verginin miktarı; 

10. Kısa ve açık bir ifade ile ikmalen veya re'sen vergi 
tarhını icabettiren sebepler; 

11. İtiraz müddeti; 
12. İtiraz şekli. 
Takdir Komisyonunun kararı üzerine tarhedüen vergilerde 

kararın bir sureti ihbarnameye eklenir. 

Üçüncü Bölüm 
Tahrire dayanan tarh 

OTUZ ALTINCI MADDE — Tahrire göre vergi tarhı, 
verginin tahrir usulü ile tesbit edilen matrahlar üzerinden hesap-
lanmasıdır. 

(Hükümetin 35 nci maddesi aynen). 
Tahrir ihbarnamesi OTUZ YEDİNCİ MADDE — Tahrir usulü ile tesbit edi

len matrahlar, vergi dairesi tarafından «Tahrir ihbarnamesi» ile 
mükelleflere tebliğ olunur. 

(Hükümetin 36 nci maddesi aynen). 
( S. Sayı» : 175 ) 

Tahrir» göre vergi 
tarhı 
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OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Tahrir ihbarnamesi aça- İhbarnamenin muh-

gıda yazılı malûmatı ihtiva eder : teviyatı 
1. İhbarnamenin sıra numarası; 
2. ihbarnamenin tanzim tarihi; 
3. Verginin nev'i; 
4. Mükellefin soyadı ve adı"(Tüzel kişilerde unvanı); 
5. Mükellefin açık adresi; 
6. Bina veya arazinin mevkii (Mahalle veya köy, sokak ve 

kapı numarası); 
7. Bina veya arazinin nev'i, büyüklüğü, genişliği; 
8. Bina veya arazinin tahrir numarası; 
9. Tahmin olunan gayrisâfı irat veya kıymet; 

10. Gayrisâfi irada göre bulunan safi irat; 
11. Verginin nispeti 
12. Verginin miktarı; 
13. itiraz müddeti; 
14. itiraz şekli. 

(Hükümetin 37 nci maddesi aynen). 
OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Tahrire dayanan tarh Tekâlif cetveli 

da senelik vergiler, vergi dairesince mahalle ve köy itibariyle 
doldurulan tekâlif cetvellerinde gösterilir. 

Tekâlif cetvellerinde aşağıdaki malûmat bulunur : 
1. Mükellefin soyadı ve adı (Tüzel kişilerde unvanı); 
2. Mükelleflerin adresleri; 
3. Binaların kesinleşen gayrisâfi iradı; arazinin kesinleşen 

kıymeti (Aynı mükellefe ait binaların iradı ve arazinin kıymeti 
yekûnen gösterilir); 

4. Binaların safi iradı; 
5. Tahakkuk eden vergi. 
(Hükümetin 38 nci maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 

aynen). 

Dördüncü Bölüm 
Götürü matrahların tesbiti 

KIRKINCI MADDE — Götürü ücretler, götürü serbest Götürü matrahla-
meslek kazançları ve gündelik kazançlar, her il merkezindeki -rm tesbiti 
Takdir Komisyonu tarafından mahallî belediye ve iş ve işçi bul
ma kurumu «gibi ilgili resmî dairelerden ve meslekî teşekküller
den mütalâa almdıktan sonra o ilin gerek merkez gerekse bağlı 
ilçeleri için aşağıdaki usul dairesinde ayrı ayn tesbit olunur : 

1. Götürü ücretler, götürü serbest meslek kazançları ve 
gündelik kazançlar iş ye hizmet nev'i ve grupları itibariyle ve 
her iş ve hizmet nev'i ve grupu için üç derece üzerinden tâyin 
edilir; 

2. Götürü ücret cetvellerinde, esnaf nezdinde ve özel in
şaatta çalışan işçiler (Sanatkâr işçiler) ve (diğer işçiler) olmak 
üzere iki sınıfa ayrılır; 

Sanatkâr işçilerden maksat küçük sanat erbabı nezdinde 
( S. Sayısı : 175 ) 
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Götürü matrahlara 
itiraz 

Vasati kâr hadleri
nin tesbiti 

Vasati kâr hadleri
ne itiraz 

Yenileme 

veya inşaat işlerinde usta ve kalfa vaziyetinde resen iş gören iş
çilerdir. Bunların dışında kalan işçiler (Diğer işçiler) sınıfına 
dâhil olur; 

3. Takdir Komisyonunun bu kararları taallûk ettikleri ilk 
malî yıldan en az iki ay evvel imza mukabilinde belediyelere ve 
bulunan yerlerde ticaret odalarına, resmî esnaf teşekküllerine 
ve ilin en büyük gelir memurunu teslim edilir. 

KIRK BİRİNCT MADDE — Belediyeler, ticaret odaları 
ve resmî esnaf teşekkülleri ve ilin en büyük gelir memuru, 40 neı 
madde gereğince kendilerine, verilen Takdir Komisyonu ka
rarma 15 gün içinde itiraz edebilirler. 

Bu gibi itirazlar ilgili belediye, ticaret odaları, resmî esnaf 
teşekkülleri ve ilin en büyük gelir memurunun mütalâaları alı
narak karara bağlanıl- ve bu karar aynı ilgililere tebliğ olunur. 

î t iraz Komisyonu kararı alevin ne ilgililer 15 gün içinde Da
nıştay a başvurabilirler. 

Danıştay bu müracaat üzerine işi dosya üzerinde ve lerci-
lıan inceliyerek karara bağlar. 

K I R K İKİNCİ MADDE — Vasati kar hadleri Maliye 
Bakanlığınca emtia ve iş nevilerine güre hazırlanacak cetveller 
üzerine her il merkezindeki, ticaret odaları, Ticaret odası bulun-
mıyan yerlerde belediyelerce kurulacak özel bir komisyon tara
fından il itibariyle ve mahallî defterdarın yazılı talebinden iti
baren üç ay. içinde tesbit olunur. Bu müddel lüzum görülen 
yerlerde Maliye Bakanlığının muvafakati ile, bir yılı geçmemek 
üzere uzatılabilir. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE - Maliye- Bakanlığı yaptığı 
tetkikler sonunda nispetsiz veya hatalı gördüğü vasati kâr had
lerinin 42 ııei maddede yazılı usul dairesinde yeniden tesbit 
edilmesini ticaret odalarından veya belediyelerden ister..îkiııçi 
tesbite de kanaat etmediği takdirde son karara karşı Danıştaya 
müracaat edebilir. Danıştay bu müracaatları tercihan tetkik 
ederek karara bağlar. 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Götürü ücretler, götürü 
serbest meslek kazançları, gündelik kazançlar ve vasati kâr had
leri iki yıl için tesbit edilir. Şu kadarki, bunlarda ehemmiyetli 
değişiklikler vuku bulduğu takdirde bu müddeti bir yıldan az 
olmamak şartiyle kısaltmaya Maliye Hakanlığı yetkilidir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Tahrir Usulü 

Tarif 

Birinci Bölüm 
Genel Esaslar 

KIRK BEŞİNCİ MADDE — Tahrir usulü, gayrimeııkul-
( S. Sayısı : J75 ) 



Genel tahrir 

Tadilât 

Tahrir varakası 

- İ d 
lerden alınan vergilere ait matrahların bu kanuna göre kumlan 
komisyonlarca tahmin ve tesbit edilmesidir. 

Tahrir usulü, birlik itibariyle yapılan «Genel tahrir» ile 
«Tadilâtı» ihtiva eder. 

Bu tahrirlere dayanılarak tasarruf iddia olunamaz. 
KIRK ALTINCI MADDE — Genel tahrir, bir ilce dahilin

deki bütün binalarm veya bütün arazinin yazılarak, binalarda 
gayrisafi iratların, arazide kıymetlerin yeniden tahmin edil
mesidir. 

(Hükümetin 44 neii maddesi ifade sadeleştirilerek aynen). 
KIRK YEDİNCİ MADDE — Tadilât, iki genel tahrir ara

sında, bu kanunda yazılı sebeplerden dolayı binalarm gayrisafi 
iratlarında ve arazinin kıymetlerinde vukua gelen değişiklikler 
tesbit edilerek, yeni irat veya kıymetin tahmin edilmesidir. 

(Hükümetin 45 nci maddesi ifade sadeleştirilerek aynen). 
KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Tahrir muameleleri «Tah

rir varakası» üzerinde tesbit edilir. 
Tahrir varakası, bina ve arazi için tahmin olunan irat ve kıy 

metlerin zaptma mahsus vesikadır. 
Tahrir varakası, genel tahrir vaya tadilâtı yapan komisyon 

tarafından tanzim edilerek imzalanır. 
KIRK DOKUZUNCU MADDE - Tahrir varakası aşağıda Takrir varakasının 

yazılı malûmatı ihtiva eder : muhteviyatı 
1. Bina veya arazinin bulunduğu şehir, kasaba veya köy ile 

mahalle; 
2. Bina veya arazinin tahrir numarası; 
3. Mükellefin (Müşterek mülkiyet halinde sahiplerin) soya

dı ve adı (Tüzel kişilerde unvanı); 
4. Mükellefin ikametkâh adresi; 
5. Müşterek mülkiyet halinde sahiplerinden her birinin şayi 

hissesi; 
6. Bina veya arazinin mevkii veya semti, sokak veya mey

dan adi, hususi ve maruf bir adı varsa bu ad; 
7. Kapu numarası; 
8. İnşaat nev'i (Beton, kârgir, ahşap, bağdadi, kerpiç, dolma 

V. S.); 
9. Kullanış tarzı; 

10. Binanın büyüklüğü, dahilî taksimatı ve mütemmimatı, 
arazinin genişliği; 

11. Değirmen, fabrika ve imalâthanelerde, içlerindeki sa
bit istihsal tesisatının nev'i ve miktarı; 

12. Tahmin edilen gayrisafi irat veya kıymet ve tahmin 
sureti; 

13. Tanzim tarihi; 
(Hükümetin 47 nci maddesi ifade sadeleştirilerek aynen). 
ELLİNCİ MADDE — Tahrir varakaları, Tahrir veya Ta

dilât Komisyonu tarafından aşağıdaki müddetler içinde ve imza 
Vergi da/iresini! 

tevdi 

($-. Sayısı : 1T5 ) 
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mukabilinde vergi dairesine verilir : 

1. Genel tahrirlerde ve mevzii tadilâtta; bir mahalle veya 
köye ait tahrir varakaları, bunların tahvil* veya tadilatının bu
tiği tarihi takip eden en geç beş gün irinde; 

2. Diğer, tadilâtta; her gayrimenkıılc a il tahrir varakası, 
tadilâtın bittiği günü takip eden iki gün irinde'. 

Genel tahrirlerde, Tahrir Komisyonu iarafmdan mahalle 
veya köy itibariyle doldurulan tahrir cetvelleri de tahrir varaka
larına bağlanır. 

îkinci Bölüm 
Genel Tahrir 

Gemi tahrir za- ELLİ BERİNCİ- MADDE — Bu kanuna g'6\v yapılacak 
mam re ilâm genel tahrirler, her 10 yılda bir tekrar edilebilir. Bir ilçede ge

nel tahrir yapılmasına Maliye Bakanlığı karar verir. 
Tahrir kararı, ilce merkezinde çıkan gazetelerle, gazete çik-

mıyan yerlerde mutat vasıtalarla ilân edilir. 
Tahrir muamelelerine kararın ilânından itibaren 15 gün geç

tikten sonra başlanır. 
Çalışma pilânı ELLİ İKİNCİ MADDE — Tahrir Komisyonları kurulur 

kurulmaz, mahallin en büyük mülkiye memuru ile en büyük mab 
memuru müştereken bir (.-alışma pılânı tanzim ederler ve bu pı-
lânda «Tahrir mmtakalarını» ve «Tahrir sırasını» gösterirler. 

Her tahrir mmtakasma bir komisyon tarafından bir yıl için
de tahriri mümkün olacak mahalle ve köy ayrılır. 

(Hükümetin 50 nci maddesi ifade sadeleştirilerek aynen"). 
Tharin halama ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE - - Her tahrir mıntakasında tah

rire başlamnazdan en az 5 gün evvel, Tahrir Komisyonu başkanı 
tahririn hangi gün bağlıyacağını şehir ve kasabalarda belediye 
başkanına, köylerde ihtiyar meclisine yazı ile bildirir. 

Bu ihbar belediye başkanı veya ihtiyar meclisi tarafından 
gazete çıkan yerlerde gazetelerle neşredilmek, lâzımgelen yer
lere ilânlar asılmak suretiyle ve ayrıca mutat vasıtalarla, duyu
rulacak şekilde köy, çarşı ve mahallelerde halka derhal ilân edilir. 

Birlik ELLİ DÖRDÜNCr MADDU - - Genel tahrirde her ilce bir 
birliktir. 

Tahnr c*h>cli ELLİ BEŞİNCİ MADDE -• Genel tahriri ' yapılalı il
çede her mahalle veya köye ait tahrir bittikten sonra, tahrir va
rakaları esas tutularak mahalle veya köyün tahrir cetveli tan
zim ve komisyonu teşkil edenler tarafından imza olunur. 

Tahrir cetveline aşağıdaki hususlar yazılır : 
1. Tahrir cetvelinin taalluk ettiği mahallenin veva köyün 

adı; 
2. Tahrir cetvelinin sıra numarası; 
',]. Tahrir numarası; 
4. Sokak veya meydan; arazide ayrıca meşhur semi adı; 
f). Kapı numarası; 

S. bar ıs ı : !?•'» ) 
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(). Bina veya arazinin n e v i ve kullanış i arzı; 
7. Arazinin büyüklüğü ve sınırları; 
8. Takdir olunan gayrisâfi irat veya kıymet; 
9. Mükellefin veya mükelleflerin soyadı ve adı (Tüzel kişi

lerde unvanı); 
10. Mükellefin veya mükelleflerin, ikametgâh adresi. 
ELLÎ ALTINCI MADDE — Bir ileenin genel tahrir neti- Tahrir neticeleri* 

çeleri, itiraz tetkiklerinin bitmesini takip eden malî yıldan iti- nin uygulanması 
haren uygulanır. 

ilçeye ait itiraz muamelelerinin bittiği ve yeni tahrir netice
lenilin uygulanacağı Maliye Bakanlığınca ilan edilir. 

ELLÎ YEDÎNCt MADDE — Tahrir kayıtları yanan veya Kaydı tiyaa uğn-
sair sebeplerle mahvolan yerlerde 10 yıl beklenmeksizin yeniden yan yerlerde tah-
tahrir yapılır. riH yenileme.. 

Üçüncü Bölüm 
Tadilât 

ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Aşağıdaki hallerde bina- Tadilât sebepleri 
lamı gayrisâfi iratları ve arazinin kıymetleri tadilât yolu ile tah
min ve yeniden tesbit edilir : 

1. Her hangi bir sebep yüzünden bina gayrisâfi iratlarının 
c/c 15, arazi kıymetlerinin % 20 nispetinde artması veya eksil
mesi ; 

2. Bina veya arazinin genel tahrirde unutularak mektunı 
kalmış olması; 

3. Yeni bina inşa edilmesi (Mevcut binalara yapılan ilâve
ler yeni inşaat hükmündedir); 

4. Mevcut bir binanın yanması, yıkılması suretiyle veya 
sair sebeplerle tamamen veya kısmen harap olması; 

5. Bir binanın kullanış tarzının kısmen veya tamamen de
ğiştirilmesi; 

6. Arazinin hal ve heyetinde değişiklik olması; 
7. Daimî istisna hükümlerinden faydalanan ve irat veya 

kıymeti buîunmıyan bir bina veya arazinin müstesnalıktan çık
ması; 

8. Bir bina veya arazinin taksin, veya ifraz edilmesi. 
ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Aşağıdaki haller arazi- Arazi hal ve Uy t-

nin hal ve heyetinde değişikliği ifade eder : tinde- değişiklik 
1. Arazinin fidanlandııılması veya mey vah, meyvasız ağaç

landırılması, bağ haline sokulması; 
2. Fidanlı, kütüklü veya ağaçlı bir arazinin tarla haline ge

tirilmesi veya girmesi; 
3. Ziraat edilen bir yerin tabiî âfet ve arıza yüzünden ziraa-

te elverişsiz bir hale gelmesi; 
4. Ziraat edilmiyen bir yerin ziraate elverişli bir hale ge

tirilmesi; 
5. Arazinin tamamen veya kısmen yola kalbedilmesi; üze-

( S. Sayısı : 175} 



.Mevziî ve ferdî 
tadil âf 

Mevziî iadilâl 
kararı 

Ferdî tadilât talebi 

Diğer tadilât 

İfraz 

Tadilât •neticeleri
nin uygulanması 

— îâö — 
rinde inşaat yapılması; 

6. Yukarıki haller gibi 
sikliklerin vukuu. 

kısmen veya tamamen diğer deği-

ALTMIŞINCI MADDE — Binaların gayrisâfi iratlarında 
ve arazi kıymetinde vukua gelen artış veya eksiliş dolayısiyle 
yapılacak tadilât mevziî veya ferdî olur. 

Bir şehir, kasaba veya köyün tamamında veyahut bir mahalle, 
meydan, sokak veya bir mmtakasmda veya mevkiinde bulu
nan binalar ve arazi iğin yapılan tadilât mevziîdir. 

Münferit mükelleflerin binaları veya arazisi için yapılan ta
dilât ferdîdir. 

ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Mevziî tadilât yapılabil
mesi için : 

1. Bir veya birkaç mükellefin veyahut vergi dairesinin ta
dil talebinde bulunması; 

2. Şehir ve kasabalardaki tadilât içm belediye encümeni
nin, köylerdekiler için köy ihtiyar meclisinin tanzim edeceği maz
bata üzerine il idare kurulunun tadilât yapılmasına karar ver
mesi ; 

3. Yapılacak tadilât şehir, kasaba veya köyün tamamına 
şamil bulunduğu takdirde, ayrıca Maliye Bakanlığından mezu
niyet alınması şarttır. 

(Hükümetin 60 ncı nıaddesi ayneı ı). 
ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — Ferdî tadilât yapılabilmesi 

iein, ilgili mükellefin binası veya arazisi için tadilât talebinde 
bulunması şarttır ve kâfidir. 

'Vergi daireleri ferdî tadilât talebinde bulunamazlar. 
(Hükümetin 61 nci maddesi ifade sadeleştirilerek aynen). 
ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — 58 nci maddenin mevziî ve 

ferdî tadilât dışında kalan diğer bentlerindeki hallerde tadilât, 
ya mükellefin veya yoklama neticelerine göre vergi dairesinin 
talebi üzerine yapılır. 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir bina veya arazinin 
taksim veya ifraz edilmesi dolayısiyle yapılan tadilâtta, binanın 
gayrisâfi iradı ve arazinin kıymeti yeniden tahmin edilmeyip, 
vergide kayıtlı irat veya kıymet; müfrez parçalar arasında gay
risâfi iratlarına veya kıymetlerine göre, taksim olunur. 

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Ferdî tadilât neticeleri 
tadilât taleplerinin yapıldığı, mevziî tadilât neticeleri de, itiraz 
tetkiklerinin bittiği yılı takip eden malî yıldan itibaren uygulanır, 

Ferdî tadilât, talebin yapıldığı malî yıl içinde bitirilmezse. 
ilerde belli olacak matrahlara göre düzeltmeler yapılmak üzere, 
bina ve arazinin mevcut irat ve kıymetleri tarha esas tutulur. 

Bunlar dışındaki tadilâtta tadil neticeleri : 
1. Genel tahrirlerde mektum kalan bina ve arazi için genel 

tahririn yürürlüğe girdiği; 
2. Yeni inşaat için inşaatın hitam bulduğu ve kısmen kul-

( S. Sayısı : 175 ) 



)anılmaya başİanılmışsa her kısmın kullanılmasına başlandığı; 
3. Kullanış tarzı kısmen veya tamamen değişen binalar için 

bu değişikliğin vuku bulduğu; 
4. Muafiyeti sükut eden bina ve arazide muafiyetin sukut 

ettiği; 
5. Yanan, yıkılan ve sair sebeplerle tamamen veya kısmen 

harap olan binalarda ve ifraz ve taksim edilen bina ve arazide bu 
olayların vukubulduğu; 

6. Hal ve heyeti değişen arazide değişikliğin rastladığı; 
tarihi takip eden yıldan itibaren yürürlüğe konulur. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Takdir ve Tahrir Komisyonları 

Birinci Bölüm 
Takdir Komisyon 11 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Takdir Komisyonu, ma- Knrulut 
hallin en büyük malmemurunun veyahut tevkil edeceği memu
run başkanlığı altında ilgili vergi dairesinin yetkili bir memu
rundan ve seçilmiş üç üyeden kurulur, 

Takdir komisyonları daimî veya geçici olurlar. Daimî ko
misyonların nerelerde kurulacağını Maliye Bakanlığı tâyin eder 

Daimî komisyon bulunmıyan yerlerde takdir işleri geçici ko
misyonlar tarafından görülür. 

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Üyeler, tüccarlar için ti- üyehrm Wçitw 
caret odasınca diğer sanat ve meslek erbabı için bunlarm men
sup oldukları meslekî teşekküllerce kendi üyeleri arasından 
veya hariçten seçilir. Bu teşekküller. Takdir Komisyonu baş
kanının yazılı talebi üzerine en geç bir ay içinde üç asıl ve üç de 
yedek üye seçmeye mecburdurlar. Bu mecburiyet zamanmda 
yerine getirilmezse üyeler mahallin en büyük mülkiye âmiri ta
rafından seçilir. 

Komisyon toplantılarına mükellefin sanat veya meslek ba~ 
kmımdan bağlı veya ilgili olduğu teşekkülden, servet takdiri 
işlerinde ise yalnız ticaret odasından seçilen üye iştirak eder, 
Ticaret odası ve meslekî teşekkül bulunmıyan yerlerde bunlar 
tarafından seçilecek üyeler, yukarıki esaslar dairesinde beledi-
3reler tarafından seçilir. 

Komisyonlar kendilerine tahsis edilen dairede, yoksa, vergi 
dairesinde toplanır ve keyfiyet bir tutanakla tesbit olunur. 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Takdir Komisyonunun Komi&yonmı 
görevleri şunlardır : görevleri 

a) Yetkili makamlardan istenilen matrah ve servet takdir
lerini yapmak; 

b) Vergi kanunlarında yazılı fiyat, ücret veya sair matrah 

( S. «*yft : 178 ) . . . ^ 



~ im r 
Ve kıymetleri lakdir etmek (Ihı gibi lakdiHerde takdir kararına 
bağlanır). 

Takdir Komisyonu bu görevlerini yaparken takdir sebepleri 
bulunup bulunmadığını tetkik etmez. Yalnız hatalı gördüğü 
muamelelerde, ilgili vergi dairesini yazı ile ikaz etmeye mec
burdur. 

(Hükümetin 67 nci maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir). 

Komisyonun ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDU — Takdir Komisyonu 
yMihH 68 nci maddedeki görevleri dolayısiyle bu kanunda yazdı tetkik 

yetkisini haizdir. 
Servet takdiri ile görevli komisyonlar bilirkişiye müracaat 

edebilirler. Sınai ve edebî mülkiyet haklarını, imtiyazları, ma
denleri, mücevheratı, eski eserleri ve sanat eserlerini değerle
mede bilirkişiye müracaat etmek meburidir. 

nt)imm huği-M YETMİŞİNCİ MADDE — Mükellefin evvelce beyan ettiği 
bir matraha taallûk eden takdir işlerinde, takdir olunan matrah 
mükellefin beyanından düşük olamaz. 

(Hükümetin 69 ucu maddesi aynen). 

İkinci Bölüm 
Tahrir Komi uyan ti 

(inrer n lamıhıs YETMİŞ BİHİNCİ -MADDE — Binaların ve arazinin 
genel tahriri üçer kişilik «Tahrir Komisyonları» tarafından ya
pılır. Bu komsiyonlar valilerce tâyin olunan bir zatın başkan
lığı altında iki seçilmiş üyeden kurulur. 

Her ilçede, ilçenin büyüklüğüne ^on\ lüzumu kadar «Tahrir 
Komisyonu» ku rulur. 

Valiler, Tahrir' Komisyonlarına sıfat ve yetkilerini gösteren 
birer vesika verirler. Komisyonlar gittikleri yerde bu vesikayı 
gezilip görülecek bina veya arazinin mutasarrıflarına veya bun
ları işgal edenlere göstermeye mecburdurlar. 

(Hükümetin 70 nci maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir). 

VıjvUHn s^ihnesi YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Tahrir Komisyonlarının 
üyeleri aşağıdaki şekilde seçilir : 

1. Üyelerden biri tahriri .yapılacak ilçenin bağlı bulunduğu 
il genel meclisince genel meclis üyeleri dışında ilce halkından 
seçilir. 

57 nci maddede yazılı sebeplerle yapılacak tahrirlerde, il ge
nel meclisi toplantı halinde değilse, bu üyenin aynı suretle il 
daimî encümenince seçilmesi caizdir. 

2. Belediye sınırları içindeki yerlerin tahriri için ikinci 
üyeyi belediye meclisleri kendi üyeleri veya diğer hemşehrileri 
arasından seçer; 

3. Köylerde yapılan tahrirlerde koy ihtiyar meclisi tarafın
dan kendi üyesi arasından veya köy halkından seçileeek bir zat 
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ikinci üye olarak Tahrir Komisyonuna girer. 

Tahriı- Komisyonlarına girecek üyeler sayısınca ayrıca ve 
aynı usul dairesinde yedek üye de seçilir. 

İ l genel meclisleri ile belediye meclisleri asıl ve yedek üye
leri genel tahrir kararının ilânnulan itibaren en geç, bir ay 
içinde seçmeye ve bunların adlarım en büyük mülkiye memu
runa bildirmeye mecburdurlar. 

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Tahrir Komisyonları : y '<^ 
1. İradı veya kıymeti talimin edilecek binaları ve araziyi 

gezebilirler; 
2. Mükelleflerden -ve kiracılardan gayrimenkulun genel du

rumu, kullanış tarzı, kira veya hasılat miktarı ve talimine yarı-
yacak sair lüzumlu malûmatı üşüyebilirler; 

3. Lüzumlu gördükleri malûmatı, muhtar ve ihtiyar nıec-
- üsleri, ticaret ve ziraat odaları, belediyeler ve noterler gibi res

mî veya yarı resmî teşekküllerle hususi teşekküller ve şahıslar
dan istiyebilirler. 

Şu kadar ki, binaların gezilmesi sırasında komisyon başkan 
ve üyeleri ev halkının rahatsı/ edilmemesine dikkat etmeye 
mecburdurlar. 

Üçüncü Bölüm 
7 \ı dilit t Koni isi] o ulan 

YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Gerek binalarda, ge- w;m- «•* kımıl,<$ 
rek arazide tadilât üçer kişilik «Tadilat Komisyonları» tarafın 
dan yapılır. 

Bu komisyonla]', mahallin en büyük mülkiye memurunun 
vergi dairesi amiri olmryan varidat memurları arasından seçe
ceği bir başkan ile iki üyeden kurulur. 

Lüzum görülen yerlerde birden fazla Tadilat Komisyonu ku
rulması caizdir. 

(Hükümetin 73 ncü maddesi ifade sadelestirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir). 

YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Tadilât Komisyonuna gı- t*yelerin st-dim-si 
recek üyeler aşağıdaki şekilde seçili r : 

1. Belediye sınırları içinde bulunan yerler için: Üyelerden 
biri belediye meclisince kendi üyeleri arasından veya hariçten, 
diğeri bina veya arazinin bulunduğu rnalıallenin ihtiyar meclisi 
tarafından seçilir; 

2. Köylerde ihtiyar meclisince birisi ihtiyar meclisi üyeleri 
arasından, diğeri köy halkı arasından seçilecek iki kişi, 

Belediyeler, mahalle ve köy ihtiyar meclisleri, mahallin en 
büyük mülkiye memurunun yapacağı tebliğden itibaren en geç 
bir ay içinde Tadilât Komisyonuna girecek asli üyelerle yedek 
üyeleri seçmeye ve bunların adlarını en büyük mülkiye memu
runa bildirmeye mecburdurlar. 
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t*iki Y E T M İ Ş A L T I N C I MADDE — Tahrir Komisyonlarının 

haiz olduğu yetkileri Tadilât Komisyonları da haizdirler. 
(Hükümet in 75 nci maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 

aynen kabul edilmiştir) . 

Dördüncü Bölüm 
Müşterek Hükümler 

Komisyonlara «•- Y E T M İ Ş YEDİNCİ MADDE — Takdir, Tahrir ve Tadi-
seplecek üyelerde lât Komisyonlarına, memurların dışında, seçilecek kimselerde 
aranacak vasıflar aşağıdaki vasıflar aranız : 

1. İyi ahlâk sahibi olmak ve ikamet ettiği veya iş gördüğü 
muhit in emniyet ve itimadını kazanmış bulunmak; 

2. Kamu hizmetlerinden memnun olmamak ve medeni hak
lardan iskat edilmiş bulunmamak; 

3. Ağır hapis cezasına veya şeref ve haysiyeti muhil bir 
suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm edilmiş olmamak; 

4. Vergi kaçakçılığından dolayı cezalandırılmış olmamak; 
5. Takdir Komisyonlarına seçileceklerde ayrıca 30 yaşını 

bit irmiş olmak; 
6. Tahrir ve Tadilât Komisyonlarına seçileceklerde ayrıca 

mensup olduğu şehir veya kasabanın iktisadi şart lar ına ve em
lâk işlerinde vukufu olmak ve yirmi beş yaşını bitirmiş bulun
mak ; 

7. Arazi tahrirlerinde ayrıca çiftçi, olmak. 
Yemin Y E T M İ Ş S E K İ Z İ N C İ MADDE — Bu kısımda yazılı ko

misyonlara seçilen başkan ve üyeler şehir ve kasabalarda idare 
heyeti, köylerde ihtiyar meclisi huzurunda aşağıda yazılı şekilde 
yemin ederler : 

«Komisyonda çalıştığım müddet zarfında tanı mânasiyle vic
dan ve kanaat im icaplarına tâbi kalacağım, hiçbir sebep ve te
sir alt ında adaletten ve doğruluktan ayrılmıyacağma, gerek Dev
let gerek mükellef haklarını bir tutacağıma, takdir ve tahmin
lerde herhangi bir tarafa temayül suretiyle vazifemi kötüye 
kullanmıyacağnna namusum üzerine yemin ederim». 

NiM-p YETMÎŞ DOKUZUNCU MADDE — Bu kısnnda yazılı 
komisyonlar tam mürettepleri ile toplanır ve mutlak ekseriyetle 
karar verir. 

Reylerin eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf tercih 
olunur. 

(Hükümetin 78 nci maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir). 

Demn S E K S E N İ N C İ MADDE — Komisyon toplantılarında her
hangi bir sebeple olursa olsun bulunamıyacağı anlaşılan üyenin 
yerine yedek üye davet olunur. 

Müntehap üyelerden, mücbir bir sebebe dayanmaksızın, üç 
mütaakıp toplantıya gelmiyenler istifa etmiş sayılarak yerle-
nm yedek üye asil üye olarak getirilir. 
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Mücbir sebep veya mezuniyetle devam edemiyeeek olan asli 

üyeye yedek üye vekâlet eder. 
Tahrir Komisyonunun başkanı hastalık gibi mücbir bir se

beple veya mezuniyetle görevine devam edemiyeeek olursa, il 
genel meclisince seçilen üye başkana vkâlet eder. 

(Hükümetin 79 ncu maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir). 

SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Tahrir Komisyonları baş
kan ve üyelerinin görevleri genel tahrir bitinciye kadar devam 
eder. 

Takdir ve Tadilât Komisyonlarına seçilenlerin müddeti 3 
yıldır; müddeti dolanların yeniden seçilmesi caizdir. 

(Hükümetin 80 nci maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir). 

SEKSEN iKlNCÎ MADDE — Takdir, Tahrir ve Tadilât 
Komisyonlarının seçilen üyelerine komisyondaki görevleri dola-
yısiyle yapılacak ödemelerin miktarı, mahallî defterdarlıkça tek
lif ve Maliye Bakanlığı tarafmdan tâyin olunur. 

Görev müddeti 

Ücretler 

TebUğ esasları 

BEŞÎNCÎ KISIM 
Tebliğler 

Birinci Bölüm 
Tebliğ esasları ve muhataplar 

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Tahakkuk fişinden gayri, 
vergilendirme ile ilgili ölüp hüküm ifade eden bilûmum vesika
lar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta va-
sıtasiyle ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmiyenlere 
ilân yolu ile tebliğ edilir. 

Şu kadarki, ilgilinin kabul etmesi şartiyle, tebliğin ilgili 
daire veya komisyonda yapılması caizdr. 

SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Tebliğ mükelleflere, 
bunların kanuni temsilcilerine, vekillerine veya vergi suçlula
rına yapılır. 

Tüzel kişilere yapılacak tebliğ, bunların başkan, müdür 
veya kanuni temsilcilerine yapılır. Tüzel kişilerin müteaddit mü
dür veya temsilcisi varsa tebliğin bunlardan birine yapılması 
caizdir. 

SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Mükellef yerine geçen Veli, vasi ve kay 
veli, vasi veya kayyum gibi vergi sorumlusu birden fazla olursa, yumlara tebliğ 
tebliğ bunlardan yalnız birine yapılabilir. 

Şayet tebliğin mevzuu olan işe ayrı bir vasi veya kayyum 
bakmakta ise, tebliğ bunlara yapılır. 

(Hükümetin 84 ncü maddesi ifade sadeleştirilerek aynen). 

Tebliğ yapüacak 
kimseler 
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Vcmtah tebliğ SEKSEN ALTINCI MADDE — Kara, demz ve hava eratı

na yapılacak tebliğler kıta komutanı veya müessese âmiri gibi en 
yakın mafevka yapılır. 

Ticaret gemilerinin tayfa ve müstahdemlerine yapılacak teb
liğler o geminin süvarisine ve süvari bulunmadığı takdirde nö
bette bulunan en büyük âmire yapılır. 

Okul hastane, ceza evi gibi genel müesseselerde bulunanlara 
yapılacak tebliğler bu müesseseleri idare edenlere yapılır. 

(Hükümetin 85 nci maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir). 

Yabmta memle- SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Yabancı bir mmlekette 
kette bulunanlara bulunanlara yapılacak tebliğ oradaki Türk konsolosu veya si-

tebliğ yasi memuru vasıtasiyle yapılır. 
Bu hükmün yabancı tâbiiyetteki kişilere uygulanması, o mem

leket mevzuatının buna aykırı olmamasına veya iki Devlet ara
sında mütekabiliyet esasına dayanan bir anlaşmanın bulunması
na bağlıdır. 

Yabancı bir memlekette resmî bir görev ile bulunan Türk 
memurlarına tebliğ. Dışişleri Bakanlığı vasıtasiyle yapılır. 

Kamu idare ve mü- SEKSEN SEKÎZİNCÎ MADDE — Kamu idare ve mües-
e * sotelerine- tebliğ senelerine yapılacak tebliğ, bu idare ve müesseselerin en büyük 

âmirlerine veya bunların muavinlerine yapılır. 
(Hükümetin 87 nci maddesi ifade sadeleştirilerek aynen). 

İkinci Bolüm 
Posta ile tebliğ usulü 

Kctpah zarf esa*ı SEKSEN DOKUZUNCU MADD1Ş — Posta ile tebliğde 
tebliğ edilecek vesika kapalı bir zarf iyinde postaya verilir. Bu
nun için, şekilleri Maliye Bakanlığınca tesbit edilen özel zarflar 
kullanılır. 

(Hükümetin 88 nci maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir). 

Bilinen adreslen DOKSANINCI MADDE —- Bilinen adrese gönderilen mek-
tebliğ tuplar Posta İdaresince muhatabına teslim edildiği tarihte teb

liğ edilmiş sayılır. 
Büinen adresler DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Bu kanuna göre bili

nen adresler şunlardır : 
1. Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen adresler; 
2. Adres değişikliğinde bildirilen adresler; 
.*>. îşi bırakmada bildirilen adresler; 
4. Vergi beyannamelerinde bildirilen adresler; 
5. Yoklama fişinde tesbit edilen adresler; 
6. İtiraz ve temyiz dilekçelerinde ve cevaplarında gösteri

len adresler; 
7. Yetkili meni urlar tarafından bir tutanakla tesbit edilen 

adresler (İlgilinin tutanakta imzası bulunmak şartiyle); 
8. Bina ve Arazi Vergilerinde komisyonlarca tahrir vara-
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kalanııda tesbit edilen adresler; 

Mektupların gönderilmesinde bu adreslerden tarih itibariyle 
tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu ma
kamca tesbit edilmiş olanı nazara alınır. 

(Hükümetin 90 nci maddesi ifade sade [eştirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir). 

DOKSAN İKİNCİ MADDE — Tebliğ olunacak evrakı Tebliğ evrakım» 
muhtevi zarf Posta İdaresince muhatabına verilir ve keyfiyet testimi 
muhatap ile Posta memuru tarafından taahhüt ilmühaberine 
tarih ve imza konulmak suretiyle tesbit olunur. 

Muhatabın zarf üzerinde yazılı adresini değiştirmesinden 
dolayı bulunamamış olması halinde Posta memuru dunımu zarf 
üzerine yazar ve mektup Posta İdaresince derhal tebliği yaptı
ran daireye geri gönderilir. 

Üçüncü Bölüm 
tlân yolv ile tebliğ usulü 

DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE - Aşağıda yazılı hallerde Tebliğin Hânla y#-
tebliğ ilân yolu ile yapılır : pûacafa haller 

1. Muhatabın adresi hiç bilinmezse; 
2. Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olur \e 

bu yüzden gönderilmiş olan mektup geri gelirse; 
3. Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına 

ini kân bulunmazsa; 
4. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına 

imkân bulunmazsa. 
DOKSAN DÖRDNCÜ MADDE tlân aşağıda yazılı şe- Tebliğde üâv şekli 

kilde yapılır : 
1. İlân, o mahalde çıkan bir veya daha fazla gazetede neş

rolunur. Gazete çıkmıvan yerlerde mutat vasıtalarla yapılır; 
2. İlân yazısı tebliğ yapan dairenin ilân koymaya mahsus 

mahalline asılır ve bir sureti mükellefin bilinen son adresinin 
bağlı olduğu muhtarlığa gönderilir. 

3. İstanbul dışındaki yerlerde ilânen yapılan tebliğin ko 
nusu 5 000 lirayı aşan bir vergiye veya vergi cezasına taallûk 
ettiği takdirde, ilân ayrıca Ankara ve İstanbul'da çıkan birer 
gazetede neşredilir. 

Tebliğ olunacak evrakın örnekleri yabancı memlekette bu
lunan mükellefin bilinen adresine ayrıca posta ile gönderilir. 

DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — İlânlarda tebliğin taal- tlâ*m muhteviyat* 
lûk ettiği vergiler gösterilmek suretiyle adları (Tüzel kişilerde 
unvanları) yazılı muhataplara aşağıdaki hususlar ihtar olunur : 

1. İlân tarihinden itibaren bir ay içinde ilânı yapan maka
ma bizzat müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya 
telgrafla açık adreslerini bildirmeleri; 

2. Kendilerine müddetle kayıtlı resmî tebliğ yapılacağı. 
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tlânm neticeleri DOKSAN ALTINCI MADDE — îlân üzerine bizzat mü

racaat edenlere yerinde, adres bildirenlere ise posta ile tebliğ 
yapılır. 

Posta ile yapılan bu tebliğ hakkında da 90 ncı madde hükmü 
cari olur. 

î lân tarihinden itibaren bir ay içinde ne vergi dairesine mü
racaat yapmış ve ne de adresini bildirmemiş olanlara bir ayın 
sonunda tebliğ yapılmış sayılır. 

Dördüncü Bölüm 
Tebliğlere ait türlü hükümler 

Memur vasıtasiyle DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Posta ile tebliğ yapıl-
tebUğ ması müşkül veya faydasız görülen hal ve yerlerde veyahut özel 

veya acele hallerde, Maliye Bakanlığı tebliğleri posta yerine 
memur vasıtasiyle yaptırmaya yetkilidir. 

Bu takdirde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun (123 
ncü maddesi hariç olmak üzere) lebliğlere ait hükümler uy
gulanır. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 123 ncü maddesine 
temas eden hallerde tebliğ ilân yolu ile yapılır. 

(Hükümetin 96 ncı maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir). 

Hatah tebliğler DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE - Tebliğ olunan vesika
lar, esasa müessir olmıyan şekil hatalarından dolayı hukuki kıy
metlerini kaybetmezler; yalnız vergi ihbarı ile alâkalı vesika
larda mükellefin adının, verginin nev'i veya miktarının, iti
raz veya temyiz müddetlerinin hiç yazılmamış olması veyahut 
bu vesikaların görevli bir makam tarafından tanzim edilmemiş 
bulunması vesikayı hükümsüz kılar. 

Tebliğ yerine geçen DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Vergi kanunlarında 
muameleler verginin tarhına bağlı olarak tebliğ yerine geçen muameleler 

hakkındaki hükümler mahfuzdur. 

ALTINCI KISIM 
Vergi alacağının kalkması 

Birinci Bölüm 
ödeme 

Verginin ödeneceği YÜZÜNCÜ MADDE — Vergi borcu, mükellefin bu bakım-
daire dan bağlı olduğu vergi dairesine ödenir. 

Mükellef vergi borcunu vergi dairesinin bulunduğu belediye 
sınırlarının dışındaki vergi dairelerine de yatırabilir. Bu tak
dirde ödemenin hangi vergi dairesi hesabına yapıldığının bildi
rilmesi şarttır. 

(Hükümetin 99 ncu maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir). 

(S, Sayısı : 1.75) 
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YÜZ BİRİNCİ MADDE — Vergi kanunlarında gösterilen ödem* tamam 

müddetler içinde ödenir. 
ödeme müddetinin son günü vergjnin vâdesi tarihidir. 
500 den fazla mükellefi olan vergi dairelerine para yatırmak 

bakımından mükelleflere, vâdenin bitmesini takibeden tarihten 
itibaren 15 gün içinde gün tâyin etmeye Maliye Bakanlığı yet
kilidir. 

Bu suretle tâyin edilen günler verginin vâdesi yerine geçer 
YÜZ İKİNCİ MADDE — 1. İkmalen veya re 'sen tarholunan ö*el ödeme zaman* 

vergiler taksit zamanlarından evvel tahakkuk etmişse taksit to« 
müddetleri içinde; taksit müddetleri kısmen veya tamamen geç
tikten sonra tahakkuk etmişse; geçmiş takistler, tahakkuk ta
rihinden itibaren bir ay içinde ödenir. 

2. Mükellefiyetten çıkma dolayısiyle beyan üzerinden tarho
lunan vergiler, beyanname verme müddetleri içinde ödenir. 

Mükellefin, vâdeleri mezkûr müddetten sonra gelen vergi
leri de aynı müddet içinde alınır. 

Mükellefiyetten çıkanların ikmalen veya re'sen tarholunan ver
gileri, tahakkuk tarihinden itibaren bu ay içinde tahsil olunur. 

Bu bentte yazılı tahsil müddetleri, 377 nci maddede sayılan 
teminat gösterildiği takdirde, vergi kanuniyle belli taksit za
manına kadar ve taksit zamanı geçmiş ise üç ay uzatılır. 

îkinci Bölüm 
Zamanaşımı ve terkin 

YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE - Zamanaşımı, müddet geçmesi 
suretiyle vergi alacağının kalkmasıdır. 

Zamanaşımı, mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olma
dığına bakılmaksızın hüküm ifade eder. 

Zamanaşımından sonra mükelleften vergi aranamaz. Mü
kellefin yapacağı vergi ödemeleri kabul olunmaz. 

(Hükümetin 102 nci maddesi aynen). 
YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Vergi alacağının doğduğu 

takvim yılını takip eden yıldan itibaren üç yıl ve kaçakçılık ha
linde beş yıl içinde tarh ve tebliğ ediîmiyen vergiler zamanaşı
mına uğrar. 

YÜZ BEŞİNCİ MADDE — Yangın, yer sarsıntısı, yer 
kayması, su basması, kuraklık, don, muzır hayvan ve haşerat 
istilâsı ve bunlara benziyen âfetler yüzünden varlıklarının veya 
mahsûllerinin en az üçte birini kaybeden mükelleflerin, bu âfet
lerin zarar verdiği gelir kaynaklarına taallûk eden vergi borç
ları ve vergi cezaları, Bakanlar Kurulu kararı ile kısmen veya 
tamamen terkin olunur. 

Zarar derecesini ve taallûk ettiği gelir 'kaynağını mahallî 
idare heyetleri yaptıracağı tahkikat üzerine tesbit eder. 

Zamanaştmtmn 
mahiyeti 

Zamanaşi) 
müddetleri 

Verginin terkim 

{ 8. Sayısı : 175 ) 



Vergi hatam 

Hesap hataları 

Vergilendirme 
hatalar* 

Hataların meydana 
eıkünlmas-ı 

Düzeltme yetkisi ve 
reddiyat 

140 
Üçüncü Bölüm 

Vergi hatalarını düzeltme 
YÜZ ALTINCI MADDE — Yergi hatası, vergiye müteal

lik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden 
haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır. 

(Hükümetin 105 ııei maddesi aynen). 
YÜZ YEDİNCİ MADDE — Hesap hataları şunlardır : 
1. Matrah hataları: Beyanname, tahakkuk fişi, ihbarname, 

karar ve saire gibi vergilendirme ile alâkalı vesikalarda matraha 
ait rakamların ve tenzillerin eksik veya fazla gösterilmiş veya 
hesaplanmış olmasıdır; 

2. Yergi miktarında hatalar : Vergi nispet ve tarifelerinin 
yanlış uygulanması, vergilendirme ile ilgili vesikalarda vergi
nin eksik veya fazla hesaplanmış veva gösterilmiş olmasıdır; 

3. Verginin mükerrer olması : Aynı vergi kanununun uy
gulanmasında belli bir vergilendirme devresi için aynı matrah 
üzerinden bir defadan fazla vergi istenmesi veya alınmasıdır. 

YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — Vergilendirme hataları 
şunlardır : 

L Mükellefin şahsında hata : Biı verginin asıl borçlusu 
yerine başka bir kişiden islenmesi veya alınmasıdır; 

2. Mükellefiyetle hata : Açık olarak vergiye tâbi olmıyan 
veya vergiden muaf bulunan kimselerden vergi istenmesi veya 
alınmasıdır; 

3. Mevzuda hata : Açık olarak vergiye tabi bıılunmıyarı 
veya vergiden istisna edilmiş t hm madde veya kıymetler üze
rinden vergi hesaplanmalıdır; 

4. Vergilendirme veya muaf iye! devresinde hata : Aranan 
verginin taalluk ettiği vergilendirme devresinin yanlış gösteril
miş veya müddet itibariyle eksik veya fazla hesaplanmış ol
masıdır. 

YÜZ DOKUZUNCU MADDK - - Vergi hataları şu yol
larla meydana çıkarılabilir' : 

1. İlgili memurun hatayı bulması veya görmesi ile; 
2. Üst memurların yaptıkları tetkikler neticesinde hatanın 

görülmesi ile; 
3. Hatanın teftiş sırasında meydana çıkarılması ile; 
4. Hatanın hesap tetkiki sırasında meydana çıkarılması ile; 
5. Mükellefin müracaatı ile; 
(Hükümetin 108 nei maddesi aynen ). 
YÜZ ONUNCU MADDE — Vergi hatalarının düzeltilme

sine, ilgili vergi dairesi âmiri karar verir. 
Bu hatalar düzeltme fişine dayanılarak düzeltilir. Hatanın 

mükellef aleyhine yapılmış olması halinde, fazla vergi aynı fişe 
dayanılarak terkin ve tahsil olunmuş ise mükellefe reddolunur. 
Düzeltme fişinin bir nüshası, reddedilecek miktarla müracaat 
edeceği muhasebe ve müracaat müddeti zikredilmek suretiyle 

( KS. Sayısı : 175 ) 
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mükellefe tebliğ edilir. Mükellef tebliğ tarihinden itibaren bir 
yıl içinde parasını geri almak üzere müracaat etmediği takdirde 
hakkı sakıt olur. 

Rc'ttett düzeltme 

Düzeltme talebi 

Düzeltme talebinnt 
tetkiki 

YÜZ ON BİRİNCİ MADDE — İdarece tereddüt ediimi-
yen açık ve mutlak vergi hataları re'sen düzeltilir. Kendi aleyh
lerine düzeltme yapılan kimselerin düzeltmeye itiraz etmek hak
ları mahfuzdur. 

(Hükümetin 110 ucu maddesi aynen ). 
YÜZ ON İKİNCİ MADDE — Vergi muamelelerinde ki ha

taların düzeltilmesini mükellefler yazı ile istiyebilirler. 
Düzeltme talepleri 358 ııci maddede yazılı itiraz dilekçeleri 

şeklinde tanzim olunur ve vergi dairesine verilir. 
Bunların posta ile taahhütlü olarak gönderilmesi caizdir. 
YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Vergi dairesi düzeltme ta

lebini, kendi mütalâasını da ilâve ederek, düzeltme merciine 
gönderir. 

Düzeltme mercii talebi yerinde gördüğü takdirde, düzeltme
nin yapılmasını emreder; yerinde görmediği takdirde, keyfiyet 
düzeltmeyi istiyene yazı ile tebliğ olunur. 

Düzeltme taleplerinin müracaattan itibaren bir ay içinde 
tetkik olunarak karara bağlanması ve neticenin talepte bulunana 
bu müddet içinde tebliğ olunması lazımdır. 

İtiraz müddeti içinde düzeltme talebinde bulunanların bu ta
lepleri reddolunduğu takdirde düzeltme talebi itiraz dilekçesi ye
rine geçer. 

Bu takdirde itiraz hükümleri uygulanıl*. 
(Hükümetin 112 nci maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 

aynen kabul edilmiştir). 
YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — İtiraz müddeti geçtik

ten sonra yaptıkları düzeltme talepleri reddolunaıılar şikâyet 
yolu ile Maliye Bakanlığına müracaat edebilirler. 

YÜZ ON BEŞİNCİ MADDE — İtiraz veya Temyiz Komis- Düzeltmenin şümm 
yonlarından geçmiş olan muamelelerde vergi hataları bulun
duğu takdirde, bu hatalar, komisyon kararları kesinleşmiş olsa 
bile, evvelki maddelerde yazılı usul dairesinde düzeltilebilir. Şu 
kadar ki, düzeltmenin yapılabilmesi için hatalar hakkında sözü 
geçen komisvonlar tarafından bir karar verilmemiş olması şart
tır. 

(Hükümetin 114 neü maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 
aynen). 

YÜZ ON ALTİNCİ MADDE — 104 neü maddede yazılı za
manaşımı dolduktan sonra meydana edvardan vergi hataları dü
zeltilemez. Şu kadar ki, zamanaşımı süresinin son yılı içinde 
tarhedileıı vergilerde düzeltme zamanaşımı, hatanın vukuu ta
rihinden itibaren bir yıldan aşağı olamaz. 

Şikâyet yolyt ile 
müracaat 

Düzeltmede zammı 
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YEDÎNCÎ KISIM 
Yoklama ve Tetkik 

Yoklamaya yetki-
Uler 

Birinci Bölüm 
Yoklama 

Maksat YÜZ ON YEDÎNCÎ MADDE -- Yoklamadan maksat; mü
kellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları ve mevzuları 
araştırmak ve tesbit etmektir. 

(Hükümetin 116 ncı maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir). 

YÜZ ON SEKÎZÎNCÎ MADDE — Yoklama : 
1. Vergi dairesi âmirleri; 
2. Yoklama memurları; 
3. Yetkili makamlar tarafından yoklama işi ile görevlendi

rilenler; 
4. Vergi tetkikma yetkili olanlar-, 
Tarafından yapılır. 
(Hükümetin 117 nci maddesi aynen). 
YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Yoklama yapanların 

elinde yoklama yetkilerini gösteren resmî bir vesika bulunur. 
Yoklamacılar yoklama yaparken bu vesikayı, kendilerinden 

sorulmasa bile, nezdrnde yoklama yapılan kimseye gösterirler. 
Toplu yoklamalarda kolbaşının vesikayı ibraz etmesi kâfidir. 
YÜZ YÎRMÎNCÎ MADDE — Yoklama her zaman yapıla

bilir. 
Yoklamanın ne zaman yapılacağı ilgiliye haber verilmez. 
Hayvanlar Vergisi Kanununun yoklama, kayıt ve nakil hak

kındaki hükümleri mahfuzdur. 
Yoklama fifi YÜZ YÎRMÎ BÎRÎNCÎ MADDE — Yoklama neticeleri tu

tanak mahiyetinde olan «Yoklama fişine» geçirilir. 
Bu fişler yoklama yerinde iki nüsha tanzim olunarak tarih-

lenir, bulunursa kendisine veya yetkili adamına imza ettirilir; 
bunlar bulunmaz veya imzadan çekinirlerse keyfiyet fişe yazılır 
ve yoklama fişi polis, jandarma, muhtar veya ihtiyar meclisi 
üyelerinden birine imzalatılır. 

YÜZ YÎRMÎ ÎKÎNCÎ MADDE - Yoklama fişlerinin bi
rinci nüshası yoklaması yapılan şahıs veya yetkili adamına bı
rakılır. Bunlar bulunmazsa bilinen adresine 7 gün içinde posta 
ile gönderilir. 

Vergi karnesi alanlar hakkında yapılan yoklamalar ayrıca 
bu karneye işaret olunur. 

Yoklama fişlerinin ikinci nüshaları vergi dairesine tevdi 
olunur. 

Toplu yokUma YÜZ YÎRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Vergi uygulamaları
nın gerektirdiği hallerde münferit fiş yerine yoklama cetvelleri-

Hüviyet ibrazt 
mecburiyeti 

Yoklama »amam 

Yoklama neticeleri
nin bildirilmesi 
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nİn kullanılması T« neticelerin toplu olarak bu cetrellerde gös
terilmesi caizdir. 

Yoklama cetvellerinin kullanılacağı halleri Maliye Bakanlığı 
tâyin eder. 

Yoklama cetveli kullanılan hallerde ihtilaflı olaylar yoklama 
fişi mahiyetinde ayrı bir tutanakla tesbit olunur. 

(Hükümetin 122 nci maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir). 

İkinci Bölüm 
Vergi Tetkikleri 

YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Vergi tetkikmdan Maksat 
maksat; defter ve hesaba dayanılarak ödenmesi lâzımgelen ver
gilerin doğruluğunu araştırmak, tesbit etmek ve sağlamaktır. 

(Hükümetin 123 ncü maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir). 

YÜZ YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Vergi tetkiki; hesap Tetkika yetkililer • 
uzmanları, mahallin en büyük mal memuru, kontrol memurları 
veya vergi dairelerinin âmirleri tarafından yapılır. 

Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü yerlerde vergi tetkiklerini 
yalnız hesap uzmanlarma yaptırabilir. 

Maliye müfettişleri, Maliye müfettiş muavinleri ve gelir kon
trolörleri her hal ve takdirde vergi tetkiki yetkisini haizdirler. 

(Hükümetin 124 ncü maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir). 

YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE — Vergi tetkiki yapanlar Hüvmt ibran 
yanlarında memuriyet sıfatlarını ve tetkik yetkisini gösteren 
resmî bir vesika bulundururlar ve gittikleri yerde işe başlama
dan evvel bu- vesikayı ilgililere gösterirler. 

YÜZ YİRMİ YEDİNCİ Mx\DDE — Bu kanuna veya diğer Tetkike tâbi olanlar 
kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları mu
hafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler 
vergi tetkiklerine tabidirler. 

(Hükümetin 126 ncı maddesi aynen). 
YÜZ YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Vergi tetkikinin ne Tetkik zammı 

zaman yapılacağının evvelden haber verilmesi mecburi değildir. 
Tetkik, tahakkuk zamanaşımı müddeti içinde her zaman ya

pılabilir. 
(Hükünıetüı 127 nci maddesi aynen). 
YÜZ YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Vergi tetkikleri. Yerinde tetkik 

esas itibariyle tetkika tâbi olanın iş yerinde yapılır. 
iş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terkedilmesi gibi za

ruri sebeplerle tetkikm yerinde yapılması imkânsız olur veya mü
kellef ve vergi sorumluları isterlerse tetkik dairede yapılabilir. 

Bu takdirde tetkika tâbi olanın lüzumlu defter ve vesikalarını 
daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak istenilir. 
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Tetkikte riayet olu
nacak esaslar 

Tetkik tutanakları 

Tetkikin dairede yapılması halinde istenilen defter veya vesi
kaları tâyin edilen zamanda mazeretsiz olarak getirmiyenler, 
bunları ibraz etmemiş sayılırlar. Haklı bir mazeret gösteren
lere, defter ve vesikalarını daireye getirmeleri için münasip bir 
mühlet verilir. 

YÜZ OTUZUNCU MADDE — Vergi tetkiki yapanlar, yap
tıkları tetkikler sırasında aşağıdaki esaslara riayet etmeye mec
burdurlar : 

1. Tetkika tâbi olana, bunun mevzuunu işe başlamadan 
evvel açık olarak izah ederler; 

2. Nezdinde tetkik yapılanın muvafakati olmadıkça resmî 
çalışma saatleri dışında tetkik yapamazlar veya buna devam 
edemezler (Tutanak düzenlenmesi ve tetkik ile ilgili emniyet 
tedbirlerinin alınması bu hükmün dışındadır. Ancak bu gibi ted
birler, tetkiklerin yapıldığı yerdeki faaliyeti sekteye uğratma-
malıdır); 

3. Tetkik bitince, bunun yapıldığını gösteren bir vesikayı 
nezdinde yapılana verilir. 

YÜZ OTUZ BİRİNCİ MADDE — Tetkik esnasında lüzum gö
rülen hallerde, vergilendirme ile ilgili olaylar ve hesap durum
ları ayrıca tutanaklar ile tesbit ve tevsik olunabilir, ilgililerin 
itiraz ve mülâhazaları varsa bunlar da tutanağa geçirilir. Bu su
retle düzenlenen tutanaklarm birer nüshasmm mükellefe veya 
nezdinde tetkik yapılan kimseye bırakılması mecburidir, 

Arama yapılabilecek 
haller 

Aramada bulunan 
defter ve vesikalar 

Üçüncü Bölüm 
Arama 

YÜZ OTUZ İKİNCİ MADDE — ihbar suretiyle veya ya
pılan tetkikler dolayısiyle, bir mükellefin vergi kaçırdığına de
lâlet eden emareler bulunursa, bu mükellef veya kaçakçılıkla 
ilgisi görülen diğer şahıslar nezdinde ve bunların üzerinde arama 
yapılabilir. 

Aramanın yapılabilmesi için : 
1. Vergi tetkiki yapma ya yetkili oJ anların buna lüzum gös

termesi ve gerekçeli bir yazı ile arama kararı vermeye yetki] i 
sulh yargıcmdan bunu istemesi; 

2. Sulh yargıcının istenilen yerlerde arama yapılma sına ka
rar vermesi; 
şarttır. 

YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Aramada bulunan ve 
tetkikma lüzum görülen defter ve vesikalar müfredatlı olarak bir 
tutanakla tesbit olunur. 

Vesikaların dosya ve dosya içinde sayı itibariyle tesbit olun 
ması müfredatlı tesbit demektir. 

Arama kararında açıkça yazılmasa bile, aramada bulunan ve 
tetkikma lüzum görülen defter ve vesikalar aramyı yapan me
mur tarafından alınıp daireye götürülebilir ve tetkik olunabilir'. 
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feıı takdirde müfredatla tutanağın bir örneği defter ve vesika
ların sahibine veya adamına verilir. 

Bu suretle alman defter ve vesikalarm iyi saklanması şarttır. 
Defterlerin iyi saklanmamasından doğacak zararı idare taz

mine mecburdur. 
YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Arama yapılan hal- Tetkikte usul 

lerde tetkik çabukça ve her işten önce yapılır. 
Tetkik sırasında vergi ile ilgisi olmıyan şahsi ve özel mek

tup ve diğer evrak makbuz mukabilinde sahiplerine geri verilir. 
Mükellef, ilgili memurun huzuriyle, bu defterler ve vesika

lar üzerinde tetkikler yapmaya ve bunlardan suret ve kayıtlar 
çıkarmaya yetkilidir. 

YÜZ OTUZ BEŞÎNCÎ MADDE — Arama neticesinde alı- Tetkihn bitmesi 
nan defter ve vesikalar üzerindeki tetkikler en geç üç ay içinde 
bitirilerek sahibine bir tutanakla geri verilir. 

Tetkikatın muhik sebeplere binaen üç ay içinde bitirilme
sine imkân olmıyan hallerde sulh yargıcının vereceği karar üze
rine bu müddet uzatılabilir. 

Defter ve vesikaların tetkiki sırasında kanuna aykırı görülen 
olaylar ve hesap durumları tutanakla tesbit olunur. Mükellef 
bu tutanakları imzadan çekindiği takdirde, bahis mevzuu olay
ları ve hesap durumlarını ihtiva eden defter veya vesikalar ara
manın mevzuu ile ilgili vergi ve cezalar* kesinleşinceye kadar 
kendisine geri verilmez. 

YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Arama neticesinde bu- Sorumsutluk. 
lunan defter ve vesikaların muhafaza altına alınması sebebiyle 
mükellefin : 

a) Müddetle kayıtlı ödevleri hakkında 15 nci madde hükmü 
uygulanır; 

b) 208 nci madde gereğince yapılamıyan kayıtlar, defter
lerin geri verilmesinden sonra idare ile mükellef arasında ka
rarlaştırılan münasip bir müddet zarfında ikmal edilir; uyuşula-
maz ise mükellefin bağlı olduğu meslekî teşekkül, yoksa bele
diye encümeni bu müddeti tâyin eder. 

YÜZ OTUZ YEDlNCÎ MADDE — Bu bölümde açıkça Genel hükümlerin 
yazılı olmıyan hallerde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun uygulanması 
aramaya taallûk eden hükümleri uygulanır. 

(Hükümetin 136 nci maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir). 

Dördüncü Bölüm 
Bilgi Toplama 

YÜZ OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Kamu idare ve mü
esseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan 
diğer gerçek ve tüzel kişiler Maliye Bakanlığının veya vergi tet
kiki yapmaya yetkili olanların istiyecekleri bilgileri vermeye 
mecburdurlar. 

Bilgi verme 

( a Sayısı : 1751 
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Bilgiler yazı veya sözle istenilir. Sözle istenilen bilgileri 

vermiyenlere keyfiyet yazı ile* tekit ve cevap vermeleri için ken
dilerine münasip bir mühlet tâyin olunur. 

Diplomat imtiyazlarından faydalanan yabancı devlet memur
ları bilgi verme mecburiyetine tâbi olamazlar. 

(Hükümetin 137 nci maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir). 

öev&mh bilgi YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Aşağıda yazılı 
vermı daire ve müesseseler kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri 

muayyen fasılalarla devamlı olarak yazı ile vermeye mecbur
durlar. 

1. Resmî daireler (Genel, katma, özel bütçeli daire ve mü
esseselerle belediyeler); 

2. Kamu müesseseleri (Ticaret odaları meslekî teşekküller, 
birlikler gibi); 

3. Bankalar ve sigorta şirketleri; 
4. Noterler (Doğrudan doğruya vergi ile ilgili olan bilgiler). 

ölüm vakalarım ve YÜZ KIRKINCI MADDE — Aşağıda yazılı resmî makam-
iutikalleri bildirm? larla gerçek ve tüzel kişiler, bir ay zarfında muttali oldukları 

ölüm vakaları ile intikalleri ertesi ayın 15 nci günü akşamına 
kadar vergi dairesine yazı ile bildirmeye mecburdurlar. 

1. Sulh yargıçlar], icra, nüfus ve tapu memurları; 
2. Yabancı memleketlerdeki Türk konsolosları veya konso

losluk görevini yapanlar (Memur oldukları yerde Ölen Türk te
baasının soyadı, adı ve sıfatları ile Türkiye'deki ikametgâhları
nı Maliye Bakanlığına bildirirler); 

3. Mahalle ve köy muhtarları (Kendi mahalle veya köyle
rinde ölenleri bildirirler); 

4. Banka, bankerler ve şirketler ile emanet kabul eden 
gerçek ve tüzel kişiler (Mevduat, şirket hissesi, emanet para ve 
eşya veya sair suretle alacak sahiplerinden birinin ölümü ha
linde, ölenin soyadını, adını, alacağının nev'ini ve miktarını bil
dirirler). 

Büvi vermekten YÜZ KIRK BİRİNCİ MADDE — Kendilerinden bilgi is-
imtiua edememek tenilen gerçek ve tüzelkişiler, özel kanunlarda yazılı mahremiyet 

hükümlerini ileri sürerek, bilgi vermekten imtina edemezler. 
Ancak : 

1. Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin muhabereler hak
kında tutmaya mecbur olduğu mahremiyet mahfuzdur; 

2. Hâkimlerden, diş hekimlermden, dişçilerden, ebelerden 
ve Sağlık memurlarından hastaların hastalıklarının nev'ine mü-
taallik bilgiler istenemez. 

3. Avukatlardan ve dâva vekillerinden kendilerine tevdi 
olunan veya görevleri dolayısiyle muttali oldukları ahval ve hu
susların bildirilmesi istenemez; şu kadar ki, bu yasak müekkil 
adlariyle vekâlet ücretlerine ve masraflarına şâmil değildir; 

4. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 88 nci maddesi ge
reğince gösterilmesi veya teslimi caiz olmıyan evrakın muit-

.(& Sayı» : 171): 
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teviyatı hakkında bilgi istenemez. Şu kadar ki, doğrudan doğ
ruya vergi ile ilgili olmak üzere, bu gibi evraka müsteniden do
ğan borçların miktarlarına ve alacaklıların adlarına ait bilgiler 
istenebilir. 

YÜZ KIRK ÎKÎNCÎ MADDE — 140 nci maddedekiler hariç 
olmak üzere, bu bölümde yazılı kaynaklardan toplanacak bilgi
ler istihbarat arşivlerinde gizli olarak saklamr. 

Bu arşivlerden kimlerin ve ne suretle faydalanabileceği Ma
liye Bakanlığınca tesbit olunur. 

İstihbarat arşivi 

İKİNCİ KİTAP 
Mükellefin ödevleri 

BÎRÎNCI KISIM 
Bildirmeler 

Birinci Bölüm 
tşe Başlama 

YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Aşağıda yazılı mükel
leflerden işe başlıyanlar keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye 
mecburdurlar : 

1. Tüccar ve esnaf; 
2. Serbest meslek erbabı; 
3. özel okul, hastane ve benzeri yerleri işletenler; 
Gezici esnafın vergi karnesi almak için müracaatı, işe başla

mayı bildirme yerine geçer. 
YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Tüccar ve esnaf için, 

aşağıdaki hallerden her hangi biri «tşe başlamayı» gösterir : 
1. Bir iş yeri açmak (iş yeri açmaktan maksat, belli bir 

yerde bilfiil ticari veya smai faaliyete geçmek demektir. Bir 
yerin ne maksatla olursa olsun sadece tutulmuş olması veya 
içinde tertibat ve tesisat yapılmakta bulunması iş yerinin açıl 
dığım göstermez); 

2. i ş yeri açılmamış olsa bile ticaret siciline* veya mesleki 
bir teşekküle kaydolunmak; 

3. Gezici işlerde, işle bilfiil uğraşmaya başlamak. 
YÜZ KIRK BEŞÎNCÎ MADDE — Serbest meslek erbabı 

için aşağıdaki hallerden her hangi biri «îşe başlamayı» gös
terir : 

1. Muayenehane, yazıhane, atelye gibi özel iş yerleri aç
mak; 

2. Çalışılan yere tabelâ, levha gibi meslekî faaliyette bulu-
aulduğunu ifadt eden alâmetleri asmak; 

i .8. Sayni: 175 i 

î.fe banlamayı 
bildirme 

Tikcar ve e~mafta 
işe başlamama 

belirtileri 

S&rbest meslek er
babında işe basla» 
manm belirtileri 



hı yeri 

Adres değişiklikleri
nin bildirilmesi 

h değişikliklerinin 
bildirilmesi 

işletmede değişikli
ğin bildirilmesi 

İşi bırakmanın 
bildirilmesi 

İşi bırakmanın 
tarifi 

3. Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faa
liyette bulunduğunu gösteren ilânlar yapmak; 

4. Serbest olarak meslekî faaliyette bulunulmak üzere mes
lekî teşekküllere kaydolunmak; 

Meslekî teşekküllere kaydolunanlardan görevleri veya durum
ları icabı bilfiil meslekî faaliyette bulunmıyacak olanlar bildir
melerinde bu ciheti de açıklarlar. 

YÜZ KIRK ALTINCI MADDE — Ticari, sınai ve meslekî 
faaliyette iş yeri: Mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, 
imalâthane, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, 
madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri gibi ticari veya sınai 
veya meslekî bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faali
yetlerde kullanılan yerdir. 

(Hükümetin 145 nci maddesi aynen). 

İkinci Bölüm 
Değişiklikler 

YÜZ KIRK YEDİNCİ MADDE — 91 nci maddede yazılı 
bilinen iş veya ikamet yeri adreslerini değiştiren mükellefler, 
yeni adreslerini vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

Gezici esnafta adres değişikliğinin vergi karnesine işaret 
ettirilmesi bildirme yerine geçer. 

YÜZ KIRK SEKİZİNCİ MADDE — İşe başladıklarını 
bildiren mükelleflerden : 

a) Yeni bir vergiyejâbi olmayı; 
b) Mükellefiyet şeklinde değişikliği; 
c) Müeklefiyetten muaflığa geçmeyi; 
Gerektirecek surette işlerinde değişiklik olanlar, bu değişik

likleri vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. 
(Hükümetin 147 nci maddesi ifadeler sadeleştirilmek sure

tiyle aynen kabul edilmiştir). 
YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE — Aynı teşebbüs 

veya işletmeye dâhil bulunan iş yerlerinin sayısında vukugelen 
artış veya azalışları mükellefler vergi dairesine bildirmeye mec
burdurlar. 

(Hükümetin 148 nci maddesi aynen). 

Üçüncü Bölüm 
îşi Bırakma 

YÜZ ELLİNCİ MADDE — 143 ııcü maddede yazılı mü
kelleflerden işi bırakanlar, keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye 
mecburdurlar. 

Bu hüküm gezici esnafa şâmil değildir. 
YÜZ ELLİ BİRİNCİ MADDE — Vergiye tâbi olmayı ge

rektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona ermesi 
işi bırakmayı ifade eder. 

£-&Str*:tf5j, 
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İşlerin her hangi bir sebep yüzünden geçici bir müddet için 

durdurulması işi bırakma sayılmaz. 
(Hükümetin 150 nci maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 

aynen kabul edilmiştir). 
YÜZ ELLİ ÎKINCI MADDE — Tasfiye ve iflâs hallerinde. 

mükellefiyet vergi ile ilgili muamelelerin tamamen sona ermesine 
kadar devam eder. 

Bu hallerde tasfiye memurları veya ifiâs dairesi : 
1. Tasfiye veya iflâs kadarlarını; 
2. Tasfiyenin veya iflâsın kapandığını; 
Vergi dairesine ayrı ayrı bildirmeye mecburdurlar. 
(Hükümetin 151 nci maddesi aynen). 
YÜZ ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — İş ve teşebbüsün aynı 

vergi dairesi mmtakasmda bir yerden diğer yere nakledilmesi 
adres değişikliği, vergi dairesi mmtakası dışma çıkarılması işi 
bırakma ve gidilen yerde işe başlama hakkındaki hükümlere tâbi 
tutulur. 

YÜZ ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Ölüm işi bırakma hük
mündedir. ölüm mükellefin mirası reddetmemiş mirasçıları ta
rafından vergi dairesine bildirilir. 

Mirasçıların her hangi birinin ölümü bildirmesi diğer miras
çıları bu ödevden kurtarır. 

(Hükümetin 153 ncü maddesi aynen). 

Dördüncü Bölüm 
Bina ve arazi tadilâtı 

YÜZ ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Mükellefler, genel tah
rirde unutularak yazılmamış olan binaları, tahrir neticelerine 
göre verginin alınmaya başladığı malî yılın sonuna kadar vergi 
dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

(Hükümetin 154 ncü maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir). 

YÜZ ELLİ ALTINCI MADDE - Mükellefler, şehir ve 
kasabalarda inşa ettirdikleri binaları ve inşaat bitmeden kullan
maya başlanan kısımlarını vergi dairesine bildirmeye mecburdur 
lar. 

Mevcut binalara yapılan ilâveler yeni inşaat hükmündedir. 
(Hükümetin 155 nci maddesi aynen). 
YÜZ ELLİ YEDİNCİ MADDE —. Mükellefler, bina ve 

arazide vukuagelen aşağıdaki değişiklikleri vergi dairesine bil
dirmeye mecburdurlar : 

1. Binanın kullanış tarzının tamamen veya kısmen değişti
rildiğini; 

2. Binanın yandığım, yıkıldığını veya sair suretle kullanıl
maz bir hale geldiğini; 

3. Arazinin hal ve heyetinde vukuagelen değişiklikleri; 

Tasfiye ve iflâs 

Nakil 

Ölüm 

Tahrirde unu fadan 
binalar 

Yeni inşaat 

Bina ve arazide 
değişiklikler 

( S. Sayısı : 175 ) 
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4. İratsız bir arsanın iratlı %vm feyat irath arsanın i m t a 

arsa haline geldiğini. 
Mükellefiyete çinn YÜZ ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Mükellefler vergiden 

binalar müstesna olmaktan çıkan binaları vergi dairesine bildirmeye mec
burdurlar. 

(Hükümetin 157 nci maddesi aynen). 

Beşinci Bölüm -u *Tv 
**"" Bildirmelerde müddet ve §ekü 

Müddet YÜZ ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Bildirmeler aşağıda 
yazdı müddet içinde yapılır : 

1. İşe başlama, değişiklik ve işi bırakma bildirmeleri; bildi
rilecek olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay; 

2. Bina ve arazi tadilâtında bildirme; 
Yeni inşaatta inşaatın bittiği ve kısmen kullanılmaya başla-

nümışsa her kısım kullanıhnaya başlandığı ve diğer tadilâtta 
(Müstesnalığm sukutu dâhil) tadili gerektiren halin vukuu tari
hinden itibaren iki ay. 

YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — Bildirmeler yazılı olur; 
yalnız defter tutmaya mecbur olmıyan mükelleflerden okuma ve 
yazması olmıyanlar bildirmeleri sözle yapabilirler. Sözlü bildir
meler tutanakla tesbit olunur. 

(Hükümetin 159 ncu maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir). 

YÜZ ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Yazılı bildirmelerin 
posta ile taahhütlü olarak gönderilmesi caizdir. Bu takdirde 
bildirmenin postaya verildiği tarih vergi dairesine verilme tarihi 
yerine geçer. 

Bu maddenin hükümleri vergi beyannameleri hakkında da 
cari olur. 

(Hükümetin 160 ncı maddesi aynen). 

Yazth büdirme 
esmı 

Posta. ih gönderme 

ÎKINÖÎ KISIM 
Defter tutma 

Birinci Bölüm 
Genel Esaslar 

Maksat YÜZ ALTMIŞ İKİNCİ MADDE ^—'"Mükellefler bu kanuna 
göre tutacakları defterleri vergi uygulanması bakımından aşağı
daki maksatları temin edecek şekilde tutarlar : 

1. Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap du
rumunu tesbit etmek; 

2. Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tesbit etmek; 
3. Vergi ile ilgili muameleleri tâyin etmek; 
4. Mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden 

( S. Sayısı : 1T5 ) 
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kontrol ve tetkik etmek; 

5. Mükellefin hesap ve kayıtlanılın yardımiyle üçüncü şa
hısların vergi karşısındaki durumlarını kontrol ve tetkik etmek. 

(Hükümetin 161 nci maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir). 

YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Aşağıda yazılı ger
çek ve tüzel kişiler bu kanunun esasları dairesinde defter tut
maya mecburdurlar : 

1. Ticaret ve sanat erbabı; 
2. Ticaret şirketleri; 
3. iktisadi kamu müesseseleri; 
4. Cemiyet ve tesislere (Vakıflara) ait iktisadi işletmeler; 
5. Serbest meslek erbabı. 
iktisadi kamu müesseseleriyle cemiyet ve tesislere ait iktisadi 

işletmeler defter tutma bakımmdan tiiccarlarm tâbi oldukları 
hükümlere tabidirler. 

(Hükümetin 162 nci maddesi ifadeler sadeleştirilmek sure
tiyle aynen kabul edilmiştir). 

Defter tutacaklar 

İstisnalar 

Hesap devresi 

YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Def ter tutma mec
buriyeti aşağıda yazılı gerçek ve tüzel kişiler baklanda uygu
lanamaz : 

1. Gelir Yergisinden muaf olan esnaf; 
2. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları götürü olarak 

tesbit edilen serbest meslek erbabı; 
3. Kurumlar Vergisinden muaf olan; 
a) İktisadi kamu müesseseleri; 
b) Cemiyet ve tesislere ait iktisadi işletmeler. 
Yukardaki istisna hükümlerinin Gelir veya Kurumlar Ver 

gisinden muaf olmakla beraber diğer vergilerden birine tâbi olan 
ve bu vergileri götürü usulde tesbit edilmiyen mükelleflerin muaf 
olmadıkları vergiler için tutacakları defterlere şümulü yoktur. 

YÜZ ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Defterler hesap dev
resi itibariyle tutulur. Kayıtlar her hesap devresi sonunda ka
patılır ve ertesi devre başında yeniden açılır. 

Hesap devresi normal olarak takvim yılıdır. 
Şu kadar ki, takvim yılı devresi faaliyet ve muamelelerinin 

mahiyetine uygun bulunmıyanlar için. bunların müracaattı üze
rine Maliye Bakanlığı 12 şer aylık özel hesap devreleri tâyin 
edebilir. 

Yeniden işe başlama veya işi bırakma hallerinde, hesap dev
resi içinde bir yıldan eksik olan faaliyet müddeti, hesap devresi 
sayılır. * 

YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Mükellefler bu ki- Muhasebe usulünü 
»mda yazılı maksat ve esaslara riayet etmek şartiyle, defterlerini seçmekte serbestlik 
ve muhasebelerini işlerinin bünyesine uygun olarak diledikleri 
usul ve tarzda tanzim etmekte serbestirler. 

Ticaret Kanununun ticari defterler hakkındaki hükümleri 
mahfuzdur. 

(S . Sayısı : 175 ) 
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Tüccar sınıflan 

Birinci sınıf 
tüccarlar 

İkinci sınıf 
tüccarlar 

Sınıf değiştirme 

Sınıf değiştirme 

İkinci Bölüm 
Defter tutma bakımından tüccarlar 

YÜZ ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Tüccarlar, defter 
tutma bakımından iki smıfa ayrılır. 

I nci sınıf tüccarlar bilanço esasına göre; 
I I nci sınıf tüccarlar işletme hesabı esasına göre; 
defter tutarlar. 
(Hükümetin 166 nci maddesi aynen). 
YÜZ ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Aşağıda yazüı tüc

carlar, 1 nci smıfa dâhildirler : 
1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra 

satan ve yıllık alımlarının tutarı 200 000 lirayı veya satışlarının 
tutarı 220 000 lirayı aşanlar; 

2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da 
bir yıl içinde elde ettikleri gayrisâfi iş hasılatı 40 000 lirayı 
aşanlar; 

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin memzucen yapıl
ması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatmm beş katı ile 
yıllık satış tutarının yekûnu 200 000 lirayı aşanlar; 

4. Bilûmum ticaret şirketleri; (Hususi ve âdi şirketler (1) 
numaralı bent hükmüne tâbidir.) 

5. Kurumlar Vergisine tâbi olan diğer tüzel kişiler (Bun
lardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına im
kân ve lüzum görülmiyenlerin, işletme hesabma göre defter tut
malarına Maliye Bakanlığı muvafakat edebilirler.); 

6. ihtiyarî olarak bilanço esasına göre defter tutmayı ter
cih edenler. 

YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Aşağıda yazılı 
tüccarlar I I nci smıfa dâhildirler : 

1. 168 nci maddede yazılı olanların dışında kalanlar; 
2. 168 nci maddenin 5 numaralı fıkrasının istisnasını teşkil 

edenler; 
Yeniden işe başlıyan tüccarlar yıllık iş hacımlarına göre sınıf

landırılınca}^ kadar, I I nci sınıf tüccarlar gibi hareket edebilirler. 
a) (I) nciden (LI) nciye geçiş: 
YÜZ YETMİŞİNCİ MADDE — iş hacmi bakımından I nci 

smıfa dâhil olan tüccarlarm durumları aşağıdaki şartlara uyduğu 
takdirde, bunlar, bu şartlarm tahakkukunu takip eden hesap 
devresinden itibaren, I I nci smıfa geçebilirler : 

1. Bir hesap devresinin iş hacmi 168 nci maddede yazılı hal
lerden % 20 yi aşan bir nispetle düşük olursa, veya; 

2. Arka arkaya üç devrenin iş hacmi 168 nci maddede yazıb 
hallere nazaran % 20 ye kadar bir düşüklük gösterirse. 

b) (II) nciden (I) nciye geçiş : 
YÜZ YETMİŞ BlRlNCl MADDE — iş hacmi bakımından 

II nci smıfa dâhil tüccarlarm durumları aşağıda yazılı şartlara 
uyduğu takdirde, bunlar bu şartlarm tahakkukunu takip eden 
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hesap devresinden itibaren I nci sınıfa geçerler. 

1. Bir hesap devresinin iş hacmi 168 nci maddede yazılı had-
lerden % 20 yi aşan bir nispette fazla olursa, veya; 

2. Arka arkaya 2 devrenin iş hacmi 168 nci maddede yazılı 
hadlere nazaran % 20 ye kadar bir fazlalık gösterirse. 

YÜZ YETMİŞ İKİNCİ MADDE — I I nci smıf tüccarlar 
diledikleri takdirde bilanço esasına göre defter tutabilirler. 

• Bu suretle I nci sınıfa dâhil olanlar hakkında da evvelki mad
denin hükümleri cari olur. 

(Hükümetin 171 nci maddesi aynen).-

thtiyarî sınıf 
değiştirme 

Üçüncü Bölüm 
Bilanço esasına göre defter tutma 

YÜZ YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bilanço esasında aşa- Bilanço esasında tu-
ğıdaki defterler tutulur : tutacak defterler 

1 Yevmiye defteri; 
2. Defterikebir; 
3. Envanter defteri (mevcudat ve muvazene defteri). 
(Hükümetin 172 nci maddesi aynen) 
YÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Yevmiye defteri, Yevmiye defteri 

kayda geçirilmesi icabeden muamelelerin tarih sırasiyle ve mad-
d^ halinde tertipli olarak yazıldığı defterdir. 

Yevmiye defteri ciltli ve sahifeleri müteselsil sıra numaralı 
nlur. işleri ciltli yevmiye defteri tutulmasına imkân vermiyecek 
derecede geniş olan büyük malî, srıai ve ticari müesseselerin 
müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanmalarına Mali;™ Ba
kanlığınca müsaade olunabilir. 

YÜZ YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Defterikebir, yevmi- Defterikebir 
ye defterine geçirilmiş olan muameleleri buradan alarak usulü 
dairesinde hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda 
loplıyan defterdir. 

YÜZ YETMİŞ ALTINCI MADDE — Envanter defterine Envanter deften v< 
işe başlama tarihinde ve mütaakiben her hesap devresinin so- Mânçc günü 
nımda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur ve bu ta-
rıl'e «bilanço günü» denir. Envanter defteri ciltli ve sahifeleri 
müteselsil sıra numaralı olur. 

YÜZ YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Envanter çıkarmak, Envanter çıkarmak 
bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, 
ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve 
müfredatlı olarak tesbit etmektir. 

Şu kadar ki, ticarî teamüle göre tartılması, sayılması ve öl
çülmesi mûtat olmıyan malların değerleri tahminen tesbit olu
nur. 

Mevcutlar, alacaklar ve borçlar işletmeye dâhil iktisadi kıy
metleri ifa eder. 
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Bina ve arazinin en- YÜZ YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Ferdî teşebbüsler-

vantere alınması de, mükellefin sahip olduğu bina ve arazi hakkında aşağıda ya
zılı esaslar cari olur : 

1. Fabrika, ambar, atelye, dükkân, mağaza ve arazi işlet
mede - ister kısmen, ister tamamen kullansınlar - değerlerinin 
tamamı üzerinden envantere alınır. 

2. Ticaret hanları gibi oda oda veya kısım kısmı kullanıla
bilen binalarla evlerin ve apartmanların yarısından fazlası iş
letmede kullanıldığı takdirde envantere ithal edilir. 

3. Envantere alman. gayrimenkullerin kullanış tarzlarında 
r...>nradan vâki olacak değişiklikler, hesap yılı içinde nazara alın
maz. 

Bilançonun tanzi- YÜZ YETMlŞ DOKUZUNCU MADDE — Envanter esas 
minde envanter itibariyle defter üzerine çıkarılır. 

listeleri Ş u kadar ki, işlerinde geniş ölçüde ve çeşitli mal kullanan 
büyük müesseseler envanterlerini listeler halinde tanzim edebi
lir.' 

Bu takdirde envanter listelerinin : 
1. Sahife üzerinden numaralanarak sıralanması; 
2. Envanterin tanzim tarihine göre tarihlenmesi; 
3. Envanteri çıkaran memur ile teşebbüs sahibi veya vekili 

m rafından imzalanması; 
4. Aynen envanter defteri gibi saklanması; 

şarttır. 
Yukardaki esaslar dâhilinde envanter listeleri tanzim eden

ler envanter defterine listeler muhteviyatını icmalen kavdeder-
!««r. 

YÜZ SEKSENİNCİ MADDE — Üzerinden amortisman ya
kılan kıymetler ve bunların amortismanları aşağıda yazılı şekil
lerden her hangi biri ile gösterilir : 

1. Envanter defterinin ayrı bir yerinde; 
2. özel bir amortisman defterinde; 
3. Amortisman listelerinde. 
Amortisman kayıtları, amortismana başlandığı tarihten iti

baren her yılın amortismanı ayrı ayrı gösterilmek şartiyle 
birbirine bağlanır. İşletmeye yeniden giren iktisadi kıymetler
le bunların amortismanlarının evvelki yıllara ait kayıtlarda de
vam ettirilmesi caizdir. 

Amortisman defteri veya listelerinin kayıtları envanter 
kaydı hükmündedir. Yukardaki esaslar dâhilinde kayıtlarda 
gösterilen iktisadi kıymetlere ait değerler envanter defterine 
toplu olarak geçirilebilir., 

YÜZ SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Büyük mağazalar ve 
eczaneler emtia mevcutlarının envanterlerini üç yılda bir çıka
rabilirler. Bu takdirde envanter çıkarılmıyan yıllarda hesaben 
mevcut iktisadi kıymetleri envanter defterlerine devrederler. 

Büyük mağazalardan maksat, çeşitli mal üzerine geniş ölçü
tle ve perakende iş yapan ticarethanelerdir. 

Envanterde amor
tisman kayıtlan 

Büyük mağazalarda 
envanter 
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Maliye Bakanlığı büyük sınai işletmelerin, ieabma göre, iki 

veya üç yılda bir envanter çıkarmalarına müsaade edebilir. Bu 
takdirde yukarıki hüküm uygulanır. 

(Hükümetin 180 nci maddesi ifade sadeleştirilmek suretiy
le aynen kabul edilmiştir.) 

YÜZ SEKSEN İKİNCİ MADDE — Envantere alınan ikti- Envantere alınan 
«adi kıymetler bu kanunun «değerleme» ye ait üçüncü kitabın- kıymetleri 
'«a yazılı esaslar dâhilinde değerlenir. değerleme 

(Hükümetin 181 nci maddesi aynen) 
YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Bilanço envanterde Bilanço 

gösterilen kıymetlerin tasnifi ve karşılıklı olarak değerleri itiba
riyle tertiplenmiş hulâsasıdır. 

Bilanço aktif ve pasif olmak üzere iki tabloyu ihtiva eder. 
Aktif tablosunda mevcutlar ile alacaklar (ve varsa zarar), pa

sif tablosunda borçlar gösterilir. 
Aktif yekûnu ile borçlar arasındaki fark, müteşebbisin işlet

meye mevzu varlığını (öz sermayeyi) teşkil eder. 
öz sermaye pasif tablosuna kaydolunur. Ve bu suretle aktif 

ve pasif tabloları sn u yekûnları denkleşir. İhtiyatlar ve kâr ayrı 
gösterilseler dahi "iz sermayenin cüzüleri sayılırlar. 

Dördüncü Bölüm 
işletme hesabı esasına göre defter tutma 

YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — İşletme hesabı esa
sında, işletme hesabını ihtiva eden tek bir defter tutulur. 

(Hükümetin 183 ncü maddesi aynen) 
YÜZ SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — İşletme hesabının sol 

tarafını masraf, sağ tarafını hasılat kısmı teşkil eder. 
1. Masraf kısmına : Satınalınan emtianın bedeli, hizmet 

mukabili ödenen paralar ve işletme ile ilgili diğer bilûmum mas
raflar; 

2. Hasılat kısmına : Emtia satışı bedelleri, hizmet mukabili 
alınan paralar ve işletme faliyetinden doğan sair hasılat; 

Kaydolunur. 
Gayrimenkuller ve tesisat gibi amortismana tâbi olan kıy

metler işletme hesabına intikal ettirilmez. Şu kadar ki, 180 nci 
maddeye r;:>re amortisman kaydı tutulmak şartiyle, bu kıymet
ler iizerinden her yıl ayrılan amortismanlar masraf kaydoluna-
bilir. Masraf ve hasılat kayıtlarmm en az aşağıdaki malûmatı 
ihtiva etmesi şarttır : 

1. Sıra numarası; 
2. Kayıt tarihi; 
3. Muamelenin nev'i; 
4. Meblâğ. 
YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE — İşletme hesabı esa

sına göre defter tutanlardan emtia üzerine iş yapanlar, emtia 
envanteri çıkarmaya mecburdurlar. 

işletme hesabı esa
sında tutulacak 

defter 

İşletme hesabı 

İşletme hesabı 
esasında envanter 
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Emtiaya, satmak maksadiyle alman veya imal edilen mallar

la iptidai ve hammaddeler ve yardımcı malzeme dâhildir. Em
tia envanteri, muamelelere ait kayıtlarla karıştırılmamak şar-
tiyle, yeniden işe başlama halinde işletme defterinin baş tara
fına, mütakiben de her hesap devresi kapandıktan sonra mua
mele kayıtlarını takip eden sahifelere yazılır. Istiyenler ayrı 
bir envanter defteri tutarak emtia envanterlerini bu deftere kay
dedebilirler. 

İşletim hesaU YÜZ SEKSN YEDİNCİ MADDE — işletme hesabı esası-
hülâsası na göre defter tutanlar her hesap devresinin sonunda (İşletme 

hesabı hulâsası) çıkarırlar. İşletme hesabı hulâsasına aşağıdaki 
maddeler birer kalemde ayrı ayrı yazılır: 

A) Masraf tablosuna : 
1. Çıkarılan envantere göre hesap devresi başındaki emtia 

mevcudunun değeri; 
2. Hesap devresi zarfında satmalınan emtianın değeri ile 

yapılan bilumum masraflar. 
B) Hasılat tablosuna : 
1. Hesap devresi zarfında satılan emtianın değeri ile hiz

met mukabili ve rair suretle alınan paralar. 
2. Çıkarılan envantere göre hesap devresi sonundaki emtia 

mevcudunun değeri; 

Beşinci Bölüm 
Sınai müesseselerin tutacakları özel kayıtlar 

tmaUt defteri YÜZ SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — 1 nci sınıf tüccar
lardan devamlı olarak imalât ile uğraşanlar yukarda yazılı def
terlerden gayrı bir (imalât dfteri) tutarlar. 

İmalât defterine, aşağıda yazılı emtianın giriş ve çıkış hare
ketleri, emtianın cinsi ve miktarı itibariyle ve tarih sırasiyle ya
zılır : 

1. Satın alman ve müşteri tarafından imalât yapılmak üze
re tevdi olmlan her nevi iptidai ve hammaddeler, başlıca yar
dımcı malzeme (Doğrudan doğruya imâl ile alâkalı yakıtlar gi-
w). 

2. Yukarda yazılı maddelerden imalâta sarfolunan veya ay
nen satılanlar; 

3. Vücuda getirilen mamul maddeler; 
4. Teslim edilen mamul maddeler; 
Teslimden maksat, Muamele Vergisi Kanununa göre bu va

ziyette olan muamelelerdir. Yarı mamuller teslim edildiği tak
dirde, bunlar tam mamul hükmüne girer. 

İmalât artıkları ve tâli maddeler de imalât defterine geçiri
lir. Ancak bunlardan imal esnasında miktarlarının tesbitine im
kân ve lüzum olmıyanlar yalmz teslim sırasmda kayıtlarda 
gösterilir. 

Kombina imalât YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Hammadde
den tanı mamul vücuda getirilinceye kadar geçen müstakil imal 
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safhalarında ayrı ayrı emtia mahiyetini arzeden maddeler 
elde edildiği (iplik - dokuma, yağ - sabun, kereste - mobilya, 
un - makarna münasebetlerinde olduğu gibi) ve bu imal işlen 
birbirine bağlanarak aynı teşebbüs dâhilinde yapıldığı takdir
de, kombina imalât yapılmış olur. 

Boyama, kasaıiama, apre, cilalama gibi bitim işleri kombine 
imalâtı tazammun etmez. 

(Hükümetin 188 nci maddesi aynen) 
YÜZ DOKSANINCI MADDE — Kombine imalât yapan

lar her müstakil imal işim" imalât defterinin ayrı ayrı kısımla-
rmda gösterirler. Bu takdirde bir safhanın mamulü mütaakıp 
safhaya teslim gösterilmek suretiyle bu safhanın iptidai mad
desini teşkil eder. 

Kombine imalâtta istenildiği takdirde her müstakil imal 
safhası için ayrı bir imalât defteri kullanılması caizdir. 

(Hükümetin 189 ncu maddesi aynen) 
YÜZ DOKSAN BlRÎNCÎ MADDE — Birinci sınıf tüccar

lardan boyama, basma, yazma, kasarlama, apre, cilalama gibi 
ücretle yapılan bitim işleriyle uğraşanlar, imalât defteri yerine, 
bir «bitim işleri defteri» tutarlar. 

Bu deftere müşterilerden alınan ve işlendikten sonra geri 
verilen emtianın cinsi ve miktarı tarih sırasiyle yazılır. 

YÜZ DOKSAN İKİNCİ MADDE — İmalât Muamele Ver
gisine tâbi olan birinci sınıf tüccarlar, mezkûr Vergi Kanunu
na göre teslim sayılan muamelelerini kaydetmek üzere, bir (Mu
amele Vergisi defteri) tutarlar. Bu defter en az aşağıdaki malû
matı ihtiva eder : 

1. Teslim tarihi; 
2. Malın kime teslim edildiği; 
3. Faturanın tarih ve numarası; 
4. Malın cinsi; 
5. Malın bedeli (Satış halinde satış bedeli, diğer hallerde 

emsal bedeli) veya yapılan işin ücreti. 
YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — 1 nci sınıf tüccar

lar dışında kalıp da Muamele Vergisine tâbi bulunan mükellef
ler, giriş ve çıkış tablolarını ihtiva eden «basit Muamele Vergi
si defteri» tutarlar. Bu defterin giriş tablosuna satınalınan, 
imal edilmek veya bitim işleri yapılmak üzere müşteri tarafın
dan tevdi olunan iptidai maddelerle diğer mallar tarih sırasiyle 
ve cins ve miktar itibariyle yazılır. 

Defterin çıkış tablosuna 192 nci maddede gösterilen malâmat 
kaydolunur. 

YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Smai müesse
seler, bu bölümde yazılı defterleri işlerinin icaplarma ve husu
siyetlerine göre diledikleri şekilde tutabilirler; iptidai ve ma
mul maddeler için ayrı defter kullanabilirler; bunları cins ve 
nev'i itibariyle ayrı sahifelerde gösterebilirler. 

Kombina imalâtta 
imalât defterleri 

Bitim işleri 
defteri 

Muamele Vergisi 
defteri 

Basit Muamele 
Vergisi defteri 

Sınai müesseselerde 
kayıt serbestliği 
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Bitim işleri defteri tutmıyarak buraya yazılması gereken 

malûmatı, imalât defterine kaydedebilirler. Muamele Vergisi 
defteri tutmıyarak bunlara ait kayıtları defterikebirde açacak
ları özel bir hesapta veya satışlarını kaydettikleri hesabın ay-
ı i bir sütununda gösterebilirler. 

işletme defteri tutanlar, basit Muamele Vergisi defterinde
ki kayıtları mezkûr defterde ayrı sütunlar açmak suretiyle gös
terebilirler. 

imalât defterine kaydolunan malûmatı ihtiva edecek şekilde 
sınai muhasebe tutanlar, Maliye Bakanlığından müsaade almak 
şartiyle ayrıca imalât defteri tutmazlar. 

istihlâk Vergisine tâbi müesseseler, imalât defterleriyle Mu
amele Vergisi defteri yerine istihlâk Vergisine tâbi maddelerin 
miktarlarım bu husus için tutacakları kayıtlarda gösterirler. 

Altıncı Bölüm 
Diğer müesseselerin tutacakları özel kayıtlar 

Banka, tanker ve YÜZ DOKSAN B E Ş İ N C İ MADDE — Banka, banker ve si-
sigorta şirketleri- gorta şirketleri, Muamele Vergisinin mevzuuna giren mamulleri 
nln Muamele Ver- müfredatlı veya bordrolar üzerinden toplu olarak kendi muhase-
gisine ait kayıtlan be defterlerinde veyahut isterlerse ayrı bir Muamele Vergisi def

terinde, diğer muamelelerinden ayırmak suretiyle gösterirler. 
Damga Resmi YÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE — Damga Resmi Ka 

kayıtlan nununa göre yolcu bilet ücretleri, sigorta primleri ve ilân ücret
leri gibi mevzular üzerinden resim istifa etmeye mecbur olan ger
çek ve tüzel kişiler bu ücret ve primlerle istifa ettikleri Damga 
Resimleri için tarih sırasiyle bir kayıt tutmaya mecburdurlar. 

Tüccarlar bu kayıtları muhasebe defterlerinde tuttukları he
saplarda gösterebilirler. Kayıtların muhasebe defterinde gös
terilmesi halinde ayrı bir « Damga Resmi defteri » tutulur. 
Devlet müesseselerinin resmî defter ve kayıtları Damga Resmi 
defteri yerine geçer. 

Nakliyat Vergisi YÜZ DOKSAN Y E D l N C l MADDE — Nakliyat işleriyle 
defteri uğraşan ve kanununa göre Nakliyat Vergisi tahsil eden müesse

seler bir « Nakliyat Vergisi defteri » tutarlar ve bu defterde en 
az aşağıdaki malûmatı gösterirler. 

A) Eşya nakliyatında : 
1. Yükletme tarihi ; 
2. Yükliyenin adı ve unvanı ve açık adresi (bagaj eşya

sı ve posta kolileri için bu malûmat aranmaz). 
3. Yüklenen eşyanın cinsi (Ticari teamüle göre); 
4. Yüklenen eşyanın miktarı (ticari teamüle göre, sayı ve

ya parça ve sıklet itibariyle) ; 
5. Navlun veya nakliye ücreti; 
6. Taşıma ve navlun mukavelesi mucibince alman diğer be

deller (Bagaj eşyası ve posta kolileri hakkındaki malûmat gün
lük olarak toptan yazılabilir); 

7. Tahsil olunan Nakliyat Vergisi. 
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B) Yolcu nakliyatmda : 
1. Taşman Yolcu sayısı : Mevki itibariyle; 
2. Alman yol ücretleri: Mevki itibariyle; 
(Bu malûmatın bordrolara müsteniden toptan kaydolunması 

caizdir). 
3. Yergiye tâbi taşımalarda tahsil olunan Nakliyat Vergisi. 
Ayrı bir (Nakliyat Vergisi Defteri) tutmak istemiyenler yu-

kardaki malûmatı ticari defterlerinde açacakları özel hesaplarda 
veya hesabın ayrı bir sütununda gösterirler. 

Nakliyat işiyle uğraşan iktisadi kamu müesseselerinin tut
tukları defter ve kayıtlar nakliyat defteri yerine geçer. 

YÜZ DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Yabancı nakliyat 
kurumları veya bunları Türkiye'de temsil eden şube veya acen-
taları bir « Hasılat defteri » tutmaya ve bu deftere Türkiye'de 
elde ettikleri hasılatı tarih sırasiyle ve müfredatlı olarak kay
detmeye mecburdurlar. Bu madde gereğince hasılat defteri tu
tan yabancı nakliyat kurumları bu işleri için ayrıca muhasebe 
deteri tuftmaya mecbur değildirler. 

YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Bu kanuna gö
re defter tutmaya mecbur olan gerçek kişiler Gelir Vergisine 
tâbi menkul ve gayrimenkul sermayelerle bunlardan elde edilen 
iratları ve bunlara mütaallik masrafları defterikebir veya işlet
me hesabının ayrı bir sahifesine veya ayrı bir deftere veyahut 
bir cetvele ayrı ayrı kaydetmeye mecburdurlar. 

§u kadar ki, bu hesap mükellefin diğer kazançlarını tesbit 
için tuttuğu hesaplara karıştırılmaz ve onlar ile birleştirilmez. 

IKI YÜZÜNCÜ MADDE — Depo (ardiyeler dâhil) işle
tenlerle nakliye ambarları ayrıca bir ambar defteri tutarlar. 
Bu deftere en az aşağıda yazılı malûmat kaydolunur, 

1. Malın ambara giriş tarihi; 
2. Malm cinsi (malın cinsi belli değilse sadece balya, kasa, 

sandık gibi ambalaj nev'inin kaydedilmesiyle iktifa edilir); 
3. Malın miktarı (ticari teamüle göre parça, sandık veya 

sıklet); 
4.* Malm kimin taraf nidan tevdi edildiği; 
5. Malm nereye ve kime gönderildiği. 
Kendi işlerinin icabı olarak yukardaki malûmatı ihtiva ede

cek şekilde defter tutanlar ayrıca ambar defteri tutmazlar. 

Yedinci Bölüm 
Serbest mesleklerde defter tutma 

IKI YÜZ BlRlNCl MADDE — Serbest meslek erbabı bir 
(kazanç defteri) tutarlar. 

Bu defterin bir tarafına masraflar, diğer tarafına da hasılat 
kaydolunur. 

Defterin masraf tarafına, yapılan masrafların nev'i ile yapıl
dığı tarih ve hasılat tarafma ise ücretin alındığı tarih ve mikta-

Yabanct nakliyat 
kurumlarının hası

lat defteri 

Menkul ve gayri
menkul sermaye 

iratlanna ait 
kayıtlar 

Ambar defteri 

Serbest meslek 
kazanç defteri 
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Amortisman 
kayıtlar 

özel defterler 

Türkçe tutma 
Mecburiyeti 

Defterlerin mürek
keple yazılacağı 

Yanh§ kayıtların 
düzeltilmesi 

Boş satır bırakılma
yacağı, sahif elerin 

yokedilmiyeceği 

Kayıt zamanı 

I*L ile kimden alındığı yazılır. 
Hekimler diledikleri takdirde, yukarda yazılı malûmatı pro

tokol defterinde göstermek şartiyle ayrı kazanç defteri tutmı-
yabilirler. 

Gelir Vergisi Kanununa göre götürü, masraf usulünü kabul 
eden serbest meslek erbabı, sadece hasılata ait yukardaki 
malûmatı ihtiva eden bir defter tutabilirler. 

İKİ YÜZ ÎKlNCİ MADDE — Serbest meslek erbabı, işle
rinde bir yıldan fazla kullandıkları ve amortismana tâbi tuttuk
ları tesisat ve demirbaş eşyanın kıymetleri ile amortismanlarını 
180 nci maddede yazılı şekilde tutulan « Amortisman kayıtların
da » gösterirler. 

i K l YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Noterlerm ve noterlik gö
revini ifa ile mükellef olanların ve borsa acentalarmm resmî 
defteri « Kazanç defteri» yerine geçer. 

(Hükümetin 201 nci maddesi aynen). 

Sekizinci Bölüm 
Kayıt Nizamı 

i K l YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanuna göre tutu
lacak defter ve kayıtların Türkçe tutulması mecburidir. 

(Hükümetin 202 nci maddesi aynen). 
i K l YÜZ BEŞlNCl MADDE — Bu kanuna göre tutulması 

mecburi defterler mürekkeple veya makina ile yazılır. Istampa 
ve sair damga aletleriyle kopya konulması da caizdir. 

Bilûmum defterlerde hesaplar kapatılmcaya kadar yekûn
lar muvakkaten kurşun kalemi ile yapılabilir. 

İKİ YÜZ ALTINCI M&DDE — Yevmiye defteri maddele
rinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kaidelerine göre düzel
tilebilir. Diğer bilûmum defter ve kayıtlara rakam ve yazılar 
yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı 
okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veyahut taallûk 
ettiği hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. 

Defterlere geçirilen bir kaydı kazımak, çizmek veya sümek 
suretiyle okunmaz bir hale getirmek yasaktır. 

ÎKI YÜZ YEDİNCİ MADDE — Defterlerde kayıtlar ara
sında usulen yazılmaya mahsus olan satırlar,, çizilmeksizin boş 
bırakılamaz ve atlanamaz. 

Ciltli defterlerde, defter sahifeleri ciltten koparılamaz. Tas
dikli müteharrik yapraklarda bu yaprakların sırası bozulamaz 
ve bunlar yırtılamaz. 

ÎKI YÜZ SEKÎZlNCl MADDE — Muameleler defterlere 
zamanında kaydedilir. Şöyle ki : 

a) Muamelelerin işin hacmına ve icabma uygun olarak 
muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmıyacak bir zaman zar
fında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların mazeretsiz ve se-
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bepsiz olarak (15) günden fazla geciktirilmesi caiz değildir. 

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota 
\ e. bordro gibi yetkili âmirlerin imza veya parafını taşıyan maz
but vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin 
bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu ka
yıtlar, muamelelerin esas deftere intikal ettirilmemesmi gerek
tirmez. 

Dokuzuncu Eölüm 
Defterlerin Tasdiki 

İKİ YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Aşağıda yazılı def
terlerin bu bölümdeki esaslar dairesinde tasdik ettirilmesi mec
buridir : 

1. Yevmiye ve envanter defterleri; 
2. işletme defteri; 
3. İmalât ve muamele defterleri (basit Muamele Vergisi 

defteri dâhil); 
4. Damga Resmi defteri; 
5. Nakliyat Vergisi defteri; 
6. Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri; 
7. Serbest meslek kazanç defteri. 
Bu kanunla cevaz verilen hallerde yukarda yazılı olanlara! 

yerine kullanılacak olan defterler de tasdika tâbi tutulur. 
Î K t YÜZ ONUNCU MADDE — Bu kanunda yazılı def

terleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda 
tasdik ettirmeye mecburdurlar ; 

1. öteden beri işe devam etmekte olanlar, defterin kulla
nılacağı yıldan evvel gelen Aralık ayının sonuna kadar; 

2. Hesap devreleri Maliye Bakanlığı tarafından tesbit edi
lenler, defterin kullanılacağı hesap devresinden evvel gelen son 
ayda; 

3. Yeniden işe başlıyanlar, sınıf değiştirenler, vergi muaf
lıkları kalkanlar veya yeni bir mükellefiyete girenler, işe başla 
ma, sınıf değiştirme, muaflıktan çıkma yeni mükellefiyete gir
me tarihinden itibaren bir ay içinde; 

4. Tasdika tâbi defterlerin dolması dolayısiyle veya sair 
sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar 
bunları kullanmaya başlamadan evvel. 

Î K Î YÜZ ON BİRİNCİ MADDE — Defterlerini ertesi 
yılda da kullanmak istiyenler Ocak ayı hesap devreleri Maliye 
Bakanlığmca tesbit edilenler bu devrenin ilk ayı içinde tasdiki 
yeniletmeye mecburdurlar. 

Î K Î YÜZ ON ÎKÎNCÎ MADDE — Defterler iş yerinin, iş 
yeri olmıyanlar ise ikametgâhın bulunduğu yerdeki noter veya 
noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar, menkul kıymet ve kam
biyo borsasındaki acentalar için Borsa Komiserliği tarafındpıı 
tasdik olunur. 

(Hükümetin 211 nci maddesi aynen). 
( S . Sayıcı : HS ) 
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Tasdik şevki * i K l YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Noterlerin yapacağı 

tasdik şerhleri defterin ilk sahifesine yazılır ve aşağıdaki malû
matı ihtiva eder : 

1. Defter sahibinin; 
a) Gerçek kişilerde başta soyadı sonra öz adı (müessese

nin varsa mâruf unvanı da ayrıca ilâve olunur. ; 
b) Tüzel kişilerde unvanı; 
2. iş adresi; 
3. iş veya mesleğin nev'i; 
4. Defterin nev'i; 
5. Defterin kaç salıifeden ibaret olduğu; 
6. Defterin kullanılacağı hesap devresi; 
7. Defter sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi; 
8. Tasdik tarihi; 
9. Tasdik numarası; 
10. Tasdiki yapan makamın resmî mühür ve imzası. 

Tasdik şeku I K Î YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Defterler aşağı
daki şekilde tasdik olunur : 

a) Ciltli defterlerin tasdik esnasında sahifelerinin sıra nu-
marasiyle teselsül ettiğine bakılarak, bu sahifeler teker teker 
tasdik makamının resmî mühürü ile mühürlenir. 

b) Müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanmalarına 
Maliye Bakanlığınca müsaade edilen müesseseler bir yıl içinde 
kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprağı yukardaki esas
im* dairesinde tasdik ettirirler. Tasdikli yapraklar bittiği tak
dirde, yeni yapraklar kullanılmadan evvel tasdika arzolımur. 

Bunların sahife numaraları tasdikli yaprakların sahife nu
maralarını takiben teselsül ettirilir. Tasdik makamı, ilâve yap
rakların sayısını ilk tasdik şerhinin altına kaydeder. Ve bu kay
dı usulü dairesinde tasdik eder. 

IKI YÜZ ON BEŞİNCİ MADDE — Tasdik makamları 
tasdik ettikleri defterlere ait aşağıda yazılı malûmatı tarih sı-
rasiyle, üçer aylık bordrolara derç ve bunları en geç bir ay için
de bulundukları yerin en büyük malmemuruna tevdi ederler : 

1. Tasdik numarası ve tarihi; 
2. Defter sahibinin soyadı, adı (veya unvanı); 
3. işi veya mesleki; 
4. Defterin nev'i; 
5. Defterin hangi yıl için tasdik edildiği; 
6. Defter sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi. 
(Hükümetin 214 ncü maddesi aynen). 

Defter tasdikına 
ait bordrolar 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Vesikalar 

Birinci Bölüm 
Kayıtların Tevsiki 

İ K l YÜZ ON ALTINCI MADDE — B u kanunda aksine hü- ispat edici kâğıtlar 
küm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan 
münasebet ve muamelelere taallûk eden kayıtların tevsiki mecbu
ridir. 

İ K İ YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Aşağıdaki masraflar Tevsiki zaruri olmı-
için ispat edici kâğıt aranmaz : yan kayıtlar 

1. ö r f ve teamüle göre bir vesikaya istinat ettirilmesi mûtat 
olmıyan müteferrik masraflar; 

2. Vesikanın teminine imkân olmıyan masraflar; 
3. Vergi kanunlarma göre götürü olarak tesbit edilen mas

raflar ; 
1 ve 2 numaralı fıkralarda yazılı masrafların gerçek miktar

ları üzerinden kayıtlara geçirilmesi ve miktarlarının işin geniş
liğine ve mahiyetine uygun bulması şarttır. 

îkinci Bölüm 

Faturanın tarifi 
Fatura ve fatura yerine geçen vesikalar 

İ K l YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — Fatura, satılan em
tia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblâğı 
göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından 
müşteriye verilen ticari vesikadır. 

İ K İ YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Faturada en az Faturamn şekli 
aşağıdaki malûmat bulunur : 

1. Faturanın sıra numarası; 
2. Faturayı çıkaranın ticaret unvanı ve iş adresi; 
3. Müşterinin ticaret unvanı ve adresi; 
4. Emtianın veya işin nev'i, miktarı, fiyatı ve tutarı; 
5. Satılan mallar faturanın tanziminden evvel teslim edil

mişse teslim tarihi. 
Gerçek kişilere ticaret unvanı olarak tüccarın soyadı ve adı 

yazılır. B^yük ve tanınmış müesseseler için adres konmıyabilir. 
Müstehliklere perakende satış yapan tüccarlar, fatura verdik
leri takdirde, bu faturalarda numara teselsülü mecburiyeti 
yoktur. 

İ K İ YÜZ YİRMİNCİ MADDE — Faturamn çıkarılma- Fatura nieamt 
smda aşağıdaki kaidelere riayet olunur : 

1. Faturalar sıra numarası dâhilinde teselsül ettirilir. Aynı 
müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara 
ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu fa
turalara şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin 
yazılması veya hususi işaretle seri tefriki yapılması mecburidir-
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2. Faturalar mürekkeple, makina ile veya kopyeli kurşun 

kalemi ile doldurulur; 
3. Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak çıkarılır. Bun

dan fazla örnek çıkarıldığı takdirde her birine kaçıncı örnek ol
duğu işaret edilir; 

4. Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya sahibi namına 
imzaya mezun olanların imzası bulunur. 

ÎKÎ YÜZ YÎRMI BÎRÎNCÎ MADDE — Birinci ve ikinci 
sınıf tüccarlar sattıkları emtia veya yaptıkları işler için tüccar 
ve esnafa fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak 
mecburiyetindedirler. 

ÎKt YÜZ YtRMÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Birinci ve ikinci 
sınıf tüccarlarm perakende satışları ile müstehliklere yapılan 
satışlar aşağıdaki kayıtlardan her hangi biri ile tevsik olunur : 

1. Kasa veya satış fişleri; 
2. Kasa veya satış fişlerinin dökümlerini ihtiva eden gün

lük bordrolar; 
3. Makineli kasaların kayıt ruloları ve rulosuzlarda gün

lük satış yekûnunun yazıldığı fişler; 
4. I I nci sınıf tüccarlarda satış bedellerini gösteren el defteri 

kayıtları (bu defterlerin tasdiki ihtiyaridir). 
ÎKÎ YÜZ YtRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Tüccarların es

nafa yaptırdıkları işler için esnafa imzalattırılan ve işin mahiye
ti ile bedelini ihtiva eden tarihli masraf puslaları, esnaf tara
fından verilmiş fatura hükmündedir. 

ÎKÎ YÜZ YÎRMI DÖRDÜNCÜ MADDE — Tüccarlar, fa
tura kullanmak mecburiyetinde olmıyan müstahsıllardan satın-
aldıkları mahsullerin bedelini ödedikleri sırada, iki nüsha mak
buz tanzim etmeye ve bunlardan birini imzalıyarak müstahsıla 
vermeye ve diğerini müstahsıla imzalatarak alıkoymaya mec
burdurlar. Mal tüccar namma bir memuru veya bir mutavassıt 
tarafından alındığı takdirde makbuz bunlar tarafından imzala
nır. Yazma bilmiyen müstahsıllar bu makbuzu, varsa zatî mü-
hürleriyle mühürlerler, yoksa parmak basmak suretiyle tasdik 
ederler. 

Müstahsıldan avans üzerine yapılan mubayaalarda makbuz, 
malın teslimi sırasında verilir. 

Müstahsil makbuzunun tüccar nezdinde kalan nüshası fatu
ra yerine geçer. 

Müstahsil makbuzunda en az aşağıda yazılı malûmat bulunur: 
1. Makbuzun tarihi; 
2. Tüccarın soyadı, adı (veya unvanı); 
3. Müstahsilin soyadı, adı ve yeri; 
4. Satınalman malın cinsi, miktarı ve bedeli. 
Aynı müstahsıldan bir defada satın alman ve bedeli 250 lira

ya kadar olan (250 lira dâhil) mahsuller için makiniz tanzimi 
yerine alman mallar tarih sırasiyle ve yukarda 2, 3 ve 4 ncü fık
ralarda yazılı malûmatı havi ohnak şartiyle bir el defterine kay-
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dohınmakla iktifa edilebilir. 

Bu takdirde el defterleri kayıtları, muhasebe kayıtlarının 
müsbit vesikasını teşkil eder. Bu maddede yazılı makbuzlar hiç
bir resim ve harca tâbi tutulmaz. 

Üçüncü Bölüm 
Serbest meslek makbuzları 

İKİ YÜZ YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — özel kanunlardaki 
hükümler mahfuz kalmak kaydiyle serbest meslek erbabı aşağı
daki hallerde makbuz vermeye ve bunların bir örneğini muhafa
za etmeye mecburdurlar : 

1. Müşteri makbuz isterse; 
2. Ücret ticari veya sınai bir işletme tarafından ödenmişse; 
3. Alınan para 100 liradan fazla ise. 
İKİ YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE — Serbest meslek 

makbuzlarına: 
1. Makbuzu verenin soyadı, adı veya unvanı; 
2. Müşterinin soyadı, adı veya unvanı; 
3. Alman paranın miktarı; 
4. Paranın alındığı tarih; 
Yazılır. 
Bu miktarlar hiçbir resim ve harca tâbi tutulmaz. 

Dördüncü Bölüm 
Ücretlere ait kayıt ve vesikalar 

İKİ YÜZ YİRMİ YEDİNCİ MADDE — İş verenler her Ücret bordrosu 
ay ödedikleri ücretler için (Ücret bordrosu) tutmaya mecbur
durlar. Gelir Yergisi Kanununa göre vergiden muaf olan ücret
lerle götürü ücret üzerinden vergiye tâbi hizmet erbabına yapı
lan ücret ödemeleri için bordro. 

Ücret bordrolarına en az aşağıdaki malûmat yazılır : 
1. Hizmet erbabının soyadı, adı; 
2. Varsa vergi karnesinin tarihi ve numarası; 
3. Vahit ücreti (Aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça 

başı ücreti); 
4. Çalışma müddeti veya ücretin taallûk ettiği müddet; 
5. Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı. 
Bordronun hangi aya taallûk ettiği baş tarafmda gösterilir 

Bir aya ait bordro ertesi ayın yirminci gününe kadar hazırlanıp 
tarihlenerek, müessese sahibi veya müdürü ile bordroyu tanzim 
eden memur tarafından imzalanır. 

İş verenler ücret bordrolarını, yukarıki esaslara riayet etmek 
şartiyle diledikleri şekilde tanzim edebilirler. 

İKİ YÜZ YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Genel, katma. Bordro yerhte geçen 
Özel bütçeli daire ve müesseselerle belediyelerin ve 3659 sayılı vesikalar 
Kanuna tâbi müesseselerin ücret ödemelerinde kullandıkları 

Makbuz mecbu
riyeti 

Makbuz muhtevi-
yat% 
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vesikaları ücret bordrosu yerine geçer. 

(Hükümetin 228 nci maddesi aynen). 

Beşinci Bölüm 
Diğer evrak ve vesikalar 

Muhabere evrakı İKİ YÜZ YÎRMl DOKUZUNCU MADDE — Tüccarların 
her nevi ticari muameleleri dolayısiyle yazdıkları ve aldıkları 
mektuplar (Telgraflar ve hesap hulâsaları dâhil) muhabere ev
rakını teşkil eder. Gönderilen ve gelen muhabere evrakının, iş
lerinin icabına göre dosyada muhafaza edilmesi mecburidir. 

Diğer vesikalar tKİ YÜZ OTUZUNCU MADDE — Tüccarlar evvelki mad
delerin dışında kalan ve bir hüküm ifade eden veya icabmda bir 
hakkın ispatına delil olarak kullanılabilen mukavelename, taah
hütname, kefaletname, mahkeme ilâmları gibi hukuki vesika
larla ihbarname, karar örnekleri, vergi makbuzları gibi vergi ev
rakını dosyada muhafaza etmeye mecburdurlar. 

Damga Resmi mükellefleri, bu resme ait kanunda saklana
cağı beyan olunan kâğıtlarla belgeleri ve ilânları havi koleksi
yon nüshalarını aynı suretle muhafaza etmek mecburiyetinde
dirler, 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Vergi Karnesi 

Karne mecburiyeti TKt YÜZ OTUZ BÎRÎNCl MADDE — Aşağıda yazılı mü-
kelefler vergi karnesi almaya mecburdurlar : . 

1. Esnaf Vergisine tâbi olanlar; 
2. Vergi matrahları tamamen veya kısmen götürü usulde 

tt,sbit olunanlar; 
3. Gelir Vergisinde en az geçim indiriminden faydalanmak 

ştiy enler. 
Durumu yukarda yazılı şartların birkaçına birden temas et-

s o bile, bir mükellef tek vergi karnesi alır. 
Genel, Katma, özel Bütçeli daire ve müesseselerle belediye

lerin ve 3659 sayılı Kanuna tâbi diğer müesseselerin kadro dâ
hili memurları vergi karnesi almazlar. Bunların dışında kalan 
müstahdemler hakkında karne alma mecburiyetinin uygulan
ma şeklini Maliye Bakanlığı tâyin eder. 

Gelir Vergisi Kanunu gereğince verdikleri, (yıllık beyanna
me) lerde aile durumunu gösterenler karne mecburiyetine tâbi 
değildirler. 

Karnelerin alınması Î K Î YÜZ OTUZ ÎKÎNCl MADDE — Mükellefler vergi 
karnelerinin kendileri tarafından yazılması gereken kısımlarını 
doldurduktan sonra, vergi bakımından durumlarını kayıt ve tes
cil ve karneye işaret ettirmek üzere, bunları bağlı oldukları ver
iri dairesine ibraz ederler. 

Mükellefiyete müessir olacak değişiklikler de yukarıki esas-
( S. Sayısı : 175 ) 
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lar dairesinde karneye işaret ettirilir. 

231 nci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı mükelleflerin 
doldurdukları karneyi vergi dairesine ibraz etmeleri veya deği
şikliği karneye işaret ettirmeleri müddeti, işe başladıkları veya 
değişikliğin vukubulduğu tarihten itibaren bir aydır. 

En az geçim indiriminin uygulanmasında, karnedeki kayıt
lar, bunların vergi dairesine tescil ettirildiği tarihten evvelki 
zamanlar için nazara alınmaz. 

İKİ YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Gelir Vergisinde 
en az geçim indiriminden faydalanabilmek için karne almak 
mecburiyetinde olanlar, medeni hal ve aile durumu hakkında 
vergi karnesine yazılmış olan bilgiler ve bunlarda vâki olan de 
ğişiklikler mükellefin ikamet ettiği veya çalıştığı mahallenin 
muhtarına tasdik ettirilir. Buna imkân olmıyan hallerde mü
kellefin karneye yazdığı bilgilerin doğruluğu idari tahkikatla 
tesbit olunur ve karnenin tescili tahkikat neticesinde yapılır. 

İKİ YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Vergi karne
lerine yazdıkları bilgilerin doğruluğundan mükellefler; iş veren
ler tarafından bu karnelere ilâve olunan kayıtlardan da iş veren
ler mesuldür. 

İKİ YÜZ OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Karnesi olmıyan 
veya karnesinde yazılı vergileri taksit zamanında ödememiş bu
lunan, götürü ücret usulüne tâbi hizmet erbabının vergi ve ce
zaları bunları çalıştıranlardan aranır. 

İKİ YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Vergi karnesinin 
şekli ve ihtiva edeceği malûmat Maliye Bakanlığınca tesbit 
olunur. 

Gerek karneler, gerek bunların ihtiva ettiği kayıtlar hiçbir 
resme ve harca tâbi değildir. Tasdik dolayısiyle muhtarların 
elli kuruşu geçmemek şartiyle harç almaları caizdir. 

BEŞÎNOÎ KISIM 
Muhafaza ve ibraz ödevleri 

. İKİ YÜZ OTUZ YEDİNCİ MADDE — Bu kanuna göre 
defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle 
üçüncü kısmada yazılı vesikaları, taallûk ettikleri yılı takip eden 
takvim yılından itibaren beş yıl müddetle muhafaza etmeye mec
burdurlar. 

İ K İ YÜZ OTUZ SEKlZİNSl MADDE — Bu kanuna göre Esnafm fatura 
defter tutmak mecburiyetinde olmıyan esnaf, tüccardan satınal- muhafazası 
dığı mallara ait faturaları, mubayaa tarihi sırasiyle bir musan
nif veya zarf içinde, beş yıl müddetle muhafaza etmeye mecbur
durlar. 

(Hükümetin 240 nci maddesi, ifade sadeleştirilerek aynen). 
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Karnelerin muha

fazam 

Defter ve belgele
rin ibrazı, mecbu

riyeti 

Diğer ödevleri 

İ K İ YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Mükellefler 
bu kanıma göre aldıkları vergi karnelerini, işin devam ettiği, en 
az geçim indirimi ile ilgili olanları bu indirimden faydalandık
ları müddetçe muhafaza ederler. 

Hizmet erbabına ait vergi karneleri iş verenler nezdinde, hiz
met erbabı aynı zamanda birkaç yerde çalışmakta ise bunlardan 
yâlnız biri nezdinde muhafaza edilir. (Vergi matrahları götürü 
olarak tesbit edilenler hariç). 

İş verenler her ne suretle olursa olsun işten çıkan hizmet er
babına vergi karnelerini derhal geri vermeye mecburdurlar. 

İ K İ YÜZ K I R K I N C I MADDE — Oeçen maddelerde yazılı 
gerçek ve tüzel kişiler bu kısım gereğince muhafaza ettikleri her 
türlü defter, vesika ve karneleri muhafaza müddeti içinde yetkili 
makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve tetkika arzetme-
ye mecburdurlar. 

İ Y İ YÜZ K I R K B İ R İ N C İ MADDE — Vergi tetkik ve kon
trolleri ve' tahrir sırasında, mükellefler aşağıda yazılı ödevleri 
yerine getirmeye mecburdurlar: 

1. Tetkika yetkili memura müessesenin durumuna göre, ça
lışma yeri göstermek ve resmî çalışma saatlerinde memurun mü
essesede çalışmasını sağlamak 

2. Tetkik ile ilgili her türlü izahatı vermek (Bu mecburiyet 
hem iş sahibine, hem de işletmede çalışan memurlara şâmildir); 

3. Tetkika yetkili memurun, lüzumunda iş yerinin her ta
rafını gezip görmesini sağlamak; 

4. Bina ve arazi tahrirlerinde iradı tahmm edilecek binayı 
ve kıymeti tahmin edilecek araziyi Tahrir ve Tadilât komisyon
larına gösterip gezdirmek, bu gibi gayrimenkullerin genel 
ahvaline, kullanış tarzına ve kirada ise kira miktarına mütaal-
lik her türlü malûmatı komisyonlara vermek (Bu fıkrada yazı
lı mecburiyetler kiracılara da şâmildir). 

ÜÇÜNCÜ KİTAP 
Değerleme 

Değerlemenin 
tarifi 

BÎRÎNCÎ KISIM 
İktisadi kıymet değerleri 

Biriuci Bölüm 
Değerleme Esasları 

İ K İ YÜZ KIRK İKİNCİ MADDE — Değerleme, vergi 
matrahlarının hesaplanraasiyle ilgili iktisadi kıymetlerin takdir 
ve tesbitidir. 

(Hükümetin 244 rıcü maddesi aynen). 
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Î K l YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Değerlemede, it- Değerleme günü 

tisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve zaman
larda haiz oldukları kıymetler esas tutulur. 

(Hükümetin 245 nci maddesi aynen). 
İ K Î YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Değerlemede. Değerlemede esas 

iktisadi kıymetlerden her biri tek basma nazara alınır. Teamü-
len aynı cinsten sayılan malları ve düşük kıymetli müteferrik eş
yayı toplu olarak değerlemek caizdir. 

(Hükümetin 246 ncı maddesi aynen). 
I K I YÜZ KIRK BEŞİNCİ MADDE — Değerleme, iktisa

di kıymetin nev'i ve mahiyetine göre, aşağıdaki ölçülerden biri ile 
yapılır : 

1. Maliyet, bedeli; 
2. Borsa rayiri; 
3. Tasarruf değeri; 
4. Mukayyet değer: 
5. İ t ibari değer; 
6. Vergi değeri. 
(Hükümetin 247 nci maddesi aynen). 
I K Î YÜZ KIRK ALTINCI MADDE — Maliyet bedeli, ik

tisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin ar t t ın 1 
ması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilû 
mum masrafların yekûnunu ifade eder, 

Î K Î YÜZ KIRK YEDİNCİ MADDE — Borsa rayici, g*> 
rek menkul kıymetleı- ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret 
borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden ev
velki son muamele gününde borsadaki muamelelerinin vasati de
ğerlerini ifade eder. 

Normal temevvücler dışında fiyatlarda bariz kararsızlıklar 
görülen hallerde, soıı muamele günü yerine değerlemeye takad
düm eden 30 gün içindeki vasati rayici esas olarak aldırmaya 
Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

I K I YÜZ KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Tasarruf de
ğeri, bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arzet-
tiği gerçek değerdir. 

(Hükümetin 250 nci maddesi aynen). 
I K I YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE — Mukayyet Mukayyet değer 

değer, bir„ iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlanıl da gösterilen 
hesap değeridir. 

(Hükümetin 251 nci maddesi aynen). 
t Kî YÜZ ELLİNCİ MADDE — itibari değer, her nevi İtibari değer 

senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde.yazılı olan değerlerdir. 
(Hükümetin 252 nci maddesi aynen). 
I K I YÜZ ELLİ BİRİNCİ MADDE — Emsal bedeli, ger- Knyai hedeU 

çek bedeli olmıyan, veya bilinmiyen veyahut doğru olarak tes-
bit edilemiyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde 
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emsaline nazaran haiz olacağı değerdir. 
Emsal bedeli sıra ile, aşağıdaki esaslara göre tâyin olunur : 
Birinci sıra : (Vasati fiyat esası) aynı cins ve nev'ideki mal

lardan sıra ile değerlemenin yapılacağı ayda veya bir evvelki 
veya bir daha evvelki aylarda satış yapılmışsa, emsal bedeli bu 
satışların miktar ve tutarına göre mükellef tarafından çıkarı
lacak olan «vasati satış fiyatı» ile hesaplanır. Bu esasm uygu
lanması için, aylık satış miktarının, emsal bedeli tâyin oluna
cak her bir malın miktarına nazaran % 25 ten az olmaması şart
tır. 

ikinci sıra : (Maliyet bedeli esası) emsal bedeli tâyin olu
nacak malın, maliyet bedeli bilinir veya çıkarılması mümkün 
olursa, bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline, toptan satış
lar için % 5, perakende satışlar için % 10 ilâve etmek suretiyle 
emsal bedelini bizzat tâyin eder. 

Üçüncü sıra : (Takdir esası) yukarda yazılı esaslara göre 
tâyin olunmıyan emsal bedelleri ilgililerin müracaatı üzerine 
»«İarece takdir yolu ile tâyin edilir. Takdirler, maliyet bedeli ve 
piyasa kıymetleri araştırılmak ve kullanılmış eşya için ayrıca 
yıpranma dereceleri nazara alınmak suretiyle yapılır. Takdir 
edilen bedellere mükelleflerin itiraz hakkı mahfuzdur. Ancak, bu 
itiraz* verginin tahakkuk ve tahsilini durdurmaz. 

Emsal bedelinin mükellef tarafından bizzat hesaplandığı hal
lerde, bu hesaplara ait kayıt ve cetveller ispat edici kâğıtlar 
olarak muhafaza edilir. 

Borsalardan, ticaret ve sanayi odalarından alman fiyatlar
la kaza mercilerinin re'sen biçtikleri değerler emsal bedeli yeri
ne geçer. 

İKİ YÜZ ELLİ İKİNCİ MADDE — Vergi değeri, arazi
de tahrir usuliyle tesbit edilen kıymet, binalarda Bina Vergisi 
Kanununa göre tesbit edilen safi iradın 10 mislidir. 

İkinci Bölüm 
iktisadi işletmelere dâhil kıymetleri değerleme 

İ K İ YÜZ ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — tktisadi işletme
lere dâhil bilûmum gayrimenkuller maliyet bedelleri ile değer
lenir. 

Bu kanuna göre, aşağıda yazılı kıymetler gayrimenkuller 
gibi değerlenir: 

1. Gayrimenkııllerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı: 
2. Tesisat ve makinalar; 
3. Gemiler ve diğer taşıtlar; 
4. Gayrimaddi haklar. 
Î K İ YÜZ E L L İ DÖRDÜNCÜ MADDE — Gayrimenkul

lerde, maliyet bedeline, satınalma bedelinden başka, aşağıda 
yazılı masraflar girer : 

1. Makina ve tesisatta Gümrük vergileri, nakliye ve mon
taj masrafları; 
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2. Mevcut bir binanın satınalmarak yıkılmasından ve ar

sasının tesviyesinden mütevellit masraflar. 
Noter, tapu, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye 

masraf ve harçlarını maliyet bedeline ithal-etmekte veya genel 
masraflar arasında göstermekte mükellefler serbesttirler. 

İKİ YÜZ ELLİ BEŞİNCİ MADDEE — İnşa edilen bina
larda ve gemilerde, imal edilen makine ve tesisatta, bunların 
inşa ve imal masrafları, satmalına yerine geçer. 

(Hükümetin 257 nci maddesi aynen). 
İKİ YÜZ ELLİ ALTINCI MADDE — Normal bakım, ta

mir ve temizleme masrafları dışında, gayrimenkullü genişlet
mek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksa-
diyle yapılan masraflar, gayrimenkulun maliyet bedeline ekle
nir. 

(Bir geminin, iktisap tarihindeki süratini fazlalaştırmak yol
cu ve eşya yükleme ve barındırma tertibatını genişletmek veya 
değiştirmek suretiyle iktisadi kıymetini devamlı olarak artıran 
masraflar, maliyet bedeline eklenmesi gereken masraflardan
dır). 

Gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise, 1 ve 2 nci fıkralardaki 
masraflar bunların özel maliyet bedeli olarak ayrıca değerlenir. 

Gayrimenkuller için yapılan masraflar hem tamir hem de 
kıymet artırma masraflarından terekküp ettiği takdirde, mü
kellef bu masraflardan maliyet bedeline eklenecek kısmı ayrı 
göstermek mecburiyetindedir. 

İKİ YÜZ ELLİ YEDİNCİ MADDE — Alât, edevat ve 
demirbaş eşya maliyet bedeli ile değerlenir. Bunların maliyet 
bedeline giren masraflar, satınalma bedelinden gayrı, komisyon 
ve nakliye masrafları gibi özel masraflardır. 

İmal edilen alât, edevat ve demirbaşlarda imal masrafları sa
tmalına bedeli yerine geçer. 

İKİ YÜZ ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Emtia mahvet Sahnalman emtiada 
bedeliyle değerlenir. Emtianın maliyet bedeli değerleme günün- maliyet bedeli 
deki satış bedellerine nazaran % 10 ve daha fazla bir düşüklük 
gösterdiği hallerde mükellef maliyet bedeli yerine 251 nci mad
denin 2 nci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli öl
çüsünü tatbik edebilir. Bu hüküm 259 ncu maddede yazılı ma
muller için de tatbik olunabilir. 

Demirbaş eşya 

İKİ YÜZ ELLİ DOKUZUNCU MADDE — imal edilen 
emtianın (tam ve yarı mamul mallar) maliyet bedeli aşağıda ya
zdı unsurları ihtiva eder : 

1. Mamulün vücuda getirilmesinde sarfolunan iptidai ve 
hammaddelerin bedeli; 

2. Mamule isabet eden işçilik; 
3. Genel imal masraflarından mamule düşen hisse; 
4. Genel idare masraflarından mamule düşen hisse; 
5. Ambalajlı olarak piyasaya arzedilmesi zaruri olan ma-

Imal edilen emtia 

( 8. Sayını : 175 ) 
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ınullerde ambalaj malzemesinin bedeli. 

3 numaralı bentte gösterilen genel imal masraflarından her 
mamulün maliyetine giren hisse, bu masrafların yıllık yekûnu, 
aynı yıl içinde ödenen işçilik ücreti yekûnuna veya iptidai mad
deler bedeli yekûnuna veyahut her ikisinin yekûnuna taksim 
edilmek suretiyle bulunan emsal üzerinden hesaplanır. 

4 numaralı bentte gösterilen genel idare masrafları hissesi 
aynı esaslar dairesinde bulunabileceği gibi, işçilik ve iptidai 
madde bedellerine genel imal masrafları ilâve olunmak suretiy
le elde edilen yekûna taksim edilerek bulunacak emsal üzerinden 
de hesaplanabilir. 

Esas itibariyle tek mamul vücuda getiren müesseseler, mamu
lün maliyetini masraflar yekûnunu toplu olarak istihsal miktarı 
yekûnuna (Paket, aded, kilo, litre, metre ve saire gibi) taksim et
mek suretiyle de tâyin edebilirler. 

Yeni kurulan veya itibari sermayesi 200 000 livadan noksan 
bulunan sınai müesseseler mamullerinin maliyetini, normal satış 
fiyatlariyle kâr hadlerini göz önünde tutmak şartiyle daha basit 
usuller ile tesbit edebilirler. 

Kıymeti düşen Î K Î YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — Yangın, deprem ve su 
mallar basması gibi âfetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kı

rılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi kıy
metlerinde önemli bir azalış vâki olan emtia ile maliyetlerinin 
hesaplanması mûtat olmıyan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, de
se ve ıskartalar emsal bedeli ile değerlenir. 

Menkul kıymetler Î K Î YÜZ ALTMIŞ B Î R İNCİ MADDE — Türk borsala
rında kayıtlı olan Türk ve yabancı esham ve tahvilât borsa rayici 
ile; borsada kayıtlı olmıyan esham, tahvilât alış bedeli ile değer
lenir. 

Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılır ise 
bu rayiç yerine alış bedeli esas olur. 

Yabanv paralar t K İ YÜZ ALTMIŞ ÎKİNCİ MADDE — Yabancı paralar 
borsa rayici ile değerlenir. 261 nci maddenin son fıkrası hükmü 
yabancı paraların değerlenmesinde de uygulanır. 

Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygula
nacak kur Maliye Bakanlığınca tesbit olunur. 

Bu maddenin hükmü yabancı para ile olan senetli veya senet
siz alacaklar hakkında da caridir. 

Alacakim tKİ YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE Bilûmum ala
caklar tasarruf değerleriyle değerlenir. 

Vâdesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar değerleme gü
nünün. kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde, senette faiz nis
peti açıklanmış ise bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Mer
kez Bankasının resmî iskonto haddi uygulanır. 

Bankalar ve bankerler ile sigorta şirketleri alacaklarını ya 
Cumhuriyet Merkez Bankasının resmî iskonto haddi veya mu
amelelerinde uyguladıkları faiz haddi ile, değerleme günü kıy
metine irca ederler. 
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İ K İ YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kurumlar

da aktifEleştirilen ilk tesis ve taazzuv masrafları mukayyet de
ğeri ile değerlenir. 

Bu değer, ilk tesis ve taazzuv için yapılan masraflardan faz
la olamaz. 

Kurumun tesis olunması veya yeni bir şubenin açılması veya
hut da işlerin devamlı bir surette genişletilmesi için yapılan ve 
karşılığında maddi bir kıymet iktisap olıınmıyan masraflar bu 
cümledendir. 

i lk tesis ve taazzuv masraflarının aktifleştirilmesi iWyar i -
dir. 

t K l YÜZ ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Gelecek bir he
sap devresine ait olarak peşin ödenen masraflar ile cari hesap 
devresine ait olup da henüz tahsil edilmemiş olan hasılat, mu
kayyet değerleri üzerinden aktifleştirilmek suretiyle değerlenir. 

(Hükümetin 267 nci maddesi aynen). 
İ K İ YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Kasa mevcut

ları itibari kıymetleriyle değerlenir; yabancı paralar hakkında 
262 nci maddenin hükmü uygulanır. 

I K I YÜZ ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Bilûmum borç
lar tasarruf değerleriyle değerlenir. 

Vâdesi gelmemiş olan senede bağlı borçlar değerleme günü 
kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde senette faiz nispeti açık
lanmışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmî iskonto haddin
de bir faiz uygulanır. 

Banka ve bankerler ile sigorta şirketleri borçlarını, Cumhu
riyet Merkez Bankasının resmî iskonto haddi veya muamelele
rin de uyguladıkları faiz haddiyle, değerleme günü kıymetine ir
ca ederler. 

Yabancı para ile olan senetli ve senetsiz borçları değerleme
de 262 nci maddenin hükmü ayrıca uygulanır. 

İ K İ YÜZ ALTMIŞ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Eshamh şir
ketlerle iktisadi kamu müesseseleri çıkardıkları tahvilleri itibari 
değerleriyle değerlemeye mecburdurlar. 

(Hükümetin 270 nci maddesi ifade sade leştir ilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir). 

I K I YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Gelecek 
hesap devrelerine ait olarak peşin tahsil olunan hasılat ile cari 
hesap devresine ait olup henüz ödenmemiş olan masraflar mukay
yet değerleri üzerinden pasifleştirilmek suretiyle değerlenir. 

(Hükümetin 271 nci maddesi aynen). 
İ K İ YÜZ YETMİŞİNCİ MADDE — Hasıl olan veya husu

lü beklenen fakat miktarı katiyetle kestirilmiyen ve teşebbüs için 
bir borç mahiyetini arzeden belli bâzı zararları karşılamak mak-
sadiyle hesaben ayrılan meblâğlara karşılık denir. 

tik tesis ve taaz
zuv masrafları 

Aktif geçici he
sap kıymetleri 

Kasa mevcudu 

Borçlar 

Tahviller 

Pasif geçici hesap 
kıymetleri 

Karşılıklar 
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Maliyet bedeli ye
rine emsal bedeli 

alınan haller 

Serbest meslek er
babı ile özel hasta

ne ve okullar 
tesisatı 

Esaslar 

Ticari sermaye 

Esham ve tahvilât 

Menkul mallar 

Haklar 

Karşılıklar mukayyet değerleriyle pasifleştirilmek suretiyle 
değerlenir. 

Amortisman kayıtları hakkmdaki özel hükümler mahfuzdur. 
ÎKÎ YÜZ YETMİŞ BÎRÎNCÎ MADDE — Bu bölümde ya

zılı olmıyan veyahut yazılı olup da kendi ölçüleriyle değerlen
mesine imkân bulımmıvan iktisadi kıymetlerden Bina ve Arazi 
Vergi değeriyle, diğerleri varsa borsa rayici, yoksa mukayyet 
değerleri, o da yoksa emsal bedeliyle değerlenir. 

İ K İ YÜZ YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Serbest meslek 
erbabı ile özel okul ve hastane gibi yerleri işletenlerin arr^rtis-
mana tâbi tuttukları tesisat, demirbaş eşya ve gayrimenkulleri 
değerlemede de bu bölümün hükümleri uygulanır. 

Üçüncü Bölüm 
Servetleri Değerleme 

İKİ YÜZ YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir vergiye 
matrah olan servetin veya servet unsurlarının değerlenmesinde 
bu bölümde yazılı esaslar cari olur. 

(Hükümetin 275 nci maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir.). 

İKİ YÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Vergilendi
rilecek, bir servete dâhil ticari sermayenin unsurlarından bulu
nan emtia, gemiler ve taşıtlar, tesisat ve makineler, demirbaş 
eşya, senetli ve senetsiz alacaklarla borçlar, esham ve tahvilât 
ve diğer menkul malları değerlemede ikinci bölümün hükümleri 
uygulanır. 

(Hükümetin 276 ncı maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir.). 

İKİ YÜZ YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Ticari serma
yeye dâhil olmıyan esham ve tahvilâttan Türk borsalarında ka
yıtlı olanlar borsa rayici üzerinden, borsada kayıtlı olmıyanlar 
emsal bedelleri ile değerlenir. 

(Hükümetin 277 nci maddesi aynen). 
İKİ YÜZ YETMİŞ ALTINCI MADDE — Ticari sermaye

ye dâhil olmıyan ev eşyası, mücevherat, sanat eserleri gibi men
kul mallar emsal bedelleri ile değerlenir. 

(Hükümetin 278 nci maddesi aynen). 
İKt YÜZ YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Tescile tâbi 

bilûmum hakların değeri, tesisleri sırasında tapu siciline kayde
dilen bedeldir. 

Tapu sicilinde bedeli gösterilmiyen haklarla birinci fıkranın 
dışında kalan bilûmum haklar (sınai ve edebî mülkiyet hakları 
ile imtiyazlar dâhil) emsal bedelleri ile değerlenir. 

(Hükümetin 279 ncu maddesi aynen). 
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İKİ YÜZ YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Ticari ser- Alacak ve borçlar 

mayeye dâhil olmıyan bilûmum alacak ve borçlar tasarruf değer
leri ile değerlenir. 

(Hükümetin 280 nci maddesi aynen). 
İKİ YÜZ YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Ticari ser- Bina ve arazi 

mayeye dâhil olsun veya olmasm, bilûmum binalarla arazi vergi 
değerleri ile değerlenir. 

(Hükümetin 281 nci maddesi aynen). 
İKİ YÜZ SEKSENİNCİ MADDE — Bu bölümde yazılı Yetki 

emsal bedelleri ile alacak ve borçların tasarruf değerleri 66 nci 
maddede yazılı Takdir Komisyonu tarafından tesbit edilir. 

ÎKÎNOÎ KISIM 
Vergi Değerleri 

Birinci Bölüm 
Gayrisafi iratların tesbiti 

İKİ YÜZ SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Binaların vergi 
değerine esas tutulan gayrisafi iratları Tahrir ve Tadilât Komis
yonlarınca bu bölümde yazılı esaslar dairesinde tahmin olunur. 

(Hükümetin 283 ncü maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir.). 

I K I YÜZ SEKSEN iKlNCt MADDE — Bir binanın yıllık 
gayrisafi iradı, o binanın bulunduğu mahalde cari olan normal 
kiralara nispetle sahibinin kiraya verdiği takdirde alabileceği 
kira bedelinden ibarettir. 

Gayrisafi iradın takdirinde; bina kiraya verilmiş ve kira be
deli yukardaki fıkra dairesinde emsalinin cari olan normal kira
larına uygun bulunmuş ise bu bedel esas tutulur. Aksi halde aşa
ğıda yazılı esaslar gözetilmek suretiyle gayrisafi iradın takdiri 
yapılır : 

1. Normal şartlar dâhilinde ve genel surette binanın bulun
duğu mahalde cari olan kiraların seviyesi; 

2. Aynı neviden bulunan binaların getirdiği irat; 
3. Binanın mevkii; 
4. Binanın büyüklüğü, kat sayısı ve her kattaki oda ve dai

re adedi; 
5. Dahilî taksimatı itibariyle kullanış durumu veya harap 

veya mamurluk derecesi; 
6. Asansör, kalorifer tesisatı bulunup bulunmadığı; 
7. Kullanış tarzı. 
Fabrika, değirmen ve imalâthanelerin iratlarının takdirinde 

içerlerinde bulunan sabit istihsal tesisatı dahi nazara alınır. 
İKİ YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Gayrisafi 

iratlar yıllık tahmin olunur. Şu kadar ki, mevsimlik olarak Mra-
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ya verilmesi veya ikamet edilmesi mûtat olan binaların bu müd
dete ait iratları yıllık sayılır. 

Yılın belli zamanlarında işliyebilen değirmenler ile belli 
mevsimlerde çalışan fabrika ve imalâthanelerin ve mevsimlik 
işliyen otel, banyo, pilâj gibi gayrimenkullerin işletme müddeti
ne ait iratları da keza yıllık sayılır. 

Râyig İKİ YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Gayrisâfi 
iratların tahmininde, binanm bulunduğu birlikte genel tahririn 
başladığı, tadilât halinde tadilâtın yapıldığı yılda cari rayiçler 
esas tutulur. 

(Hükümetin 286 ncı maddesi ifade sadeleştirilmek suretiy
le aynen kabul edilmiştir.). 

Masraflar İKİ YÜZ SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Gayrisâfi ira
dın tahmininde, vergi, resim ve harçlar için indirme yapılmaz. 

Ancak komisyonlarca kira mukavelelerinin tetkiki sırasında 
su ve elektrik sarfiyatı, teshin masrafları ve buna benzer mas-
rasfalarm kiraya veren tarafından deruhte edildiği görülürse, 
kira bedeli bu gibi masraflar çıktıktan sonra nazara alınır. 

Mefruşatsız tahmin İKİ YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE — Değirmen, fab
rika ve imalâthane tesisatı hariç olmak üzere gayrisâfi irat mef
ruşatsız binaya göre tâyin olunur. 

IKI YÜZ SEKSEN YEDlNCl MADDE — A) Belediye 
teşkilâtı bulunan yerlerde belediye sınırları içindeki binaların 
ve belediye teşkilâtı bulımmıyan yerlerde köyü teşkil eden bi
naların işgal eylediği saha dahilindeki binalarm mütemmima-
tmdan olan arazi ve arsalar; 

B) Her nerede olursa olsun, ticaret ve sanata tahsis edilmiş 
olan ve bunlarla birlikte aynı işte bullanılan arazi; 
irat takdirinde binaya tâbidir. 

Bina ile sınırlanmış olup kullanış tarzı itibariyle de bina ile 
birlik teşkil eden avlu, bahçe ve sair arazi binanın mütemmima-
tmdandır. 

IKI YÜZ SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Aşağıda ka
yıtlı bina kısımları için iratlar ayrı ayrı tahmin olunur : 

1. Bir çatı altında bulunup ta kullanış tarzı ve kapıları ayrı 
olan bina kısımları (Apartman daireleri) ve ticaret hanlarının 
ayrı ayrı kullanılabilen odaları bu kabildendir) ; 

2. Sahipleri arasında ifraz ve taksim edilmiş olan binalarm 
müfrez kısımları (ifraz olunmayıp şayian tasarruf olunan bina
ların iratları binanın genel heyeti itibariyle tahmin olunur). 

IKI YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Tahrir 
(Genel tahrir veya tadilât) esnasında, bir binanın gayrisâfi ira
dını tahmin için kâfi vasıta ve karine bulunmadığı takdirde, bi
nanın satılması halinde elde edilecek kıymet tahmin olımur ve 
bu kıymetin % 10 u safi irat olarak kabul edilir. 

Mütemmimat 

îfraz ve §üyu 

îrat ve kıymet 
münasebeti 
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İkinci Bölüm 

Arazi kıymetlerinin tesbiti 
İKİ YÜZ DOKSANINCI MADDE — Arazinin vergi değe- Tahmin esası 

rine esas tutulan kıymetleri, Tahrir ve Tadilât komisyonlarınca 
bu bölümde yazılı esaslar dairesinde tahmin olunur. 

(Hükümetin 292 nci maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir). 

İ K İ YÜZ DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Arazinin tahmin Arazi kıymeti 
olunacak kıymeti alelade alım satım kıymetidir. 

Arazi kıymetinin tahmininde aşağıdaki esaslar nazara alı
nır: 

1. Normal şartlar dâhilinde ve genel surette arazinin bulun
duğu birlikte arazi satış kıymetlerinin seviyesi; 

2. Aynı neviden arazinin satış kıymetleri; 
3. Arazinin mevkii; 
4. Ziraatte kullanılan arazinin yetiştirme kuvveti, sulaklık 

derecesi, ziraatin nev'i; 
5. Arazinin büyüklüğü veya küçüklüğü; 
6. Meskûn yerlere, iskele ve istasyonlara yakınlığı. 
İKİ YÜZ DOKSAN İKİNCİ MADDE — Arazi kıymetinin 

tahmininde genel tahririn başladığı, tadilât halinde tadilâtın ya
pıldığı yılda câri satış kıymetleri esas tutulur. 

(Hükümetin 294 ncü maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir). 

İKİ YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Tahrir (Genel 
tahrir ve tadilât) esnasında arazinin alım, satım kıymetlerinin tâ
yini mümkün olmazsa, o yerin kiraya verilmesi halinde getireceği 
kira tahmin ve bunun 10 misli arazinin kıymeti olarak kabul 
edilir. 

İKİ YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir arazi- Arazide kira 
nin getireceği kiranın bilinmesi icabeden hallerde arazi kıy
metinin onda biri, emsal kirası sayılır. 

Kuymet rayiçleri 

Kıymet - kira mü
nasebeti 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Amortismanlar 

Birinci Bölüm 
Mevcutlarda Amortisman 

İKİ YÜZ DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — işletmede bir Amortisman mevzuu 
yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten 
düşmeye mâruz bulunan gayrimenkullerle 253 ncü madde gere
ğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alâi 
edevat ve demirbaşın ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki 
esaslara göre tesbit edilen değerinin, bunların kullamlabilecek-
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Arazide amortisman 

Normal amortisman 

Madenlerde 
avıckrtisman 

Fevkalâde 
amortisman 

Amortisman nis
petlerinin itibar 

tarihi 

-in
leri müddet zarfında yokedilmesi amortisman mevzuunu teşkil 
eder. 

ÎKİ YÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE — Boş arazi ve 
boş arsalar amortismana tâbi değildir. Ancak: 

1. Zirai işletmelerde vücude getirilen meyvalık, dutluk. 
fındıklık, zeytinlik ve güllüklerle incir bahçeleri ve bağlar gibi 
zirai tesisat; 

2. işletmede inşa edilmiş olan her nevi yollar ve harklar. 
Amortismana tâbi tutulur. 
IKI YÜZ DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Amortismana 

tâbi iktisadi kıymetlerin değeri ilgili bakanlıkların ve ilgili mes
lekî teşekküller ve meslek guruplarının mütalâası ahnarak Ma
liye Bakanlığınca tesbit ve ilân olunan nispetler üzerinden yok* 
edilir. 

Amortisman nispetlerinin tesbitinde : 
1. Belli iş ve sanat kolları ayrı ayrı nazara alınır; 
2. Amortismana tâbi kıymetlerin tecrübeye dayanan vasati 

ömürleri hesaba katılır. 
İKİ YÜZ DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — İşletme se

bebiyle içindeki cevherin azalmasından dolayı maddi değerini 
Kaybeden madenlerin ve taş ocaklarının imtiyaz veya maliyet 
bedelleri, ilgililerin müracaattan üzerine bunların büyüklük ve 
mahiyetleri göz önünde tutulmak ve her maden veya taş ocağı 
için ayrı ayrı olmak üzere Maliye ve İktisat Bakanlıklarınca tâ
yin olunacak nispetler üzerinden yokedilir. 

(Hükümetin 299 ncu maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir.). 

İKİ YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Amortis
mana tâbi olup : 

1. Yangın, deprem, su basması gibi âfetler neticesinde değe
rini tamamen veya kısmen kaybeden; 

2. Yeni- icatlar dolayısiyle teknik verim ve kıymetleri dü
şerek tamamen veya kısmen kullanılmaz bir hale gelen; 

3. Cebrî çalışmaya tâbi tutuldukları için. normalden fazla 
aşmma ve yıpranmaya mâruz kalan; 

Menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükelleflerin müraca
atları üzerine ve ilgili bakanlıklarm mütalâası alınmak suretiy
le, Maliye Bakanlığınca her işletme için işin mahiyetine göre 
ayrı ayrı tâyin olunan « Fevkalâde ekonomik ve teknik amor
tisman nispetleri» uygulanır. 

(Hükümetin 300 ncü maddesi aynen). 

A ÜÇ YÜZÜNCÜ MADDE — Maliye Bakanlığınca tesbit ve 
ilân olunan amortisman nispetleri ilânların yapıldığı, ayrı ayrı 
tesbit edilen nispetler ilgililerin müracaatta bulunduğu hesap 
devresinden muteberdir. 

icabında, normal amortismanlar nispetleri 297 nci maddede 
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Amortismanın 
uygulama, sureti 
a) Nispet bakı

mından 

h) MMdet bah 
m-ından 

Amortisman 
hesapları 

yazılı usul dairesinde değiştirilebilir. Şu kadar ki, bir kere 
tesbit edilen nispetlerin yürürlük süresi 3 yıldan az olamaz, 

ÜÇ YÜZ BİRİNCİ MADDE — Mükellefler, usulü dairesin
de tesbit edilen nispetleri aşmamak şai'tiyle, amortismanları di
ledikleri nispetler üzerinden hesaplıyabilirler; şukadar ki, uy
gulamaya başladıkları amortisman nispetlerini mütaakip faali
yet yıllarında değiştiremezler. 

300 ncü maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre amortisman 
nispetlerinin değiştirilmiş olması ha-li bundan müstesnadır. 

ÜÇ YÜZ İKİNCİ MADDE — Amortisman müddeti kıy
metlerin aktife girdiği yıldan başlar bu müddetin yıl olarak he
saplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölü
nür. 

Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara 
alınabilir. 

Amortismanın her hangi bir yıl yapılmamağından veya ilk uy
gulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortis
man müddeti uzatılamaz. 

(Hükümetin 303 ncü maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir). 

ÜÇ YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu Bölüm gereğince hesap
lanan amortismanların, hesaplarda ayrıca gösterilmek şai'tiyle 
taallûk ettikleri değerlerden doğrudan doğruya indirilmesi veya 
pasifte ayrı bir karşılık hesabında toplanması caizdir. 

(Hükümetin 304 ncü maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir). 

İkinci Bölüm 
Alacaklarda ve .sermayede amortisman 

ÜÇ YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kazai bir hükme veya Vtğerm alacaklar 
alacaktan vazgeçildiğini gösteren kanaat verici bir vesikaya 
göre tahsiline artık imkân kalmıyan alacaklar, değersiz alacak
tır. 

Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf 
değerlerini kaybederler ve mukayyet kıymetleriyle zarara geçi
rilerek yokedilirler. 

ÜÇ YÜZ BEŞİNCİ MADDE — Şüpheli alacaklar şunlar- Şüpheli alaeakîar 
dır : 

1. Dâva veya icra safhasında bulunan ihtilaflı alacaklar; 
2. Vâdesi 3 defa uzatıldığı halde tahsil edilememiş olan se

nede bağlı alacaklar; 
3. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenil

mesine rağmen borçlu'tarafından ödenmiyen senetsiz alacaklar; 
4. Veresiye üzerine geniş müşteri kütlesiyle muamelede bu

lunan tüccarların şüpheli alacak vasatisini, son hesap devre
sinde aynı mahiyetteki alacaklara uygulanmak suretiyle ayıra
cakları miktarlar (bu fıkradaki şüpheli alacak vasatisi, geçmiş 
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son iki yıl içinde tahsil edilememiş bulunan, veresiye muamele
lere mütaallik, alacakların aynı müddete ait ve aynı mahiyette
ki muameleler yekûnuna nispet edilmesi suretiyle bulunur.) 

Yukarda yazılı şüpheli alacaklar için, değerleme gününün 
(tasarruf değeri) ne göre pasifte karşılık ayrılabilir. Bu karşı
lığın hangi alacaklara ait olduğu ve 4 ncü fıkraya göre ayrılmış 
ise hangi yıla taallûk ettiği karşılık hesabında gösterilir. 

Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan mik
tara inhisar eder. 

Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil 
edildikleri zaman, karşılık hesabından indirilir. 

ÜÇ YÜZ ALTINCI MADDE — Konkordato veya sulh vo
liyle alınmasından vaz geçilen alacaklar, borçlunun defterinde 
özel bir karşılık hesabına alınır. Bu hesabın muhteviyatı alacak
tan vaz geçildiği yılın sonundan itibaren üç yıl içinde zararla itfa 
edilmediği takdirde kâr hesabına naklolunur. 

ÜÇ YÜZ YEDİNCİ MADDE — imtiyazlı işletmelerde, te
sisatın imtiyaz müddetinden sonra bedelsiz olarak Devlete veya 
Devletçe tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikal et
mesi imtiyazname gereğinden bulunduğu, imtiyaz mukavelena
mesinde de sermayenin itfası için yıllık belli bir nispet veya mik
tar ayrüması gösterilmiş olduğu takdirde, bu nispet veya mik
tar üzerinden sermaye itfa olunur. 

(Hükümetin 307 nci maddesi ifadeler sadeleştirilmek sure
tiyle aynen). 

îlk tesis ve taazzuv ÜÇ YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — Kurumların aktifleş-
masraflanmn itfası tirildikleri ilk tesis ve taazzuv masrafları, mukayyet değerleri 

üzerinden müsavi miktarlarda ve beş yıl içinde itfa olunabilir. 
(Hükümetin 308 nci maddesi ifadeler sadeleştirilmek sure

tiyle aynen). 

Üçüncü Bölüm 
özel Haller 

ÜÇ YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Amortismana tâbi 
iktisadi kıymetlerin satılması halinde alman bedel ile bunların 
envanter defterinde kayıtlı değerleri arasmdaki fark kâr ve za
rar hesabına geçirilir. 

Amortisman ayrılmış olanların değeri, ayrılmış amortisman 
çıktıktan sonra kalan değerdir. 

Devir satış hükmündedir. 
ÜÇ YÜZ ONUNCU MADDE — Yangın, deprem, sel. su bas

ması gibi âfetler yüzünden tamamen veya kısmen zıyaa uğrıyan 
amortismana tâbi iktisadi kıymetler için alınan sigorta tazminatı 
bunlarm değerinden (Amortismanlı olanlarda ayrılmış olan 
amortisman çıktıktan sonra kalan değerden) fazla veya eksik 
olduğu takdirde farkı kâr veya zarar hesabma geçirilir. 

Şu kadar ki, alman sigorta tazminatı ile zıyaa uğrıyan mal.-

Amortismana tâbi 
mallartn satılması 

Amortismana tâbi 
malların sigorta 

tazminatı 
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lann yenilenmesi için mahiyetine göre zaruri bulunur. Veya bu 
hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse ge
çilmiş olursa, bu takdirde tazminat fazlası, yenileme masrafla-

' rını karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta tutulur, 
ÜÇ YÜZ ON BÎRÎNCl MADDE — Emtia kıymetlerinde Emtia sigorta toz-

vukua gelen zayiat dolayısiyle alman sigorta tazminatları bun- minatı 
ların değerlerinden fazla olursa bu fazlalık kâra alınır. 

(Hükümetin 311 ncı maddesi aynen). 

DÖRDÜNCÜ KİTAP 
Ceza Hükümleri 

BÎRÎNCÎ KISIM 
Genel Esaslar 

ÜÇ YÜZ ON IKINCÎ MADDE — Bu kanuna göre «Vergi Vergi cezalan 
Cezası» ile cezalandırılacak fiiller şunlardır : 

1. Kaçakçılık; 
2. Kusur; 
3. Usulsüzlük; 
ÜÇ YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Velayet ve vesayet Küçüklerin ve kı-

altında bulunanlar ve işlerinin idaresi bir kayyuma tevdi edil- stnUlann sorumsuz-
iniş olanlar kendilerine izafeten veli, vasi veya kayyumun vergi luğu 
kanunlarına aykırı hareketlerinden dolayı sorumlu olamazlar. 
Bu hallerde vergi cezası veli, vasi veya kayyumdan aranır. 

(Hükümetin 313 ncü maddesi aynen). 
ÜÇ YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Tüzel kişilerin Tüzel kişilerin 

idare ve tasfiyesinde Vergi Kanununa aykırı hareketlerin ee- sorumluluğu 
zası tüzel kişiler adma kesilir. 

ÜÇ YÜZ ON BEŞlNCÎ MADDE — Damga Resmi uygu- Damga Resmi ceza-
lamalarında gerek nispî, gerek maktu resimlerle ilgili cezadan lannda sorumluluk 
sorumlu olanlar birden fazla olduğu takdirde, yekdiğerine mü
racaat hakları mahfuz kalmak üzere, müteselsilen sorumlu tu
tulurlar. 

ÜÇ YÜZ ON ALTINCI MADDE — Kaçakçılık veya ku- Tek fiü ile^eşitli 
surda cezayı istilzam eden tek bir fiil ile başka neviden birkaç suç işlenmesi 
vergi zıyaa uğramış olursa her vergi bakımından ayrı ayn ceza a) Muhtelif vergi 
kesilir. ziyama sebebiyet 

verilmesi 

ÜÇ YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Cezayı istilzam eden b) Muhtelif cezayı 
fiil ile kaçakçılık ve usulsüzlük veyahut kusur ile usulsüzlük bir- istilzam etmesi 
likte işlenmiş olursa bunlara ait cezalardan sadece en ağırı kesilir. 
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Fiü aynhğı ÜÇ YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — Kaçakçılık veya ku

sur veyahut usulsüzlük mahiyetinde olup ayrı ayrı işlenmiş bu
lunan fiillerden dolayı, her fiil için ayrı ceza kesilir. Şu kadar ki: 

1. Aynı takvim yılı içinde türlü kaçakçılık fiilleri işlenmiş 
olursa bunların hepsi, en az cezanın hesaplanması bakımından bir 
fiil sayılır. 

2. Aynı takvim yılma aynı neviden birden fazla usulsüzlük 
yapıldığı takdirde, bunların hepsi için tek bir ceza kesilir ve bu 
cezaya, usulsüzlüklerin birden fazlasının her biri için bu ceza
nın dörtte biri eklenir. Ancak bu suretle hesaplanacak vergi 
cezalarının yekûnu o usulsüzlük nevi için kanunda gösterilen ce
zanın iki katından fazla olamaz. 

Tekerrür ÜÇ YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Kaçakçılık, kusur 
veya usulsüzlükten dolayı cezalandırılan ve cezası da kesinleşen 
bir kimse, aynı neviden bir füli cezanın kesinleştiği tarihi takip 
eden yıldan başlamak üzere kaçakçılıkta beş yıl, kusurda üç yıl. 
usulsüzlükte iki yıl zarfında tekrar işlerse, cezası: Kaçakçılıkta 
yarısı, kusurda üç te biri, usulsüzlükte dörtte biri nispetinde 
artırılır. 

Sularda birleme ÜÇ YÜZ YİRMİNCİ MADDE — Kaçakçılık, kusur ve usul
süzlük fiillerine ait ceza karar ve hükümleri, gerek genel ceza 
hükümlerine, gerek diğer özel kanunlarda yazılı cezalara tâbi 
suçlar bakımından içtima ve tekerrüre esas tutulamıyacağı gibi 
mezkûr kanunlarda yazılı suçlara ait ceza hükümleri de bu ka
nunda yazılı suçlar bakımından içtima ve tekerrüre esas tutu
lamaz. 

Vergi ziym ÜÇ YÜZ YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Vergi zıyaı, mükel
lefin vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getir
memesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanın
da tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini 
ifade eder. 

Bu gibi hallerde verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi ver-
gi cezasını kaldırmaz. 

Beyannameleri ÜÇ YÜZ YİRMİ İKİNCİ MADDE — Beyannameli mükel-
bekleme müddetinin lefiyetlerde tahakkuk muamelesi yapılmak için beyanname ver-
vergi ziyamı mucip me müddetinin sonundan itibaren 15 gün beklenir. Beyanname 

sayılmıyacağ% bu müddet için verilirse vergi zıyaı olmamış sayılır. 
Veraset ve İntikal Vergisinde mükellefe tebliğ edilmek şartı 

ile yeniden 15 günlük bir mühlet verilir; Bu hususta da yu
karda hüküm cari olur. 

En az ceza haddi ÜÇ YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunda açıkça 
yazılı olmıyan hallerde vergi veya kıymet miktarları üzerinden 
hesaplanan vergi cezaları 25 kuruştan az olamaz. 
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ÎKÎNCÎ KISIM 
Vergi Cezaları 

Birinci Bolüm 
Kaçakçılık 

ÜÇ YÜZ YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Mükellefin ve
ya sorumlunun vergiyi kaçırmak kastı ile aşağıdaki şekillerde 
vergi ziyama sebebiyet vermesi kaçakçılıktır. 

1. Çift defter kullanmak; 
2. Sahte vesika tanzim etmek veya bilerek kullanmak; 
3. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defter kayıtlarını 

veya vesikaları tahrif etmek; 
4. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan tasdikli defter

lerin sahif elerini yokederek yerlerine başka yapraklar koymak 
veya hiç yaprak koymamak; 

5. Mevhum adlara hesap açmak ve her türlü hesap ve muha
sebe hileleri yapmak; 

6. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defter ve vesika
ları yoketmek veya gizlemek; 

7. Bir takvim yılı içinde üçten fazla muameleye taallûk et
mek ve bu muamelelerden dolayı gizlenen vergi matrahının mik
tarı 2 500 lirayı ve bu suretle gizlenen matraha isabet eden ver
gi, ödenecek verginin % 10 unu aşmak suretiyle satış bedeli, üc
ret, komisyon, faiz, iştirak hissesi, kira bedeli gibi hasılatı bu 
kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerden birinde veya 
beyannamede göstermemek; (hasılatm defter veya beyanname
den birinde gösterilmiş olması halinde bu fıkra hükmü tatbik 
olunmaz. Defter tutmaya mecbur olmıyanlar hakkında yalnız be
yannamede gösterilmiş olup olmadığına bakılır.) 

8. Vergilendirme ile ilgili olaylar hakkında vergi idaresin
ce yazı ile istenilen bilgiyi idareyi yanıltacak şekilde yalan veya 
eksik vermek (sual ile cevabın yazılı olması veya mükellefin im
zasını- havi tutanakla tesbit edilmiş bulunması şarttır.) 

ÜÇ YÜZ YÎRMÎ BEŞİNCİ MADDE — Kaçakçılık yapan 
mükelleflere kaçırdıkları verginin üç katı tutarında vergi ceza
sı kesilir. 

Şu kadar ki, bu ceza mükelleflerin ticari ve meslekî işlerin
den dolayı tâbi oldukları veya sorumlu bulundukları vergilerde : 

1. Birinci smıf tüccarlar için 500 liradan; 
2. îkinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı için 250 

liradan; 
3. Diğer mükellefler için 50 liradan; 

az olamaz. 
ÜÇ YÜZ YÎRMÎ ALTINCI MADDE — Ayrı ayrı maddî Kaçakçılığa iştirak 

menfaat gözetmek şartiyle birkaç kişi kaçakçılık yaptıkları tak
dirde bu fiili irtikâp edenlerin veya doğrudan doğruya beraber 

Kaçakçılıkta ceza 
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islemiş olanların her biri hakkında evvelki maddelerde yazılı 
vergi cezaları kesilir. 

Kaçakakğa teşnk ÜÇ YÜZ YtRMÎ YEDİNCİ MADDE — Bir mükellefi ka
çakçılık yapmaya azmettirenlere - kaaçkçıhk tekemmül etmiş 
olmak şartiyle - işlenen fiil için kanunda tâyin olunan ceza ke
silir. 

(Hükümetin 325 nci maddesi aynen). 
Kaçskatya mnhm XTZ YÜZ YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Ayrı bir men

faat gözetmemek suretiyle, kaçakçılık olduğunu bildiği bir fii
lin islenip tamamlanmasını fiiliyle kolaylaştıranlara bu fiil için 
kanunda tâyin olunan cezanın dörtte biri kesilir. 348 nci madde
de pişmanlık şartlarına uygun olarak keyfiyetten ilgili makam
ları haberdar edenlere ceza kesilmez. 

İkinci Bölüm 
Kusur 

Kusurun tarifi ÜÇ YÜZ YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Kusur, ka
çakçılık sayılan haller dışında her hangi bir surette vergi ziyama 
sebebiyet verilmesidir. 

Kusurda cem ÜÇ YÜZ OTUZUNCU MADDE — Kusur işliyen mükellef 
lere zıyaa uğrattıkları verginin % 50 si tutarında vergi cezası 
kesilir. 

Tahrire dayanan ÜÇ YÜZ OTUZ BİRİNCİ MADDE — Tahrire dayanan ver-
vtrgüerde kusur gilerde, bildirmeye mütaallik kanuni mecburiyetleri müdde-

cezasıi tinde yerine getirmemek suretiyle kusur işliyen mükelleflere 
zıyaa uğrattıkları verginin % 20 si nispetinde vergi cezası kesilir. 

Üçüncü Bölüm 
Uaulsüslük 

usulsüzlüğün tarifi ÜÇ YÜZ OTUZ İKİNCİ MADDE — Usulsüzlük, vergi zi
yama sebebiyet verilmeksizin vergi kanunlarına aykırı harekette 
bulunulmasıdır. 

Usulsüzlük cezalan ÜÇ YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Gelir, Kurumlar. 
Esnaf, Muamele, İstihlâk, Nakliyat, Bina ve Arazi vergilerine 
tallûk eden usulsüzlükler aşağıda yazılı derecelere ve bu kanuna 
bağlı cetvele göre cezalandırılır : 

I - Derece usulsüzlükleri : 
1. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerden her 

hangi birinin tutulmamış olması; 
2. Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir 

hesap tetkiki yapılmasına imkân vermiyecek derecede noksan ve 
hatalı olması; 

3. Bu kanuna göre tutulması mecburi defterlerin ve kanu
nen muhafazası mecburi vesikaların ve evrakın yetkili memurlar 
tarafından istenildiği halde ibraz edilmemesi; 
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I I - Derece usulsüzlükler : 
1. Vergi beyannamelerinin verilmemiş olması, (322 nci mad

dede yazılı müddetten sonra verilmiş beyannameler hiç verilme
miş sayılır); 

2. Tasdiki mecburi olan defterlerden her hangi birinin tas
dik muamelesinin yaptırılmamış olması; (Kanuni müddetinin 
sonundan itibaren bir ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler, tas
dik ettirilmemiş sayılır); 

3. Bu kanunun kayıt nizamına ait hükümlerine (Madde 
204- 208) riayet edilmemiş olması; 

I I I - Derece usulsüzlükler : 
1. Bu Kanunda yazılı bildirmelerin zamanında yapılmaması; 
2. Götürü usulde Gelir Vergisine tâbi olan mükelleflerle ge

zici esnafın vergi karnelerini, müddetinin sonundan itibaren 1.5 
gün içinde almaları; 

IV - Derece usulsüzlükler : 
1. Tasdiki mecburi olan defterlerden her hangi birinin tas

dik muamelesinin, müddetinin sonundan itibaren bir ay içinde 
yaptırılmış olması; 

2. Vergi beyannamelerinin, müddetinin sonundan itibaren 
15 gün içinde verilmiş olması; 

3. Vergi beyannameleri, bildirmeler ve evrak ve vesikaların 
kanunen belli şekil ve muhteviyatına ve eklerine ait hükümlere 
riayet edilmemiş olması; 

4. Hesap veya muamelelerin doğruluk ve açıklığını bozma
mak şartiyle bâzı evrak ve vesikaların bulunmaması veya ibraz 
edilmemesi 

5. Sabit iş yeri olan esnafın vergi karnesini zamanında al
mamış olması; 

6. Bu maddede sayılanlar dışında kalan şekle mütaallik sair 
usulsüzlükler; 

ÜÇ YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE— Veraset ve İnti
kal Vergisi beyannamelerini kanuni müddetinin bitmesini takip 
eden günden itibaren 15 gün içinde verenlere, 25 lirayı aşmamak 
şartiyle Verginin % 2 si, daha sonra verenlere 50 lirayı aşma
mak şartiyle % 5 i vergi cezası kesilir. 

ÜÇ YÜZ OTUZ BEŞİNCİ MADDE — a) Bulundukları köye 
kaydettirilmeden veya kayıt ilmühaberi alınmadan veyahut yok
lama muamelesi yaptırılmadan ilçenin köyleri veya köylerle il
ce merkezi arasında nakledilen hayvanların vergilerinin % 5 i; 

b) Bulundukları köye kaydettirilen hayvanlardan kayıt ve 
yoklama müddetleri içinde nakil ve ifraz tezkeresi alınmadan ve 
taksit müddetleri içinde vergisi ödenmeden veya teminata l ı ğ 
lanmadan ilce sınırı dışına çıkarılan havvanlarm vergilerinin 
% 1 5 i ; 

(Nakliyatta kullanılan hayvanlar için sahiplerinin aldıkları 
vergi karneleri nakil ve ifraz tezkeresi yerine geçer). 

c) Vergiden müstesna oln.n nakliyat hayvanları ile damız-

ffnsusi usulsüzlük 
cezaları 

a) Veraset ve 
intikal Vergümde 

b) Jlayvcmlar 
Vergisinde 
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tıkların kayıt dışı bırakılmaları halinde bunların emsallerine ait 
vergilerin % 10 u; 

Nispetinde ceza kesilir. 
ÜÇ YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — a) Damga Resmi mev

zuuna giren kâğıtlar ve ilânlara yapıştırılan pullar, Damga Res
mi Kanununun tâyin ettiği şekilde iptal edilmemişse, iptal edil
memiş olan pulların kıymeti üzerinde maktu resimlerde yüzde 
50, nispî resimlerde yüzde 10 vergi cezası kesilir. Bu hüküm, res
mî daireler, noterler, bankalar ve anonim şirketlerle 3659 sayılı 
Kanuna tâbi kurumlara ve derneklere ibraz edilen veya gönde
rilen veya resmî daireler veya noterlerce tanzim ve tasdik edil
miş olan kâğıt ve ilânların iptal edilmemiş pulları hakkında uy
gulanmaz. 

b) Damga Resmi, ilgili Vergi Kanununda tâyin olunduğu 
şekilde ifa edilmiyen hallerde maktu resimlerde resmin yüzde 
50 si ve nispî resimlerde yüzde 10 u nispetinde usulsüzlük ceza
sı alınır. 

ÜÇ YÜZ OTUZ YEDİNCİ MADDE — 1. Resmî daire
ler, noterler, bankalar ve anonim şirketlerle 3659 sayılı Kanuna 
tâbi kurumlara ve derneklere ibraz edilen veya gönderilen ve 
pulları Vergi Kanununun tâyin ettiği şekilde iptal edilmemiş 
bulunan kâğıtları, pullarını iptal etmeden muameleye koyanlar 
adına her kâğıt için ellişer kuruş ceza kesilir. Ancak, mütaaddit 
nüsha olarak tanzim edilmiş olan kâğıtlar için bu fıkra gereğin
ce her şahıstan alınacak cezanın toplamı beş lirayı geçemez. 

2. Fertler tarafından resmî dairelere verilen her nevi dilek
çe, istifanamelerle lâyiha, muhtıra, beyanname ve ihbarnamele
rin ve bu mahiyette resmî makamlara çekilen telgraftı ameleriu 
mühürlü ve imzalı nüshalarını pulsuz veya noksan pullu olarak 
muameleve kovanlar adına, her kâğıt için ellişer kuruş ceza ke-
ailir. 

3. Pulsuz veya pulu noksan kâğıtları, usulen resmî ve para 
cezası- tahsil edilmeden tasdik eden veya örneklerini çıkarıp ve
ren noterler adına her kâğıt için iki buçuk lira ceza kesilir. 

4. Damga Resminin defter ve kayıt nizamına ait usulsüz
lüklerde de 333 ncü madde hükmü uygulanır. 

Dördüncü Bölüm 
Ceza Kanunuma göre cezalandırılacak suçlar 

Bilgi vermekten çe- ÜÇ YÜZ OTUZ SEKÎZİNCÎ MADDE — 1. Yetkili ma-
kinenlerle 241 nci kam ve memurlar tarafından 138, 139. 140 ncı maddeler gere-
madde hükmüne ğince, üçüncü şahısların vergileriyle ilgili olarak istenilen defter 
riaet etmiyenler ve vesikaları, çekinme sebebi olmaksızın, ibraz etmivenlerden 

veya istenilen bilgileri vermiyenlerden; 
2. 241 nci maddede yazılı mecburiyetlere, çekinme sebebi 

olmaksızın, riayet etmiy enlerden; 
Hükmen 200 liraya kadar hafif para cezası alınır. 
Ancak birinci fıkra gereğince istenilen bilgilerin verilmesi. 
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(Defter ye vesika ibrazı hariç) bu bilgiyi verecek olan özel mü
esseseler için ayrıca masraf ve külfet ihtiyarım gerektirdiği tak
dirde bu külfet ve masraf m Maliyece deruhde edilmesi şarttır. 

ÜÇ YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Beşinci mad
dede yazılı vergi mahremiyetine riayete mecbur olan kimselerden 
bu mahremiyeti ihlâl edenler, Türk Ceza Kanununun 198 nci 
maddesine göre ceza görürler. 

Bunlardan suçları tekerrür edenler bir daha Devlet hizmetinde 
kullanılmazlar. 

ÜÇ YÜZ KIRKINCI MADDE — Bu kanunun altıncı 
maddesinin son fıkrası gereğince mükelleflerin" vergi kanunları
nın uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve sair özel işlerini yap
maları yasak edilen memurlardan bu yasağa aykırı harekette 
bulunanlar Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesine göre ceza 
görürler. Bu hareketler kaçakçılık cezasını gerektiren bir fiile 
iştirak veya yardım veya o fiili teşvik mahiyetinde olduğu tak
dirde haklarında ayrıca bu kanunun 326, 327 ve 328 nci maddeler 
hükümleri uygulanır. 

Vergi mahrumiye
tinin ihlâli 

Mükelleflerin özel 
İşlerini yapan 

memurlar 

Cezayı gerektiren 
olayın tesbiti 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Vergi cezasının kesilmesi, ödenmesi ve kalkması 

Birinci Bölüm 
Ceza Kesme 

ÜÇ YÜZ KIRKBlRlNCÎ MADDE — Vergi cezalarını 
gerektiren olaylar vergi dairelerince veya yoklamaya ve vergi 
tetkikına yetkili olanlar tarafından tesbit olunur. Yoklama ve 
vergi tetkiki sırasında raşlanan, vergi cezasını gerektirir olay
ların, raporlarda gösterilmesi, delillerin kaybolması ihtimalinin 
bulunduğu hallerde bunlamı tutanakla tesbit edilmesi mecburi
dir. 

ÜÇ YÜZ KIRK ÎKÎNCÎ MADDE — Vergi cezaları olay- Ceza kesme yetkisi 
laıın taallûk ettiği vergi bakımından mükellefin bağlı olduğu 
vergi dairesi tarafından kesilir. 

Ancak, kaçakçılık hallerinde, vergi cezası kesilebilmesi için 
Takdir Komisyonundan karar almması şarttır. 

Damga Resmine ve pul ile alman diğer vergilere mütaallik 
olaylarda vergi cezasmı kesecek vergi dairelerini Maliye Bakan
lığı tâyin eder. 

ÜÇ YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Kesilen vergi ceza
ları ilgililere (ceza ihbarnamesi) ile tebliğ olunur. 

Ceza ihbarnamesinde aşağıdaki malûmat bulunur : 
1. İhbarnamenin sıra numarası; 
2. Tanzim tarihi; 
3. ilgililerin soyadı, adı veya unvanı; 

Ceza ihbarnamesi 
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4. Varsa mükellef numarası (Mükellef hesap numarası) 
5. İlgilinin açık adresi; 
6. Olayın izahı; (Kanunun madde ve fıkra numaraları gös

terilmek ve mevcut deliller bildirilmek suretiyle) 
7. Olayın taallûk ettiği vergilendirme veya hesap devresi; 
8. Varsa cezanın taallûk ettiği vergiye ait ihbarnamenin ta

rih ve numarası; 
9. Varsa tekerrür ve içtima durumu; 
10. Vergi cezasının hesabı ve miktarı; 
11. İtiraz veya temyiz müddeti; 
Takdir komisyonu karariyle kesilen cezalarda komisyon kara

rının örneği ihbarnameye bağlanır. 
ÜÇ YÜZ K I R K DÖRDÜNCÜ MADDE — İlgililer kesilen 

vergi cezalarına itiraz edebilirler. Bu takdirde Beşinci Kitapta 
yazılı hükümler uygulanır. 

Cezanın bağlı olduğu vergiye de itiraz olunursa vergi ve ceza 
itirazları birleştirilir. 

(Hükümetin 343 ncü maddesi ifadeler sadeleştirihnek sure
tiyle aynen). 

Vergi cezalarının 
kesinleşmesi ve 

ödenmesi 

Yamltoıa 

Cezalandırılmayacak 
olan şekle ait usul

süzlükler 

ikinci Bölüm 
Cezaların kesinleşmesi, ödenmesi ve kalkması 

Ü(J YÜZ K I R K BESİNCİ MADDE — Vergi cezaları : 
1. Cezaya itiraz edilmemişse : İtiraz müddetinin bitmesi; 
2. Cezaya itiraz edilmişse: Temyiz müddetinin bitmesi; 
3. İtiraz Komisyonu kararı temyiz edilmişse: Temyiz Ko

misyonu kararının ilgiliye; tebliğ edilmesi; 
ile kesinleşir ve bu tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. 
ÜÇ YÜZ K I R K ALTINCI MADDE — Kaçakçılık mahiye

tinde olmamak şartiyle aşağıda yazılı hallerde ceza kesilmez: 
1. Yetkili makamların mükellef elere yazı ile yanlış izahat 

vermiş olmaları; 
2. Bir hükmün uygulanma tarzı hususunda yetkili makam

ların görüş ve kanaatini değiştirmiş veya bu hükme ait bir içti
hadın değişmiş olması; 

3. İkinci sınıf tüccarlarla bilgi seviyesi düşük olanların ka
nun hükümlerini veya bunların uygulanmasını bilmemeleri veya 
bu hususta yanılmış olmaları; 

4. Müphem, tefsire mütehammil bulunan hususlarda mükel
leflerin yanılmış olmaları; 

Yukarda 3 ve 4 numaralı fıkralarda yazılı hallerin Maliyece 
tesbit ve mükellefe yazı ile ihtarından sonra yapılması yanılma 
sayılmaz. 

ÜÇ YÜZ KIRK YEDİNCİ MADDE — 333 ncü maddede 
yazılı IV. derece usulsüzlükler, aşağıda yazılı hallerde cezalan
dırılmaz : 

1. Usulsüzlük ilk defa yapılmış olursa; 
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2. Usulsüzlüğün, yapıldığı defter, kayıt ve vesika üzerinde 

ve tesbit edilmesi akabinde mükellefe düzelttirilmesi mümkün 
olur ve düzeltilirse. 

ÜÇ YÜZ KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Kaçakçılık veya 
kusur mahiyetindeki kanuna aykırı hareketlerini, ilgili makam
lara kendiliğinden ve açık olarak haber veren mükellefler hak
kında ceza kesilmez. 

Şu kadar ki, bu hükmün uygulanabilmesi için: 
1. Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muh

bir tarafından her hangi resmî makama, dilekçe ile veya şifahi 
beyanı bir tutanakla tevsik edilmek ve resmî kayıtlara da geçi
rilmek şartiyle ihbarda bulunulmamış olması; -

2. Yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde tetkiklere 
başlanmamış veya olayın takdir komisyonuna intikal etmemiş 
olması; 

3. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin, mükellefin 
pişmanlık dilekçesinin verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde 
tevdi olunması; 

4. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanlarının mükellefin 
keyfiyeti haber verme tarihinden itibaren 15 gün içinde tamam
lanması veya düzeltilmesi; 

5. Mükelleflerce verilen olaya mütaallik olup ödeme müd
deti geçmiş bulunan vergilerin haber verme tarihinden itibaren 
15 gün içinde ödenmesi; 

Şarttır. 
ÜÇ YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE — ölüm halinde 

vergi cezası düşer. 
(Hükümetin 347 nci maddesi aynen). 
ÜÇ YÜZ ELLİNCİ MADDE — . Bu kanunda yazılı mücbir 

sebeplerden her hangi birinin vukua geldiği malûm ise veya tev
sik ve ispat olunursa vergi cezası kesilmez. 

ÜÇ YÜZ ELLİ BİRİNCİ MADDE — Aşağıda yazılı müd
detler geçtikten sonra vergi cezası kesilmez : 

1. Cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim 
yılını takip eden yılın birinci gününden itibaren, kaçakçılıkta 
beş yıl ve kusurda üç yıl; 

2. Usulsüzlükte, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yı
lı n bi r i ı ıci gününden itibaren i ki yıl; 

Bu müddetler içinde ceza ihbarnamesi tebliğ edilmekle zaman
aşımı kesilmiş olur. 

ÜÇ YÜZ ELLİ İKİNCİ MADDE — Kesinleştikleri tarihi 
takip eden takvim yılından itibaren beş yıl içinde tahsil olun-
mıyan vergi cezaları zamanaşımına uğrar. 

(Hükümetin 350 nci maddesi aynen). 
ÜÇ YÜZ ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Vergi cezalarında 

yapılan hatalar, bu kanunda vergi hataları için tâyin olunan 
usul ve şartlara göre düzeltilir. 
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BEŞİNCİ KİTAP 

Vergi İhtilâfları 

İtiraza yetkili 
olanlar 

ttîraz mevzuu 

İtiraz müddeti 

İtiraz ve müdafaa
ların yapılması 

BÎRÎNCÎ KISIM 
itiraz 

Birinci Bölüm 
İtiraz Etme 

ÜÇ YÜZ ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Mükellefler ve 
kendilerine vergi cezası kesilenler, tarhedilen vergilere ve kesi
len cezalara itiraz edebilirler. 

Vergi dairesi tahrir, tadilât ve takdir komisyonlarınca tah
min ve takdir olunan matrahlara itiraz edebilir. 

ÜÇ YÜZ ELLİ BEŞİNCİ MADDE — itirazda bulunabil
mek için verginin tarhedilmesi, cezanın kesilmesi veya matrahın 
tebliğ edilmiş olması lâzımdır. 

Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üze
rinden tarhedilen vergilere itiraz edemezler. (Bu kanunun mad
di hatalara ait hükmü mahfuzdur). 

ÜÇ YÜZ ELLİ ALTINCI MADDE — itiraz müddeti ge
rek mükellefler ve vergi suçluları, gerek vergi dairesi için bir 
aydır. 

Bu müddet : 
a) MükelefLer için : 
1. Tebliğ yapıldığı hallerde tebliğin yapıldığı; 
2. Gezici esnafla götürü usulde vergiye tâbi olan hizmet 

ve serbest meslek erbabının her yıla ait vergilerinin karnelerine 
yazıldığı; 

3. Hizmet erbabı ve bunlar gibi vergileri ödeme sırasında 
kesilen mükelleflere istihkaklarının ödendiği; 

b) Vergi dairesi için : Tahrir, Tadilât ve Takdir komis
yonlarınca tahmin veya takdir olunan matrahlara ait kararların 
vergi dairesine tevdi edildiği; 

Tarihten başlar. 
Bu müddet geçtikten sonra itiraz hakkı düşer. Ancak bir ta

rafın müddeti içinde itirazı halinde, itiraz müddeti geçmiş olsa 
bile diğer taraf, itiraz dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 
15 gün içinde itirazda bulunabilir. 

ÜÇ YÜZ E L l l YEDİNCİ MADDE — Gerek mükellefin, ge
rek Vergi dairesinin itiraz dilekçeleri, iki nüsha olarak, yetkili 
itiraz Komisyonu Başkanlığına verilir. 

Bu dilekçelerin bir nüshası Komisyona geldiği tarihten itiba
ren en çok beş gün içinde komisyon başkanlığınca karşı tarafa 
tebliğ olunmak üzere gönderilir. 

Kendisine tebliğ yapılan taraf yazılı müdafaasını 15 gün igin-
(S. Sayısı : 175) 
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de iki nüsha olarak komisyon başkanlığına verir ve bunun bir 
nüshası diğer tarafa tebliğ edilir. 

i t iraz ve Müdaafaa dilekçelerinin, taahhütlü olarak posta ile 
gönderilmesi veya mükellefin bulunduğu mahalde muvazzaf İti
raz Komisyonu Başkanlığına ve bulunmadığı takdirde o mahal
lin İtiraz Komisyonu Başkanı sıfatiyle en büyük mülkiye âmi- , «., 
rine verilmesi de caizdir. 

Dilekçeyi alan muvazzaf İtiraz Komisyonu ve mülkiye âmi
ri dilekçeyi kay it ile derhal ilgili İtiraz Komisyonuna gönderir. 
İtiraz, bu kayit tarihinde veya dilekçenin postaya verildiği tarih
te yapılmış sayılır. 

ÜÇ YÜZ ELLİ S E K İ Z İ N C İ MADDE — İtirazlar yazı ile itiraz şekli 
olur. İtiraz dilekçeleri aşağıdaki hususları ihtiva eder : 

1. İtiraz edenin soyadı, adı ve unvanı ve açık adresi (Vergi 
dairesinin itiraz dilekçelerinde itiraz eden dairenin bulunduğu 
mahal ve ad ı ) ; 

2. Mükelleflerin itirazlarında vergiyi tarheden dairenin 
adı ve bulunduğu mahal; 

3. Vergi dairesinin itirazlarında mükellefin soyadı, adı ve 
adresi; 

4. İtirazın tallûk ettiği verginin veya vergi cezasının nevi 
ve yılı; 

5. Vergi veya vergi cezasının miktarı; 
6. Tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası; 
7. Varsa mükellef hesap numarası; 
8. Hangi muameleye itiraz olunduğu, itirazın hukuki mes

netleri ve delilleri; 
9. İtirazın yapıldığı tarih ve imza. 
ÜÇ YÜZ ELLİ DOKUZUNCU MADDE — İtiraz konusu Tarh ve cem dosya-

oian vergiye veya cezaya ait ispat edici kâğıtları ve tebliğe iliş- svmn komisyona şev
kin ihbarnameleri ihtiva eden dosyalar : ki ^komisyonca •• 

a) İtiraz mükellef tarafından yapılmışsa vergi dairesinin tetkika başlanması 
müdafaa dilekçesi ile birlikte; zamanı 

b) İtiraz vergi dairesi tarafından yapılmışsa vergi dairesi
nin itiraz dilekçesi ile birlikte; 

Komisyon başkanlığına gönderilir. Komisyonca ancak 357 
nci maddede yazılı müddet içinde müdafaa almdıktan veya bir 
müddet müdafaasız geçtikten sonra itiraz konularının tetkikma 
başlanabilir. 

îkinci Bölüm 
İtirazın Tetkiki 

ÜÇ YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — İtirazlar. İt iraz ko- İtirazın tetkiki 
misyonlannca itiraz evrakı, tarh dosyası ve ibraz olunan delil
ler üzerinde tetkik olunur. 

İtiraz komisyonları yaptıkları tetkik sırasında resmî ve özel 
bilûmum idare, müessese ve teşekküllerden malûmat istiyebi-
lirler. 
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İtiraz tetkiklerine; itirazm müddeti içinde yapılıp yapıl

madığına, itirazııamenin şeklen tamam olup olmadığına, olayın 
itiraza mevzu teşkil edip etmediğine bakmakla başlanır. 

Şekil eksikleri, usule ait yeni bir muamele yapılmadan evvel 
itiraz edene düzelttirilir. 

ÜÇ YÜZ ALTMIŞ BlRlNCÎ MADDE — itiraz Komisyo
nu re'sen veya taraflardan birinin talebi üzerine lüzum görürse, 
üyeleri arasından tâyin edeceği bir zatın niyabeti altmda yemin
li, tarafsız bilirkişi marifetiyle arazi ve binaları gözden geçir
mek, mükelleflerin defter ve vesikalarım tetkik etmek, lüzum 
gördüğü kimseleri çağırıp izahat veya yazı ile malûmat almak 
suretiyle tetkiklerini derinleştirir ve gerekirse yeni deliller isti-
vebilir. ilgililerin sözlü izahatı zapta geçirilerek sahiplerine im 
yalattırılır. 

Bu maddede yazılı yeminli bilirkişi doğrudan doğruya itiraz 
Komisyonunca seçilir. 

ÜÇ YÜZ ALTMIŞ i K t N C l MADDE — Taraflardan biri 
istediği veya komisyonca lüzum gördüğü takdirde taraflar din
lenir. 

Komisyon tarafından belli edilecek dinlenme günü her iki ta
rafa bildirilir. Bildirilen günde bir mazeret göstermeksizin hazır 
bulıınmıyanların gıyabında inceleme yapılır. 

Dinlenenlerin verdikleri izahat zapta geçirilerek kendilerine 
imza ettirilir. 

ÜÇ YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — ttiraz Komisyo
nu ileri sürülmiyen bir iddiayı re'sen nazara alamaz. Zamanaşı
mı ve vergi hatalarının düzeltilmesi hali bu hükümden müstes
nadır. 

(Hükümetin 363 ncü maddesi aynen). 
ÜÇ YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — itiraz eden 

itirazı hakkında komisyon tarafmdan karar verilinceye kadar 
itirazından vazgeçebilir. 

Vazgeçme, vazgeçenin İtiraz Komisyonuna vereceği bir di
lekçe ile veya dinlenilme veya izahat verme sırasmda keyfiyetin 
zabıtlara geçirilmesiyle yapılabilir; bu takdirde vazgeçme zaptı 
vazgeçene imzalattırılır. 

Vazgeçme açık olmalıdır. 
Vazgeçme halinde itiraz eden o olayda itiraz ve temyiz hak

kını kaybetmiş olur. 
(Hükümetin 364 ncü maddesi ifade sadeleştirilmek suretiyle 

aynen). 
ÜÇ YÜZ ALTMIŞ BEŞlNCÎ MADDE — itiraz eden, ve

kili veya temsilcisi, itiraz dosyasmdaki tarh vesikalarını tetkik 
ve bilirkişi raporlarım, tutanakları ve zabıtları, yapılacak mua
mele hakkında vergi dairesinin üst mercilerle olan muhabere
lerini komisyon nezdinde her zaman tetkik edebilir. Ancak, ver
gi dairesinin ve üst mercilerin muhaberelerinde, muhbir adı 
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gibi gizli tutulması lâzımgelen şahsi hususları ihtiva eden evrak. 
dosyayı tetkik etmek istiyene verilmez ve gösterilmez. 

Yukarıki fıkranın hükümleri, temyiz dosyalarmm ilgililerce 
tetkiki hususunda da şâmildir. 

(Hükümetin 365 nci maddesi ifadeler sadeleştirilınek suretiyle 
aynen). 

Üçüncü Bölüm 
Neticeler 

ÜÇ YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE — İtiraz, tarhedi-
len verginin ihtilaflı kısımmın tahsilini durdurur. 

İtiraz Komisyonu kararlarının taraflara tebliğinden sonra bu 
kararlara göre tahsil edilecek vergi miktarı vergi idarelerince 
mükellefe bildirilir. 

ÜÇ YÜZ ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — İtiraz Komisyo- tHraz Komisyonu 
nunun karara mütaallik müzakereleri gizli yapılır. kurarları ve bunla-

Komisyon kararlarının, komisyonu teşkil edenler tarafından «w tebliği 
imzalı aslı karar defterine yazılır ve kararların muhafazasına 
mahsus dosya saklanır, kararm imzalı bir nüshası da itiraz dos
yasına konur. 

Kararların tasdikli birer örneği komisyonca tamulara tebliğ 
edilir. 

İKİNCİ KISIM 
Temyiz 

Birinci Bölüm 
Temyiz Talebi 

ÜÇ YÜZ ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — İtiraz Komis- Kararla™ temyizi 
yoııu kararına karşı Temyiz Komisyonu nezdinde temyiz talebin
de bulunulabilir. 

(Hükümetin 368 ne i maddesi aynen). 
ÜÇ YÜZ ıVLTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — İtiraz ko- Temyiz edilemiye-

misyonlarının aşağıda yazılı itirazlar hakkındaki kararları kesin ce* kararlar 
olup temyiz olunamaz : 

1. Kazançları götürü olarak teshil edilen mükelleflerin sınıf 
ve derecelerine yapılan itirazlar; 

2. Bina Vergisinde 50 liraya kadar olan gayrisâfi iratlara, 
Arazi Yergisinde 500 liraya kadar olan kıymetlere yapılan itiraz
lar, (Verilen karar neticesinde irat veya kıymetin bu hadleri aş
mamış olması şartiyle) ; 

3. Hayvanlar Vergisi hariç olmak üzere, diğer vergilerde 
100 lirayı aşmıyan tarhlara yapılan itirazlar (Verilen karar ne
ticesinde verginin bu hadleri aşmamış olması şartiyle); 

Rıı maddenin hükmü mükellefiyetin mevzuuna, esasına, şek-

ttirazm tahsilata 
tesiri 
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Temyiz müddeti 

Temyiz talebinin 
şekli 

Temyiz dilekçeleri
nin verilmesi 

İme, muafiyet ve istisna hükümlerinin tatbikma taallûk eden ver
gi ihtilâflarına şamil değildir. 

ÜÇ YÜZ YETMİŞİNCİ MADDE — Temyiz müddeti, İtiraz 
Komisyonu kararının ilgiliye tebliğinden itibaren (15) gündür. 

Taraflardan biri müddeti içinde temyiz eylediği takdirde, di
ğer taraf müddeti geçirmiş olsa da Temyiz Komisyonunca karar 
verilinceye kadar temyiz talebinde bulunabilir. 

ÜÇ YÜZ YETMİŞ B İ R İ N C İ MADDE — Temyiz talebi ya
zı ile olur. Temyiz dilekçelerinin aşağıdaki hususları ihtiva etme
si lâzımdır: 

1. Temyiz edenin soyadı, adı veya unvanı ve açık adesi; 
(vergi dairesinin temyiz dilekçelerinde dairenin bulunduğu yer 
ve adı) 

2. Mükelleflerin temyiz etmeleri halinde vergiyi tarheden 
dairenin adı ve bulunduğu yer; 

3. Vergi dairelerinin temyiz dilekçelerinde mükellefin soy
adı, adı ve adresi; 

4. Temyiz olunan İtiraz Komisyonu kararının tarih ve nu
marası ve hangi komisyon tarafından verildiği; 

5. Kararın tebliğ edildiği tarih; 
6. Temyiz sebepleri; 
7. Temyizin yapıldığı tarih ve imza; 
ÜÇ YÜZ YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Temyiz dilekçe

leri Temyiz Komisyonuna veya temyiz edilen kararı veren İti
raz Komisyonuna verilir. Diğer tarafı teşkil eden şahıslar sayı
sınca dilekçenin örnekleri de bağlanır. Bu örnekler derhal diğer 
tarafa tebliğ olunur. Diğer taraf 15 gün içinde yazılı cevabım 
aynı komisyonlara iki nüsha olarak verir ve bir nüshası diğer 
tarafa tebliğ olur. Bu yazılı cevaplanıl da temyiz dilekçelerinin 
ihtiva ettiği hususları ve temyiz sebeplerine karşı cevaplan ihti
va etmesi lâzımdır. 

Temyiz dilekçeleri ve cevaplan taahhütlü olarak postaya ve
rilebileceği gibi mükellefin bulunduğu yerde Muvazzaf İtiraz 
Komisyonu varsa o komisyon başkanlığına, yoksa İtiraz Komis
yonu başkanı sıfatiylc mahallin en büyük mülkiye âmirine veri
lir. Bu komisyonlar veya komisyon başkanı sıfatiyle mülkiye 
âmiri aldıkları dilekçe ve örneklerini kayda geçirildikten sonra 
kararı veren İtiraz Komisyonuna gönderir. 

Temyiz dilekçesinin ve cevabın postaya veya İtiraz komis
yonlarına veya mülkiye âmirine verildiği tarih temyiz talebinin 
yapıldığı tarih sayılır. 

Kararı veren komisyonca tebliğ yapılıp yazılı cevap alındık
tan veya yazılı cevap için belirli müddet geçtikten sonra tem
yiz dilekçesi itiraz dosyasiyle birlikte Temyiz Komisyonuna gön
derilir. 

S. Sayi8i : 17") 
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İkinci Bölüm 
Temyiz Talebi 

ÜÇ YÜZ YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Temyiz tetkik- Tetkik şekli 
leri evrak üzerinde yapılır. 

Temyiz Komis'yoııuna gelen evrak daire başkanı tarafın
dan üyelerden birine havale olunur. Havale olunan üye, dosyayı 
ya bizzat veya raportörlerden birinin yardımiyle tetkik ederek 
olayı, iki tarafın iddia ve müdafaalarını, ibraz olunan delilleri ve 
temyiz olunan karamı neden ibaret olduğunu, bu kararın da
yandığı gerekçeleri hülâsa ettikten sonra delilli mütalâasını im
zası altında tanzim edeceği bir rapora derç eder ve bu raporu 
daire başkanına verir. 

Temyiz Komisyonu dairesi bu rapor üzerine tetkiklerini ya
par ve taraflarca dinlenilme istenilmişse şifahi izahat alır ve 
kararını verir. 

Müddetinden sonra yapılan temyiz talepleri esasa girişil-
meksizin reddolunur. 

ÜÇ YÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Temyiz di
lekçesinde veya buna verilen cevapta dinlenme istenilmişse, Tem
yiz Komisyonu dinleme günü tâyin ve taraflara tebliğ eder. 

Dinlemede iddialar ve deliller hakkında izahat ve mukabil id
dialara cevap verilir. 

Tâyin edilen günde özürsüz olarak hazır bulunmıyan tarafın 
dinlenilme hakkı düşer. 

(Hükümetin 377 nci maddesi aynen). 
ÜÇ YÜZ YETMİN BEŞİNCİ MADDE — Temyiz Komis

yonu aşağıda gösterilen sebeplerden dolayı İtiraz Komisyonunun 
kararını bozar : 

1. Görev ve yetki dışmda işe bakılmış olması; 
2. Kanun ve nizamnameler hükümlerine aykırı karar veril

miş olması; 
3. İki taraftan birinin iddiasını ispat için ileri sürdüğü de

lillerden her hangi birinin kanuni bir sebep gösterilmeksizin ka
bul edilmemiş olması, veya hiç tetkik olunmamış bulunması; 

4. Usule mütaallik hüküm ve kaidelere riayet edilmemiş ve 
bu riayetsizliğin karara müessir olmuş bulunması; 

5. Kanunen yasak kimselerin karara iştirak etmiş olması. 
ÜÇ YÜZ YETMİŞ ALTINCI MADDE — Temyiz Komis

yonu, l:ararlarında tarafların iddia ve müdafaalarının kabul veya 
reddi sebeplerini göstermeye mecburdur. 

İtirazda ileri sürülmiyen iddia ve müdafâalar temyiz sıra
sında nazara alınmaz. Şu kadar ki, Temyiz Komisyonu iki ta
rafın iddia ve müdafaalariyle mukayyet olmayıp zamanaşımı 
ile maddi hataları ve kanunun açık hükümlerine aykırı gördüğü 
diğer hususları re'sen tetkik edebilir. 

ÜÇ YÜZ YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Temyiz talebi 
İtiraz Komisyonunca verilen karar lann icrasını durdurmaz. Şu 

•Dinleme 

Bozma sebepleri 

tddia ve müdafaa-
ların kabul veya 

reddi 

İcramn geciktiril
mesi 
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kadar ki, temyiz dilekçesinde veya temyiz dilekçesi verildik
ten sonra yazı ile istenilmek şartiyle Temyiz Komisyonu teminat 
karşılığında icranın geciktirilmesine karar verebilir. 

Teminat olarak şunlar alınır : 
1. Para; 
2. Banka teminat mektubu; 
3. Hazine tahvil veya bonoları; 
4. Hükümetçe tâyin edilecek millî esham ve tahvilât; 
Bu esham ve tahvilât, icranın geciktirilmesi talebine en ya

kın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksaııiyle kabul olunur); 
5. İlgilinin vergi borcuna tekabül edecek kıymetteki menkul 

veya gayrimenkul malları üzerine Tahsilat Komisyonu karan ile 
Hazine namına haciz konulmak. 

İcranın tehiri talebini ihtiva eden dilekçeler vergi dairesinin 
müdafaası alındıktan' veya müdafaa müddeti geçtikten sonra iti
raz dosyasiyle birlikte, nihayet üç gün içinde İtiraz Komisyo
nunca Temyiz Komisyonu başkanlığına gönderilir. 

Temyiz Komisyonu dosyanın gelmesi üzerine nihayet bir haf
ta içinde evvelâ icranın geciktirilmesi talebi hakkında bir karar 
verir ve bu karar derhal ve icabında telgrafla ilgili vergi daire
sine ve mükellefe bildirilir. Bu işlemlerin yapılmasına kadar 
verginin tahsili durdurulur. Kararın kaldırılması üzerine beş gim 
içinde teminat gösterilmediği takdirde teminat gösterilinceye 
kadar tahsil işlemlerine devam olunur. 

Bozma kararları icrayı durdurur. 

Bozma ve tasdik 
kararları, nihaî 

karar 

Temyiz kararlan 
(»e bunlarvN 

tebliği 

Üçüncü Bölüm 
Kararlar 

ÜÇ YÜZ YETMÎK SEKİZİNCİ MADDE • - Temyiz Ko
misyonu yaptığı tetkikler neticesinde İtiraz Komisyonu kararı
nın kanuna ve usule uygun olduğunu görürse kararı tasdik eder, 
aksi halde "bozar. 

İtiraz Komisyonu Temyiz Komisyonunun bozma kararma 
karşı ısrar edebilir. İ s rar kararlan Teniyiz Komisyonu Genel 
Kurulunda tetkik olunarak karara bağlanır. Temyiz Komisyo
nu ve dairesi ve İtiraz Komisyonu, Genel Kurul kurarına uy
maya mecburdur. 

Temyiz Komisyonu kanıma ve usule uygun görmediği haller
de re'sen nihai karar da verebilir. 

Temyiz Komisyonunun nihai karar lan ile Genel Kurul ka
rarları kesindir. 

(Hükümetin 381 nci maddesi ifade sadeleştirimek suretiyle 
aynen kabul edilmiştir). 

ÜÇ YÜZ YETMlg DOKUZUNCU MADDE — Temyiz Ko
misyonu kararlarının komisyonu teşkil edenler tarafından im
zalı aslı karar defterine yazılır veya kararları muhafazaya mah
sus dosyada saklanıl*. Kararın imzalı bir nüshası ile taraf sayı
şındı tasdikli örnekleri temyiz talebini ihtiva eden itiraz dosya-
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sına konur. Kararın tasdikli örnekleri usulen İtiraz Komisyo
nunca taraflara tebliğ edilir. 

Temyiz kararı verildikten soma tarh dosyası ilgili vergi dai
resine gönderilir. 

Temyiz Komisyonunun nihai karar lannm tazammun ettiği 
vergi veya vergi cezası, ilgili vergi dairesince hesaplanarak bir 
ihbarname ile ve en çok bir hafta içinde mükellefe tebliğ edilir. 

ÜÇ YÜZ SEKSENİNCİ MADDE — Temyiz Komisyonu- Botma karariannd* 
nun bozma kararlarına karşı mükelleflerle ceza sorumlulan ve wnl 
ilgili vergi daireleri bu kararların 379 ncu madde gereğince ken
dilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde, 357 nci 
maddede yazılı usule göre yazılı müdafaada bulunabilirler. 

İtiraz komisyonları müddeti içinde müdafaaları aldıktan ve
ya bu müddet müdafaasız geçtikten sonra gereken incelemeyi 
yaparak bozma karanna uyulmasına veya evvelki kararda ısrar 
edilmesine karar verir. 

İsrar kararları ile bozma kararlarına uyulması üzerine yapı-
İ2kcak incelemeler ve verilecek kararlar ve bu kararların tebliği 
ve kesinleşmesi geçen maddeler hükümlerine tâbidir. 

ÜÇ YÜZ SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Taraflar, Tem- Kararların tashihi 
yiz Komisyonunun kesin kararlarının tebliğ edildiği tarihten 
itibaren 15 gün içinde, bu kararların tashihini istiyebilirler. 

Kararların tashihi hakkında Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun bu husustaki hükümleri uygulanır. 

ÜÇ YÜZ SEKSEN İKİNCİ MADDE — İtiraz veya Tem- Kamrlann tavzihi 
yiz Komisyonunca verilen karar müphem veya vuzuhsuz olur 
veya birbirini bozan fıkralan ihtiva ederse taraflardan her biri 
iphamın veya tenakuzun kaldırılmasını ka ran veren komisyon
dan istiyebileceği gibi İtiraz veya Temyiz komisyonlan kararla
rına göre vergi idaresince hesaplanan vergi miktarlarında yan 
lışlık olduğu mükellef tarafmdan iddia olunursa bu vergi mik
tarının mükellefe bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde-mükel
lef, kararın verildiği komisyonda yanlışlığın düzeltilmesini isti-
yebilir. 

Bu takdirde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 456 -
459 ncu maddelerinin hükümleri uygulanır. 

ÜÇ YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun Bankaya ba^unm 
birinci maddesinde yazılı vergilerde mükellefiyet, muafiyet, 
istisna, mükellefiyet şekli, vergi cezalarının uygulanması bakım
larından doğan ihtilâflar hakkında İtiraz ve Temyiz Komisyon 
lanna müracaat olunmadan Danıştaya gidilemez. 

Vergi dairesi Maliye Bakanlığının muvafakatini almadan 
Temyiz Komisyonunun kesin kararları aleyhine Danıştay da ten» 
yiz talebinde bulunamaz. 

(Hükümetin 386 ncı maddesi ifadeler sadeleştirilmek sure
tiyle aynen). 
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Dördüncü Bölüm 

İtiraz tetkiklerinin iadesi 
iade ubtpUri ÜÇ YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Kesin 

olarak verilen veya kesinleşmiş olan kararlar hakkında aşağı
daki sebeplerle tetkiklerin iadesi istenebilir : 

1. Vergi ihtilâflarına bakıldığı sırada mücbir sebepten veya 
. lehine karar verilen taraf m fiilinden dolayı elde edilemiyen ve 

karara müessir olan bir vesikanın veya defterin karar verildik
ten sonra ele geçirilmiş olması; 

2. Karara müessir olan vesika veya defterlerin sahteliğine 
hükmolunmuş veya sahte oldukları bir mahkeme veya resmî bir 
makam nezdinde ikrar olunmuş veya sahtelik hakkmdaki hüküm 
komisyon kararından evvel verilmiş olmakla beraber tetkiklerin 
iadesi talebinde bulunan tarafın karar esnasında bundan haberi 
bulunmamış olması; 

3. Vergi ihtilâfına bakılırken dayanılan bir ilâm hükmünün 
veya diğer bir kararın kaldırılması veya bozulması ve bunun da 
kesinleşmiş olması; 

4. Vergi ihtilâflarına bakıldığı sırada kullanılan bilirkişi-
' ' lerin kasten yanlış rapor verdiklerinin hükmen sabit olması; 

• 5. Lehine karar verilen tarafın-karara müessir diğer bir hile 
kullanmış olması; 

6. Vekili veya temsilcisi olmıyan kimseler huzuru ile vergi 
ihtilâf ma bakılmış olması; 

7. Vergi ihtilâf mm, buna bakmaları kanunen yasak olan 
kimseler huzuriyle bakılmış ve karara bağlanmış olması; 

8. Aynı sebep veya olayın bir mükellef ile vergi dairesi 
arasında başka başka neviden vergilerde ihtilâflara yol açmış 
ve bu ihtilâflar hakkında birbirine aykırı kararlar verilmiş olup 
bu kararların hepsinin kesinleşmiş olması. 

Müddet ÜÇ YÜZ SEKSEN BEŞlNCl MADDE - İtiraz tetkikle
rinin iadesini isteme müddeti, yerine göre aşağıda yazılı tarihler
den itibaren bir aydır :. 

1. Vergi ihtilâfına bakıldığı sırada elde edilemiyen bir vesi
ka veya defterin ele geçirildiği; 

2. Karara müessir olan vesika ve defterlerin sahteliğme 
hükmohmduğunun veva sahteliğinin ikrar olunduğunun öğrenil-
diği; 

3. Karara müessir olan ilâmın veya kararın kesin bir hü
kümle kaldırılmış olduğunun öğrenildiği; 

4. Bilirkişilerin kasten yanlış rapor verdiklerine hükmohm
duğunun öğrenildiği; 

.5. Lehine karar verilen tarafça karara müessir bir hile kul-
1 anıldığının öğrenildiği; 

6. Vergi ihtilâflarına ait kararın hakiki vekil veya temsii-
cive tebliğ edildiği; 

7. Vergi ihtilâfının buna kanunen bakması yasak olan kim-
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seler huzuriyle bakılmış ve karara bağlanmış olduğunun öğre
nildiği; 

8. ilk karara aykırı olarak sonradan verilen kararın tebliğ 
edildiği; 

Temyiz edilen hallerde Temyiz Komisyonu kararının, tem
yiz edilmiyen hallerde İtiraz Komisyonu kararının tebliğinden 
itibaren üç yıl geçtikten sonra tetkiklerin iadesi istenemez. 

ÜÇ YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE — Tetkiklerin ia- Yetki 
desine ait talepler bir dilekçe ile vergi ihtilâfına bakmış olan iti
raz Komisyonuna yapılır ve orada tetkik olunur. 

Tetkiklerin iadesi dilekçeleri, itiraz dilekçeleri şeklinde olur. 
ÜÇ YÜZ SEKSEN YEDlNCl MADDE — Tetkiklerin ia- Tetkik 

desi hakkındaki talep kanuna uygun görülürse, vergi ihtilâfla
rına yeniden bakılarak belli olacak hale göre evvelki karar ya 
tasdik olunur veya tamamen veya kısmen değiştirilir. 

384 ncü maddenin 6, 7 ve 8 nci numaralarında yazılı sebep
ler dolayısiyle yapılan iade talepleri kabul edildiği takdirde, baş
kaca tetkiklere girişilmeksizin iade yoliyle tetkiki istenen karar
ların iptaline karar verilir. 

ÜÇ YÜZ SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Tetkiklerin Neticiler 
iadesi talepleri kararm icrasını geciktirmez. Ancak icranın ge
ciktirilmesi iade istiyen mükellef tarafından istenildiği ve temi
nat gösterildiği takdirde, 377 nci madde hükmü uygulanır. 

Tetkiklerin iadesi üzerine verilen karar aleyhine iade istene
mez. Şu kadar ki, bu kararlar Temyiz Komisyonunda temyiz 
olunabilir. 

ÜÇ YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Tetkikle- İadenin reddi 
rin iadesi talebi reddolunduğu takdirde, bunu istiyen mükellef
ten Temyiz Komisyonu kararı ile 100 liraya kadar hafif para ce
zası alınır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Vergi uzmanları ve uzman yardımcıları 

Birinci Bölüm 
Görev ve yetki 

ÜÇ YÜZ DOKSANINCI MADDE — ihtilaflı vergi işle
rinde mükellefi, avukatlar, vergi uzmanları ve vergi uzman yar
dımcıları temsil ederler. 

V&rgi işlerinde 
mükellefi temsile 

yetkili olanlar 

Ü Ç Y Ü Z D O K S A N B l R l N C l M A D D E — Vergi uzman- Vergi uzmanlarının 
lan aşağıda yazılı işleri yapabilirler : - görev ve yetkileri 

1. Vergi işlerinde idare, takdir, tahrir ve tadilât komis
yonları nezdinde, itiraz ve Temyiz Komisyonlarında, Danıştay-
da mükellefi temsil; 

2. Vergi işlerinde mükellefe rey vermek; 
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Vergi uzman yar
dımcılarının görev 

ve yetkileri 

Doğruluk ve ih
timam 

Maliye Bakanliğt 
yayınlarının 
gönderilmesi 

Sırların ifşa edil
memesi 

Yapılmayacak 
işler 

3. Mükellefin muhasebe kayıtlarını ve muamelelerini ince
lemek ve rapor vermek; 

4. Bilanço ve hesap hulâsalarını çıkarmak, vergi beyanna
melerini tanzim eylemek ve bunların doğruluğunu tasdik etmek. 

ÜÇ YÜZ DOKSAN i K l N C l MADDE — Vergi uzman yar
dımcıları aşağıdaki işleri yapabilirler : 

1. Vergi işlerinde idare, Takdir, Tahrir ve Tadilât ve it iraz 
ve Temyiz komisyonları nezdinde mükellefi temsil (Bilanço esa
sına göre vergiye tâbi olan mükellefler hariç) ; 

2. Vergi işlerinde mükellefe rey vermek; 
3. Mükellefin muhasebe kayıtlarını ve muamelelerini ince

lemek ve rapor vermek. 
ÜÇ YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Vergi uzmanları 

ve vergi uzman yardımcıları meslekin vekar ve haysiyeti ile teli
fi mümkün olmıyan her türlü hal ve hareketten içtinap etmek, 
deruhde ettikleri isi doğruluk, sadakat ve ihtimam ile ifa ve in
taç eylemek macburiyetindedirler. 

ÜÇ YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Avukatlar, 
dâva vekilleri, vergi uzmanları ve vergi uzman yardımcılarından 
ve mükelleflerden istiyenlere, Maliye Bakanlığına müracaatla 
bedel ve masrafını ödemek şartiyle, Bakanlığın vergi kanunları 
ve tatbikatiyle ilgili talimatnameleriyle genel yazıları gönderilir. 

îkinci Bölüm 
Yasaklar 

ÜÇ YÜZ DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Vergi uz
manları ve vergi uzman yardımcıları, işleri münasebetiyle 
mükelleflerin veya bunlarla ilgili kimselerin şahıslaruıa, 
muamele ve hesap ve vergi durumlarına, işlerine, işlet
melerine veya mesleklerine mütaallik olmak üzere öğrendik
leri sırları veya gizli kalması lâzımgelen diğer hususları if
şa edemezler. Ve kendileri veya üçüncü şahıslar nef'ine kulla
namazlar. Bu hükme aykırı hareket edenler Türk Ceza Kanu
nunun 198 nci maddesine göre ceza görürler. (Bu sırlar hak
kında şahitlik edebilmeleri iş sahibinin muvafakatini almış ol
malarına bağlıdır). 

ÜÇ YÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE — Vergi uzman
ları ve vergi uzman yardımcıları meslekleri dışında, maaş, ücret 
veya aidat mukabili hizmet ve vazife ve iş ajanlığı, tüccarlık ve
ya mesleğin vekar ve haysiyeti ile telifi mümkün olmıyan işleri 
yapamazlar. 

Aşağıda yazılı olanlar bu hükümden müstesnadır : 
1. 11 ve belediye meclis ve daimî encümen üyeliği; 
2. Her türlü eğitim müesseselerinde profesörlük, doçentlik, 

öğretmenlik, asistanlık; 
3. özel müessese ve şahısların müşavirliği; 
4. Hakemlik, tasfiye memurluğu, kaza mercilerinin verdiği 
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her hangi bir görev veya hizmet; 

5. Anonim, kooperatif şirketlerin idare meclisi başkan ve 
üyeliği, murakıplığı ve hayır ve ilim müesseselerinin başkan ve 
üyelikleri; 

ÜÇ YÜZ DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Maliye memur: 
luğundan ve komisyon üyeliğinden ayrılanlar hizmet ettikleri 
yerlerde ayrılma tarihinden itibaren iki yıl müddetle vergi uz
manlığı ve uzman yardımcılığı yapamazlar. 

ÜÇ YÜZ DOKSAN SEKlZlNCÎ MADDE — Vergi uz
manları ve vergi uzman yardımcıları başkan ve üyeleriyle usul 
ve füru veya birinci ve ikinci derecede akrabalık münasebetleri 
bulunan yergi komisyonlarında ve kaza mercilerinde mükellefle
ri temsil edemezler. 

ÜÇ YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Vergi uz- Reklâm memnuiyeti 
manian ve vergi uzman yardımcıları mesleklerine mütaaMik iş
ler için reklâm mahiyetini haiz levha asamazlar ve ilân yapamaz
lar. 

Üçüncü Bölüm 
Kabul Şartlan 

DÖRT YÜZÜNCÜ MADDE — Vergi uzman ve vergi uz
man yardnncısı olmak için aşağıda yazılı genel şartların bulun
ması lâzımdır : 

1. Türk olmak; 
2. 23 yaşını bitirmiş bulunmak; 
3. Vergi kaçakçılığından, kaçakçılığı teşvik ve kaçakçılığa 

iştirak veya yardımdan dolayı cezalandırılmış bulunmamak ve
ya şeref ve haysiyeti muhil veya ağır hapsi müstelzim bir suç
tan mutlak surette veyahut bir cürümden bir sene veya daha zi
yade hapis cezasiyle mahkûm olmamak; 

4. Mesleğin gerektirdiği vekar ve haysiyete uymıyan halle
rin bulunmadığı idari tahkikatla sabit olmak; 

5. Meslekte devamlı surette çalışmaya mâni vücut veya akıl 
maluliyeti bulunmamak; 

6. Tasarruf ehliyeti bir mahkeme karariyle tahdit edilmiş 
olmamak; 

7. Ehliyet imtihanında muvaffak olmak. 
DÖRT YÜZ BtRlNCÎ MADDE — Vergi uzmanı olmak 

için genel şartlardan başka aşağıdaki özel şartlar da aranır : 
1. Üniversite veya yüksek mekteplerden veya bunlara eşit

liği Mili Eğitim Bakanlığmca tasdik olunan yabancı fakülteler 
veya yüksek okullardan mezun bulunmak; 

2. Aşağıda yazılı hizmet ve görevlerde bulunmuş ve bura
lardaki hizmet müddetinin yekûnu en az beş seneyi doldurmuş 
olmak : 

a) Fakülte veya yüksek okullarda maliye, iktisat veya mu
hasebe profesörlüğü, doçentliği, asistanlığı veya öğretmenliği; 

Vergi uzmanhğ» 
için özel şartlat 
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b) Maliye Bakanlığı teşkilâtında Maliye Tetkik Kurulu 

Başkan ve üyeliği, Maliye müfettişliği, hesap uzmanlığı, i t iraz 
ve Temyiz komisyonları başkan, üye ve raportörlükleri, Defter
darlık malmüdürlüğü, saymanlık ve gelir ve tahsilat teşkilâtı 
memurlukları; 

c) Yüksek murakabe heyetinde başkanlık ve üyelik ve uz
manlık ; 

d) Bu kanun gereğince bilanço esasına göre defter tutan 
müesseselerde muhasiplik ve banka ve sigorta şirketlerinde bi
rinci ve ikinci derecede imza yetkisini haiz müdür ve şeflikler 
ve vergi ve muhasebe uzmanlığı ve müfettişliği. 

DÖRT YÜZ ÎKtNCÎ MADDE — Vergi uzman yardımcısı 
olmak için genel şartlardan başka aşağıdaki özel şartlar da ara
nır : 

Defterdarlık, malmüdürlüğü, saymanlık, İtiraz ve Temyiz 
Komisyonu başkan, üyeliği ve raportörlüğü, gelir ve tahsilat teş
kilâtı memurlukları ile 401 nci maddenin ikinci bendinin (D) 
fıkrasmda yazılı işlerde en az on sene çalışmış olmak. 

Dördüncü Bölüm 
Ehliyet İmtihanı 

DÖRT YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Vergi uzmanlığı ehliyet 
imtihanı aşağıda yazılı gruplara giren konulardan yazılı ve sözlü 
olarak yapılır : 

1. Maliye ilmi; 
2. Türkiye'de cari vergi Kanunları ve tatbikatı (Vergi Usul 

Kanunu ile vergi tahsili ilgili Kanunlar, bu kanunun birinci mad
desinde yazılı vergi kamımı) ; 

3. İhtisas muhasebesi ve revizyon (Banka, sigorta, şirket, 
ticaret ve sanayi muhasebeleri, Malive hesapları ve bilanço tah-
lili) ; 

4. Hukuk : 
a) Ticaret Kanunu (Kara ve deniz); 
b) Borçlar Kanunu; 
c) Medeni Kanım; 
d) Diğer mevzuat (icra ve iflâs Kanunu, Bankalar Kanu

nu, Sigortacılık ve Sigorta Şirketlerinin teftiş ve murakabesi 
hakkındaki Kanun, Danıştay Kanunu). 

DÖRT YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Vergi uzman yar
dımcılığı imtihanı aşağıda yazılı gruplara giren konulardan ya
zılı ve sözlü olarak yapılır : 

1. Türkiye'de cari vergi kanunları tatbikatı (Vergi Usul 
Kanunu ile bu kanunun birinci maddesinde yazılı kanunlar ve 
vergi tahsili ile ilgili kanunlar) ; 

2. Muhasebe (ticaret muhasebesi ve ticari hesap): 
3. Hukuk : 
a) Ticaret Kanunu (Kara ve deniz genel esaslar); 
b) Medeni Kanım (Genel esaslar) ; 
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c) Diğer mevzuat (İcra ve İflâs Kanunu « Ticari kısmı » 

Danıştay Kanunu). 
DÖRT YÜZ BEŞİNCİ MADDE — Biri Ocak, diğeri Tem

muz ayında olmak üzere yılda iki imtihan açılır. 
İmtihan usullerini ve imtihan yerlerini Maliye Bakanlığı tâ

yin eder. 
DÖRT YÜZ ALTINCI MADDE — Ehliyet imtihanını ya

pacak heyet, Maliye Bakanlığında Gelirler Genel Müdürü veya 
Yardımcısı ile bir Maliye müfettişi, bir hesap uzmanı ve Vergi 
Uzmanları dernekleri Birliğince seçilecek iki vergi uzmanından 
teşekkül eder. Dernekler kuruluncaya kadar dernek üyeleri ye
rine bu heyete bir Maliye müfettişi ile bir hesap uzmanı iştirak 
eder. 

DÖRT YÜZ YEDİNCİ MADDE — İmtihan neticeleri, 
imtihan heyetince tutanakla tesbit olunur ve Maliye Bakan
lığı tarafından imtihana girmiş olanlara bir hafta içinde tebliğ 
edilir. Bir imtihanı kazanamıyanlar ancak bir defa daha mü-
taakıp imtihandan birine girebilirler. 

Beşinci Bölüm 
Ehliyet belgesi ve meslek dernekleri 

DÖRT YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — Ehliyet imtihanında 
kazananlara Maliye Bakanlığınca ehliyet belgesi verilir. 

Vergi uzmanları ve vergi uzman yardımcıları iş sahiplerine 
ehliyet belgesini ibraz etmeye ve mükellef adına veya bununla 
birlikte imzaladıkları kâğıtlara vergi uzmanı veya vergi uzman 
yardımcısı unvanını yazmaya mecburdurlar. 

DÖRT YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Ehliyet belgesi 
verilen vergi uzmanları ve uzman yardımcıları için Maliye Ba
kanlığından verilen sicil fişleri tutulur. 

DÖRT YÜZ ONUNCU MADDE — Mıntakası dâhilinde en 
az on beş vergi uzmanı ve uzman yardımcısı bulunan her il mer
kezinde Cemiyetler Kanununa göre bunlar tarafından bir dernek 
kurulur ve bu dernekler merkezi Ankara olmak üzere aralarında 
bir birlik kurarlar. 

Dernek kurulamıyan yerlerdeki vergi uzmanları ve vergi uz
man yardımcıları Maliye Bakanlığınca tâyin edilecek en yakm 
yerdeH derneğe girerler. 

Derneklerin nizamnameleri, Cemiyetler Kanunundaki esaslar 
gözetilmek suretiyle Maliye Bakanlığınca hazırlanacak örneğe 
göre düzenlenir. 

îmtihan zamanı ve 
yeri 

imtihan heyeti 

imtihan neticeleri 

Ehliyet belgesi 

Sicü fisi 

Dernek kurma 
mecburiyeti 
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İhtar ve tevbih 

Altıncı Bölüm 
Ücretler 

DÖRT YÜZ ON BİRİNCİ MADDE — Vergi uzmanları 
ve vergi uzman yardımcılarının meslekî işlerine ait ücretleri iş 
sahipleriyle kendileri arasında serbestçe tâyin edilir. Ücret hak
kındaki akdin yazılı şekilde olması şarttır. Ücretten doğan dâva
larda yazılı mukaveleden başka sübut delili ikame edilemez. 

DÖRT YÜZ ON IKÎNCİ MADDE — Vergi uzmanları ve 
vergi uzman yardımcıları Dernekler Birliği Yönetim Kurulun
ca, ilgili derneklerin de mütalâası alınarak meslekî işlere ait üc
retlerin en az miktarını gösteren bir tarife hazırlanarak Maliye 
Bakanlığına gönderilir. 

Maliye Bakanlığı, avukatlara ait en az ücretleri de nazarı dik
kate alınmak suretiyle tarifeyi tasdik veya lüzum gördüğü tadil
leri icra .eder. Tarifedeki ücretler bir yıldan evvel olmamak şar-
tiyle lüzum hâsıl oldukça değiştirilir. 

DÖRT YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Vergi uzmanları ve 
vergi uzman yardımcıları üzerlerine aldıkları bir işi ikmal ede
medikleri takdirde keyfiyeti, haklarını ziyaa uğratmıyacak bir 
müddet zarfında mükellefe bildirmeye mecburdurlar. 

Haklı bir sebep olmaksızın üzerine aldığı bir işi yapmaktan 
veya bitirmekten vaz geçen yergi uzmanı veya vergi uzman yar
dımcıları iş sahilimden ücret istiyemezler ve kısmen yeya tama
men peşin aldıkları ücretleri geri verirler. 

İş sahibi tarafından vergi uzman veya vergi uzman yardım
cısının kusur veya ihmali bulunmaksızın işin geri alınması veya 
başka bir kimseye tevdii halinde vergi uzman veya vergi uzman 
yardımcısına ücretin tamamını ödemeye mecburdur. 

Yedinci Bölüm 
Cezalar ve ehliyet belgesinin geri alınması 

DÖRT YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Meslek disipli
nine aykırı hareketlerde bulunan vergi uzman ve vergi uzman 
yardımcıları hakkında aşağıda yazılı cezalar uygulanır : 

1. İhtar; 
2. Tevbih; 
3. Meslek icrasından muvakkaten menedilme (bir aydan az 

ve iki yıldan fazla olamaz); 
4. Meslekten çıkarılma; 
DÖRT YÜZ ON BEŞİNCİ MADDE — İhtar, meslekin ic

rasında gerekli dikkat ve ihtimamı göstermiyenlerin dikkate 
davet edilmesi; tevbih, meslekin vekar ve ciddiyetine uymıyan 
fiil ve hareketlerin muahaze edilmesidir, ihtar ve tevbih ceza
ları nizamnamelerine göre dernekler tarafmdan verilir. Tevbih 
cezalarına karşı ilgililer on beş gün içinde 416 ncı maddede ya-
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zili komisyon nezdinde itiraz edebilirler. Tevbih cezası ilgili der
nekler tarafından Maliye Bakanlığına bildirilir. 

DÖRT YÜZ ON ALTINCI MADDE — Meslek icrasından Meslek icrasından 
muvakkaten veya daimî surette menedilmeyi icabettiren haller muvakkaten veya 
şunlardır : daimî surette 

1. Daimî surette işten menedilme sebepleri; menedilme 
Vergi kaçakçılığı ile (İştirak, teşrik, yardım dâhil) cezalan

dırılmak veya şeref ve haysiyeti muhil veya ağır hapsi müstelzim 
bir suçtan mutlak surette yahut bir cürümden dolayı bir sene ve 
daha ziyade hapis cezasiyle mahkûm olmak veya meslekin ge
rektirdiği vekar ve haysiyete uymıyan fiil ve hareketleri sabit 
olmak, tasarruf ehliyeti bir mahkeme karariyle takyit edilmiş 
bulunmak; 

2. Muvakkat surette işten menedilme sebepleri; 
Sırları ifşa etmek, 396 ncı madde ile monedilen işleri yapmak 

memuriyetten ayrıldığı yerde iki senelik memnuiyet müddeti 
zarfında meslekî faaliyette bulunmak. 

Yukarıki sebepler dolayısiyle muvakkat veya daimî surette 
işten menedilme kararı, Maliye Bakanlığının veya alâkalı mes
lek derneğinin talebi üzerine Vergiler Temyiz Komisyonu Başka
nının başkanlığı altında Maliye Bakanlığınca Temyiz Komisyonu 
üyeleri arasında seçilecek dört ve dernekler birliğinin seçeceği 
iki üyeden müteşekkil bir komisyon tarafından verilir. Komis
yon, karar vermeden evvel ilgilinin müdafaasını alır. Komis
yon, fiil ve hareketi ihtar veya tevbih cezalarım istilzam eder 
mahiyette görürse bu hususlar hakkında karar vermek üzere 

^ keyfiyeti derneklere bildirir. 
Bu kararlar aleyhine genel hükümler dairesinde Danıştaya 

başvurulabilir. 
* işten devamlı surette menedilenlerin ehliyet belgeleri geri 

alınır ve ilân olunur. iş ten muvakkaten menedilenlerin memnui
yet müddeti Maliye Bakanlığınca ilgili teşkilâta bildirilir ve ilân 
olunur. 

DÖRT YÜZ ON YEDÎNCÎ MADDE — ih ta r ve tevbih ce
zalarının üç defa tekerrürü bir üst cezayı, muvakkat surette 
meslekten memnuiyet cezasının bir defa tekerrürü işten daimî 
surette menedilme cezasım istilzam eder. 

DÖRT YÜZ ON SEKlZÎNCÎ MADDE — Ehliyet belgesi 
bulunmıyan halde vergi uzmanlığı veya vergi uzman yardımcılığı 
unvanlarmı kullanan veya bu sıfatla iş görenler ilk defasında 
(50) liradan (500) liraya kadar ağır para cezasma ve tekerrürü 
halinde üç aya kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 

DÖRT YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Devamlı su
rette meslek icrasına engel vücut ve akıl maluliyetlerine uğra
dıkları sabit olanların ehliyet belgeleri de yukarıki maddelerde 
yazılı usul dairesinde geri alınır. 

Cezalarda tekerrür 

Belgesiz faaliyette 
bulunmak 

Maluliyet hali 
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Son Hükümler 
Kaldırılan hükümler DÖRT YÜZ YÎRMÎNCÎ MADDE — Aşağıda yazılı hü

kümlerle bu kanuna uymıyan hükümler kaldırılmıştır. 
1. Vergilerde ihbarnamelerin tebliğine ve itiraz ve temyiz 

usullerine ve i t iraz ve Temyiz komisyonları teşkiline dair 
6 . V I I . 1939 tarihli ve 3692 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 
tebligata, müddetlere, itiraz ve temyiz usulüne, maddi hatalara 
mütaallik hükümleri ve 41, 42, 48, 49, 50 nci maddeleri ve geçici 
1, 3, 4 ncü maddeleri. 

I I - 14 . V I I 1931 tarihli ve 1837 sayılı Bina Vergisi Kanu
nunun : 

A) 7 nci maddenin son fıkrasiyle 11, 12, 13, 14,16,17, 26, 29, 
30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38 nci maddeleri. 

B) 1837 sayılı Kanunun tadiline dair 11 . X I . 1935 tarihli 
ve 2802 sayılı Kanunla değişen 24 ncü maddesi. 

C) 1837 sayılı Kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair 20 . I . 
1936 tarihli ve 2898 sayılı Kanunla değişen 15, 18, 27, 28, 41 nci 
maddeleri. 

D) Bütçe yılının değiştirilmesi üzerine Kazanç, Hayvanlar, 
Muamele ve Bina vergileri kanunlarmda değişiklik yapılması 
ve bunlara geçici maddeler eklenmesi hakkındaki 6 . VI . 1945 
tarihli ve 4750 sayılı Kanunla değişen 25 nci maddenin 2 nci fık
rası. 

E) Bina Vergisi Kanununun 34 ncü maddesinin tadili hak
kındaki 11 . I I . 1946 tarihli ve 4863 sayılı Kanunla değişen 34 
ncü maddesi. f 

n i - 6 . V I I . 1931 tarihli ve 1833 sayılı Arazi Vergisi Ka
nununun : 

A) 4, 6, 11, 12, 14, 15, 17, 18 nci maddeleri. 
B) Arazi Vergisi Kanununun bâzı hükümlerinin değiştiril

mesine dair 26 . I . 1939 tarilıli ve 3585 sayılı Kanunla değişen 
5 ve 13 ncü maddeleri. 

IV - 31 . I . 1936 tarihli ve 2901 sayılı Arazi Tahriri Ka
nunu. 

V - 3 . I V . 1926 tarihli ve 797 sayılı Veraset ve intikal Ver
gisi Kanununun : 

A) 33, 35,36, 37 nci maddeleri; 
B) 797 sayılı Veraset ve int ikal Vergisi Kanununun bâzı 

maddelerinin tadiline ve bâzı maddelerinin ilgasma dair 4 . V I I . 
1931 tarihli ve 1836 sayılı Kanunla değişen 15, 16 ncı maddeleri 
ve 17 nci maddenin 1 ve 2 numaralı bentleri ve 22, 23 24, 25, 31, 
32, 45, 46 ncı maddeleri; 

V I - 28 . V . 1940 tarihli ve 3843 sayılı Muamele Vergisi Ka
nununun : 

A) 11 nci maddesinin 2, 3, 4 ncü fıkraları, 13 ncü maddesi, 
19 ncu maddesinin 2, 3, 4, 5, 6, 7 nci fıkraları, 26 ncı maddesinin 
IV sayılı fıkrasındaki vergi zammına mütaallik hükmü, 29, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 69, 70, 71, 72, 73 ncü maddeleri ve 74 ncü 
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maddenin 2 nci ye mütaakıp fıkraları, 75 nci maddesi, 77 n<& 
maddesinin tarh zamanaşımına ait hükmü 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 86 neı maddeleri; 

B) Muamele Vergisi Kanununa ek 6 . I . 1941 tarihli ve 
3973 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin A ve D fıkralarındaki mü-
eyyidelere mütaallik hükümleri. 

VI I - Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden yolcu
lardan almacak Nakliyat Resmine mütaallik 10 . IV . 1340 ta
rihli ve 472 sayılı Kanunun 24 . V . 1940 tarihli ve 3842 sayılı 
kanunla değişen 6 nci maddesinin defter ve cezalarla ilgili hü
kümleri ve 7 nci maddesi: 

V I I I - 23 . V . 1928 tarihli ve 1324 saylı Damga Resmi Kanu
nunun : 

A) 43 ncü maddesi, 44 ncü maddesmin 1, 2, 3, 4, 6 nci fıkra
ları, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 68 nci maddeleri; 

B) Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 22 . VI . 
1938 tarihli ve 3478 sayılı Kanunla 13 ncü maddesine eklenen 10 
ncu fıkranın Damga Resmi Defterinin tutulması mecburiyetine 
ve bu defterin şekline ait hükümleri ile 39 ncu maddesine eklenen 
nakliyat müesseselerinin tutacakları deftere ve bu defterin tas
diki mecburiyetine mütaallik 5 nci fıkrası ve 44 ncü maddesine 
eklenen 8 ve 9 ncu fıkraları ve değişen 24 ncü maddesinin 1 nci 
fıkrası, 45 nci maddesinin 3 ncü, 55 nci maddesinin 1 ve 2 nci fık
raları, 61,62,64,67 nci maddeleri; 

C) 3478 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin Damga Resmine 
^ mütaallik hükümleri; 

D) Damga Resmi Kanununun bâzı hükümlerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair 3.1.1940 

-*"*' tarihli ve 3765 sayılı Kanunla 44 ncü maddesine eklenen 10 nen 
fıkrası ve değişen 69 ncu maddesinin Damga Resminin (Aslına 
ait tahsil zamanaşunı hükmü hariç olmak üzere) diğer hükümleri; 

E) Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resimlere zam 
icrasma dair olan 3828 sayılı Kanuna ek 29. V. 1941 tarihli ve 
4040 sayılı Kanunla 34 ncü maddesine eklenen 3 ncü fıkranın ve
sikaların saklama zamanı ile ilgili hükmü ve 44 ncü maddesine 
eklenen 11 nci fıkrası. 

IX - 12. VI . 1930 tarihli ve 1718 sayılı Dahilî istihlâk Ver
gisi Kanununun : 

A.) 4,8,9 ncu maddeleri; 
B) Dahilî İstihlâk Vergisi Kanununun 10 ncu maddesinin 

tadiline ve muvakkat bir madde ilâvesine dair 14. VI • 1935 ta* 
TİMİ ve 2796 sayılı Kanunla değişen 10 ncu maddesi; 

C) 22. VI I . 1931 tarihli ve 1871 sayılı Kanunun 2 nci mad
desini değiştiren 24. V. 1934 tarihli ve 2442 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin (F) fıkrası. 

X - 20.1.1936 tarihli ve 2897 sayılı Hayranlar Vergisi Ka
nununun 21, 22, 24, 25 nci maddeleri ile 31 nci maddesinin tarh 
zamanaşımına ait hükümleri ve 32 nci maddesi, 
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Bina ve arazi de
ğerleri 

Esham ve tahvilât 

Açtliğ envarterlc-
rinde değerleme 

Götürü matrahlar 

Eski zamanlara ait 
vergiler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten evvel iktisadi işletmelere dâhil olan bina ve arazi, beyanna
me üzerinde Kazanç Vergisine tâbi mükelleflerde, son bilanço
daki değerleri ile diğer hallerde vergi değeri ile değerlenir. An
cak daha yüksek bir bedel ile satmalındığı tapu sicili ile tevsik 
ve ispat olunan bina ve arazide satmalma bedeli, mükellef tara
fından yaptırılmış olan inşaatta beyan olunan maliyet bedeli 
vergi değerinden yüksek bulunduğu takdirde bu bedeller esas 
tutulur. 

Vergi tetkiki neticesinde maliyet bedelinin fazla hesap edil
diği anlaşılırsa mükellefler hakkında kusur ve usulsüzlük hü
kümleri uygulanmaz. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Türk borsalarında kayıtlı olmıyan 
esham ve tahvilâttan bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ev
vel iktisap edilmiş olanların son bilânçolardaki değerleri bunla
rın alış bedeli yerine geçer. 

Bilanço esasına göre defter tutmamış olan mükelleflerde bun
ların beyan edecekleri alış bedeli esas tutulur. Vergi tetkikleri 
neticesinde alış bedelinin fazla hesap edildiği anlaşılması halin
de mükellef hakkında kusur veya usulsüzlük cezası tatbik olun
maz. 

GEÇİCİ MADDE 3. —- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te yeniden defter tutup envanter çıkarmaya mecbur olan tüc
carlar ve diğer mükellefler, açılış bilanço veya envanterini tan
zim ederken, işletmeye dâhil iktisadi kıymetleri bu kanunun 3 
ncü kitabında yazılı hükümler dairesinde değerlendirirler. Ma
liyet bedeli ile değerlenmesi icabeden kıymetlerin bu bedeli ma
lûm değilse, maliyet bedeli yerine mükelleflerin bizzat tâyin ede
cekleri alış emsal bedeli değerlemeye esas tutulur. 

Vergi tetkiki neticesinde, alış emsal bedelinin fazla hesap 
edildiğinin anlaşılması halinde, mükellef hakkında kusur veya 
usulsüzlük hükümleri tatbik olunmaz. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — 40 ncı maddede yazılı götürü mat
rahlardan 1950 yılı içinde vergi tarhına esas tutulması lâzımge-
lenler, bu kanunun yayımı tarihinden sonra tâyin olunur. Bu 
suretle tâyin olunan götürü matrahların yenilenmesi de 44 ncü 
madde hükmüne tâbidir 

GEÇÎCÎ MADDE o. — Bu kanun . yimirlüğe girdiği talih
ten evvelki zamanlara taallûk eden vergilerin tarh ve.tahakku
ku, bu vergilere ait ihtilâfların halli, tahakkuk zamanaşımı tâ
yini bu kanunda yazılı hükümlere tâbidir. 

Bu vergiler münasebetiyle kanuna aykırı hareketlerinden 
dolayı mükellefe tatbik olunacak vergi zammı ve cezasının tâyi
ninde, eski hükümlerle bu kanunun hükümlerinden hangisi mü-
kellefin lehine ise, o hüküm tatbik -olunur. 

( & Şajmı : 175) 



—-a» — 
GEÇİCİ MADDE 6. — HMiMilıi©ı*»8iaJörarttaanun bina Genel bina tahrirî 

kiralarını tahdit eden hükümleri yürürlükte bulunduğu müd- yap%Uımvyacağ* 
dekçe ve bu hükümlerin i kaldırılmâsmdan itibaren iki yıl müd- müddet 
detleigsnel binat^ahriri veya vergi dafe^esinin talebi üzerine mev
zii iadüât yapılamaz. i£u ıhüküm tahrir kayıtlarımn yanması 
veya* her hangrbir suretle mahvolması hallerine şâmil değildir. 

GEÇİCİ MADDE 7.. — Bu kanunun 284 ncü maddesi hük- MUM Korunma Ka-
münün uygulanmasında; Millî Korunma Kanununu tadil eden num hükümlerinin 
21 . I I . 1947 tarihli ve 5020 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesi mahfuziyeU 
hükmü mahfuzdur. 

GEÇİCİ MArDDE 8. — Bu kanunun 309 ve 310 ncu nmd- Ka&tmç sayûmtya-
delerinin uygulanmasında 1945 yılınm sonundan-evvel iktisap M'faiklar 
edilmiş olan gayrimenkulleıie bunların mütemmim -idİEÜieri 
(sabit tesisatta makinaiar dâhil) teferruatının ve hak t an»a t ı 
şından ve bu mallar ve haklar için alman sigorta tazminatından 
doğan farklar kazanç sayılmaz. 

GEÇİCİ MADDE 9. — 1950 yılında bu kanunun 168 ve mü- Tüccarların 
taakıp maddeleri gereğince defter tutma bakımından tüccarların sınıflan 
sınıflara ayrılmasında : 

A) 1949 yılı alım, satım veva hasılat hadlerinin tesbitine im
kân bulunanların sınıfları bu hadlere göre tâyin olunur; 

B) İmkân bülunmıyanlar ikinci sınıf tüccar sayılırlar. 
Ancak 2395 sayılı Kanun gereğince bilanço esasına göre defter 

tutanlar, 1950 takvim yılında bu kanunun birinci sınıf tüccarlar 
için tâyin ettiği usule tâbi tutulurlar. 

DÖRT YÜZ YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Bu tamın Yürürlük 
1 Ocak 1950 de yürürlüğe girer. 

DÖRT YÜZ YİRMİ İKİNCİ MADDE — Bu kanun hü 
kümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Yürürütmeye me
mur olanlar 

(S/Saytti i -it 5) 



UsakttattUs canların» atı oetrel 

Mükellef grupları 

1. I smıf tüccarlardan (Kurumlar dâhil) ser
mayesi : 

a) 1 000 000 liradan yukarı olanlar 
b) 500 001 üâ 1 000 000 lira olanlar 
o) 260 001 üâ 500 000 lira olanlar 
d) 100 001 ilâ -250 000 lira olanlar 
e) 100 000 liradan aşağı olanlar 

2. II sınıf tüccarlar ile beyanname usuliyle Ge* 
lir Vergisine tâbi olanlar 

3. Sabit iş yeri olan esnaf 
4. Götürü usulde Gelir Vergisine tâbi olan ge

zici esnaf 

Birinci 
derece 

usulsüzlük
ler için 

Lira 

800 
600 
400 
200 
100 

İkinci 
derece 

usulsüzlük 
ler için 

Lira 

400 
300 
200 
100 
50 

50 
20 

10 

25 
13 

Üçüncü 
derece 

usulsüzlük
ler için 

Lira 

200 
150 
100 
5P 
25 

10 
10 

Dördüncü 
derece 

usulsüzlük
ler için 

Lira 

50 
40 
30 
20 
10 

5 
5 

İHTAB ; 
1. Bu cetvelde yazılı sermaye (183) ncü maddeye göre taayyün eden ve mükellefin son bilanço

sunda gösterilmiş olan öz sermayedir. Kurumlarda kapanan son hesap devresinin kârı bu sermayeden 
düşülür. 

2. Bu cetvelde mükellefggrupu tasnifleri; Gelir, Kurumlar ve Esnaf vergilerinden başka (333) 
neü maddede yazılı vergilere Cıt usulsüzlükler hakkında da esas tutulur. 

3. Bina ve Arazi vergileri mükelleflerinin bildirmelerine 'müteallik usulsüzlükler bu cetvelin 
mükellef grupları sütunun ikinci sırasına göre cezalandırılır. 

ı l i « • » •*•* 

(& Ssyaa ; İ Î 5 ) 


