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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Denizcilerin ücretli izinleri hakkındaki 72 

sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin, 
Gemi adamlarının sağlık muayeneleri hak

kındaki 73 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleş
mesinin, 

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

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

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

Usta gemici ehliyet şahadetnameleri hakkın
daki 74 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşme
sinin, 

Ücretli yıllık izinler hakkındaki 52 sayılı 
Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onanması
na dair olan Kanun tasarıları, Başbakanlığın is
teği üzerine, geri verildi. 

Belediye Gelirleri Kanununun 22 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun, kabul 
edildi. 

İstiklâl Mahkemeleri Kanunu ile tadillerinin 
yürürlükten kaldırılmasına dair olan Kanun, 
kabul olundu. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu tasarıla
rının Komisyondan gelen maddeleri de kabul 
olunduktan sonra birinci görüşülmeleri tamam
landı. 

Esnaf Vergisi Kanunu tasarısının- Komis
yondan gelen maddeleri görüşüldü ve Birleşime 
ara verildi. 

İkinci Oturum 

Esnaf Vergisi Kanunu tasarısının birinci gö
rüşülmesi bitirildi. Vergi Usul Kanunu tasarısı 
üzerinde de bir müddet görüşüldükten sonra 
5 . V . 1949 Perşembe günü saat 14,30 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Tarbzon Milletvekili İsparta Milletvekili 

R. Karadeniz Sait Koksal 
Kâtip 

Tunceli Milletvekili 
Necmeddin S ahir Sılan 

Soru 
Erzurum Milletvekili Gl. Verbi Koeagüney'-

in, Doğu sınır illerinin yol, eğitim ve sağlık iş
leri hakkındaki sözlü soru önergesi, Bayındır

lık, Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlıklarına gönderilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Tasarı 
1. — Vakıf Memba Suları ile Orman ve Zey

tinliklerin İşletilmesi hakkındaki 3913 sayılı Ka
nunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun tasarısı (1/548) (Bütçe Komisyonuna); 

Rapor 
2. — 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) 

cetvelinin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında
ki tercümanlık kadroları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Bütçe Komisyonu raporu (3/360; 
(Gündeme). 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,35 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim încedayı 
KÂTİPLER : Sait Koksal (İsparta), Naim Atalay (Çorum). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARİ 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
tezkeresi (3/370) 

3 . V . 1949 
Kamutaya 

sağıda adları yazılı Milletvekillerinin izin
leri Başkanlık Dîvanının 3 Mayıs 1949 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Kamutayın onanıma sunulur. 
B. M. Meclisi Başkanı 

Ş. Saraçoğlu 

Ağrı Milletvekili Ahmet Alpaslan, 1 ay özürlü 
olduğu için 25 . IV. 1949 tarihinden itibaren. 

Ağrı Milletvekili Halid Bayrak, 1,5 ay hasta 
olduğu için 4. V. 1949 tarihinden itibaren. 

Bursa Milletvekili Mustafa Fehmi Gerçeker, 
1,5, ay hasta olduğu için 4 . V . 1949 tarihinden 
itibaren. 

Çanakkale Milletvekili Niyazi Çıtakoğlu, 23 
gün özürlü olduğu için 22 . IV . 1949 tarihinden; 
itibaren. 

Çankırı Milletvekili Mustafa Abdülhalik Ren-
da, 2 ay hasta olduğu için 5 . V . 1949 tarihinden 
itibaren. 

Çorum Miletvekili İsmet Eker, 2 ay hasta ol
duğu için 18. IV. 1949 tarihinden itibaren. 

Diyarbakır Milletvekili Cavit Ekin, 1,5 ay 
basta olduğu için 5 . V . 1949 tarihinden itibaren. 

Erzurum Milletvekili Nafiz Durnlu, 20 gün 
hasta olduğu için 2 . V . 1949 tarihinden itibaren. 

Erzurum Milletvekili Raif Dinç, 1 ay hasta 
olduğu için 25 . IV. 1949 tarihinden itibaren. 

Giresun Milletvekili Tevfik Ekmen, 1 ay 
özürlü olduğu için 28 . IV . 1949 tarihinden itîba-
ren. 

Kayseri Milletvekili Hayrullah Ürkün, 1 ay 

özürlü olduğu için 20. IV .1949 tarihinden itiba
ren. 

Gütahya Milletvekili ihsan Şerif özgen, 1 ay 
özürlü olduğu için 26. IV. 1949 tarihinden, itiba
ren. 

Niğde Milletvekili Halit Mengi, 1,5 ay hasta 
olduğu için 28. IV. 1949 tarihinden itibaren. 

Samsun Milletvekili Ömer Karataş, 1,5 ay 
hasta olduğu için 26. IV. 1949 tarihinden itiba
ren. 

Siird Milletvekili Ali Rıza Esen, 1,5 ay has
ta olduğu için 25. IV. 1949 tarihinden itibaren. 

Sivas Milletvekili İsmail Mehmed Uğur, 1 ay 
özürlü olduğu îçin 14. IV. 1949 tarihinden itiba
ren. 

Sivas Milletvekili Mitat Şükrü Bleda, 1 ay 
hasta olduğu için 4. V. 1949 tarihinden itibaren. 

Trabzon Milletvekili Temel Göksel, 2 ay has
ta olduğu için 20. IV. 1949 tarihinden itibaren. 

Zonguldak Milletvekili Nuri Tarhan, 1 ay 
hasta olduğu için 3 . V . 1949 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Şimdi yüksek huzurunuzda 
isimleri okunan bu arkadaşların, bu müddetler
le mezuniyetlerini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Bu toplantı içinde iki aydan fazla izin 
alan Erzurum Milletvekili Raif Dinç'in ödeneği 
hakkında Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezke
resi (3/371) 

Kamutaya 
Hastalığı dolayısiyle bu toplantı yılı içinde 

kendisine iki aydan fazla izin verilen Erzurum 
Milletvekili Raif Dinç'e ödeneğinân verilebilmesi, 
İçtüzüğün 197 nci maddesi gereğince, Kamuta-
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ym iznine bağlı olduğundan keyfiyet yüce tasvip
lerine sunulur. 

B. M. Meclisi Başkanı 
Ş. Saraçoğlu 

BAŞKAN — Efendim, oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... ödeneğinin veril
mesi kabul edilmiştir. 

3. — Bu toplantı içinde iki aydan fazla izin 
alan Erzurum Milletvekili Nafiz Dumlu'nun 
Ödeneği hakkında Büyük Millet Meclisi Başkan
lığa tezkeresi (3/372) 

Kamutaya 
Hastalığı dolayısiyle bu toplantı yılı içinde 

kendisine iki ay den fazla izin verilen Erzurum 
Milletvekili Nafiz Dumlu'ya ödeneğinin verile
bilmesi, İçtüzüğün 197 nci maddesi gereğince, 
Kamutay'm iznine bağlı olduğundan keyfiyet 
yüce tasviplerine sunulur. 

B. M. Meclisi Başkanı 
Ş. Saraçoğlu 

BAŞKAN — Oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... ödeneğinin verilmesi kabul edilmiş
tir. 

4. — Bu toplantı içinde iki aydan fazla izin 
alan Zonguldak Milletvekili Nuri Tarkan'ın öde
neği hakkında Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
tezkeresi (3/373) 

Kamutaya 
No. : 152 3 . V . 1949 

Hastalığı dolayısiyle bu toplantı yılı içinde 
kendisine iki aydan fazla izin verilen Zonguldak 
Milletvekili Nuri Tarhan'a ödeneğinin verilebil
mesi, İçtüzüğün 197 nci maddesi gereğince, Ka
mutayın iznine bağlı olduğundan keyfiyet yüce 
tasviplerine sunulur. 

B. M. Meclisi Başkanı 
Ş. Saraçoğlu 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
ödeneğinin verilmesi kabul edilmiştir. 

5. — Dış memleketlerden getirilecek, ahşap 
kurma evlerin Gümrük Resminden istisnası hak
kındaki Kanun tasarısının geri verilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/374) 

No. : 71/1267 : 6 -1705 
B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

8. I I I . 1949 tarihli ve 6/804 sayılı yazımızla 

1949 0 : 1 
sunulan dışarıdan getirilecek ahşap kurma ev
lerin Gümrük Resminden istisnası hakkındaki Ka
nun tasarısının geri gönderilmesine müsaade Du
yurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

BAŞKAN — Tasarı geri verilecektir. 

6. — îş Kazalarının tazmini hakkında 17 nu
maralı Milletlerarası Sözleşmeye katılmaya dair 
olan Kanun tasarısının geri verilmesi hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/375) 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
16 .1.1946 tarihli ve 6/112 sayılı yazımızla 

sunulmuş olan iş Kazalarının Tazmini hakkında 
17 sayılı Milletlerarası Sözleşmeye katılmaya dair 
Kanun tasarısının geri gönderilmesine müsaade 
buyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

BAŞKAN — Tasarı geri verilecektir. 

7. — Erzurum Milletvekili Ol. Vehbi Koca-
güney 'in, Jandarma Erat Kanununun 4248 sayılı 
Kanunla değiştirilen 14 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki 4370 sayıty Kanunda değişik
lik yapılmasına dair olan Kanun teklifinin gün
deme alınması hakkında önergesi (4/156) 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
13 . X I I . 1948 tarihinde sunduğum jandarma 

eratının yemek bedellerine üç lira eklenmesi hak
kındaki Kanun teklifim içişleri ve Millî Savun
ma Komisyonlarından çıkmış ve 28 . I I I . 1949 
tarihinde Bütçe Komisyonuna verilmişti. Mesele
nin önemi dolayısiyle teklifimin gündeme alınma
sını dilediğimi saygılarımla arzederim. 

Erzurum Milletvekili 
Gl. Vehbi Kocagüney 

BAŞKAN — Komisyonun bir mütalâası var 
mı? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERlŞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 
Sayın General Vahbi Kocagüney'in teklifi Ko-
misyonumuzdadır. Bu teklifin jandarma fiili 
kadrosu ile ilgisi vardır. Kadro Hükümetten he
nüz gelmiştir. Her ikisi üzerinde komisyonu
muz incelemelerini yapmaktadır. Bu teklif bahis 
buyurdukları gibi 28 . I I I . 1949 da komisyo-

— 148 
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numuza gelmiş olduğu için bir buçuk aylık müd
det tamamlanmamıştır. Bir hafta kadar bir 
zamanımız vardır. Eğer o zamana kadar tetki-
kat bitmezse, huzurunuza gelerek sebeplerini 
arzedeeeğiz. Müsaade buyurursanız bu tetkikat 
bittikten sonra heyetinize arzedelim. (Muvafık 
sesleri). 

Gl. VEHBt KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Acaba Meclisin tatilinden evvel getirebilecekler 
midir? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Tetkikatı yapan arka
daşımız bunu bitirmeye çalışmaktadır. Tatilin 
ne zaman olacağını da bilmiyoruz. Ozamana ka-

1949 6 : İ 
dar bitirilecek olursa Yüksek Heyetinize arzedi-
leeektir. 

BAŞKAN — Yani sordukları, bu kadronun 
bu ay içinde getirilmesine çalışılıyor, bu arada 

o da Komisyonda beraber bitmiş olacaktır. Bu 
şekilde muvafakat buyuruyor musunuz! 

Gl. VEHBt KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Evet. 

BAŞKAN — Ohalde gündeme alınması öner
gesini oya sunuyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI RIZA 
ERTEN (Mardin) — Zaten tüzük hükmüne 
göre müddeti bitmemiştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Mardin Milletvekili Dr. Aziz TJras'm, 
Dilekçe Komisyonunun 24 . V . 1948 tarihli 
Haftalık Karar cetvelindeki 953 sayılı kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe ve Adalet Komisyonları raporları (4/95) 
[1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

(Komisyon raporu okundu) 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
Dr. AZİZ URAS (Mardin) — Aziz arkadaş

lar, mücerret hukuk nazariyeleriyle çıplak ha
kikat karşı karşıya gelincedir ki, benim gibi hu
kuki malûmatı pek mahdut olan bir arkadaşınız 
dahi söz söylemek cesaretini bulur. 

Arkadaşlar, bu meselenin evveliyatı ve ma
hiyeti daha evvelki görüşmelerde belirtilmiştir. 
Onun için sizleri tasdiden içtinap ederim. Ekrem 
Oran arkadaşımın müdahalesiyle bu iş Adalet 
Komisyonuna gitti. 

Bu işin Adalet Komisyonuna tevdiine sebep 
olan Ekrem Oran arkadaşıma; teşekkür ederim. 
Çünkü orada benim de bilmediğim iki mühim 
mesele açık ve sarih olarak anlaşılmıştır. 

Birincisi; bu adam gayrikanuni ve gayri 
nizami bir şekilde azledilmiştir. Hattâ komis
yondaki arkadaşlarımın bâzıları bu adamın hu-
kukan şimdi mütevelli vasfını haiz olduğunu id
dia etmişlerdir. 

[1] 86 numaralı basmayazı ikinci ek tutana
ğın sonundadır. 

İkincisi; dedesinin bu adama sıcak bir şef
katle bu mülkü bırakmak için iki vakfiye 
tanzim ettiği aşikâr bir surette anlaşılmaktadır. 
Şöyle ki; bu zat evvelâ hak sahipleriyle mirasçı
ları ve bilâhara muvazaa talep ve iddia edebile
cek adamların hepsini birinci vakfiyede teker 
teker işaret ettikten sonra akabinde ve hemen 
ikinci bir vakfiye ile bütün bunları azlettim; an
cak torunuma tevliyet verilecek diye şerh koy
muştur ve birinci vakfiyeyi iptal etmiştir. Bun
daki sıcak şefakatin mânasını anlamamak için 
hiçbir sebep yoktur. Arkadaşlar dediler ki bu 
vücuhu bürrü hayra matuftur. Vücuhu bürrü 
hayrı, kur'anı kerim okumak, sebil yapmak ve 
saire. Bunların yapılması ve bizzat muhtaç kim
senin bizzat yapması indel Hak çok daha mergup 
ve makbuldür. Fakat bir tevliyetin bir de külfet 
olduğu da malûmdur. Her külfet bir nimetin 
karşılığıdır. Binaenaleyh, bu adam tevliyetini 
yaptığı anda Evkafın buna maaş veya ücret ver
mesi, ahkâma göre kanunidir. 

Nihayet arkadaşlar dediler ki, eh bir hukuk 
davasıdır, bu adamın hakikaten hukuku yazılı 
bir kâğıtla her nasılsa elinden alınmış, binaen
aleyh, hukuk mahkemesine gitsin, dâva etsin. 

Arakadaşlar, bu adam Şûrayı Devlete müra
caat ettiği zaman demiş ki, gaileyi bana teslim 
edin. Bu talep karşısında Şûrayı Devlet salâhi
yetsizlik kararı vermiş ve işi olduğu gibi bırak
mış. Bundan yedi sene ev.vel yine bu adam Bü
yük Meclise müracaat etmiş, tam Şûrayı Devlete 
müracaat ettiği zaman Evkaf da kendisinden 10 
senelik icar bedeli olan 2 400 liranın sureti sar-
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fini istiyor. Mütevelli Evkaf İdaresi ile ihtilâf, 
frotman halinde olduğu için ben mahkemeye ve
receğim demiş, bu hesabı. 

Evkafın bu tevliyeyi nezetmek için muhak
kak surette, kadıdan, hâkimden bir hüküm alması 
ieabederken, bir yazılı emirle tevliyetten azletmiş 
oluyor ve ondan sonra bir dâva açıyor, bu dâva
nın bir safhası 12 sene 4 ay, 3 gün, sürüyor. Bu 
safha da bitmemiştir. Evkaf dâva açıyor, hukuk 
mahkemesi reddediyor, 12 sene 4 ay 3 gün sürü
yor, bu iş hâlâ bitmemiştir. 

Adalet encümeni, işte bu vaziyet karşısında, 
bu dâva ile birleştirilerek ikinci bir dâva tavsiye 
etmektedir, yani müstakbel baharı işaret etmek
tedir bu adama. 

Arkadaşlar; zaten ben bu şekilde tavsiyeler 
ile yapılacağını tahmin ettiğim içindir ki Büyük 
Millet Meclisinin yüksek atıfetini rica etmiştim. 
Gayet geç ihkak edilecek veya sahibine hiç ula-
şamıyacak olan bu hakkı bu kadar geciktirmek 
bir adaletsizlik tevlit eder. Bu sebepten bendeniz 
Meclisin yüksek refetini rica etmiştim. Zannede
rim; bu raporu müdafaa edecek arkadaşın bu hu
sustaki kanaati de benimle müşterektir. 

Arkadaşlar; Büyük Meclisin bundan evvel' 
vermiş olduğu atıfet kararından vazgeçmesi için 
bir mâkul sebep mevcut değildir. 

Binaenaleyh Yüksek Meclisin atıfet ve refe-
tine güvenerek ikinci önergeyi takdim ediyorum. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Arka
daşlarım, ne kadar vakit geçti bilmiyorum, fa
kat aklımda kalan,, bu adamın dilendiğidir. Bu 
adam şunun bunun sadakası ile geçinmekte, 
ötede beride yatmakta imiş, yaşı da 90 mış, 
alacağı para da 20 lira imiş. Tevliyetin iadesi 
yerinde olur. 

BAŞKAN — Başka mütalâa yoktur, öner
geyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeple Diyarbakır'da 

Musa Çelebi Vakfı mütevellisi Yusuf Mun-
gan'a tevliyetinin iadesi hususunun Meclisin 
refet ve atıfetine arzını rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Dr. Aziz. Uras 

BAŞKAN — Mesele sarihtir, önergeyi yük
sek oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Et-
miyenler... önerge kabul edilmiştir. Adalet 
Komisyonunun raporu reddedilmiştir. 
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2. — Yergi Usul Kanunu tasarısı ve Geçici 

Komisyon raporu (1/174) 

BAŞKAN — Vergi Usul Kanunu tasarısı
nın görüşülmesine devam ediyoruz. Geçen Bir
leşimde 14 ncü maddeye gelmiştik, onun mü
zakeresine devam ediyoruz. 

Söz Emin Halim Ergun'undur. 
EMÎN HALÎM ERGUN (Ankara) — Vaz 

geçtim, sözcü izah edecek. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMÎL 

COŞKUNOĞLU (Manisa) — İlâvesi istenen hü
küm; (bu müddet tebliğ tarihinden başlar) şek
linde ikinci fıkraya hüküm olarak iîâve edil
mek isteniyordu, halbuki bu ilâve 2 nei fıkra
ya yapılmak lâzımdır. Bu 2 ıvtf fıkraya şâmil 
olmak ve fıkranın son i%. t ilmesi oian «eder» den 
sonraki nokta kaldırılarak (ve bu müddet 
tebliğ tarihinden başlar.) Hükmünün eklenme
si doğru olur. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Reis bey 
takrire lüzum kalmadı, komisyon kabul etti 
dâva da bitti. 

BAŞKAN — Maddeyi bu değişiklik ile oku
yoruz : 

Üçüncü Bölüm 
Müddetler 

Kanuni ve idari müddetler 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Vergi muame

lelerinde ve vergi ihtilâflarında süreler Vergi 
Kanunu ile tâyin edilir. 

Kanunda açkıca yazıh olmıyan hallerde 15 
günden aşağı olmamak şartiyle bu süresi, teb
liği yapacak olan idare tâyin ve ilgiliye tebliğ 
eder ve bu süre tebliğ tarihinden başlar. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Ben öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN —• Önergeleri, sahipleri, Komisyo
nun kabulü üzerine geri aldılar. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
le!'.. Etmiyenler.. Madde kabul edildi. 

Mücbir sebeple gecikme 
ON BEŞİNCİ MADDE — 13 ncü maddede 

yazılı mücbir sebeplerden her hangi birinin bu
lunması halinde, bu sebep ortadan kalkmcıya 
kadar süreler işlemez. 

Bu hükmün uygulanması için mücbir sebe
bin nıalûın olması veya ilgililer tarafından ispat 
veya tevsik olunması lâzımdır. 
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FEYZULLAH USLU (Manisa) — Efendim, 

bu maddenin birinci fıkrasında «bu sebep or
tadan kalkıncıya kadar süreler işlemez» deni
yor. Tatbikatta karşılaşılacak müşkülâtı berta
raf edebilmek için sayın Komisyondan şu nok
tanın izahmı rica ediyorum. Mevkufiyeti de 
mücbir sebep addettik. Adam tevkif edildiği gün 
muayyen olan müddet bitebilir ve bu sıkıntılı 
durumdan dolayı o da vazifesini yapmamış ola
bilir. Fakat ertesi günden itibaren tevkifhane
de olduğu halde vekil tutabilir. Binaenaleyh 
tatbikatta her hangi bir endişeyi bertaraf ede
bilmek için açıklanmasını rica ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KAMÎL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, mücbir 
sebeplerden bir kısmını tadat eden 13 ncü mad
denin ilk fıkrası «vergi ödevlerinden her hangi 
birinin yerine getirilmesine engel olacak dere
cede ağır kaza, ağır hastalık, mevkufiyetp» de
mektedir. Mevkufiyet halinin mutlaka devamı 
mücbir sebep s&yılmıyabilir. 13 ncü maddenin 
1 numaralı bendindeki şartlar ve şekiller altın
da mücbir sebep olacaktır. Yoksa iki sene mev
kuf kalan kimse üzerinde iki sene mücbir sebep 
vardır gibi bir sonuca varmamalıdır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

ölüm halinde sürenin uzaması 
ON ALTINCI MADDE — Vergi kanunların

da hüküm bulunmıyan hallerde, ölüm dolayısiy-
le mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilme
sinde bildirme, beyenname verme ve itiraz ve 
temyiz sürelerine üç ay eklenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Madeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Mühlet verme 
ON YEDİNCİ MADDE — Zor durumda bu

lunmaları hasebiyle vergi muamelelerine müta-
allik ödevleri müddeti içinde yerine getiremi-
yecek olanlara, kanuni müddetin bir katını gegr 
memek üzere, Maliye Bakanlığınca münasip bir 
mühlet verilebilir. 

Bu mühletin verilebilmesi için : 
1. Mühlet istiyen, sürenin bitmesinden ev

vel yazı ile istemde bulunmalıdır. 
2. İstemde gösterilen mazeret, mühlet ve-
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recek makam tarafından kabule lâyik görülme
lidir. 

3. Mühletin verilmesi halinde verginin 
alınması tehlikeye girmemelidir. 

Maliye Bakanlığı mühlet verme yetkisini 
tamamen veya kısmen mahallî Maliye teşkilâtı
na devredilebilir. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Efendim, 
Komisyondan rica ediyorum. Bu maddenin bi
rinci satırının başında « zor durumda bulun
maları > tâbiri vardır. Burada zor durumdan 
kasıtları nedir? İzahını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Zor durumun izahmı istiyor
lar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
ÇOŞKUNOĞLU (Manisa) — Bu zor durum, 
mücbir bir sebep haricinde ıztırari bir vaziye
ti ifade etmektedir. Takdire tâbi bir terimdir. 
Buna iflâs' halini misal olarak gösterebiliriz. 
Mükellef ödevini yerine getirmekte müşkül du
rumdadır. Maliye Bakanlığından bir mühlet 
istemektedir. Bu, Mükellef lehine konmuş bir 
hükümdür. Kabulünü rica ediyoruz. 

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

Sürelerin hesaplanması 
ON SEKİZİNCİ MADDE — Vergi kanun

larında yazılı süreler aşağıdaki şekilde hesap
lanır : 

1. Gün olarak tâyin edilen sürelerde, süre
nin başladığı gün hesaba katılmaz; ve süre son 
günü tatil saatinde biter: 

2. Hafta olarak tâyin edilen sürelerde, sü
renin başladığı güne son haftada raslıyan 
günün tatil saatinde biter; 

3. Ayla tâyin edilen sürelerde, süre başla
dığı güne son ayın tekabül eden günün tatil sa
atinde biter. Süre ayın son günlerinde başlamış 
olup da son ayda bunaı tekabül eden gün, yoksa, 
süre son ayın sonuncu günü tatil saatinde biter; 

4. Sonu belli bir gün ile tâyin edilen süre
lerde, süre o günün tatil saatinde biter. 

5. Tatil günleri müddetin hesaJbma dâhil
dir. Şu kadar ki, Sürenin, son günü resmî tatil 
gününe rastlarsa süre tatili takip eden iki iş gü
nünün tatil saatinde biter, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 
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FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, birinci fıkrada « gün olarak tâyin edi
len müddetlerde, müddetin başladığı gün hesaba 
katılmaz » demek, bir tezadı mucip oluyor. Bu
nu hukuk usulünde olduğu gibi ... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
ÇOŞKUNOĞLU (Manisa) — Tadil ediyoruz. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— « Bunu, gün olarak tâyin edilen müddetler
de, tebliğ yapıldığı gün hesaba katılmaz » şek
linde düzeltirsek daha iyi olur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
ÇOŞKUNOĞLU (Manisa) — Tadil ediyoruz. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) - ^ A r k a 
daşlarım, bu maddenin taşıdığı mâna »itibariyle 
komisyonla mutabıkız. Yalnız mânayı ifadelen
dirmek, biraz basite gitmek, diğer kanunların 
güzel yazılışından faydalanmayı temin etmek 
için bir takrir hazırladım. 

Feridun Fikri Düşünsel arkadaşımın dediği 
gibi; birinci bentte «Başladığı gün» tâbiri var
dır kanunlarımızda «Tebliğ» diye bir şey vardır. 
fakat müddetlerin hepsi mutlak surette tebliğ 
ile başlamıyor. Onun için biz o kısmı belirtmek 
suretiyle komisyonla mutabık olarak maddeyi 
şu şekle koyduk: 

«Vergi kanununda yazılan süreler aşağıdaki 
şekilde yazılır» 

Sürelerin hesaplanması: 
18 nci madde - vergi kanununda yazılı süre

ler aşağıdaki şekilde hesaplanır; * 
1. Süre gün olarak tâyin edilmişse başladığı 

gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saa
tinde biter. 

2. Süre hafta veya ay olarak tayin edil
mişse başladığı güne son hafta veya ayda teka
bül eden günün tatil saatinde biter. Sürenin 
bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün 
yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde 
biter. 

3. Sonu belli bir gün ile tâyin edilen süre
lerde süre o günün tatil saatinde biter. 

4. Resmî tatil günleri süreye dâhildir. Şu 
kadar ki, sürenin son günü resmî tatile rast
larsa, tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatin
de biter. 
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Kmisyonda mutabakat halindeyiz, önergemin 

kabulünü riea ederim. 
K. S. KÂMİL ÇOŞKUNOĞLU (Manisa) — 

Efendim, Komisyonun getirmiş olduğu madde 
ile arkadaşımızın teklifi arasında hüküm iti
bariyle bir fark yoktur. Yalnız müddet yerine 
süre kelimesi yer almıştır. Bu kelimeler kanu
nun diğer maddelerinde de değişecektir. Ken
dileriyle mutabakat halindeyiz, maddenin o şe
kilde yazılmasına itirazım yoktur. 

FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Muhte
rem arkadaşlar; bu madde bendenizce şu de
mektir : Bir tüccar senetle, bin, on bin, yüz bin 
liralık borç altına girer, fakat imzası bulunma
dıkça bu senedin hiçbir kıymeti yoktur. Altına 
imzasını koyduğu andan itibaren o senet kıy
mete girer. Bu madde de vergi kanunları mü
kellefe tatbika başlanır. Size acı bir hâtıramı 
arzedeceğim, 

Sene 1938, Bursa Sanayi Birliği İzmir Fua
rına iştirak ediyor. Bendeniz de sanayi birliği 
reisiyim. Sergideki vazifemi bitirip Buçsa'ya 
geldiğimde Maliye tarafından sanayicilere 
45 000 liralık bir cezalı verginin tarh edildiği
ni haber aldım. Defterdarlıkla temasa geçtim. 

Hâdise şudur: Muamele vergilerinde bu
günkü mevzuatımız da öyledir, tahakkuk et
miş muamele vergisinin yarısı ikinci, yarısı 
üçüncü ayda ödenir. Sanayiciler de bu şekilde 
ödiyoılar. Muamele vergileri aynı zamanda sa
nayicilerin maliyeye verdikleri beyanname üze
rine defterdarlık mükelleflerin her birine 
20 bin lira Muamele Vergisinin Meselâ bir mü
kellefe Haziran ayı için tahakkuk eden vergi
nin yarısını Ağustos ve yarısını da Eylül ayın
da ödiyeceksiniz diye tebligatta bulunuyor. Bu
na mukabil Bursa'ya gelen bir Maliye müfet
tişi, nef'i Hazine zihniyetiyle, defterdar da mer
kezden puvan almak gayretiyle ikisi elele ve
riyorlar. Maliye müfettişi diyor ki ; kanunun 
maksadı öyle değildir. Muamele Vergisinin iş
lediği aydan başlar, diyorlar ki burada Hazi
ran ayı da işin içine girer bu itibarla bir ay ev
vel ödenmesi lâzımdır. Bu suretle şimdiye ka
dar müruru zamana girmiyen bu kadar müd
det sene içindeki vergileri cezalariyle birlikte 
sanayicilere 45 000 lira bir vergi tarh ve teb
liğ ediyorlar. Bu hususta haklarım müdafaa 
etmek üzere arkadaşlar beni Ankara'ya 
gönderdiler. Maliye müsteşarı Faik beyle te-
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mas ettim o da Varidat Umum Müdürü İsmail 
Hakkı Beye gönderdi ve vaziyeti ona anlattım. 
Kendileri, ben işi tetkik edeyim, ki benim mü
racaatım saat 10 da olmuştu, saat beşe yakın 
gelin cevap vereyim dediler. Hakikaten bizim 
haklı olduğumuz meydanda idi vo elimizde do
kümanlar, kanun ve defterdarlıktan tebliğ edi
len vesikalar vardı bu vesikalar bizlere şu ay
larda tjv. taksitleri ödiyeceksiniz deniyordu.. 

Bu kanunun tatbikatına memur bir daire 
kanunun mefhumunu, ruhunu anlamazsa bin-
bir çeşit kanun hükümlerinin tatbikatına mâruz 
kalan mükellef ne anlar dedim.? Ödenmesi icabe-
den günleri bildiren tebliğ de elimizde mevcut ve
saiki genel müdür beye gösterdim. Siz gidiniz 
Bursa'ya, ben size netice hakkında telle tebligat 
yaparım dediler. Bursa'ya gittim. Üç gün sonra 
Bursa Sanayi Birliği Başkanlığına, iddianız doğ
rudur, terkini için emir verilmiştir, diye cevap 
geldi. Defterdar başka bir yerde halen yine def
terdardır, icabederse Sayın Maliye Bakanına is
mini de söylerim. Mütemadiyen tazyik ediyordu, 
bankadan teminat mektubu aldık. Bilirsiniz ban
kadan teminat mektubu almak bir hayli masraf 
ve külfettir. Tazyik neticesi 45 000 lirayı Hazine 
teminat altına bu suretle almıştı. Yaptığımız te
şebbüs üzerine aldığımız bu telgrafı alıp defter
darın yanma gittim, hâdise bitmiştir, dedim. Bi
ze ne cevap verdi bilir misiniz?. Hayır dedi, bize 
böyle bir işar yok, Ben, belki kendiliğinden söy
ler zannediyordum. Söylemedi. Aldığım telgrafı 
gösterdim, nihayet telgrafı aldı okuyunca, sizi 
bütün mukaddesatımla temin ederim arkadaşlar, 
seninkini vereyim, ötekilere söylemeyin, ay başm-
na iki gün vardır, parayı tahsil edeyim dedi. Pe
ki bu nasıl olur?. 

Bir defterdarın puvan almak için yaptığı 
muameleye bakınız. Onun üzerine ben bütün te
minat mektuplarını iade ediniz olmazsa Bakanlığa 
müracaat ederim dedim. 

Arkadaşlar; defterdarlık mevkiine kadar yük
selmiş bir zat Maliye müefettişi ile günü tâyin 
edilen hesapta ihtilâfa düşerse Bursa'daki sanayi 
işlerine bakan ufak memurlar ne yapar?. Müddet
lerin başlangıç ve münteha günleri sarahatle ya-
zılmazsa mükellefin vaziyeti böyle, hattâ memur 
hüsnüniyet sahibi olsa dahi müşkülâta uğrar. 
Onun için bu madde tashih edilsin. Bendeniz 
şöyle birşey teklif ediyorum; 

Gün olarak tâyin edilen günlerde tebliğin fer-
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[ dasından itibaren şu kadar gün, hafta olarak tâ

yin edilen günlerde tebliğin yapıldığı günün fer
dasından itibaren, gelecek haftanın aynı günü; 
aylık günlerde, tebliğin yapıldığı günün ferda
sından itibaren öbür ayın 30 ncu günü akşamı 
bitsin, 

Bu suretle açık yazılırsa tasarının 18 nci mad
desindeki müddetleri hesap edecek olan mükel-

I lef bir riyaziye, bir muadele hal eder gibi vaktini 
| kaybetmez yorulmaz şuna veya buna; sormaya lü-
I zum görmez kanunun maksadını anlar tatbik .eder. 

Sene ile tâyin edilen müddetler tebliğin fer
dası tarihinden başlıyarak öbür senenin aynı tari
hine kadar, demek suretiyle tashih edilmesini çok 
rica ediyorum. 

I Bir de şunu rica edeceğim : Tebliğ kâğıtlarına 
I Maliyenin muhakkak surette mükellefe, bu teb-
1 ligin itiraz ve temyiz ve danıştay müddeti şu 

kadar gündür diye, yazılarak tebliğnamede gös-
terilmelidir. Böyle itiraz, temyiz ve danıştay 
müddeti yazılı olmıyan tebliğler hükümsüz olsun. 
Buna dair de bir kaydın ilâvesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sözcü. 
KAMİL COŞKUNOÖLU (Manisa) — Efen

dim, arkadaşımızın mâruzâtını iki kısımda müta
lâa etmek lâzımdır. 

Maziye ait serzenişte bulunmak, bu kanunun 
mevzuu ile alâkalı değildir. Zaten biz bu gibi şi
kâyetleri önlemek için bu gibi hükümleri koyu
yoruz. Müddetler gün olarak, falan günde biter; 
falan gün hesaba katılır katılmaz meselesini ka
nunun maddesi, fıkraları halletmektedir. Hukuk 
usulü muhakemeleri kanununda da böyledir. Ar
kadaşımızın teklifi kabul olunursa, halbuki Ha
ziran 30 gündür bu halde ne yapacağız son gün 
ayın 30 ncu günü biter fakat Şubatta 30 ncu 
gün yoktur. Şubata rastgelecekse ne olacaktır. 
Biz bu madde ile onu da hallediyoruz. 31 Mayısta 
tebligat yapılmıştır, Mayıs ayı 31 gündür, 30 gün 
değildir. Son gün arkadaşımızın teklifine göre 
31 Haziran olacak, meselâ otuz günlük müddet 
30 Haziran mıdır, yoksa bir Temmuz mudur. 
Bunları halletmek imkânını bahşeden bu madde
nin itiraz edilecek bir yeri olmadığına kaniim. 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile de 
ahenkli olarak tedvin edilmiştir. 

Muamele Vergisi meselesine gelince : Mua
mele Vergisi mütaakıp ayın 15 sinden itibaren 
takip edilerek taksitlendirilmişse ondan sonra 
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başlar. Bunun da l)urada yeri yoktur, maruzatım 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Efendim, biraz bekliyoruz ama, 
arkadaşımız mazurdur, yazdırıyor. 

( öteki maddeye geçelim sesleri) 
Arkadaşımız, Yüksek Meclisin müsamahasına 

sığındığı için bekliyorum. 
Bitmiyecekse geçeceğim. 
FAİK YJLMAZÎPEK (Bursa) — Bitiyor. 
( Vaktiyle hazırlasaydı sesleri) 
FAİK YILMAZİPE-K (Bursa) — Böyle ola

cağını bilseydim, kollarımı kaybetmezdim. 
BAŞKAN — Ama daha fazla bekletemem. 
SAİM ALÎ DÎLBMRE (Rize) — öteki mad-

de.ve geçelim. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — İkinci 

müzakeresinde versinler. 
BAŞKAN — Tâyini, Riyasete bırakın rica 

ederim. 
öteki maddeye geçiyoruz. 

Dördüncü Bölüm 
Vergi alacağının tâyini 

Vergiyi doğuran olay 
ON DOKUZUNCU MADDE — Vergi alacağı, 

vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın 
vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile do
ğar. 

Vergi alacağı mükellef bakımından vergi bor
cunu teşkil eder. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı ? Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edildi. 

Tarh 
YİRMİNCİ MADDE — Verginin tarhı, vergi 

alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve 
nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından he
saplanarak bu alacağı miktar itibariyle tesbit 
eden idari muameledir. 

BAŞKAN —' Söz istiyen ? Yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edildi. 

Tebliğ 
YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Tebliğ, vergi

lendirmeye taallûk eden ve hüküm ifade eden 
hususların yetkili makamlar tarafından mükel
lefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesi 
d?r. 

FAİK KURDOÖLU (Manisa) — Efendim, 
komisyondan bir şey rica etmek istiyorum: 
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Bu müddet zaman aşımı hükmü ile alâkası 

dolayısiyle mânasını, ilerde ' okuyacağımız 104 
ncü madde hükmü ile müterafik olarak anlıyo
rum. Böyle ise bunu teyit etmelerini rica ede
rim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Doğrudur. 

FAİK KURDOÖLU (Manisa) — Teşekür 
ederim. 

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

Tahakkuk 
YİRMİ İKİNCİ MADDE — Verginin ta

hakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir Verginin 
ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir. 

FAİK KURDOÖLU (Manisa) — Yine aynı 
sebep ve mülâhaza ile Mazbata Muharririnin 
lütfen bu maddeye mütaallik esbabı mucibeyi 
tafsil etmelerini istirham ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, madde 
tahakkuku tarif etmektedir. Hem itiraz müddeti 
bitmiş olacak ve hem de taksit müddeti gelmiş 
olacaktır. Bu maddenin hüküm ifade etmesi 
için. Tahakkuk eden verginin ödenmesini ica-
bettiren bir safhanın gelmesi lâzımdır. Yani 
itiraz edilmemişse. itiraz müddetinin geçmiş ve 
taksit müddetinin gelmiş olması ve eğer ilgili 
itiraz etmişse itiraz komisyonu kararının mükel
lefe tebliğ olunması ve taksit müddetinin de 
gelmiş olması lâzımdır. Bu maddeyi 103 ncü 
madde ile beraber mütalâa etmek icabeder. 

FAİK KURDOÖLU (Manisa) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN --- Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tahsil 
YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE - Verginin tah

sili, mükellef tarafından, kanunen kabul edilen 
suretlerde verginin ödenmesidir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, bu mad-

. denin daha vazıh ifade edilmiş olması için, 
« Verginin tahsili Kanuna uygun surette vergi
nin ödenmesidir» şeklinde yazdık 'bunun bu şe
kilde kabulünü istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — 23 ncü maddeyi okuyoruz. 
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YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Verginin tah

sili, kansuna uygun surette verginin ödenmesi
dir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
Kabul edehler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Tahakkuku tahsile bağlı vergiler 
YİEMt DÖRDÜNCÜ MADDE — Mahiyet

leri itibariyle tahakkuku tahsile bağb vergiler
de verginin tahsili tahakkuku da içine alır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler ... EHyenler ... Kabul edilmiştir. 

18 nci madde hakkında iki önerge var, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle 
1. Gün alarak tâyin edilen müddetlerde 

tebliğin yapıldığı günün ferdasından itibaren 
şu kadar gün, 

2. Haftalıkta tebliğin ferdasından itibaren 
gelecek haftanın aynı günü, 

3. Aylıklarda tebliğin ferdasından gelecek 
ayın aynı günü, 

4. Senelerde, tebliğin ferdasından bir sene 
sonraki aynı gün, 

5. Tebliğlerde müddetler yazılacaktır. 
Bursa Milletvekili 
Faik Yılmazipek 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzetiğim sebeplerden dolayı 18 nci 

maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
teklif ederim: 

Sürelerin hesaplanması: 
18 nci madde - Vergi Kanununda yazılı sü

reler aşağıdaki şekilde hesaplanır: 
1. Süre gün olarak tâyin edilmişse başla

dığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil 
saatinde biter. 

2. Süre hafta veya ay olarak tâyin edil
mişse başladığı güne son hafta veya ayda teka
bül eden günün tatil saatinde biter. Sürenin 
bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir 
gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saa
tinde biter. 

3. Sonu belH bir gün ile tâyin edilen süre
lerde, süre o günün tatil saatinde biter. 

4. Resmî tatil günleri süreye dâhildir. Şu 
kadar ki sürenin son günü resmî tatile raslarsa, 
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tatili takip eden ilk iş gününün tatil â a finde 
biter. 

Manisa 'Milletvekili 
Feyzullah C'slu 

ĞtÇtCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, Feyzul
lah Uslu arkadaşımızın vermiş olduğu önerge 
(hüküm itibariyle bir değişikliği ifade etmedi
ğini bâzı kelimeler üzerinde değişiklik ifade 
ettiğini bti sebeple bir itirazımız olmadığını) 
arzetmiştim. Bunun üzerinde tekrar maruzat
ta bulunacak değilim. 

Faik Yılmazipek arkadaşımızın takririne 
gelince; madde dikkatle okunursa görülür ki 
biz burada müddetleri tâyin etmiyoruz, müd
detleri tâyinde umumi esaslar vazediyoruz. 
Müddetler kendi kanunlarında tâyin edilmiş
tir. Bu, teknik bir iştir Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununda da böyledir. Gelir Vergisi 
Kanununda şu kadar gün müddet diye tâyin 
edilmiştir. Biz burada başka türlü tâyin eder
sek olur mu? Biz bufada tâyin edilecek günün 
ne şekilde hesap edileceğine, dair umumi hü
küm yaz ediyoruz. Bu itibarla Yılmazipek'in 
önergesinin reddini teklif ederim. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Müddet ke
limesi Türkçedir. Mutlaka değiştirilmesine ih
tiyaç var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Süre tâbiri de ka
nunlarımıza girmiştir. Hüküm itibariyle fark 
olmamakla beraber türkçeleştirilme için bir 
arkadaşımız teklif etti, biz de münakaşa mev
zuu olmaması için mahzur görmedik. 

FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Aziz ar
kadaşlarım bu kanun bütün vatandaşları ilgi
lendiren bir kanundur. Binaenaleyh vatanda
şın vergi müddetlerini bir kanunda görmesi şu, 
şu kanunlara diye bir atıf yapan kanundan da
ha faydalıdır. Geçenlerde bir komisyonda bu
lundum, kanunun daha açık yazılmasını söyle
diğim zaman, biz burada kıraat kitabı yazmı-
yacağız, kısaca yazalım ki bize de iş çıksın de
di. Her kanunun günleri, ayları olur. Ben Mu
amele Vergisi, Gelir Vergisi, Arazi Vergisi di
ye kanunlar tadat edilsin demiyorum ben müd
detten bahsediyorum. Verginin nevinden bah
settiğim yoktur. Mükellef bir hafta sonra mı 
verecek, tebliğ edildiği günün ferdasından iti-
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haren gelecek aym 30 neu günü mü verecek? 
Bilsin hesap yapmaya veya yaptırmaya gitme
sin, açık olsun, size bir misal daha Sayın Teke
li arkadaşımız Usul Kanununun pek mufassal bir 
kitap olduğunu ifade ettiler. Fakat Geçici Ko
misyonda çok kıymetli mesailerine şahit oldu
ğum Münir Birsel arkadaşımız buna cevaben 
mufassal olmasında fayda var buyurdular hüs
nüniyetlerini burada da esirgemesinler. Bunu 
açık bir surette yazalım. Müddettten bahsedi
yoruz. Atıf yaparak mükellefi şuna veya buna 
müracaattan vaktini ve naktini ziyadan kurta
ralım. 

GEÇÎCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, Arkadaşımızın 
hakkımdaki lûtufkâr sözlerine teşekkür ederim. 

Bendeniz kendilerinden şunu rica ediyorum, 
Burada atıf yoktur. Usulü hukukiyedeki hü
kümle tenazur temin edilmiştir. Bu iş teknik 
bir mevzudur. Adalet Komisyonundaki hukuk
çu ve teknik arkadaşlar da bunun en doğru şe
kil olduğunu arz ve temin ederler. Arkadaşımı
zın itimat buyurmalarını tekrar rica ederim. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın önergesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmedi. 

Tasarıdaki maddenin yerine kaim olmak 
üzere, komisyonun da mutabakatta bulunduğu 
Peyzullah Uslu'nun önergesini 18 nci madde 
olarak kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

İkinci kısım 
Tarh ve Tahakkuk Usulü 

Birinci Bölüm 
Beyannameye dayanan tarh 

Tahakkuk fişi esası 
YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Vergi kanun

larına göre beyan üzerinden alınan vergiler 
«Tahakkuk fişi» ile tarh ve tahakkuk ettirilir. 

Bu esasa göre, vergi dairesince beyanname
nin 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. Tahakkuk fişinin mükellefe verilen 
nüshası ayni zamanda beyannamenin makbuzu 
yerine geçer. 

Lüzum görülen hallerde, beyana dayanan 
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I vergiyi tahakkuk fişi yerine ihbarname ile teb

liğ veya tekâlif cetveli ile ilân ettirmeye Mali
ye Bakanlığı yetkilidir. 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Bu maddenin son fıkrasında tebligatın ilân 
suretiyle yapılacağı gösteriliyor ve lüzum görü
len hallerde deniyor. Bu lüzumu icabettiren 
haller ne ise tavzihini sayın komisyondan rica 
ediyorum. 

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

beyan üzerine beyanname verilmesini mütaakıp 
dairece yapılacak olan muamele izah ediliyor. 
Biliyorsunuz ki, insanın gerçi kaçınacağı bir 
vaziyet, fakat daima son günü bekleriz ve va
zifemizi son güne bırakırız. İstanbul gibi, büyük 
şehirlerde tüccarların, mükelleflerin vergi şu
belerine hücum ederek beyanname verdiklerini 
tasavvur edelim. Memur beyannameyi alacak ve 
26 ncı maddede gösterilen hesabı yapacak ve 
fişleri dolduracak. Yalnız bir tek muamelenin 
yapılması her halde en aşağı 20 dakikalık iştir. 
Mükellefin adedi çok olduğuna göre, mükellefe 
bekleme külfeti ve memura fiş doldurma külfe
tini tahmil etmek doğru değildir. Komisyon 
bu müşkülü derpiş ederek son fıkrada bir hü
küm daha vazetmiştir; lüzum görülen hallerde 
beyana dayanan vergi tahakkuk fişi yerine ih
barname gönderilecek. Fakat bu lüzum her 
halde açık bir surette tebellür etmektedir. 

I Maliye Bakanlığına böyle bir yetki vereceğimize 
tebliği kanuni bir lüzunr olarak kabul edelim. 

j Son fıkrada tebliğin tekâlif cetveli ile ilân 
ettirmekle de mümkün olacağı yazılıdır. Adresi 
ve ikametgâhı malûm olan bir mükellefin ver-

I diği beyanname üzerine yapılacak tarhiyatın 
cetvelle ilân edilmesi doğru değildir. Esasen 
bu hüküm aynı kanunun 93 ncü maddesi ile 
tezat teşkil etmektedir. Çünkü 93 ncü maddede 
hangi hallerde ilânen tebliğ yapılacağı tahdidi 
bir şekilde tasrih edilmiştir. Bu itibarla ar-
zettiğim şekil dairesinde tadil edilmek üzere 
maddenin komisyona iade edilmesini rica ede
rim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim; Afyon 
Milletvekili arkadaşım, beyana müstenit haller 
nelerdir diye sordular. Meselâ Veraset Vergisin
de mirasçılar ölüden intikal eden malı beyan 

I eder, fakat matrahını bilmez. Bu gibi halleri 
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arkadaşıma misal olarak arzedebilirim. 

Adato arkadaşımın endişesini 101 nci madde 
halletmiştir. Burada tahsile ait hüküm vardır. 
Tehacüm karşısında memurun müddetinde işi 
bitirememesi halinde mükellefin ceza görmesi 
mevzuubahis olmaz. Tahakkuk fişinin memur 
tarafından doldurulması yerine mükellef tara
fından doldurulması ise mükellef için bir kolay
lıktır. Maliye bunu ben başaracağım diyor, mü
kellefe bir kolaylıktır. Zaten bu tahakkuk fişi
nin doldurulması büyük bir külfet de değildir. 
Vergi miktarı cetvellerde gösterilmiştir, karşı
lığına bakacak ve senin vergin şudur diyecektir. 
Biz son fıkrayı daha esaslı şekilde olması için 
tâdil ettik «lüzum görülen hallerde beyana da
yanan vergi tahakkuk fişi yerine beyanname ile 
tebliğ olunabilir. Kanunen muayyen hallerde teb
liğ tekâlif cetvellerinin ilânı ile yapılır» şeklin
de değiştirdik. Nitekim Hayvanlar Vergisinde 
olduğu gibi bu şekilde kabul edeceğiz. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Bir sual. 
Beyannameye tâbi vergilerde, Bina ve Arazi 
Vergilerinde takdir üzerine tarh edilir. Her 
sene beyanı lâzımgelmez. öyle değil mi? Komis
yon da bu kanaatta mıdır? 

KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Bu 
kanaattadır ama cetveller ihbar mahiyetinde 
olarak her sene asılır. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Zatı âliniz 
Bina Vergilerinde de olduğu gibi tekâlif cet
veli ile ilân... 

KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Ama 
bu tahrirlerde olur. Benim misalimi daha zi
yade Hayvanlar Vergisi teşkil eder. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Onu kaste
diyorum. 

KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Devamla) Bina 
Vergisi de buna dâhildir. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Tekâlif cet
veline tâbidir. 

KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Bu 
madde beyana tâbi olan vergilere aittir. 

NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Tekâlif cetveli 
ne diri 

KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Devamla) — ar-
zedeyün: Tekâlif cetveli, bu kanunun 39 ncu 
maddesinde izah edilmiştir tahrire dayanan 
tarhta, her yıl vergi dairelerince mütaakıp 
malî yıl vergileri için tanzim ve tahsilat idare
lerine tevdi olunan ve taallûk ettiği malî yılın 
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girmesinden iki ay önce mahalle ve köy itiba
riyle hazırlanan ve mahalle ve köyün belli ye
rine asılan ve bunların mükellefi için tebliğ 
yerine geçen cetvele, tekâlif cetveli denir. 

FAİK YILMAZÎPEK (Bursa) — Müsaade 
eder misiniz Başkanım? Yani mükellef bu mad
deyi okurken 101 nci maddede bunun izahı ol
duğunu bilsin değil mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Devamla) — Bütün madde
leri bir maddede toplıyamayız ki. 

FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Bölümler 
ayrılmış, 103 neü maddeyi de ayıralım. Bu, mü
kellefi müşkül duruma düşürür. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Devamla) •— Hangi bakım
dan? 

Arkadaşımız dedi ki, mükellef gelir, tatil 
olur, memur vazifesini yapamaz* Bunlar tatbi
kata ait şikâyetlerdir. Kanunun mevzuu ile il
gisi yoktur. Endişemizi 101 nci madde izale 
eder. 

FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — izahat 
vermek lâzım değil midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Bu, mükellefe 
ait değildir/Bunu memur da bilir. Mükellefe taal
lûk etmiyor. Mükellef vaktinde gelir. 

FAHRETTİN TİRİTOĞLU (Balıkesir) — 
Efendim, Vehbi Sarıdal'm sormuş olduğu su
ale raportör arkadaşım cevap verirken tekâlif 
cetveliyle tahrir cetveli zühulen birbirine karış
tırıldı. Meseleyi arz ve izah edeceğim. 

39 ncu maddede, ki daha sonra müzakere 
edeceğiz, bundan sonra gelecek maddeler ara
sındadır. Bu maddede tekâlif cetveli tarif edi
liyor. Tahrire dayanan tarifte senelik vergiler 
vergi dairesince mahalle ve köy itibariyle dol
durulan tekâlif cetvellerinde gösterilir. Bu te
kâlif cetvelleri her yıl vergi dairesince mahalle 
ve köyün gözügecek ve malûm yerlerine talik 
olunur. Her mükellef o yıl için ödiyeceği Bina 
ve Arazi Vergisini o cetvelden okumak suretiy
le öğrenmiş olur. Bu, bir nevi ihbardır. 

Tahrir cetveline gelince; o ayrı bir şeydir. 
Her on yılda bir yapılacak umumi bina ve ara
zi tahrirleri mahalle ve köy itibaıriyle tamam ol
dukça, bu tahrir varakaları ve onların muhte
vası tahrir cetvellerinde gösterilir. Ve bunlar 
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da ayrıca vergi dairesine tevdi olunur. Buna: 
dair olan madde de 55 nci maddedir. Binaena
leyh, tahriri yapılacak her mahalle ve köye ait 
tahrir bittikten sonra tahrir varakaları esas tu
tularak mahalle ve köyün tahrir cetveli tanzim 
ve komisyonu teşkil edenler tarafından, imza olu
nur. Bu tahrir cetveli de, arzettiğim gibi umu
mi tahriri yapılmakta olan bina ve arazinin ma
halle ve köylerin tahririnin bitmesini mütaakip 
tahrir varakalariyle birlikte vergi idaresine tev
di olunur. Ondan sonra tebliğ safhası gelir. 
Vergi idaresi alâkalı mükelleflere bina ve ara
zinin tahrir neticelerini bir ihbarname ile 
tebliğ eder. Bu tavzihi Komisyon namına yap
mış oluyorum, zapta: bu suretle geçmesini rica 
ederim. 

BAŞKAN — 25 nci maddenin tadil edilen 
son fıkrasını okuyoruz. 

« Lüzum görülen hallerde beyana dayanan 
vergi tahakkuk fişi yerine beyananme ile tebliğ 
olunabilir. Kanunen muayyen yerlerde tebliğ, 
tekâlif cetvellerinin ilâniyle yapılır ». 

Son fıkrayı bu suretle değiştirerek maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. j 

Tahakuk fişinin muhteviyatı 
YİRMİ ALTINCI MADDE — Tahakkuk fi

şi aşağıda yazılı malûmatı ihtiva eder: 
1. Pişin sıra numarası; 
2. Tanzim tarihi; 
3. Verginin nev'i; 
4. Vergi beyannamesinin tarihi: 
5. Beyannamenin taallûk ettiği vergilendir- I 

me devresi; 
6. Mükellefin soyadı ve adı (Tüzel kişiler

de unvanı); 
7. Mükellefin ayık adresi; 
8. Verginin matrahı; 
9. Verginin hesabi; 
10. Verginin miktarı. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 

ÇOŞKÜNOĞLU (Manisa) — Efendim, bu mad
deyi tekrar tetkik ederken mükelleflere bir (ko-
laylık olsun diye verigiye itiraz ve düzeltme 
ile ilgili ve sair bilgilerin mükelleflere bildiril
mesi lüzumunun bent olarak maddeye ilâve 
edilmesini düşündük ve bunu teklif ediyoruz. 

BAŞKAN Komisyon maddeye bir on bî 
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rinci fıkra ilâvesini teklif ediyor bu ilâveyi oku
yoruz 

«Vergiye itraz ve düzeltme ile ilgili kısa* bil
giler». 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Teklifimiz: 
«Vergiye itiraz ve düzeltme ile ilgili hükümlere 
ait kısa bilgi» şeklindedir. 

BAŞKAN — Uygun mu efendim?. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 

ÇOŞKUNOĞLÜ /(Manisa) — Uygun. 
BAŞKAN — Maddeyi bu on birinci fıkranın 

ilâvesiyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tahakkuk fişinin kesinliği 
YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Vergi beyan

namesini igili vergi dairesine tevdi eden kimse
nin kendisine verilen tahakkuk fişini almaması, 
beyannamede yazılı matrah üzerinden salınması 
gereken verginin tahakkukuna engel olmaz. Bu 
takdirde tahakkuk fişinin mükellefe verilecek 
nüshası 28 nci maddede yazılı olduğu şekilde 
posta ile mükellefe gönderilir. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Posta ile gönderilecek fişlerin taahhütlü ola
rak gönderilmesinin daha doğru olacağına kani
im. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efen
dim, ilerde gelecek maddelerde posta ile tebliğin 
ne şekil ve suretle yapılacağı yazılmıştır. 
orada posta ile tebliğin taahhütlü olarak yapılaca
ğı ayıkça gösterilmiştir. 

BAŞKAN — İlerde maddesi gelecekmiş, ora
daki hüküm sizi tatmin etmezse o zaman konu
şursunuz. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Pekâlâ efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vergi beyannamesinin posta ile gönderilmesi 
YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Beyanname

nin posta ile gönderilmesi halinde de tahakkuk 
fişi kesilir. Bu takdirde, tahakkuk fişinin mükel
lefe verilecek nüshası, kapalı bir zarf içinde, 
mükellefin beyannamede gösterdiği adrese gön
derilir ve fişin dairede kalan nüshasına posta 
zimmefe defterinin tarih ve numarası işaret olu
nur. 

Tahakkuk fişinin postaya verilmesi, mükellefe 
tevdi hükmündedir. 

H» — 
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KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Son 

fıkrayı kaldırıyoruz. 
AHMED YEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 

— Bit noktayı arıedeeeğisı. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efen

dim bendeniz arzedeyim, belki arkadaşımı tatmin 
etmiş olurum. Maddenin sonundaki (Tahakkuk 
fişinin postaya verilmesi, mükellefe tevdi hük
mündedir) fıkarasını kaldırıyoruz. 

Tatbikatta bâzı yanlışlıklara sebebiyet verir 
mülâhazasiyle komisyon bu şekilde teklife karar 
vermiştir. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Teklifim buna aitti. Maksat hâsıl olmuştur. 

BAŞKAN — (Tahakkuk fişinin postaya ve
rilmesi, mükellefe tevdi hükmündedir) fıkrası
nın çıkarılmasını kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu şekilde kabul edenler... Etmiyen
ler.. Kabul -edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
İkmal en ve re'aen tarh 

İkmalen vergi tarhı 
YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — İkmalen 

vergi tarhı, her ne şekilde olursa olsun, bir ver
gi tarhedildikten sonra bu vergiye mütaallik ola
rak meydana çıkan ve maddi delillere veya kanu
ni ölçülere dayanılarak miktarı tesbit olunan bir 
matrah veya matrah farkı ürerinden alınacak 
verginin tarhedilmesidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Re'sen vergi tarhı 
OTUZUNCU MADDE — Re'sen vergi tarhı, 

vergi matrahının tamamen veya kısmen maddi 
delillere dayanılarak tesbitine imkân bıılunmıyan 
hallerde, idare namına «Takdir Komisyonları» 
tarafından takdir edilecek matrah veya matrah 
kısanı üzerinden vergi tarholunmasıdır. 

Aşağıdaki hallerin her hangi birinin bulun
ması halinde maddi delillerin mevcut olmadığı 
kabul edilir; 

1. Vergi beyanı, süresinden itibaren 15 gün 
geçtiği halde, yapılmamış olursa.: 

2. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan 
defterlerin hepsi veya bir kısmı tutulmamış olur
sa veya her hangi bir sebepten dolayı ibraz edil
mezse; 
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3. Defter kayıtları ve bu kayıtlarla ilgili ve

sikalar, sıhhatli bir vergi tetkikinin yapılmasına, 
vergi matrahının.- doğru ve kesin olarak tesbiti
ne imkân vermiyecek derecede noksan, usulsüz 
veya karışık olursa. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim; bu ka
nunun hususiyetlerinden birisi takdir ve tahrir 
koîiıisyoöiarma müstakil bir hüviyet vermek 
olmuştur. Bu müstakil hüviyet verilmezden ev
vel yani tasarının ilk şeklinde maliye namına 
hâpefcet ede»-takdir komisyoniannın yaptığı iş
lemler için «idare namına» kelimeleri vardır. 
Halbuki taklir komisyonu tasarının aldığı son 
şekilde maliye namına hareket etmeyip müsta
kil hüviyet oldığma göre 30 ncu maddedeki 
bu kelimelerin çıkarılmasını komisynn namına 
arz ve teklif ediyorum. 

31 nci maddenin ilk satırında da aynı tâbir 
vardır. »Bu da «takdir komisyonu» şeklinde ola
caktır. Bu suretle her iki maddedeki (idare na
mına) ibaresi kalkacaktır. 

Komisyon adına mâruzâtım bundan ibaret
tir. Arkadaşlarımdan sual soracak varsa arzı 
cevap edeyim. 

BAŞKAN — «İdare namına» kelimeleri kal
kıyor. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Bir sual ri-
edeceğim. 
Bur,ada 15.gün müddet var, mücbir sebepler 

kısmındaki hükümler tabiaffyle bakidir. 
Bir de tutulaeak defterler hakkındaki hü

küm var. Bunu böyle anlıyoruz ve komisyonun 
mütabakatmı kürsüden ifade etmesini rica edi
yoruz. Asıl olan, aşağıdaki maddelerde yazılı 
resmî defterlerdir. Fakat mükellefin resmî ol-
mıyan defterleri vuzuhu sağlıyacak şekilde ise 
ona da istinat edilebilir şeklinde anlıyoruz. 

(4.K.SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUNOĞLU (Ma
nisa) — Mücbir sebeplerin müddetleri durdura
cağı yazılıdır. Buradaki 15 gün, mücbir sebep 
dışındaki müddettir. 

Defterlerde ise asıl olan, bu kanunda kabul 
I edilen defterlerdir. Ama mükellefin yardımcı 
! olarak tutmuş olduğu defterler vardır. Bu def

terlerden hesabatm tetkikmda aydınlatıcı olan-
lar varsa onu naearı itibara almak maliye dai
resinin ; yetkisi dahilindedir. Tamamen nazarı 
itibara almıyacaktır diye bir hüküm yoktur. 
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FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Yani husu

si defterler vergi tarh ve tahakkuku ve tetkiki 
bakımından maksadı temin ediyorsa, noksan sa
yılmamak lâzımdır. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMÎL 
COŞKUNOĞLU (Devamla) — Aslolan kanuni 
defterlerdir. Bu defterlerin tutulması zaruridir. 
Bu defterlerin tutulmaması hallerinde mükelle^ 
fin ne gibi «ezalara tâbi olacağı ilerde yazılıdır. 
Ama bununla beraber mükellefin hususi surette 
ve yardımcı olarak tutmuş olduğu defterlerini 
şayanı itimat ise malîye nazarı itibara alabilir. 
Fakat mutlak almaya mecbur değildir. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Mazbata 
Muharriri sıfatiyle konuştuğunuz için tatbi
katta, ifadeniz müessir olur. Aşağıdaki hüküm
lerde, mükelleflerin ne gibi defterler tutacağı 
hakkında sarahat vardır, kabul. 

• Şimdi mal memuru bu âmir hükümler icabı 
dışında, hususi defterleri tarhiyatı ve her türlü 
murakabayi temin edecek kıymette görür ise 
bunları da nazara almalıdır. Bu gibi defterler 
çok defa tasdiklidir de. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUN
OĞLU (Manisa) — Kanunun mecbur etmediği 
bir defter tutmuşsa, yukarda da arzettiğim gi
bi, tasdiksiz defter tutumuşsa vergi memuru, 
mal memuru onu doğrudan doğruya nazarı dik
kate almak mecburiyetinde değildir. Vergi me
muru istediği kanuni defterleri, resmî defterle
ri tetkik eder ve malûmat almak isterse hususi 
defterleri de nazarı itibara alabilirler. 

SALAMON ADATO (istanbul) — Efendim, 
bu, re'sen takdir meselesi mükellef için: Demok-
les'in kılıcı gibi, bir mahiyet arzetmektedir. 
Bir mükellef 200 000 liralık bir re'sen takdire 
mâruz kalmış, fakat uzun seneler uğraştıktan 
sonra hakkını kabul ettirmiştir. 

Re'sen takdir için muhik sebepler gösterilme
lidir. Kanunun emrettiği defterleri tutmıyaıı 
bir tüccar re'sen takdire tâbi olabilir. Sıhhatli 
bir takdire esas teşkil edecek vesaiki bulunmı-
yan, kayıtları muntazam olmıyan bir mükellef 
re'sen takdire mâruz kalır. Fakat beyannamesi
ni 16 net günde veren bir mükellefi de aynı du
rumda bulundurmak zannederim ki, doğru de
ğildir. | 

Bundan evvel tetkik ettiğimiz maddelerde ' 
mücbir sebepleri izah ettik. Fakat, bu mücbir 
sebepler haricinde, yine insanın yedi iktida-
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rmda olmıyan sebepler dolayısiyle bir mükellef 
beyannamesini 16 ncı günü vermişse onu re'sen 
takdire mâruz bırakmak yerinde değildir, insaf
sızlık olur. Eğer bir müeyyide kabul edilmek 
isteniliyorsa kusurun ağırlığı ile mütenasip bir 
müeyyide tesbit edelim. 

Meselâ bir mükellef beyannamesini muhasi
bine vermiş, muhasip o gün getirip vermemiş, 
gününü kaçırmış, böyle bir adama ne gibi bir 
muamele yapmak lâzımdır. Komisyon bu gibi 
mükelleflere müddeti içinde beyanname verme
diklerinden dolayı bir ceza vermek lüzumunu 
duyuyorsa, o cezanın munsifane bir şekilde tâyin 
edilmesini rica edeceğim. Birinci fıkranın mad
deden kaldırılmasını rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KAMlL 
ÇOKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, mücerret 
re'sen takdir cezayı arzetmiyor. Şimdiki usul
de olduğu gibi bu kaldırılmıştır, arkadaşımın 
endişesi varit değildir. Ancak 15 nci gün gel
memiş ve 16 ncı günü gelmiş ise bu gibi hallerde, 
daha evvel mücbir sebep kabul ettik. 322 nci mad
dede munzam müddet vardır, kanunun tâyin et
tiği müddetler geçer. Bu müddet zarfında mü
kellef vazifesini yerine getiremezse kanun 15 
günlük munzam bir müddet veriyor. Mükellef le
hine ne gibi hallerin düşünülmesi lâzımgelirse, 
onlar kanunda düşünülmüştür. 

322 nci maddeyi okuyalım: 
« Üç yüz yirmi ikinci madde — Beyanna-

meli mükellefiyetlerde tahakuk muamelesi ya
pılmak için beyanname verme süresinin sonun
dan itibaren 15 gün beklenir. Beyanname bu 
süre içinde verilirse vergi zıyaı olmamış sayılır. 

Veraset ve intikal Vergisinde mükellefe teb
liğ edilmek şartı ile yeniden 15 günlük bir müh
let verilir. Bu hususta da yukarıki hüküm cari 
olur ». 

Görülüyor ki, mükellefe her türlü kolaylık 
gösterilmiştir. Mükelleften de yalnız iyi niyet 
beklemek lâzımdır. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Faik Bey 
arkadaşımızın suali biraz daha ruzuhlansm 
diye Komisyondan soruyorum 

Bu üçüncü bentteki yazılı defterlerden 
maksat yalnız kanuni defterler midir? Kanuni 
defterlerdeki kayıtları yardımcı ve gayrires-
mî defterlerdeki malûmatı ikmal ediyor ve bu 
suretle vergi tetkikatına ve vergi matrahının 
doğru olarak tâyinine imkân hâsıl oluyorsa bu 
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takdirde de re'sen takdire gidilecek midir? 

Sualim bundan ibarettir. 
FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Arkadaş

lar, bendeniz sırf mükellef bakımından, me
mur bakımından vuzuhu temin için bir sual 
sordum. Arkadaşımın verdiği cevap ve araya 
giren fikirler bana öyle geliyor ki tamamen 
kanuni neticenin haricinde bir neticeye, bir 
sonuca imkân verecek şekilde oldu. Tatbikat 
bakımından malum olan büyük ehemmiyeti 
dolayısiyle üçüncü fıkrayı okuyacağım. Ve 
aramızda mutabakat hâsıl olan metni de oku
yacağım. Kendilerinin ifadeleri ile de bu mâ
nayı Verdiklerini lütfen tavzih buyururlarsa 
kanunun ruhuna Hazinenin ve mükellefin men
faatine daha uygun olur. 

«& Defter kayıtları ve bu kayıtlarla ilgili 
vesikalar sıhhatli bir vergi tetkikinin yapılma
sına, vergi matrahının doğru ve kesin olarak 
tesbitine imkân vermiyecek derecede noksan, 
usulsüz veya karışık olursa» 

Buradaki cevap 
Aslolan resmî defterlerdir. Fakat mükelle

fin resmî olmıyan defterleri vuzuhu sağlıyacak 
şekilde ise, ona da istinat edilebilir. 

ÎBRAHÎM REFİK SOYER (Niğde) — 
Efendim; bendeniz de bu vergi işlerinde bu
lunmuş bir arkadaşınız sıfatiyle arzediyorum, 
komisyonun teklif ettiği fıkra çok yerindedir. 
Biraz sıkı tutulmazsa birçok suiistimale yol 
açar. Onun için maddenin aynen kabulünü ri
ca ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim; bu ka
nunda defterlerin ne şekilde tutulacağı hak
kında hükümlerde kâfi derecede izahat vardır. 
Kanunun burada aradığı bu kanunun tâyin et
miş olduğu defterlerdir. Bu defterler olacak, 
bunda ihtilâfımız yok. Ama bu defterleri tut
mamış veya üçüncü bentte yazılı olduğu şekil
de noksan veya karışık olursa, o vakit mükel
lefin hususi olarak tuttuğu defteri şayanı itimat 
ise re'sen takdirde nazarı itibara alınacaktır. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Ona isti
nat edecektir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Devamla) — Diğer taraftan 
Kanunen mecbur olduğu defteri tutmamışsa, 
defter tutmadığı için kanuni ceza görecektir. 
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I VEHBİ SAR1DAL (Niğde) — Yani re W 

takdire esas olacaktır. Bu kanuna tâbi esaslar 
dairesinde beyan, esas olmıyacak mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Devamla) — Evet re'sen tak
dire taallûk eden bir mânada.. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Faik Bey 
diyorlar ki; gayriresmî defterleri eğer munta-
zamsa resmî defter mahiyetinde olsun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Resmî defter ma
hiyetinde olamaz. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Arkadaşı
mızla mutabakatımız vardır. Defter kelimesi 
muhtelif mânaya geliyor. Elbetteki kanunen 
defter tutmaya mecbur olanlar defterlerini tut
maya mecburdur: şimdi, bçyle bir ^raaiyet ha
dis olur da adamın başka hususi defterler de 
tuttuğu ve bu maddede zikredilen hususların 
vazıhan görülmesi bakımından faydalı olduğu 
görülürse bu hükmü verirken maliye*" memuru 
re'sen takdire gitmez o defterleri de nazarı iti
bara alır. 

BAŞKAN — Yani, bir adam burada yazılı 
olmıyan defterlerden birini tutmamış, bunun 
yerine mal müdürlüğünün tahakkukuna ve sai-
resine medar olacak hususi bir defter tutmuşsa 
muteber olsun ve öteki defterleri tutmadığın-

I dan dolayı muatep olmasın mı! buyuruyorsu
nuz. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Böyle de
ğil. Sözcü arkadaşımızın izah ettikleri gibi, 
faslı mahsusunda tadadi olarak zikredilmiş, 
tutulması mecburi defterler var. Bu sınıf o def
terleri tutmaya mecbur. Bundan başka muavin 
defterler var. Vuzuhu temin bakımından, 
muavin defterleri hususi mahiyette tutmuş ise, 
Maliye memuru tetkikatı sırasında onları da 
gözden geçirir ve re'sen takdirde bunları da 
nazara alarak sahih bir neticeye varır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Mutabıkız efen
dim. Yukarda da söyledim. 

EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Efen
dim, bu usul kanunun tedvininde mükellef le: 
hine olarak birçok kaideler kabul edilmiş bulun
maktadır. Daha aşağıki maddelerde bunların 
misalini göreceğiz. Fakat mükellefi bir taraf, 
vergi dairesini bir taraf diye telâkki edip ve 
mükellefin lehine birçok hükümler kabul ettik-
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ten sonra, diğer taraf olan vergi dairesinin 
de hakkını nazarı itibara almak ve suiistimali 
mucip olan hususlar için de kanuni manialar 
ihdas etmek, zannederim ki, adaletin icapla-
rındandır. 

Şimdi Hükümet tarafından teklif edilen ta
sarıda «Beyanname, müddetinde verilmemiş 
olursa re'sen takdire gider» diye bir hüküm 
mevcuttur. Biz komisyonda, bu beyanname vak
tinde verilmemiş olursa, 15 günlük munzam 
ikinci bir müddet verilmesini daha âdilâne bul
duk, bu 15 gün kaydını komisyonda biz ilâve 
ettik. Şimdi tasavvur buyurun, mükellef be
yannamesini vaktinde vermemiş, mücbir bir se
bebe de dayanmamaktadır, 15 günlük munzam 
bir müddeti vardır, ondan da istifade ederek 
bu mükellefiyet icaplarını yerine getirmemiştir, 
artık buna karşı muhakkak surette re'sen 
takdir etmesin diye bir iddia, veyahut madde
de, her hangi bir şekilde mükellef aleyhine bir 
mâna aramak doğru olmaz. Bu itibarla re'sen 
takdiri yapmakta isabet vardır. Artık bu mü
kellefin istinat edeceği hukuki ve kanuni bir 
durum mevcut değildir. Varsa zaten iddia edi
lecektir. Sonra, bunları Takdir komisyonları 
yapacaktır. Aşağıda yeri geldiği zaman göre
ceksiniz ki; Takdir komisyonlarının ekseriyetini 
halk mümessillerinden yoptık. Siz de kabul bu
yurursanız bu komisyonların ekseriyeti meslek 
ve halk mümessillerinden teşekkül edecektir. 

Re'sen takdiri de bunlar yapacaktır. Bununla, 
zannederim, sayın meslektaşım Salamon Adato '-
nun suallerine cevap vermiş ol,ttyorum. 

üçüncü bent «Defter kayıtları ve bu kayıt
larla ilgili vesikalar, sıhhatli bir vergi tetkiki
nin yapılmasına, vergi matrahının doğru ve ke
sin olarak tesbitine imkân vermiyecek derece
de noksan, usulsüz veya karışık olursa». 

Yalnız noksan, yalnız usulsüz, yalnız karı
şık olması kâfi değildir. Vergi matrahının tes
bitine imkân vermiyecek derecede olması da 
şarttır. Bunları bu suretle yekdiğerine bağlıya
rak mütalâa buyurduğunuz zaman, bu hükmün 
isabeti kendiliğinden meydana çıkmış olur. 

Bendenizin mâruzâtım budur. 
SALAMON ADATO (istanbul) — Burada 

15 gün fazla müddet verildiği ifade edilmiştir. 
Fakat birinci fıkranın yazılış tarzına göre bu 
müddetin başından itibaren mi, nihayetinden 
itibaren mi başlıyacağı tasrih edilmemiştir. Hal-
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buki metinde «metinde müddetin hitanımdan iti
baren» denmesi lâzımdır. Çünkü müddetin bir 
başlangıç ve bir de nihayeti vardır. 

GEÇİCİ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ KÂMlL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Her muamele için 

müddet ayrıdır. Buradaki kasıt; müddetin hi
tamından itibaren 15 gündür. Zaten bir müddet 
bitmeden ikincisi başlamaz ki. 

FERİDUN FI-KRI DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Mademki bir avukat arkadaş tasrihini isti
yor, yapalnn. Tavzihten zarar gelmez. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BİRSEL (izmir) — «Müddetin bitmesinden iti
baren» diye tasrih edelim. 

BAŞKAN — Birinci fıkrada «vergi beyanı, 
süresinden itibaren 15 gün geçtiği halde «den
miş Şimdi «sürenin bitiminden itibaren 
15 gün geçtiği halde» oluyor. 

Ohalde Salamon Adato, önergenizden vaz 
geçiyorsunuz değil mi? 

SALAMON ADATO (istanbul) — Maksat 
hâsıl olmuştur, önergemden vaz geçiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, yani; birinci fıkrayı 
«vergi foeyanı, sürenin, bitiminden itibaren 15 
gün «olarak tashihi ile maddeyi oyunuza su
nuyorum : 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Takdir kararı 
OTUZ BİRİNCİ MADDE — «Takdir Ko

misyonunca» tâyin ounan matrah veya kısmı 
«Takdir kararına» bağlanır. 

Takdir kararları komisyonun başkan ve 
üyeleri tarafından imzalanır. 

Takdir kararlarında aşağıda yazılı malûmat 
'bulunur: 

1. Kararın sıra numarası; 
2. Kararın tarihi; 
3. Olay ile ilgili mükellefin soyadı ve adı 

(Tüzel kişilerde unvanı); 
4. Mükellefin açık adresi; 
5. Takdirin taallûk ettiği vergi ; 
6. Takdirin taallûk ettiği vergilendirme 

devresi; 
7. Takdir edilen matrah; 
8. Takdirin müstenidatı ve takdir hakkın

da izahat. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
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oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kalbul edilmiştir. 

Takdir kararlarının tevdii 
OTUZ ÎKÎNCt MADDE — Takdir kararları 

komisyonca imza mukabilinde vergi dairesine 
tevdi olunur. 

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

Re'sen tarhda mahsup 
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Re'sen takdir 

olunan matrah, mükellef tarafından ^bildirilen 
matrahtan fazla değilse, re'sen vergi tarhedil-
mez; fazla ise sadece aradaki fark üzerinden 
vergi tarholunur. 

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

İhbarname esası 
OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — tkmalen 

ve re'sen tarhedilen vergiler «İhbarname» ile 
ilgililere tebliğ olunur. Nevi ve doğuşu ayrı 
olan vergiler için ayrı ihbarname kullanılır. 

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

İhbarnamenin muhteviyatı 
OTUZ BEŞÎNCt MADDE — İhbarname aşa

ğıda yazılı malûmatı ihtiva eder: 
1. İhbarnamenin sıra numarası; 
2. İhbarnamenin tanzim tarihi; 
3. Verginin nev'i; 
4. Mükellefin soyadı, adı (Tüzel kişilerde 

unvanı); 
5. Mükellef in açık adresi; 
6. Vergilendirme devresi; 
7. Verginin matrahı; 
8. Verginin hesabı; 
9. Verginin miktarı; 
10. Kısa ve açık bir ifade ile ikmalen ve

ya re'sen vergi tarhını ica'bettiren sebepler; 
11. İtiraz süresi; 
12. İtiraz şekli. 
Takdir Komisyonunun kararı üzerine tarhe

dilen vergilerde kararın bir sureti ihbarnameye 
eklenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ? 
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FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Komisyon

dan birşey istirham edeceğim; Re'sen takdir ko
misyon kararlarının ne gibi esasları ihtiva ede
ceğini gördük. Şimdi, mükellef e tevdi edilen ih
barnameye dâhil olacak şeyleri sayan fıkraları 
takip eden cümleye tarhiyata mesnet ittihaz olun-
muş raporun tarhiyatla alâkalı icmalinin ilâve
sini teklif etmek istiyorum. Bu mevzu aynı za
manda 131 nci madde ile de ilgilidir. Bendenizce 
eğer o maddede konuşmak daha uygun olacağı 
prensipi kabul ederlerse müzakeresinin 131 nci 
maddede sırasında görüşülmesini tercih ederlerse 
vaktinizi almıyayım. 

MÜNİR BİRSEL — Orada görüşürüz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 

COŞKUNOĞLU (Manisa) — Arkadaşımın temas 
ettiği bu mevzu 131 nci madde ile alâkadardır. 
Şimdiden bunun üzerinde durulması bendenizce 
de muvafık değildir. Onu, sırası geldiği zaman 
konuşuruz. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim; 33 
ncü maddede « re 'sen takdir olunan matrah, mü
kellef tarafmdan bildirilen matrahtan fazla de
ğilse, re'sen vergi tarh edilmez, fazla ise sadece 
aradaki fark üzerinden vergi tarh olunur » diyor. 
Bunun hakkında konuşacaktım, fakat çabuk 
geçti, öyle vaziyetler olur ki; beyannamedeki 
beyan kâfi görülmemiş, re'sen takdire gidilmiş 
ve re 'sen takdir fazla görülmüş. Bu suretle iki 
türlü mü vergi tarh edilecek ? « Aradaki fark 
üzerinden » denildiği takdirde, ben bunu, müte-
rakkiyet esasını bozuyor mahiyetinde görüyorum. 

GEÇİCİ 'KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Yani aradaki far
kın vergisi tarh edilecek. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Birinci vergi
nin kendi nispeti üzerinden... 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Nis
pet müterakkiyet esasına tâbi olacaktır. Çünkü 
noksan kalan kısım birinciye aittir ve ilâve olu
nacaktır. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Müterakkiyet 
esası mahfuz tutulacak, öyle mi efendim ? 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Evet, 
mahfuz tutuluyor. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir, 
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Üçüncü Bölüm 

Tahrire dayanan tarh 

Tahrire göre vergi tarhı 
OTUZ ALTINCI MADDE — Tahrire göre 

vergi tarhı, verginin tahrir usulü ile tesbit edi
len matrahlar üzerinden hesaplanmağıdır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tahrir ihbarnamesi 
OTUZ YEDİNCİ MADDE — Tahrir usulü 

ile tesbit edilen matrahlar, vergi dairesi tarafın
dan « Tahrir ihbarnamesi » ile mükelleflere teb
liğ olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

ihbarnamenin muhteviyatı 
OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Tahrir ih

barnamesi aşağıda yazılı malûmatı ihtiva eder : 
1. ihbarnamenin 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, ge

nişliği; 
• 8. Bina veya arazinin tahrir numarası; 
9. Tahmin olunan gayrisâfi irat veya kıy

met; 
10. Gayrisâfi irada göre bulunan safi irat; 
11. Verginin nispeti; 
12. Verginin miktarı; 
13. itiraz süresi; 
14. itiraz şekli. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 

etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tekâlif cetveli 
OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Tahrire 

dayanan tarh da senelik vergiler, vergi daire
since mahalle ve köy itibariyle doldurulan te
kâlif cetvellerinde gösterilir. 

Tekâlif cetvellerinde aşağıdaki malûmat bu
lunur : 

1. Mükellefin soyadı ve adı (Tüzel kişiler-
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de 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. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 
Götürü matrahların tesbiti 

KIRKINCI MADDE — Götürü ücretler, gö
türü serbest meslek kazançları ve gündelik ka
zançlar, her il merkezindeki Takdir Komisyo
nu tarafından mahallî belediye ve iş ve işçi 
bulma kurumu gibi ilgili resmî dairelerden ve 
meslekî teşekküllerden mütalâa alındıktan 
sonra o ilin gerek merkez gerekse bağlı ilçele
ri için aşağıdaki usul dairesinde ayrı ayrı tes
bit olunur: 

1. Götürü ücretler, götürü serbest meslek 
kazançları ve gündelik kazançlar iş ve hizmet 
nevi ve grupları itibariyle ve her iş ve hizmet 
nev'i ve grupu için üç derece üzerinden tâyin 
edilir; 

2. Götürü ücret cetvellerinde, esnaf nez-
dinde ve özel inşaatta çalışan işçiler (Sanatkâr 
işçiler) ve (diğer işçiler) olmak üzere iki sını
fa ayrılır; 

Sanatkâr işçilerden maksat küçük sanat 
erbabı nezdinde veya inşaat işlerinde usta ve 
kalfa vaziyetinde re'sen iş gören işçilerdir. 
Bunların dışında kalan işçiler (Diğer işçiler) 
sınıfına dâhil olur; 

3. Takdir Komisyonunun bu kararları ta
allûk ettikleri ilk malî yıldan en az iki ay ev
vel imza mukabilinde belediyelere ve bulunan 
yerlerde ticaret odalarına, resmî esnaf teşek
küllerine ve ilin en büyük gelir memuruna tes
lim edilir. 

FAtK KURDOĞLU (Manisa) — Bir şey so
racağım? Esnaf odaları vardı, resmî esnaf te
şekküllerinden maksat nedir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMÎL 
COŞKUNOÖLU (Manisa) — Esnaf odaları da 
olur, cemiyetler de olur. 
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FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Odalar 

kalktı. 
GEçtct KOMISYON SÖZCÜSÜ KÂMÎL 

COŞKUNO&LU (Manisa) — Odalar kalkmış-
sa cemiyetlerdir. 

VEHBt SARTDAL (Niğde) — «Resmî» 
kaydını silelim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Esnaf dernekleri diye bir 
kanun çıktı; o kanuna dayanan teşekküllerdir. 

FAİK KÜRDOĞLU (Manisa) — Esnaf der
nekleridir; fakat onlar resmî değildir. 

BAŞKAN — Kanuna dayanıyor. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler.. Kabul edildi. 

Götürü matrahlara itiraz 
KIRK BİRİNCİ MADDE — Belediyeler, ti

caret odaları ve resmî esnaf teşekkülleri ve 
ilin en büyük gelir memuru, 40 neı madde ge
reğince keidilerine verilen Takdir Komisyonu 
kararına 15 gün içinde itiraz edebilirler. 

Bu gibi itirazlar ilgili belediye ,ticaret oda
ları, resmî esnaf teşekkülleri ve ilin en büyük 
gelir memurunun mütalâaları alınarak karara 
bağlanır ve bu karar aynı ilgililere tebliğ olu
nur. 

İtiraz Komisyonu kararı aleyhine ilgililer 
15 gün içinde Danıştaya başvurabilirler. 

Danıştay bu müracaat üzerine işi dosya üze
rinde ve tereihan inceliyerek karara bağlar. 

BAŞKAN — Resmî esnaf teşekkülleri oldu
ğu gibi, esnaf dernekleri de bu hükmün içinde
dir. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Bu yeni es
naf dernekleri ve birlikleri kanununa göre esnaf 
derneklerinin ve kuracakları birliklerin resmî 
mahiyeti yoktur. Binaenaleyh itiraz hakları 
da olmamak gerekir. İtiraz hakkı tanıyor. 

BAŞKAN — Komisyon geçen maddede ol
duğu gibi onlara da itiraz hakkını... 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Hayır, onun
ki tebliğdi. İtiraz hakkı tanımak doğru olmaz, 
demek istiyorum. Çünkü onların mahiyeti res
in iyesi yoktur. 

BAŞKAN — Mütalâanızı bildirin. Komisyon 
cevap versin. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim, 
kordoğlu arkadaşımız bizi ikaz ettiler. Bundan 
evvelki esnaf teşekkülleri tâbirinin üstünde bir 
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resmî tâbiri vardı. Onu kaldırmak münasip 
olurdu, ipka edildi. Denildi ki, bundan mak
sat şudur : Esnaf Dernekleri Kanununa göre te
vekkül eden cemiyetler ve onların arasında te
şekkül eden birliklerdir. 

Şimdi aynı tâbir burada tekarrür ediyor Onla
ra bir itiraz hakkı veriliyor. Halbuki esnaf der
nekleri ve onların arasında teşekkül eden esnaf 
birliklerinin bu kanuna göre resmî sıfatlan yok
tur, hüviyeti resmiyeleri yoktur. Sadece hu
susi bir teşekküldür, esnaf arasındaki meslekî 
işleri görmek için hususi bir teşekküldür. İti
raz hakkı tanımak resmî bir makama olur veya 
bir özel kişiye olur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, resmî 
mahiyetteki dernekler dâhildir. Ama bunların 
resmî mahiyeti haiz olmıyan grupları elbetteki 
buraya girmez, hükmi şahsiyeti varsa girecek
tir. 

BAŞKAN — Sandal, cevabı kâfi görüyor 
musunuz? 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) —Kâfi efendim. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Vasati kâr hadlerinin tesbiti 
KIRK İKİNCİ MADDE — Vasati kâr had

leri Maliye Bakanlığınca emtia ve iş nevilerine 
göre hazırlanacak cetveller üzerine her il mer
kezindeki ticaret odaları, ticaret odası bulun -
mıyan yerlerde belediyelerce kurulacak özel 
bir komisyon tarafından il itibariyle ve mahallî 
defterdarın yazılı talebinden itibaren üç ay 
içinde tesbit olunur. Bu süre lüzum görülen yer
lerde Maliye Bakanlığının muvafakati ile, bir 
yılı geçmemek üzere uzatılabilir, 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vasati kâr hadlerine itiraz 
KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Maliye Ba

kanlığı yaptığı tetkikler sonunda nispetsiz veya 
hatalı gördüğü vasati kâr hadlerinin 42 nei 
maddede yazılı usul dairesinde yeniden tesbit 
edilmesini ticaret odalarından veya belediyeler
den ister. İkinci tesbite de kanaat etmediği 
takdirde son karara karşı Danıştaya müracaat 
edebilir. Danıştay bu müracaatları tereihan 
tetkik ederek karara bağlar. 
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PAİK KURDOĞLÜ (Manisa) — Efendim, « 

Danıştay, kendisine vâki olacak bu müracaat
ları teşkili taraffeynle mi, yoksa evrak üzerinde 
tetkik edecek? Komisyonca bu cihetin burada 
tavzihinde fayda vardır. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) —Evrak üzerinde 
tetkik edip kararını verecektir. 

BAŞKAN — Başka mütalâa yoktur. Mad
deyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Yenileme 
KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Götürü 

ücretler, götürü serbest meslek kazançları, gün
delik kazançlar ve vasati kâr hadleri iki yıl 
için tesbit edilir. Şu kadar ki, bunlarda ehem
miyeti değişiklikler vukubulduğu takdirde bu 
süreyi bir yıldan az olmamak şartiyle kısaltma
ya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Değişiklik 
kim tarafından takdir edilecektir? Tavzih edil
mesini rica edeceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BİRSEL (izmir) — Son fıkra vazıhtır, ister 
Maliye Bakanlığı derpiş etsin, ister vatandaş 
müracaat etsin, Maliye Bakanlığı yetkisini 
kullanacaktır. 

BAŞKAN — Başka mütalâa yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Kısım 
Tahrir Usulü 

Birinci Bölüm 
Genel Esaslar 

Tarif 
KIRK BEŞİNCİ MADDE — Tahrir usu

lü, gayrimenkullerden alman vergilere ait mat
rahların bu kanuna göre kurulan komisyonlarca 
tahmin ve tesbit edilmesidir. 

Tahrir usulü, birlik itibariyle yapılan «Ge
nel tahrir» ile «Tadilâtı» ihtiva eder. 

Bu tahrirlere dayanılarak tasarruf iddia 
olunamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

im 6 : İ 
Genel tahrir 

KIRK ALTINCI MADDE — Genel tahrir, 
bir ilce dahilindeki bütün binaların veya bütün 
arazinin yazılarak, binalarda gayrisâfi iratla
rın, arazide kıymetlerin yeniden tahmin edil
mesidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tadilât 
KIRK YEDİNCİ MADDE — Tadilât, iki ge

nel tahrir arasında, bu kanunda yazılı sebep
lerden dolayı binaların gayrisâfi iratlarında ve 
arazinin kıymetlerinde vukua^elen değişiklik
ler tesbit edilerek, yeni irat veya kıymetin tah
min edilmesidir. 

FAİK KURDOOrLU (Manisa) - Efendim, 
burada üçüncü satırda: «vukua gelen değişik
likler» deniliyor bu «gelen» kelimesinden son
ra bulunması icabeden «devamlı ve tabiî» keli
melerinin düşmüş olduğunu zannediyorum. 
Eğer muhterem arkadaşlarım da ayni fikirde 
iseler ilâve buyurmalarını rica ederim. 

GEÇtCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Muvafıktır, ilâve 
edelim. 

BAŞKAN — Komisyon muvafakat ediyor. 
VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Tabiî «deği

şiklikler» ne demektir? Bir bina genişletilİrse 
bu tabiî değişiklik midir? 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) ~ izah ede
yim, müsaade buyurursanız. 

Efendim, halen yaşamakta olan Bina Tahrir 
Kanununda şu esaslar var: Bir evin bedeli ica
rı fevkalâde vaziyet ve şartlar dahilinde mu
vakkat bir devre için muayyen nispetlerle art
mış veya eksilmiş olur, Bu hal talebi veya te
şebbüsü için sebep ittihaz eîilemez. Fakat nor
mal şartlar altında devamlı bir surette tezayüt 
veya tenakus husule gelen haller de vardır. Mil
lî Korunma Kanununun kiraları muayyen had-
lerde tutmuş olması doîayısiyle Idarei hususi-
yelerin kendi kendilerine yer yer yeni tahrirlere 
kalkıştıklarını gördük. Bir şehre şu bu sebeple 
fazla nüfus toplanmış olabilir, buralarda birden 
bire kiralar artabilir, bu tabiî bir artış değil
dir. Kanunun ruhu ve mantikî olan şekil bunun 
tabiî şartlar altında devamlı surette tezahürü
dür. 
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VEHBİ SARIDAL (Devamla) — Komisyon

dan bir şey sormak isterim. Burada tadilden 
bahsediliyor, acaba bu genel tâdil midir? Yoksa 
tahrir edilen binaların her birine ait ayrı ayrı 
özel tadiller midir? 

O. K. S. KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) 
— öael tadiller olacaktır. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Binaenaleyh 
burada tabiî değişiklikler dâhil değildir. 

KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Biz 
arkadaşımızın istediği ilâveyi irada ve kıymete 
tesir eden değişiklikler nıeyanında alıyoruz. 
Yoksa arızi gelip geçici değişiklikler mânası
na almıyoruz. Eğer bunda mutabıksak mahzur 
yoktur. 

BAŞKAN — Tabiî değişiklikleri Kurdoğlu 
izah ettiler. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Diııliyeme-
dim. 

BAŞKAN — Komisyon izah etsin. 
VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Tabiî değişik-

likler dersek bu genel tadilâtı icap ettirir. Ben 
onun için sordum, özel tadilât mıdır dedim? Bir 
veya bir kaç binaya taallûk eden tadiller, mev
zii tadillerdir. O zaman tabiî kelimesinin mâ
nası yoktur. 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUN-
OĞLU (Manisa) — Maksadımız budur. Kelime 
üzerinde durmuyoruz. 

KOMİSYON ADINA FAHRETTİN TÎRÎT-
OĞLU (Balıkesir) — iki tahrir atasında bina 
iratlarında ve arazi kıymetlerinde vukuagelen 
değişiklikler sebebiyle bina iratlarında ve arazi 
kıymetlerinde tadilât yapılır, hususi tadil yapı
lır. Bugün mer'i olan Bina Vergisi ve Arazi 
Vergisi Kanunları hükümlerine göre, ve hatırım
da kaldığına göre, ibare şöyledir: Ahvali tabii-
yede ve sureti umumiyede, bina iratlarında vu
kuagelen artış ve eksiliş ve arazi kıymet
lerinde yine; ahvali tabiiyede ve sureti 
umumiyede vukuagelen kıymet değişik
liği tadil sebebidir, ve ölçü olarak da bina
larda % 15 ve arazide % 20 nispetinde tebeddül 
esas olarak ele alınmıştır. (İzahatınız Komisyon 
adına mı sesleri?). Evet, Komisyon adına konu
şuyorum İlerde bu hususa dair hükümler ge
lecektir. Orada biz bunu ifade ettik. Anormal 
zamanın değişiklikleri tadil için sebep olarak 
kabul edilmedi. Edilmemesinin de imkânı yok-

.1949 0 : 1 
tu. Normal zamanın rayicidir ki, tadili icabet-
tirecek bir sebeptir. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) ~ Teşekkür 
ederim. Tamamen mutabıkım. 

BAŞKAN — Bu tavzihi şimdi ... 
FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Fıkraya 

ilâve etmek lâzımdır. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, tekrar ede

ceğim ve ondan, sonra oya koyacağım. 
FAHHRETTÎN TÎRİTOĞLU (Balıkesir) — 

Ahvali tabiiyede vukuagelen değişiklikler, diye
biliriz. Fıkradaki (Kıymetlerinde) kelimesin* 
den sonra (Ahvali tabiiyede vukuagelen ^deği
şiklikler) şeklinde tashih ederiz. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, ahvali tabiiye, 
esasen tabiî ve devamlı demektir. Umumi ve özel 
tadillere şâmildir. 

BAŞKAN — O halde 47 nci maddenin birin
ci fıkrasının 3 ncü satırının « kıymetlerinde vu
kuagelen devamlı ve tabiî değişiklikler » şek-c 

linde tashihini Komisyon kabul ediyor. Madde
yi bu tashihle oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tahrir varakası 
KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Tahrir mu

ameleleri « Tahrir varakası » üzerinde tesbit 
edilir. 

Tahrir varakası, bina ve arazi için tahmin 
olunan irat ve kıymetlerin zaptına mahsus ve
sikadır. 

Tahrir varakası, genel tahrir veya tadilâtı ya
panı, Komisyon tarafından tanzim edilerek imza
lanır. * ; 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Madde kabul edildi. 

Tahrir varakasının muhteviyatı 
KIRK DOKUZUNCU MADDE — Tahrir 

varakası aşağıda yazılı 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 (Tüzel kişilerde unva
nı); 

4. Mükellefin ikametgâh adresi; 
5. Müşterek mülkiyet halinde sahiplerinden 

her birinin şayi hisessi; 
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6. Bina veya arazinin mevkii veya semti, so

kak veya meydan adı, hususi ve mâ'ruf bir adı 
varsa'bu ad; 

7. Kapı numarası; 
8. İnşaat nev'i (Beton, kagir, ahşap, bağ

dadi, kerpiç dolma V. S.); 
9. Kullanış tarzı; 

10. Binanın büyüklüğü, dahilî taksimatı ve 
mütemmimatı, arazinin genişliği; 

11. Değirmen, fabrika, ve imalâthanelerde, 
içlerindeki sabit istihsal tesisatının nev'i ve mik
tarı; 

12. Tahmin edilen gayrisâfi irat veya: kıy
met ve tahmin sureti; 

13. Tanzimi tarihi; 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler... 
Madde kabul edildi. 

Vergi dairesine tevdi 
ELLİNCİ MADDE — Tahrir varakaları, 

Tahrir veya Tadilât Komisyonu tarafından aşağı
daki müddetler içinde ve imza mukabilinde ver
gi dairesine verilir: 

1. Genel tahrirlerde ve mevzii tadilâtta; bir 
mahalle veya köye ait tahrir varakaları, bunların 
tahrir veya tadilâtının bittiği tarihi takip eden 
eıı, geç beş gün içinde; 

2. Diğer tadilâtta; her gayrimenkule ait tah
rir varakası, tadilâtın bittiği günü takip eden 
iki gün içinde. 

Genel tahrirlerde, Tahrir Komisyonu tara
fından mahalle veya köy itibariyle doldurulan 
tahrir cetvelleri de tahrir varakalarına bağlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 

FAİK KURDÜĞLU (Manisa) — Efendim; 
komisyondan birşey istirham ediyorum. 

Buradaki müddetler, biTi iki diğeri beş gün 
olarak kabul edilmiştir. Bunun her ikisinin de 
(beş gün) olarak kabul edilmesini rica edeceğim, 
zira müddetlerin tahaküf etmesi mükellefi şa
şırtıl, 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUN-
OöLU (Manisa) — Kabul ediyoruz efendim. 

BAŞKAN —fıkra lardaki günleri beşer gün 
olarak tâdil ediyoruz. Maddeyi bu tashihle kabul 
edenler... Etmiyenler.. Madde bu suretle kabul 
edildi. 
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İkinci Bölüm 
Gene] Tahrir 

Genel tahrir zamanı ve ilânı 
ELLİ BİRİNCİ MADDE — Bu kanuna göre 

yapılacak genel tahrirler, her 10 yılda bir tekrar 
edilebilir. Bir ilçede genel tahrir yapılmasına Ma
liye Bakanlığı karar verir. 

Tahrir kararı, ilce merkezinde çıkan gazete
lerle, gazete çıkmıyan yerlerde mutat vasıtalarla 
ilân edilir. 

Tahriı muamelelerine kararın ilânından iti
baren 15 gün geçtikten sonra başlanır. 

BAŞKAN — Söz; istiyen. yok. Maddeyi, kabul 
odeuleı... Ktnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma plânı 
ELLİ İKİNCİ MADDE — Tahriı Komisyon

ları kurulur kurulmaz, mahallin en. büyük mülki
ye memuru ile en büyük m al memuru müştereken 
bir çalışma plânı tanzim ederler ve bu plânda 
«Tahrir mmtakalarmı» ve «Tahrir sırasını» gös
terirler 

Her tahrir nımtakasma "bir komisyon tarafın
dan" bir yıl içinde tahriri mümkün olacak mahal
le ve köy ayrılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tahrire başlama 
ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDS — Her tahrir mın-

takasında tahrire başlanmazdan en az 5 gün ev
vel, Tahrir Komisyonu Başkanı tahririn hangi 
gün başlıyacağmı şehir ve kasabalarda belediye 
başkanına, köylerde ihtiyar meclisine yazı ile bil
dim'. 

Bu ihbar belediye başkanı veya ihtiyar mecli
si tarafından gazete çıkan yerlerde gazetelerle 
neşredilmek, lâzımgelen yerlere ilânlar asılmak 
suretiyle ve ayrıca mutat vasıtalarla, duyurula
cak şekilde köy, çarşı ve mahallelerde halka der
hal ilân edilir. 

BAŞKAN — Söt istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birlik 
ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Genel tah

rirde her ilce bir birliktir. 
BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 

edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 
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Tahrir cetveli 

ELLÎ BEŞİNCİ MADDE — Genel tahriri 
yapılan ilçede her mahalle veya köye ait tahrir 
bittikten sonra, tahrir varakaları esas tutularak 
mahalle veya köyün tahrir cetveli tanzim ve ko
misyonu teşkil edenler tarafından imza olunur. 

Tahrir cetveline aşağıdaki hususlar yazılır : 
1. Tahrir cetvelinin taallûk ettiği mahalle

nin veya köyün adı; 
2. Tahrir cetvelinin sıra numarası; 
3. Tahrir numarası; 
4. Sokak ve meydan; arazide ayrıca meşhur 

semt adı; 
5. Kapı numarası; 
6. Bina veya arazinin nev'i ve kullanış tar

zı; 
7. Arazinin büyüklüğü ve sınırlar; 
8. Takdir olunan gayrisâfi irat veya kıy

met; 
9. Mükellefin veya mükelleflerin soyadı ve 

adı (Tüzel kişilerde unvanı); 
10. Mükellefin veya mükelleflerin ikâmetgâh 

adresi. 
FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Efendim, 

yedinci bentteki (kıymet), araziye matuftur de
ğil mi?.-

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Evet, araziye ma
tuftu*. 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Tahrir neticelerinin uygulanması 

ELLÎ ALTINCI MADDE — Bir ilçenin ge
nel tahrir neticeleri, itiraz tetkiklerinin bitmesini 
takip eden malî yıldan itibaren uygulanır. 

îlceye ait itiraz muamelelerinin bittiği ve yeni 
tahrir neticelerinin uygulanacağı Maliye Bakan
lığınca ilân edilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler Madde kabul edil
miştir. 

Kaydı ziyaa uğrıyan yerlerde tahriri yenileme 
ELLİ YEDİNCİ MADDE — Tahrir kayıtları 

yanan veya sair sebeplerle mahvolan yerler
de 10 yıl beklenmeksizin yeniden tahrir yapılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka-
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bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Üçüncü bölüm 
Tadilât 

Tadilât sebepleri 
ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Aşağıdaki 

hallerde binaların gayrisâfi iratları ve arazinin 
kıymetleri tadilât yolu ile tahmin ve yeniden 
tesbit edilir: 

1. Her hangi bir sebep yüzünden bina gay
risâfi iratlarının % 15, arazi kıymetlerinin % 
20 nispetinde artması veya eksilmesi; 

2. Bina veya arazinin genel tahrirde unu
tularak mektum kalmış olması; 

3. Yeni bina inşa edilmesi (Mevcut bina
lara yapılan ilâveler yeni inşaat hükmünde
dir) ; 

4. Mevcut bir binanın yanması, yıkılması 
suretiyle veya sair sebeplerle tamamen veya 
kısmen harap olması; 

5. Bir binanın kullanış tarzının kısmen ve
ya tamamen değiştirilmesi; 

6. Arazinin hal ve heyetinde değişiklik ol
ması ; 

7. Daimî istisna hükümlerinden faydalanan 
ve irat veya kıymeti bulunmıyan bir bina ve
ya arazinin müstesnalıktan çıkması; 

8. Bir bina veya arazinin taksimi veya if
raz edilmesi. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Müsaade buyurun. 
Daha evvel kabul ettiğimiz 47 nci maddeye 
mütenazır olmak üzere bu maddenin bir numa
ralı bendinin (Her hangi bir sebep yüzünden 
tabiî ve devamlı olarak) bina gayrisâfi irat
larının.... Diye yazılı olan kısmına. 

«Tabiî ve - devamlı» kelimelerinin ilâvesini 
teklif ediyoruz vuzuh ve ahenk bakımından uy
gundur. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Benim ri
cam da bu idi. 

BAŞKAN —«Devamlı ve tabiî olarak». . . 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 

BİRSEL (İzmir) — «Her hangi bir sebep yü
zünden tabiî ve devamlı olarak» diye. 

BAŞKAN — «Devamlı ve tabiî olarak» iba
resinin ilâvesi ile maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Arazinin hal ve heyetinde değişiklik 

ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Aşağıdaki 
haller arazinin hal ve heyetinde değişikliği 
ifade eder: 

1. Arazinin fidanlandırılması veya meyva-
lı, meyvasız ağaçlandırılması, bağ haline sokul
ması; 

2. Fidanlık, kütüklü veya ağaçlı bir arazi
nin tarla haline getirilmesi veya girmesi; 

3. Ziraat edilen bir yerin tabiî âfet ve 
arıza yüzünden ziraate elverişsiz bir hale gel
mesi ; 

4. Ziraat edilmiyen bir yerin ziraate elve
rişli bir hale getirilmesi; 

5. Araznin tamamen veya kısmen yola 
kalbedilmesi üzerinde inşaat yapılması; 

6. Bina veya arazinin nev'i ve kullanış tar
zı; 

7. Arazinin büyüklüğü ve sınırları; 
8. Takdir olunan gayrisâfi irat veya kıy

met; 
FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Bir sual so

racağım. 
Efendim, maddenin birinci fıkrasında «Ara

zinin fidanlandırılması veya meyvalı,- meyvasız 
ağaçlandırılması, bağ haline sokulması;» de
niyor. 

Bu, ilk zamanlarda sadece masraf membaı 
olur gibi geliyor bana. 

Arazinin kıymetindeki değişiklik ağaçların 
meyva vermiye, ve bağlardan üzüm almmıya 
başlandığında tahakkuk edecektir. Bu itibarla 
«Bahçeler meyva vermiye, bağdan üzüm alm
mıya başlandığında» manasınadır. Komisyonun 
maksadı bu olmalı. Aksi takdirde zararı mucip 
olur diye sermaye ve teşebbüs arazi üzerine 
gitmez. 

Bu hususta Komisyonun ne düşündüğünü öğ
renmek istiyorum. Aksi ise takrir vereceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim arazinin 
bağ haline gelmesiyle bu hüküm hemen tatbik 
edilecek değildir. Arazi vergisi kanununda bağ 
ve meyvacılar için muayyen muafiyet sürele
ri vardır. Beş sene, on sene bu arazi vergiden 
muaf kalır. Ancak meyva verecek hale geldiği 
zaman vergi alınır. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Bir kanun
da noktalama, virgül, noktalı virgül, istifham 
işareti, iki nokta mühim mânalar ifade eder. | 
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Burada bir noktah virgül vardır. Bunun yeri 
olmasa gerektir. 

Ne mâna ifade ediyor? 
Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) Bu, 

şimdiye kadar kimsenin halledemediği bir me
sele. 

OEOİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Bizim hususi bir 
kastımız yoktur. Bentlerden sonrakiler nokta
lı virgül, aradakiler virgüldür. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — O halde vir
gül yapın. 

BAŞKAN — Arazinin derhal fidanlık ha
line gelmesiyle vergi alınmaz, muafiyet kanun
larına göre... 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Böyle ka
nunlar yoktur. Ancak komisyonun böyle anladığı 
anlaşılıyor. Demek ki, komisyon bu mülâhazayı 
nazara alarak ağaç meyva verdiği ve bağ üzüm 
verdiği zaman, diye anlıyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, bir arazi üzerinde 
meyva ağacı var, fakat dikildikten sonra muay
yen bir zaman için Arazi Vergisinden muafiyeti 
var. Bu muafiyetler sizin arzunuzu temin eder. 
Bu hüküm elbette kuru toprak halinde çıktığı 
zaman yapılacak bir muameledir. Ancak bunun 
vergisi muaflığın hitamından sonra alınacaktır. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Peki teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mevziî ve ferdî tadilât 
ALTMIŞINCI MADDE — Binaların gayri

sâfi iratlarında ve arazi kıymetinde vukuagelen 
artış veya eksiliş dolayısiyle yapılacak tadilât 
mevziî veya ferdî olur. 

Bir şehir, kasaba veya köyün tamamında ve
yahut bir mahalle, meydan, sokak veya bir mın
tıkasında veya mevkiinde bulanan binalar ve 
arazi için yapılan tadilât mevziîdir. 

Münferit mükelleflerin binaları veya arazi
si için yapılan tadilât ferdîdir. 

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

Mevziî tadilât kararı 
ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Mevziî ta-
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dilât yapılabilmesi için : 

1. Bir veya birkaç mükellefin veyahut vergi 
dairesinin tadil talebinde bulunması; 

2. Şehir ve kasabalardaki tadilât için bele
diye encümeninin, köylerdekiler için köy ihti
yar meciisinin tanzim edeceği mazbata üzerine 
il idare kurulunun tadilât yapılmasına karar 
vermesi; 

3. Yapılacak tadilât şehir, kasaba veya kö
yün tamamına şâmil bulunduğu takdirde, ayrıca 
Maliye Bakanlığından mezuniyet alınması şart
tır. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Mevziî tadilât yapılabilmesi için burada se
bepler sayılırken, bendeniz ikinci fıkraya te
mas edeceğim. İkinci fıkrada «Şehir ve kasaba
lardaki tadilât için belediye encümenlerinin, 
köylerdekiler için köy ihtiyar meclisinin tanzim 
edeceği mazbata üzerine il idare kurulunun 
tadilât yapılmasına karar vermesi» deniliyor. Bu
nu, belediyeler ve köy ihtiyar meelisleri,tadilâ-
tm yapılmasına lüzum olmadığına dair mazbata 
tanzim ettikleri takdirde, tadilât yapılamaz 
mânasında kabul ediyorum. Sayın Komisyon 
acaba böyle mi düşünmüştür? Bunun tavzihini 
rica ederim. 

BAŞKAN —- Fahrettin Tiritoğlu. 
KOMİSYON ADINA FAHRETTİN TİRİT

OĞLU (Balıkesir) — Efendim, şehir ve kasaba
lardaki tadilât için belediye encümenlerinin ve 
köylerdeki tadilât için köy ihtiyar meclîsinin 
mazbata tanzim etmek suretiyle il idare kurulu 
tarafından mevziî tadilât, yapılmasına karar ve
rilmesi icabediyor. Belediye encümeni veyahut 
köy ihtiyar Meclisinin vâki olan tadil talebini 
iyi karşılamıyarak menfi karar verirse ne ola
caktır diye soruyorlar? Gerek belediye encü
meni ve gerekse ihtiyar heyetinin vereeeği ka
rar ihtiyaridir. Istişari mahiyettedir. Bu ka
rar, il idare kuruluna gidecek Hazine ve mü
kellef bakımından durumu il idare kurulu tet
kik edecek ve her iki tarafın menfaatini gözet
mek suretiyle nihaî kararını verecektir. 

Eğer mevziî, tadilât muamelesi bir şehrin ve
ya kasabanın veya köyün tamamına ait olursa, 
bu karar ayrıca, Maliye Bakanlığının tasdiki 
ile meriyet mevkiine konacaktır. 

Yani arzımız, şehir belediye meclisi ve köy 
ihtiyar meclisinin tanzim edeceği mazbata is-
tişari mahiyettedir, son kararı verecek il idare 
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kuruludur. Tadil şâmil mahiyette oİduğu tak
dirde Maliye Bakanlığının tasdiki lâzımdır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Madde
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. * 

Ferdî tadilât talebi 
ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — Ferdî tadi

lât yapılabilmesi için, ilgili mükellefin binası 
veya arazisi için tadilât talebinde bulunması 
şarttır ve kâfidir. 

Vergi daireleri ferdî tadilât talebinde bulu
namazlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer tadilât 
ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — 58 nci 

maddenin mevziî ve ferdî tadilât dışında kalan 
diğer bentlerindeki hallerde tadilât ve mükel
lefin veya yoklama neticelerine göre vergi dai
resinin talebi üzerine yapılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İfraz 
ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir 

bina veya arazinin taksim veya ifraz edilmesi 
dolayısiyle yapılan tadilâtta, binanın gayrisâfi 
iradı ve arazinin kıymeti yeniden tahmin edilme
yip, vergide kayıtlı irat veya kıymet; müfrez 
parçalar arasında gayrisâfi iratlarına veya kıy
metlerine göre, taksim olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tadilât neticelerinin uygulanması 
ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Ferdî ta

dilât neticeleri tadilât taleplerinin yapıldığı, 
pıevziî tadilât neticeleri de, itiraz tetkikleri
nin bittiği yılı takip eden malî yıldan itibaren 
uygulanır. 

Ferdî tadilât, talebin yapıldığı malî yıl için
de bitirilmezse, ilerde belli olacak matrahlara 
göre düzeltmeler yapılmak üzere, bina ve ara
zinin mevcut irat ve kıymetleri tarha esas tu
tulur. 

Bunlar dışındaki tadilâtta tadil neticeleri : 
1. Genel tahrirlerde mektum kalan bina ve 

arazi için genel tahririn yürürlüğe girdiği; 
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2. Yeni inşaat için inşaatın hitam bulduğu 

ve kısmen kullanılmaya başlanılmışsa her kıs
mın kullanılmasına başlandığı; 

3. Kullanış tarzı kısmen veya tamamen de
ğişen binalar için bu değişikliğin vukubulduğu; 

4. Muafiyeti sukut eden bina ve arazide 
muafiyetin sukut ettiği; 

5. Yanan, yıkılan ve sair sebeplerle tama
men veya kısmen harap olan binalarda ve ifraz 
ve taksim edilen bina ve arazide bu olayların 
vukubulduğu; 

6. Hal ve heyeti değişen arazide değişik
liğin rastladığı; tarihi takip eden yıldan itiba
ren yürürlüğe konulur. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Komisyon
dan bir şey sormak istiyorum. 

Efendim, bundan evvel geçen 62 nci madde
de, «ferdî tadilât ancak bina sahibinin talebiy
le olur, vergi daireleri ferdî tadilât talebinde 
bulunamaz» kaydı vardır. Şimdi bu maddede 
de (Yeni inşaatın hitamı tarihinden itibaren 
ve kısmen yapılan inşaatta da bu kısmın kulla
nılmasından itibaren) diye bir fıkra vardır. Bi
nalarını geniş] etenler ve binalarının kıymetin
de değişiklikler yapanlar Bina Vergisi Kanunu 
ile muayyen olan bir zaman zarfında mal ida
relerine bildirmekle mükelleftirler. Halbuki yu
karda geçen 62 nci maddede mecburiyet kaydı 
yoktur.. 

O halde bu hüküm, binasında değiştirici in
şaat yapanın bu yeni inşaatı bildirmesi mecbu
riyetini kaldırıyor mu? 

FAHRETTİN TÎRÎTOĞLU (Balıkesir) — 
Ferdî tadilât; arazi kıymetlerinde % 20, bina 
iratlarında % 15 nispetinde artış veya eksiliş 
vukubulduğu takdirde yapılır. Bina ve arazi 
Kanununun 6 nci maddesi hükmüne göre böy
ledir. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Ferdî tadil-
midir, mevziî tadil midir? 

FAHRETTİN TÎRÎTOĞLU (Devamla) --• 
Ferdî tadiller mahiyetindedir, diğer tadiller ara
sında zikredilir. Bir mevziî tadil bir de ferdî 
tadil vardır. Diğer tadiller de kanunda sayıl
mıştır. Bir vatandaş inşaatı bitirdikten sonra 
iki ay içinde bir bildirim ile alâkalı vergi daire
sine müracaat edecektir. Bu müracaat üzerine 
alâkalı vergi dairesi binaya irat koyacak, ver
gi matrahı tâyin olunacaktır. Bunu biz tadil 
işi olarak ele alıyoruz. Diğer nevi tadiller ara-
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smdadır; meselâ kalb ve ifrağ vardır. Binanın 
istimal tarzındaki tamamen veya kısmen yapı
lan değişikliktir, bir binanın yanması ve yıkıl
ması halinde yapılan değişiklik de bu diğer ne
vi tadiller arasında zikredilmiştir. Yeni inşaat-
da diğer nevi tadiller arasında gösterilmiştir. 
Yalnız vatandaşa terettüp eden vazife, iki ay 
içinde beyanname ile ilgili vergi dairesine mü
racaat etmektir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. 
Dr. SAlM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Burada 

altı tane paragraf vardır. Bunların altına tarih, 
tarih diye sıra ile yazmak lâzımdır. însan okur
ken anlamalı. 

BAŞKAN — Tarih kelimesinin her fıkranın 
altına konulmasını istiyorlar. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Sözcü
den bir nokta hakkında ricada bulunacağım. 
Burada «inşaatın hitam bulduğu ve kısmen kul
lanılmaya başlanmışsa her kısmın kullanılması
na başlandığı» deniyor. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMÎL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Buradan dinlesin. 

BAŞKAN —• Rica ederim, müsaade edin de 
nereden dinliyeceğini riyaset tâyin etsin. İkidir 
müdahale ediyorsunuz, Kamisyon sözcüsüsünüz, 
rica ederim bir daha tekerrür etmesin. 

KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Ba
na mı söylüyorsunuz sayın Başkan? 

BAŞKAN — Evet. 
HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Bu 

maddenin ikinci fıkrasında; yeni inşaat için 
inşaatın hitam bulduğu ve kısmen kullanılma
ya başlanmışsa her kısmın kullanılmasına baş
lanıldığı. 

Burada inşaat hitam bulduğu, dedikten 
sonra kompilike bir muameleye ne lüzum var? 
Bu, memur ve vatandaşları izaç edicidir, ikin
ci hükme ne lüzum var? 

Ve «her kısmın kullanılmasına başlandığı, 
kelimelerinin ilâvesinde ne fayda vardır? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA FAHRETTİN 
TÎRÎTOĞLU (Balıkesir) — Efendim; yeni in
şa edilmekte bulunan binalar aynı zamanda 
bitirilmiyebilir, inşaat tamam olmayabilir. Me
selâ bir vatandaş üç katlı bir bina yapmak is
tiyor, birinci katını önceden yapıyor, diğer 
katlarını gelecek senelere bırakıyor. Bilfarz 
1949 yılı içinde birinci katını bitiriyor, ertesi 

— 172 — 



B : 81 5 . 5 . 
yılda da, 1950 yılında da diğer iki katın inşa
sına devam ediyor ve o yıl içinde binanın inşa
sını tamamlıyor. Bu bakımdan Hazine huku
kunu siyanet maksadı kendini gösteriyor. Va
tandaş o binanın o kısmından istifade etmek
tedir, kirasını almaktadır. Hazine de o vatan
daşın binasından istifade etmeye başladığı ta
rihten itibaren hakkını alacaktır. 

Onun için, yukarda arzettiğim misalde oldu
ğu gibi, birinci kat tamamlanınca bir beyanna
me ile vergi idaresine müracaat edecektir, bi
rinci katı bitirdim, iradını takdir ediniz, kanun 
hükmüne göre muafiyetini veriniz., diyecektir. 
Diğer iki katını da 950 de bitirdikten sonra 
yine bir beyanname ile ilgili vergi dairesine 
bildirecek ve bu iki katına da irat konacaktır. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Bu, Bi
na Vergisi Kanununa da şâmil midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA FAHRETTİN 
TÎRÎTOĞLU (Devamla) — Bina Vergisi Ka
nununda aynı hüküm mevcuttur, bugünkü tat
bikat da bu şekildedir. 

HULKİ KARAGÜLLE (Konya) — Madde
deki «İnşaatın hitam bulduğu» ondan sonraki 
ve her kısmın kullanılmasına başlandığı cüm
lesini çıkarıyorum ve hükmü aşağıya bağlıyo
rum, ne oluyor? 

FAHRETTİN TİRİTOĞLU (Devamla) — 
Mânası tamamlanmış olmaz. 

HULKİ KARAGÜLLE (Konya) — Ev kıs
men işgal edilecektir bu kaldırma da bir mah
zur var mıdır? 

FAHRETTİN TİRİTOĞLU (Balıkesir) — 
Vardır, arzettiğim şekilde, tatbikatta, Bina 
Vergisi Kanununda da aynı izahat vardır. Oza-
man Hazinenin hakkını zıyaa uğratması müm
kündür. Bina kısmen tamam olunca da vergi 
ile mükellef olacaktır. 

HULKİ KARAGÜLLE (Konya) — Bu hük
me göre bina sahibi binasını şöyle böyle ikmal 
etmiş, iki odasına sığınmıştır. Bu iki oda için 
iki odasını yaptım, içine sığındım, muameleyi 
yapın diyecek. Ondan sonra başka tarafını 
derlemiş toplamış olabilir, tekrar bir beyanna
me tanzim edecek, tekrar bir müracaat yapa
caktır. Bu, gayet komplike tatbikatta da te
şevvüşü ieabettiren bir haldir. Sanırım ki, 
Bina Vergisi Kanununda bu usul cari değildir. 

Yalnız vergi bakımından bir ünite teşkil 
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eden veya müstakil addolunan kısımlar için bu 
olabilir. Fakat burada lalettayin bir adamın, 
vergi bakımından tek hüviyeti olan, bir kalem 
olan üç odalı evinin bir izbesine, ki, birçokla
rını görüyoruz, yerleştiğinde, hemen o gün 
için, ben izbeye yerleştim, (bu izbeye irat tak
dir edin diye müracaat etmesi, sanırım ki, doğ
ru olmaz. 

Sonra maksat eğer bu ise, bu maksada bu 
ibare kâfi değildir. Çünkü yeni inşaat için 
«inşaatın hitam bulduğu tarihte..» denilmekte
dir, bir cümle olarak. Ondan sonra bu kısmı 
kullanmaya başladı. İnşaatın heyeti umumiyesi 
hitama erecek ve kısmen kullanılmasına başla
nacak. Maksat bu değilse maksada göre ibare
yi ayarlamak, düzeltmek lâzımgelir. Ben
deniz şahsan o kanaatayim ki, vergi ba
kımından ünite teşkil etmiyen daireler 
için, mükellefi ayrıca bir mükellefiyete 
ve bir beyana mecbur tutmamalıdır. 
Ama apartmanın bir katı, yahut bir dairesi için, 
müstakilen kaydedilecekse, bu katı işgal edildi
ği zaman; bitmiştir, buyurun desin. Böyle de
ğil de beş odalı bir ev yaparken aşağısına bir 
izbe yapmış ve oraya sığınmış iken bana vergi 
tarhedin gibi bir muamele doğru olmıyacaktır 
ve vatandaşı izaç edecektir. Kısır bir (nefi 
(hazine) kelimesinin buradaki komplikasyonu 
izah edemiyeeeğine kaniim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA FAHRETTİN 
TİRİTOĞLU (Balıkesir) — Misal ile mâruzâtta 
bulundum. Yalnız burada metni tamamlamak 
için, arkadaşlarımızla konuştuk, iki kelime ilâ
vesini uygun gördük, «inşaatın hitam buldu
ğu veya inşaatın hitamından evvel» ibaresini 
ekliyoruz. Kısmen kullanılmaya başlanmışsa 
her kısmın kullanılmasına başlanlığı, şeklinde 
metin devam edecek. 

HULKİ KARAGÜLLE (Konya) — Mükel
lefin aleyhine bir şey teklif etmiş olmıyayım. 
Bu, ibareyi tamamlar, fakat benim için bir 
tenkid ve ikaz olarak kabul edilmesin. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA FAHRETTİN 
TİRİTOĞLU (Balıkesir) — Arzettim. Müsak
kafat Vergisi Kanunu ve Bina Vergisi Kanu
nuna göre arzzettiğim şekilde tatbikat yapıl
maktadır. İnşaat hitam bulmamış veya tamam
lanmamış ve fakat kısmen istimale başlanmış 
Tıina kısımları için hem vergi muaflığı verili-
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yor, mükellefin beyanı üzerine, hem de Ha
zine hakkı alınır, vergi matrahı tâyin edilir. 
Biz de bu şekilde ifade etmiş oluyoruz. Metni 
de bu şekilde tamamladık, mâruzâtım budur. 

BAŞKAN — Bu tâbiri ilâve edelim mi? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA FAHRETTİN 

TlRlTOĞLU (Balıkesir) — Evet, ikinci fıkr-
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aya: «yeni inşaat için inşaatın 'hitam bulduğu 
veya inşaatın hitamından evvel» diye.. Madde 
devam edecektir. 

BAŞKAN — Maddeyi feu şekilde kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Oturu
ma 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17,15 

İ K İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 17,35 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim Incedayı 
KÂTİPLER: Sait Koksal (İsparta), Naim Atalay (Çorııır), 

«••» 

BAŞKAN — Oturum açıldı. Usul Kanunu 
tasarısının görüşülmesine devam ediyoruz. 

Dördüncü Kısım 
Takdir ve Tahrir Komisyonları 

Birinci Bölüm 
Takdir Komisyonu 

Kuruluş 
ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Takdir Ko

misyonu, mahallin en büyük malmem urunun 
veyahut tevkil edeceği memurun başkanlığı al
tında ilgili vergi dairesinin yetkili bir memu
rundan ve seçilmiş üç üyeden kurulur. 

Takdir komisyonları daimî veya geçici olur
lar. Daimî komisyonların nerelerde kurula
cağını Maliye Bakanlığı tâyin eder. 

Daimî komisyon bulunmıyaıı yerlerde takdir 
işleri geçici komisyonlar tarafından görülür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunumyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Üyelerin seçilmesi 
ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Üyeler, 

tüccarlar için ticaret odasınca diğer sanat ve 
meslek erbabı için bunların mensup oldukları 
meslekî teşekküllerce kendi üyeleri arasından 
veya hariçten seçilir. Bu teşekküller, Takdir 
Komisyonu Başkanının yazılı talebi üzerine en 
geç bir ay içinde üç asıl ve üç de yedek üye 
seçmeye mecburdurlar. Bu mecburiyet zama

nında yerine getirilmezse üyeler mahallin en 
büyük mülkiye âmiri tarafından seçilir. 

Komisyon toplantılarına mükellefin sanat 
veya meslek bakımından bağlı veya ilgili oldu
ğu teşekkülden, servet takdiri işlerinde ise 
yalnız Ticaret odasından seçilen üye iştirak 
eder. Ticaret odası ve meslekî teşekkül bu-
lunmıyan yerlerde bunlar tarafından seçilecek 
üyeler, yukarıki esaslar dairesinde belediyeler 
tarafından seçilir. 

Komisyonlar kendilerine tahsis edilen dai
rede , yoksa, vergi dairesinde toplanır ve key
fiyet bir tutanakla tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

HULKl KARAGÜLLE (Konya) — Efen
dim, 6G ncı maddeye göre komisyonlar en bü
yük mal memurunun riyasetinde bir mal me
muru ve üç üyeden teşekkül eder denmekte
dir. 

67 nci maddede ise « Komisyon toplantıla
rına mükellefin sanat veya meslek bakımından 
bağlı veya ilgili olduğu teşekkülden, servet tak
diri işlerinde ise yalnız Ticaret odasından seçi
len üye iştirak eder» denilmektedir. 

Burada ar/etmek istediğim nokta şudur : Ko
misyon, bidayetteki hükme göre beş kişiden teşek
kül eder ikisi maliye âzası üçü de mesleki âza. 
Fakat ikinci fıkradaki sarahate göre komisyon 
böyle teşekkül etmiyor, şöyle teşekkül ediyor : 
O erci yine beş âza var ama bunun üçü muhtelif 
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meslek erbabı. Bunlardan, kendi sahalarındaki 
işlerde, yalnız birisi gelecek, yani iki mal memu
ru ve bir vatandaşlar arasından seçilecek adam
lardan ibaret olacaktır. 

Bu böyle midir, yoksa yukarda söylendiği gi
bi, beş kişiden mi müteşekkildir ? Eğer beş kişi
den müteşekkil ise aşağıdaki yalnız tek üyenin 
girebileceğine dair olan hüküm ne mâna ifade 
ediyor ? Lütfen bunu izah buyursunlar, yine mü
temmim maruzatta bulunurum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim Maliye 
memurunun bir kişi olacağı ve diğer teşekküller
den gelecek olanlarm iki kişi olduğu 79 ncu 
maddede yazılıdır. Nisap vardır. 79 ncu maddeyi 
okuyalım. (Madde 79 - Bu kısımda yazılı komis
yonlar tam mürettepleri ile toplanır ve mutlak 
ekseriyetle karar verir rey... ) devam ediyor... 
Görülüyor ki bu komisyon üyeliğinden maksat 
teşekküllerden gelenlerdir. Bilmiyorum arkadaşı
mız hangi kısımda tereddüt ediyor ? Bu komisyo
nun tam mürettebi beş kişidir... 

HULKİ KARAGÜLLE (Konya) — Komis
yona bir tek kişi iştirak ediyor deniliyor bakınız 
67 nci maddede (Komisyon toplantılarına mü
kellefin sanat ve meslek bakımından bağlı veya 
ilgili olduğu teşekkülden, servet takdiri işlerinde 
ise yalnız ticaret odasından seçilen üye iştirak 
eder diyor, üyeler demiyor. Kanunun siyak ve 
sibakı da üye olmasını icap ediyor. Maddede zaaf 
ifade gördüğümden bu şekilde arzettim. 

KAMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Bir 
zaaf yoktur. Komisyon beş kişiliktir. Bir teklifi
niz olursa söylersiniz. Maksat budur. Üyeler der
sek tatmin edilmiş olurlar mı ? 

HULKİ KARAGÜLLE (Konya) — Müsaade 
buyurursanız, burada üyeler demekle maksat hâ
sıl olmaz. Her kısımdan gelen üyedir. Bu gelen 
üyeler iştirak eder dersek maksat hâsıl olur. 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUN
OĞLU (Devamla) — Zaten, seçilen üye iştirak 
eder diyoruz. 

HULKİ KARAGÜLLE (Konya) — Her üc 
üye de iştirak edecektir. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Sanat 
ve meslek bakımından deyince birçok sanat ve 
meslekten iştirak edecektir. 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUN
OĞLU (Devamla) — (Üyeler) denmesine muva
fakat ediyoruz. 
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HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim; 

Komisyondaki müzakereler sırasında edindiğim 
intibaa göre, bu maddenin işlemesi şöyle ola
caktır : Bir kasabada her meslek teşekkülü bu 
komisyonlara, toplantı halinde, iştirak etmek 
üzere üçer üye ve üçer de yedek seçip hazır 
bulunduracaktır, komisyon toplanıp da, mese
lâ şoförlere mütaallik bir mevzu konuşulacağı 
zaman şoförler cemiyetinden 3 kişi ve iki de 
Maliyeden olmak üzere 5 kişilik bir komisyon 
teşkil olunacaktır. Faraza yapıcılara ait ve 
etibba odasına ait bir mevzu olduğu zaman bu 
meslçk erbabından 3 ve 2 de Maliyeden olmak 
üzere beş kişilik bir komisyon seçilecek ve mev
zuu müzakere edecektir. Servet takdiri işleri 
ise hassatan ticaret odasına taallûk edecektir. 
Bu mekanizmanın işleme yolu bu şekilde ola
caktır. (Komisyon adına mı konuşuyorsunuz 
sesleri). 

Hayır, kendi adıma konuşuyorum. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 

COŞKUNOĞLU (Manisa) — Komisyon da bu
na iştirak ediyor. 

ALİ RIZA IŞIL (Trabzon) — Efendim, tak
dir komisyonları, kanunun tatbikında en çok 
önem verdiğimiz bir komisyondur. 

Bu itibarla; bilhassa yukarıki maddede de 
görüleceği veçhile, biz Geçici Komisyonda Ma
liyeden iki memur, birisi en büyük mal memu
ru, diğeri vergi dairesinden bir olmak üzere 
halk mümessillerinden de üç üye, bunlar da ti
caret odasından iki zat ve mükellefin bağlı ol
duğu esnaf teşekküllerinden bir zat olarak mü
talâa etmiştik. 

Şimdi, hakikaten yukarıki maddenin bu 
sarahati ikinci fıkra ile kayboluyor. 

Burada diyor ki ; komisyon toplantılarına 
mükellefin sanat veya bağlı olduğu meslekî te
şekküllerden servet takdiri işinde ise yalnız ti
caret odalarından olan üye iştirak eder. 

Bu ifade tatbikatta bir aksaklığa yol açma
ması için komisyon toplantılarına ticaret oda
sından seçilen iki üyeden maada mükellefin 
sanat veya meslek bakımından bağlı olduğu te
şekkülden, de bir üye iştirak eder şeklinde ol
malıdır. 

Servet takdiri işlerinde ise, arzettiğim gibi 
doğrudan doğruya üç ticaret odası âzası iştirak 
eder şeklinde olursa tatbikatta bir yanlışlığa 
meydan vermez. 
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Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Bu uza

tılacak birşey değildir, bir «1er» ilâvesiyle 
olur. Çünkü bu muhtelif mesalikten gelecek 
adamları anlatan birşeydir. 

Buraya bir (1er) ilâvesiyle olabilir. Meseleyi 
uzatacak bir şey görmüyorum. 

BAŞKAN — Vehbi Sandal buyurun. 
VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Efendim 

Hüseyin Ulusoy arkadaşımızın izahı ile Rıza 
Işıl arkadaşımızın anlayışı arasında fark var
dır.. Ulusoy arkadaşımın izahı yerindedir. Ver
gi takdir komisyonu bir tane değildir. Meslek
ler türlü türlüdür. Bunlardan biri Maliye me
muru, ikincisi de idari işlerle uğraşmak üzere 
Hükümet memurudur. Her meslek için üç kişi
dir, bunun mânasını ben böyle anlıyorum. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Her
kes te öyle anlıyor. 

VEHBÎ SARIDAL (Devamla) — Ticaret 
odasından iki, diğer mesleklerden bir kişi, ya
ni Hüseyin Ulusoy arkadaşımızın dediği gibi. 
(ler kelimesi ister sesleri) 

BAŞKAN — Saim Ali Bey üstadım, bir mü
talâanız varsa buyurun. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Yok-
tur. 

RECAÎ GÜRELÎ (Tokad) — Komisyondan 
bir şey öğrenmek istiyorum. Komisyon Reisi
nin rey hususunda bir rey mi yoksa iki rey mi 
hakkı vardır. 

GEÇÎCÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ KÂMÎL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Komisyon beş 
kişi olduğuna göre reylerde müsavat bahis ko
nusu olamaz. 

BAŞKAN — Vehbi Sarıdal'ın zapta geqen 
komisyon teşkili hakkındaki izahına, Komisyon 
iştirak ediyor mu? 

GEÇÎCÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ KÂMÎL 
COŞKUNO&LU (Manisa) — îştirak ediyoruz. 

FERÎDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
«Ler» lâzım. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — 66 ncı 
maddede komisyon şöyle kurulmuştur: 

«Takdir Komisyonu, mahallin en büyük 
mal memurunun veyahut tevkil edeceği memu
run başkanlığı altında ilgili vergi dairesinin 
yetkili bir memurundan ve seçilmiş üç üyeden 
kurulur.» 

Yani 5 kişi. 
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Bir; mahallin en büyük mal memuru veya

hut tevkil edeceği zat. Bir de vergi dairesin
den alınacak bir memur. Üç de halktan. Beş 
kişiden mürekkep bir komisyon kurulur. On
dan sonra 67 nci maddeye geliyorum. 

Kommisyon toplantılarına bu beş üye işti
rak etmiyor. Gelen üyeler hangi branşın müte
hassısı ise onlar iştirak ediyor. Şimdi arkadaşı
mın verdiği izahata göre bu bizim maksadımı
zın dışındadır. Bu beş kişiden mürekkep ko
misyonun her içtimamda bulunacak olanlar 
aynı üyeler ise, (Üyeler) kelimesinin konma-
siyle maksat hâsıl olmıyacaktır. 

Binaenaleyh bunu tamamen komisyona al
sınlar. Bu maksada göre maddeyi hazırlasınlar. 

FERÎDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Üyeler demek kâfidir. 

HULKÎ KARAGLLE (Devamla) — Mak
sat hâsıl olmaz efendim, Eğer hâsıl olsaydı ben 
de olur derdim. Okuyayım. «Komisyon toplan
tılarına mükellefin sanat veya meslek bakı
mından bağlı veya ilgili olduğu teşekkülden, 
servet takdir işlerinde ise yalnız ticaret oda 
smdan seçilen üye iştirak eder..» 

Şimdi, üyeler iştirak edecek, diyecek olur
sak, yalnızın mânası nerede kalır? 

Bunun için sayın Kamutaydan rica ediyo
rum ve Komisyondan da rica ediyorum, bunu 
alsınlar bu maksada uygun olarak bize getir
sinler tekrar. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
GEÇÎCÎ KOMÎSYON BAŞKANI MÜNİR 

BÎRSEL (îzmir) — Sayın Hülki Karagülle'nin 
maddenin metni hakkındaki tereddüdünü anla
mıyorum. Müsaade buyurursanız maddeyi bir 
kere daha okuyalım. 

«Komisyon toplantılarına mükellefin sanat 
veya meslek bakımından bağlı veya ilgili» - şim
di bırakın bir defa servet takdirini - «teşekkül
den seçilen üyeler iştirak eder» deyince, mükel
lefin meslek bakımından bağlı veya ilgili olduğu 
teşekkülden seçilen üyelerden teşekkül edecek. 
Ama servet takdiri işlerinde ise, yalnız ticaret 
odasından seçilen üye iştirak eder. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Birisin
de üç, diğerinde dört azadan teşekkül ederse? 

GEÇÎCÎ KOMÎSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BÎRSEL (izmir) — Her beş kişilik komisyonda 
iki maliye memuru vardır. Meslekî teşekkülden 
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üç üye ile toplanacak. Meselâ doktora taallûk 
ediyorsa, iki maliye memuru, üç meslekî teşek
külden. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Üçer 
kişi. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BÎRSEL (Devamla) — Bu teşekküller üç asıl ve 
üç de yedek seçmeye mecburdurlar. Üçünün 
de mükellefin mensup olduğu teşekkülden seçi
len üye ile teşekkül etmesi lâzımdır. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Bundan 
sonra vaziyeti kâfi görüyorsunuz. Her meslek
ten üçer adam ve daima beş kişi. 

GEÇÎCt KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BİRSEL (Devamla) — Tamam, öyle olacak. 

BAŞKAN — önergeniz dursun mu? 
IIULKI KARAGÜLLE (Konya) — Alıyo

rum, yalnız (üye) yerine (üyeler) oluyor. 
BAŞKAN — Başka mütalâa yoktur. Üyeyi 

(üyeler) yapıyor. Bu şekilde maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyonun görevleri 
ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Takdir 

Komisyonunun görevleri 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 kararma 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. 

SALAMON ADATO (istanbul) — Servet 
tâbirinden ne mâna çıkıyor? Bunu lütfen izah 
etsinler. 

GEÇİCİ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ KÂMlL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Veraset ve intikal 
Vergisi mevzuu olan ve miras yoliyle intikal 
eden malları kastediyoruz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi kabud edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyonun yetkileri 
ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Takdir 

Komisyonu 68 nci maddedeki görevleri dolayı- | 
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siyle bu kananda yazılı tetkik yetkisini haiz
dir. 

Servet takdiri ile görevli komisyonlar bilir
kişiye müracaat edebilirler, sınai ve edebî mül
kiyet haklarını, imtiyazları, madenleri, mücev
heratı, eski eserleri ve sanat eserlerini değer
lemede bilirkişiye müracaat etmek mecburidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Beyana bağlılık 
YETMİŞİNCİ MADDE — Mükellefin evvel

ce beyan ettiği bir matraha taallûk eden tak
dir işlerinde, takdir olunan matrah mükellefin 
beyanından düşük olamaz. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) Hatayı maddi 
hükümleri mahfuzdur, bunu ilâveye lüzum yok 
mudur? 

GEÇİCİ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Hatayı maddiye 
ait hükümler daima mahfuzdur. Her maddeye 
ilâveye lüzum yoktur. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Efendim 
madde (Mükellefin Evvelce beyan ettiği bir 
matraha taallûk eden takdir işlerinde, takdir 
olunan matrah mükellefin beyanından düşük 
olamaz) demektedir. Buna lüzum var mıdır? 
Bence lüzum yoktur. Bunu söylemesek de mak
sat hâsıl olur. Kanaatimce lüzum yoktur. Lüt
fen izah etsinler. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim; bu takdir komis
yonları kendi takdirlerini serbestçe istimal et
mek mevkiindedirler. Eğer bu takyit olmazsa 
beyandan çok aşağı kıymet ve miktarlar koya
bilirler. Onun için buna lüzum vardır. 

BAŞKAN — Başka mütalâa yoktur. Mad
deyi kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ikinci Bölüm 
Tahrir Komisyonu 

Görev ve kuruluş 
YETMİŞ BİRİNCİ MADDE - - Binaların 

ve arazinin genel tahriri üçer kişilik «Tahrir 
Komisyonlafı» tarafından yapılır. Bu komis
yonlar valilerce tâyin olunan bir zatın başkan
lığı altında iki seçilmiş üyeden kurulur. 

Her ilçede, ilçenin büyüklüğüne göre, lüzu-
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mu kadar «Tahrir Komisyonu» kurulur. 

Valiler, Tahrir Komisyonlarına sıfat ve yet
kilerini gösteren birer vesika verirler. Komis
yonlar gittikleri yerde bu vesikayı gezilip görü
lecek bina veya arazinin mutasarrıflarına veya 
bunları işgal edenlere göstermeye mecburdurlar. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Efendim, 
burada üçüncü fıkrada «birer vesika verilir» de
niyor. «Fotoğraflı vesika» denilmesinde mah
zur var mıdır? (Vardır sesleri). 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim; vesika
larda fotoğraf bulunması mûtattır. Fakat ka
nuna konulmasına lüzum var mı bilmiyorum. 
Bir kazada fotoğrafçı bulunmıyabilir. Onun 
için bir mecburiyet koymıyalım. 

PAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Arkadaş
lar; bir şikâyetten mülhem olarak bu teklifi ya
pıyoruz. Medeni ve ileri bir kanun yapıyoruz. 
Birçok ileri mecburiyetler tesis ediyoruz ve 
sonra da fotoğraflı bulamayız diyoruz. Mesai saa
ti dışında bir adam vazifeli olduğundan bahse
derek elinde bir kâğıtla müracaat ettiğini farze-
diniz. Ne fotoğrafı vardır, ne de tetkika imkân 
verecek vesaiki vardır. Burada tafsiline lüzum 
görmediğim her çeşit ihtimali önlemek için ka
nun metnine fotoğraflı kelimesinin ilâvesinde 
fayda görüyorum. Takdir sizlerindir. 

GEÇtCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞGUNOĞLU (Manisa) — Muvafakat etmi
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon muvafakat etmiyor; 
teklifiniz var mı? 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Teklif vere
yim. 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Komisyon bir 
teklife muvafakat etmiyorum derken, niçin 
muvafakat etmediğini bildirmesi lâzımdır. Mü
cerret muvafakat etmiyorum sözü kâfi değildir. 
Bu tasarının içinde hakikaten kanun mevzuu ol-
nııyan hükümler vardır. Fakat vesikanın fo
toğraflı olmasını emreden bir hükmün kanunda 
yeralması gayet tabiidir. Eğer vesaik beheme
hal fotoğraflı olacaksa. 

Müşkülâttan bahsedildi. Bu vesikaların mü
kelleflerden fotoğraflı olarak aranması müşkülâtı 
mucip olabilir. Komisyon âzası vesik&da fotoğ
rafa lüzum yoktur dediler. Faik Kurdoğlu ar
kadaşımızın dediği gibi, medeni bir kanun ya
parken her türlü hatalara, suiistimallere ve di-
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ger mahzurlara mâni olmak için, bugünkü mede
ni vasıtalardan istifade etmemiz lâzımdır. 

Komisyon lüzum olmadığı hakkında noktai 
nazarını beyan etsin, mütalâalarını bildirsin. 
Yüksek Heyet bu iki noktai nazarı öğrenmiş ola
rak kararını versin. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa)— Efendim; muvafa
kat etmediğimizin sebebini daha evvel arzetmiş-
tinı. Binaenaleyh mücerret muvafakat etmiyo
ruz demekle kalmadım. Tekrar edeyim komisyon 
üyelerinin bir kısmı köyden seçilecektir. Köyde, 
hattâ birçok ilçelerimizde fotoğrafçı yoktur. Ka
nuna âmir bir hüküm koyarsak nasıl tatbik ede
riz? Meselâ Tahrir Komisyonlarına köyden 
bir âza seçilir, gelir. Vesikasında fotoğraf yok 
diye kabul olunmasın mı? Nüfus tezkerelerin
de de fotoğraf olması lâzımgelir biz tatbikatta 
nüfus hüviyet cüzdanında fotoğraf yoktur diye 
kabul etmiyor muyuz? Bunlar kanun mevzuu 
olmaktan ziyade tatbikatta nazara alınacak şey
lerdir, tatbikat bunları halledecektir. Onun 
için âmir hüküm olarak mutlaka buraya bir 
mecburiyet koymanın mânası olmadığı kanaa
tindeyim. (Kâfi sesleri). 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Arzoluııan sebeplere binaen «fotoğraflı» ke

limesinin ilâvesini teklif ederim. 
Manisa Milletvekili 

Feyzullah Uslu 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmedi. 
(Anlaşılmadı, edildi sesleri). îştibah hâsıl oldu 
ise tekrar reye koyayım. 

Önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

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

Üyelerin seçilmesi 
YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Tahrir Ko

misyonlarının üyeleri aşağıdaki şekilde seçilir : 
1. Üyelerden biri tahriri yapılacak ilçenin 

bağlı bulunduğu il genel meclisince genel mec
lis üyeleri dışında ilce halkından seçilir. 

57 nci maddede yazılı sebeplerle yapılacak 
tahrirlerde, il genel meclisi toplantı halinde de
ğilse, bu üyenin aynı suretle il daimî encüme-
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hince seçilmesi caizdir. 

2. Belediye sınırları içindeki yerlerin tah
riri için ikinci üyeyi belediye meclisleri kendi 
üyeleri veya diğer hemşerileri arasından seçer; 

3. Köylerde yapılan tahrirlerde köy ihti
yar meclisi tarafından kendi üyesi arasından 
veya köy halkından seçilecek bir zat ikinci üye 
olarak Tahrir Komisyonuna girer. 

Tahrir Komisyonlarına girecek üyeler sayı
sınca ayrıca ve aynı usul dairesinde yedek üye 
de seçilir. 

i l genel meclisleri ile belediye meclisleri asıl 
ve yedek üyeleri genel tahrir kararının ilânın
dan itibaren en geç bir ay içinde seçmeye ve 
bunların adlarını en büyük mülkiye memuruna 
bildirmeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
AHMET FAİK ABASIYANIK (Kocaeli) — 

Belediye meclisi hali içtimada değilse, bu işe 
belediye daimî encümeni bakacak mı? îl Genel 
Meclisinden mi koymalıdır? 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efen
dim, bu madde, daha evvelki madde mucibince 
kurulan üçer kişilik tahrir komisyonları üyele
rinin ne suretle seçileceğini gösteriyor. Bu üye
lerden biri ilçenin bağlı bulunduğu İl Genel 
Meclisince, İl Genel Meclisi toplantı halinde de
ğilse il daimî encümenince seçilecektin Diğer 
üye ise, tahriri yapılacak yer belediye sınırları 
içinde ise belediye meclisince köy sınırları için
de ise köy ihtiyar meclisince seçilecektir. Bele
diye meclisleri her zaman toplanabileceğine gö
re burada belediye encümenlerinin üye seçme
sini komisyon kabul etmemiştir. Bu itibarla.. 
(Gürültüler) 

AHMET FAİK ABASIYANIK (Kocaeli) — 
Belediye encümeni senede üç defa toplanır, il Ge
nel Meclisi daimî üyeleri vardır. Belediye meclisi 
toplu olmadığı zaman onun bu vazifesini bele
diye encümeni yapar diyelim. (Doğru sesleri.) 

KÂMlL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Bir 
teklifiniz varsa Yüksek Meclis takdir eder ben 
komisyonun vardığı sonucu arzediyorum. 

AHMED VEZİROĞLIT (Afyon Karahisar) 
— Esbabı mucibesinde komisyona salâhiyet ve
rilmiştir. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim, 
yine bu maddenin komisyonda müzakeresi sıra
sında hatırımda kaldığına göre durum şöyley
di: 

). 1949 0 : 2 
Komisyonda bu madde müzakere eilirken il 

Meclisleri toplantı halinde olmadığı zaman... 
BAŞKAN — Komisyon adına mı konuşuyor

sunuz? 
HÜSEYİN ULUSOY .Devamla) — Şahsan. 
il Meclisleri toplantı halinde olmadığı za

man daimî encümen onun vazifesini yapar. Ko
misyon bunu kabul etti; fakat Belediye Meclis
lerinin toplantı halinde olmadığı zaman onun 
yerine belediye encümenlerinin böyle iki üye 
seçmesini komisyon kabul etmedi. Dedi ki, bu 
ehemmiyetlidir ve umuma taallûku olan bir 
mevzudur; binaenaleyh icabederse belediye mec
lisi de toplansın, seçsin diye bir karara varmış
tı. (Olmaz olmaz sesleri) 

ISMAlL SABUNCU (Giresun) — Efendim, 
bendenizin bildiğim; bugüne kadar tatbikat, 
bunların toplantı senelerinin başında ilk yap
tıkları içtimalarda bu gibi o meclisin seçmesi 
lâzımgelen üyeleri ve yedeklerini seçerler. Ni
tekim Ticaret Odalarının dahi bu gibi vazife
leri vardır, ihtilâfları halletmek için bu gibi se
çimler yaparlar. Burada da öyledir. Yani işin 
yürüyen bir tarafı vardır, açık değildir. Gerek 
Belediye Meclisleri gerek meclisi umumiler 
kendilerine mevdu bu gibi vazifeler varsıa bun
lar ilk toplantılarında bu seçimleri yaparlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMlL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, halen 
mer'i kanunda belediye encümenlerine bu yetki 
verilmiş olduğu halde, komisyon bunu kabul etme
di. Zaten bu madde genel tahrirde nazarı itiba-
bara alınması lâzımgelen bir maddedir. Genel tah
rir ise 10 senede bir yapılacak bir tahrirdir. Be
lediye meclisleri toplanır bunları seçer, imkân 
vardır. 

Bilmiyorum, daha fazla izaha lüzum var mı?. 
(Kâfi kâfi sesleri) 

BAŞKAN — Başka mütalâa yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil* 
mistir. 

Yetki 
YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Tahrir Ko

misyonları. : 
1. iradı veya kıymeti tahmin edilecek bina

ları ve araziyi gezebilirler; 
2. Mükelleflerden ve kiracılardan gayriinen-

I külün genel durumu, kullanış tarzij kira veya 
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hasılat miktarı ve tahmine yanyacak sair lü
zumlu malûmatı istiyebilirler; 

3. Lüzumlu gördükleri malûmatı, muhtar ve 
ihtiyar meclisleri, ticaret ve ziraat odaları, be
lediyeler ve noterler gibi resmî veya yarı resmî 
teşekküllerle hususi teşekküller ve şahıslardan 
istiyebilirler. 

Şu kadar ki, binaların gezilmesi sırasında ko
misyon başkan ve üyeleri ev halkının rahatsız 
edilmemesine dikkat etmeye mecburdurlar. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Arkadaş
larım, bu maddenin bir numaralı bendinde, gay
rimenkulun görülebileceği zikredilmektedir. Bunu 
mutlak olarak bilmiyorum ama, tatbikatta çıka
cak pürüzlerini önlemek için «mesai saati za
manında» diye bir ibare ilâvesinde fayda var 
mıdır?.. Buna komisyon birşey demezse ne âlâ ak
si takdirde bir önerge Vereceğim. Gtece de herkesi 
rahatsız etmesinler. Mesai saatinde gezebilirler 
diyelim. Usulde de buna dair hüküm vardır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZÖÜSÜ KÂMÎL 
OOŞKUNOĞLU (Manisa) — Burada mesai sa
ati ik> bağlı kalmak işin hususiyetine ve mahiye
tine uygun düşmez. Geceleyin yapılsın bunu da 
pek doğru bulmuyoruz, fakat güneş batmcaya 
kadar veyahut da pazar günleri gezebilsinler. 
Onun için güneş batmcaya kadar dersek bu da 
maksadı temin eder. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Ev sahi
bi eve koymam ders» ne olacak?'. 

KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Bu
nun ayrı maddesi aşağıda gelecektir. 

BAŞKAN — Faik Kurdoğlu. 
FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Arkadaş

lar, bu tatbikat sahnelerine ait olarak muhte
lif sene ve muhtelif vesilelerle her birimizin 
gördüğünü zorluk veya kolaylıkları bir saniye 
için komisyonun da hâtırasında yaşatarak ri-
ea ettiğimizi kabul etmeleridir. Kahvede otu
rup güneş battıktan sonra, teravi namazından 
çıktıktan sonra gidebilirler mi? Biz Medeni 
bir kanun yapıyoruz, medeni icaplara uymalı. 
Nihayet aşağılarda saati mesai esasını kabul 
eden madde de var. Bu husus yalnız komisyo
nu değil mükellefleri de alâkadar edecektir. 
Nihayet idari kaza mahiyetinde bir şey yapa
caklardır. Bu adam gece yarılarına kadar her 
hangi bir anda, bunların arzusuna hizmet için 
amade olsun? Mesai saati yalnız Devlet memu
riyeti için değil her medeni insan için bir za-
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rurettir. Onun için lütfedip bunu kabul etme
lerini rica ederim. 

Bidayette de söylediğim gibi her şeyi mâ
kul cevaptan zerre almaksızın reddetmek ha
kikaten insanı teessüre sevkediyor. Bütün bun
ları kanunun iyi olması ,halkm sevmesi ve 
anlaması ve iyi tatbik edilmesi için yapıyoruz. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Efen
dim, benim endişem, mükellefin gece lüzum
suz yere rahatsız edilmemesini sağlamak için 
bir hüküm koymaktır. Mesai saatinden saat 
5 ten sonra tebliğ yapılmıyacağı mânası çıka
bilir. Fakat arkadaşımın dediği gibi güneş ba-
tmcıya kadar, denmesi daha iyi olur. 

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

SAHİR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Sa
bahleyin sabah namazında mı gitsin? 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Arka
daşlarım, bu kısma taallûk eden, Ana Kanunu
muzda bir madde vardır, hatırlıyamadım, arat
tım maalesef bulduramadım. Arzu buyurulur-
sa komisyon bu maddeyi geriye alsın, o kanu
nu bulalım tetkik edelim daha iyi olur, haki
katen sabah namazında da adamın evine gidi
lebilir. 

G, KOM. Bş. MÜNİR BİRSEL (İzmir) — 
Efendim mahkemelerin ekspertiz keşifler için 
tebligat gündüz esnasında yapılır. Bu da gü
nün doğmasında batmasına kadar devam eder. 
Ama bir memur köye gitmiştir. Bunun mesai
sini beşte kesmesi muvafık mıdır ? Gündüzün de-
vamınca mesaisine devam etmesi fena mıdır? 
İşini gece de yapsın bunu da istediğimiz yok
tur. Ama günün doğmasından batmasına ka-
vazifesini yapmasında ameli fayda vardır. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Geceler müstes
nadır dersek mesele kalmaz. 

BAŞKAN — Bu muamele güneş doğduktan 
batıncıya kadar devam eder denilse? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — Geceler müstesna deni
lebilir, günün doğmasından batmasına kadar 
denilebilir, 

SAHlR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — 
Muhterem arkadaşlar; yaşadığımız asırda ev-
kat güneşle tâyin edilmiyor. Mesai saatleri 
malûmdur, şu saatten şu saate diye tâyin et
mek mümkündür. Tasavvur edin, Ankara'da 
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bir tahrir yapılacak, güneş altıya çeyrek kala 
doğuyor, bu sırada tahrir heyeti gelecektir. 
Hangi ev tahammül eder buna? Köyler mevzu-
ubahsediliyor. 

Eğer Tahrir Komisyonu arazi ve binaları 
müştereken tahrir edecekse mesai saati zarfın
daki zamanının bir kısmını araziden ayırıp 
eve tahsis edebilir. Girilecek evin bir sabah ve 
akşam hali vardır. Onun için mesai saatiyle mu
kayyet olmasında medeni bakımdan da fayda 
vardır. Arama değil ki, Ceza Usulü Muhakeme
leri Kanunundaki gün doğuşundan, gün batı
şına kadar diye koyalım. Nihayet bir vergi 
takdiri muamelesidir. Ne diye vatandaşı rahat
sız edelim? Mesai saatine maksur olmasında 
fayda vardır. Komisyonun da buna iştirakini 
rica ederim. I 

GEÇİCİ KMÎSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Biz işin bitimine 
göre burada hesap ettik. Filhakika arkadaşım 
Sahir Kurutluoğlu'nun söylediği gibi sabah
leyin çok,, erken başlamak da bir meseledir. Bu 
itibarla tensip ederseniz; sabahleyin iş saatin
den güneşin batmasına kadar diyelim. Ta
mamen mesai saatinde denmesinde mahzur gö
rüyoruz. Memurdur, evinde yoktur, tatil saat
lerinde, hattâ tatil günlerinde çalışmak icabe-
decektir. Bu itibarla sabahleyin iş saatinde gü
neşin batmasına kadar denmesinde fayda vardır. 

BAŞKAN — Başka bir teklif yok. Komisyon 
ne diyor? 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — 
önerge veriyorum. 

Dr. SAtM ALİ DİLEMRE (Rize) — Arka
daşlar, bu önerge geledursun. Fakat bu arka
daşımın dediği gibi, bir taharri, bir baskın fa
lan değildir. Bir anlaşma var burada. Yarın 
geleceğim, ne vakit geleceksin? Çok erken gel
sem olur mu? Olur, yahut olmaz diye bir anlaşma 
olacaktır. Binaenaleyh bu anlaşmaya göre za
man serbest bırakılmalıdır. Bu iş, sabahtan ak
şama kadar, güneş batmcıya kadar olmalıdır. 

VEDAD DİCLELİ (Diyarbakır) — Efen
dim; zahiren küçük bir "mesele üzerinde imişiz 
gibi bir intiba var. 

Vergi vermek, vatandaş için hiçbir zaman hoş, 
birşey değildir. Bir de bunun, ihzari mahiyette 
olan şekilleriyle vatandaşın rahatsız edilmesi, 
onlar için memnuniyetle karşılanacak bir vaziyet 

.1949 0 : 2 
değildir. Medeni memleketlerde artık, vaktin tâ
yini için güneşin kaç mızrak boyu yükseldiğini 
hesap etmeye lüzum yoktur. Saat icat edilmiştir. 
Vakitler onunla tâyin edilmektedir. 

Sonra bu işin bir de malî cephesi vardır. Bü
tün bu tahrir komisyonları memurları fahri ola
rak mı çalışacaklardır ? Hayır, ücret alacaklar
dır zannederim. Şu hale göre mesai saati haricin
de çalışırlarsa ek bir ödenek alacaklardır, bir 
fazla mesai ücreti alacaklardır. Buna ne lüzum 
vardır ? Bu millet, mütemadiyen gündüz istira
hat eden veya yavaş çalışan ve geceleri çalışan-
lara^ mesai fazlası para mı verecektir ? 

Binaenaleyh bendeniz vicdanlı bir memurun, 
vatandaşlarını mutazarrır etmeden, mesai saat
leri içinde vazifesini yapabileceği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
73 ncü maddenin son fıkrasına « mesai saati 

zarfında •» kaydının eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Kırşehir Milletvekili 
Sahir Kurutluoğlu 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 

Bu kaydın, maddenin son fıkrasının sonuna 
eklenmesi şartiyle... 

KÂMİL OOŞKUNOĞLU (Manisa) — Müsa
ade buyurun. Maddeyi Komisyona istiyoruş. 

BAŞKAN — Bu isteğinize uyarak, tetkikat 
yapmak üzere madde ile önergeyi komisyona ve
riyorum. 

Üçüncü Bölüm 
Tadilât Komisyonları 

Görev ve kuruluş 
YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Gerek 

binalarda, gerek arazide tadilât üçer-kişilik « Ta
dilât Komisyonları» tarafından yapılır. 

Bu komisyonlar, mahallin en büyük ^mülkiye 
memurunun vergi dairesi âmiri olmıyan varidat 
memurları arasından seçeceği bir başkan ile iki 
üyeden kurulur. 

Lüzum görülen yerlerde birden fazla Tadilât 
Komisyonu kurulması caizdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edihniftir. 
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Üyelerin seçilmesi 

YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Tadilât Ko
misyonuna girecek üyeler aşağıdaki şekilde se
çilir : 

1. Belediye sınırları içinde bulunan yerler 
için : Üyelerden biri belediye meclisince kendi 
üyeleri arasından veya hariçten, diğeri bina veya 
arazinin bulunduğu mahallenin ihtiyar meclisi 
taraf ından* seçilir; 

2. Köylerde ihtiyar meclisince birisi ihtiyar 
meclisi üyeleri arasından, diğeri köy halkı ara
sından seçilecek iki kişi. 

Belediyeler, mahalle ve köy ihtiyar meclisleri, 
mahallin en büyük mülkiye memurunun yapa
cağı tebliğden itibaren en geç bir ay içinde Ta
dilât Komisyonuna girecek asli üyelerle yedek 
üyeleri seçmeye ve bunların adlarını en büyük 
mülkiye memuruna bildirmeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yetki 
YETMİŞ ALTINCI MADDE — Tahrir 

Komisyonlarının haiz olduğu yetkileri Tadilât 
Komisyonları da haizdirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Kaibul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edildi. 

Dördüncü Bölüm 
Müşterek hükümler 

Komisyonlara seçilecek üyelerde aranacak 
vasıflar 

YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Takdir, 
Tahrir ve Tadilât Komisyonlarına, memurların 
dışında, seçilecek 'kimselerde aşağıdaki vasıflar 

aranır: 
1. İyi aihlâk sahibi olmak ve ikamet ettiği 

veya iş gördüğü muhitin emniyet ve itimadını 
kazanmış bulunmak; 

2. Kamu hizmetlerinden memnu olmamak 
ve medeni haklardan ıskat edilmiş bulunma
mak; 

3. Ağır hapis cezasına veya şeref ve hay
siyeti muhil bir suçtan dolayı hapis cezasına 
mahkûm edilmiş olmamak; 

4. Vergi kaçakçılığından dolayı cezalan
dırılmış olmamak; 

5. Takdir komisyonlarına seçileceklerde ay-

. 1949 Ö : 2 
I rica 30 yaşını bitirmiş olmak; 

6. Tahrir ve Tadilât komisyonlarına seçile
ceklerde ayrıca mensup olduğu şehir veya kasa
banın iktisadi şartlarına ve emlâk işlerinde vu
kufu olmak ve yirmi beş yaşını bitirmiş bulun
mak ; 

7. Arazi tahrirlerinde ayrıca çiftçi olmak. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edildi. 

Yemin 
I YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Bu kı

sımda yazılı komisyonlara seçilen başkan ve 
üyeler şehir ve kasabalarda idare heyeti, köy
lerde ihtiyar meclisi huzurunda aşağıda yazılı 
şekilde yemin ederler : 

«Komisyonda çalıştığım süre zarfında tam 
mânasiyle vicdan ve kanaatim icaplarına tâbi 
kalacağıma; hiçbir sebep ve tesir altında ada
letten ve doğruluktan ayrılmıyacağıma, gerek 
Devlet gerek mükellef haklarını bir tutacağı
ma, takdir ve tahminlerde her hangi bir tarafa 
temayül suretiyle vazifemi kötüye kullanmıya-
eağıına namusum üzerine yemin ederim». 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Efendim, 
yeminde «çalıştığım süre zarfında» denilmekte
dir. Hepsi müstakbel siygasiyle olduğuna göre, 
zannederim bu «çalışacağım» olacak; matfoaa 
hatası olsa gerek. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMÎL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Olur. Bizce o şek
le konmasında mahzur yoktur. 

HULKİ KARAGÜLLE (Konya) — Müsaa
de ederseniz bir şey soracağım : 

Bu yemini hangi makam teklif edecek? 
(Ve nerede sesleri). 
BAŞKAN — Komisyon? Bu yemini hangi 

makam ve nerede yaptıracak? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KÂMİL 

COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, yeminin 
nerede yapılacağını maddenin birinci fıkrası 
hallediyor. «Bu kısımda yazılı komisyonlara se
çilen başkan ve üyeler şehir ve kasabalarda ida
re heyeti, köylerde ihtiyar meclisi huzurunda» 
yemin edeceklerdir. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Anyasada 
«söz veririm» tâbiri kullanılıyor. Burada da 
«söz veririm» dersek olmaz mı? 
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GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 

COŞKUNOĞLU (Manisa) — Hukuk Usulü 
Muhakemelerinde de yemin ediyorum şeklinde
dir ve yemin ederim tâbiri vardır. Mamafih 
Yüksek Meclis nasıl takdir ederse o şekilde 
-olur. Bizim maksadımız yemin ettirmektir. Şek
lin tâyini sizin takdirinize bağlıdır. 

NAFÎZ ERGİN (Sivas) - Efendim, bende
niz Komisyondan bir şey öğrenmek istiyorum. 

Çalıştığı müddetçe doğru hareket edeceğine 
yemin verdiriyoruz, çalışmadığı müddetçe eğ
rimi hareket edecektir? Bir vazife alıyor, ye
min mutlaktır. Komisyonda çalıştığı müddet
çe doğru hareket edecek, Komisyondan herhan-
gi bir suretle ayrılırsa eğri hareket edebilecek-
midir? 

RAÎF KARADENİZ (Trabzon) — O kendi
sine aittir. 

GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, şahitten 
olsun, üyelerden veya başkalarından olsun biz 
bütün hayatının hesabını sorup ona göre ye
min ettirecek değiliz, yalnız çalışacağı iş hak
kında yemin veriyoruz. Bir şahit mahkemeye 
geldiği zaman da sorulacak şeylere doğru ce
vap vereceğine dair yemin ettiği gibi, burada 
da çalıştığı iş için yemin veriyoruz. 

NAZlF ERGÎN (Sivas) — Müddetle tak-
yidediyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMlL 
COŞKNOĞLU (Manisa) — Müddetle takyit 
etmiyoruz, iş veriyoruz. 

BAŞKAN — Bir teklif yoktur, yalnız (ça
lıştığını) kelimesi (Çalıştığım) oluyor. Madde
yi bu şekilde oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Nisap 
YETMİŞ DOKUZUNUN MADDE — Bu 

kısımda yazılı komisyonlar tam mürettepleri ile 
toplanır ve mutlak ekseriyetle karar verir. 

Reylerin eşitliği halinde başkanın bulunduğu 
taraf tercih olunur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, evvelce 
komisyonlar çoğunlukla toplanabilirdi. Halbu
ki hükümle komisyonların tam mürettepleri 
ile toplanması ve mutlak ekseriyetle karar ver
mesi esası konmuştur. Bu sebeplerle evvelce baş
kanın bulunduğu taraf ekseriyeti teşkil etsin 
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diye 79 ncu maddenin son fıkrası hükmü kon
muştur) . Şimdi birinci fıkraya göre buna lüzum 
kalmamıştır. Komisyonlar mutlak olarak tam 
mürettepleri ile toplanacaktır. Sayıları tek ol
duğuna göre rey eşitliği olamaz. Binaenaleyh, 
son fıkranın kaldırılmasını teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ikinci fıkranın kal
dırılmasını teklif ediyor. Yüksek Heyetiniz bu
nu muvafık görüyor mu? (Muvafık sesleri). 

Maddeyi o şekilde, yani ikinci fıkra kalkmış 
olarak oya arzediyorum, kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Devam 
SEKSENİNCİ MADDE — Komisyon toplan

tılarında herhangi bir sebeple olursa olsun bu-
lunamıyacağı anlaşılan üyenin yerine yedek 
üye davet olunur. 

Müntahap üyelerden, mücbir bir sebebe da
yanmaksızın, üç mütaakıp toplantıya gelmi-
yenler istifa etmiş sayılarak yerlerine yedek 
üye asıl üye olarak getirilir. 

Mücbir sebep veya mezuniyetle devam ede-
miyecek olan asli üyeye yedek üye vekâlet eder. 

Tahrir Komisyonunun başkanı hastalık gibi 
mücbir bir sebeple veya mezuniyetle görevine 
devanı edemiyecek olursa, il genel meclisince 
seçilen üye başkana vekâlet eder. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Buradaki ge
tirir kelimesini, gelir olarak ifade etsek daha 
doğru olmaz mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMlL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Gelir dersek, ken
diliğinden gelir mânasına olur. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Yedek üye
ler de yemine tâbi midir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMÎL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Evet tâbidir. 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Peki efen
dim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
AHMET FAtK ABASIYANIK (Kocaeli) — 

Başkan hasta olursa veyahut mücbir sebeple 
gelmezse, genel meclisten seçilen üye başkana 
vekâlet eder. Başkan yoksa genel meclisten 
gelen âza başkan olacaktır, ihtiyar heyetinden 
gelen iki kişi nasıl toplanacaktır? (Yedek aza
lar sesleri). Yedek nereden alınacaktır? Sarahat 
yoktur. Lütfen izah etsinler? 
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Jî USLU (Manisa). — Şimdi | 

. maddenin birinci fıkrası komisyon 
rında herhangi sebeple olursa olsun 

ayacağı anlaşılan üyenin yerine yedek 
,c, olunur. Çok mutlak bir ibare bir en-

*şe uyandırıyor. Herhangi sebeple olursa'ol
sun bulunmıyacagı anlaşılan b*r başkan vardır 
ki, kafasını yorar. Bir üye vardır ki, ekarte 
edilir. Yedek bir üye çağırılır. Binaenaleyh 
her ne sebeple olursa olsun bulunmıyacagı anla
şılan adam, hasta değil mazeretli midir, değil 
midir, bundan maksat ne bu gibi kötülüklere 
meydan vermemek istenilen üyenin toplantıda 
bulundurulmasını keyfi olarak temin kudretin
den alâkalıyı menetmek lâzımdır. Bu hususta 
lütfen izahat versinler. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL | 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, bir kere 
toplantıya üst üste üç defa gelmiyen üyenin 
yerine yenisi seçilir. Bunda ihtilâf yoktur. Bir de 
her ne sebepten olursa olsun toplantıya gelme
mek mevzuubahis olur meselâ bir üye askere 
gitmiştir. Şimdi burada üç toplantı yapalım bu 
üyeyi üç toplantıya çağıralım gelmedi diye gös
terelim de ondan sonra çıkaralım demektense 
askere gittiği malûm olan bu üyenin gelmiye-
ceğini kabul etmek lâzımdır, ölüm hali de böy
ledir. Bu gibi durumları komisyonun takdirine 
bırakmanın daha uygun olacağı mütalâasında-
yım. 

Başkan hasta olursa. Ona diğer bir üye ve
kâlet edecek ve bu takdirde yedekten birini 
çağırmak lâzımgelecektir. ki, komisyon üyesi 
sayısını mürettep sayıya doldursunlar. Çünkü, 
kabul buyurduğunuz 79 neu madde ile komisyo
nun tam mürettep üye sayısı ile toplanması 
mecburidir. Başkanın hasta olması veya üye
den birisinin gelmemesi halinde yedekten bir 
üye çağıracaklardır. 

AHMET FAlK ABASIYANIK (Kocaeli) — 
Hangisinin yedeği olacaktır bu. Burada buna 
ait bir kayıt yok... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Açılan yer hangi
sinden ise onun yedeğinden çağırılacaktır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi kabul edenler.... Etmiyenler.... Kabul edil
miştir. i 
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Görev süresi 

SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Tahrir ko
misyonları başkan ve üyelerinin görevleri genel 
tahrir bitinciye kadar devam eder. 

Takdir ve Tadilât komisyonlarına seçilenle
rin süresi 3 yıldır; süresi dolanların yeniden 
seçilmesi caizdir 

BAŞKAN — Söz yoktur. Kabul edenler... Et
miyenler.... Kabul edilmiştir. 

Ücretler 
SEKSEN İKİNCİ MADDE — Takdir, Tahrir 

ve Tadilât komisyonlarının seçilen üyelerine 
komisyondaki görevleri dolayısiyle yapılacak 
ödemelerin miktarı, mahallî defterdarlıkça tek
lif ve Maliye Bakanlığı tarafından tâyin olu
nur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler.... Etmiyenler.... Madde kabul olunmuştur. 

Beşinci kısım 
Tebliğler 

Birinci bölüm 
Tebliğ esasları ve muhataplar 

Tebliğ esasları 
SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Tahakkuk 

fişinden gayrı, vergilendirme ile ilgili olup hü
küm ifade eden bilûmum vesikalar ve yazılar 
adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere pos
ta vasıtasiyle ilmühaberli taahhütlü olarak, ad
resleri bilinmiyenlere ilân yolu ile tebliğ edilir. 

Şu kadarki, ilgilinin kabul etmesi şartiyle, 
tebliğin ilgili daire veya komisyonda yapılması 
caizdir. 

FAÎKKURDOĞLU (Manisa) — Burada teb
liğ mevzuubahis olduğuna göre postaya veril
mesi midir, yoksa makbuzun imza ve iadesi 
midir 1 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Bu hususa ait hü
kümler aşağıda gelecektir. 

BAŞKAN — Efendim, deminki bir sorunuz 
vardı, bu madde isteğinizi cevaplandırdı mı? 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) — 
Evet efendim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tebliğ yapılacak kimseler 
SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE - Tebliğ 
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mükelleflere bunların kanuni temsilcilerine, vekil
lerine veya vergi suçlularına yapılır. 

Tüzel kişilere yapılacak tebliğ, bunların baş
kan, müdür veya kanuni temsilcilerine yapılır. 
Tüzel kişilerin mütaaddit müdür veya temsilcisi 
varsa tebliğin bunlardan birine yapılması caizdir. 

ÎBRAHÎM REFlK SOYER (Niğde) —Mükel
lef desek olmaz mı?. 

(Suçlu ne demektir sesleri) * 
FBRUDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Vergi cezalısı desek. 
G. Kr S. KAMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) 

— Vergi cezası da mevzuubahsolduğu için «ver
gi suçlusu» dedik. Bundan maksadımız şudur. 
Mükelleflerden başka bir de suçlulara yapılacak 
tebligat vardır. Yalnız vergi cezalısı olmaz. Baş
ka suretle meselâ kaçakçılıktan suçlu bulunanlar
da olur. Onlara yapılacak tebliği ifade için 
böyle ifade ettik. Zaten onlardan da 
vergi cezası alınır. İsterseniz vergi sanık
larından diyelim.. (Olmaz sesleri) cezası henüz 
verilmemiş.. 

GEÇÎCÎ K. BAŞKANI MÜNlR BİRSEL 
(İzmir) — Vergi, cezası kesilenlere deriz. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — O halde ko
misyon sözcüsü ne buyurur. Mükellef için yok. 
Fakat temsilcisi için bizzat kendisine tebliği şart 
koşuyor. Mükelleflere ve vergi cezası kesilmiş 
olanlara demek lâzımdır. Değil diyorsa, ki mü
kellef değildir dedi. Bunun avakibi hukukiyesi 
olacak, çünkü kanuna göre mükelleftir zannedi
yorum. Mükellefler veya vergi cezası kesilenler 
densin. 

G. K. S. KAMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) 
— Cezalı olduğu için bir defa daha tebliği uy
gun gördük. Yüksek Meclis değiştirin derse, is
tediği şekilde olur. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Ukubatta nihabet 
caiz değildir. 

G. K. ADINA EMİN HALİM ERGUN (An
kara) — İlerde görüleceği üzere, vergi suçları 
diye yeni bir müessese kabul etmiş bulunuyoruz, 
bu kanunda. Şimdi her zaman vergi mükellefi 
vergi suçlusu değildir. Bazan buna fiilen iştirak 
eden, vergi mükellefiyetiyle alâkası olmadan mü
kellefin vergi kaçakçılığı fiiline iştirak eden, fer'-
an zimethal olan buna mümasil vaziyetlerde da
hi vergi suçluluğu doğabilecek hâdiseler olacak
tır. İlerde hükümler geldiği zaman manzuru âli
niz olacaktır. 

Bu itibarla daima, mükellefi vergi cezasiyle 
sorumlu görmek gibi yanlış bir telâkkiye mâruz 
kalmamak için keyfiyeti tavzihan arzediyorum; 
burada (suçlu) tâbiri yerine komisyonun kabul 
ettiği (vergi cezası kesilenler) veyahut (vergi ce
zası sorumluları) şeklinde ifadesi maksadı temin 
eder. Müsaade buyurursanız bu iki şekilden biri 
olsun. 

BAŞKAN — (Ve*gi cezası sorumluları) şekli, 
bu hususta söz söyliyen arkadaşları tatmin edi
yor mu1. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — «Vergi cezası ke
silenlere» yi komisyon daha muvafık görüyor. 

BAŞKAN — (Vergi cezası kesilenlere) şek
linde değiştirmek suretiyle maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Madde 
bu tashih üzere kabul edildi, 

Veli, vasi ve kayyumlara tebliğ 
SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Mükellef 

yerine geçen veli, vasi veya kayyum gibi ver
gi sorumlusu birden fazla olursa, tebliğ bun
lardan yalnız birine yapılabilir. 

Şayet tebliğin mevzuu olan işe ayrı bir va
si veya kayyum bakmakta ise, tebliğ bunlara 
yapılır. 

ESAT TEKELİ (Urfa) — Efendim; mad
dede (kayyum) denmiştir. Bunun doğrusu 
(kayyım) dar- Malûmu âliniz (kayyum) sıfatı 
ilâhiyedendir. (Kayyım) şeklinde değiştiril
mesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Madeyi o şekilde tashih ederiz. 
Maddeyi bu suretle oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Vasıtalı tebliğ 
SEKSEN ALTINCI MADDE — Kara, de

niz ve hava eratına yapılacak tebliğler kıta ko
mutanı veya müessese âmiri gibi en yakın ma-
fevka yapılır. 

Ticaret gemilerinin tayfa ve müstahdemle
rine yapılacak tebliğler o geminin süvarisine 
ve süvari bulunmadığı takdirde nöbette bulu
nan en büyük âmire yapılır. 

Okul, hastane, ceza evi gibi genel müesse
selerde bulunanlara yapılacak tebliğler bu mü
esseseleri idare edenlere yapılır. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Efen
dim; Deniz Ticaret Kanununda (süvari) yeri-
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ne (kaptan) denmiştir. Binaenaleyh burada da 
(kaptan) demek lâzımdır. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Efendim, 
bu «Kaptan» kelimesinden sonra acaba «Vası
tasiyle yapılır» denmesi doğru olmaz mı? Yani 
âmiri vasıtasiyle yapılır kaptan vasıtasiyle ya
pılır demek vergi hukuku bakımından doğru 
değil midir? Çünkü kıta kumandanına yapılan 
tebliğ mükellefe tebliğ edilmiş gibi olmaz. Mü
kellefe tebliğinde daha çok emniyet vardır, bi
naenaleyh komisyon da iştirak ederse «Vasıta
siyle» kelimesinin ilâvesini teklif ediyorum. 
Bunun esbabı mucibesini de arzetmiş bulunu
yorum. 

SÖZCÜ KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) 
— Efendim, bu madde Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununda bulunan hükmün aynıdır. 

Bir tebliğ memuru bir kıta dâhiline gide
cek, askeri bulacak veya bulamıyacak, tebliğ 
varakasını kıta komutanına verecektir ve teb
liğ yapmış sayılacaktır. Bu itibarla onun vası
tasiyle demeye lüzum yoktur. 

RECAÎ GÜRELİ (Tokad) — Âmir mükelle
fe tebliğ etmezse mükellefin durumu ne olacak
tır? Âmir aldı, tebliği dolaba attı, mükellefe 
tebliğ etmedi. Mükellefin durumu ne olacaktır? 
Âmire de bir şey yapmalıdır. 

KÂMÎL OOŞKUNOĞLU (Devamla) — Âmir
le tebligat yapılan şahıs arasındaki münase
bete bağlıdır-. Bununla beraber tebligatı alma
mış olanların tazminat ve mücbir sebep iddia 
etmeye hakları vardır. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Bundan 
sonraki maddede (vasıtasiyle) kelimesinin kul
lanılmış olduğunu görüyoruz. Daha yeni olan 
mevzuatımızda (vasıtasiyle) vardır. Kıta ko
mutanı ile tebliğ etmek demek onun nefere vâ
sıl olmuş olması demek değildir. Bu fıkraya va
tandaşların menfaati bakımından (vasıtasiyle) 
kelimesini, konsoloslara ait maddede olduğu 
gibi bu maddeye de eklenmesini rica ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMlL 
OOŞKUNOĞLU (Manisa) — Aşağıda beyan 
buyurdukları madde yabancı memleketlerde bu
lunanlara yapılacak tebliğ hakkındadır. Bu teb
liğ, konsoloslarca yapılır. Orada bulunan bir 
vatandaş konsolosun mahiyetinde midir? Konsolos 
tavassut edecek, tebligatı yapabilirse yapacak- ] 
tır, yapmıyacaksa iade olunacaktır. Yabancı | 
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I posta idaresini de tebliğe mecbur edemeyiz. Fa

kat kumandan öyle değildir. Bu bakımdan ara
da fark vardır. Binaenaleyh «vasıtasiyle» den
mesine burada lüzum yoktur, yerinde olmaz. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Hastanede
ki hasta öyle mi? Yapılan iş bir ölçüye dayan
mamaktadır. Mazbata muharriri bir ölçü versin. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
OOŞKUNOĞLU (Devamla) — Efendim, bende
nizin verdiğim ölçü bundan ibarettir. Başka bir 
ölçü biliyorlarsa arkadaşım, bunu teklif eder, 
Yüksek Meclis de takdir eder. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — «Va
sıtasiyle» olmak lâzımdır. Kaptana tebligat bir
çok mahzur çıkarır. Birçok itirazlara yol açar. 

BAŞKAN — Bir teklif yok. 
İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Ka

bul buyururlar zannederim. 
SEDAI) PEK (Kocaeli) — Maddeyi aynen 

reye koymak lâzımdır Reis Bey. 
BAŞKAN — önerge geliyor. 

Yüksek Başkanlığa 
(Vasıtasiyle tebliğim) arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
İbrahim Refik Soyer 

BAŞKAN — Maddede «âmirine» diye var
dır. «Amiri vasıtasiyle» diyerek «vasıtasiyle» 
kelimesinin ilâvesini teklif ediyor. Oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Edil
di. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — İkinci fıkraya 
da şâmildir. Okullar, hastaneler... 

BAŞKAN — Tekrar oya arzedeceğim, arka
daşlar arasında tereddüt hâsıl oldu. «vasıta
siyle» kelimesinin ilâvesini teklif eden önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
OOŞKUNOĞLU (Manisa) — Maddenin Komis
yona verilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Bu esasda tashih edilmek üzere 
maddeyi Komisyona veriyoruz, efendim. 

I Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ 
SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Yabancı 

| )«ir memlekette bulunanlara yapılacak tebliğ 
oradaki Türk konsolosu veya siyasi memuru va
sıtasiyle yapılır. 

Bu hükmün yabancı tâbiiyetteki kişilere uy-
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sulanması, o memleket mevzuatının buna aykırı 
olmamasına veya iki Devlet arasında müteka
biliyet esasına dayanan bir anlaşmanın bulun
masına bağlıdır. 

Yabancı bir memlekette resmî bir görev ile 
bulunan Türk memurlarına tebliğ, Dışişleri Ba
kanlığı vasıtasiyle yapılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? (Yok ses
leri). Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kamu idare ve müesseselerine tebliğ 
SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Kamu 

idare ve müesseselerine yapılacak tebliğ, bu ida
re ve müesseselerin en büyük âmirlerine veya 
bunların muavinlerine yapılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

İkinci Bölüm 
Posta ile tebliğ usulü 

Kapalı zarf esası 
SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Pos

ta ile tebliğde tebliğ edilecek vesika kapalı bir 
zarf içinde postaya verilir. Bunun için, şekilleri 
Maliye Bakanlığınca tesbit edilen özel zarflar 
kullanılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Bilinen adreslere tebliğ 
DOKSANINCI MADDE — Bilinen adrese 

gönderilen mektuplar Posta İdaresince muha
tabına teslim edildiği tarihte tebliğ edilmiş sa
yılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bilinen adresler 
DOKSAN BİRİNCİ MADDE - - Bu kanu

na göre bilinen adresler şunlardır : 
1. Mükellef tarafından işe başlamada bil

dirilen adresler; 
2. Adres değişikliğinde bildirilen adresler; 
:). İşi bırakmada bildirilen adresler; 
4. Vergi beyannamelerinde bildirilen ad

resler ; 
o. Yoklama fişinde tesbit edilen adresler; 
6. İtiraz ve temyiz dileklerinde ve eevapla-
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tında gösterilen adresler; 

7. Yetkili memurlar tarafından bir tuta
nakla tesbit edilen adresler (İlgilinin tutanakta 
imzası bulunmak şartiyle) ; 

8. Bina ve Arazi vergilerinde komisyonlar
ca tahrir varakalarında tesbit edilen adresler; 

Mektupların gönderilmesinde bu adreslerden 
tarih itibariyle tebligat yapacak makama en son 
olarak bildirilmiş veya bu makamca tesbit edil
miş olanı nazara alınır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tebliğ evrakının teslimi 
DOKSAN İKİNCİ MADDE — Tebliğ olu

nacak evrakı muhtevi zarf Posta İdaresince mu
hatabına verilir ve keyfiyet muhatap ile Posta 
memuru tarafından taahhüt ilmühaberine tarih 
ve imza konulmak suretiyle tesbit olunur. 

Muhatabın zarf üzerinde yazılı adresini de
ğiştirmesinden dolayı bulunamamış olması ha
linde Posta memuru durumu zarf üzerine ya
zar ve mektup Posta İdaresince derhal tebliği 

yaptıran daireye geri gönderilir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 
İlân yolu ile tebliğ usulü 

Tebliğin ilânla yapılacağı haller 
DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Aşağıda 

yazılı hallerde tebliğ ilân yolu ile yapılır : 
1. Muhatabın adresi hiç bilinmezse; 
2. Muhatabın bilinen adresi yanlış veya de

ğişmiş olur ve bu yüzden gönderilmiş olan mek
tup geri gelirse; 

'•i. Başkaca sebeplerden dolayı posta ile 
tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa; 

4. Yabancı memleketlerde bulunanlara teb
liğ yapılmasına imkân bulunmazsa. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul eclen-
U.r... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tebliğde ilân şekli 
DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — İlân 

aşağıda yazılı şekilde yapılır : 
1. İlân. o mahalde çıkan bir veya daha 

fazla gazetede neşrolunur. Oazete çıkmıyan 
yerlerde mutat vasıtalarla yapılır; 

2. İlân yazısı tebliğ yapan dairenin ilân 
koymava mahsus mahalline atfı lir ve bir sureti 
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mükellefin bilinen son adresinin bağlı olduğu i 
muhtarlığa gönderilir. 

3. İstanbul dışındaki yerlerde ilânen yapı
lan tebliğin konusu 5 000 lirayı aşan bir vergi
ye veya vergi cezasına taallûk ettiği takdirde, 
ilân ayrıca Ankara ve İstanbul'da çıkan birer 
gazetede neşredilir. 

Tebliğ olunacak evrakın örnekleri yabancı 
memlekette bulunan mükellefin bilinen adre
sine ayrıca posta ile gönderilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İlânın muhteviyatı 
DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — İlânlarda 

tebliğin taallûk ettiği vergiler gösterilmek sure
tiyle adları (Tüzel kişilerde unvanları) yazılı 
muhataplara aşağıdaki hususlar ihtar olunur : 

1. İlân tarihînden itibaren bir ay içinde ilâ- I 
m yapan makama bizzat müracaat etmeleri ve
yahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık ad
reslerini bildirmeleri; 

2. Kendilerine süre ile kayıtlı resmî tebliğ 
yapılacağı. I 

BAŞKAN — SÖz istiyen var mı ? 
FAİK KURDOĞLU (Manisa) Burada bizzat 

ve bilvekâle müracaat edemez mi? Ecnebi bir 
memlekette bulunabilir. Burada bilvekâle emir 
verir, müracaat edebilir. Onun için (bilvekâle) 
nin kabulünü rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Maıüsa) — Veya bilvekâle ke
limesinin ilâvesini kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Bu ilâve ile maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İlâmın neticeleri 
DOKSAN ALTINCI MADDE — İlan üze

rine bizzat müracaat edenlere yerinde, adres bil
direnlere ise posta ile tebliğ yapılır. 

Posta ile yapılan bu tebliğ hakkında da 90 
ncı madde hükmü cari olur. 

İlân tarihinden itibaren bir ay içinde ne ver
gi dairesine müracaat yapmış ve ne de adresini 
bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ 
yapılmış sayılır. 

' Gh TEHBİ KOCAGÜNEY (Niğde) — Bu
raya da (veya bilvekâle) ister. | 
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COŞKUNOĞLU (Manisa) — Bizzat kaldırır
sak mesele hallolur. 

SALAMON ADATO (istanbul) — Son fık-
I rada bir hata vardır. «Ne vergi dairesine müra-
[ caat yapmış ve ne de adresini bildirmemiş» de

niyor bunu «bildirmiş» şeklinde yapmak lâzım
dır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — «Bildirmiş» olması 
lâzımdır. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
I «Bilvekâle» kelimesinin buraya da konması lâ

zımdır. 
BAŞKAN — Komisyon, «Bizzat» ı çıkara

lım diyor. 
FERİDUN FtKRt DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Veya bilvekâleyi yukarıya koyduk, buraya da 
koymak lâzımdır. 

BAŞKAN — Yukarıya koyduğumuza göre 
tenazuru temin etmek için burada da «veya bil
vekâle» diyelim diyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
I BİRSEL (İzmir) — Buraya da koyalım. 

BAŞKAN — Bu şekilde bir ilâve ile mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 
Tebliğlere ait türlü hükümler 

Memur vasıtasiyle tebliğ 
DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Posta ile 

tebliğ yapılması müşkül veya faydasız görülen 
hal ve yerlerde veyahut özel veya acele haller
de, Maliye Bakanlığı tebliğleri posta yerine 
memur vasıtasiyle yaptırmaya yetkilidir. 

Bu takdirde Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun (123 ncü maddesi hariç olmak üze-

I ıe) tebliğlere ait hükümler uygulanır. 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 

123 ncü maddesine temas eden hallerde tebliğ 
ilân yolu ile yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hatalı tebliğler 
DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Tebliğ 

olunan vesikalar, esasa müessir olmıyaıı şekil 
hatalarından dolayı hukuki kıymetlerini kay-

I betmezler: yalnız vergi ihbarı ile alâkalı vesi-
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kalarda mükellefin adının, verginin nev'i veya 
miktarının, itiraz veya temyiz sürelerinin biç 
yazılmamış olması veyahut bu vesikaların gö
revli bir makam tarafından tanzim edilmemiş 
bulunması vesikayı hükümsüz kılar. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tebliğ yerine geçen muameleler 
DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Vergi 

kanunlarında verginin tarhına bağlı olarak teb
liğ yerine geçen muameleler hakkındaki hüküm
ler mahfuzdur. 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Buna bir 
misal verebilirler mi? 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Efendim, 
(Bağlı) kelimesinin yerine (İlgili) dersek daha 
iyi olur, esasen 83 neü maddede aynı kelimeyi 
kullandık. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, bir misal 
istediler, bunun için tekâlif cetvelini arzede-
bilirim. 

Arkadaşımız ise (Bağlı) kelimesinin (İlgili) 
olarak düzeltilmesini istiyorlar. Bu iki kelime 
arasında fark vardır; buradaki kasdı (Bağlı) ke
limesi daha iyi ifade eder. Değiştirmeye lüzum 
yoktur. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Efendim, 
tekâlif cetveli diye birkaç madde geçti. Bu ka
nun hususi kanun hükümlerini ortadan kaldır
maz. Ben de böyle söyliyeceklerini bildiğim için 
arkadaşımdan soruyorum. Buradan bu kaydı 
tamamen silmeyi ifade tasarrufu bakımından 
yerinde bulmazlar mı? Lüzumlu olduğunda ıs
rar ediyorlarsa o başka,. 

KÂMİL COŞKUNOÖLU (Devamla) — Lü
zumludur. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Bağlı 
olan bir vesika değil, bir muameledir. Bağlı 
yerine ilgili demek doğru olur. 

G. K. B. MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Bura
da ilgili mânası yoktur. Bağlı denmek lâzımdır. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Vergi 
tarihiyle ilgili muamele denebilir. 

MÜNİR BİRSEL (Devamla) — (Vergi tar
hına ilgili olarak) ibaresinin mâna itibariyle 
yeri olmıyacağına kaniim. (Tarhına bağlı ola
rak tebliğ yerine geçen) demek lâzımdır. 

BAŞKAN — Müstenit olarak mânasına mı' 
geliyor? 

(Reye sesleri) 
KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR BİRSEL 

(İzmir) — Bu maddeyi komisyona vermenizi 
rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi komisyon istiyor, ve
riyoruz. 

Altıncı kısmı 
Vergi alacağının kalkması 

Birinci Bölüm 
ödeme 

Verginin ödeneceği daire 
YÜZÜNCÜ MADDE — Vergi borcu, mükel

lefin bu bakımdan bağlı olduğu vergi dairesine 
ödenir. 

Mükellef vergi borcunu vergi dairesinin bu
lunduğu belediye sınırlarının dışındaki vergi 
dairelerine de yatırabilir. Bu takdirde ödeme
nin hangi, vergi dairesi hesabına yapıldığının 
bildirilmesi şarttır. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Yani bu 
mefhumun içinde; banka ile gönderebilir, pos
ta ile gönderebilir mân«smı alıyorum ve bunu 
gayet tabiî görüyorum. 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUN
OÖLU (Manisa) — Tabiî mevcuttur. Ama bu
nu daha ziyade kamu alacaklarının tahsili hak
kındaki kanun ifade edecektir. Mamafih arka
daşımızın söylediği hususlar maddede dahildir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

ödeme zamanı 
YÜZ BİRİNCİ MADDE — Vergi kanunla

rında gösterilen süreler içinde ödenir. 
ödeme süresinin son günü verginin vâdesi 

tarihidir. 
500 den fazla mükellefi olan vergi daireleri-

no para yatırmak bakımından mükelleflere, vâ
denin bitmesini takibeden tarihten itibaren 15 
gün içinde gün tâyin etmeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 

Bu suretle tâyin edilen günler verginin vâ
desi yerine geçer. 

FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — «Verginin 
vâdesi tarihi» yerine, «hitamı vâdesi» diyelim. 
Çünki hitamı vâde, paranın ödeneceği gündür. 
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O. K. BAŞKANI MÜNİR BİRSEL (İzmir) 

— İkinci, fıkra arkadaşımı tatmin etmiyor mu? 
KAİK YILMAZÎPEK (Bursa) — Hayır. Hi

tamı vâde diyelim. 
O. K. BAŞKANI MÜNİR BİRSEL (Devam

la) —- Hitamı vâde demektense daha açık ve 
herkes tarafından anlaşılması daha kolay olan 
«ödeme müddetinin son günü verginin vâdesi 
tarihidir» damek daha iyi olmaz mı? Bu daha 
sarihtir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Maddenin 

başındaki (Vergi) kelimesinden sonra bir vir
gül konacak. 

BAŞKAN — (Vergi) kelimesinden sonra 
virgül. 

Maddeyi bu şekilde oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Ktmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

Özel ödeme zamanları 
YÜZ İKİNCİ MADDE — 1. tkmalen veya 

re'sen tarholunan vergiler taksit zamanların
dan evvel tahakkuk etmişse taksit süreleri 
içinde; taksit süreleri kısmen veya tamamen 
geçtikten sonra tahakkuk etmişse; geçmiş tak
sitler, tahakkuk tarihinden itibaren bir ay 
içinde ödenir. 

2. Mükellefiyetten çıkma dolayısiyle be
yan üzerinden tarholunan vergiler, beyanname 
verme süreleri içinde ödenir. 

Mükellefin ,vâdeleri mezkûr süreden sonra 
gelen vergileri de aynı süresi içinde alınır. 

Mükellefiyetten çıkanların ikmalen veya 
re'sen tarholunan vergileri tahakkuk tarihin
den itibaren bir ay içinde tahsil olunur. 

Bu bentte yazılı tahsil süreleri, 377 nci 
maddede sayılan teminat gösterildiği takdir
de, vergi kanuniyle belli taksit zamanına ka
dar ve taksit zamanı geçmiş ise üç ay uzatılır. 

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

İkinci Bölüm 
Zamanaşımı ve terkin 

Zamanaşımının mahiyeti 
YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Zamanaşımı, 

süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalk
masıdır. 
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Zamanaşımı, mükellefin bu hususta bir mü

racaatı olup olmadığına bakılmaksızın hüküm 
ifade eder. 

Zamanaşımından sonra mükelleften vergi 
aranamaz. Mükellefin yapacağı vergi ödemele
ri kabul olunmaz. 

SALAMON AÜATO (İstanbul) — Efen
dim ; umumi hukuk kaidelerine uymak için 
maddenin son fıkrasının kaldırılmasını teklif 
edeceğim. 

Malûmu âliniz olduğu üzere bâzı borçlar 
vardır ki, alacaklı borçludan istiyemez. Mah
kemeye müracaat edemez. Mahkemeye müra
caat ederse talebi reddedilir. Müruru zamana 
uğrıyan bir borç bahismevzuudıır. Borçlu bor
cunu alacaklıya öderse borçlu bilhassa istemem 
demez. Bunlar tabiî vecibelerdir, mevzuatımız
da da yer almıştır. 

Binaenaleyh zamanaşımına uğramış olan 
bir borcu olan mükellef, borcunu • Hazineye 
ödemek isterse Hazine neden almasın. Mükel
lefin yapacağı vergi ödemeleri kabul olunsun. 
Niçin kabul olunmaz1? Sebep yok, 

Vâkaa böyle zamanaşımına uğramış bir bor
cu gelip al diye verecek bir mükellef var mı, 
yok mu o da başka bir meseledir. Fakat böyle 
mükelleflerin de olabileceğini kabul etmek 
lâzımdır. 

Şimdi, kendisi Hazineye müracaat ediyor, 
borcunu ödemek istiyor, hayır diyeceğiz, mü
ruru zamana uğramıştır alamıyacağız. Bu, tar
zı hareket makulâta muvafık değildir. 

BAŞKAN — Esat Tekeli. 
ESAT TEKELİ (Urfa) — Efendim; ben dr 

aynı noktaya temas edecektim, vergi borcu bir 
âmme mükellefiyetidir Müruruzaman olduğu-
i'iı bileiek kendi rızası ile borcunu ödemek is
terse bu neden dolayı kabul edilmesin ! 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MÜNİR 
i ÎRiSLL (İzmir'i — Efendim; Komisyon bunu, 
hukuk kaidelerine aykırı bir hüküm olduğunu 
bilerek koydu. Bunu koymazsak zamanaşımına 
uğramış binlerce hesap açıkta kalır ve takibe uğ
rar. Mükellefin hesabının ilâııihaye açık kalması 
doğru değildir, kapatılır, nereye geçer? O ayrı 
bahistir. Hesabı kapatıldıktan sonra böyle bir 
yola gitmeyi doğru bulmuyoruz. Ama vatan
daş. borcumdur der ve illâ vermek isterse Dev
let bunu teberru olarak kabul eder ve oraya 
kaydeder. Ama bunu çıkarırsanız, hususi hu* 
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kuk dâhilinde bırakırsanız, bu işin tasfiyesi 
mümkün olmaz. (Doğru doğru sesleri). 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Efen
dim; zamanaşımına uğrıyan bir* borcun hesabı 
kapatılır. Fakat borçlu gelir de parayı ödemek 
isterse, her halde vergi dairesi bunu kaydetmek 
için bir defter tutabilir. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Reye koyalım. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 

COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim; bu, mü
kellefin lehine bir hükümdür. Şimdi bu hüküm bu
rada kalırsa mükellef takip edilnıiyecektir kusuru 
varsa, memur mesul olacaktır. Bu hükmü mad
deden kaldırdığınız takdirde, memur kendisini 
mesuliyetten kurtarmak için mükellefi daimî 
surette takibedebilir. Tahsil etmişse müruru
zaman kesilmiştir denir. Mükellef kanunun bü
tün inceliğini borcunun zamanaşımına uğradı
ğını bilemez. 

Halbuki bu hüküm maddede kaldığı takdirde 
memur mükellefi takip etmiyeeektir. Hesabı tasfi
ye edecektir. Mükellef de durumunu bilecektir. 

. Sayın Başkanlığa 
103 ncü maddenin son fıkrasının maddeden 

kaldırılmasını teklif ederim. 
İstanbul Milletvekili 

S. Adato 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmedi. 

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

Zamanaşımı müddetleri 
YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Vergi alaca

ğının doğduğu takvim yılını takip eden yıldan 
itibaren üç yıl ve kaçakçılık halinde beş yıl içinde 
tarh ve tebliğ edilmiyen vergiler zamanaşımına 
uğrar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — 2 nci satırdaki 
« yıldan » kelimesi « yılın başından » olacaktır. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Efendim 
burada 2 çeşit müruruzaman olduğu görülüyor. 
Biri 3 yıldır, diğeri beş yıl. Defter tutmakta 
zannedersem beş yıldır. 6 ncı seneye geçerse ne 
olacaktır ? İkisinin de 3 veya 5 yıl olmasında bir 
mahzur var mıdır ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, biri ka-
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çakçılıktadır, şüphesiz zamanaşımı daha ağırdır. 
Bu itibarla kaçakçılıkla usulsüzlüğün zamanaşı
mını bir tutmak doğru olmaz. Kaçakçılığın da 3-
seneye indirilmesi o da doğru olmaz, çünkü ka
çakçılığı himaye etmek gibi birşey olur. 

BAŞKAN — Başka mütalâa yok. Maddeyi 
« yılın başından » tadiliyle kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Verginin terkini 
YÜZ BEŞİNCİ MADDE — Yangın, yer sar

sıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don. 
muzır hayvan ve haşerat istilâsı ve bunlara ben-
ziyen âfetler yüzünden varlıklarının veya mah
sûllerinin en az üçte birini kaybeden mükellefle
rin, bu âfetlerin zarar verdiği gelir kaynaklarına 
taallûk eden vergi borçları ve vergi cezaları, Ba
kanlar Kurulu kararı ile kısmen veya tamamen 
terkin olunur. 

Zarar derecesini ve taallûk ettiği gelir kay
nağını mahallî idare heyetleri yaptıracağı tah
kikat üzerine tesbit eder. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 
Vergi hatalarını düzeltme 

Vergi hatası 
YÜZ ALTINCI MADDE — Vergi hatası, 

vergiye mütaallik hesaplarda veya vergilendir
mede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla 
veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı ? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hesap hataları 
YÜZ YEDİNCİ MADDE — Hesap hataları 

şunlardır :-
1. Matrah hataları : Beyanname, tahakkuk 

fişi, ihbarname, karar ve saire gibi vergilendir
me ile alâkalı vesikalarda matraha ait rakamla
rın ve tenzillerin eksik veya fazla gösterilmiş ve
ya-hesaplanmış olmasıdır; 

2. Vergi miktarında hatalar : Vergi nispet 
ve tarifelerinin yanlış uygulanması, vergilen
dirme ile ilgili vesikalarda verginin eksik veya 
fazla hesaplanmış veya gösterilmiş olmasıdır; 

3. Verginin mükerrer olması : Aynı vergi 
kanununun uygulanmasında belli bir vergilen-
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dirme devresi için aynı matrah üzerinden bir 
defadan fazla vergi istenmesi veya alınmasıdır. 
• BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı ? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vergilendirme hataları 
YÜZ SEKlZÎNCÎ MADDE — Vergilendir-

me 'hataları şunlardır : 
1. Mükellefin şahsında hata : Bir verginin 

asıl borçlusu yerine başka bir kişiden istenme
si veya alınmasıdır; 

2. Mükellefiyette - hata : Açık olarak ver
giye tâbi olmıyan veya vergiden muaf bulunan 
kimselerden vergi istenmesi veya alınmasıdır; 

3. Mevzuda hata : Açık olarak vergiye 
tâbi bulunmıyan veya vergiden istisna edilmiş 
olan madde veya kıymetler üzerinden vergi he
saplanmağıdır ; 

4. Vergilendirme veya muafiyet devresin
de hata : Aranan verginin taallûk ettiği vergi
lendirme devresinin yanlış gösterilmiş veya süre 
itibariyle eksik veya fazla hesaplanmış olması
dır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz İstiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hataların meydana çıkarılması 
YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Vergi hata

ları şu yollarla meydana çıkarılabilir : 
1. İlgili memurun hatayı 'bulması veya gör

mesi ile; 
2. Üst memurların yaptıkları tetkikler ne

ticesinde hataların görülmesi ile; 
3. Hatanın teftiş sırasında meydana çıka

rılması ile; 
4. Hatanın hesap tetkiki sırasında meyda-

dana çıkarılması ile; 
5. Mükellefin müracaatı ile. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? 
FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Birinci fık

ra için daha vazıh olsun diye arzediyorum. Ta
biî ilgili memurun hatayı görmesi müruruza
man müddeti içinde değil rai? Tabiî öyle olması 
lâzımdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Tabiî öyledir. 

BAŞKAN — Madde hakkında ba§ka söz is- | 
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I tiyen yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

Düzeltme yetkisi ve reddiyat 
YÜZ ONUNCU MADDE — Vergi hataları

nın düzeltilmesine, ilgili vergi dairesi âmiri ka
rar verir. 

Bu hatalar düzeltme fişine dayanılarak dü
zeltilir. Hatanın mükellef aleyhine yapılmış ol
ması halinde, fazla vergi aynı fişe dayanılarak 
terkin ve tahsil olunmuş ise mükellefe reddolu-
nur. Düzeltme fişinin bir nüshası, reddedilecek 
miktarla müracaat edeceği muhasebe ve müra
caat süresi zikredilmek suretiyle mükellefe teb
liğ edilir. Mükellef tebliğ tarihinden itibaren 
'bir yıl içinde parasını geri almak üzere müra
caat etmediği takdirde hakkı sakıt olur. 

İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Efendim, 
hatayı düzeltme meselesinde bugün cari olan ka
nundaki bir noksanın, bu kanunun tatbikında da 
görülmesini temin bakımından bâzı mâruzâtta bu
lunacağım. Meselâ bir bina verginiz var. Bina 
Vergisinin her hangi bir kısmını, meselâ ona mun
zam Buhran Vergisini fazla tahakkuk ettirmiş
ler, yahut aslını fazla tahakkuk ettirmişler. Gidip 
makbuzu gösteriyorsunuz, memur da bildiği halde 
re'sen inisiyatif alıp üzerine mesuliyeti alıp, bir 

I müzekkere yazıp da bu yanlışlığın tashihi yoluna 
I gitmiyor, dünyanın müşkülâtını çıkarıyor. Benim 

başıma geldi, illâki sen istida ver, diyor. Yani 
hata mükelleften sâdir olmuş gibi, sen istida ve-

I receksiıı, diyor. Bence o memur bu inisiyatfi üze-
I rine almalıdır. Memur da bu inisiyatifin olması 

hakkında burada tam sarahat olmalıdır. Bu sara
hat, hic olmazsa onları (mesul olacağım) korku
sundan kurtarması lâzımdır. Benim başımda 
böyle bir iş var. Dört sene evvel istida verdiğim 
halde hâlâ neticesini alamadım. Geçenlerde ver
giyi vermeye gittim, memur, senin daha borcun 
var dedi, nereden dedim. 1943 ten, aman, mürürü 
zamana uğrayacak, bunu sen verde, alacağın var
sa yine alırsın, dedi. Nihayet benim dosyayı aç
tı, evet istidayı vermişsin, bu tamam ama takip et
memişsin, dedi. iyi ama bunun takibini de mi 
ben yapacağım?. Tahakkuk şubesi bu oda tahsil 
şubesi şu odadır. Bunu takip için bir de her gün 
buraya mı geleceğim dedim, Milletvekili olduğu
mu filân söylemedim. Oluyormuş, inşallah olmuş
tur, ne netice verdi şimdi bilmiyorum. Aklıma 

I geldi arzediyorum. 
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BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad

deyi kabul edenler.... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Re'sen düzeltme 
YÜZ ON BÎRÎNCt MADDE — İdarece te

reddüt edilmiyen açık ve mutlak vergi hataları 
re'seri düzeltilir. Kendi aleylerine düzeltme yapı
lan kimselerin düzeltmeye itiraz etmek hakları 
mahfuzdur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Düzeltme talebi 
YÜZ ON ÎKÎNCÎ MADDE — Vergi mua-

melelerindeki hataların düzeltilmesini mükellef
ler yazı ile istiyebilirler. 

Düzeltme1 talepleri 358 nci maddede yazılı iti
raz dilekçeleri şeklinde tanzim olunur ve vergi 
dairesine verilir. 

Bunların posta ile taahhütlü olarak gönderil
mesi caizdir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Düzeltme talebinin tetkiki 
YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Vergi dairesi 

düzeltme talebini, kendi mütalâasını da ilâve ede
rek, düzeltme 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 süre içinde teb
liğ olunması lâzımdır. 

itiraz süresi içinde düzeltme talebinde bulu
nanların bu talepleri reddolunduğu takdirde dü
zeltme talebi itiraz dilekçesi yerine geçer. 

Bu takdirde itiraz hükümleri uygulanır. 

PAÎK KURDÖĞLU (Manisa) — Efendim; 
buradaki (bir ay müddet) vergi dairesine tevdi
den, karara kadar olan devreyi ihtiva ediyor. 
Çünkü sureti umumiyede vergi dairelerine veri
len istidalar, vergi dairesi tarafından aylarca tu
tulur. Bir aylık müddet, vergi dairesine tevdiden 
itibaren başlıyor, öyle midir?. 

G. K. S. KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Manisa) 
Müracaattan itibaren bir. aydır. 
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I Faik KURDÖĞLU Manisa) — Teşekkür ede

rini, 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler. „ Kabul edilmiştir. 

Şikâyet yolu ile müracaat 
YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — İtiraz sü

resi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme taleple
ri reddolunanlar şikâyet yolu ile Maliye Ba
kanlığına müracaat edebilirler. 

BAŞKAN - ^ S ö z istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Düzeltmenin şümulü 
YÜZ ON BEŞİNCİ MADDE — İtiraz veya 

Temyiz komisyonlarından geçmiş olan muame
lelerde vergi hataları bulunduğu takdirde, bu 
hatalar, komisyon kararları kesinleşmiş olsa 
bile, evvelki maddelerde yazılı usul dairesinde 
düzeltilebilir. Şu kadar ki, düzeltmenin yapıla
bilmesi için hatalar hakkında sözü geçen ko
misyonlar tarafından bir karar verilmemiş olma
sı şarttır. 

FAİK KURDÖĞLU (Manisa) — Burada bir 
tezat yok mu? Daha evvelki komisyonlar tara
fından bir karar verilmemiş olması şarttır. Da
ha evvelden kararın kesinleşmiş olması şarttır. 
Bunu hiç olmazsa izahlariyle telif etsinler. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMÎL COŞKUN
OĞLU (Manisa) — Kararın kesinleşmesi hâdise 
hakkındadır. Hâdisenin komisyonca tetkik ve 
reddedilmemiş olması lâzımgeldiği için hatanın 
komisyonca tetkik edilmiş ve karara bağlan
mış, olmaması şartiyle mânasına almak lâzım-
gelir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Düzeltme zamanaşımı 
YÜZ ON ALTINCI MADDE — 104 neü 

maddede yazılı zamanaşımı dolduktan sonra 
meydana çıkarılan vergi hataları düzeltilemez. 
Şu kadar ki, zamanaşımı süresinin son yılı için
de tarhedilen vergilerde düzeltme zamanaşımı, 
hatanın vukuu tharihinden itibaren bir yıldan 
aşağı olamaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi 
I kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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Birinci kısım 

Yoklama ve Tetkik 

Birinci bölüm 
Yoklama 

Maksat 
YÜZ ON YEDÎNCt MADDE — Yoklamadan 

maksat; mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili 
maddi olayları ve mevzuları araştırmak ve tes-
bit etmektir. 

BAŞKAN — Söz istiyen?!.. Yok. Maddeyi ka
bul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yoklamaya yetkiler 
YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — Yoklama: 
1. Vergi dairesi âmirleri; 
2. Yoklama memurları; 
3. Yetkili makamlar tarafından yoklama 

işi ile görevlendirilenler; 
4. Vergi tetkikma yetkili .olanlar; 
Tarafından yapılır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi kabul edenler... etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hüviyet ibrazı mecburiyeti 
YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Yokla

ma yapanların elinde yoklama yetkilerini gös
teren resmî bir vesika bulunur. 

Yoklamacılar yoklama yaparken bu vesika
yı, kendilerinden sorulmasa bile, nezdinde yok
lama yapılan kimseye gösterirler. 

Toplu yoklamalarda kolbaşmm vesikayı ib
raz etmesi kâfidir. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Evvelce 
arzettiğim mucip sebepleri daha kuvvetli ola
rak tekrar ederek bu «Vesika» kelimesinin 
önüne «fotoğraflı» kelimesinin ilâvesini rica 
ediyorum. 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUN
OĞLU (Manisa) — Muvafakat ediyoruz. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Çok teşek
kür ederim, eksik olmayınız. 

BAŞKAN — Komisyon da muvafakat ediyor. 
Maddeyi «Fotoğraflı!» kelimesini ilâve ederek 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Yoklama zamanı 
YÜZ YİRMİNCİ MADDE — Yoklama her 

zaman yapılabilir. 
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Yoklamanın ne zaman yapılacağı ilgiliye 

haber verilmez. 
Hayvanlar Vergisi Kanununun yoklama, 

kayıt ve nakil hakkındaki hükümleri mahfuz
dur. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Gece de 
yoklama yapılacak mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, madde 
mutlaktır, ama her hâdisede geçe yoklama 
yapılmaz. Saati mesai içinde yoklama yapılır 
fakat münhasıran geçe iş yapan sinema, bar 
gibi yerlerde geçe de yoklama yapılabilir. Bu
nu işin mahiyeti tâyin eder. 

Maddeyi bu şekilde anlamak lâzımgelir. 
FEYZULLAH USLU (Manisa) — Geçen 

bir maddede bir hüküm ilâve etmiştik. Buraya 
ona benzer bir hüküm ilâve etmek muvafık 
olma zmı?. 

BAŞKAN — Bir teklif yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

Yoklama fişi 
YÜZ YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Yokla

ma neticeleri tutanak mahiyetinde olan «Yok
lama fişine» geçirilir. 

Bu fişler yoklama yerinde iki nüsha tan
zim olunarak tarihlenir, bulunursa kendisine 
veya yetkili adamına imza ettirilir; bunlar bu
lunmaz veya imzadan çekinirlerse keyfiyet fişe 
yazılır ve yoklama fişi polis, jandarma, muh
tar ve ihtiyar meclisi üyelerinden birine imza
latılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yoklama neticelerinin bildirilmesi 
YÜZ YİRMİ İKİNCİ MADDE — Yoklama 

fişlerinin birinci nüshası yoklaması yapılan 
şahıs veya yetkili adamına bırakılır. Bunlar 
bulunmazsa bilinen adresine 7 gün içinde pos
ta ile gönderilir. 

Vergi karnesi alanlar hakkında yapılan 
yoklamalar ayrıca bu karneye işaret olunur. 

Yoklama fişlerinin ikinci nüshaları vergi 
dairesine tevdi olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Toplu yoklama 

YÜZ YÎRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Vergi 
uygulamalarının gerektirdiği hallerde münfe
rit fiş yerine yoklama cetvellerinin kullanıl
ması ve neticelerin toplu olarak bu cetveller
de gösterilmesi caizdir. 

Yoklama cetvellerinin kullanılacağı halleri 
Maliye Bakanlığı tâyin eder. 

Yoklama cetveli kullanılan hallerde ihti
laflı olaylar yoklama işi mahiyetinde ayrı 
bir nıtanak a tesbit olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
Vergi Tetkikleri 

Maksat 
YÜZ YÎRMÎ DÖDÜNCÜ MADDE — Vergi 

tetkikmdan maksat; defter ve hesaba dayanı
larak ödenmesi lâzımgelen vergilerin doğrulu
ğunu araştırmak, tesbit etmek ve sağlamaktır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tetkika yetkililer 
YÜZ YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Vergi 

tetkiki; hesap uzmanları, mahallin en büyük 
mal memuru, kontrol memurları veya vergi 
dairelerinin âmirleri tarafından yapılır. 

Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü yerler
de vergi tetkiklerini yalnız hesap uzmanlarına 
yaptırabilir. 

Maliye müfettişleri, Maliye müfettiş mua
vinleri ve gelir kontrolörleri her hal ve takdir
de vergi tetkiki yetkisini haizdirler. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Hüviyet ibrazı 
YÜZ YÎRMÎ ALTINCI MADDE — Vergi 

tetkiki yapanlar yanlarında memuriyet sıfat
larını ve tetkik yetkisini gösteren resmî bir ve
sika bulundururlar ve gittikleri yerde işe başla
madan evvel bu vesikayı ilgililere gösterirler. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim; bu 
maddede bir ilâve yapmak lâzımdır «Gösteren 
fotoğraflı resmî bir vesika» şeklinde maddeyi 
düzeltmek icap edecektir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle oyunuza 
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sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

Tetkika tâbi olanlar 
YÜZ YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Bu ka

nuna veya diğer kanunlara göre defter ve he
sap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve 
ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve 
tüzel kişiler vergi tetkiklerine tabidirler. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tetkik zamanı 
YÜZ YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Ver

gi tetkikinin ne zaman yapılacağının evvelden 
haber verilmesi mecburi değildir. 

Tetkik, tahakkuk zamanaşımı süresi içinde 
her zaman yapılabilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Yerinde tetkik 
YÜZ YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — Ver

gi tetkikleri, esas itibariyle tetkika tâbi olanın 
iş yerinde yapılır. 

İş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin ter-
kedilmesi gibi zaruri sebeplerle tetkikin yerin
de yapılması imkânsız olur veya mükellef ve 
vergi sorumluları isterlerse tetkik dairede yapı
labilir. 

Bu takdirde tetkika tâbi olanın lüzumlu def
ter ve vesikalarını daireye getirmesi kendisin
den yazılı olarak istenilir. 

Tetkikin dairede yapılması halinde istenilen 
defter veya vesikaları tâyin edilen zamanda ma
zeretsiz olarak getirmiyenler, bunları ibraz et
memiş sayılırlar. Haklı bir mazeret gösterenle
re, defter ve vesikalarını daireye getirmeleri 
için münasip bir mühlet verilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maldeyi 
kabul elenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tetkikte riayet olunacak esaslar 
YÜZ OTUZUNCU MADDE — Vergi tetkiki 

yapanlar, yaptıkları tetkikler sırasında aşağı
daki esaslara riayet etmeye mecburdurlar: 

1. Tetkika tâbi olana, bunun mevzuunu işe 
başlamadan evvel açık olarak izah ederler; 

2. Nezdinde tetkik yapılanın muvafakati ol
madıkça resmî çalışma saatleri dışında tetkik 
yapamazlar veya buna devam edemezler (Tuta-
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hak düzenlenmesi ve tetkik ile ilgili emniyet 
tedbirlerinin alınması bu hükmün- dışındadır. 
Ancak bu gibi tedbirler, tetkiklerin yapıldığı 
yerdeki faaliyeti sekteye uğratmamalıdır); 

3.' Tetkik bitince, bunun yapıldığını göste
ren bir vesikayı nezdinde tetkik yapılana ve
rirler. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Bu maddenin 
ikinci fıkrasının sonunda v«sekteye uğratmama
lıdır» deniliyor, kanımda temenni mahiyetinde 
bir ifade olamaz, onun için «uğratmaz» denmek 
lâzımgelir. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor efendim. 
KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR BİRSEL 

(İzmir) —• Bu, tedbirlere mütedairdir. Yani alı
nacak emniyet tedbiri oradaki faaliyeti sekte
ye uğratmamalıdır, demek istiyoruz. «Uğratmı-
yacak şekilde yapılır» da denilebiir. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) -~ «Uğratmaya
cak şekilde yapılır» tarzında yazılması yerimle 
olur. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tadille reyinize ar-
zediyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

Tetkik tutnakları 
YÜZ OTUZ BİRİNCİ MADDE — Tetkik es

nasında lüzum görülen hallerde, vergilendirme 
ile ilgili olaylar ve hesap durumları ayrıca tu
tanaklar ile tesbit ve tevsik olunabilir. İlgilile
rin itiraz ve mülâhazaları varsa bunlar da tu
tanağa geçirilir. Bu suretle düzenlenen tutanak
ların birer nüshasının mükellefe veya nezdinde 
tetkik yapılan kimseye bırakılması mecburidir. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Bu nokta
da ehemmiyetli bir istirhamda bulunmak isti
yorum. Ehemmiyeti dolayısiyle komisyon, Di
vanı Riyasetle de temas ettim. Bundan evvelki 
zannediyorum 35 nci maddenin müzakeresi sı
rasında prensip itibariyle yerini daha uygun bu
luyorlarsa bu maddeye saklıyacağım bir maru
zatımı arzetmiştim. 

Şimdi fert veya müesseseler nezdinde hesap 
tetkikatı yapanlarla evvelki madde hükmünde 
olduğu veçhile, maliye müfettişleri, müfettiş 
muavinleri, hesap uzmanları, hesap uzman mu
avinleri ilâh... Tetkiklerini yaptıktan sonra ra
porlarını yazarlar. Tahakkuk işleri ile meşgul 
olan maliye dairesine tevdi ederler. Maliye da
iresi vazife hissi ile ve fiiliyatta daima, bu mü-
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tettıassıslarm. raporlarında lüzum gösteridkİeri 
tarhiyatı, bir nevi kendi vazife ve memuriyet
lerinin icabı mahiyetinde görerek, derhal icabını 
yapar yani re'sen ve ikmalen tahakkuk ettirir
ler. Bu tarzda tahakkuklar umumiyetle cezalı 
tarhiyattır. Yani re'sen takdir komisyonu dedi
ğimiz komisyonların mesnedi aslisi bu mütehas
sısların vermiş oldukları rapordur. Re'sen tak
dir komisyonlarının verecekleri hükümlerin, ih
tiva edeceği esasları da gördük. Bunlar da bir
kaç satırdan ibarettir. Mükellef böyle bir tar-
hiyat karşısında kaldığı zaman, ne olmuş, ne gi
bi noksan, ne gibi hatası olmuş da, cezalı 
cezasız tarhiyat yapılmış bir türlü bile
mez'. Bugünkü tatbikata göre itiraz saf
hasında mükelleflerden bu raporu tutarlar, 
temyiz safhasında yine mahrem tutarlar. 
Danıştaya kadar. 

Şunu memnuniyetle tebarüz ettiririm: Bu 
kanun için temenni ettiğimiz muvaffakiyet şart
larının delili ve müjdesi olarak arzederim; fik
rini sorduğum, bu kanun lâyihasını hazırlamış 
olan memur arkadaşlarımızdan Ali Albay, ken
disinin de çoktan beri düşündüğü bir mesele 
olduğunu ve bir müethassıs bir mevzuu tetkik 
ettiği zaman iyi, kötü şeyleri, hep bir arada 
gördüğüne göre mükellefe de haber vermek ve 
mükellefin de bundan istifade etmesini temin 
etmek ve müdafaasına taallûk eden hükümler 
varsa müdafaasını hazırlamasını teshil ve haki
katin vakit geçmeden tezahürünü sağlamak-
şahsi biı- fikri de olduğunu söyledi. Bunu ifade 
ederken bu vergi tatbikatını idare edecek arka
daşların zihniyetini de bu kürsüden takdirle 
memlekete duyurmak gayesini de istihdaf edi
yor ve bu kanundan beklediğimiz neticeler bakı
mından bu güzel görüşü kendimin de itminanla 
karşıladığımı belirtmek istiyorum. 

Neticei mâruzâtım olarak şuna geliyorum ki ; 
bu kabil tetkiklerden sonra umumiyetle mal sa
hibi veya mümessilini veya vekilini çağırarak, 
sizin defterlerinizde şu kadar fazlalık, şu kadar 
eksiklik, görülmüştür tarzında bir kısa zabıt 
yapmak ve buna imzasını teklif etmekle kal-
mıyalım bu yeni proje raporun İtiraz Komis
yonuna tevdi edileceğini ve alâkalının bunu İti
raz Komisyonunda tetkik edebileceği yazıyor. 
Onu da kâfi görmiyerek bir adım daha atalım, 
mahrumiyeti zaruri kısmı çıkarıp hemen ilgi
liye de bir suretini verelim. 
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Benim ricam, teklifim, komisyondan; lütfen 

bu raporun bir suretinin de, bittabi içinde ihbar 
gibi muhtelif bakımlardan maliyece mahrem 
tutulması icabeden kısımlar çıkarılarak tarhi-
yata mesnet yapılmış olan belli başlı noktaları
nın icmal halinde mükellefe tebliğinde mevcut 
büyük faydaları nazara almasıdır. Memleketi
mizde bu kanunun, muhasebe usullerinin yardı
mı ile maliyetlerin kontrolü ve hulâsa ileri bir 
çalışma hayat ve imkânına hizmet etmesi lâzım 
ve mümkündür. Raporlarda mükellefin şahsı 
ve işi bakımından faydalı birçok noktaları da 
olabilir. Bu raporların tevdii ile hem bu fayda
lanmayı temin hem iyi bir muhasebe sistemine 
ulaştırmak ve tenkidler yapılmış ise bunlardan 
mümkün olduğu kadar mükellefin de istifade
sini temin etmek, daha iyi ve faydalı olacağı 
kanaatindeyim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, arkada
şımızın ileri sürdüğü görüşü komisyondaki ar
kadaşlarla ve Hükümetle konuştuk. Meseleyi 
tetkike değer görüyoruz. Mevzuu (burada uzun 
boylu münakaşa etmemek için bir defa daha 
tetkik edilmek üzere maddenin komisyona ve
rilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Maddeyi komisyona veriyoruz. 

Üçüncü Bölüm 
Arama 

Arama yapılabilecek haller 
YÜZ OTUZ ÎKÎNCI MADDE — ihbar sure

tiyle veya yapılan tetkikler dolayısiyle, bir mü
kellefin vergi kaçırdığına delâlet eden emare
ler bulunursa, bu mükellef veya kaçakçılıkla il
gisi görülen diğer şahıslar nezdinde ve bunla
rın üzerinde arama yapılabilir. 

Aramanın yapılabilmesi için : 
1. Vergi tetkiki yapmaya yetkili olanların 

buna lüzum göstermesi ve gerekçeli bir yazı ile 
arama kararı vermeye yetkili sulh yargıcından 
bunu istemesi; 

2. Sulh yargıcının istenilen yerjerde arama 
yapılmasına karar vermesi; 

Şarttır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? 
AHMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) 

— Efendim, 132 nci maddeye göre ihbar sure
tiyle de bir mükellefin iş yerinde veyahut ika-
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metgâlhmda taharriyat yapılabilecek. Hüküm 
gayet yerindedir. Ancak muhbirin ihbarı tahak
kuk etmediği takdirde müh'bir hakkında, mü
kellef tarafından, uğradığı mânevi zararın te
lâfisi için mahkemeye müracaat etmesine imkân 
vermek maksadiyle muhbirin isim ve adresinin 
mükellefe verilmesi lâzımdır, kanaatindeyim. 

SEDAD PEK (Kocaeli) - - Ahkâmı umumi
ye var. 

AHMED VEZlROĞLU (Devmala) — Ah
kâmı umumiye.. Bendeniz ıbunun misalini 
bundan çok evvel gördüğüm için arzediyorum, 
bir muhbirin ismi Maliye Bakanlığından iste» 
nildiği halde- verilmemiştir. Bunu 'hatırlıyarak 
teklif ediyorum. Eğer sayın komisyon muvafa
kat buyurursa şu teklifimi arzediyorum : 

«Tetkikat neticesinde mühlbirin ihbarı sabit 
olmadığı takdirde mükellefin muhbir hakkında 
şahsan takibatta bulunabilmesi için maliyece 
kendisine muhbirin isim ve adresi verilmekle 
beraber takibat safhasında ihbara mütaallik ev
rak ve malûmat da kaza merciine verilir» diye 
bir fıkra ilâvesini bendeniz teklif ediyorum. 
önerge vermiyorum, komisyon kabul ederse ilâ
ve edilir. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Efendim, 
bu birinci fıkraya göre memur mükellefin üze
rinde de arama yapabilecektir. Fakat madde
nin, ikinci fıkrasında bu aramaları yapmak için 
sulh yargıcının müsaadesini alması mecburi ol
duğu tasrih edilmektedir. Bu ikinci fıkrada, 
mükellef üzerinde memurun arama yapması hu
susu yer bulmamıştır. (Sulh yargıeınm isteni
len yerlerde arama yapılmasına karar veril
mesi.).. Binaenaleyh bir yerde arama yapmak 
için sulh hâkiminden müsaade alacağına göre 
memurun mükellef üzerinde aramalar yapma
sı doğru değildir. Masuniyeti şahsiyeyi ihlâl 
edici ve hattâ çirkin bir tedbirdir. Bu kaydın 
kaldırılmasını teklif eden bir önerge veriyo
rum. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
Zaten ahkâmı umumiyeye göre bir suç vuku

unda arama yapmak için her zaman hâkime 
müracaat edilir ve arama kararı alınabilir. 
Hüküm mevcut iken burada ayrıca sulh yargı
cının hükmü ile arama kararı almıyor. Bunun 
ne hikmet ve esbabı vardır? öğrenmek istiyo
rum. 

— 197 — 
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CEÇÎCÎ K. SÖZCÜSÜ KÂMÎL COŞKUN-

OĞLU (Manisa) — Efendim; ihbarın, hilafı 
sabit olduğu takdirde umumi hükümler daire
sinde muhbir aleyhine kanuni unsurlar varsa 
taızminat dâvası açmıak veyahut ihbar fiili suç 
teşkil ederse ceza takibatında bulunmak mü
kellefin veya mağdurun hakkıdır. Ancak bu
nun isminin istenmesi halinde verilip verilme
mesi meselesi tetkika değer görüyoruz ince
lemek üzere maddeyi komisyona istiyoruz. 

BAŞKAN — Tabiî bu arada diğer sorular 
da nazarı itibara alınacak. Maddeyi komisyo
na veriyoruz. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Bu fasıl çok 
mühimdir, saat da 20 ye yaklaşmıştır. Tensip 
edilirse müzakereyi burada bırakalım. 

BAŞKAN — madde komisyona gitti. Müta-
akip maddeye devam ediyoruz. 

Aramada bulunan defter ve vesikalar 
YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Arama

da bulunan ve tetkikma lüzum görülen defter 
ve vesikalar müfredatlı olarak bir tutanakla 
tesbit olunur. 

Vesikaların dosya ve dosya içinde sayı iti
bariyle tesbit olunması müfredatı tesbit de
mektir. 
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Arama kararında açıkça yazılmasa bile, 

aramada bulunan ve tetkikma lüzum görülen 
defter ve vesikalar aramayı yapan memur ta
rafından alınıp daireye götürülebilir ve tetkik 
olunabilir. Bu takdirde müfredatı tutanağın 
bir örneği defter ve vesikaların sahibine veya 
adamına verilir. 

Bu suretle alınan defter ve vesikaların iyi 
saklanması şarttır. 

Defterlerin iyi saklanmamasından doğacak za
rarı idare tazmine mecburdur. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Efendim; 
arama maddesini komisyon geri aldığına göre, 
bu fasıldaki mütaakıp maddelerin de o mad
denin gelmesinden sonra görüşülmesi çok ye
rinde olur. Eğer içtima devam edecekse, aşa
ğıdaki fasla geçelim. 

BAŞKAN — Esasen vakit gelmiştir, görüş
meyi burada bırakıyoruz. Gelecek celsede yine 
buradan devam edeceğiz; yalnız bu faslı bırak
mış olarak değil; bu maddeden devam etmek 
üzere. 

Şimdi 6 Mayıs Cuma günü saat 14,30 da 
toplanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,56 

r. B. M. M. Basımevi 
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Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'ın, Dilekçe Komisyonunun 2 4 . V . 
1948 tarihli Karar cetvelindeki 953 sayılı Kararın Kamutayda gö
rüşülmesi hakkında önergesi ve Dilekçe ve Adalet Komisyonları 

raporları (4 /95) 

Dilekçe Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Kâğıt t. No. 8140 

Dilekçe Ko. No. 7879 
îlişiği K.K.4- 95 

1 At 
16. IV . İ949 

Yüksek Başkanlığa 

Diyarbakır'da Kermoza'da Musaçelebi vakfı
nın mütevellisi iken azledildiğinden şikâyet 
eden Yusuf Mungan'ın dilekçesi Komisyonumuz
ca incelenmiş ve bir işlem yapılmasına mahal 
almadığına 4 . I I . 1948 tarihinde karar veril
mişti. 

935 sayılı ulan bu kararın Kamutayda görü
şülmesini istiyen Mardin Milletvekili Dr. Aziz 
Uras'ın önergesi Komisyonumuza lıavale edil
mekle yeniden işi inceliyen komisyon bu husus
taki raporu 19 . I . 1949 tarihinde Kamutayın 
Yüksek tasvibinize sunulmuştu. 

Bu raporumuz Kamutayın 26 . I . 1949 gü
nündeki 37 nci Birleşiminde yapılan görüşme 
sonunda Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'ın 
(Vakıflar İdaresince Yusuf Mungan'ın elinden 
alman tevliyetin iadesinin nazara alınmasına) 
dair olan 26 . I . 1949 günlü önergesi kabul 
edilmiş Olduğundan Komisyonumuzca iş tekrar 
incelenerek bu rapor hazırlanmıştır. 

Dosya içinde mevcut kâğıtlar münderecatına 
ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden ahiren alı
nan izahata göre : Mütevelliliği 24 . X . 1928 
tarihinde dilekçiye tevcih edilmiş olan vakfın ge
lir kaynağını teşkil eden Diyarbakırda'daki 
Yenihan'm dörtte bir hissesinin kira bedelin
den müterakim 2 500 lirayı Vakıflar Genel Mü
dürlüğü veznesinden muhtelif tarihlerde mak
buz mukabilinde almış bulunan Yusuf Mungan'
ın vakfın gelirini vâkıfın şartı dairesinde hayır 
işlere sarfederek muntazaman Vakıflar İdaresi
ne hesap vermesi icabederken bu lâzimeyi yeri
ne getirmediği ve mehil tâyin olunarak yapılan 

tebligata rağmen hesap vermediği cihetle vakfın 
gelirini zimmetine geçirdiği ve binnetice vakfa hı
yanet eylediği telâkki edilerek 30 . IV . 1935 tari
hinde azil edildiği ve bu işlem aleyhine kanuni 
yollara müracaat etmediğinden azil kararının ke
sinleşmiş olduğu ve zimmetinde kalan 2 500 li
ranın hükmen tahsili için Yusuf Mungan aley
hine 3 . I I I . 1937 gününde açılan dâva Mardin 
Asliye Hukuk Yargıçhğmca, zamanaşımından 
dolayı reddedilmiş olduğu ve bu kararın Yargı
tay Dördüncü Hukuk Dairesince bozulması üze
rine dâvanın halen Mardin Asliye Hukuk Mah
kemesinde görülmekte olduğu anlaşılmıştır. 

Gereği düşünüldü : Mardin Milletvekili Dr. 
Aziz Uras'ın, Dilekçe Komisyonunun 4.XL1948 
gün ve 953 sayılı Kararma karşı vâki itirazı 
Kamutayca kabul edilmesi üzerine Komisyonu
muzca yeniden sürülen 2 500 liranın tahsili için 
dâva açılmış olduğu ve bu dâvanın Mardin Asli
ye Hukuk Mahkemesinde görülmekte olduğu an
laşılmış ve hâdisenin mahiyeti itibariyle mahke
meye ait işlerden olmasına yani vakfın gelirinin 
Vâkıfın şartına uygun olarak hayır işlere sarfe-
dildiği veya mütevellinin zimmetinde kaldığı hu
susu mahkemece tâyin ve tesbiti gerekmesine ve 
azil kararının mesnedi olan zimmete para geçir
menin vâki olup olmadığı mahkeme karariyle an
laşılacağına, doğrudan doğruya mahkemeye ait ve 
mahkemeden sâdır olacak hükme tâbi işler hak
kında Dilekçe Komisyonunun bir muamele yapa-
mıyacağı Yüksek Kamutayın 311 sayılı Kararı 
iktizasından bulunmasına nazaran bu durum kar
şısında Komisyonumuzca bir işlem yapılamıyaça-
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gına dair verilen birinci kararın değiştirilmesini 
mucip bir cihet görülemediğinden keyfiyetin 
Yüksek Kamutaya arzına çoğunlukla karar ve
rildi. 
Dilekçe Komisyonu 

Başkanı Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 
Sivas Yozgad Ağrı 

Gl. F. Tirkeş F. Akgöl Uf. Aktan 

Balıkesir İsparta Kars 
O. N. Burcu §. Yalvaç Z. Orhon 
Kastamonu Mardin 
B. Tümtürk Duruma vukufum hasebiyle 

muhalifim 
A. Kalav 

Sivas 
Ş. Uma 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 4/95 
Karar No. 43 

30 . IV . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'm Dilek
çe Komisyonunun 24 . V . 1948 tarihli Haftalık 
Karar cetvelindeki 953 sayılı Kararın Yüksek 
Kamutayda görüşülmesi hakkındaki önergesinin 
müzakeresi sırasında, İzmir Milletvekili Ekrem 
Oran, işin bir kere de Adalet Komisyonu tara
fından incelenmesini talep etmiş ve bu talep 
Yüksek Kamutayca kabul edilerek dosya Ko
misyonumuza tevdi edilmekle, mevzuubahis iş 
önerge sahibi Dr. Aziz Uras ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğü temsilcisi ve Hukuk Müşaviri hazır 
oldukları halde görüşüldü. 

Vakıflar Kanununun yürürlüğe girmesinden 
evvel eski ahkâm gereğince mahkemece tescil 
edilen Vakıfnameye müsteniden mütevelli ol
duğu ve azli Vakıflar Genel Müdürlüğünün hak
kında tatbik ettiği yanlış muamelenin düzel
tilmesi isteğine dayanan dilekçi; yanlışlığını 
iddia ettiği işlem, Vakıflar Kanununun şümu
lüne giren bir hâdise ise itiraz yoliyle ve ica
bında Danıştaym ve Vakıflar Kanununun şü
mulüne girmiyen bir hâdise telâkki ediyorsa 
adlî kaza mercileri huzurunda dâva açmak sure
tiyle hakkını istihsal edebilir. Kanun yolları 
açık bulunan, İdari veya adlî kaza mercilerinin 

yetkisi dâhilinde olan bu mesele hakkında ve B. 
M'. M. ne başvurmak doğru olamaz. Aksi hal tabiî 
ve kanuni yolları tıkamak başka bir tâbir ile 
B. M. M. ni hiçbir usul kaidelerine bağlı olmak
sızın her nevi ihtilâfı hal ile mükellef bir mües
sese haline getirmek olur. 

Komisyonumuz bu bakımlardan Dilekçe Ko
misyonunun kararma katıldığından Kamutayın 
tasvibine arzolunması rieasiyle Yüksek Başkanlı
ğa sunulur. 

Sözcü Kâtip 
Kayseri Manisa 

Ü.A.Feyzioğlu K.Coşkunoğlu 
İmzada 

bulunamadı 
Denizli 

N. Küçüka 

Adalet Kom. Bask 
Kayseri 
H. özsoy 

Ankara Antalya 
Çekinserim N. Aksoy 

E. II. Ergun 
Erzurum İsparta 

<Şr. tbrahimhakk'ioğlu R. Güllü 
İstanbul İzmir 

M. II. Gelenbeğ E. Oran 
Manisa 
F. Uslu 

İstanbul 
F.II. D emir elli 

Konya 
/ / . Karagülle 

Mardin 
Muhalifim 

M. K. Boran 
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