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i. - ÖBÇBN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Bolu Milletvekili ihsan Yalçın ve üç arka

daşının ; 
Bize Milletvekili Dr. Saiuı Ali Dilenire'nin, 

Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesinde 
değişiklik yapılması hakkındaki Kanun teklif
lerinin, istekleri üzerine geri verilmesi kabul 
olundu. 

Manisa Milletvekili Yunus Muammer Ala--
kant'in, canlı hayvan ihracı ve hayvan kaçak-
çıbğı hakkındaki sözlü sorusu ile 

Yağ ve peynir gibi mamullerin ihraç rejimi
ne ve hu maddelerin dış piyasalarla olan fiyat 
farklarına dair olan sözlü sorusuna, Ekonomi ve 
Ticaret Bakanı cevap verdi. 

Kütahya Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'm, 
Cumhurbaşkanlığına yapılan ziyaretler hakkın
daki sözlü sorusuna, Başbakan Yardımcısı; 

Kayseri Milletvekili Kâmil Gündeş'in, Aske
rî Fabrikalarda çalışan işçiler hakkındaki söz
lü sorusuna, Millî Savunma Bakanı; 

Niğde Milletvekili îbrahim Refik Soyer'in, 
Su İşletmeleri Kanunu tasarısının Meclise ne va
kit getirileceğine dair olan sözlü sorusuna, Ba
yındırlık Bakanı; 

Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın 
Çağlayık Barajı ile Çatalağzı Santrali ve Zon
guldak Limanı hakkındaki sözlü sorusuna da, 

istanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in, ha
yat pahalılığı ve geçim zorluğu hakkındaki söz
lü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 

Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata'nm, 

Tasanlar 
1. — Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları 

hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Kanun tasa
rısı (1/550) (Millî Eğitim ve Bütçe Komisyon
larına) ; 

2. — Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Kanun tasa
rısı (1/549) (Millî Eğitim ve Bütçe Komisyon
larına) ; 

3. — Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkında 
Kanun tasarısı (1/556) (Millî Eğitim ve Bütçe 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı ile Bayındırlık Ba
kanı cevap verdikten sonra 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'-

m, gezici mahkemelerin durumuna dair olan 
sözlü sorusuna, Adalet Bakanı cevap verdi. 

Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Kocagüney'-
in, Doğu sınır illerinin yol, eğitim ve sağlık iş
leri hakkındaki sözlü sorusuna, Millî Eğitini, 
Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
ları cevap verdiler. 

öğretmen Timur Özbek'in maaşına dair olan 
Bütçe Komisyonu raporu, kabul olundu. 

1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) cetveli
nin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmındaki Ter
cümanlık kadrolarına dair olan Bütçe Komisyonu 
raporu okundu. Üzerinde bir müddet görüşül
dükten sonra 

11 . V . 1949 Çarşamba günü saat 14,30 da 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili Çorum Milletvekili 

R. Karadeniz N. Atalay 
Kâtip 

Kocaeli Milletvekili 
C. Aksu 

Askerî Fabrikalara verilecek yeni şekle dair 
olan sözlü soru önergesi, Millî Savunma Bakan
lığına gönderilmiştir. 

LEN KAĞITLAR 

Komisyonlarına); 
4. — İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadrola

rı hakkındaki 5247 sayılı Kanuna ek Kanun ta
sarısı (1/551) (Millî Eğitim ve Bütçe Komisyon
larına) ; 

5. — Memurin Kanununa ek Kanun tasarısı 
(1/552) (İçişleri ve Bütçe Komisyonlarına); 

6. — Orman Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesine dair kanun tasarısı (1/553) (Tarım 
ve Bütçe Komisyonlarına); 

Somlar 

2. — HAVALE EE 
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B : 84 11. 
7. — Tekke ve zaviyelerle türbelerin kapa

tılmasına ve türbedarlık ile birtakım unvanla
rın men ve ilgasına dair olan 677 sayılı Kanu
nun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında Kanun tasarısı (1/554) (Adalet Komis
yonuna) ; 

8. — Türk Ceza Kanununun 'bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı (1/555) 
(Adalet Komisyonuna); 

Teklifler 
9. — İdareci Üyeler Kurulunun Büyük Mil

let Meclisi 1949 yılı Bütçesinde değişiklik ya
pılması hakkında Kanun teklifi (2/166) (Bütçe 
Komisyonuna); 

10. — İdareci Üyeler Kurulunun, Meclis He
saplarını İnceleme Komisyonu üyelerinden Anka
ra dışında vazife icabı inceleme yapacak olan
lara ikamet yevmiyesi verilmesi' hakkında Ka
nun teklifi (2/167) (Bütçe Komisyonuna); 

1949 Ö : İ 
Tezkere 

11. — Serik İlçesinin Üçtepe Köyünden Meh-
metoğlu Mahmut Küçükkurt'un ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/377) (Adalet Komisyonuna); 

önerge 
12. — Kayseri Milletvekili Sak Azmi Feyzi-

oğlu ve Giresun Milletvekili Ahmed Ulus'un, 
Dilekçe Komisyonunun 9 . V . 1949 tarihli 
Haftalık Karar cetvelindeki 2228 sayılı kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi (4/160) 
(Dilekçe Komisyonuna); 

Rapor 
13. — Kocaeli Milletvekili Fuad Balkan'ın, 

Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 25 nci mad
desinin son fıkrasının yorumlanmasıa dair öner
gesi ve Millî Savunma, Maliye ve Bütçe Komis
yonları raporları (4/68) (Gündeme). 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim tncedayı 
KÂTİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Naim Atalay (Çorum). 

mum 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır 

3. 

1. — Dışişleri Bakam Necmeddin Sadak'in 
Dış memleketlerde yaptığı ziyaretler ve Türki
ye'yi ilgilendiren meseleler hakkındaki demeci. 

BAŞKAN — Söz Dışişleri Bakanınmdır. 
DIŞİŞLERİ BAKANI NECMETTİN SA

DAK (Sivas) — Muhterem arkadaşlar; geçen 
sonbahar, Paris'te müzakerelerini yarıda bırak 
inak zorunda kalan Birleşmiş Milletler Asamblesi 
5 Nisanda, toplantılarına New-York civarındaki 
merkezinde « Lake Suecess'de » devam etmiştir. 

Paris toplantısının gündeminde geri kalmış 
bulunan birçok meseleler arasında, İtalyan sö
mürgeleri, İsrail Devletinin O. N. Y. ye kabulü. 
İspanya ile münasebetler bilhassa ehemmiyet ar-
zediyordu. 

DEMEÇLER 

En mühim parçaları Osmanlı İmparatorluğu 
camiasından ayrılalı otuz yedi yıl'geçtiği halde 
Birleşmiş Milletler Asamblesinin gündeminde 
« eski İtalyan sömürgeleri» unvanı altında yer 
alan ülkelerin, Osmanlı İmparatorluğundan ayrı
lan bütün memleket kısımları gibi, bir an önce 
istiklâle kavuşmalarının esas olduğunu ve hâlâ 
sömürge adiyle anılan bu memleketlere şimdi ve
rilecek vesayet şeklinin gayesi, bunları ancak 
süratle hürriyet ve istiklâle kavuşturmak olması 
lâzımgeldiğini siyasi Komisyondaki beyanatunız-
la belirttik. Büyük bir çalışma kudreti ve kal
kınma hamlesiyle bellibaşlı devletler arasındaki 
mevkiine pek çabuk erişmek kabiliyetini gösteren 
Cumhuriyet İtalya'sına karşı beslediğimiz sami
mî dostluk duyguları, bu meselenin bir an evvel 
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halline bizce ehemmiyet verilmektedir. 

Yeni doğan ve Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin de halen « defacto » tanıdığı İsrail dev
letinin Birleşmiş Milletler Heyetine kabulüne 
taraftar olmamız ne kadar tabiî ise, Birleşmiş 
Milletler ailesine girmek istiyen yeni bir devletin, 
Cemiyet Yasasına ve kararlarına riayetkar olma
sını beklemek de o derecede tabiîdir. Bu bakım
dan İsrail'in, âzası olmak istediği Birleşmiş Mil
letler kararlarına uyarak, bilhassa muhacirler me
selesini bir hal şekline bağlamasını samimiyette 
temenni etmekteyiz. Bu, kanaatimce hem siyasi, 
hem insani bir vecibedir. 

iç rejimler hususunda, her zaman ve her yel
de dilediği gibi titiz davranmaya imkân bulamı-
yan Birleşmiş Milletlerin, artık hassasiyetini kay
betmiş olan ispanya meselesinde daha realist ha
reket ederek bu devletle normaL münasebetlerin 
iadesini mümkün kılacak bir karar Almasını arzu 
eyliyenler arasında bulunmaktayız. 

Birleşmiş Milletler Asamblesinin toplantıla
rının, konuşulan çeşitli meselelerin sayısı ve ..her 
memleket bakımından ayrı ayrı ehemmiyetinden 
başka, bu münasebetle orada birbirlerine rastlı-
yan siyaset adamlarının tanışıp görüşmelerine 
imkân vermesi itibariyle de büyük t'aideleri var
dır. 

Bu defa toplantının Amerika'da yapılmasın
dan ve benim de4 orada oluşumdan faydalanarak. 
bu verimli temaslardan maada, yakm dostumuz 
Amerika Birleşik Devletlerinin merkezini ziyaret 
fırsatını buldum. Bundan dolayı cidden bahtiya
rım. 

Dostumuz Amerika Birleşik Devletlerinin 
Türkiye'ye karşı, Turuman Doktirini ve çok kıy
metli silâh yardımı ile başlıyan hususi alâkası ve 
aramızda teessüs eden sıkı iş birliği münasebet
leri üzerine Vaşingtonu ziyaret ederek Cumhuri
yet Hükümetinin teşekkürlerini şahsan bildir
mek, Dışişleri Bakanınız için zevkli bir iş olmuş
tur. 

Vaşington'da üç gün kaldım. Bu müddet zar
fında Amerika Birleşik Devletlerinin Sayın Baş
kanı Turuman tarafından kabul edilmek şerefine 
nail olduğum gibi daha birçok Amerikan rical 
ve şahsiyetleri ile de temas imkânını buldum. 
Mütevazı şahsımın haiz olduğu sıfat vesilesi iie 
Türkiye Cumhuriyetinin mümessiline karşı gös
terilen yüksek nezaketi ve müstesna misafir per-

.1949 0 : İ 
verliği huzurunuzda şükranla anmayı vazife bili
rim. 

Büyük Amerikan Cumhuriyetinin, tarihte 
dünya sulhunun ve milletler hürriyetinin asîl ve 
azimli müdafii olarak nam bırakacak büyük Baş
kanı Truman, bana, gerek Milletimiz gerek Dev
let Başkanımız hakkında çok dostane ve samimî 
duygular ifade etti ve kendilerinden izin alır
ken Türk Milletinin selâmet ve refahı için elin
den geleni yapmakta devam edeceğini söyleme
mi bildirdi. (Alkışlar). 

Hariciye Nazırı, mümtaz Devlet adamı 
Acheson'la iki memleketi ilgilendiren bütün 
konular üzerinde uzun uzadıya ve samimî bir 
hava içinde konuştuk. Ayni yolda yürüyen, 
bütün milletler için sulh, emniyet, ve hürriyet 
istiyen iki Cumhuriyetin, iki dost memleketin 
mümessilleri sıfatiyle, ehemmiyetli gördüğümüz 
her meseleyi açıkça bahis mevzuu ettik. 

Ben, Vaşington'a ne Atlantik Paktına gir
mek. ne bu hususta bir teklif ve talepte bulun
mak ve ne de bir pakt imzalamak için gitmedim. 
Bununla heraber, Atlantik Paktı gibi âlemşü
mul bir hâdisenin inikasları hususunda fikir 
teatisinde bulunuşum kadar tabiî ve lüzumlu 
bir şey tasavvur olunamaz. 

Atlantik Paktına dair Hükümetimizin görü
şü ise yüksek malûmlarıdır. Bu görüşü Büyük 
Millet Meclisinde, 16 Mart 1949 tarihindeki be-

. yanatımda, aynen şöyle izah etmiştim. 
«Şimal Atlantik Paktı adı verilen ve mah

dut bir coğrafya bölgesine inhisar edeceği, ku
rucuları tarafından bize sarih surette ifade 
edilmiş olan bu karşılıklı askerî yardım andlaş-
mnsına, Atlantik kıyılarında bulunmıyan Tür
kiye'nin girmesi bahis mevzuu değildir. Bununla 
beraber, sulhe ve emniyete hizmet eden her. 
andlaşmanın gerçekleşmesini Türkiye memnuni
yetle karşılar. Amerika'yı, tarihinde ilk defa 
olarak Avrupa'da sulh ve emniyetin müdafaa
sına iştirake ahden bağlıyan bu büyük hâdiseyi, 
Avrupa milletlerine huzur vermesi ve her türlü 
tecavüzü önliyerek harbe engel olması bakı
mından biz de çok hayırlı saymaktayız.» 

Aynı beyanatımda yine demiştim ki: 
«Avrupa'da sulhun ve emniyetin, Birleşmiş 

Milletler Yasası çerçevesi içinde, bölge andlaş-
maları ile gerçekleşebileceğine İnanıyoruz. Yi
ne Avrupa'da sulh ve emniyetin ancak bir bü
tün olarak korunabileceğine inandığımız içindir 

— 304 — 
0> 



B : 84 11. 
ki, emniyet sistemlerinin başka bölgelere de teş
miline, sırf sulhun korunması bakımından, ta
raftarız. Bir Akdeniz Paklı hakkında son gün
lerde dünya basınında çıkan habtr ve ? ftalâa-
Jar bıı ihtiyacın, bu idealin, dünya efkârında 
bulduğu mâkesin açık ifadesidi•*. Biıçok şart
lara ve imkânlara bağlı bu pakt hakkında alın
mış bir karar henüz yoktur. 

Türkiye'nin dâhil bulunduğu bölgede sulh 
ve emniyetin korunması için ne gibi tedbirler 
alınabileceği hakkında İngiltere ve Amerika'da 
sıkı temas ve teşebbüslerimiz devam ediyor.1» 

Muhterem arkadaşlar, 
Fin beyanatıma bugün ilâve edilecek hiçbir 

şey yoktur. Yalnız Yüksek Huzurunuzda şu ci
heti belirtebilirim ki, gerek ingiliz ve gerek 
Amerikan Devlet adamları ile son görüşmelerim 
her bakımdan müspet ve cesaret vericidir. 

Bu münasebetle ve bâzı söz ve yazılar dola-
yısiyle şu noktayı da bilhassa tebarüz ettirmek
te fayda mülâhaza ediyorum : Bir andlaşma yap
mak, hattâ bunu talep etmek, bir vesika imza
lamak, önceden, hem de çok uzun süren hazır
lıklara bağlıdır. Birkaç gün için seyahata çıkan 
bir Dışişleri Bakanı ise ancak ve sadece netice
yi tevsika gider. Bu, diplomatik usullere en az 
vâkıf olanların bile bildikleri basit bir hakikat
tir. üç günde bir pakt müzakere ve imza edile
mez. Evveliyatı ve müspet hazırlıkları olma
dan, bir Dışişleri Bakanı her hangi bir müzake
reyi bizzat teklif etmiye dahi gitmez. Yine tek
rar ediyorum ki, Dışişleri Bakanınız ne bir 
teklifte bulunmaya ne de bir pakt müzakeresine 
gitmiştir. Hattâ, muhtemel bütün tefsirleri ön
lemek için, Amerika'yı ziyaretimin, Atlantik 
Paktının imzasından sonrava raslaması huşu-

6.1949 O : İ 
sunda tarafımızdan hassaten dfkkat gösteril
miştir. 

Amerika 'yi ziyaretimden sonra şu intibala
rıni bir kat daha kuvvetlenmiştir. Ame
rika Birleşik Devletlerinin Türkiye'ye kar
şı, Yüksek Meclisin bildiği alâkası sa
mimî ve derindir; hürriyet ve istik
lâlini tek başına kaldığı zamanlarda da
hi müdafaaya azmetmiş, şeref ve namusu uğru
na her fedakârlığı göze almış bulunan Türk 
Milletine karşı Amerika'da sevgi ve hürmet 
büyüktür; (Soldan alkışlar) Türkiye'nin, millî 
müdafaası ve binnetice dünya sulhu hesabına 
katlandığı büyük sıkıntılar tamamiyle takdir 
olunmaktadır. 

Amerika'nın Türkiye'ye verdiği büyük kıy
met ve önemi ziyaretim neticesinde bizzat ve 
iftiharla müşahede ettiğimi arzederken Vaşing-
ton'daki temaslarımın neticesini, müsaadenizle, 
kısaca hülâsa edeyim: 

Amerika Birleşik Devletleriyle Türkiye ara
sında ; dünyanın bu köşesinde emniyetin ve barı
şın korunması bakımından doğan sıkı menfaat 
birliği, Birleşmiş Milletler prensiplerine ve mil
letlerin hürriyet ve istiklâline samimî bağlılığı 
hedef tutan ideal birliği, iki memleket dosluğu-
nu bütün kuvvetiyle devam ettirmektedir. Bu 
dostluk münasebetleri mesut bir inkişafa doğru 
yürümektedir. Müşahedelerimde Amerika Harici
ye Nazırı M. Asheson'la aramızda mutabakat ol
duğu hakkındaki kanaatim tamdır. 

Büyük Meclisteki son nutkumda «geleceği hu
zur ve •emniyetle karşılamaya gayret ediyoruz.» 
demiştim. Şimdi ilâve edeyim: «Geleceğe büyük 
bir huzur ve emniyetle bakmaktayız». (Soldan 
alkışlar) 

4. — ÇEŞİTLİ KAĞITLAR 

/. — Cumhurbaşkanı ismet İnönü'den, Bir
leşik Amerika Cumhurbaşkanı Turuman'a gön
derilen ve Türk Milleti İle şahıslarının samimî 
duygu ve derin hayranlığını ifade eden mektup-
ları ve Başkan Turuman'ın cevabı. 

DIŞİŞLERİ BAKANI NECMETTİN SA
DAK (Sivas) — Cumhurbaşkanımızın Ame
rika Cumhurbaşkanı Turuman'a gönder
diği mektup ve Başkan Turuman'ın Cumhurbaş
kanımıza gönderdiği bir cevap vardır. Bunların 

neşrine gerek Başkan Turuman, gerekse Cumhur
başkanımız müsaade etmişlerdir. Neşrinden evvel 
bu mektupları Yüksek Meclis huzurunda okut
mayı zaruri görüyorum. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Bir sual. 
BAŞKAN — Mektuplar okunsun ondan sonra 

sorarsınız. (Okunsun sesleri) 

Ankara 31 Mart. 1949 
Bay Başkan. 
Dışişleri Bakanı Bay Necmettin Sadak'm 
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki Türk Mu
rahhas Heyetine riyaset ve Vaşington'da yüksek 
Amerikan şahsiyetleriyle temas etmek üzere 
Amerika'ya hareketinden istifade ederek gerek 
Türk Milleti tarafından gerek benim tarafımdan 
Büyük Amerikan Milletine ve Mümtaz Başkanına 
karşı duyulan samimî dostluğu ve derin hayran
lığı teyit için Ekselansınıza bu mesajı gönderiyo
rum.. 

Dışişleri. Bakanımızın temasları, ve konuşma
ları esnasında tam bir hüsnükabule daima maz-
haı olacağından ve memleketlerimizi bağlıyan sı
kı dostluğu ve karşılıklı münasebetlerimizi vasıf
landıran samimî iş birliğinin daha ziyade kuvvet
leneceğinden şüphe etmiyorum. Türkiye'ye haiz 
olduğu emniyeti vermekten hâli kalmamış bulunan 
kiyasetli ve uyanık siyasetiniz benim bu husus
taki kanaatimi takviye eylemektedir. Bu müna
sebetle dünyanın geçirmekte bulunduğu en nazik 
devrelerinden birinde bize, Amerika Birleşik 
Devletlerince yapılan ve bütün Türk Mi'letiniıı 
en derin şükranlarını mucip olan pek kıymetli 
askerî yardımı hassaten zikretmek isterim., 

(ierek şahsi saadet ve sıhhatiniz ve gerek Ame
rika Milletinin refahı için en iyi temennilerimi 
sunar ve derin saygılarımın kabulünü dilerim, 
Bay Başkan. 

İsmet İnönü 
Beyaz Saray 
Vashington 

26 Nisan 1949 
Ekselans, 
Mümtaz Dışişleri Bakanınız Bay Necmettin 

Sadak'in delaletiyle Ekselansınızın bana gönder
mek nezaketinde bulunduğu samimî mektubu de
rin bir memnuniyet ile aldım. 

Türk halkının Birleşik Devletler halkına kar
şı duymakta olduğu dostluk ve hayranlık hisleri
ne Ekselansınızın lütüfkâr bir surette tercü
man olmaları, bende hususi bir memnuniyet uyan
dırdı. Bildiğiniz gibi, bu hisler bende ve Ame
rikalı vatandaşlarımda tamamiyle bütekabildir. 
Tarihin bu nazik devrinde Birleşik Devletler ta
rafından yapılan askerî yardım için Türk Milleti
nin şükranını Ekselansınızdan öğrenmek de be
nim için ayrıca bir memnuniyet vesilesi olmuş
tur. 1947 de Türk Yardım Programının kabulü, 
Türk - Amerikan münasebetlerinde yeni bir ha
reket noktası teşkil etmiştir. Modern teknik ve 

ilmin terakkiyatı sayesinde artık birbirinden uzak 
dahi olmıyan. ve Birleşmiş Milletler Anayasasın
daki müşterek idiallerle mutehalli bulunan iki 
Cumhuriyet, bu suretle dünyanın geniş sahala
rında insan hak ve hürriyetlerini imha eden kuv
vetlere set çekilmesi ve tecavüzkâr yayılmalarına 
son verilmesi gayesiyle müttehiden hareket et
mek hususundaki azimlerini göstermişlerdir. O 
senenin 12 Mart günü kongreye gönderdiğim me
sajda dedim ki: 

«Birleşik Devletlerin siyaseti, silâhlandırıl
mış zümreler tarafından veya harici tazyikler 
ile esaret altına alınmak teşebbüslerine karşı 
mücadele eden serbest milletlere müzaheret et
mek yolunda olması gerektiğine inanıyorum. 

«Serbest milletlerin kendi mukadderatını 
kendi istekleri dairesinde tâyin etmelerine yar
dım etmemiz lüzumuna inanıyorum». 

Bu sözleri, o zaman olduğu kadar bugün de 
tamamiyle benim hislerimi ve Hükümetimin 
siyasetini aksettirdikleri için tekrarlıyorum. 

Bay Sadak'm zekâsı, geniş tecrübesi ve dün
ya meselelerini yapıcı bir zihniyetle görüşü, 
Hariciye Nazırı ve bizzat benim kadar bu seya
hatinde temas ettiği diğer Amerikalı resmî şah
siyetleri tarafından da çok takdir edilmiştir. 
Bay Başkan; eminim ki, kendisi Birleşik Dev
letlerin bu müşkül zamandaki siyaseti ve dâ
vaları hususunda tam bîr anlayışla memleketi
mizden ayrılmaktadır. 

Şundan da ayrıca eminim ki, bay Sadak, 
Şimal Atlantik Antlaşmasının imzalamnasiyle 
Türkiye ve Atlantik sahası haricindeki diğer 
milletlerin istiklâl ve temamiyetlerini idamesi 
hususunda Birleşik Devletlerde duyulan, alâ
kanın hiçbir veçhile azalmadığı ve aksine ola
rak, Atlantik Antlaşmasına dâhil memleketle
rin müşterek emniyetini takviye suretiyle bu 
paktın meydana gelmesinin, aynı zamanda, 
Türkiye'nin de emniyetini tezyide hizmet etti
ğini müdrik olarak ayrılmaktadır. î lk olarak 
Yunanistan Türkiye için ifâde edilmiş bulu 
nan bu prensipler, bu pakt ile, Milletler cami
asının diğer hürriyet seven milletlerine de teş
mil edilmiştir. 

Şahsi sıhhat ve saadetiniz ve Türk Milleti
nin refahının temadisi için en samimî temenni
lerimi teyit eyler, derin saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
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ASIM US (Çoruh) — Efendim. Dışişleri Ba

kanımız umumi vaziyet hakkında gayet güzel 
izahatta bulundular ve seyahatinin verdiği iyi 
neticeleri anlattılar. Bu izahat hepimizin gö
nüllerine ferahlık verdi. Kendisine bilhassa 
teşekkür ederim. 

Bendeniz, umumi vaziyet hakkında söyle
nen sözlere bir şey ilâve edecek değilim. Yal
nız, gazetelere geçmiş bir sözü burada mevzuu-
bahis etmediler: Seyahatlerinden avdetlerinde 
Fransız Hariciye Nazırı kendilerine demiş ki : 
Bizim 1939 tarihli Türk - İngiliz - Fransız itti
fakının bugün de mer'i olup olmadığını hukuk 
bakımından tetkik ettirdim, bugün de mer'i 
olduğu hakkında kanaat hâsıl ettik. Bunu bir 
münasebetle parlâmentoda söyliyeceğim». Bu 
söz gazetelere geçti bunu memnuniyetle karşı
larız. Anlaşılıyor ki Fransızlar, İngilizler Tür-
kiyenin dostluğuna İkinci Dünya Harbinin 
başlangıcında olduğu kadar ehemmiyet veri
yorlar, bunu ifadesinde büyük bir kıymet var
dır. 

Yalnız bendeniz bir nokta üzerinde durmak 
isterim; 1939 daki ahval ve şerait bugünkü 
ahval ve şeraite uymuyor, mühim bir fark var
dır. 1939 tarihli muahade aktedildiği zaman 
İngilizlerle Fransızların karşısında hasım ola
rak Almanya vardı, harb tehlikesi de Alman
ya'dan bekleniyordu. Böyle bir tehlike karşı
sında aktedilmiş bir ittifaktır. Bu ittifakın 2 
No. lu bir ptorokolü vardır, bu 'protokolde bi
zim Rus'lara karşı bitaraf kalaacğımız kayde
dilmişti. Eğer bugünkü şekilde bu muahade 
kalacak olursa bu zayıf bir noktadır. Bendeni
zin fikrimce bu muahadeyi bir revizyona tâbi 
tutmak lâzımgelir. Bu revizyon meselesini İn
giliz'ler ve Fransız'lar, zannederim ki, siyasi 
nezaket icabı bize söyliyemezler. Fakat bizim 
tarafımızdan yapılması gereken lüzumlu bir 
teşebbüstür. Bunu Hükümetin nazarı dikkatine 
arzederim. Maruzatım bundan ibarettir. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar) 
— Muhterem arkadaşlar; Dışişleri Bakanının son 
yaptığı seyahat hakkındaki intibalarıni dinledik. 
Dışişleri Bakanının beyanatını şöyle topluca ifa
de etmek istersek, evvela İtalyan sömürgelerin
den bahsettiler ve bu İtalyan sömürgelerinin ala
cağı vaziyet hakkında Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin noktai nazarını beyan etmişlerdir. 

Honra İsrail Devletinin tanınması meselesini 
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kabul ettiklerini söylediler. Daha sonra da, At
lantik Paktına ve bizim bulunduğumuz bölgedeki 
yani : Yakın Şark'taki emniyet meselesine; temas 
ettiler. Dediler ki; biz Atlantik Paktına girmek 
veyahut girmemek meselesi için oraya gitmiş de
ğiliz. Peki, oraya ne maksatla gitmişler? Orada 
vapılacak bir toplantı da bulunmak için mi git
mişler? 

Şimdi şunu anlamak istiyorum; Türkiye Cum
huriyetinin takip ettiği siyaset nedir? Hüküme
tin siyasi görüşü nedir? Hükümet bize siyasi 
görüşünü anlatmıyor. Siyasi hedefini anlatmıyor. 
Yalnız gayrmıuayyen bir yere gitmek için her is
keleye uğrıyacağmı söylüyor. Yahut oraya uğrı-
yacağım, buraya uğramıyacağım diyor. Ama 
Hükümet nereye gitmek istiyor, siyaseti nedir, 
belli değildir. (Gürültüler). Belli ise tarif etsin. 
Hiç gürültüye falan hacet yok; eğer siyaseti var
sa siyasi hedefini açıkça söylesin; anlıyalun siya
seti nedir? Biz Hükümetin takip ettiği siyasetin 
hedefini bilmezsek, Hükümet, bunu bize söyle-
mezse, biz bu Hükümetin takibettiği siyasetle 
nasıl beraber oluruz ve nasıl beraberiz diyebi
liriz? (Gürültüler). Dışişleri Bakanının bütün 
beyanatından Hükümetin takip ettiği harici si
yasetin hedefini ben bir türlü anlayamadım. He
defi neyse bunu bize açıkça söylesin; hedefim 
budur desin. Atlantik Paktı, Akdeniz Paktı 
bunlar hep birer vasıtadan ibarettir, takip edece
ğimiz siyasi yoldur. Ama bunun hedefi nedir ben 
bilmezsem ovakit nasıl olacak? efendim, neye 
bizi Atlantik Paktına almamışlar? Bir defa At
lantik Paktına girmemiz doğru mu, yanlış mı? 

Akdeniz Paktı bilmem şöyle olmalı imiş, 
böyle pakt yapılmalı imiş! Niçin yapılmalı, ne
den lâzım? Bunu ispat etmek için, bizim ha
rici siyasetimizin mihverini, hedefini teşkil eden 
keyfiyetin bilinmesi lâzmıdır. Ondan sonra At
lantik Paktına girmek lâzım mı, değil mi safhası 
gelir. Yoksa, bizi vasıtalarla oyalayarak hede
fi gaybettirmek ve harici siyasette takip edilen 
hedefi bildirmemek doğru değildir. Bu, dümeni 
bozuk bir kaptanın nereye gideceğini bilmemesi 
gibi birşeydir. Hedefi bilmek ve söylemek lâzım
dır. Anyasanm 47 nci maddesinde; Hükümetin 
görüşü ve takip edeceği yolu Millet Meclisine bil
dirir, diyor. Harici siyasetteki görüşünüz nedir? 
Hükümetin görüşleri vardır, ben görüşler değil; 
bir tek görüşten bahsedilmesini istiyorum. 
Binaenaleyh şimdi biz tamamen müpjıemiyet 
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içindeyiz. Hükümet, içinde bulunduğumuz vazi
yeti nasıl görüyorsa ve neye karar vermişse bu 
kararı bize bildirmeli, ondan sonra biz, onun 
siyasi hedefini anlıyarak, takip ettiği yolun 
doğru olup olmadığı hakkında noktai nazarı
mızı söyliyelim. Biz, bugün, ne Hükümetle be
raberiz diye biliriz, ne de, Hükümetten ayrı bir 
siyaset takip ediyoruz diyebiliriz. Çünkü: Hü
kümet vazıh olarak siyasetini bize göstermiyor, 
açıkça belirtilen bir vaziyet mevcut değildir. 
Onun için bizi mazur görünüz takip ettiği siya
setin hedefini bilmediğimiz için, içinde bulun
duğumuz, hal ve şartlar icabına uygun olduğu
nu, maalitiraz, bilmiyoruz. Bundan dolayıdır ki, 
bize açık olarak izah edilmedikçe, Hükümetin 
takip ettiği siyasete siyasetsizlik diyoruz ve bu
na iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Saim Ali Dilenire. 
Dr. SAİM ALÎ DlLBMRE (Rize) — Şimdi, 

Sayın General, bu söylediğiniz laflara kendiniz 
inanıyor musunuz? (Soldan gülüşmeler) 

Bunu, bu siyaseti bilmedik kimse kalma
mıştır. Bu milletin nereye gittiğini, siyasetini 
samiin bile biliyor. Sizin bu laflarınız, anlıya-
madım gibi bir şey oluyor. Hükümetin siyaseti
ni, muhalif, muvafık, bilmiyen kimse kalma
mıştır. Bunu herkes gibi siz de biliyorsunuz. 

Bizden toprak istediler, vermedik, Boğaz
larda üst istediler, vermedik. Onların muhalif
leri ile birleştik. Hâlâ milletin nereye gidece
ğini bilmiyoruz, dediniz. Bunda mühim mantık. 

HÎLMI ŞEREMETLt (Balıkesir) — O baş
ka bir âlemden geldi. 

Dr. SAÎM ALt DlLEMRE (Devamla) — Bi
naenaleyh, ben sureti kafiyede eminim ki, bu
rada mevcut arkadaşların hepsi, gazeteciler, 
samiindeki vatandaşlar, dışardaki çoluk çocuk, 
herkes nereye gittiğimin biliyor, o da bu memle
ketin selâmeti içindir. Zaten bu memleketin 
selâmeti için çalışmıyan bir Hükümet re'şikâra 
gelebilir mi? (Soldan bravo sesleri). 

Kendileri bir hedeften bahsediyor ve bunu 
biknedikçe Hükümetle beraber olmadığını söy-
liyor ama, bu fikir size ait değildir, bana öyle 
geliyor ki, böyle söylemenize rağmen siz de bu 
fikirde değilsiniz. (Bravo sesleri, gülüşmeler). 

öl. SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar) 
— Bu kadar bedihiymiş, bunu herkes biliyor
muş mademki, gazeteciler, samiin de biliyor-
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muş! Bektaşi sırrı mıdır, niçin söylemiyorsu
nuz? (Soldan, herkes biliyor sesleri). 

Sarih olarak ifade ediniz! Memleket mu
kadderatı mevzuubahis, hedefinizi cesaretle 
söylemiyorsunuz1? Biri çıkıp oradan, benim ak
lım ermiyor, senin aklın eriyor gibi şeyler söy
lüyorsunuz. (Gürültüler). 

Dr. SAÎM ALt DÎLEMRE (Rize) — Reis 
Bey, söz istiyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANİ NECMETTİN SA
DAK (Sivas) — Cevap vermek istiyorum. Sa
yın General Sadık Aldoğan, söze başlarken her-
zaman Yüksek Meclisimizi neşelendiren, sevimli 
ifadeleri ile devam etmiş, fakat sonradan beni ve 
hepimizi hayrete düşüren hiddetli bir ifade ile 
bu kürsüden sorduğu suallerle ve yaptığı beyan
larla zamanın ve bu kürsünün ciddiyetine yakış-
mıyacak sözler sarfetmemiş olsaydı benimle bir 
şaka yaptığını zannedecektim. 

Sayın General evvelâ bir sual sormama mü
saade etsin: İfadeleri şahısları adına mı, yoksa 
partileri namına mıdır? General lütfen cevap ve
riniz. (Soldan cevap ver sesleri). 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Şahıslan 
admadır. 

NECMEDDN SADAK — Hayır, bizzat ge
neral cevap versin. 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar) 
— Efendim, Parti admadır. 

DIŞİŞLERİ- BAKANI NECMETTİN SA
DAK (Devamla) — Partiniz adına konuşuyor
dunuz, pek güzel (Gülüşmeler, gürültüler). 

Sayın General, Dışişleri Bakanı olduğum 
günden beri memleket içinde ve memleket dışın
da hiç kimse, yerli veya yabancı, bana şimdi
ye kadar, Türkiye'nin dış siyaseti nedir, izah 
eder misiniz, diye bir sual sormaya lüzum gör
memiştir. Çünkü 25 senedir Türkiye Cumhuri
yetinin dış siyaseti bu kadar sarih ve bu kadar 
açıktır. (Soldan bravo sesleri ve alkışlar). Eğer 
bîr alf abeyi tekrar etmek kadar basit ve lüzumsuz 
olmazsa ve sizleri sıkmazsa iki kelime ile dış si
yasetimizi izah edeyim. 

Dış siyasetimizin temeli Atatürk'ün koyduğu 
o büyük vecizedir: «Yurtta sulh, cihanda sulh». 

Yurtta sulhe ve cihanda sulhe varmak için 
herkesle iyi geçinmeye; memleketin ve milletin 
istiklâl ve hürriyetine, şeref ve haysiyetine ria
yet eden her devletle iyi geçinmeye bu şartlara 
riayet etmiyen devletlerle, bize bir tecavüz vâki 
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olduğu takdirde bütün kuvvetimizle mücadele et
meye hazırlanan bir siyasettir. 

Dış siyasetimizin esası milletlerin hürriyet ve 
istiklâline riayetkar olan devletlerle bir safta bu
lunmaktır. 

Dış siyasetimizin esası, memleketimizin hür
riyetini, istiklâl ve selâmetini her vasıta ile ko
rumak çarelerini aramaktır. Bugünkü dış siya
setimiz demokrasi, istiklâl ve hürriyet safında 
bulunan ve milletlerin ve insanların hak ve hür
riyeti için mücadele eden büyük demokrasi sa-
iindaki devletlerle beraber bulunmaktır. 

Lütfen, şimdi sizden rica ediyorum, bu kür
süye geliniz, partinizin dış siyasetini izah ediniz. 
(Soldan şiddetli ve sürekli alkışlar, bravo sesleri). 

Gl. SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar) 
— Dışişleri Bakanının söylediğine teşekkür ede
rim, ben bunu ona söylettirmek istiyordum. 
(Bravo sesleri, gülüşmeler). 

Hoşunuza gitti mi şimdi, ha; iyi. 
Arkadaşlar; dış siyasette madem ki, bu ka

dar bariz, bu kadar açık bir siyasi hedef sahi
biyiz de, bunu niçin böyle ağzımızda geveleyip 
açıkça söylemekten çekiniyoruz. (Söylüyoruz ses
leri). 

Mîllet Partisinin de dış siyasetteki hedefi; 
Türk istiklâl ve hürriyetine uzanacak her kolu 
kırmaktan ibarettir. 

Arkadaşlar; bunu böylece bir defa kabul et
tikten sonra demek istiyoruz ki; mademki şeref, 
ittiklâ1 ve hürriyetimiz için, ölümü dahi gö&e 
Lİmışür bu millet; hiçbir kimseden gidip de itti-
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iuk dilenmeye ihtiyacı yoktur. ( Öyle birşey yok, 
asla sesleri). Bundan dolayıdır ki; bu mukaddes 
\ azifenin ifasi için bize yardım etmek istiyen 
milletlere teşekkür ederiz, minnettarız. Fakat 
bunu gayet açık olarak ortaya koymakta fayda 
\ ardır ve bu lâzımdır. Bu baKimdan Dışişleri 
Bakanına teşekkür ederim. Benim istediğim de 
bu idi, aziz arkadaşlar. 

Arkadaşlarım; Evet; politika hedefi böyle
dir. Bizim de maksadımız ve DÜtün Türklerin 
maksadı budur. Yani bütün memleket hiçbir par
ti farkı olmaksızın kalbi yalnız bu noktada birle
şiyor. (Bravo sesleri). Fakat her şeyin imkânlarla 
bağlı olduğunu ve bu muayyen ve mukaddes mak
sadın istihsali için birtakım vasıtalara müracaat 
etmek zorunda olduğumuzu, bunu tabiî kabul 
edenlerdenim. Yoksa alelıtlak hiçbir şey yapma
mak tabiî doğru olmaz. Fakat her yaptığımız 
işin, her müracaat ettiğimiz vasıtanın mutlaka bu 
maksada uygun olması lâzımdır. Bu maksada uy-
mıyan ve hakikatle kabili telif olmıyan vasıtalara 
müracaat hiçbir mâna ifade etmez. 

BAŞKAN — Osman Nuri Koni. 

OSMAN NURÎ KÖNl (İstanbul) — Arkada
şımız Sadık Aldoğan bâzı beyanatta bulundu, ga
liba bir sürçü lisan yaptılar, parti namına ko
nuştuklarını ifade ettiler, ben bunu tekzip edi
yorum (Soldan bravo sesleri, sürekli alkışlar ve 
gülüşmeler). 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur günde
me geçiyoruz. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

lar hakkındaki 4489 sayılı Kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair olan Kanun teklifinin 
geri verilmesini saygılarımla rica ederim. 

1. — Maraş Milletvekili Dr. Kâmil İdil'in, 
yabancı memleketlere , gönderilecek memurlar 
hakkındaki 4489 sayılı Kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair oldn kanun teklifinin geri 
verilmesi hakkında önergesi (4/159) 

Yüksek Başkanlığa 
Yabancı memleketlere gönderilecek memur-

Maraş Milletvekili 
Dr. Kâmil idil 

BAŞKAN'— Geri veriyoruz. 
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6. — OÖEÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Vergi Usul Kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/174) 

BAŞKAN — Görüşülmesine devam ediyoruz. 

İkinci Bölüm 
Fatura ve fatura yerine geçen vesikalar 

Faturanm tarifi 
ÎKÎ YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — Fa

tura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında 
müşterinin borçlandığı meblâğı göstermek üzere 
emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından 
müşteriye verilen ticari vesikadır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Faturanm şekli 
ÎKÎ YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Fa

turada en az aşağıdaki malûmat bulunur : 
1. Faturanın sıra numarası; 
2. Faturayı çıkaranın ticaret unvan ve iş 

adresi; 
3. Müşterinin ticaret unvanı ve adresi; 
4. Emtianın veya işin nev'i, miktarı, fiyatı 

ve tutarı ; 
5. Satılan mallar faturanın tanziminden ev

vel teslim edilmişse teslim tarihi. 
Gerçek kişilerde ticaret unvanı olarak tücca-

îiiı soyadı ve adı yazılır. Büyük ve tanınmış 
müesseseler için adres konmıyabilir. Müstehlik
lere perakende satış yapan tüccarlar, fatura 
verdikleri takdirde, bu faturalarda numara 
teselsülü mecburiyeti yoktur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabu' edilmiştir. 

Fatura nizamı 
IKI YÜZ YÎRMlNCl MADDE — Faturanın 

çıkarılmasında aşağıdaki kaidelere riayet olu
nur : 

1. Faturalar sıra numarası dâhilnde tesel
sül ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif şube ve 
kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak 
üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu 
faturalara şube ve kısımlarına göre şube veya 
kısmın isimlerinin yazılması veya hususi işaretle 
seri tefriki yapılması mecburidir. 

2. Faturalar mürekkeple, makina ile veya 
kopyeli kurşun kalemi ile doldurulur; 

3. Faturalar en az bir asıl ve bir örnek ola
rak çıkarılır. Bundan fazla örnek çıkarıldığı 
takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret 
edilir; 

4. Faturaların baş tarafında i§ sahibinin 
veya sahibi namına imzaya mezun olanların im
zası bulunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Fatura kullanma mecburiyeti 
İKÎ YÜZ YİRMİ BlRlNCl MADDE — Birin

ci ve ikinci smıf tüccarlar sattıkları emtia ve
ya yaptıkları işler için tüccar ve esnafa fatura 
vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak 
mecburiyetindedirler. 

FAİK YILMAZlPEK (Bursa) — Efendim; 
221 nci maddede birinci ve ikinci smıf tüc
carlara fatura vermek ve almak mecburiyeti
ni koyuyoruz. Tatbikatta bâzı vakalara şahit 
olmaktayız. Meselâ herhangi bir yerden bir 
tüccar geliyor, mal alıyor, parasını verip he
sabını görüyor. Şimdi siz faturayı hazırlayınız, 
ben malımı götüreyim, sonra gelir faturayı 
alırım diyor, fakat bir daha gelip faturasını 
almıyor. Malı satan faturayı vermeye, alan ise 
faturayı almaya mecbur diyoruz. Fakat satm-
slan faturasını almadıktan sonra malı satan 
tüccar bu mecburiyet vazifesini nasıl ifa ede
cektir. Bendeniz: (Sahipleri tarafından alınmı-
yan faturalar kopyelerine iliştirir) diye bir fık
ra teklif ediyorum. Eğer sayın Komisyon bunu 
kabul ederlerse önergemi vermekten vaz geçe
rim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
OOŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, faturalar 
zaten bir asıl, bir de suret olarak çıkacaktır. 
Binaenaleyh sureti varsa faturasını almış de
mektir. Bu vaziyette mesuliyet alana aittir 

BAŞKAN — Bu suretle sualinizin cevabı 
zapta geçmiş oluyor. 

ÎSMAİL SABUNCU (Giresun) - - Malı sata
nın malı verdiğini ispat etmesine lüzum yoktur. 
Malı alan eğer fatura ibra etmek mecburiyetin-
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de ise bu mecburiyetten satana bir zarar gelece
ğine bendeniz kani değilim. 

YILMAZ İPEK (Bursa) — Millî Korunma 
Kanunun tatbikatında çok müşkülâta mâruz 
kaldık. Alıcı fatura almıyor, fakat sonradan sa
tıcı müesseseye isnatta bulunuyor. Binaenaleyh 
satan müesseseyi bu suretle fatura vermek mec
buriyetinden kurtarılsın. 

İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Bu kanun 
tabiî halde tatbik edilecektir. 

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

Perakende satış vesikaları 
ÎKÎ YÜZ YİRMİ İKÎNCÎ MADDE — Birinci 

ve ikinci sınıf tüccarların perakende satışları ile 
müstehliklere yapılan satışlar aşağıdaki kayıt
lardan her hangi biri ile tevsik olunur : 

1. Kasa veya satış fişleri; 
2. Kasa veya satış fişlerinin dökümlerini 

ihtiva eden günlük bordrolar; 
3. Makineli kasaların kayıt ruloları ve ru-

losuzlarda günlük satış yekûnunun yazıldığı fiş
ler; 

4. II nci sınıf tüccarlarda satış bedelleri
ni gösteren el defteri kayıtları (Bu defterlerin 
tasdiki ihtiyaridir). 

AHMED VEZÎROÖLU (Afyon Karahisar) 
— Bu madde ile ilgili olup evvelki celsede mü
zakeresi yapılarak kabul buyurduğunuz 185 nci 
maddedeki hükme göre, tek defter tutandan pe
rakendeci tüccarların hasılatını defterlerine 
kaydederken ne şekilde kaydedeceklerini sormuş 
tum. Komisyondan aldığım cevapta bu şöyle 
izah edilmişti (Akşama kadar yapılan satışlar 
toptan olarak kaydedilebilecektir.) denilmişti. 
Şimdi bu 222 nci maddenin 4 ncü fıkrasında : 
y îkinci sınıf tüccarlar da satış bedellerini göste
ren el defteri kayıtları.) denilmektedir. 

Sayın Komisyonun evvelki verdikleri cevap 
bu hususlarda da tatbik edilecek midir? Bunu 
tavzih etmelerini rica ederim. 

(lEÇtCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KAMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, bu mad
dede perakende satış vesikaları, yani faturadan 
hariç olan vesikalar gösteriliyor. Arkadaşımı
zın tereddüt ettiği husus, yani el defterine ak
şam üzeri toptan yazabileceği hususudur. Bu 
defterler mükelleflere kolaylık olmak için ka-
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bul edilmiş vesikalar mahiyetindedir. Aynı za
manda bu defterlerin tasdiki da mecburi değil
dir. Fıkrada yazılıyor, toptan yazılabilecektir. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
—» Vuzuh bulması için rica etmiştim. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Birinci 
fıkrada «perakende satış» kaydından sonra 
«müstehliklere yapılan satışlar» tâbiri vardır. 
bundan maksat nedir, bu, perakendeye dâhil 
olmaz mı? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUN-
OĞLU (Manisa) — Müstehlike yapılan satışlar 
aşağıda gelecektir. Aynı şeydir, fark yoktur. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Aynı mâ
nayı taşıyorsa, zaittir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMlL COŞKUN-
OĞLU (Manisa) — Perakende satışlar yalnız 
müstehlike yapılmaz ki, diğerlerine de peraken
de satış yapılabilir. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) - • öyle ol
duğu için bana zait gibi geliyor. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMlL COŞKUN-
OĞLU (Manisa) — Müstehlike yapılan satışlar 
mutlaka perakende addediliyor, bir de ayrıca 
müstehlike yapılmıyan perakende satışlar olabi
lir. 

Onlar da maddeye girmiştir. Maksat, budur. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 222 

nci maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad-
d« kabul edilmiştir. 

Esnaftan alınan masraf puslaları 
İKİ YÜZ YlRMl ÜÇÜNCÜ MADDE — Tüc

carların esnafa yaptırdıkları işler için esnafa 
imzalattırılan ve işin mahiyeti ile bedelini ihti
va eden tarihli masraf puslaları, esnaf tarafın
dan verilmiş fatura hükmündedir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza sunuynrum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Müstahsil makbuzu 
İKİ YÜZ YlRMl DÖRDÜNCÜ MADDE — 

Tüccarlar, fatura kullanmak mecburiyetinde ol-
mıyan müstahsıllardan satın aldıkları mahsul
lerin bedelini ödedikleri sırada, iki nüsha mak
buz tanzim etmeye ve bunlardan birini i inzali -
yarak müstahsıla vermeye ve diğerini raüstah-
sıla imzalatarak alıkoymaya mecburdurlar. 
Mal tüccar namına bir memuru veya bir muta
vassıt tarafından alındığı takdirde makbuz 
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nedir, usul mahfuz mudur? Muteberiyet mutlak 
olarak 'kabul ediliyor mu? Mutlak olarak kabul 
ediliyorsa ticari ve 'hukuki ihltilâflar muteiber 
değildir diyeceğiz. Vergi ihtilâflarında mute
berdir diyeceğiz. Bunu iza'h etsinler. 

GEÇÎCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMlL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Biz Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun maddesini tadil et
miyoruz. Oradaki hükümler mahfuzdur. Burada 
vergi mevzuatı bakımından bir kolaylık olsun 
diye bir hüküm koyduk. Binaenaleyh o WükünK 
lerle bu hüküm tearuz etmiyor. Borçlar Kanu
nu, yahut Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 
'hükümlerine göre mühürlü, tasdikli olsun,, Ora
daki unsurları taşısın diye ayrıca bir şekil ka
bul edilmedi. 

PEYZULLAH USLU (Manisa) — Yani mu
teberdir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Devamla) — Evet bu kanuna 
göre muteberdir. 

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

Üçüncü Bölüm 
Serbest meslek makbuzları 
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bunlar tarafından imzalanır. Yazma bilmiyen 
müstahsıllar bu makbuzu, varsa zatî mühürle-
riyle mühürlerler, yoksa parmak basmak sure
tiyle tasdik ederler. 

Müstahsıldan avans üzerine yapılan muba-, 
yaalarda makbuz, malın teslimi sırasında veri
li.'. 

Müstahsil makbuzunun tüccar nezdinde ka
lan nüshası fatura yerine geçer. 

Müstahsil makbuzunda en az aşağıda yazıiı 
malûmat bulunur: 

1. Makbuzun tarihi 
2. Tüccarın soyadı, adı (veya unvanı); 
3. Müstahsilin soyadı, adı ve yeri; 
4. Satın alınan malın cinsi, miktarı ve be

deli. 
Aynı müstahsıldan bir defada satın alınan 

ve bedeli 250 liraya kadar olan (250 lira dâhil) 
mahsuller için makbuz tanzimi yerine alman 
mallar tarih sırasiyle ve yukarda 2, 3 ve 4 ncü 
fıkralarda yazılı malûmatı havi olmak şartiyle 
bir el defterine kaydolunmakla iktifa edilebilir. 

Bu takdirde el defterleri kayıtları, muhase
be kayıtlarının müsbit vesikasını teşkil eder. 
Bu maddede yazılı makbuzlar hiçbir resim ve 
harca tâbi tutulmaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
FEYZULLAH USLU (Manisa) — Efendim, 

bu maddenin birinci fıkrasının nihayetinde mü
hür ve parmak işaretine ait bir 'hükmü mahsus , 
vardır. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda mü
hür ve parmak işaretinin mutlak olarak mute
ber addedilemiyeceğine ait hüküm vardır .Şim
di bu kayıt buraya ilâve edildiğine göre, mü-
hürün inkârı halinde 'hüküm ne olacaktır? Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 297 nci 
maddesindeki hüküm mahfuz mudur? 

Şimdi efendim, bu Vergi Usulü Kanunu ara
daki 'hukuki ihtilâfları, yani doğrudan doğruya 
verginin bünyesine taallûk 'edenlerin dışındakj-
leri 'hal için tedvin edilmemektedir. Binaena
leyh mühür ve parmak işaretinin ne vakit mu-
»teber olacağına dair umumi ahkâm yani Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununa bir hüküm (ko
nulmuş bulunmaktadır. Şimdi bu hükmü böyle 
mutlak olarak bırakırsak demek ki, vergiye ta
allûk etmesi bakımından mühürlü fatura mut
lak olarak muteber olması icabeder. Hukuk 
Muhakemeleri Usulüne aykırıdır. Maksatları 

Makbuz mecburiyeti 
İKİ YÜZ YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Özel 

kanunlardaki hükümler mahfuz kalmak kaydiy-
le serbest meslek erbabı aşağıdaki hallerde 
makbuz vermeye ve bunların bir örneğini mu
hafaza etmeye mecburdurlar : 

1. Müşteri makbuz isiterse»ç 
2. Ücret ticari veya sınai bir işletme tara

fından ödenmişse; 
3. Alınan para 100 liradan fazla ise. 
BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 

kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edildi. 

Makbuz muhteviyatı 
İKİ YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE — Ser-

best meslek makbuzlarına : 
1. Makbuzu verenin soyadı, adı veya unva

nı ; 
2. Müçtterinin soyadı, adı veya unvanı; 
3. Alınan paranın miktarı; 
4. Paranın alındığı tarih; 
Yazılır. 
Bu makbuzlar hiçbir resim ve harca tâbi tu

tulmaz. 
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BAŞKAN — Söz istiyen"? Yoktur. Maddeyi 

kabul edenler... Etmiyenler... Madde kafoul edil
di. 

Dördüncü Bölüm 
Ücretlere ait kayit ve vesikalar 

Ücret bordrosu 
İKİ YÜZ YİRMİ YEDİNCİ MADDE — İş 

verenler her ay Ödedikleri ücretler için (Ücret 
bordrosu) tutmaya mecburdurlar. Gelir Ver
gisi Kanununa göre vergiden muaf olan ücret
lerle götürü ücret üzerinden vergiye tâbi hizmet 
erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro 
tutulmaz. 

Ücret bordrolarına en az aşağıdaki malûmat 
yazılır: 

1. Hizmet erbabının soyadı, adı-, 
2. Varsa vergi karnesinin tarihi ve numa

rası; 
3. Vahit ücreti (Aylık, haftalık, gündelik, 

saat veya parça başı ücreti) ; 
4. Çalışma süresi veya ücretin taallûk ettiği 

süre; 
5. Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin 

tutarı. 
Bordronun hangi aya taallûk ettiği baş tara

fında gösterilir. Bir aya ait bordro ertesi ayın 
yirminci gününe kadar hazırlanıp tarihlenerek. 
müessese sahibi veya müdürü ile bordroyu tan
zim eden memur tarafından imzalanır. 

İş verenler ücret boralarını, yukarıki esas
lara riayet etmek şartiyle diledikleri şekilde 
tanzim edebilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

Bordro yerine geçen vesikalar 
İKİ YÜZ YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — 

Genel, katma, özel bütçeli daire ve müesseselerle 
belediyelerin ve 3659 sayılı Kanuna tâbi mües
seselerin ücret ödemelerinde kullandıkları vesi
kaları ücret bordrosu yerine geçer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

Beşinci Bölüm 
Diğer evrak ve vesikalar • 

Muhabere evrakı 
İKİ YÜZ YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — 

Tüccarların her nevi ticari muamelen dolayı-
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siyle yazdıkları ve aldıkları mektuplar (Tel
graflar ve hesap hulâsaları dâhil) muhabere ev
rakını teşkil eder. Gönderilen ve gelen muha
bere evrakının, işlerinin icabına göre dosyada 
muhafaza edilmesi mecburidir. 

BAŞKAN -•- Madde hakkında söz istiyen 
yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

Diğer vesikalar 
İKİ YÜZ OTUZUNCU MADDE — Tüccar

lar evvelki maddelerin dışında kalan ve bir hü
küm ifade eden veya icabında bir hakkın ispa
tına delil olarak kullanılabilen mukavelename, 
taahhütname, kefaletname, mahkeme ilâmları 
gibi hukuki vesikalarla ihbarname, karar örnek
leri. vergi makbuzları gibi vergi evrakını dos
yada muhafaza etmeye mecburdurlar. 

Damga Resmi mükellefleri, bu resme ait ka
nunda saklanacağı beyan olunan kâğıtlarla 
belgeleri ve ilânları havi koleksiyon nüshalarını 
aynı suretle muhafaza etmek mecburiyetinde
dirler. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Şimdi 
elendim bu kabul edilen madde ile bu maddede 
muayyen evrak ve defatirin hıfzı mecburiyeti 
vardır. Ticaret Kanununda buna ait gayet gü
zel bir hüküm vardır. Bu evrak mücbir bir se
bep tahtında yangın ve saire suretlerle zıyaa 
uğrarsa zıyaı takip eden günler zarfında - ziyam 
üzerinden uzun bir zaman geçerse ispatı güç 
olur, bu güçlükten vatandaşı vikaye için zama
nında mahkemeye müracaat edip zıyaı tevsik 
imkânını vatandaşa bahsetmiştir, Ticaret Kanu
nu. O müessese! hukukiye burada da cari midir, 
değil midir, diye soruyorum, zıya halinde ziyam 
tevsiki işinde Ticaret Kanununun 80 ve mütaa-
kip maddesi cari midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KAMİL 
ÇOŞKUNOĞLU (Manisa) — Arkadaşımızın 
temas ettiği nokta; mücbir sebepler de, 13 ncü 
maddenin 4 numaralı bendinde yazılıdır: «Sahi
binin iradesi dışındaki sebepler dol ay isiyle def
ter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması». 
Binaenaleyh, bu gibi hallerde de mücbir sebep 
mevcut sayılacaktır. lTmumi hükümler daima 
mahfuzdur. 

I 
I BAŞKAN — Maddeyi Kabul edenler ... Et-
\ miyenler ... Kabul edilmiştir. 
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Dördüncü Kısım 

Vergi karnesi 

Karne mecburiyeti 
ÎKÎ YÜZ OTUZ BÎRÎNCÎ MADDE — Aşa

ğıda yazılı mükellefler vergi karnesi almaya 
mecburdurlar: 

1. Esnaf Vergisine tâbi olanlar; 
2. Vergi matrahları tamamen veya kısmen 

götürü usulde tesbit olunanlar; 
3. Gelir Vergisinde en az geçim indiriminden 

faydalanmak istiyen ler. 
Durumu yukarda yazılı şartların birkaçına 

birden temas etse bile. bir mükellef tek vergi 
karnesi alır. 

Genel, Katma, Özel Bütçeli daire ve mües
seselerle belediyelerin ve 3659 sayılı Kanuna tâbi 
diğer müesseselerin kadro dâhili memurları 
vergi karnesi almazlar. Bunların dışında ka
lan müstahdemler hakkında karne alma mec
buriyetinin uygulanma şeklini Maliye Bakan
lığı tâyin eder. 

Gelir Vergisi Kanunu gereğince verdikleri, 
(Yıllık beyanname) lerde aile durumunu gös
terenler karne mecburiyetine tâbi değildirler. 

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

Karnelerin alınması 
ÎKÎ YÜZ OTUZ ÎKÎNCÎ MADDE — Mükel

lefler vergi karnelerinin kendileri tarafından 
yazılması gereken kısımlarını doldurduktan son
ra, vergi bakımından durumlarını kayıt ve tes
cil ve karneye işaret ettirmek üzere, bunları 
bağlı oldukları vergi dairesine ibraz ederler. 

Mükellefiyete müessir olaeak değişiklikler 
de yukanki esaslar dairesinde karneye işaret 
ettirilir. 

231 nci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde ya
zılı mükelleflerin doldurdukları karneyi vergi 
dairesine ibraz etmeleri veya değişikliği karne
ye işaret ettirmeleri müddeti, işe başladıkları 
veya değişikliğin vukubulduğu tarihten itiba
ren bir aydır. 

En az geçim indiriminin uygulanmasında, 
karnedeki kayıtlar, bunların vergi dairesine 
tescil ettirildiği tarihten evvelki zamanlar için 
nazara alınmaz. 

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

ÎKÎ YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Gelir 
Vergisinde en az geçim indiriminden faydala
nabilmek için karne almak mecburiyetinde 
olanlar, Medeni hal ve aile durumu hak
kında vergi karnesine yazılmış olan bilgiler ve 
bunlarda vâki olan değişiklikler mükellefin 
ikamet ettiği veya çalıştığı mahallenin muhta
rına tasdik ettirilir. Buna imkân olmıyan 
hallerde mükellefin karneye yazdığı bilgilerin 
doğruluğu idari tahkikatla tesbit olunur ve kar
nenin tescili tahkikat neticesinde yapılır. 

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

Doğruluk mesuliyeti 
ÎKÎ YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — 

Vergi karnelerine yazdıkları bilgilerin doğrulu
ğundan mükellefler, iş verenler tarafından bu 
karnelere ilâve olunan kayıtlardan da iş veren
ler mesuldür. 

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

Karnesiz hizmet erbabı çalıştıranların 
sorumluluğu 

ÎKÎ YÜZ OTUZ BEŞÎNCÎ MADDE — Kar
nesi olmıyan veya karnesinde yazılı vergileri 
taksit zamanında ödememiş bulunan, götürü 
ücret usulüne tâbi hizmet erbabının vergi ve ce
zaları bunları çalıştıranlardan aranır. 

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

Karnelerin şekli, resim ve harçları 
ÎKÎ YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Ver

gi karnesinin şekli ve ihtiva edeceği malûmat 
Maliye Bakanlığınca tesbit olunur. 

Gerek karneler, gerek bunların ihtiva ettiği 
kayıtlar hiçbir resme ve "harca tâbi değildir. 
Tasdik dolayısiyle muhtarların elli kuruşu geç
memek şartiyle harç almaları caizdir. 

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

Beşinci Kısım 
Muhafaza ve ibraz ödevleri 

Defter tutmada muhafaza 
ÎKÎ YÜZ OTUZ YEDÎNCÎ MADDE — Bu 

kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olan-
lar, tuttukları defterlerle üçüncü kısımda yazılı 

11. 
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vesikaları, taallûk ettikleri yılı takip eden takvim 
yılından itibaren beş yıl süre ile muhafaza etme
ye mecburdurlar. • 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul edenler... 
Etm iyeni er... Kabul edilmiştir. 

Esnafın fatura muhafazası 
İKÎ YÜZ OTUZ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Bu 

kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde ol-
mıyan esnaf, tüccardan satmaldığı mallara ait 
faturaları, mubayaa tarihi sırasiyle bir musan
nif veya zarf içinde, tanzim tarihini takip eden 
takvim yılından itibaren beş yıl süre ile muhafa
za etmeye mecburdurlar. 

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

esnaf kendi yaptığı muameleleri deftere kaydet
meye mecbur değildir. Ancak vergi dairesinin 
tüccarlar nezdinde yapabileceği kontrolü kolay
laştırmak için böyle bir kayıt vazetmek zarure
tinde olduğunu zannediyorum. Fakat tasavvur 
buyurunuz, defter tutmıyan bir esnaf kira mu
kavelesini müşkülâtla bir sene muhafaza edebili
yor. Bu madde ile esnafa ağır bir külfet tahmil 
edilmektedir. Bir marangoz tutkalını tüccardan 
alır, çivisini başka yerden alır, tahta ve kontr
plâğını tedarik eder. Bütün bu mtibayaata mü
tedair faturaları beş sene müddetle muhafaza 
edecok. Rica ederim, buna imkân yoktur. Bu ev
rakı muhafaza etmiyen esnaf tecziye edilecektir. 
Bin/ıenalevh kira mukavelesini bir sene müddetle 
muhafazadan âciz olan bir esnafı beş sene müd
detle bir sene içinde alacağı faturaları muhafaza 
eteneye mecbur etmek her halde onları, taham
mül edemiyecekleri bir yük altında bulundur
maktır. Tasavvur buyurunuz bir senelik dosya 
beş sene muhafaza edilecek beş sene sonra esnafın 
dükkânında bir tomar zarf bulunacaktır. Çünkü 
1951 senesindeki faturaları 1965 senesine kadar 
muhafaza etmek icap edecektir. 

Binaenaleyh öyle.bir vaziyet hâsıl olacaktır ki 
bir küçük esnaf takatınm fevkmda daimî surette 
10 senelik evrakı müsbitesini muhafazaya mec
bur kalacaktır. Bu sebeple esnafın takatiyle mü
tenasip olmıyan bir vecibe tahmil etmekten ibaret 
olan bu maddenin kaldırılması lâzımdır. 

Esasen tüccar bir kopyali fatura defteri tut
maya mecburdur, muamelesini yevmiye defterine 
kaydetmektedir, kendisinden bir mubayaada bu
lunan kimseye fatura vermeye mecburdur, bu 
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itibarla tüccarın yapacağı muameleleri bunlarla 
tesbit etmek kolaydır. Vergi dairesine mensup 
olan bir memurun, kontrolörün işini kolaylaştır
mak için küçük esnafa tahammülfersa bir külfet 
tahmilini doğru bulmuyorum, bu maddenin kal
dırılması için bir önerge takdim ediyorum, kabu
lünü rica ederim. 

G. K. S. KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) 
— Arkadaşımız Adato bu maddenin yalnız 
tüccarları murakabe edebilmek bakımından 
konduğu noktasından hareket ederek mütalâ
asını söylediler. Halbuki madde yalnız bunun 
için konulmamıştır. Madde, hem bu bakımdan, 
hem de bu vesikayı saklıyacak olanlar, Esnaf 
Vergisinin hududu dâhilinde mi kalıyor, yoksa 
Gelir Vergisinin hududu dâhiline de giriyor 
mu, bunun da murakabesi bakımından sevke-
dilmiştir. 

Maddenin esnafa külfet yüklediği noktası
na gelince; bundan evvel kabul buyurduğunuz 
221 nci maddeye göre esnaf, tüccardan aldığı 
mal karşılığında fatura almak, tüccar da fatu
ra vermek mecburiyetindedir. Binaenaleyh bu
rada saklanacak fatura .ve vesikalar, tüccardan 
aldığı mal karşılığında alması lâzımgelen fatu
ralardır. Lalettayin perakende satışa taallûk 
etmemektedir. Ne kadar mal alıyorsa o kadar 
vesika sakhyacaVbr. Yani malı natıl saklıyor
sa ona taallûk eden faturayı da saklamak her 
halde külfet olmasa gerektir. 

Faydaları: Esnaf Vergisi şümulü dâhiline 
giriyor mu, girmiyor mu ve vergilerin kontro
lü bakımından lâzımdır. Esasen bugün bina ve 
sair vergilerle elektrik ve su masraflarına ait 
vesikaları halkımızın her tabakası saklamakta
dır. Böyle ticaretle iştigal eden esnafın bu gibi 
vesikaları saklamaması için sebep yoktur. 

Bu madde Gelir Vergisinin tatbiki bakı
mından çok mühim bir maddedir. Tayyı doğru 
değildir, vergi kaçırılmasına sebep olacaktır. 
Bu itibarla maddenin aynen kabulünü rica edi
yorum. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim; 
Adato arkadaşımız çok doğru ve çok yerinde 
konuştu. Esasen esnaf ya kira üzerinden ya 
gayrisâfi üzerinden belli vergilere tâbidir. On
ların vergileri kendi kazançlariyle ölçülecek 
değildir. Bir esnafın esnaflıktan çıkıp da Gelir 
Vergisine tâbi olacak tacir vasfını iktisap edip 
etmediğini tâyin etmek için o esnafı beş sene 
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müddetle bütün alım faturalarını muhafaza ile 
mükellef tutmak ağırdır. Kaldı ki küçük ta
cirlerin defter tutmakla mükellef olmadıkları-
nı Ticaret Kanunu tasrih etmektedir. Bu iti
barla arkadaşımızın önergesi yerindedir. Ka
bul buyurulursa esnafı büyük bir külfetten 
kurtarmış oluruz. 

ALİ RİZA ARI (İstanbul) — Sayın arka
daşlar, sözü uzatmak istemem. Fakat benden 
evvel söz alan iki arkadaşın noktai nazarını 
teyit etmek isterim. İstanbul'da ve diğer yer-
lede gördüğümüz realite bu esnaf hakkında ih
das edilen kararlar zannediyorum, vergi işini 
takip edeceklerin vazifesini kolaylaştırmak 
için yapılmıştır. 

Tasavvur buyurunuz bizdeki esnafları. Biz
de bâzı esnafın aşağı yukarı sığındığı küçük 
kulübeler vardır. Bunlar da tabiî zamanla inki
şaf ve tekâmül eder. Ama bugün hakikaten bu 
bir külfet teşkil edecektir. Onun için benden 
evvel söz alan arkadaşların fikirlerine iştirak 
ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, bu mad
de olmadıkça Gölir Vergisinin tatbiki noksan 
ve denebilir ki hemen hemen imkânsız olacaktır, 
tüccarın, esnafın bu vergi bakımından kontrolü 
imkânsız olacaktır. Esnafın Gelir Vergisi şü
mulüne girip girmediği nasıl kontrol edilecek? 
Zaten bu gibi esnaf için defter tutmak mecbu
riyeti yoktur, kayıt tutmak mecburiyeti yok
tur, hiçbir mecburiyet yoktur. Yalnız bir 
sene zarfında malı kimlerden almışsa bunların 
iaturalarını saklıyacaktır. (Bir sene değil ki, 
beş sene sesleri). Evet saklama müddeti beş se
redir benim bir sene demekten maksadım her 
sene aldığı malın faturasıdır. Her sene sonunda 
faturaları bir zarfa koyacak, beş sene saklıya-
cak. bu da basit birşeydir, bunu kabul etmedi
ğiniz takdirde, tüccar için malını kaçırmak 
imkânı olacaktır. Esnafın Gelir Vergisi şümulü 
içine girip girmiyeceği de bu suretle anlaşıla
caktır. Bugün köylülerimiz hile on senelik mak
buzunu saklıyor. 

ALİ RIZA ARI (İstanbul) — Efendim ; sak
lamazsa ne yapacağız? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
OOŞKUNOĞLL (Manisa) — Saklamazsa cezası 
vardır. 
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ALİ RIZA ARİ (istanbul) — Dâva, ceza 

verme dâvası değildir. Ceza tarh edildiği za, 
man? adam cezayı vermek için uğraşacaktır. 
Ruhsatsız olacaktır, birçok muameleler cereyan 
edecektir. Bildiğimiz bir realite üzerinde aksini 
iltizam edip durmakta bir mâna yoktur sanırım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Realite budur. 
Usulsüzlük cezası vardır. 333 ncü maddenin 3 
numaralı bendinde yazılmıştır. Bunsuz Gelir 
Vergisi yürüyemez. Bendeniz son kelime olarak 
bunu arzediyorum. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
izah ettiğim sebepler dolayısiyle 238 nci mad

denin kaldırılmasını teklif ederim. 
istanbul Milletvekili 

Salamon Adato 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Müsaade buyurun 
tekrar oya sunacağım, anlaşılmadı, önergeyi 
kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Etmi
yenler... Tereddüt hâsıl oldu. 

Dr. SAÎM ALI DİLEMRE (Rize) — Reis Bey 
söz istiyorum. » 

BAŞKAN — Buyurun. 
Dr. SAÎM ALİ DÎLEMRE (Rize) — Arka

daşım Sandal, bir tenekecinin aldığı şey, lehim
dir, kezzaptır, yani iki üç kalemden ibarettir. % 
Bakkalınki biraz kalabalıktır. Attar zaten kalk
tı, varsa pek azdır. Bunların hepsi duvara 
bir çengel takıp bunun üzerine eline geçecek 
kâğıdı iliştirsin. (Kâğıdı ya fare yerse sesleri). 

Müsaade buyurun efendim, siz söylüyorsu
nuz, ticaretten bahsediyorsunuz, biz dinliyoruz. 
Ben de evimden bahsedeceğim. Kaç senelik su, 
elektrik, havagazı makbuzlarını kilerdeki çen
gele takarlar. Bunun hiçbir faydası olmazsa bile 
insanı kendi kendine getirir, avareliğe bir son 
verir. 

BAŞKAN — Salamon Adato buyurun. Bu
yurun Adato. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Efendim, 
bir önerge hazırlamakla meşguldüm. Zannede
rim ki, Doktor arkadaşımızın dediği gibi çen
gele asarak maksat hâsıl olmaz; olur mu? 

Dr. SAİM ALÎ DlLEMRE (Rize) — Bu çen
gel bir dolaptadır, üzerine asar; bizim evde ki
lerdedir. (Gülüşmeler). 
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SALAMON ADATO (Devamla) — Doktor 

Beyin evi başka, bir demircinin dükkânı başka. 
İler halde bir fark vardır. 

Dr. SAÎM ALÎ DİLEMRE (Rize) - - Demir
cinin de evi vardır. 

SALAMON ADATO (Devamla) — Sözcü ar
kadaşım. bunun Gelir Vergisinin tesbiti bakı
mından lüzumlu olduğunu söylüyorlar. Bende
niz bu mülâhazayı nazara alarak kabul ediyo
rum. 5 senelik müddetin 2 seneye indirilmesini 
teklif edeceğim. (Doğru, doğru sesleri). 

Dr. SAtM ALİ DİLEMRE (Rize) — Hiç ol
mazsa hafif bir presyon... 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — 
Muhterem arkadaşlar, dâva, ne iki sene, ne dört 
sene, ne bir sene, ne beş sene davasıdır. Dâva, 
maddenin tasrih ettiği şekle ve bu kanun hüküm
lerine göre» defter tutmak mecburiyetinde olanlar 
tuttukları defterleri, faturaları mubayaa tarihi 
sırasiyle bir müsennif veya zarf içinde, beş yıl 
müddetle muhafaza etme davasıdır. 

Neden?. (Gürültüler.) 
Efendim bu bir müruru zaman dâvasının hal

lidir. Çünkü bu kanuna göre takip edilecek ve 
kaçakçılık olabilecek fiiller, usulsüzlük olabilecek 
fiiller olabilecektir. Bütün bunların umumi na
zariyat içinde tâbi olacakları müruru zaman 
müddeti 5 seneye girecektir. Kendisinin bir suç
la muatap tutulduğu zamanda lehinde olan ve
sikaları saklaması elbette lâzımdır, kendisi için. 
Aleyhte olan vesikaları da maliye bakımından 
saklaması ve bunlara el attığımız zaman bulun
ması bu kanunun ifade ettiği mânayı sağlaması 
bakımından da lâzımdır ve mecburidir. Bunu bir 
sene veya iki sene ile tahdit etmeye imkân yok
tur. Binaenaleyh gerek lehte ve gerek aleyhte 
olan vesikaların saklanmasında fayda vardır. 
Maddenin olduğu gibi kabulü doğru olur kanaa
tindeyim. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Arkadaş
lar; bu kanım heyeti umumiyesi itibariyle gözden 
geçirilirse bu maddeye şiddetle ihtiyaç olduğu an
laşılır. Bu bakımdan ben Vehbi Sandal arkadaşı
ma iştirak etmiyorum. Çünkü o kadar mühim bir 
külfet değildir. Cemiyet içerisinde bunun nimet 
ve külfetlerinden faydalananlar olduğu gibi, bu
nun külfetini de yüklenmeleri de tabiîdir. Mükel
lefin lehine bir hükümdür. Bu külfet de nihayet 
fatura ve şair belgeler bir zarf içerisinde saklan-
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maktan ibarettir. Bugünkü vergi anlamı bakımın
dan bu da basit bir külfetten başka birşey değil
dir. Bu en küçük esnaf ve hattâ hepimizin yap
ması lâzımgelen şeylerdendir. Bizim her şeyde 
olduğu gibi vergi işkrinde yani fatura ve saire-
nin saklanması işinde de lâubaliliğimiz vardır. 
Bundan vatandaşlar çok mutazarrır olmaktadır. 

Muayyen makbuzların muayen müddet zar
fında elinde tutmaması yüzünden Maliyenin 
bir hatasını tashih imkânları azalır. Hatayi 
tashih etmek bir parça da vatandaşa düşer. İç
timai, hukuki her türlü tâbirle ifade edilebile
cek şekilde şu müessesenin yaşaması lâzımdır. 
Binaenaleyh ben bunda fayda görüyorum. Müd
det bahsinde arkadaşım Salıir'in görüşüne iş
tirak ediyorum, hıfız mecburiyeti prensipi ka
bul olunursa 5 senelik müddet asla indirilemez. 
Takrirlerin reddi fikrindeyim izah ettikleri gibi 
indiremeyiz. Ya iki seneyi kaldırırız veya oldu
ğu gibi kabul ederiz. 

BAŞKAN — Vehbi Sandal. 
VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Efendim, ta

sarıda elde edilmek istenilen maksat şu olsa 
gerektir. Bir senelik cirosu 60 bin lirayı geçen 
esnafı arayıp bulmak istiyorlar. Küçük sanat 
işlerinde de kırk bin lirayı aşanları görmek 
istiyorlar. Kunduracı, saraç., demirci ve saire 
küçük sanayi erbabı acaba sene sonunda 40 bin . 
lirayı ve küçük tacirler 60 bin lirayı o;eqen bil
iş yaptı mı? Yapmadı mı"? Vergi idaresince Ge
lir Vergisi bakımından bunu anlamak için beş 
sene müddetle faturaları saklamak müşküldür. 
Bu takdirde, saydığım mahiyetteki esnaf beş 
sene müddetle bu faturaları ve evrakı .saklıya -
nııyacak ve, Ali Rıza Arı arkadaşınım dediği 
gibi. kanunda gösterilen cezayı da deruhde eder. 

Kaldı ki, esnaf tâbiri mutlak olarak zikredil-
digîne göre bunun gezginci esnafa da şâmil ol
duğu mânası çıkıyor. Yani gezginci esnaf al
dığı meyva ve saire için faturayı beş sene 
müddetle saklıyaeak mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Hayır. 

VEHBİ SARIDAL (Devamla) — Onun için 
gezginci esnafın buudan müstesna olduğuna 
dair maddede sarahat olmak lâzımdır. Gezginci 
esnaf dışında olan adlarını söylediğim esnaf 
için 40 bin 60 bin liralık bir ciro yapıp yapma
dığını bilmek arzu edildiğine göre bunu temin 
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edecek bir kayıt maddeye konulursa belki bu 
kabil esnafı bulup ayırmak mümkün olur. Fa
kat madde böyle mutlak olarak kalırsa büyük 
şehir ve kasabalarımızdaki bu nevi. esnafa ağır 
yükler yüklemiş olaacğız. Maddeyi lütfen ko
misyon geri alsın, gözden geçirsin, burada ar
kadaşlarımızın da söylediklerini göz önüne ala
rak lüzumlu değiştirişleri yapsın. Bunu yapar
larsa çok yerinde olur kanaatindeyim. 

G. K. S. KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Manisa) 
— Efendim, bu maddenin gezici esnafla alâka
sı yoktur. Saklıyacağı faturalar tüccardan al
dığı mal hakkındadır. Tenekeci, yoğurtçu gibi 
olanların şuradan buradan alacağı mallar hak
kında fatura saklamaya ihtiyaçları yoktur. Fa
kat tüccardan bir mal almışlarsa faturalarını 
saklıyacaklardır. Arkadaşım, verilen izahat 
üzerine, maddenin lâzımolduğuna kanaat ge
lirdiler. Fakat ondan sonra müddet meselesine 
iliştiler. Gelecek maddelerde müddet meselesi 
kendiliğinden halledilecek ve buna neden lü
zum olduğu anlaşılacaktır. Vergi cezaları za-
manaşımı var, bunlar; kaçakçılıkta beş, kusur
da üç, usulsüzlükte ise iki senedir. Biz âzami 
had olan kaçakçılığı esası alarak beş sene saklama
sını kabul ettik. Bir esnaf tüccardan senede 3 
parti, 5 parti mal almıştır. Bunların faturasını 

.saklaması güç bir şey midir? Aynı zamanda 
maddenin vatandaşları intizama alıştırması ba
kımından terbiyevi bir tesiri de vardır, pren-
sipini kabul ettikten sonra müddet ihtilâfına 
düşülmiyeceğini zannediyorum. Zira makbuzu 
bir sene saklasın dersek saklama maksadı zail 
olur. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Yalnız 
tüccardan alacakları diye tasrih edelim. 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ KÂMÎL COŞKUN
OĞLU (Devamla) — Zaten 241 nci maddede 
öyle yazılıdır. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
238 nci maddede gösterilen müddetin iki 

seneye indirilmesini teklif ederim. 
İstanbul Milletvekili 

Salamon Adato 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmemiştir. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
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Karnelerin muhafazası 

ÎKÎ YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — 
Mükellefler bu kanuna göre aklıkları vergi kar
nelerini, işin devam ettiği, en az geçim indirimi 
ile ilgili olanları bu indirimden faydalandıkları 
sürece muhafaza ederler. 

Hizmet erbabına ait vergi karneleri iş veren
ler nezdinde, 'hizmet erbabı aynı zamanda 'bir
kaç yerde çalışmakta ise bunlardan yalnız biri 
nezdinde muhafaza edilir. (Vergi matrahları gö
türü olarak tesbit edilenler hariç). 

İş verenler her ne suretle olursa olsun işiten 
çıkan hizmet erbabına vergi karnelerini derhal 
geri vermeye mecburdurlar. 

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

Defter ve belgelerin ibrazı mecburiyeti 
İKİ YÜZ KIRKINCI MADDE — Geçen 

maddelerde yazılı gerçek ve tüzel kişiler bu kı
sım gereğince muhafaza ettikleri her türlü def
ter, vesika ve karneleri muhafaza süresi içinde 
yetkili makam ve memurların talebi üzerine ib
raz ye tetkika arzetmeye mecburdurlar. 

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

Diğer ödevleri 
İKİ YÜZ KIRK BİRİNCİ MADDE — Ver

gi tetkik ve kontrolleri ve tahrir sırasında, •mü
kellefler aşağıda yazılı ödevleri yerine getirme
ye mecburdurlar. 

1. Tetkika yetkili memura müessesenin 
durumuna göre, çalışma yeri göstermek ve res
mî çalışma saatlerinde memurun müessesede ca-
] ışın a sini sağlamak; 

2. Tetkik ile ilgili her türlü izahatı vermek 
(Bu nıedburiyet hem iş sahibine, hem de işlet
mede çalışan memurlara şâmildir) ; 
. 3. Tetkika yetkili memurun, lüzumunda iş 

yerinin her tarafını gezip görmesini sağlamak; 
4. Bina ve arazi tahrirlerinde iradı tahmin 

edilecek binayı ve kıymeti tahmin edilecek arazi
yi Tahrir ve Tadilât komisyonlarına gösterip 
gezdirmek, bu gibi gayrimenkullerin genel ah
valine, kullanış tarzına ve kirada ise kira mikta
rına mütaallik her türlü malûmatı komisyonlara 
vermek (Bu fıkrada .yazılı mecburiyetler kiracı
lara da şâmildir). 

BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Üçüncü Kitap 

Değerleme 

Birinci Kısım 
iktisadi kıymet değerleri 

Birinci Bölüm 
Değerleme Esasları 

Değerlemenin tarifi 
İKİ YZ KIRK ÎKÎNCÎ MADDE — Değer

leme, vergi matrahlarının hesaplanmasiyle ilgili 
iktisadi kıymetlerin takdir ve tesbitidir. 

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

Değerleme günü 
ÎKÎ YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — De

ğerlemede, iktisadi kıymetlerin vergi kanunla
rında gösterilen gün ve zamanlarda haiz olduk
ları kıymetler esas tutulur. 

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

Değerlemede esas 
İKİ YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — 

Değerlemede, iktisadi kıymetlerden her biri tek 
başına nazara alınır. Teamülen aynı cinsten sa
yılan malları ve düşük kıymetli müteferrik eşya
yı toplu olarak değerlemek caizdir. 

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

Değerleme ölçüleri 
İKİ YÜZ KIRK BEŞİNCİ MADDE — De

ğerleme, iktisadi kıymetin nevi ve mahiyetine 
göre, aşağıdaki ölçülerden biri ile yapılır : 

1. Maliyet bedeli; 
2. Borsa rayici; 
3. Tasarruf değeri; 
4. Mukayyet değer; 
5. İtibarî değer; 
fi. Vergi değeri. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenleı'... 
Kabul edilmiştir. 

Maliyet bedeli 
İKİ YÜZ KIRK ALTINCI MADDE — Ma

liyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilme
si veyahut değerinin artırılması münasebetiyle 
yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilûmum 
masrafların yekûnunu ifade eder. 

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

Borsa rayici 
İKİ YÜZ KIRK YEDİNCİ MADDE — Bor

sa ray iri, gerek menkul kıymetler ve kambiyo 
borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan 
iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son 
muamele gününde borsadaki muamelelerinin va
sati değerlerini ifade eder. 

Normal temevvüçler dışında fiyatlarda bariz 
kararsızlıklar görülen hallerde, son muamele gü
nü yerine değerlemeye takaddüm eden 30 gün 
içindeki vasati rayici asas olarak aldırmaya Ma
liye Bakanlığı yetkilidir 

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

Tasarruf değeri 
İKİ YÜZ KIRK SEKİZİNCİ MADDE — 

Tasarruf değeri, bir iktisadi kıymetin değerle
me gününde sahibi için arzettiği gerçek değeri
dir. 

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

Mukayyet değer 
İKİ YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE - -

Mukayyet değer, bir iktisadi kıymetin muhase
be kayıtlarında gösterilen hesap değeridir. 

BAŞKAN — Ka!bul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İtibari değer 
İKİ YÜZ ELLİNCİ MADDE — İtibari de

ğer, her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üze
rinde yazılı olan değerlerdir. 

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

Emsal bedeli 
İKt YÜZ ELLİ BİRİNCİ MADDE — Em

sal bedeli, gerçek bedeli olmıyan, veya bilinmi-
yen veyahut doğru olarak tesbit edilemiyen bir 
malın, değerleme gününde satılması halinde em
saline nazaran haiz olacağı değerdir. 

Emsal bedeli sıra ile, aşağıdaki esaslara göre 
tâyin olunur : 

Birinci sıra : (Vasatı fiyat esası) aynı cins ve 
nevideki mallardan sıra ile değerlemenin yapı
lacağı ayda veya bir evvelki veya bir 
daha evvelki aylarda salt iş yapılmışsa, 
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emsal bedeli bu satışların miktar ve tuta
rına göre mükellef tarafından çıkarılacak olan 
«vasati satış fiyatı» ile hesaplanır. Bu esasın uy
gulanması için, aylık satış miktarının, emsal be
deli tâyin olunacak her bir malın miktarına na
zaran c/c 25 teri az olmaması şarttır. 

İkinci sıra : (Maliyet bedeli esası) emsal be
deli tâyin olunacak malın, maliyet bedeli bilinir 
veya çıkarılması mümkün olursa, bu takdirde 
mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar için 
% 5, perakende satışlar için % 10 ilâve etmek 
suretiyle emsal bedelini bizzat tâyin eder. 

Üçüncü sıra : (Takdir esası) yukarda yazılı 
esaslara göre tâyin ölunmıyan emsal bedelleri il-̂  
gililerin müracaatı üzerine idarece takdir yolu 
ile tâyin edilir. Takdirler, maliyet bedeli ve pi
yasa kıymetleri araştırılmak ve kullanılmış eşya 
için ayrıca yıpranma dereceleri nazara alınmak 
suretiyle yapılır. Takdir edilen bedellere mükel
leflerin itiraz hakkı mahfuzdur. Ancak, bu iti
raz verginin tahakkuk ve tahsilini durdurmaz. 

Emsal bedelinin mükellef tarafından bizzat 
hesaplandığı hallerde, bu hesaplara ait kayıt ve 
cetveller ispat edici kâğıtlar olarak muhafaza 
edilir. 

Borsalardan, ticaret ve sanayi odalarından 
alman fiyatlarla kaza mercilerinin re'sen biçtik
leri değerler emsal bedeli yerine geçer. 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Muhterem 
arkadaşlar; bu değerleme faslının emsal bede
linin ne suretle hesap edileceğine dair şimdi 
okunan bu madde üç kısma ayrılmıştır. 

Birinci kısım : Vasati fiyat esası üzerinden; 
İkinci kısım : Maliyet esası üzerinden; 
Üçüncüsü : Takdir esası üzerinden, değer

leme yapılacağını göstermektedir. 
Bu birinci kısım, yani vasati fiyat esası üze

rinden yapılacak olan değerleme tatbikatta şu 
müşkülâtı arzeder : 

Burada deniliyor ki; « Vasati fiyat esası » 
aynı cins ve nevideki mallardan sıra ile değer
lemenin yapılacağı ayda, veya bir evvelki, veya 
bir daha evvelki aylarda satış yapılmışsa, em
sal bedeli bu satışların miktar ve tutarına göre 
mükellef tarafından çıkarılacak olan « vasati 
satış fiyat :* ile hesaplanır diyor. 

Peki; bir ay evvel ve ondan daha evvel sa
tış yapmamışsa, bunu nereden çıkaracaktır? Ta
biî, birşey yapamıyacaktır. Binaenaleyh, bu
nun tatbik kabiliyeti her vakit için mevcut 
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değildir. Böyle bir hal karşısında mükellef ikin
ci bende baş vuracaktır. O da olmazsa üçüncü 
bende müracaat edecektir. Bunda da müşkü
lât vardır. Takdir esasi; bunda da şöyle 
deniyor: ^ 

« Yukarda yazılı esaslara göre tâyin ölun
mıyan emsal bedelleri ilgililerin müracaatı 
üzerine İdarece takdir yolu ile tâyin edilir- ». 

Senenin son günü, bilanço çıkarılacak gün, 
demek oluyor ki birçok mükellefler mensup ol
dukları Maliye dairesine müracaat edecekler ve 
değerleme talebinde bulunacaklardır. 

Zaten senenin son gününde ve o gün yapılma;-
sı lâzımgelen bu muameleyi bu kadar kısa bir 
zamanda Maliye dairesi yüzlerce mükellefin ta
lebi karşısında bu kıymetleri nasıl değerliye-
cektir. Bendeniz bunun tatbikatta büyük 
müşküller doğuracağını tahmin ediyorum. 

Son fıkrada bir de şöyle bir hüküm var. 
« Borsalardan ve Ticaret odalarından alman 
fiyatlar kazai mercilerin re'sen biçtikleri de
ğerler emsal bedeli yerine geçer » diyorlar. 

Bu son fıkra bir dereceye kadar ferahlatı
cıdır. Yani mükellef icabederse bağlı bulun
duğu borsa veya ticaret odasından elinde bu
lunan m alın kıymetini tahmin ve tesbit ettire
cek ve o değeri de bilançosuna geçirecektir. 

Şimdi bu, böyle olduğuna göre bendeniz 
bu son fıkrayı biraz vuzuhsuz buluyorum. Bu
na daha iyi bir vuzuh vermek için şöyle bir 
fıkranın eklenmesini rica ediyorum. 

Mükellef yukardaki sıraya bakmaksızın 
(Çünkü sıraya bakacak olursa bu maddenin 
yazılış tarzına göre, önce birinci sonra ikinci, 
üçünkü, bu da olmadığı takdirde dördüncü bir 
sıraya baş vurmanın mükellef için çok sıkıcı 
bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Bu ba 
kımdan sıraya baş vurmada mükellefi serbest 
bırakalım. Bu dört şekilden hangisi kolay ve 
mümkün ise o esas üzerinde değerleme yapsın). 
Dilerse son fıkra hükümlerine göre değerleme
yi yapabilir. 

Bunu rica ediyorum ki, maddeye bir vuzuh 
verilmiş olsun. Bu maksatla bir önerge veri
yorum, nazara ahıîmasmı rica ediyorum. 

Bu «montaj» dan sonra «ve bilûmum tesis» 
kelimesinin ilâvesini rica ederim. Çünkü nihayet 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Bu maddede birinci, ikinci. 
üçüncü sıra olarak gösterilmiş olanlar sıra ile 
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mukayyettir. Fakat son cümlede gösterilen hal 
hiçbiı sır? ile. mukayyet olmaksızın mükellefin 
arzusuna göre müracaat edebileceği haldir. Bu 
noktada sizinle mutabıkız' yani dördüncü fıkra
mı] başına «mükellef sıra ile mukayyet olmaksı
zın» ibaresini koyarız. «Borsalarda» kelimesinden 
evvel «mükellef yukardaki sıralarn bakmaksızın 
borsalaı ve..» diyebiliriz. 

OEM İl. ALEVLİ (Gazianteb) — Aıutabıkız. 
Önergeyi reye koysak olmaz mı?, 

BAŞKAN — Maddenin son fıkrasının başına 
•«borsalardan» kelimesinden evvel, teklif sahibi
nin isteği komisyonunkine uyduğu, için, «mükel-
lei yukarıki sıralara bakmaksızın..» 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAN] MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — «Yukardaki sıralarla 
m ukayye •; ol maksi zm». 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Olur. o da 
olur. Ayni şeydir. 

BAŞKAN — «Mükellef yukardaki sıralarla 
mukayyet olmaksızın»; bu kaydın ilâvesiyle mad
deyi oyunuza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edildi. 

Vergi değeri 
İKİ YÜZ ELLİ İKİNCİ MADDE —• Vergi 

değeri, arazide tahrir usul iyi e tesbit edilen kıy
met, binalrda Bina Vergisi Kanununa göre tes
bit edilen safi iradın 10 mislidir, 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
imi edildi. 

İkinci Bölüm 
İktisadi işletmelere dâhil kıymetleri değerleme 

G ay rimenkulleı 
İKİ YÜZ ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — İkti

sadi işletmelere dâhil bilûmum gayrimenkuller 
maliyet bedelleri ile değerlenir. 

Bu kanuna göre, aşağıda yazılı kıymetler gay
rimenkuller gibi değerlenir : 

1. Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve 
teferruatı; 

-.. Tesisat ve makinalar; 
3. Gemiler ve diğer taşıtlar; 
4 Gayrimaddi haklar. 
BAŞKAN - • Söa istiyen yok. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

Gayrimenkullerde maliyet bedeline giren mas
rafla! 

İKİ YÜZ ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — 
Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satmalına be
delinden başka, aşağıda yazılı masraflar girer : 

1. Makina ve tesisatta Gümrük Vergileri, 
nakliye ve montaj masrafları; 

2. Mevcut bir binanın satınalınarak yıkılma
sından ve arsasının tesviyesinden mütevellit mas
rafla!1. 

Noter, tapu, mahkeme, kıymet takdiri, komis
yon ve tellaliye masraf ve harçlarını maliyet be
deline ithal etmekte veya genel masraflar arasın
da göstermekte mükellefler serbesttirler. 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Efendim, 
bu maddenin birinci fıkrasında «makina ve te
sisatta Gümrük Vergileri, nakliye ve montaj mas
rafları» diyor: 
bir makina gelince, bir makinamn nakliyesi, 
gümrüğü ve montajı ile iş bitmiş olmaz. Ayrıca 
tesis masrafı da lâzımdır. Bu bakımdan (tesis) 
kelimesinin ilâvesini rice ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOÖLU (Manisa) — Montaja dâhildir. 

Yani tesis masrafı maddede yer alan montaj 
masrafına girer. 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Hayır mon
taja dâhil değildir. Montaja montör ücreti dâ
hildir. İlerde bir münakaşayı mucip olabilir. 
Bu bakımdan bunun içerisine (tesis) kelimesinin 
de ilâvesinde fayda vardır, 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MÜNÎR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, aramızda bir fark 
yok. Montaj masrafı ne demektir, tesis demek 
değil midir? Tesis, diye ayrıca bir masraf mülâ
haza buyuruyorsanız, söyleyin de ilâve edelim. 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Bir makina 
gelir, bir montör bunun montojmı yapar, fakat 
bunun işliyebilmesi için birtakım elektrik te
sisatına, şuna, buna ihtiyaç vardır ki bunların, 
bu tesis masrafları içine girmesi lâzımdır. 

GEÇlCl KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (izmir) — Montaj, tesis demektir. 
Tesis deyince buna ait bütün masrafları içine 
alır. Meselâ buyurduğunuz elektriğin gelmesi 
için lâzım olan malzeme ve teller de bu tesisin 
içindedir ki, bunlar, umumi masrafa dâhildir. 
Bu da o makinamn montajı demektir. Bütün 
bunları tesis kelimesinin içine koyduk mu, hü-

. kümde düşüklük olur. Zapta geçsin diye ar-
321 — 



B : 84 11. 
zediyorum. Montaj içersinde, makinanın işle
mesi için yapılacak her türlü masraflar dâhildir. 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Tatmin 
edildim, zapta da geçmiştir. 

BAŞKAN — Sözcünün izahları zapta geç
miştir. Bundan maksat, Makina işliyecek hale 
gelinciye kadar montaj ve tesis halidir. Arka
daşımız da tatmin edilmiş oluyorlar. 

Maddeyi kabul edenler...'Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İnşa ve imal masrafları 
İKİ YÜZ ELLİ BEŞİNCİ MADDE — İnşa 

edilen binalarda ve gemilerde, imal edilen ma
kina ve tesisatta, bunların inşa ve imal masraf
ları, satınalma yerine geçer. 

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

Gayrimenkullercle maliyet bedelinin artması 
İKÎ YÜZ ELLİ ALTINCI MADDE — Nor

mal bakım, tamir ve temizleme masrafları dışın
da, gayrimenkulu genişletmek veya iktisadi 
kıymetini devamlı olarak artırmak maksadiyle 
yapılan masraflar, gayrimenkulun maliyet be
deline eklenir. 

(Bir geminin, iktisap tarihindeki süratini 
fazlalaştırmak yolcu ve eşya yükleme ve barın
dırma tertibatını genişletmek veya değiştirmek 
suretiyle iktisadi kıymetini devamlı olarak ar
tıran masraflar, maliyet bedeline eklenmesi ge
reken masraflardandır). 

Gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise, 1 ve 
2 nei fıkralardaki masraflar bunların özel ma
liyet bedeli olarak ayrıca değerlenir. 

Gayrimenkuller için yapılan masraflar hem 
tamir hem de kıymet artırma masraflarından 
terekküp ettiği takdirde, mükellef bu masraf
lardan maliyet bedeline eklenecek kısmı ayrı 
göstermek mecburiyetindedir. 

BAŞKAN — Cemil Alevli. 
CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Efendim, 

bu maddenin son fıkrasına da bir kelimenin ek
lenmesini. rica edeceğim. Bu şu « gayrimenkuller 
için yapılan masraflar hem tamir, hem de kıymet 
artırma masraflarından terekküp ettiği takdir
de, mükellef bu masraflardan maliyet bedeline 
eklenecek kısmı ayrı göstermek mecburiyetinde
dir. » Bendeniz şu tamirden sonra ( ve tecdit) 
kelimesinin ilâvesini rica ediyorum. Çünkü tamir 
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j başkadır, tecdit başkadır. Bir makinede bir parça 

aşınabilir, o tamir edilebilir, fakat ikinci defada 
tamirine imkân olmıyacak derecede bozulursa 
o parça tecdit edilir. Onun için bu kelimenin 
ilâvesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun bu hususta bir mü
talâası var mı ? 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Ta
mirin içinde tecdit de vardır, maksat yepyeni 
inşa ise bunu kabul etmeye imkân yoktur. 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Efendim, 
işliyen bir makinenin yedek ve tecdit parçaları 
vardır, işliyen makinenin bir parçası zamanla 
aşınırsa tamir edilebilir, o parça çıkarılır, neresi 
aşınmışsa orası tamir edilir, yeniden aşınırsa, ye
niden tamir olunur. Eğer o parça kırılırsa o 
zaman yerine yenisi takılır, buna tecdit denir, 
bunda esasmm_ tecdidi bahis konusu değildir. 

S AHİR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — O 
yine tamirdir. Tecdit değildir. 

CEMİL ALEVLİ (Devamla) — Hayır efen
dim, bir parçanın tecdididir, tecdit parçası da 
denir. Sanayide bu, bu şekilde kullanılır. 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — 
Efendim, Cemil Alevli arkadaşımızın bahis mev
zu ettiği bir parçanın yenilenmesidir. Bir parça 
yerine yeni bir parçanın takılması dolayısiyle 
yapılan bu tamiri tecdit olarak kabul edersek 
bir inşa mevzuııbahis olması veya yeniden yapıl
ması halinde bunu nasıl vasıflandırırız? (Tecdit) 
kaydı ilâve edilirse, faydalı olmıyacak ve birçok 
iltibaslara mahal verecektir. Fakat tecdidi biz 
burada bir parçanın yenilenmesi mânasına alır
sak, elbette maddenin içine dâhil olacaktır. Anın 
tecdidi mutlak mânasında alırsak bu, yenibaş-
tan inşadır. 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Bir parçayı 
değiştirirsek.. 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Devamla) — O 
parçanın değiştirilmesi tamirdir. 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, bir parça ta
mir de edilebilir, kabili tamir halden çıkınca o 

I parçanın yeni parça ile tecdit edilmesi lâzımdır. 
Bunun için bir önerge vardır. Komisyonun sarih 
mütalâasını dinliydim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Şimdi arkadaşlar; bir ma
kinenin, bir gayrimenkulun bir yerinden bir kıs
mı değişirse bu tamirdir. Ama bir makina baş-

I tan başa kaldırılmış ve değiştirilmiş, yerine ye-
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niden konulmuşsa bu tecdittir, tecdit tamir kabi
linden bir masraf olarak kabul edilemez. Tec
dit bedeli aktif deki kıymete ilâve edilmek icap 
eder. Şimdi Sayın Cemil Alevli bu suretle yep
yeni alınmış olan bir makinayı veya gayrimeıı-
kule ilâve edilmiş bir kısmı tamir gibi masrafa 
ithal edilsin fikrinde midir? 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Masraf ba
his konusu değildir, kıymetinin artması bahis 
mevzuudur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Maliyet bedeline eklenecek 
kıymet ayrı gösterilir. İstinat buyurduğunuz fi
kir nedir? Tecdidi, tamir gibi telâkki etmeye 
burada imkân yoktur. Çünkü tecdit bedeli 
maliyet bedeline ilâve edilecek birşeydir. 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Sayın ar
kadaşlarım af buyursunlar, 3 ncü defadır bu 
mevzu için kürsüye çıkıyorum. 

Arkadaşlar; sanayide işliyen öyle makinalar 
\ a r ki, meselâ bir iplik makinasmı ele alalım; 
üzerinde bin aded kirmeni var, bin aded de si
lindiri var. Bunların üzerinde ise kayışlar ve 
çuhalar vardır. Bunlar daima aşınır ve nihayet 
tamir edilir, cilalanır, bir müddet de öyle-
çalıştırılır Fakat cila ile çalıştırılmasına im
kân kalmayınca bunları keserler ve yeui baş
tan yenisini takarlar. Bu, bir tecdittir, tamir 
değildir. Sonra o kirmenler dönüyor, aşmıyor. 
Zamanla artık tamirle çalışmasına imkân kal
mayınca, onu çıkarıp yerine yenisini takmak 
lâzımdır, makinenin günlük vazifesini yapmak 
için. Bu bir tecdittir, tamir değildir. Sanayide 
bunun yeri vardır. Müsaade buyursunlar da 
maddeyi bu şekilde kabul edelim. 

Şunu da ilâve edeyim, heyeti umumiyesiııi 
tecdit değil, kısmen tecdittir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Sayın Cemil Alevli arkada
şımızın söylediği tamir değil, tecdittir. Yeni 
baştan değiştirmektir. Bu şekil olursa bu hu
susta sarfedilen parayı maliyete ilâve etmek lâ
zımdır. Tamir masrafı diye kabul edilemez. 
Bizim teklifimiz budur. Siz tecdidi maddeye 
koyarsanız, tecdit tabirine yeni gelen makine de 
girer bu da tamir gibi masrafa girer, halbuki 
tecdit bedeli maliyete ilâve edilecek bir kıy
mettir. 

BAŞKAN — Verilen önergeyi okutuyorum: 
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Yüksek Başkanlığa 

İki yüz elli altıncı maddenin son fıkrasında 
«tamir» kelimesinden sonra «ve tecdit» kelime
sinin ilâvesini rica ederim. 

Gazianteb Milletvekili 
Cemil Alevli 

BAŞKAN — Tamirden sonra «ve tecdit» ke
limesinin girmesini teklif eden önergeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
önerge kabul edilmedi. 

256 ncı maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
imi edenler... Etmiyenler... Madde kabul edildi. 

Demirbaş eşya 
İKİ YÜZ ELLİ YEDİNCİ MADDE — 

Alât, edevat ve demirbaş eşya maliyet bedeli ile 
değerlenir. Bunların maliyet bedeline giren 
masraflar, satınalma bedelinden gayri, komis
yon ve nakliye masrafları gibi özel masraflar
dır. 

İmal edilen alât, edevat ve demirbaşlarda 
imal masrafları satınalma bedeli yerine geçer. 

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

Satınalman emtiada maliyet bedeli 
İKİ YÜZ ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — 

Emtia maliyet bedeliyle değerlenir. Emtianın 
maliyet bedeli değerleme günündeki satış bedel
leri % 30 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği 
hallerde mükellef maliyet bedeline nazaran ye
rine 251 ııci maddenin 2 nci sırasındaki usul ha
riç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik 
edebilir. Bu hüküm 259 ucu maddede yazılı ma
muller için de tatbik olunabilir. 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) —Efen
dim ; Komisyondan birşey rica edeceğim. Aca
ba bu 258 nci maddede kitaplar dâhil değil mi
dir? Tavzihinde fayda vardır. Komisyon bizi 
tenvir etsin. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Dâhildir efendim. 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Te
şekkür ederim. Zapta geçmiştir. 

BAŞKAN — Şahin Laçin. 
ŞAHİN LÂÇİN (Afyon Karahisar) — Ben 

de bunu soracaktım. 
CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Efendim, 

bu 258 nci maddede yine deminki görüşüp ka-
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bul ettiğimiz değerleme meselesi tavzih edil
mektedir. Ancak burada değerleme bahsinde 
bir emtianın kıymetinde düşüklük olduğu tak
dirde bu düşüklüğün tesbit edilebilmesi için 
lâakai % 10 nispetine baliğ olması hükmü ko
nuyor. Bendeniz bunun doğru olmadığı kana
atindeyim. Çünkü % 10 olmaz da % 9,5 nispe
tinde bir düşüklük arzederse malın o günkü be
deli nazarı, itibarc almmıyacaktıı, vaktaki % 
10 olsun. 

Değerlemeden maksat nedir? Bir müessese
nin, bir tacirin bir sene zarfında yapmış oldu
ğu işten elde ettiği kazancını tesbit edip bilan
çosuna geçirip maliyeye vergisini verebilmek 
için bu değerleme keyfiyetini yapması lâzım
dır. Şimdi, bu değerlemede hakiki kıymeti bul
malıdır ki hakiki kazanç veya zarar meydana 
çıksın. Burada % 10 düşüklük olmadıkça naza
ra alınmadığına göre, % 9,5 nispetinde bir de
ğer düşüklüğü vâki olsa, bu tacirin o değer düşük
lüğünden mütevellit kârnım çoğalması ve zara
rının azalması demek olacaktır. Maksadımız ha
kikate erişmektir. Hakikat o dur ki, o gün o 
malın hakiki değeri ne ise o değer esası üzerin
den onu. değerlendirip bilançoya kayıt etsin. 
Bu bakımdan buradaki % .10 u kaldırmayı tek
lif ediyorum. Tacir malında bir düşüklük his
sediyorsa demin kabul buyurduğunuz veçhile 
dört değerleme usulünden hangisini intihap 
ederse o usul dairesinde malını değerler ve bi
lançosuna ilâve eder. Ama biz % 10 u bıraktı
ğımız takdirde, % 9,5 a kadar kaimi edilmiye-
cek, bu da mükellefin zararına olacaktır, doğ
ru değildir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Bu hüküm en ziyade sene 
sonunda envanter yapıldığı zaman, yani mev
cut malların kıymeti tesbit edilirken tatbik 
olunacak bir hükümdür. Hükümetin teklifinde 
envanter kıymetlerinin tesbitinde maliyet fiya
tı esas tutulacak diye katî bir hüküm vardı. 
Bu komisyona geldi, komisyon da ticaret işle
rinden anlıyan arkadaşlarımızdan bir Tâli Ko
misyon teşkil etti, sayın arkadaşımız da buna 
dâhildiler. 

Bu komisyon arkadaşları dediler ki ; bu mali
yet fiyatı mutlak olarak durursa, kıymet te
nezzülleri karşısında tahakkuk etmiş olan bü
yük ziyanları, mükellefin o seneki kârından 
mahsup edilmez ve büyük ziyan muhakkak ol-
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1 duğu halde mükelleften vergi alınır, binaena

leyh bu gibi ziyanların önüne geçmek için 
bir had tâyin edelim ve diyelim ki, normal fi
yat temevvüçlerinin haricinde büyük bir fiyat 
tenezzülü olursa mükellef lehine bu kıymet 
tenezzülünü göz önünde tutalım ve bu gibi 
büyük fiyat tenezzüllerinde maliyet fiyatı ye-

j rine bu düşük kıymetleri kabul edelim. 
Komisyon düşündü. Hükümetin maliyet 

kıymeti esasını kabul etmekle beraber fiyat 
artışlarında mükellef için bir fazlalık ve kül
fet kabul etmemekle beraber yalnız mükellef 
lehine ve normal fiyat temevvüçleri haricinde, 
fiyatlarda % 10 tenezzül olursa maliyet bedeli 
yerine bu düşük kıymet nazara alınsın dedi. 
Bu da o arkadaşların teklifiyle oldu. 

Şimdi esas olarak kendileri de maliyet be
delinin envanterde esas olarak alınmasını kabul 
ediyorlar, bunda itirazları yoktur. Yalnız isti
yorlar ki ; her hangi bir tenezzül kıymet olur
sa olsun mükellef envanteri tenezzül etmiş 
olan kıymeti üzerinden tesbit etsin. Ama bu
nun hilafını yani kıymet yükselmesinde maliyet 
kıymeti esasını değiştirmediğimiz gibi, normal 
fiyat değişiklikleri için de bunu yapmak doğ-
•ru olmaz. Bir malın satışından hâsıl ,olan zarar, 
ancak satıştan sonra tahakkuk eder, sa-tıştan 
evvel tahakkuk etmiş sayılmaz. Ve normal fiyat 
temevvüçleri nazara alınacak olursa bunun al
tından kalkmıya da imkân yoktur. Ne mükellef 
kalkabilir, ne de Maliye kalkabilir. Bizim hede
fimiz mükellefi büyük fiyat tenezzülleri karşı
sında himaye etmektir. Bu itibarla % 10 dan 
fazla kıymet tenezzülü halinde bu normal fiyat 
tenezzülü dışında addettik. Böyle bir temevvüç 
olduğu takdirde bunlar nazara alınacaktır. Bu şe
kil hem maslahata ve hem de ticaret icaplarına 

I ve hattâ mükellefin lehine bir hükümdür, diye 
mütalâa etmiş bulunuyoruz. * 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Efendim, 
Sayın Münir Birsel arkadaşımız bu tasarıdaki 
hükmün mükellefin lehinde olduğunu ifade 
ettiler. Bendeniz tamamen aksi kanatteyim. 
Mükellefin tamamen aleyhindedir. Meselâ; bir 
müessese bilanço yaptı ve bu % 10 nu da bu 
şekilde kabul ettiğimize göre, arada yüz bin 
liralık fazla fark meydana geldi. Bu fiyat far
kından mütevellit vergi verecek ve arkasından 
da bu müesseseyi tasfiye edecek ve elindeki 

I malı o günün değerine göre satacaktır. Bina-
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enaleyh bu, mükellefin aleyhinedir. Değerle
mede hakiki değeri ne ise onu bilançoya alması 
lâzımdır. Kâzip bir değeri bilançoya almak mü
kellefin aleyhinedir. Kaldı ki bundan evvel 
kabul buyurduğunuz 243 ncü maddede söyle 
deniliyor : «değerlemede, iktisadi kıymetler
den vergi kanunlarında gösterilen gün ve za
manlarda haiz oldukları kıymet esas tutulur». 
bu suretle değerlemenin tarifini yapıyoruz, bu 
tarife de aykırıdır. Bu bakımdan Önergemin 
kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ve izah ettiğim sebepler clo-

lâyısiyle 258 nei maddede yazılı (% 10 ve da
ha fazla) ibaresinin tayyını teklif ve rica ede
rim. 

Gazianteb 
Cemil Alevli 

ALÎ RİZA 1§IL (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar; Geçici Komisyon Başkanı Sayın 
Münir Birsel arkadaşımız buyurdular ki; bu 
iş komisyonda konuşulurken Ticaretle alâka
sı olan arkadaşlar bu işle tavzif edilmiş, bun
lar bu şekilde bir hüküm tedvin ederek bize 
getirmişlerdir. 

Hakikaten bu değerlendirme bahsi komis
yonda uzun münakaşaları mucip olmuştur. 

Değerleme şudur arkadaşlar; bir tüccar se
nenin son günü mevcudatım tesbit ede
cek, onları dcğerliyecek ve neticede kârını ta
hakkuk ettirecektir. Şimdi, senenin son günü 
faraza elinde her hangi bir mal mevcut, tütün 
diyelim, 50 bin 100 bin kilo tütünü mevcuttur. 
Bu tütünün farzedelim ki, kilosu 300 kuruştur. 
ama piyasada da 250 kuruşa düşmüştür. Şimdi 
bu adam maliyet fiyatı üzerinden mi değerle
sin, yoksa piyasaya mı uysun? Bu mesele mü
nakaşa edildiği zaman, filhakika Hükümetin 
258 nci madde şeklinde bir teklifi yoktur, ama 
251 nci madde de Hükümet tarafından bu şe
kilde teklif edilmiş değildi Hükümet yalnız 
maliyet üzerinden değerlendirmeyi teklif et
mişti Hükümet, emsal, vasati fiyat ve takdir 
voliyle değerleme şeklini bizim komisyondaki 
ısrarımız üzerine yeniden tedvin etti, getirdi. 

Cemil Alevli arkadaşımın işaret buyurduk
ları ve takıldıklan noktaya gelince; tuhafiye-
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ei ve manifaturacı için % 10 bir düşüklük nor
mal bir düşüklük sayılabilir. Ama farzediniz ki 
bir tütün tüccarı ise veyahut pamuk tüccarı ise 
<yc 9 düşüklük varken c/c 10 düşüklük yoktur 
diye yüzde ondan başlatmak doğru mudur? 
Yüzde 9 düşüklük varken, % 10 düşüklük yok
tur. Binaenaleyh sen bunu maliyet fiyatı üze
rinden değerlendireceksin diyebilir miyiz? 500 
bin kilo tütünün % 10 düşüklüğü yüz bin lira 
zarara tekabül ederse mükellef bir de bunun 
vergisini mi versin. Bu bakımdan bunun üze
rinde durulmaya değer. Yukardaki madde ha
kikaten komisyonda bu işle alâkalı arkadaşları
mız tarafından birçok münakaşadan sonra bu 
şekli almıştır. Bendeniz bu ciheti tavzih etmek 
istedim. 

G. K. SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUNOĞLU 
(Manisa) — Müsaade ederseniz bir iki nokta
yı açıklamak istiyorum. 

243 ncü madde «Değerlemede, iktisadi kıy
metlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve 
zamanlarda haiz oldukları kıymetler esas tutu
lur:» Demekte ve 238 nci maddede, esas değer
leme maliyet bedeli olarak kabul edilmiştir. 
Fakat komisyon mükelleflerin lehine olsun di
ye; «emtianın maliyet bedeli, değerleme günün
deki satış bedellerine nazaran % 10 ve daha 
fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde mükel
lefçe maliyet bedeli yerine, emsal bedeli ölçü
sü tatbik edilir'» dedi. Bunun % 5 e indirilmesi
ni ileri sürüyorlar. Bir kere değeri az olan mal
larda yüzde beşin hesabı kolay değildir. Bunun
la beraber % 5 inme ve çıkma ufak temevvüç-
lerdir. Her zaman olabilir diğer taraftan bu 
kıyaslamaların sonu gelmez. Bunu % 4,5 a in
direlim de denebilir. Şu halde % 1 e indirsek, 
% 2 ye indirsek ne olacak tatbik kabiliyeti kal-
mıyacak? Bu hususta komisyonda uzun uzadı-
ya münakaşa oldu ve binnetice % 10 da karar 
kılındı. % 5, 6, 7 normal tahavvüller, düşüklük
ler olabilir dendi. Bilhassa değeri düşük olan 
mallarda bu gibi fiyat düşüklüklerinin tesbiti 
güç olur, mülâhazası ile % 10 esasını kabul et
tik; bu nispet mükellefin lehine bir vaziyet ih
das etmektedir. Faraza % 5 e indirsek o zaman
da buna karşı % 4,5 fikri ileri sürülür. % 2 mi 
yapalım? 50 kuruşluk bir mal da bu miktar ne
yi ifade eder? Bu, nihayet takdir meselesidir. 
Şüphesiz ki en isabetli takdir Yüksek Meclisin 

j takdiridir. Komisyon bu nispeti % 10 olarak 
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kabul etmiştir, aynen kabul buyurmanız dahö 
muvafıktır. 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Bir sual. 
Ben % 5, % 3 diye bir teklif yapmadım, 

böyle bir§ey teklif ettiğimi hatırlamıyorum. 
Yalnız bir sual sordum, cevapsız kaldı. Bir 
mükellef sene sonunda % 10 farkla bilançosunu 
yaptı ve bunun in'ikası olan vergisini de fazla 
olarak ödedi. Şimdi mevcut olmıyan, malın 
vergisini maliye mükellefe iade edecek mi? 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ KÂMIL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Hayır. Esasen se
bep yok. 

CEMİL ALEVLİ (Devamla) — Şu halde 
elinde olmıyan bir kıymetin vergisini nasıl ka
bul ediyorsunuz? Mükelleften haksız olarak 
vergi alınmış oluyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Kıstası kabul eder
seniz % 10, % 15 için de aynı şey mevcuttur. 
Ohalde bu itirazı yapabilirsiniz. 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Ben, bu 
emsalin kaldırılmasını teklif ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — İsterseniz, doğru
dan doğruya emsal diyelim. Böyle olmazsa na
sıl tesbit edeceksiniz? Fakat inalın değerinin 
düşmesi hallerinde madde hükmü mükellef le-
hindedir. 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Oradaki 
emsal cetveline göre tesbit edilecektir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KAMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Yüzde on fazla ve
ya düşük olursa satış bedeli diye birşey mevzuu-
bahis olur mu? 

BAŞKAN — Muhavere oluyor. Cemil Alevli 
noktai nazarını kürsüden izah etsin. 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Efendim; 
bendeniz bir kere, nispetin yüzde 3 - 5 olmasını 
teklif etmedim, önergem meydandadır. 

Ben, Sayın Komisyondan şöyle bir sual 
sordum; cevabsız kaldı. Ben diyorum ki; bir 
müessese, bir mükellef, sene sonunda bilanço
sunu yaparken elindeki mal mevcudunun değeri 
% 9,5 düşük olduğu halde, % 9,5 fazlasiyle he
sap eder de bilançosuna koyarsa, meydanda 
olmıyan bir kıymetin, meblâğın vergisini öde
miş olur. Arkasından bu müessese işini tasfiye 
ederse, maliye fazladan aldığı vergiyi geri öde-
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yecek mi, diye soruyorum, cevap vermiyorlar. 
Demek ki/maliye, meydanda olmıyan bir kıy
metin vergisini almış oluyor, bu haksızlıktır, 
doğru değildir. Biz burada yep yeni bir ka
nun tedvin ediyoruz ve memlekette tatbik ede
ceğiz, onun için bu gibi müşkülleri bertaraf et
memiz lâzımdır. Bu itibarla meydanda olmı
yan bir meblâğın vergisini istememiz lâzımdır, 
takririmin kabulünü rica ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Sayın Cemil Alevli'nin 
takriri kabul edilirse envanterde kıymet esası 
olarak maliyet bedelini kabul etmiyelim, esas 
piyasa kıymetidir diyelim. Buna razı mısınız 
Cemil Alevli? Rarı olamazsınız, bu şekilde pi
yasa bedelinin esas alınması da hakikaten ka
bul edilemez. Çünkü o vakit ne mükellef bu
nun altından kalkabilir ve ne de Maliye. Sizin 
istediğiniz piyasa kıymeti esas olsun, yalnız 
mükellef lehine ve yalnız Maliye aleyhine, nor
mal fiyat tenezzülleri için böyle bir şey kabul 
edilemez. Normalin üstünde fiyat tenezzülleri 
için mükellef lehine bir hüküm kabul ettik, ve 
normal fiyat düşüklüğü haddi olarak bir had 
tesbit zaruri olduğu için % 10 nispetini bir had 
olarak kabul ettik. Şimdi siz, bunu kaldırırsa
nız «Piyasa fiyatı esastır» demek lâzımdır; 
başka türlü yürüyemez. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
(Cemil Alevli'nin önergesi tekrar okundu) 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 
258 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edildi. 

îmal edilen emtia 
İKİ YÜZ ELLİ DOKUZUNCU MADDE — 

İmal edilen emtianın, (tam ve yarı mamul mal
lar) maliyet bedeli aşağıda yazılı unsurları ihti
va eder.: 

1. Mamulün vücuda getirilmesinde sarf olu
nan iptidai ve hammaddelrin bedeli; 

2. Mamule isabet eden işçilik; 
3. Genel imal masraflarından mamule düşen 

hisse; 
4. Genel idare masraflarından mamule düşen 

hisse: 
5. Ambalajlı olarak piyasaya arzedilmesi za

ruri olan mamullerde ambalaj malzemesinin be
deli. 
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3 numaralı bentte gösterilen genel imal mas

raflarından her mamulün maliyetine giren hisse, 
bu masrafların yıllık yekûnu, aynı yıl içinde 
ödenen işçilik ücreti yekununa veya iptidai mad
deler bedeli yekûnuna veyahut her ikisinin yekû
nuna taksim edilmek suretiyle bulunan emsal 
üzerinden hesaplanır. 

4 numaralı bentte gösterilen genel idare mas
rafları, hissesi ayni esaslar dairesinde bulunabile
ceği gibi, işçilik ve iptidai madde bedellerine ge
nel imal masrafları ilâve olunmak suretiyle elde 
edilen yekûna taksim edilerek bulunacak emsal 
üzerinden de hesaplanabilir. 

Esas itibariyle tek mamul, vücuda getiren mü
esseseler, mamulün maliyetini masraflar yekûnu
nu toplu olarak istihsal miktarı yekûnuna (Pa
ket, aded, kilo, litre, metre ve sair gibi) taksim 
etmek suretiyle de tâyin edebilirler. 

Yeni kurulan veya itibari sermayesi 200 000 
liradan noksan bulunan sınai müesseseler mamul
lerinin maliyetini, normal satış fiyatlariyle kâr 
hadlerini göz önünde tutmak şartiylo daha basit 
nsul.ler ile tesbit edebilirler. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmrycnler... Kabul edildi. 

Kıymeti düşen mallar 
İKİ YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — Yan-

gın, deprem ve su basması gibi âfetler yüzünden 
veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, 
paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi kıymet
lerinde önemli bir azalış vâki olan emtia ile ma
liyetlerinin hesaplanması mûtat olmıyan hurda
lar ve döküntüler, üstüpü, dese ve iskartalar em
sal bedeli ile değerlenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler... Kabul edildi. 

Menkul kıymetler 
İKÎ YÜZ ALTMIŞ BÎRÎNCÎ MADDE — 

Türk borsalarında kayıtlı olan Türk ve yabancı 
esham ve tahvilât borsa/rayici ile; borsada kayıt
lı olmıyan esham, tahvilât alış bedeli ile değer
lenil. 

Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa oldu
ğu anlaşılır ise bu rayiç yerine alış bedeli esas 
alnı. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler... Kabul edildi. 
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Yabancı paralar 

İKÎ YÜZ ALTMIŞ ÎKÎNCÎ MADDE — 
Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. 261 
nci maddenin son fıkrası hükmü yabancı parala* 
rın değerlenmesinde de uygulanır. 

Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değer
lemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca 
tesbit olunur. 

Bu maddenin hükmü yabancı para ile olan 
senetli veya senetsiz alacaklar hakkında da cari-
diî. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler... Kabul edildi. 

Alacaklar 
ÎKÎ YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — 

Bilûmum tasarruf değerleriyle değerlenir. 
Vâdesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar 

değerleme gününün kıymetine irca olunabilir. 
Bu takdirde, senette faiz nispeti açıklanmış ise 
bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez 
Bankasının resmî iskonto haddi uygulanır. 

Bankalar ve bankerler ile sigorta şirketleri 
alacaklarını ya Cumhuriyet Merkez Bankasının 
resmî iskonto haddi veya muamelelerinde uygu
ladıkları faiz haddi ile, değerleme günü kıymetine 
irca ederler. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler... Kabul edildi. 

İlk tesis ve taazzuv masrafları 
ÎKÎ YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — 

Kurumlarda aktifleştirilen ilk tesis ve taazzuv 
masrafları mukayyet değeri ile değerlenir. 

Bu değer, ilk tesis ve taazzuv için yapılan 
masraflardan fazla olamaz. 

Kurumun tesis olunması veya yeni bir şu
benin açılması veyahut da işlerin devamlı bir# 
surette genişletilmesi için yapılan ve karşılığın
da maddi bir kıymet iktisap olunmıyan masraf
lar bu cümledendir. 

îlk tesis ve taazzuv masraflarının aktifleş-
tirilmesi ihtiyaridir. 

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

Aktif geçici hesap kıymetleri 
ÎKÎ YÜZ ALTMIŞ BEŞÎNCÎ MADDE — 

Gelecek bir hesap devresine ait olarak peşin 
ödenen masraflar ile cari hesap devresine ait 
olup da henüz tahsil edilmemiş olan hasılat, 
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mukayyet değerleri üzerinden aktif leştirilmek 
suretiyle değerlenir. 

BAŞKAN ~~ Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kasa tnveudu 
İKİ YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE — 

Kasa mevcutları itibari kıymetleriyle değerle
nir; yabancı paralar hakkında 262 nci madde
nin hükmü uygulanır. 

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

Borçlar 
İKİ YÜZ ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — 

Bilûmum borçlar tasarruf değerleriyle değer
lenir. 

Vâdesi gelmemiş olan senede bağlı borçlar 
değerleme günü kıymetine irca olunabilir. Bu 
takdirde senette faiz nispeti açıklanmışsa bu 
nispet açıklamnamışsa Cumhuriyet Merkenz 
Bankasının resmî iskonto haddinde bir faiz uy
gulanır. 

Banka ve bankerler ile sigorta şirketleri borç
larını. Cumhuriyet Merkez Bankasının resmî 
iskonto haddi veya muamelelerinde uyguladık
ları faiz haddiyle, değerleme günü kıymetine 
iren, ederler. 

Yabancı para ile olan senetli ve senetsiz 
borçları değerlemede 262 nci maddenin hük
mü ayrıca uygulanır. 

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

Tahviller 
İKİ YÜZ ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — 

Eshamlı şirketlerle iktisadi kamu müesseseleri 
çıkardıkları tahvilleri itibari değerleriyle de-

* ğerlemeye mecburdurlar. 

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

Pasif geçici hesap kıymetleri 
İKİ YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE 

— Gelecek hesap devrelerine ait olarak peşin 
tahsil olunan hasılat ile cari hesap devresine 
ait olup henüz ödenmemiş olan masraflar mu
kayyet değerleri üzerinden pasiflestirilmek su
retiyle değerlenir. 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Karşılıklar 

İKİ YÜZ YETMİŞİNCİ MADDE — Hâaıİ 
olan veya husulü beklenen fakat mfktarı kati
yetle kestirilmiyen ve teşebbüs için bir borç 
mahiyetini arzeden belli bâzı zararları karşıla
mak maksadiyle hesaben ayrılan meblâğlara 
karşılık denir. 

Karşılıklar mukayyet değerleriyle pasiflesti
rilmek suretiyle değerlenir. 

Amortisman kayıtları hakkındaki özel hüküm
ler mahfuzdur. 

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

Maliyet bedeli yerine emsal bedeli alman haller 
İKİ YÜZ YETMİŞ BİRİNCİ MADDE —Bu 

bölümde yazılı olmıyan veyahut yazılı olup da 
kendi ölçüleriyle değerlenmesine imkân bulunmı-
yan iktisadi kıymetlerden Bina ve Arazi Vergi 
değeriyle, diğerleri varsa borsa rayici, yoksa mu
kayyet değerleri, o da yoksa emsal bedeliyle de 
ğerlenir. 

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

Serbest meslek erbabı ile özel hastane ve okullar 
tesisatı 

İKİ YÜZ YETMİŞ İKİNCİ MADDE —Ser
best meslek erbabı ile özel okul ve hastane gibi 
yerleri işletenlerin amortismana tâbi tuttukları 
tesisat, demirbaş eşya ve gayrimenkulleri değer
lemede de bu bölümün hükümleri uygulanır. 

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

Üçüncü Bolüm 
Servetleri Değerleme 

Esaslar 
İKİ YÜZ YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE ~ 

Bir vergiye matrah olan servetin veya servet 
unsurlarının değerlenmesinde bu bölümde yazılı 
esaslar cari olur. 

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

Ticari sermaye 
İKİ YÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE 

Vergilendirilecek, bir servete dâhil ticari serma
yenin unsurlarından bulunan emtia, gemiler ve 
taşıtlar, tesisat ve makineler, demirbaş eşya, se
netli ve senetsiz alacaklarla borçlar, esham ve 
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tahvilât ve diğer menkul malları değerlemede 
ikinci bölümün hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmjyenle*,. 
Kabul edilmiştir. 

Esham ve tahvilât 
İKİ YÜZ YBTMÎŞ BEŞİNCİ HADDE — 

Ticari sermayeye dâhü olmıyan «iham ve tahvi* 
lâttan Türk borsalarında kayıtlı olmalar borsa 
rayici üzerinden, borsada kayıtlı olmıyanlar em
sal bedelleri ile değerlenir. 

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

Menkul mattar 
İKİ YÜZ YBTMÎŞ- ALTINCI MADDE *~ 

Ticari sermayeye dâhil omryan ev eşyası, mücev
herat, sanat eserleri gibi menkul mUar emsal 
bedelleri ile değerlenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler*., Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Haklar 
ÎKÎ YÜZ YETMİŞ YEDÎNCÎ MADDE <-•• 

Tescile tâbi bilûmum haklarm değeri, tesisleri 
sırasında tapu siciline kaydedilen bedeldir. 

Tapu sicilinde bedeli gösterilmiyen haklarla 
birinci fıkranın dışında kalan bilûmum haklar 
(sınai ve edebî mülkiyet hakları ile imtiyazlar 
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dâhil) emsali bedelleri ile değerlenir". 

BAŞKAN — Kabul edenler.,. Btmiy«ntttf..ı 
Kabul edilmiştir. 

Alacak ve horelar 
ÎKÎ YÜZ YETMİŞ SEKİZÎNC! MADDE — 

Ticari sermayeye dâhü olmıyan bilûmum ala. 
cak ve borlar tasarruf değerleri ile değerlenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etraiyenle*.*. 
Kabul edilmiştir. 

Bina ve arassi 
İKİ YÜZ YETMİŞ DOKUZUNCU MABDE 

— Ticari sermayeye dâhil olsran Veya olmasın, 
bilûmum binalarla arazi vergi değerleri ile de
ğerlenir. 

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

Yetki 
İKİ YÜZ SEK&BNİNCÎ MADDE - Bu b& 

İtimde yazılı emsal bedelleri ile alaeak ve borç
ların tasarruf değerleri 66 nca maddede yazılı 
Takdir Komisyonu tarafından tesbrt edilir. 

BAŞKAN ~ Madde hakkında' söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza suntvjorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

15 dakika oturuma ara veriyorum 

Kapanma saati : 17,03 
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Açılma saati : 17,35 

BAŞKAN — Başkanvekili Gavdet Kerim tneedayı 
KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Naim Atalay (Çorum). 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. 

7. — YOKLAMA 

(Afyon seçim çevresinden yoklamaya baş
landı). 

BAŞKAN — Ekseriyet hâsıl olmuştur. Otu
rumu açıyorum. Görüşmeye başlıyoruz. 

İkinci kısım 
Vergi Değerleri 

Birinci Bölüm 
Gayrisâfi iratların teshil i 

Tahmin esası 
İKİ YÜZ SESEN BİRİNCİ MADDE — 

Binaların vergi değerine esas. tutulan gayrisâfi 
iratları Tahrir ve Tadilât Komisyonlarınca bu 
bölümde yazılı esaslar dairesinde tahmin olu
nur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist-iyeır 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmişti!'. 

Gayrisâfi irat 
İKİ YÜZ SEKSEN İKİNCİ MADDE — 

Bir binanın yıllık gayrisâfi iradı, o binanın bu
lunduğu mahalde cari olan normal kiralara nis
petle sahibinin kiraya verdiği takdirde alabile-
eeği kira bedelinden ibarettir, 

Gayrisâfi iradın takdirinde; bina kiraya ve
rilmiş ve kira bedeli yukardaki fıkra dairesinde 
emsalinin cari olan normal kiralarına uygun 
bulunmuş ise bu bedel esas tutulur. Aksi halde 
aşağıda yazılı esaslar gözetilmek suretiyle gay
risâfi iradın takdiri yapılır: 

1. Normal şartlar dâhilinde ve genel suret
te binanın bulunduğu mahalde cari olan kira
ların seviyesi; 

2. Aynı neviden bulunan binaların getirdi
ği irat; 

3. Binanın mevkii; 

4. Binanın büyüklüğü, kat sayısı ve her 
kattaki oda ve daire adedi; 

5. Dahilî taksimatı itibariyle kullanış du
rumu veya harap veya mamurluk derecesi; 

6. Asansör, kalorifer tesisatı bulunup bu
lunmadığı ; 

7. Kullanış tarzı. 
Fabrika, değirmen ve imalâthanelerin irat* 

larının takdirinde içerlerinde bulunan sabit is
tihsal tesisatı dahi nazara alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Encümen
den bu fasıldaki bütün maddelere şâmil olmak 
üzere umumi bir sual soracağım. Bir de sabit 
tesisatın izahını rica edeceğim. Umumi kı
sım şu. Bundan evelki tahrire ait kısımda 
fiyatların normal zamanlarda devamlı ve umu
mi şartlara göre tesbit edileceğini tasrih et
miştik. bu maksatla tadil tekliflari kabul edil
mişti. Normal ve umumi kelimelerini bundan 
evvelki fasıl tadilâtında verilen mâna şart ve 
kayıtlan dâhilinde anlamayı tabiî görüyorum. 
Bu doğru mudur? Bu bir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Anlıyamadık efen
dim, kürsüden söylerlerse.. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Efendim, 
bina ve arazi kıymetlerinin tadil ve tahririne ait 
kısımda: Tesbit edilecek fiyatlar normal, de
vamlı ve umumi şartlara göre tesbit edileceğini 
ve bu şartların nazara alınacağını Heyeti Celi-
leniz kabul etmiş ve bu fasıllara birkaç kelime 
ilâve yapılmıştı. Bu fasıldaki muhtelif maddeler
de de umumi, normal ve şart kelimeleri vardır. 
Buradaki umumi ve normal kelimelerini anla-
yışta Heyeti Celilenin yukardaki arazi ve bina 
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tadil ve tahrir bahsinde olduğu gibi anlıyoruz. I 
öyle midir? 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ KAMÎL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Evet öyledir. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Sonra de
vamlı tesisattan bir gayrimenkulun heyeti umu-
miyesiyle birlikte nazara alınacaktır deniyor. 

Bu devamlı tesisattan maksat meselâ tezgâh 
veya diğer başka benzeri binalara kabili nakil 
ve binnetice binadan ayrıca olarak menkul ha
linde kiraya verilmesi mümkün tesisler değil, 
binaya bağlı, binadan ayrılamaz kısaca gayri
menkul tesislerdir, öyle mi? 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMlL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Evet efendim, öy
ledir. Zaten bunlar bugünkü mevzuatla halle
dilmiş şeylerdir. I 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Teşekkül» 
ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edneler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. I 

Yıllık irat 
IKI YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — 

Gayrisâfi iratlar yıllık tahmin olunur. Şu ka- I 
dar ki, mevsimlik olarak kiraya verilmesi veya 
ikamet edilmesi mûtat olan binaların bu müd
dete ait iratları yıllık sayılır. 

Yılın belli zamanlarında işliyebilen değir
menler ile belli mevsimlerde çalışan fabrika ve 
imalâthanelerin ve mevsimlik işliyen otel, ban- 1 
yo, plaj gibi gayrimenkullerin.işletme süresine I 
ait iratları da keza yıllık sayılır. I 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi I 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etraiyen
ler... Kabul edilmiştir. ı 

Rayiç I 
IKI YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — 

Gayrisâfi iratla rm tahmininde, binanın bulun- I 
cluğu birlikte genel tahririn başladığı, tadilât 
halinde tadilâtın yapıldığı yılda cari rayiçler 
esas tutulur. I 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen*? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etraiyenler... Ka-
l'Uİ edilmiş. 

Masraflar 
İKİ YÜZ SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — 

Gayrisâfi iradın tahmininde, vergi, resim ve I 
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harçlar için indirme yapılmaz. 

Ancak komisyonlarca kira mukavelelerinin 
i tetkiki sırasında su ve elektrik sarfiyatı, teshin 

masrafları ve buna benzer masrafların kiraya 
. veren tarafından deruhde edildiği görülürse, 
kira bedeli bu gibi masraflar çıktıktan sonra 
nazara alınır. 

BAŞKAN —Madde hakkında sdz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Mefruşatsız tahmin 
İKİ YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE — 

Değirmen, fabrika ve imalâthane tesisatı hariç 
olmak üzere gayrisâfi irat mefruşatsız binaya 
göre tâyin olunur. 

BAŞKAN — Söz İstiyen? Yok. Maddeyi ka-
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi 

Mütemmimat 
İKİ YÜZ SEKSEN YEDÎNCt MADDE — 

A) Belediye teşkilâtı bulunan yerlerde beledi
ye sınırları içindeki binaların ve belediye teşki
lâtı bulunmıyan yerlerde köyü teşkil eden bi
naların işgal eylediği saha dahilindeki binalarm 
nıütemmimatından olan arazi ve arsalar; 

B) Her nerede olursa olsun, ticaret ve sa
nata tahsis edilmiş olan ve bunlarla birlikte ay
nı işte kullanılan arazi; 

irat takdirinde binaya, tâbidir. 
Bina ile sınırlanmış olup kullanış tara itiba

riyle de bina ile birlik teşkil eden avlu, bahçe 
I ve sair arazi binanın mütemmimatındandır. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi ka-
I bul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

ifraz ve şüyu 
IKI YÜZ SEKSEN SEKÎZlNCl MADDE — 

I Aşağıda kayıtlı bina kısımları için iratlar ayrı 
I ayrı tahmin olunur: 

1. Bir çatı altında bulunup da kullanış tar-
I zı ve kapıları ayrı olam bina kısımları (Apart

man daireleri ve ticaret hanlarının ayrı ayrı 
I kullanılabilen odaları bu kabildendir); 

2. Sahipleri arasında ifraz ve taksim edil
miş olan binaların müfrez kısımları (İfraz 
olunmayıp şayian tasarruf olunan binaların 

I iratları binanın genel heyeti itibariyle tahmin 
olunur). 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Korniş-
I yondan bir hususun tavzihini rica edeceğim. 
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nei maddenin 1 nci bendinde «Bir çatı. altında 
bulup d» kullanış tarzı ve kapıları ayrı olan bi
na kınml&ro' deniyor. Meselâ bir apartımanm 
bir odası bir dişçiye veya bir doktora ve saire- I 
ye verilmiş, kiralanmış ise, irat tesbitinde ne 
olacaktır? Şimdiye kadar benim bildiğim şu I 
idi; bu oda iyin ayrı bir irat tesbit ediliyordu, j 
Bunu izah ederler mi? j 

GBÇİcî K; SÖZCÜSÜ KÂMIL COŞKUN- J 
OÖLU (^anisa) — Arkadaşımın bugün bildi- I 
ği gibidir. Kapısı, merdiveni ayrı olmak şartiy-
le. Binaenaleyh burada esas olarak alacağımız, 
dairedir. 

FAİK KUBDOĞLU (Manisa) — Odalar da 
vardır. Tatbikatta bir doktor bir apartman ki
ralıyor, bunun içinden bir odasmı muayeneha
ne yapıyor, Maliyeye müracaat edip bu odanın 
iradı gayıdsâfiflini takdir ettiriyor, vergisini 
veviyor, -«Apartman gibi» kelimesini silerseniz î 
bu maksat hâsıldır. I 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Eğer bu 
tatbikatı ortadan kaldırmak istiyorsanız ifade 
buyurun. 

KAMİL COŞKUNO&LU (Devamla) — Ko
misyon bu şekilde tesbit etmiştir. Bir teklif I 
varsa Yüksek Meclis takdir buyurur. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Bir tek-
lifim yoktur. Yalnız biraz daha tenvir eder
lerse memnun oluruz. Bir odanın iradının bir 
odanın üstüne yüklenmesini adalete uygun 
bulmuyorum. Tatbikat zaten malûmunuzdur. 
Bu noktayı tenvir etsinler. 

KAMİL COŞKUNOÖLU (Devamla) — 
Efendim, esas olan dairedir. Fakat ayrı bir 
oda bh* doktora veya avukata verilmişse, bu I 
nazara alınacaktır. Esasen daire olsun oda ol
sun kirası belli ise ve ayrı kiraya verilmişse 
ona göre» kiralar belli değilse emsaline nazaran 
kirası tesbit olunacaktır. 

FERİDUN FÎKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Kapısı bir olsa da, olmasa da caizdir değil mi? 

KÂMİL COŞKUNOÖLU (Devamla) — 
Apartmanın kapısı bir olsa da, olmasa da ca
izdir. I 

FAHRETTİN TÎRİTOĞLU (Balıkesir) — 
Efendim, binaların iradının takdirinde, apart- I 
man halinde veya ticaret hanları halinde bulu
nan binalarda apartman dairelerinin ve ticaret J 

•. 1949 O : 2 
j hanları odalarının ayrı ayri kiraya verildiğine 

göre, her birinin getirdiği kirası belli ise ona 
göre, getirdiği kiralar belli değilse emsali nazarı 
dikkate alınmak suretiyle getireceği kirası tâyin 

I ve tesbit olunur. Bunların her birinin ayrı ayrı 
numarası tahrir varakasına konmak suretiyle, 

I bir numaralı, iki numaralı ilâhir dairelerin geti
receği kiralarına göre gayrisâfi iratları tesbit 

I edilir ve bunların toplamı yapılır ve bu suretle 
J bu apartmanın umumi gayrisâfi iradı tahmin 
I edilir. Bina Yergisi hükmü ve tatbikatı böyledir. 

Binaenaleyh, müstakil bir bina olarak apart
man nazarı itibara alınır. Bina Kanununun 12 
nci maddesi ve bu maddeyi tavzih eden nizamna
menin 18 nci maddesinde buna dair uzun uzadı-
ya izahlar vardır. Bir çatı altında bulunup da 
kapıları ve istimal tarzı ayrı bulunan binaların 
ayrı ayrı iratlar tahmin olunur diye hükümler 
vardır. Burada apartman dairesi ve ticaret han* 
larınm odaları müstakil bina halinde nazarı dik-

j kate alınmaz, sokağa, caddeye açılmış kapılan 
I olmadığı için istimal tarzları kısmen ayrı olsa da 

apartman daireleri, ticaret hanları odaları müs
takil farzedilmez, müstakil bina halinde değil
dir. Bugünkü vergi kütüklerinde vergi matrahı 
olarak esas kayıtları; bir ticaret hanıdır, ticaret 

I ham odaları ayrı ayrı değildir. Fakat tahrir va
rakasında, Kazanç Yergisi bakımından müraca-

I at icabedersc muktazi malûmatı orada bulmak 
I bizim için mümkündür. Bu metin kabul edilirse, 

iki mahzur hâsıl olacaktır; her apartman dairesi 
ve ticaret hanlarının her odası müstakil bir bi
na halinde ele alınacak ve bugüne kadar mevcut 
olan bütün kuyudat yeni baştan ele alınmak su-

{ retiyle her birine yeniden ayrı ayrı irat kona-
j eak ve kayıt tesis olunacaktır. Birinci mahzur 

bu 
İkinci mahzura gelince; Yüksek Heyetiniz 

çok iyi hatırlıyacaktır ki, belediye vergi ve re
simleri kanunu müzakere edildiği zamanda, Yük
sek Heyetinizin kabulüne iktiran etmşti, tenvi
rat ve Tanzifat Vergisi, şimdiki adiyle Aydmlat-

I ma ve Temizleme Resmi için mütedenni nispet 
üzerinden bir tarife kabul olunmuştu; bin liraya 
kadar safi iradı olan binalarda, yüzde beş, bin 
liradan üstü için yüzde iki buçuk tesbit edilmiş
tir. Eğer komisyonun Yüksek Heyetinize arz ve 
teklif ettiği bu metin kabul olunursa, belediye 
Vergi ve Resimleri Kanununda kabul edilen mü-

I tedenni esasfe hemen, hemen yok olaeaktır, 
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Yani bir ana kanunla mükellefin lehine ola

rak kabul ettiğimiz bir hüküm Usul Kanununa 
konulan bir hükümle kendiliğinden bertaraf edil
miş olacaktır. 

Onun için bendeniz parantez içindeki apart
man daireleri ve tcaret hanları odaları kaydının 
kaldırılmasını teklif ediyorum ve bir takrir tak
dim ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, bu gün
kü tatbikatta filhakika bir apartmanın bir kül 
halinde iradı takdir ediliyor. Bunun esası bu
dur. Arkadaşımızın dediği gibi, bu yeni hüküm
le de bir apartmanın bir bina içinde bulunan 
dairelerine kapıları ve kullanış tarzları ayrı ol
mak şartiyle ayrı ayrı irat takdir ediliyor. Bu 
mevzuu muhterem arkadaşımızın ortaya atma
sı üzerine komisyonda uzun uzadıya münakaşa 
ettik. Neticeyi bu, talep değiştirmiyor. Teknik 
arkadaşların verdikleri izahatı da dinledik, bu
nu komisyon ekseriyeti, kabul etmedi. Ama bu 
kanun kabul edildiği takdirde ayrı ayrı her da
ire için irat takdir edilecek, onun toplamı üze
rinden tahakkukat yapılacaktır. Binaenaleyh 
bir fark husule gelmiyor. Bu şekil daha elâs
tiki ve fiiliyata daha uygun olarak komisyonda 
kabul edildi. Buhran ve Müdafaa vergilerinin 
tahakkuku bakımından da buna lüzum vardır. 
Arkadaşların noktai nazarı komisyonda kabul 
edilmedi. Yüksek Meclis hangi noktai nazarı 
kabul ederse madde ona göre yazılır. 

VEHBİ SARIDAL (Niğle) — Bir sual sora
cağım : Bundan evvel geçen maddede Bina ver
gisinin tâyininde matrahı bulmakta binanın 
katları, daireleri bütün evsafı nazarı dikkate 
alınır diye kabul etmiştik. Şimdi burada o hü-
mü biraz daha tevsi ederek apartman daireleri 
ticaret hanlarının odaları gibi ifraz kaydını 
koymak Fahri Tiritoğlu arkadaşımızın dediği 
mahzurları tevlit eder. Bunlarda bir tek vergi 
tarhedilmelidir, bu vergi tarhedilirken binanın 
evsafına göre büyük mikyasta, vergi olabilir bu 
başka bir şeydir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Devamla) — Bundan evvelki 
madde umumi ölçüdür. O umumi ölçüye göre 
apartman dairelerinin iratları takdir edilirken 
yine umumi ölçü nazarı dikkate alınarak takdir 
edilecektir. Burada bir apartmanın ayrı ayrı 
daireleri nazarı itibare alınacaktır. 
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I VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Ayrı ayrı 

irat takdir ve ayrı ayrı vergi tarh olunacak de
ğil mi? Bu çok yanlış bir şey olur, her biri için 

I ayrı muamele doğru olmaz. 
HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Re

is bey müsaade ederseniz bir şey arzedeyim. 
Arkadaşlar, netice bir gibi görülür ama ha-

kikatta iki tarafa da kırtasi külfetler tahmil 
eder. Kadastral sisteme tâbi olan bir binanın 
kül olarak heı tarafı görülür, gezilir, irat tak
dir edilir. İrat takdirindeki karineleri bundan 
evvel gördünüz. 

Eski Bina Kanununda mevcut olanlardan bi
raz daha geniştir. O madde de kabul edildi. 

Bir bina bazan kat kat kiraya verilir, bazan 
hül halinde, otel halinde kiraya verilir, bazan 
resmi daireye kiraya verilir. A.ma bünyesi iti
bariyle ayrı kiraya vermeye elverişli kısımlar da 
vardır. Bu itibarla ayrı ayrı yazmak, hem teb
liğ ve tebellüğü, hem de her iki taraf için kırtasi 
muamelenin çoğalmasını icabedecektir. Vergi
nin mükellefi birdir, binanın sahibidir. İtirazı, 
temyizi ona racidir. Bunları ayrı ayrı yazıp da 
şekiller namına, yahut da bir şagili varsa heye
ti umumiyesini yine o şagil namına neticelendir
mekte ne fayda vardır? Ameli bir fayda görmü
yorum bendeniz. Olabilir, bir katı yazıhane 
olur, yani Gelir Vergisine tâbi doktor, avukat 
yazıhanesi olur, onun için de kanunda kâfi hü-
kümler vardır, yalnız o kısmın ifrazı için der
hal muamele yapılır. Halen tatbik edilen mua
mele de budur. 

Bendenizce beyhude külfet tahmil etmemek 
için, Fahrettin Tiritoğlu arkadaşımızın takriri-

| ni Komisyon alsın, bir defa tetkik etsin, aklıma 
gelmiyen bir mahzur görüyorlarsa ozaman evet 
deriz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — önergeyi Komis
yona alıyoruz efendim. 

FAHRETTİN TİRİTOĞLU (Balıkesir) — 
Efendim; Yüksek Heyet nazarı itibara alır da 
öyle giderse daha iyi olur. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

I Yüksek Başkanlığa 
Apartman daireleri ile ticaret hanlarının 

odaları kullanış tarzları itibariyle ve kapıları 
I sokağa açılan ayrı ve müstakil birer bina ma-
' hiyetinde olmadıklarından ve şimdiye kadar te-
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sis edilen vergi kayıtlarında apartman ve ticaret 
hanları, Bina Vergisi Kanununun 12 nci madde
si hükmüne göre bir bina halinde yazılmış ol
duğundan 288 nci maddenin 1 nci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde kabul buyurulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Fahrettin Tiritoğlu 

Madde i 288 
Fıkra : 1 
Bir çatı altında bulunup da kullanış tarzı ve 

kapılan ayrı olan bina kısımları. 

BAŞKAN — Bu kadarla kalsın, diyorsunuz 
değil mil 

FAHRETTİN TİRÎTOĞLÜ (Balıkesir) — 
Evet efendim. 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — Mü-
saade buyurursanız arzedeyim, eğer methali bir 
ise tamamen bir bina sayılır. Fakat bir çatı al
tında ayrı ayrı methalleri varsa; meselâ dükkân, 
mağza gibi, bunların ayrı olması zaruridir. Za 
ten madde Komisyona verileceğine göre ona gö
re tanzim edilecektir. 

BAŞKAN — önergeyi serdedilen mütalâa
larla oya sunuyorum - Komisyona verilmesi na
za n itibara alındığı takdirde - nazarı itibara 
alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... önerge, 
serdedilen mütalâalarla nazara alınmak şartiyle 
Komisyona verilmiştir. 

İrat ve kıymet münasebeti, 
İKÎ YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU MADDE 

— Tahrir (Genel tahrir ve tadilât) esnasında, 
bir binanın gayrisâfi iradını tahmin için kâfi 
vasıta ve karine bulunmadığı takdirde, binanın 
satılması halinde elde edilecek kıymet tahmin 
olunur ve bu kıymetin % 10 u safi irat olarak 
kabul edilir. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Efen
dim, bu 239 ncu madde gayrisâfi iratların tes-
biti baslığı altında bulunan birinci bolüme dâ
hildir zannediyorum. Son satırdaki % 10 u sa
fi irat olarak kabul edilir diye bir kayıt var
dır. % 10 unun gayrisâfi olarak kabul edilme
si lâzımdır. Bu bölümde mevcut hükümlerin 
istihdaf ettiği gaye gayrisâfi varidatın tâ
yini keyfiyetinden İbarettir. Binaenaleyh gay
risâfi varidatı tâyin etmek icabettiğine göre 
burada gayrisâfi iradı gösterilmîyen % 10 kabul 
edilirse binanın safi İradı ne olabilir? 
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GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KAMÎL 

COŞKUNOĞLU (Manisa) — Gayrisâfi olacak. 
SALAMON ADATO (Devamla) — Safi 

irattan bahseceğimize gayrisâfi iradı göstere
lim. Bu itibarla eğer bu maddeyi aynen kabul 
edecek olursak ve bu maddenin maksadı kari
ne mevcut olmadığı takdirde gayrisâfi varida
tı tâyin etmek olduğuna göre safi irat yerine 
gayrisâfi iradı gösterelim. Neden ayrıca bir 
hesap yapmak mecburiyeti hâsıl olsun? 

Sonra bir binanın iradını bugünkü maliyet 
fiyatına göre % 10 olarak tâyin etmek doğru 
değildir. Devlet tahvilleri !% 7 getiriyor. Dev
let tahvilâtında ne kadar olsa, paranın kuvvei 
iştiraiyesinin kaybolması ihtimali olduğu için 
bir devlet tahvilâtını % 7,5 faizle almak yarın 
bir tehlike arzedebilir. Bir gayrimenkul bu 
tehlikeyi arzetmez. Binaenaleyh devlet, •% 7,5 
faiz verdiği halde bir binanın % 10 getireceği
ni tahmin etmek yerinde olmasa gerektir. Bu
gün maliyet fiyatı yüksektir. Harbten evvel 
50 bin liraya inşa edilen bir bina bugün 200 ve 
yahut 250 bin liraya yapılabilmektedir. 250 
bin liraya yaptırılan bir binanın senede % 10 
faiz nispetinde gelirini temin edecek kirayı 
ödiyebilecek kiracılar çok değildir. % 10 harb
ten evvel mâkûl bir nispetti. Devlet tahville
rinin faizini ve'inşaat maliyetini göz önünde 
tutacak olursak bu nispeti gayrimenkul sahip
leri lebine indirmek zarureti vardır. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Bir sual 
efendim; benim anladığıma göre normal şart
larla satış ihtimalini göz Önüne alarak bunu 
karine olarak almışlardır, ben böyle anlı
yorum, komisyonun da anladığı bu mudur, de
ğil midir? Yani, normal şartlar dahilindeki sa
tış ihtimali., 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA FAHRETTİN 
TİRİTOĞLU (Balıkesir) — Evet.. 

Salamon Adato arkadaşıma mâruzâtım şu 
olacaktır: Bir bina kiraya verildiği surette 
gayrisâfi iradı kirasıdır. Safi iratla gayrisâfi 
irat arasındaki fark Bina Vergisi Kanununda 
izah edilmiştir. Aynı hükmü Usul Kanununda 
da almış bulunuyoruz. Bir binanın emsaline na
zaran getirebileceği kira o binanın gayrisâfi 
iradıdır. Gayrisâfi irattan halen mer'i olan Bi
na Vergisi Kanunu hükmüne göre % 20 si itfa 
ve idame masrafı ve amortisman bedeli olarak 
çıkarılır. Geri kalan % 80 İ safi iradıdır. 

su 
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! lar nazara alınır: 

1. Normal şartlar dâhilinde ve genel surette 
arazinin bulunduğu birlikte arazi satış. kıymetle
rinin seviyesi; 

2. Aynı neviden arazinin eatıg kıymttltrl; 
3. Arazinin mevkii; 
4. Ziraatte kullanılan arazinin yetigtirmt 

kuvveti, sulaklık derecesi, ziraatin nev'i; 
5. Arazinin büyüklüğü veya küçüklüğü; 
6. Meskûn yerlere, iskele ve istasyonlara y*« 

kınlığı. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyent 

Yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler... 
Madde kabul edildi, 
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Bu nokta Yüksek Heyetinizin malûmu olduk

tan sonra safi iratla kıymet arasındaki münasebe
ti arzediyorum. Safi iradın 10 misli bundan evel-
ki 252 nei maddede kabul buyurduğunuz veçhile 
ve halen tatbik edilmekte olan Bina Vergisi Ka
nununun hükmüne göre safi iradın 10 mislidir. Ya
ni safi iradı on emsaliyle darbederiz binanın kıy
metini buluruz. Kira karinesi, emsal karinesi ve di
ğer karineler bulunmadığı surette o binanın gay-
risâfi iradını takdir etmek imkânı olanııyacağın-
dan satıldığı takdirde alım, satım bedeli tâyin 
ve tesbit olunur. Yani hakiki kıymeti takdir edi
lir. Bugün mer'i olan Bina Vergisi Kanunun 14 
neü maddesi bu esası izah eder. Tatbikat da böy
ledir. Binanın gayrisâfi iradının takdirine im
kân olmazsa, kâfi delâil bulunmazsa o zaman ha
kiki kıymet takdir olunur. Hakiki kıymetin % 
10 u da safi irattır. Arkadaşım mâruzâtımı yanlış 
anladılar on yılda amorti esasını ortaya koydular. 
Bir bina kıymeti 12,5 yılda amorti edilir. Biz bu 
esası kabul ettik. 

BAŞKAN — önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
289 ncu maddenin son fıkrasında yazılı (safi) 

yerine «gayrisâfi» kelimesinin yazılmasını ve % 
10 nispetin % 7 ye indirilmesini teklif ederim. 

istanbul Milletvekili 
Salomon Adato 

BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar... Almıyanlar... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

289 ncu maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
Arazi kıymetlerinin tesbiti 

Tahmin esası 
ÎKt YÜZ DOKSANINCI MADDE — Arazi

nin vergi değerine esas tutulan kıymetleri, Tah
rir ve Tadilât komisyonlarınca bu bölümde ya
zılı esaslar dairesinde tahmin olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler... 
Madd; kabul edildi. 

Arazi kıymeti 
İKÎ YÜZ DOKSAN BÎRÎNCİ MADDE — 

Arazinin tahmin olunacak kıymeti alelade alım 
satım kıymetidir. 

Arazi kıymetinin tahmininde aşağıdaki esaa-

Kıymet rayiçleri 
ÎKÎ YÜZ DOKSAN ÎKÎNCl MADDE — 

Arazi kıymetinin tahmininde genel tahririn baç» 
ladığı, tadilât halinde tadilâtın yapüdığı yılda 
cari satış kıymetleri esas tutulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeni 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler.. EtraiyenUr.,* 
Madde kabul edildi 

Kıymet - kira münasebeti 
ÎKÎ YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — 

Tahrir (Genel tahrir ve tadilât) esnasında ara-
zinin alım, satım kıymetlerinin tâyini mümkün 
olmazsa, o yerin kiraya verilmesi halinde getire
ceği kira tahmin ve bunun 10 misli anudnin \ajm 

meti olarak kabul edilir. 
BAŞKAN — Söz istiyen? 
ZÎYA ERSÎN CEZAROĞLU (Tekirdağ) — 

Efendim; Usul Kanununu yaparken, binadan 
sonra tabiatiyle Arazi Vergisine geldik. Binada; 
irattan vergi aldık, araziye gelince; kıymet» 
gittik. 

Bugün yaşıyan usulümüzde; arazinin kıyme
tinden vergi alınmaktadır ama bütün maliye
ciler ve Yüksek Heyetiniz bilir ki, kıymet üze
rinden vergi almak pek müstesna ahvale tahsis 
edilmiştir ve hiç doğru bir şey değildir. Ben 
isterdim ki, bu Usul Kanunu çıkarken, hiç ol
mazsa arazinin ilerde kadastrosu yapılıncıya 
kadar muvakkaten kıymetinden vergi alınır di
ye bir şey kabul edilsin. 

Elimde önergem yoktur. Komisyonda da ça
lıştım. Bunu söylemeden geçemiyeceğim. ikinci 
müzakeresinde takrir ile tashih talep edeceğim. 

FAHRETTİN TÎRÎTOĞLU (Balıkesir) — 
Efendim; biz Usul Kanunu ile Arazi Vergili 
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Kanununun usule mütaallik olan hükümlerini, 
kaidelerini buraya almış bulunuyoruz. Arazi 
Vergisi diğer hükümleri ile yaşamaktadır. Ar
kadaşımın mütalâası, hakikaten yerindedir, iş-
letilmemekte bulunan arazi dahi bugünkü rejime 
göre, kayıtlı kıymetleri üzerinden vergi ile mü
kellef tutulmakta, rantı, geliri nazarı dikkata 
alınamamaktadır. Arazi Vergisi Kanununu da 
yeni modern vergi telâkkilerine uygun bir hale 
koymak komisyonumuzca da çok temenniye şa
yandır. Yani arazinin hasılatı, geliri vergi için 
esas olarak alınmalıdır. Bu reformu, tamam
layıcı esası inşaallah Hükümet Yüksek Meclise 
arz ve takdim eder. Ve bu suretle hiç hasılat 
vermiyen, ölü bir kıymetten vergi almak gibi 
devam eden gayri âdilâne bir esasın bu şekilde 
önüne geçilmiş olur, 

BAŞKAN — Bir teklif yoktur, başka söz is-
istiyen de yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Arazide kira 
ÎKÎ YÜZ DOKSAN DÖBDÜNCN MADDE 

Bir arazinin getireceği kiranın bilinmesi ica-
beden hallerde arazi kıymetinin onda biri, em
sal kirası sayılır. 

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

Üçüncü kısım 
Amortismanlar 

Birinci bölüm 
Mevcutlarda amortisman 

Amortisman mevzuu 
ÎKÎ YÜZ DOKSAN BEŞÎNCÎ MADDE — 

İşletme bir yıldan fazla kullanılan ve yıpran
maya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye mâ
ruz bulunan gayrimenkullerle 253 ncü madde 
gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisa
di kıymetlerin, alât, edevat ve demirbaşın ve 
sinema filmlerinin birinci kısmındaki esaslara 
göre tesbit edilen değerinin, bunların kullanıla
bilecekleri süre zarfında yokedilmesi amortis
manı mevzuunu teşkil eder. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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f Arazide amortisman 

ÎKÎ YÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE — 
Boş arazi ve boş arsalar amortismana tâbi de
ğildir. Ancak: 

1. Zirai işletmelerde vücude getirilen mey-
valık,' dutluk, fındıklık, zeytinlik ve güllükler
le incir bahçeleri ve bağlar gibi zirai tesisat; 

2. İşletmede inşa edilmiş olan her nevi yol
lar ve harklar. 

Amortismana tâbi tutulur. 

Dr. FUAD UMAY (Kırklareli) — Kavaklık 
dâhil midir? 

KAMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Dâhil
dir tabiî. (Gibi) edatiyle bunu anlamak müm
kündür. 

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

Normal amortisman 
İKİ YÜZ DOKSAN YEDİNCİ MADDE — 

I Amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin değeri il-
I gili Bakanlıkların ve ilgili meslekî teşekküller 

ve meslek gruplarının mütalâası alınarak Ma
liye Bakanlığınca tesbit ve ilân olunan nispetler 

I üzerinden yokedilir. 
I Amortisman nispetlerinin isabetinde: 

1. Belli iş ve sanat kolları ayrı ayrı nazara 
alınır; 

I 2. Amortismana tâbi kıymetlerin tecrübe-
I ye dayanan vasati ömürleri hesaba katılır. 

I BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
I kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
I mistir. 

I Madenlerde amortisman 
İKİ YÜZ DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE 

J — İşletme sebebiyle içindeki cevherin azalmasın -
I dan dolayı maddi değerini kaybeden madenlerin 
I ve taş ocaklarının imtiyaz veya maliyet bedelleri, 
I ilgililerin müracaatları üzerine bunların büyük-
I lük ve mahiyetleri göz önünde tutulmak ve her 
I maden veya taş ocağı için ayrı ayrı olmak üzere 

Maliye ve Ekonomi ve Ticaret Bakanlıklarınca 
I tâyin olunacak nispetler üzerinden yokedilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka-
I bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
I edilmiştir. 
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Fevkalâde amortisman 

ÎKÎ YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU MADDE 
— Amortismana tâbi olup : 

1. Yangın, deprem, su basması gibi âfetler 
neticesinde değerini tamamen veya kısmen kay
beden; 

2. Yeni icatlar dolayısiyle teknik verim ve 
kıymetleri düşerek tamamen veya kısmen kulla
nılmaz bir hale gelen; 

3. Cebrî çalışmaya tâbi tutuldukları için 
normalden fazla aşınma ve yıpranmaya mâruz 
kalan; 

Menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükel
leflerin müracaatları üzerne ve ilgili bakanlık
ların mütalâası alınmak suretiyle, Maliye Bakan
lığınca her işletme için işin mahiyetine göre ayrı 
ayrı tâyin olunan « Fevkalâde ekonomik ve tek
nik amortisman nispetleri» uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... 'Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Amortisman nispetlerinin itibar tarihi 
ÜÇ YÜZÜNCÜ MADDE — Maliye Bakan

lığınca tesbit ve ilân olunan amortisman nispet
leri ilânların yapıldığı, ayrı ayrı tesbit edilen 
nispetler ilgililerin müracaatta bulunduğu hesap 
devresinden muteberdir. 

icabında, normal amortismanlar nispetleri 297 
nci maddede yazılı usul dairesinde değiştirilebi 
lir. Şu kadar ki, bir kere tesbit edilen nispetlerin 
yürürlük süresi 3 yıldan az olamaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edildi. 

Amortismanın uygulama sureti 
a) Nispet bakımından 

ÜÇ YÜZ BlRÎNCÎ MADDE — Mükellefler, 
usulü dairesinde tesbit edilen nispetleri aşmamak 
şartiyle, amortismanları diledikleri nispetler üze
rinden hesaphyabilirler; şukadar ki, uygulamaya 
başladıkları amortisman nispetlerini mütaakıp 
faaliyet yıllarında değiştiremezler. 

300 ncü maddenin ikinci fıkrası hükmüne 
göre amortisman nispetlerinin değiştirilmiş ol
ması hali bundan müstesnadır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

Süre bakımından 
ÜÇ YÜZ ÎKtNCl MADDE — Amortisman 
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süresi kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar bu 
sürenin yıl olarak hesaplanması için (1) rakamı 
mükellefçe uygulanan nispete bölünür. 

Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değer
lemede nazara alınabilir. 

Amortismanın her hangi bir yıl yapamamasın
dan veya ilk uygulanan nispetten düşük bir 
hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi 
uzatılamaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

Amortisman hesapları 
ÜÇ YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu bölüm 

gereğince hesaplanan amortismanların, hesaplar
da ayrıca gösterilmek şartiyle taallûk ettikleri 
değerlerden doğrudan doğruya indirilmesi veya 
pasifte ayrı bir karşılık hesabında toplanması ca
izdir. 

BAKSAN — Söz istiyen? Yoktur. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

İkinci Bölüm 
Alacaklarda ve sermayede amortisman 

Değersiz alacaklar 
ÜÇ YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kazai bir 

hükme veya alacaktan vazgeçildiğini gösteren ka
naat verici bir vesikaya göre tahsiline artık im
kân kalmıyan alacaklar, değersiz alacaktır. 

Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri ta
rihte tasarruf değerlerini kaybederler ve mu
kayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yokedi-
lirler. 

CEMlL ALEVLİ (Gazianteb) — Efendim, 
bu maddede değersiz alacakların ne suretle za
rara geçirileceği ifade edilmekte ve denmekte ki, 
«kazai bir hükme veya alacaktan vazgeçildiğini 
gösteren kanaat verici bir vesikaya göre tahsili
ne artık imkân kalmıyan alacaklar». Bu tâbirden 
bir şey anlamadım. 

* öyle tacirler var ki;, hesabı cari üzerinden 
veresiye verdiği müşterisi vardır. Müşteriyi sağ
lam telâkki etmezse veresiye satış yapmaz. Fakat 
o gün için sağlam olan müşteri, almış olduğu 
malın bedelini veremiyeeek duruma girer. Hiç
bir vesika da yoktur. Kendi hesabı carisinde de 
yazılıdır ve borçlu da bunu ödiyecek durumda 
olmadığına göre, ne suretle tevsik edecektir? 
Bunu lütfen izah etsinler, ilerde bir müşkülât 
olmasın. 
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| GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
I COŞKUNOĞLU (Devamla) — Bütün değil, lü

zumu halinde. 
AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 

I — •• Efendim, 304 ncü maddede kazai bir hükme 
veya alacaktan vaz geçildiğini gösteren kana
at verici bir vesikanın, şimdi komisyon sözcü
sünün izahında notere tasdik ettirilmesi lâzım
dır dediler. Bendeniz buna bir misal vereceğim. 
Toptancı bir tüccar diğer bir tüccara bin lira
lık mal sattı. Neticede küçük tüccar zarar edi
yor. Fakat tüccar bunun zarar etmemesini arzu 
etmediği için, ben sana falan faturadan şu ka
dar tenzilât yapmayı kabul ediyorum diye bir 
mektup gösterdiği takdirde ne olacaktır? Bunu 
yüksek nazarlarınıza arz ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, arkadaşı
mızın verdiği misal bu maddeye girer. Noter 
1 uzurunda vermiş olduğu vesikayı ben bir misai 
olarak söyledim. Kanaat verici olmak şartiyle 
söyledikleri de bu maddeye girer. 

BAŞKAN — Veziroğlu, alâkalısınız da onun 
için size soyuyorum :«Noter senedini bir misal 
olarak söyledim, buyurduğunuz vesika da em
niyete salih ise, o da muteber olacaktır» diyor
lar. 

AHMED VEZÎROÖLtî (Afyon Karahisar) 
— Maksat hâsıl olmuştur.. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 304 ncü 
madde kabul edilmiştir. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMÎL 

COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, madde 
değersiz alacakların ne şekilde amorti edilece
ğini gösteriyor, «kazai bir hükme.,» Bunda bir 
ihtilâf yoktur. «Alacaktan vaz geçildiğim göste
ren kanaat verici bir vesikaya deniyor.» Arka
daşımız bunu soruyorlar. Bu hale misal istiyor 
bu tatbikatta tecelli eder. Meselâ karşılıklı ola
rak noter huzurunda birbirlerini ibra etmeleri 
yahut da bir bina ipotek edilmiş, borçlunun 
başka alacak bir şeyi de yoktur, ipotek edilen 
bina da yanmıştır veya harabolmuştur, ortada 
kalan arsa bedelinden başka bir şey yoktur, iş
te bunlar kanaat verici vesikalar olarak mad
dede yer alabilir. Biz bunu umumi tâbirle bura
ya koyduk, daha ziyade tatbikat tâyin edecek
tir. 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Efendim, 
bendeniz bunun ipotek muamelesi ile değil, da
ha ziyade ticari muamele ile alâkadar olması 
lâzım geleceği kanaatindeyim. Buna mukabil bu
yurdular ki ; noter huzurunda birbirlerini ibra 
ederler. Fakat borçlu borcunu ödememiş ve bu 
yüzden alacaklı ile arası da bozulmuş, bunu 
ne suretle tevsik edecek? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMlL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Eğer alacaklı ile 
borçlu notere gitmiyorsa, bunu her zaman tev
sik edebilir. Buna dair aşağıdaki maddelerde 
hüküm mevcuttur. Orada isterse alacaklı icra
ya müracaat edebilir bu alacak da ya senetli 
veya senetsiz olur. Ona göre umumi hükümlere 
nazaran işlem yapar. 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) —Ben o mad
deleri gözden geçirdim arzettiğim misale dair 
hiçbir hüküm görmedim. 

GEÇICI KOMISYON sözcüsü KÂMIL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — icraya her iki 
şekilde de müracaat edebilir. Zaten aşağıdaki 
maddelerde buna dair hüküm vardır, gelecek
tir. ister senetli ister senetsiz alacak olsun borç
lu borcunu kabul ederse, ödemek için icraca 
ödeme emri tanzim edilir, değilse mahkemeye 
müracaat eder, ilâm üzerine yine lacağım icra 
marifetiyle tahsil ettirir. 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Bu duru
ma göre bütün alacaklıların borçluları için 
mahkemeye müracaat adip ilâm almaları lâzım
dı». 

Şüpheli alacaklar 
ÜÇ YÜZ BEŞİNCİ MADDE — Şüpheli ala

caklar şunlardır : 
1. Dâva veya icra safhasında bulunan ihti

laflı alacaklar; 
2. Vâdesi 3 defa uzatıldığı halde tahsil 

edilememiş olan senede bağlı alacaklar; 
3. Yapılan protestoya veya yazı ile bir de

fadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafın
dan ödenrniyen senetsiz alacaklar; 

4. Veresiye üzerine geniş müşteri kütlesiyle 
muamelede bulunan tüccarların şüpheli alacak 
\ asatisini, son hesap devresinde aynı mahiyette
ki alacaklara uygulamak suretiyle ayıracakları 
miktarlar (bu fıkradaki şüpheli alacak vasatisi, 
geçmiş sun iki yıl içinde tahsil edilememiş bulu
nan, veresiye muamelelere mütaallik, alacakla-
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Üçüncü Bölüm 

özel Haller 
n n aynı süreye ait ve aynı mahiyetteki muamele

ler yekûnuna nispet edilmesi suretiyle bulunur.) 
Yukarda yazılı şüpheli alacaklar için, değer

leme gününün (tasarruf değeri) ne göre pasifte 
karşılık ayrılabilir. Bu karşılığın hangi ala
caklara ait olduğu ve 4 ncü fıkraya göre ayrıl
mış ise hangi yıla taallûk ettiği karşılık hesa
bında gösterilir. 

Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminat
tan geri kalan miktara inhisar eder. 

Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen 
miktarları tahsil edildikleri zaman, karşılık he
sabından indirilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Vaz geçilen alacaklar 
ÜÇ YÜZ ALTINCI MADDE — Konkordato 

veya sulh yoliyle alınmasından vaz geçilen ala
caklar, borçlunun defterlerinde özel bir karşı
lık hesabına alınır. Bu hesabın muhteviyatı 
alacaktan vaz geçildiği yılın sonundan itibaren 
üç yıl içinde zararla itfa edilmediği takdirde kâr 
hesabına naklolunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen î Yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sermayenin itfası 
ÜÇ YÜZ YEDİNCİ MADDE — İmtiyazlı iş-

letmelerde, tesisatın imtiyaz süresinden sonra 
bedelsiz olarak Devlete veya Devletçe tensip 
olunan bir teşekküle veya belediyeye intikal et
mesi imtiyazname gereğinden bulunduğu, imti
yaz mukavelenamesinde de sermayenin itfası 
için yıllık belli bir nispet veya miktar ayrılması 
gösterilmiş olduğu takdirde, bu nispet veya mik
tar üzerinden sermaye il fa olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

îlk tesis ve taazzuv masraflarının itfası 
ÜÇ YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — Kurumla

rın aktifi eştirildikleri ilk tesis ve taazzuv mas-
ı afları,mukayyet değerleri üzerinden müsavi 
miktarlarda ve beş yıl içinde itfa olunabilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Amortismana tâbi malların satılması 
ÜÇ YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Amor

tismana tâbi iktisadi kıymetlerin satılması ha
linde alınan bedel ile bunların envanter defte
rinde kayıtlı değerleri arasındaki fark kâr ve 
zarar hesabına geçirilir. 

Amortiâman ayrılmış olanların değeri, ayrıl
mış amortisman çıktıktan sonra kalan değerdir. 

Devir satış hükmündedir. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Amortismana tâbi malların sigorta tazminatı 
ÜÇ YÜZ ONUNCU MADDE — Yangın, dep

rem, sel, su basması gibi âfetler yüzünden ta
mamen veya kısmen ziyaa uğrıyan amortismana 
tâbi iktisadi kıymetler için alınan sigorta taz
minatı bunların değerinden (Amortismanlı olan
larda ayrılmış olan amortisman çıktıktan sonra 
kalan değerden) fazla veya eksik olduğu tak
dirde farkı kâr veya zarar hesabına geçirilir. 

Şu kadar ki, alman sigorta tazminatı ile 
ziyaa uğrıyan malların yenilenmesi işin mahiye
tine göre zaruri bulunur, veya bu hususta işlet
meyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşeb
büse geçilmiş olursa, bu takdirde tazminat faz
lası, yenileme masraflarını karşılamak üzere, 
pasifte geçici bir hesapta tutulur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Emtia sigorta tazminatı 
ÜÇ YÜZ ON BİRİNCİ MADDE — Emtia 

kıymetlerinde vukua gelen zayiat dolayısiyle 
alman sigorta tazminatları bunların değerlerin
den fazla olursa bu fazlalık kâra alınır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Kitap 
Ceza Hükümleri 

Birinci Kısım 
Genel Esaslar 

Vergi cezalan 
ÜÇ YÜZ ON İKİNCİ MADDE - Bu kanu-
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na göre «Vergi cezası» ile cezalandırılacak fiil
ler şunlardır : 

1. Kaçakçılık veya 
2. Kusur veya 
3. Usulsüzlük; 
GEÇÎCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 

ÇOŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, bu mad
dede cezalandırılacak fiiller kaçakçılık, kusur 
ve usulsüzlük diye tarif edilmektedir. Bun
lar birer vasıftır. Bu maddeyi (Bu kanuna gö
re kaçakçılık veya kusur veya usulsüzlük ya
panlar bu kitapta yazılı vergi cezalariyle ceza
landırılırlar) şeklinde tadil ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddenin bu şeklini okutu
yorum. 

ÜÇ YÜZ ON İKİNCİ MADDE — Bu kanu
na göre kaçakçılık veya kusur veya usulsüzlük 
yapanlar bu kitapta yazılı vergi cezalariyle ce
zalandırılırlar. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Efen
dim, bu yeni kanuna göre beyanname verecek
lerin adedi çoğalmaktadır. Bu Usul Kanunu 
hükümlerinin tahmil ettiği vecibeleri idrak et
meye müsait olmıyan bir çok mükellefleri içine 
almaktadır. Kaçakçılık cürmünün tecziye 
edilmesini anlarız. Kusurun, ağır olması şar-
tiyle de, bir müeyyide ile tecziye edilmesi ye
rinde olur. Fakat 400 küsur maddelik bir usul
de vergi ziyama sebebiyet vermek, maksadı ol
madığı halde mücerret bir maddesine vâki ola
cak bir muhalefet usulsüzlük olarak telâkki 
ediliyor ve muhalefetten dolayı mükellefe bir 
ecza tertip ediliyor. Vakaa komisyon âlicesap-
lık göstermiştir. İlk usulsüzlük eezayi müstel-
zim olmıyacaktır. Fakat mükellef bu hüküm
leri öğreninciye kadar kaç defa cezaya duçar 
olacaktır. Sayın Maliye Bakanı bâzı tenzilât 
icrası teklifine karşı hassasiyet gösterdiler. 
Fakat bu usulsüzlük sayesinde Hazineye birçok 
paralar girecektir, lâkin maksat ceza vermek 
değil. Hakikaten mükellef böyle kasden yapıl-
mıyan bir ihmalden dolayı veyahut da kanuna 
vukufsuzluktan dolayı bir kuruşa dahi mah
kûm olsa büyük bir ıstırap duyar. 

Gerekçede Almanya'dan bahsediliyor, İn
giltere'den bahsediliyor. Maalesef, mükellef
lerimizin büyük bir kısmı Almanya'daki gibi 
terbiyeye mâlik değildir. Binaenaleyh, mükel
leflere bu hükümleri tatbik etmek zannederim 
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ki, hiç de doğru bir hareket olmaz. 

Bu itibarla, kanunun meriyete girmesinden 
iki sene sonra usulsüzlük cezalarının tatbikini 
kabul edelim ve hattâ usulsüzlük cezalarını 
kanundan kaldıralım. 

BAŞKAN — Sahir Kurutluoğlu. 
S AHİR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — 

Efendim, kaçakçılık ve kusur vergi ziyama se
bebiyet veren fiilü hareketlerin bir ceza müey
yidesi ile karşı karşıya konmasıdır. 

Usulsüzlük cezasına gelince; bu, aşağı yu
karı bir ihmalin ceza ile karşılanmasından iba
rettir. Gelir Vergisinin tatbikatına esas olacak 
kayıtların, beyannamelerin, defterlerin tutulup 
tutulmamasmda mükellefi ihtiyarına terk et
memek ve vergi esasını teşkil edecek bâzı mu
ayyen formalitelere intibakı temin etmek için 
konan cezadan ibarettir. Arkadaşımız buyur
dular ki ; bu iki sene tatbik edilmesinden Ge
lir Vergisinin iki sene müddetle tatbikattan kal
dırılması demektir. Gelir Vergisi kanununu iki 
sene müddetle tatbik etmemek demektir. Çün
kü muayyen mükellefiyetlere riayetsizlik iki 
sene zarfında hiçbir müeyyideye bağlanamıya-
cak ve bu suretle herkes beyanname vermiye-
cektir. Kaldı ki buyurdukları şekilde 400 kü
sur maddelik Usul Vergisi Kanununun bütün 
maddelerini mükellefin kabulü veya âdemi ka
bulü ile alâkası yoktur. Bir maddede usulsüz
lük neden ibarettir diye tadat edilmiş, derece
le ndirilmiştir. Bu tadadi fiilleri yapmıyanlar 
bir ceza müeyyidesi ile karşı karşıya kalacak
lardır. Elbette bir vergi esasının yerleştirilme
si için bu gibi müeyyideleri zaruridir. Bun
ların tadadi olarak kanunda yer alması lâzım
dır ve bu cezalar da bugün mevkii meriyette 
olduğu gibi yüzde 20 fazlalık şeklinde değil, 
mutedil hadler dâhilinde mükellefi vergi usu
lüne intibak ettirecek hükümlerdir ve kanunda 
yer almasında fayda vardır. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Arka
daşım, usulsüzlüğe mütedair misal olarak def
ter tutmamak, beyannamesini vaktinde verme
mek gibi hâdiseleri ileri sürdüler. 

Halbuki defter tutmıyan bir tüccar usulsüz
lükle değil, vergi ziyama sebebiyet vermiş gi
bi takip edilecektir. Beyannamesini vaktinde 
vermiyen bir kimse usulsüzlük değil, yine, 
vergi ziyama sebebiyet vermiş gibi bir kusur
dan dolayı nıuateb olacaktır. Binaenaleyh ikin-
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ci fasla giren hâdiseleri misal olarak gösterme-
sinler. 

GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, Sahir 
Kurutluoğlu arkadaşımız da burada izah bu
yurdular. Buradaki usulsüzlük cezası bu ka
nunla vergilendirme ile alâkalı işler için tâyin 
edilmiştir, cezası 333 ncü maddededir ve ağır 
değildir. Teknik arkadaşların verdikleri iza
hata göre, bugünkü tatbikatta tatbik edilen 
cezalar bunun katkat, üstündedir. Meselâ 
bunlardan amortisman cetvelinin beyanname
ye bağlanmamış olması bugün, verginin % 50 
nispetinde artırmayı icabettiren bir ceza ile 
cezalandırılmıştır. 

Halbuki komisyon ilk sene tatbik edilme
mek şartı ile bu esastan inhiraf ederek usul
süzlüğü hafif cezalarla cezalandırmıştır. Usul
süzlük cezalandırılmazsa ne olacaktır. Fatura
sını almıyan, faturasını saklamıyan mükellefin 
cezalandırılması imkânı hâsıl olmıyacak ve Ge
lir Vergisinin tatbikatında bir gedik açılacak
tır ve binnetice kanun hükümlerinin çoğu mü
eyyidesiz kalacaktır. Bu itibarla arkadaşımızın 
teklifi doğru değildir. 

FEYZULLÂH USLU (Manisa) — Ben Sa
hir Kurutluoğlu arkadaşımın verdiği misalde 
uygunsuzluk görmedim. Burada der ki; mut
lak olarak defter tutmamak beyanname ver
memek kaçakçılık suçu teşkil etmez. Kaçakçı
lık.. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Ben ka
çakçılıktan bahsetmedim, usulsüzlükten bah
settim. 

FEYZULLÂH USLU (Devamla) — Usul
süzlüğe girer, Meğer ki kaçakçılık kasti ile 
vergi ziyama sebebiyet vermek suretiyle ka
çakçılığa girer. Bu, 333 ncü maddenin iki nu
maralı bendinde açıktır. Yani Sahir Kurutlu
oğlu arkadaşımın izahı yerindedir. 

Sonra arkadaşlar, burada vergi ziyama se
bebiyet vermemekten ibaret olan usulsüzlük
lerin müeyyidesiz bırakılması bir hatadır. Bu
nu bırakmak demek, bu kanunu bırakmak de
mektir. Çünkü onun, bütün maddelerinin işle
mesinde çok mühim rolü vardır. Bu'müeyyide 
maddelerinin yapılması lâzımdır. Lâzım oldu
ğuna dair emri ifade eden hükmün müeyyide
leri yerindedir, faydalıdır, lâzımdır, 
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SAHİR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — 

Efendim, Feyzullah Uslu arkadaşım, söyliyecek-
lerimin mühim kısmmı söyledi. Bir cümle ilâve 
etmek isterim : Bir usul vazediyorsunuz, bu 
usule riayete icbar edecek bir hüküm yoktur, bir 
usul yoktur. Usulün, usulsüzlüğü, bir ceza tehdi
di altında olmak lâzımdır. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
312 ve mütaakıp maddelerde /yazılı «usulsüz

lük» lerden dolayı ceza alınmaması için hüküm
ler vazedilmek üzere maddenin komisyona iade 
edilmesini teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Salamon Adato 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum .-
Kabul edenler... Etmiyenler. ..Kabul edilmedi. 

312 nci maddeyi tashihli şekliyle oyunuza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edildi. 

Küçüklerin ve kısıtlıların sorumsuzluğu 
ÜÇ YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Velayet 

ve vesayet altında bulunanlar veya işlerinin ida
resi bir kayyuma tevdi edilmiş olanlar kendileri
ne izafeten veli, vasi veya kayyumun vergi ka
nunlarına aykırı hareketlerinden dolayı sorumlu 
olamazlar. Bu hallerde vergi cezası veli, vasi ve
ya kayyumdan aranır. 

BAŞKAN — Yalnız şu ciheti açıklıyayım. 
Bundan evvel reye koyduğum madde tasarı

daki madde değildir. Komisyonun hazırlayıp ver
diği ve okuttuğum maddedir. 

313 ncü madde hakkında söz istiyen var mı? 
FEYZULLAH USLU (Manisa) — Burada 

bir. yazılış hatası var. Burada «kayyum» yazıl
mış, bu «kayyım» olacaktır. 

BAŞKAN — Kayyım olarak imlâsmı düzel
tip 313 neü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

Tüzel kişilerin sorumluluğu 
ÜÇ YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Tü

zel kişilerin idare ve tasfiyesinde Vergi Kanunu
na aykırı hareketlerin cezası tüzel kişiler adına 

j kesilir. 
i BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Kabul eden-
I 1er... Etmiyenler,,. Kabul edildi. 
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Damga Resmi cezalarında sorumluluk 

ÜÇ YÜZ ON BEŞİNCİ MADDE — Damga 
Resmi uygulamalarında gerek nispî, gerek mak
tu resimlerle ilgili cezadan sorumlu olanlar bir
den fazla olduğu takdirde, yekdiğerine müraca
at hakları mahfuz kalmak üzere, müteselsil en so
rumlu tutulurlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

Tek fiil ile çeşitli suç işlenmesi 
a) Muhtelif vergi ziyama sebebiyet verilmesi 

ÜÇ YÜZ ON ALTINCI MADDE — Kaçak
çılık veya kusurda cezayı istilzam eden tek bir 
fiil ile başka neviden birkaç vergi zıyaa uğra
mış olursa her vergi bakımından ayrı ayrı ce
za kesilir. 

VEHBİ SARI DAL (Niğde) — Bir sual; ger
çi bu sualim bu maddeye doğrudan doğruya 
taallûk etmiyor ama, dolayısiyle taallûk ediyor. 
314 ncü maddede «Tüzel kişilerin idare ve tas
fiyesinde vergi kanununa aykırı hareketlerin 
cezası tüzel kişiler adına kesilir» diyor. 

Kaçakçılıktan dolayı tüzel kişi nasıl kaçak
çılık cezasına uğrar? 

GEÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Tüzel kişilerin or
ganları şahsan mesul müdür, diye sorduklarına 
göre, tabiatiyle onun organlarının, yaptığı ka
mına aykırı hareketlerin cezası tüzel kişiler 
adına kesilir. 

Ancak ayrıca iştirak maddesi gelecektir. 
orada da kaçakçılık için organların iştiraki 
nispetinde cezaları vardır. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Yani cismani 
cezalar organlara aittir değil mi? Cezayi nakdi
ler ayrıdır. 

CEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Devamla) — Vergi cezaları ay
rıdır. Tüzel kişiler için esasen cismani ceza dü
şünülemez. 

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

b.) Muhtelif cezayı istilzam etmesi 
ÜÇ YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Cezayı 

istilzam eden fiil ile kaçakçılık ve usulsüzlük 
veyahut kusur ile usulsüzlük birlikte işlenmiş 
olursa bunlara ait cezalardan sadece en ağırı 
kesilir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? 
EMÎN IIALÎM ERGUN (Ankara) — Efen

dim. bu vergi cezaları hükümleriyle yeni esas
lar tesbit etmiş bulunuyoruz. Mütaakıp mad
delerde umumi Ceza Kanunumuzda yazılı şe
killer gibi bâzı hükümler mevcuttur. Bundan 
evvel kabul ettiğimiz 81 fi ncı maddede: Tek 
bir fiil ile başka neviden birkaç vergi ziyama 
uğramış olursa her vergi bakımından ayrı ayrı 
ceza. kesilir, deniliyor. 

Şimdi müzakere edilmekte olan 317 nci 
maddede de muhtelif cezayı istilzam eden fiil 
ile kaçakçılık, usulsüzlük, ve kusurla usulsüz
lük birleşirse bunlardan en ağırına ceza veri
lir, deniyor. 

Bunu takip eden maddede : Her fiile ayrı 
ayrı ceza verilecek ve bâzı fiillerin birleşmesi 
halinde de birisi için ceza verilir bir miktar 
da artırılır, deniliyor. 

Şimdi, 817 nci madde ile onu takip eden 
maddenin vasfı farikı burada katî şekilde teba
rüz ettirilmiş değildir. Bu keyfiyetin tatbi
katta müşkülât doğuracağı kanaatindeyim. Sa
yın Komisyon Sözcüsünün bunu burada izah et
mesi mümkün olabilir ama bu Heyeti muhtere-
menizi işgal eder. Bu madde tatbikatta müşkü
lât doğuracak bir maddedir, müsaade ederseniz 
madde komisyona verilsin, üzerinde yeniden dü
şünülerek bu maddenin diğer maddelerle karış
mamasını temin eden hükümler konsun. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Mütaakıp 
maddeyi de alsınlar hattâ. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, bu mad
denin Jâyıkiyle anlaşılabilmesi için bundan ev
velki maddenin matlabını tetkik etmek lâzım
dır. Tek fiilden mütevellit suç işlenmiş olması 
816 ve .'M7 de ifade edilmektedir. Bunları, yani 
bu iki madde yekdiğeriııden (A) ve (B) harf
leriyle ayrılarak birbirinin hükmünü tamamla
dığı .gösterilmiştir. A - tek fiil ile çeşitli suç 
işlenmesi hali 31 fi ncı madde ile cezalandırılmış 
ve B - ile mükellef cezayı istilzam etmesi halin
de : ise 817 nci madde uygulanacaktır. 

(Madde 817 — Cezayı istilzam eden fiille 
kaçakçılık ve usulsüzlük veyahut kusur ile usul
süzlük birlikte işlenmiş olursa bunlara ait ceza
lardan sadece en ağırı kesilir.) denmiştir. Me
selâ bu kanunda defterin ibraz edilmemesi usul-
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züzlük cezasını istilzam ettiril". Fakat defterin 
ibraz edilmemesinden dolayı vergi zıyaı varsa, 
kusur veya kaçakçılık cezasını icabettirir. Bu 
takdirde usulsüzlük cezasını bırakacağız, kaçak-
çılıksa buna en ağır vergi cezasını vereceğiz. 
Madde bunu göstermektedir. Muhterem arka
daşımın başkaca tereddüt ettiği bir nokta var 
mı bilmiyorum. Bendenizee yoktur. Misalini de 
arzettim. 

.BAŞKAN —• Başka mütalâa var mı1' 

EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Efen
dim ; bu misallerden bendeniz birşey anlıyama-
dım. Eğer heyeti muhtereme anlamış ve kaani 
olmuşsa ben talebimden vaz geçerini. Bundan 
evvel kabul buyurulan madde: 

«Kaçakçılık veya kusurda cezayı isilzam 
eden tek bir fiil ile başka neviden birkaç vergi 
zıyaa uğramış olursa her vergi bakımından ayrı 
ayrı ceza kesilir» der. 

Şimdi görüştüğümüz maddede «kaçakçılık 
için usul, kusur veya usulsüzlük yapılırsa en 
ağır ceza verilir» der. Bundan sonraki maddede 
gene bunların tekrarı halinde bu şekilde cezalar 
verilir, der. 

Bunun tatbikatının ne şekilde olacağını biz 
kendi aramızda halletmezsek yarın tatbikatta 
müşkülâta mâruz kalırız, zannederim. 

317 nci madde yazılış tarzı itibariyle mak
sadı ifade etmemektedir. Tek bir fiil ile işle
nen suçun müteaddit olması ahvaline mi, mak-
surdur. yoksa mütaaddit suçun işlenmesi ve 
suçun ayrı ayrı olması tek bir fiil mi addedili-

SÖZCÜSÜ KÂMİL 
— Efendim, madde-
arzettim. Fakat ar-

vardır. Bu kastetti-

yor? Bu, tebarüz ettirilmemiştir. Müsaade bu
yurursanız bunun üzerinde biraz düşünmek lâ
zımdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON 
ÇOŞKUNOĞLU (Manisa) 
den kastettiğimiz mânayı 
kadaşımızın tereddütleri 
ğimiz mânayı vuzuhlandırmak ve tereddütleri 
izale etmek için maddeyi Komisyona iade etme
nizi rica ederim. 

BAŞKAN — 3.17 nci madde Komisyona ve
rilmiştir. 

Fiil ayrılığı 
ÜÇ YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — Ka

çakçılık veya kusur veyahut usulsüzlük mahi
yetinde olup ayrı ayrı işlenmiş bulunan fiiller-
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den dolayı, her fiil için ayrı ceza kesilir. Şu 
kadar k i : 

1. Aynı takvim yılı içinde türlü kaçakçılık 
fiilleri işlenmiş olursa bunların hepsi, en az ce
zanın hesaplanması bakımından bir fiil sayı
lır. 

2. Aynı takvim yılında aynı neviden birden 
fazla usulsüzlük yapıldığı takdirde, bunların 
hepsi için tek bir ceza kesilir ve bu cezaya, 
usulsüzlüklerin birden fazlasının her biri 
için bu cezanın dörette biri eklenir. Ancak 
bu suretle hesaplanacak vergi cezalarının ye
kûnu o usulsüzlük nev'i için kanunda gösteri
len cezanın iki katından fazla olamaz. 

FEYZULLAH USLU(Manisa) — Bir numa
ralı bendi bir misal ile izah etmelerini rica ede
ceğim. Burada en az ceza falan diye birçok şey
ler var. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
O O Ş G U N O G L U (Manisa) — Efendim, bunun 
numarası aşağıda gelecektir. 325 nci madde
dedir. 325 nci maddejâ tetkik ederken bunun 
ışığı altında kaçakçılık yapan mükelleflere ka
çırdıkları verginin üç katı tutarında vergi ce
zası kesilir. 

Şu kadar ki; bu ceza mükelleflerin ticari 
ve meslekî işlerinden dolayı tâbi oldukları ve
ya sorumlu bulundukları vergilerde : 

1. Birinci sınıf tücarlar için 500 liradan, 
2. İkinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek 

erbabı için 250 liradan; 
3. Diğer mükellefler için 50 liradan; az ola

maz. Bu haddi, en az ceza haddi diye, atıf yap
mak suretiyle tâyis ediyoruz. 

S AHİR KURUTLUOĞLÜ (Kırşehir) — 
Efendim;, bu maddenin bir numaralı bendi ben
denizi tereddüde düşürdü, 

«Aynı takvim yılı içinde türlü kaçakçılık fiil
leri işlenmiş olursa bunların hepsi, en az cezanın 
hesaplanması bakımından bir fiil sayılır» diyor. 

Bendenizee bu madde vuzuhsuzdur. Eğer ko
misyon kabul ederse, daha vazıh bir metih getir
sin. Bunda fayda vardır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
ÇOŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim; madde
nin komisyona alınmasına muvafakat ediyoruz. 

BAŞKAN — Bu madde de diğer madde ile 
ilgilidir. Komisyona, veriyoruz. 
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Tekerrür 

ÜÇ YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Ka
çakçılık, kusur veya usulsüzlükten dolayı ceza
landırılan ve cezası da kesinleşen bir kimse, ay
nı neviden bir fiili cezanın kesinleştiği tarihi ta
kip eden yıldan başlamak üzere kaçakçılıkta beş 
yıl, kusurda üç yıl, usulsüzlükte iki yıl zarfında 
tekrar işlerse, cezası : Kaçakçılıkta yarısı,; kusur
da üçte biri, usulsüzlükte dörtte biri nispetinde 
artrılır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
CİOŞKUNOĞLU (Manisa) — Üçüncü satırda 
«yılda» kelimesi «yılm başından» olacaktır. 

BAŞKAN — «yılm başından» diye tashih 
ediyoruz. 

FAİK KURDOÖLU (Manisa) — Komisyon
dan bir ricada bulunmak istiyorum. 

Ceza zaten tertipli, dereceli ve hakikaten mü
kellefi korkutacak kadar bir çokları ağırdır. 

Şimdi böyle burada 2, 3 sene, 5 sene demek
tense - akılda kalması da zordur - hepsini bir ra
kama irca etmekte bir fayda görmezler mi? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL. 
COŞKUNOGLU (Manisa) — Efendim; bir ce
zayı icabettiren fiiller aynı ağırlıkta değildir. Bu 
sebeple kaçakçılık için beş, kusur için üç, usul
süzlük için iki seneyi tekerrürde esas kabul et
tik. Hepsini iki sene kabul edersek, âdilâne ol
maz. Usulsüzlüğü yapanla kaçakçılığı yapan ay
nı zaman aşımına tâbi olacaktır. Hepsini beş se
ne yapsak bu sefer usulsüzlükle kusurun aley
hinde olur. Teklifin kabul edilmemesini rica edi
yorum. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Doğrudur, 
ben de kabul ediyorum. 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — 
Efendim, komisyondan bir şey rica edeceğim. Bu 
maddede şöyle bir tâbir var; bunu hukuk tekni
ği içinde mütalâa edince değiştirilmesi lâzımgel-
diği kanaatindeyim. Diyor ki : 

«özel kanunlarda yazılı cezalara tâbi suçlar 
bakımından içtima ve tekerrüre esas tutulmıya-
cağı gibi....» 

(O maddeye gelmedik sesleri). 
İçtima ve tekerrürde esas tutulan suç değil, 

suça verilen cezadır, «özel kanunlarda bu ceza
lardan dolayı içtima ve tekerrür esas olmaz» de
nirse daha hukuki olur. 

BAŞKAN — Söylediğiniz madde 320 nci 
maddedir, biz 319 ncu maddedeyiz. 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Devamla) — 
Bendeniz 320 nci madde zannetmiştim. 

320 nci maddede söz rica edeceğim Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — 319 ncu maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

Suçlarda birleşme 
ÜÇ YÜZ YİRMİNCİ MADDE — Kaçakçılık, 

kusur ve usulsüzlük fiillerine ait ceza karar ve 
hükümleri, gerek genel ceza hükümlerine, gerek 
diğer özel kanunlarda yazılı cezalara tâbi suç
lar bakımından içtima ve tekerrüre esas tutula-
mıyacağı gibi mezkûr kanunlarda yazılı suçla
ra ait ceza hükümleri de bu kanunda yazılı suç
lar bakımından içtima ve tekerrüre esas tutu
lamaz. 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) —Efen
dim, muhterem heyetin affını dilerim. Acele 
etmişiz. 

320 nci madde hakkında iki maruzatım ola-
caktu\ 

Bir tanesi bu maddede yızılı içtima ve teker
rüre esas olamaz tâbirleri bize gösteriyor ki, bu 
kanunun derpiş ettiği fiillerin cezası ve esbabı 
mucibedeki yazılı sebepler Usul Kanununun ih
das ettiği cezalar hukuki mahiyetlerinden çıkıp 
tazmini mahiyetlerini terkecTi'p bu kanun çer
çevesi içinde ceza mahiyetini iktisap etmekte
dir. Bu itibarla daha az daha lehte, daha hafif 
bir ceza mahiyetinde tecelli edecek ahvalin di
ğer hususi kanunlarda veya umumi kanunlarda 
bir ceza müeyyidesine tâbi tutulmuş ise, Ceza 
Kanunumuza göre lehte olan bir cezanın tatbi
ki zarureti ortaya çıkacağından, Devletten 
vergi kaçırmak için evrakta sahtekârlık gibi 
bir fiilin, bu kanunda lehte olması itibariyle 
sadece para cezası ile cezalandırılacak ve alel
ade bir sahtekârlık suçu ise Ceza Kanunumu
zun 345 nci maldesine gireceğinden bir sene ha
pis cezası ile tecziye edilecektir. Yani burada 
daha ağır bir fiilden dolayı daha hafif bir .ce
za müeyyidesi altında bir cezaya tâbi tutulmak
tadır. Bu itibarla komisyon; Ceza Kanununun 
ayni zamanda suç saydığı hükme tâbidir şeklin
de bir tadile muvafakat ederler mi? 

İkincisi; demin arzetmiş olduğu suçlar tâbi
rinde, bu kanunlarda yazılı suçlara ait ceza hü
kümleri de, bu kanunda yazılı suçlar bakımın
dan içtima ve tekerrüre esas tutulamaz denme-
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sinde fayda mülâhaza ediyorlar mı? | 

Bu iki noktadan komisyon nasıl bir fayda ı 
mülâhaza etmektedir? j 

GEÇÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMtL I 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Muhterem arkada
şımın söylemiş olduğu noktai nazara iştirak edi
yorum. Son satırdan bir satır evvelki hükmün ! 
«suçlara ait ceza hükümleri de bu kanunda ya
zılı suçlar» olarak değil, «bu kamında yazılı ka
çakçılık ve saire yapan» diye yazılacaktır. 

İkincisine gelince : Bu kanunda, kaçakçılık, 
kusur ve usulsüzlük yapan bir şahıs dahi ağır ya
hut hafif, her ne şekilde olursa olsun bu cezayı 
görecektir. Buradaki takibat vergi cezası bakı
mındandır. Yoksa Türk Ceza Kanunundaki hük
mü kaldırmaz. 

Bu fikri ifade için şu şekilde bir fıkra ha
zırladık : Bu kanunda vergi cezasiyle cezalandı
rılan fiiller ayni zamanda Türk Ceza Kanununa 
göre suç teşkil ettiği takdirde vergi cezasiyle ce
zalandırılmaları Türk Ceza Kanunu mucibince 
ayrıca takibat icrasına mâni olmaz. Mamafih mad
deyi komisyona alsak daha iyi olur. 

BAŞKAN — 320 nci maddeyi komisyona ve
riyoruz. i 

Vergi zıyaı 
ÜÇ YÜZ YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Ver-

gi zıyaı, mükellefin vergilendirme ile ilgili ödev
lerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik 
yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında 
tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk et
tirilmesini ifade eder. 

Bu gibi hallerde verginin sonradan tahakkuk 
ettirilmesi vergi cezasını kaldırmaz. 

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

Beyannameleri bekleme müddetinin vergi zıyaını 
mucip sayılmıyacağı 

. ÜÇ YÜZ YİRMİ İKİNCİ MADDE — Be
yannamen mükellefiyetlerde tahakkuk muamelesi 
yapılmak için beyanname yerme süresinin sonun
dan itibaren 15 gün beklenir. Beyanname bu sü
re için verilirse vergi zıyaı olmamış sayılır. 

Veraset ve intikal Vergisinde mükellefe tebliğ 
edilmek şartı ile yeniden 15 günlük bir mühlet 
verilir; Bu hususta da yukarıki hüküm cari olur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi | 
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| oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyeh-
ı 1er... Kabul edilmiştir. 
I 

i En az ceza haddi 
| ÜÇ YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu 

kanunda açıkça yazılı olmıyan hallerde vergi ve
ya kıymet miktarları üzerinden hesaplanan vergi 

j cezalan 25 kuruştan az olamaz. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Reis Be; 
yefendi, bu kısmın sonuna bir madde eklenme
si için bir teklifte bulunacağım: 

Efendim, teakup edecek maddeler mey anın
da tatbikatı kolaylaştırıcı sair hükümler var
dır. Fakat Ana Yasada mevcut olmakla bera
ber sarih olarak, mükellefin tereddüt ettiği 
hususlarda mal memuruna müracaat ettiği tak
dirde cevap alabileceğini âmir hususi bir hü
küm yoktur. Şöyle bir maddenin konulmasını 
teklif ediyorum: 

(Maliye teşkilâtı mükelleflerin bu kanunla 
ilgili bilgi edinme yazılı dileklerini cevaplan
dırmaya mecburdurlar. Bu suretle verilmiş bil
gilerde zühulün sübutu halinde mükellef ceza 
hükümleriyle muatep tutulamaz.) 

Eğer aşağıda daha münasip bir yere kon
masını dermeyan ederlerse mutabıkım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Bir mükellef, ben 
şu işi yapıyorum doğru olur mu dedi. Farze-
delim ki memur olur dedi. Kanun eğer onu 
suç saymışsa, memurun olur demesi kâfi mi
dir? Onun için böyle bir malûmatı vermek mec
buriyetini maddeye koymaya lüzum olmadığı 
kanatindeyim. Vergi bakımından olur fakat, 
ceza bakımından doğru olmaz. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Efendim; 
muhterem arkadaşımın cevabı beni tatmin et
miş değildir. Kendilerinin ileri sürdükleri mi
sal kıyas maalfarıktır. 

Düşününüz ki, usulsüzlük diye, kasta mak-
run olamdan yapılacak olan kusur diye bir çok 
şeyleri malî suç addediyoruz ve ceza tehdidi 
altında bulunduruyoruz. Kazanç Kanunun ilk 
tatbiki sırasında, tatbikatta Maliyede böyle 
birçok hâdiseler olmuş sualler sorulmuştur. 
Her hangi bir noktada tereddüt ediyor, mahal-

I lî defterdara soruyor, mahallî defterdar me-
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müruna veriyor, muamele yapılıyor. Aradan 
bir sene, iki sene geçiyor, bir hesap uzmanı ge
liyor. Bu muamele yanlıştır diyor. Yanlış de
diği zaman bu muamele eğer zamanaşımı mev
cut değilse vergisini versin, fakat ceza ile mü
kellef tutmak haksızlık olur. Bunun tatbika
tını, kontrolünü kendilerine vereceğimiz ada
mın bilmediği yerlerde mükellefin mazur gö
rülmesi icabeder. 

. Bu mülâhaza ile hususi âmir bir hükmün 
kabulünü teklif ediyorum, kabulünde fayda 
olacağına kaniim, yüksek tasvibinizi rica ede
rim. 

Yüksek Başkanlığa 
323 ncü maddeden sonra aşağıdaki maddenin 

kanuna eklenmesini teklif ederim : 
MADDE — Maliye teşkilâtı mükelleflerin 

bu kanunla ilgili bilgi edinme yazılı dileklerini 
cevaplandırmaya mecburdurlar. Bu suretle veril
miş bilgilerde zühulün sübutu halinde, mükellef 
ceza hükümleriyle muatep tutulamaz. 

Manisa Milletvekili 
Faik Kurdoğlu 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMlL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Arkadaşımızın en 
dişelerini halleden aşağıda 346 nen madde var
dır; yanılma. Kaçakçılık mahiyetinde olmamak 
partiyle aşağıda yazılı hallerde ceza kesilmez : 

1. — Yetkili makamların mükellefe yazı ile 
yanlış izahat vermiş olmaları. Yani, ya kendisi 
birşey yazmış veya birşey yazmışlar, mükellef 
de ona tebaiyet ederek bir muamele yapmıştır. 
kaçakçılık olmamak şartiyle mükellefe ceza veril
mez. 

Eğer şimdi arkadaşımızın teklifini kabul ede
cek olursak kaçakçılığı da bunun içine almak lâ
zımdır. 

ikinci fıkra şudur : 
« 2. — Bir hükmün uygulanma tarzı hususun

da yetkili makamların görüş ve kanaatini değiş
tirmiş veya bu hükme ait bir içtihadın değişmiş 
olması.» 

Meselâ bir itiraz komisyonu bir hâdise hak
kında bir karar vermiştir. Fakat o karar bilâhara 
değişmiştir. Bu kararın değişmesiyle ilgili olmı-
yan mükellef muamelesini evvelki karara göre 
yapmıştır, sen niçin bu ikinci karara göre mua
meleni tanzim etmedin diye cezaya uğramaya
caktır, kaçakçılık hali müstesna. 
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J 3. — İkinci sınıf tüccarlarla esnaftan bilgi 

seviyesi düşük olanların kanun hükümlerini ve
ya bunların uygulanmasını bilmemeleri veya bu 
hususta yanılmış olmaları; 

4. — Müphem, tefsire mütehammil bulunan 
hususlarda mükelleflerin yanılmış olmaları; 

Yukarda üç ve dört numaralı fıkralarda ya
zılı hallerin maliyece tesbit ve mükellefe yazı ile 
ihtarından sonra yapılması yanılma sayılmaz. 

I Görülüyor ki mükellef lehine ne yapmak la
zımsa komisyon düşünmüş ve yapmıştır. 

Kaçakçılığa gelince : O ayrıdır. 
FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Müsaade 

eder misiniz reis bey i 
EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Efen

dim, bu maddeden sonra Sayın Kurdoğlu arka
daşımın bu kısma eklenmesini istediği husus, üze
rinde durmaya ve düşünmeye değer mahiyette
dir. Bunu mütaakıp gelecek hükümlerde yanıl
mak ve saireye mütaallik bâzı fıkralar mevcutsa 
da bu tamamen arkadaşımın ifade ettiği maksad. 
ihtiva etmemektedir. Son zamanlarda tedvin et
tiğimiz bu vergi kanunlarının şümulü, mahiyeti 
ve ehemmiyeti bakımından birçok mükellefle.i;' 
maliye dairelerine baş vurmak mevkiindedirler. 
Ye maliye daireleri, vergi daireleri de bunların 
sorularını cevaplandırmak ve kanunun tatbika
tını teshil etmek mevkiindedirler. 

Burada, bilhassa resmen verilen cevabın yan
lış olarak verilmiş olması ve mükellefin ona iti-
maden o yanlış yolda muamelesini yapması şüp
hesiz cezayı istilzam etmemelidir. Bununla bera
ber bir maliye memurunun yahut vergi dairesi
nin mükellefe sen defterde tahrifat yap demesi 
de tasavvur edilemez. Onun için muhterem arka
daşımın bu teklifini komisyona havale buyurun, 
bunun üzerinde düşünülsün. Bendeniz bu teklifi 
üzerinde düşünmeye ve tetkika değer bulurum. 

Mâruzâtım budur. 
GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 

BİRSEL (izmir) —- Efendim, büyük bir reform 
yapıyoruz, 600 maddelik kanun çıkarıyoruz. 
Burada mükellefe vergi dairelerine müracaat 
edip kendisinin aydınlatılmasını istemek hakkı
nı tanımalıyız ve bu hakkı tanımakla hem mü
kellefin ve hem de Maliye teşkilâtının doğru yol
da yürümesi imkânını temin ederiz. Ancak bu 
teklifi olduğu gibi kabul etmek mümkün olmı-
yabilir. Maliye dairesinin hangisine bu müra-

1 caatı yapmalıdır, yazı ile mi yapmalıdır? Bu 
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madde hakikaten tetkika şayandır. Ben rica 
ediyorum, kabul buyurun bunu Encümene ve
rin, fakat nazarı dikkate almak suretiyle de
ğil, encümenin bu teklifi alıp tetkik etmesi 
için. 

FERİDUN FlKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Fakat ayrı madde teklif ediyor. 

GEÇlCt KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Biz de ayrı madde olarak 
getirmek üzere bu maddeyi Komisyonda tetkik 
ederiz. 

(Kurdoğlu'nun önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Arkadaşlar; Komisyon Başka 

ııı şimdi bitirdiğimiz faslın sonuna bu mütalâa 
esası içinde, bir madde eklenmesine Komisyon
ca kani olduklarını bildirdiler. Ama bunun, ya 
ııi önergenin aynı olarak değil, yani bundan 
mülhem olarak merci tâyin eden bir madde ek
lenmesini kabul ediyorlar. Buna göre bu hük
mü tasvibinize arzediyoruuı. Kabul edenler... Et
in iyenle r... Kabul edilmiştir. Fakat bu esas dâ
hilinde değil, bundan mülhem olarak Komis
yon icabını teemmül ile bir madde yapacaktır. 

İkinci Kısım 
Vergi Cezeları 

Birinci Bölüm 
Kaçakçılık 

Kaçakçılığın tarifi 
ÜÇ YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — 

Mükellefin veya sorumlunun vergiyi kaçırmak 
kastı ile aşağıdaki şekillerde vergi ziyama se 
hebiyet vermesi kaçakçılıktır. 

1. Çift def ter kullanmak; 
2. Sahte vesika tanzim etmek veya bilere1* 

kullanmak; 
3. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan 

defter kayıtlarını veya vesikaları tahrif etmek; 
4. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan 

tasdikli defterlerin sahifelerini yokederek yer 
lerine başka yapraklar koymak veya hiç yap 
rak koymamak; 

5. Mevhum adlara hesap aç^tıak ve heı 
türlü hesap ve muhasebe hileleri yapmak; 

6. Bu kanuna göre tutulması mecburi olar 
defter ve vesikaları yoketmek veya gizlemek; 

7. Bir takvim yılı içinde üçten fazla mua
meleye taallûk etmek ve bu muamelelerden do
layı gizlenen vergi matrahının miktarı 2 500 li-
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ı ayı ve bu suretle gizlenen matraha isabet eden 
vergi, ödenecek verginin % 10 unu aşmak su
retiyle satış bedeli, ücret, komisyon, faiz, işti
rak hissesi, kira bedeli gibi hasılatı bu kanuna 
göre tutulması mecburi olan defterlerden hiç bi
rinde veya beyannamede göstermemek; (hası
latın defter veya beyannameden birinde göste
rilmiş olması halinde bu fıkra hükmü tatbik 
olunmaz. Defter tutmaya mecbur olmıyanlar 
hakkında yalnız beyannamede gösterilmiş olup 
olmadığına bakılır.) 

8. Vergilendirme ile ilgili olaylar hakkın
da vergi idaresince yazı ile istenilen bilgiyi ida
reyi yanıltacak şekilde yalan veya eksik vermek 
(sual ile cevabın yazılı olması veya mükellefin 
imzasını havi tutanakla tesbit edilmiş • bulun
ması şarttır.) 

BAŞKAN — Ahmed Veziroğiu. 
AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 

— Efendim, ne gibi haller kaçakçılıktır? Bu 
madde sekiz fıkra ile tesbit edilmektedir. İler
de gerek vergi memurlarını ve gerekse mükel
lefleri tereddüde sevketmemek için tasrihinde 
fayda vardır diye arzediyorum. Kaçakçılık 
maksadiyle olmıyan ve ötedenberi birçok tüc
carların muavin defteri diye kullandıkları bâzı 
defterler vardır ki, bunların kullaaıılmasmda 
zaruret vardır.* Meselâ yevmiye defterini daha 
temiz bir halde tanzim etmek için evvelâ müs
vedde yevmiye defteri tutar. Sonra yevmiye 
defterinden kasa hesabını defterikebire nak
ledilir. Fakat tüccar daha izahatlı bir şekilde 
ayrıca bir kasa defteri daha tutar. Bu gibi 
hallerde kaçakçüık gayesine matuf olmıyan ve 
vergi ziyama sebebiyet verecek şekilde müba-
yeneti görülmiyen defterlerin bu hüküm dışın
da addedilmesi lâzımdır. Bendeniz bunu böyle 
anlıyorum, sayın komisyon da tavzih ederlerse 
memnun oluruz. 

Sonra, 6 ncı fıkrada bu kanuna göre tutul
ması mecburi olan defter ve vesikaları (yok
etmek) veya (gizlemek) deniliyor. Bendeniz 
bunu 240 ncı madde ile alâkalıdır diye anlıyo
rum. 240 neı maddeye göre bir vergi memuru 
bir hesabı tetkik etmek istediği zaman tüccar
dan defter veya sair evrakı yazılı olarak talep 
edecektir. Bu maddenin hilâfına hareket etti
ği takdirde tüccar, gizlemek veya yok etmek 
mânasına alınacaktır! Böyle anlıyorum, böy
le midir, değil midir? 
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FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Ben de ay

nı mahiyette rica edeceğim. Bu çift defter tut
ma meselesinde bazan ecnebilerle münasehette 
bulunanlar bir de ecnebi lisaniyle defter tut
maktadırlar. Çift defter tutmada, maddenin 
başındaki kaçakçılık unsurlarını ihlâl etme
mek şartiyle 10 tane defter tutabilir, bu 
kaçakçılık ve vergi yolsuzluğunu ihtiva ve istih
daf etmemek şartiyle çift defter tumak değil
dir. Böyle anlıyoruz, bunu komisyon teyit et
sin. 

ALİ RİZA IŞIL (Trabzon) — Arkadaşlar; 
Kaçakçılık fiili, Hükümetin bidayette teklif et
tiği tasarıda (kaçakçılık) bir de (vasıflı kaçak
çılık) namiyle ikiye ayrılmıştı. Fakat komisyon
da uzun münakaşadan sonra böyle takdire da
yanan bir kaçakçılıktan ziyade yalnız vasıflı 
kaçakçılıği kaçakçılık addetmeyi muvafık bul
muştuk. 

Şimdi burada sırasiyle sayılan fiiller muhak
kak ki, tam mânasiyle bir kaçakçılık vasfı ve 
delilidir. Çifte defter kullanmak... Niçin? Vergi 
kaçırmak kastiyle. Fakat demin arkadaşlarımın 
buyurdukları gibi bir müsvedde defteri tutmak, 
ikinci bir yevmiye defteri tutmak değildir. Doğ
rudan doğruya iki tane tastikli ve birbirinin aynı 
olmıyan bu hareket tasnifli sahte defter tut
maktır. Şüphesiz hiçbir suretle müdafaası ka
bil olmıyan bir kaçakçılıktır. 

Bunların hepsi iyi ben zaten 7 nci fıkra üze
rinde konuşmak istiyorum. Komisyonda da bir 
kısım arkadaşlarla bu fıkraya muhalif kalmış
tık; muhalefet sebebini arzedeceğim. 7 nci fık
ra diyor ki ; bir takvim yılı içinde mükellef ver
gi matrahından her hangi. bir miktarı gizler 
veyahut deftere kaydetmez veyahut da beyan
namesinde göstermezse ve zıyaa uğrattığı vergi 
vereceği verginin yüzde onunu aşarsa kaçakçı
lık sayılır. Biz daima takdirden kaçarken uzun 
ihtilâflara yol açacak bir hüküm kabul etmiş 
oluyoruz. Takdir buyurursunuz ki Gelir Vergi
sinin bugün kabul ettiğimiz hükümlerine göre 
geniş bir mükellef zümresini beyanname hudu
du içine alıyoruz. Bunların içinde bugünkü 
durumları defter tutmaya müsait olanları da 
vardır, olmıyanları da vardır. Hattâ müsait 
olmıyanlarm nispeti % 80 i teşkil eder. Bunla
rın içinde işletme defterleri tutacak olanlar da 
vardır. Binaenaleyh bir takvim yılında unutmuş 
da faraza üç faturayı deftere kaydetmemiş 
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ve bu kaydedilmiyen faturaların mecmu miktarı 
2 500 lirayı aşmış olursa ne olacak? Sen ka
çakçısın diyeceğiz. Ama kasıt var mı, yok mu? 
Haydi bakalım uzun bir muamele ve bir ihtilâf 
yolu. Onun için bendeniz bu hükmü vasıflı te
lâkki ettiğimiz kaçakçılık meyanmda kabul et
miyorum. Bunun bu maddeden çıkarılması için 
de bir önerge takdim ediyorum. Takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUN-
OÖLU (Manisa) — maddenin baş tarafı; 

«Mükellefin veya sorumlunun vergiyi kaçır
mak kastı ile aşağıdaki şekillerde vergi ziyama 
sebebiyet vermesi kaçakçılıktır. 

Burada iki unsur vardır, vergi zıyaı ve kasıt. 
Binaenaleyh çift defter tutmuş, eğer kastı 

vergi zıyaı .değilse ve bir kaçakçılık kastı yoksa, 
isterse on defter tutsun, kaçakçılık mevzuu-
bahis değildir. Bu Ahmed Veziroğlu arkadaşı
mızın birinci suali. 

İkinci suali: 
Ayrı ayrı defter tutmamış ama defterleri yok 

etmiştir. Bu takdirde de eğer vergi kaçakçılığı 
kastı yoksa yine girmez. Eğer vergi zıyaı kastı 
varsa kaçakçılığa girer. 

Sayın Faik Kurdoğlu arkadaşımız, Ahmed 
Veziroğlu arkadaşımızın sorduğu birinci suali 
sordu. Bâzı ecnebi şirketleri yabancı dille def
ter tutarsa bu kaçakçılık mı olacak? Eğer, ya
bancı dille defter tutmakta vergi, kaçakçılığı 
kasti yoksa, bu şekilde defter tutma, kaçakçı
lık cezasını mucip değildir. 

Ali Rıza Işıl arkadaşımızın temas ettiği 7 
numaralı bent; bir kere 7 numaralı bent, bâzı 
kayıt ve şartlarla kaçakçılık teşkil eden kısım
lara aittir. Doğrudan doğruya bâzı vesikaların 
kaydedilmemesi veyahut bulunmaması, kaçakçı
lık cezasını icap ettirmiyor. Bunu da Komis
yonda uzun uzadıya konuştuk. Kendileri de bu
lundular. Defterine yanlış geçirmiş veyahut 
bu defterde kaçakçılık yapılmış, meselâ, 300 -
500 lira vergi zıyaına sebebiyet verilmiş, bu 
kaçakçılığa girmesin ini? Bir fatura icabında 
100 bin liralık bir satışı ihtiva edebilir, böyle 
bir satıştan dolayı bir vergi zıyaı varsa kaçak
çılık olmadı mı diyeceğiz? Efendim defter tut
madı, diğer unsurlar da yok, vergi kaçakçılığı 
olmadı denilebilir mi? 

İşte .komisyon bunu nazarı itibara alarak şu 
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suretle hüküm koymuştur: «Bir takvim yılı 
içinde üçten fazla muameleye taallûk etmek ve 
bu muamelelerden dolayı gizlenen vergi mat
rahının miktarı 2 500 lirayı ve bu suretle giz
lenen matraha isabet eden vergi, ödenecek ver
ginin % 10 unu aşmak suretiyle.» ilâh. den
miştir. Bu şartların hep birlikte bulunması lâ
zımdır, birinin bulunması kâfi değildir. 7 nu
maralı bent bütün endişleri kaldırıyor. Bu .iti
barla ve bilâhara komisyonun gördüğü lüzum 
üzerine ve bâzı hâdiseler zikredilmek suretiyle 
bu bent kabul edilmiştir. Arkadaşım zannedi
yorum ki bunun üzerinde ısrar etmezler.. Mad
denin başkaca tetkik edilecek bir yeri de yok
tur. 

Vergi zıyaı ve kaçakçılığı mücerret olarak 
kabul etmiyoruz. Kaçakçılığı Maliye ispat ede
cektir. Mükellef kendisi ben kaçırmadım diye. 
iddia ve ispat edecek değildir. 

Maddede bir noksan var; mânasına tesir 
ediyor. Bu 7 numaralı bendin altıncı satırında 
(Mecburi olan defterlerden birinde..) deniyor, 
buraya «hiç» kelimesi konacaktır, (Hiç birin
de) olacaktır. 

BAŞKAN — Sual var. 
AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 

— Efendim, iyice anlıyamadım, özür dilerim.. 
6 ncı fıkrada gizleme ve yoketmekten bahse
diliyor. Yani bir defterin yok olduğunu veya 
gizlendiğini anlamak için, bir Maliye memu
runun ayni fıkrayı tatbik etmesi için evvelâ 
mükelleften yazılı olarak talebetmesi lâzımdır 
kanaatindeyim. Yani 240 ncı maddenin hilâfı
na hareket ettiği takdirde onu gizlemiştir. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Devamla) — Gayet tabiî. Şi
fahen istenmiş, yazılı olarak vermiş. 

240 ncı madde konuşulurken bunu a rzet mis
tik. Cezai müeyyideye esas olmak üzere bu ya
zılı sistem vardır. Yazı ile istiyecek. Vermedi. 
O takdirde vergi kaçakçılığı kastını ispat et
mek şartiyle kaçakçılık tatbik edilecektir. 

ARİF ÇUBUKÇU (Ankara) — Acaba bir 
mahzur görürler mi? Bu birinci fıkrada «Çift 
defter tutma» nın baş tarafına «Birbirinin ay
nı olmıyan çift defter kullanmak» desek yani 
«Birbirinin aynı olmıyan» kelimelerini ilâve 
etsek.. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Çift 
defter tutmak mecburiyetinde kaçakçılık kas-
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ti olmadıkça, vergi zıyaı kastı olmadıkça ka
çakçılık olmıyacağını ifade ettik. Madde bunu 
izah ediyor. Ama birbirinin aynı olur olmaz, 
böyle takyit etmek doğru olmaz kanaatinde
yim. 

ARİF ÇUBUKÇU (Ankara) — Birbirinin 
aynı olmaması çok şey ifade eder, fakat aynı olur
sa hiçbir şey ifade etmez. Bir, iki, üç defter tu
tabilir, nitekim bu harb esnasında birçok banka
lar çift defter tutmuşlardır, yangın ve saireye 
karş: tedbir alarak. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Birbirinin aynı ol
mıyan çift defter kullanmak mı, diyorsunuz! 
Ayın olmazsa zaten kaçakçılık olur. 

ARİF ÇUBUKÇU (Ankara) — Birçokları 
bunu başka türlü aıüıyabilir. İki defter tutuyor, 
birbirinin aynı olmaması, kaçakçılık olabilir. Fa
kat iki defter de aynı olduğu halde sen kaçakçı
sın denebilir. Bu itibarla bunlara meydan verme
mek için bu defterlerin birbirinin aynı olmaması 
lâzımdıı 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Bir müessese bir ta
ne değil dört tane defter tuttuğuna göre, hepsi 
aynı olduğu halde, bu sefer sen kaçakçısın diye
meyiz. Bizim burada bakacağımız verginin zıyaı 
meselesidir. Bunları arayacağız. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bu ibareyi; koyalım. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Tat
bikatta mahzurlar doğurabilir. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Aynı tâ
biri içinde şekil itibariyle, rakam itibariyle usul
süzlük itibariyle m i ! Çünkü kaçakçılık vergi 
ziyama sebebiyet vermektir. 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Efendim 
bu madde yalnız erbabı ticareti ilgilendiren bir 
madde değildir. Gelir Vergisinin dairei şümulüne 
giren ve bütün vatandaşları ilgilendiren bir mad
dedir. Meselâ, bir memur vatandaş maaş alıyor, 
bir do gayrisâfi iratlı evi veya dükkânı vardır, 
irat alıyor. Bundan dolayı beyanname verecektir. 
Binaenaleyh şimdi bu gibi beyanname verecek mü
kellefin hepsi de şu maddenin içinde zikredilen 
yedinci fıkranın şümulüne girecektir ki, bende
nizde bunun üzerinde duracağım. Bu fıkra muci
bince kira bedelinin birini sehven unutmuş ve yaz
mamış olan mükellefe kaçakçı mı diyeceğiz?. Bu 
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doğru değildir. Bu sebeple yedinci fıkranın tayyı 
çok yerinde olur. 

Sonra sahte vesika tanzim etmiş, ve bu ka
nuna göre tutmaya mecbur olduğu defterler üze
rinde tahrifat yapmış olan bir kimse kaçakçıdır. 
Bunlara bir şey demiyorum. Ama yedinci fıkra 
muhtevası sehven de kasten de yazılmıyabilir. 
Kâmil Ooşkunoğlu arkadaşım diyorlar ki; vergi 
ziyama sebebiyet vermemek şartiyle kaçakçılık 
sayılmaz. Zaten böyle bir şeyin vukuu vergi zi
yama sebebiyet verecektir, ama bu, kasten mi ya
pıldı, sehven mi yapıldı? Burada durmak lâzım
dır. Ve nihayet takdire gidecek bu mükellef bu 
mı unuttu da mı, yoksa bililtizam mı kaydetme
di? Bunu takdirle tâyin etmek kolay bir şey de
ğildir. 

Bir nokta daha var, bunun aydınlatılmasın
da fayda mülâhaza ediyorum. Deniliyor ki : Her 
türlü hesap ve muamele hileleri. Bunlar neler
dir? Bunların tavzih edilmesi yerinde olur. Umu
mi mânada hesap hilesi diye bir mefhumun ka
nuna girmesi tatbikatta geniş mikyasta müşkü
lâtı badi olabilir. Bunlar ne gibi şeylerdir, bunu 
izah etmek icabeder, ve şunlardır demek yerinde 
olur. 

Arif Çubukçu arkadaşımızın teklif ettikleri 
birbirlerine benzemiyen defterler meselesi; şimdi 
bâzı bankalar birbirlerine benziyen defterler 
tutarlar, bir bankanın muhtelif yerlerde şubeleri 
vardır, bunlar ayrı ayrı defterler tutarlar. Ama 
bunların kayıtları birbirlerine uygun oldukları 
için kaçakçılık konusuna girmez. Çift defter, 
aynı hesabı iki deftere kaydedip bu defterlerde 
başka başka miktarlar ve şekiller de kaydedilmiş 
olmasıdır. Binaenaleyh böyle aynı hesapları ay
nı «(»kilde ihtiva eden defterleri çift defter telâk
ki etmek doğru olmaz. 

ALİ RIZA IŞIL (Trabzon) — Efendim, 
bendeniz deminki mâruzâtımla kaçakçılığın sabit 
ve vasıflı fiillere hasredilmesini arzetmiştim. 
Sözcü arkadaşımız işi başka şekilde mütalâa et
tiler, Perakende iş yapan küçük tacir bir tak
vim yılı içinde üç muameleyi defterine geçme
mek suretiyle bilmiyerek bir hata yapabilir. Fa
tura kopyasında mevcut olan herhangi bir satı
şı defterine geçmemiş olabilir. Defterlerinde mev
cut olduğu halde beyannamesine sene sonunda 
noksan geçmiş olabilir, bu gibi hataları kaçak
çılık sayarsak mükellefler için çok ağır olur. 
Bu itibarla bendeniz 7 nci fıkranın tavrını tek-
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lif etmiştim. Demin sözcü arkadaşımız buyurdu
lar ki, defterlerinin hiçbirinde değilse ve bu da 
kaçakçılık kasdiyle yapılmışsa bunu kaçakçılık 
telâkki edelim. Arzettiğim gibi, fatura kesmiş 
ama deftere intikal ettirmem iştir Fakat kopya
sında mevcuttur. Buna ne buyururlar? Defterle
rinde mevcuttur ama beyannamede noksan gös
termiş ve bu noksan verginin % onunu geçmek 
suretiyle bir noksanlık yapmıştır, o zaman ne 
olacaktır? Bu cihetler tamamen takdire kalmak
tadır. Kaçakçılık gibi mühim bir suçun hududu 
içinde bu hükümleri bırakmaktan ise bu suçla
rın kusura alınmasının daha uygun olacağı ka
naatindeyim. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) -•• Ali Rıza 
Bey arkadaşımın tamamen aksini, düşünmekte
yim. 

2500 lira haddin konduğunu dahi hayretle 
karşılarını. Bu itibarla kaçakçılık sayılabilecek 
bir şeyi umumi mutlak olarak kabul etmek lâ
zımdır. Şimdi yukarda tadat ettik. Bilhassa şu
nu belirteyim, vergi hikâyesi malum. Bundan 
evvel de vergi kaçakçılığından şikâyet ederdik. 
Vergi kaçakçılığım irtikâp eden kötü ruhlu in
sanlar için bu kayıt konmuştur. Böyle bir zih
niyet ve tıynette olmıyan iyi ve dürüst insanlar 
için bu kayıtlar esasen mevzuııbahis değildir. 
Bunlar namusluları koruyucudur. Binaenaleyh 
âmme hizmetine iştirak etmeyip, kazancım yal
nız cebine indirmek istiyenler için tatbik edile
cek hükümlerdir. Binaenaleyh, burada yalnız 
2 500 lira değil, bir lira dahi miistelzimi müca
hittir. Yukardaki kayıtlar defter ve sair kısım
lardır. Bunun dışında yapılacak irtikâp için 
niçin bunu kabul etmiyelim? 

Sonra Ali Rıza arkadaşınım endişesi de va
rit değildir. Defterde yok da faturada var. Ne
tice itibariyle kaçakçılık kastı olmadığı takdir
de esasen mesele yoktur. Bu sebeple ben bu kay
dı rakamla tahdidi dahi doğru bulmuyorum. 
Binaenaleyh, bence yerindedir, endişe varit de
ğildir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUN
OĞLU (Manisa) — Efendim; madde yukardan 
aşağı okunursa «gizlenen vergi matrahının mik
tarı 2 500 lirayı ve bu suretle gizlenen matraha 
isabet eden vergi, ödenecek verginin % 10 nunu 
aşmak suretiyle..» Demektedir, vergi bazan ay
lık ve bazan da senelik olur. Muamele Vergisin-
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de aylıktır. Kazanç veya Gelir Vergisindo sene
liktir. 

FAİK YILMAZÎPEK' (Bursa) Mükelle
fin senelik Kazanç Yergisi nispeti ct 10 dur, 
kaçakçılık mühim bir damgadır, biz komisyon
da böyle konuşmuştuk, burada iş değişmiş, ma
liye mümessili arkadaşımızla da konuştuğum 
zaman senelik mükellefin vereceği :.Tergi c/c 10 u 
geçerse kaçakçılıktır, böyle şey olur mu? Tevi
le gitmiyelim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Kfendim ; her Ver
gi. mahiyeti itibariyle senelik olmaz. Veraset 
Vergisi senelik midir, bir insan hayatında bel
ki bir kere verir, veya vermez. 

Sonra; Muamele Vergisi. Her ay verilir. Ge
lir Vergisinde ise senede bir kere beyanname 
verilir, vergisi de ajan senede ödenir. 

FAÎK YILMAZÎPEK (Bursa) -•• Efendim; 
konuşmamızın Veraset Vergisi ile ne alakası 
var: Konuştuğumuz mevzu Gelir Vergisidir. 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Bir sual. 
Hesap ve muhasebe hilelerinin zikredilmesi 

mahzurlu mudur t 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Kaç 

numara? 
CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Beş numa

rada, 
KAMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) - Evet, 

Mevhum adlarla hesap açmak ve her türlü he
sap ve muhasebe hileleri yapmak. 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Bunlar ne
lerdir? 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Mu
hasebe ve hesap hilelerini arkadaşını da takdir 
buyururlar ki, burada tadat etmeye imkân yok
tur. Meselâ satar, satmadım der. Veya yüz lira
ya sattığını seksen liraya satmış gibi kayda ge
çirir. 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) --• Burada bir 
hata yaparca o da hile mi addedilecek, bunu 
kim takdir edecek? 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Bu 
yetkiyi. Takdir komisyonlarına verdik, biliyor
sunuz. Onlar takdir edecek. 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) - - Bu hüküm 
tatbikatta çok ihtilâflara yol açar. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) Mali
ye kaçakçılıkta karar almadan ceza kesmiyor 
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FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Takdir hu-

susunda diğer adlî makamlarda okluğu gibi, 
yani malî kaza mercileri takdir meseleleri üze
rinde durmıyacaktır tabiî. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Tak
dir meselesi üzerinde durmıyacaktır. Kavakçı
lık Maliyece değil Takdir komisyonlarınca tak
dir edilecek ondan sonra Maliyece cezası kesi
lecektir. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Şimdi Tak
dir komisyonu bir hakkı takdirde bulundu. Di
ğer takip edecek olan malî komisyonlar bu hak
kı takdirin istinat ettiği esaslara göre kanaat
lere varabileceklerdir. Bu gayet tabiîdir, aksi 
halde çok feci olacaktır. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Bu 
var efendim, daha sonra gelecektir. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Yani esas 
kabul edilmiştir, değil mi? 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Var, 
gelecektir. 

ALİ RİZA İŞIL (Trabzon) — Efendim, ben
deniz... 

BAŞKAN — Önergeniz vardı, onun dışında 
bir izah mı yapacaksınız? 

ALİ RİZA IŞIL (Devamla) — Evet, demin 
Konuşan Feyzullah Uslu arkadaşımız buyurdu
lar ki. bu fıkra daha ziyade namuslu tüccarları 
ve namuslu vatandaşları müdafaa etmek için 
konulmuş bir hükümdür. Şüphesiz ki. biz de 
aynı maksat üzerinde konuşuyoruz. Aynı za
manda buyurdular ki, fatura kopyasında ka
yıtlıdır ve hiç vergi ziyama meydan verilmiş de
ğildir; binaenaleyh bu fıkra hükmüne girmez. 
Ama hâdise böyle değildir, mükellef sene so
nunda beyanname vermiştir, iki sene sonra ya
pılan tetkikte matrah noksan, tâyin ve tesbit 
edilmiştir; yahut defterlerinde bu kaydın nok
san olduğu tezahür etmiştir. O anda bu mü
kellef kaçakçıdır, çünkü vergi ziyama sebe
biyet verdiği iki sene sonra tetkikle mev-
dana çıkmıştır. Benim maruzatını bu şekildedir, 
yoksa, her hangi bir defterde kayıtlıdır da be
yannamede noksan gösterilmiştir. Şüphesiz ka
sıt olmadığından kaçakçılık telâkki edilmemesi 
lfizımdır. Ama bu fıkra hükmü böyle değildir. 

rEYZULLAH USLU (Manisa) — Mutlak 
:- «yaa sebebiyel vermek, kaçakçılık değildir. 

BAŞKAN —• Rica ederim, muhavere yap-
ı,»avınız. Köz istivorsauız vereyim. 

351 -
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ALÎ RIZA IŞIL (Devamla) — Zıyaa sebe

biyet vermiştir. Zira mükellef sene sonunda 
beyannamesini vermiştir ve bu beyanname 
üzerinden vergi ödemiştir. Bir yahut iki sene 
sonra yapılan tetkikatta noksan verdiği görü 
iürse kaçakçılıktır. Ama bu mükellef zühulen 
deftere iki, üç fatura geçirmemiş olabilir. Ken
di kanaatimce bu maddenin bu fıkrası kaçakçı
lık bahsi üzerinde birçok suçlu olmıyan kim
seleri lüzumsuz yere ihtilaflı bir duruma soka
caktır, demin arzettiğim gibi. 

Takdir Yüksek Heyetindir. 
SAIIİR ' KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — 

Muhterem arkadaşlar; 324 ncü maddenin ilk 
umumi hükmünü nazarı dikkate almak lâzımdır. 
O vakit münakaşalara meydan kalmaz. Madde 
umumi hüküm olarak diyor ki ; «Mükellefin ve
ya sorumlunun vergiyi kaçırmak kastı ile aşağı
daki şekillerde vergi ziyama sebebiyet vermesi 
kaçakçılıktır.» Umumi hüküm budur. Bundan 
aşağıdaki kısım şekli, teferruatı tesbit etmekte
dir. Bu itibarla artık aşağıdaki teferruatı tesb-
bit eden bentlerde de ayrıca kasıt aramanın mâ
nası yoktur. Kaldı ki; bir malî yıl içinde dört 
defa. bu işi yapacak, ondan sonra kaçakçılık 
addolunuyor. Bir malî yıl içinde birincide 
unuttu, ikincide unuttu, üçüncüde unuttu, 
dördüncüde unuttu, yakalandığı zaman artık 
dördüncü defada da, benim bunda kastım yok
tur derse bu yürümez arkadaşlar. İmkânları bahşe
diyor, diyor ki ; sana üç defa hata imkânı ve
riyorum. Yani sana bir tolerans gösteriyorum. 
Bundan sonrasına da müteyakkız ol. Senin vazi
fen vergi ile mükellef olmaktır. Yakalandığın 
zaman hata oldu diye kendini kurtarmaya hak
kın yoktur. Bir anonim şirketle yeni işe başla
mış genç bir adamı nazara alırsak bunlar çifte 
defter tutuyorlar. Fakat anonim şirket bir sene 
zarfında üç defadan sonra yakalandığı zaman 
anonim şirket hata etti diye muaftır... Olur mu 
böyle şey? Pîalbuki öbür tarafta o genç belki 
de hakikaten hata etmiştir. Ama kanun ona 
üç defaya kadar müsaade ediyor. Bu hüküm bu 
gibi kaçakçıları himaye için konmuş değilidr. 
<>na verilen hüsnüniyeti sonuna kadar muhafaza 
etmesi şarttır. Üçüncü defasından sonra ya
kalandı mı, cezaya artık sen müstehaksın, de
mektir. Bu itibarla burada bir kasıt var mı 
diye işi süzgeçten geçirmek maddenin ruhunu 
ihlâl eder. Aksi takdirde namuslu mükellef 
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karşısında namussuz mükellefe birçok imkânlar 
bahşetmiş oluruz. Onun için bunu nazarı dik
kate almak lâzımdır. 

BAŞKAN — Önergeleri okutuyorum. 
İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
İSMAlLÎSABUNCU (Giresun) — Efendim, 

kanunun yedinci fıkrasında «bir takvim yılı 
içinde üçten fazla muameleye taallûk etmek ve 
bu muamelelerden dolayı gizienen vergi mat-
ratııiiin miktarı 2 500 lirayı» denilmektedir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (izmir) — Üç şarttan feragat, 2 500 
\ok, üç defada ifa edecek. 

İSMAİL SABUNCU (Devamla) — Ohalde 
mesele yok. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim veçhile üç yüz yirmi 

dördüncü maddenin yedinci fıkrasının kaldırıl
masını teklif ediyorum. 

Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Işıl 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
324 ncü maddenin (1) sayılı fıkrasının «Bir

birinin aynı almıyan çift defter kullanmak» şek
line konulmasını arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Arif Çubukçu 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Arz ve izah ettiğim sebeplerden dolayı 324 

ncü maddenin Komisyona verilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Gazianteb Milletvekili 
Cemil Alevli 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

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

Kaçakçılıkta ceza 
ÜÇ YÜZ YÎRMI BEŞİNCİ MADDE — Ka

çakçılık yapan mükelleflere kaçırdıkları vergi-
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nin üç katı tutarında vergi cezası kesilir. 

Şu kadar ki, bu ceza mükelleflerin ticari ve 
meslekî işlerinden dolayı tâbi oldukları veya 
sorumlusu bulundukları vergilerde: 

1. Birinci sınıf tüccarlar için 500 liradan; 
2. îkinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek 

erbabı için 250 liradan; 
3. Diğer mükellefler için 50 liradan; 
Az olamaz. > 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kaçakçılığa iştirak 
ÜÇ YÜZ YlRMÎ ALTINCI MADDE — Ayrı 

ayrı maddi menfaat gözetmek şartiyle birkaç ki 
şi kaçakçılık yaptıkları takdirde bu fiili irtikâp 
edenlerin veya doğrudan doğruya beraber işle
miş olanların her biri hakkında evvelki madde
lerde yazılı vergi cezaları kesilir. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Efendim bu madde hakkında sayın komisyo
nun tavzihte bulunması için söz almış bulunu
yorum. 

Bu maddeye göre ayrı ayrı menfaat gözet
mek şartiyle birkaç kişi bir kaçakçılık yapar
larsa bu takdirde bu fiili irtikâp edenler hak
kında veya doğrudan doğruya bu suçu beraber 
lşiemiş olanlar hakkında tatbik edilecek ceza 
bendenizin anladığıma göre, meselâ bir şirkette 
kaçakçılık irtikâp edilmişse, (ceza üç mislidir) 
ve bin lira yerine üç bin lira alınacaktır. Bun
lardan bir mükelleften 3 bin lira almcak ve 
şirket 10 kişiden müteşekkil ise 3 er binden 30 
bin lira alınacaktır. Böylemi dir, tavzihini rica 
ederim. 

G. K. S. KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) 
— Efendim, bu maddenin hedefi; ayrı ayrı 
maddi menfaat gözetmek şartiyle birkaç kişi 
kaçakçılık yaptıkları takdirde bu fiili irtikâp 
edenler veya beraberce işlemiş olanların ayrı 
ayrı vergi cezasına çarptırılacağını tesbit^ et
mektir. Meselâ bir mükellef mal satmış, birisi 
de almış. Satan diyor ki, ben bunu defterime 
kaydetmiyeceğim, öteki de diyor ki. ben de kay-
detmiyeceğim. Bu suretle bir vergi ziyama 
sebebiyet veriyorlar. Her birisi için ayrı ayrı ' 
kaçakçılık cezası alınacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi 
yenler,. Kabul edilmiştir. 

~- 353 

Kaçakçılığa teşvik 
ÜÇ YÜZ YÎRMÎ YEDİNCİ MADDE — Bir 

mükellefi kaçakçılık yapmaya azmetirenlere 
- kaçakçılık tekemmül etmiş olmak şartiyle -
işlenen fiil için kanunda tâyin olunan ceza ke
silir. 

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

Kaçakçılığa yardım 
ÜÇ YÜZ YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — 

Ayrı bir menfaat gözetmemek suretiyle, kaçak
çılık olduğunu bildiği bir fiilin işlenip tamam
lanmasını fiiliyle kolaylaştıranlara bu fiil için 
kanunda tâyin olunan cezanın dörette biri ke
silir. 348 nci maddede pişmanlık şartlarına uy
gun olarak keyfiyetten ilgili makamları haber
dar edenlere ceza kesilmez. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Efendim, 
«ayrı bir menfaat gözetmemek suretiyle» diye 
başlıyan bu kısım için bir misal vermelerini ri
ca ediyorum. Nedir ayrı bir menfaat gözetme
mek? • 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim; misali 
gayet basittir. Bir müessesede muhasebeci ayrı 
bir menfaat gözetmemiş, fakat kaçakçılığa işti
rak etmiştir. O müessesenin memuru olarak iş
tirakinin cezası buradadır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
Kusur 

Kusurun tarifi 
ÜÇ YÜZ YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — 

Kusur, kaçakçılık sayılan haller dışında her han
gi bir suretle vergi ziyama sebebiyet verilmesi
dir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kusurda ceza 
ÜÇ YÜZ OTUZUNCU MADDE — Kusur 

işliyen mükelleflere zıyaa uğrattıkları verginin 
% 50 si tutarında vergi cezası kesilir. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— 330 ncu maddeye göre kusur işliyen bir mü
kellefe kusurdan doğan verginin % 50 nispetin
de ceza tarhedileoektir. 

Kaçakçılık kastı olmaksızın her hangi, bir an-
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layış farkı olarak bir hata işlerse ve matrahı 
noksan gösterirse. Matrahı noksan göstermek şöy
le olabilir : Meselâ mükellef kendi noktai naza
rına göre masrafa geçirilmesi lâzımdır diye bir 
hesabı masrafa geçirdiği takdirde matrah bu su
retle noksan gösterilmiş olacak ve maliyenin kon
trolünde meydana çıktığı zaman % 50 vergi ce
zası tahakkuk ettirilecektir. Maddenin yazılış 
şekline göre bir anlayış farkından yani, kastol-
madan kusur suretiyle bir hesap hatası demektir. 

Binaenaleyh, °/c 50 ceza çoktur, âdilâne değil
dir. Bunun % 10 a indirilmesini teklif ediyo
rum. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUN-
OĞLU (Manisa) — Efendim; kaaçkçılıktan ma
ada vergi ziyama sebebiyet veren halleri kusur 
telakki ettik. Bunda kasıt da olması .mümkündür 
ve hattâ kasıt, kusur tâbirinde mündemiçtir ama, 
bâzı tatbikat mahzurları doğuracağı bu vasfı ver
mek için bu şekilde kabul edilmiştir. Beyanname 
vermemekle, faturayı kaydetmemekle vergi ziya
ma sebebiyet vermemişse, bugünkü mevzuata na
zaran cezası çok hafiftir, kusur sayılıyor. Arka
daşımızın söylediği gibi yanılma ve hata halleri 
kanunda ayrıca zikredilmiştir, bilhassa yanılma 
cezayı istilzam etmiyeeek. Bu hal, 346 ncı madde
de gelecektir, biraz evvel arzetmiştim, bu itibar
la maddenin aynen kabulünü rica ederim. 

AHMBD VEZÎROĞLÜ (Afyon Karahisar) 
— Efendim; kabul buyurduğunuz 329 ucu mad
deye göre kusur, kaaçkçılıktan sayılmamaktadır. 

Kusur, kaçakçılık olmıyacağma göre bu yüz
de 50 ecza âdilâne değildir. Bu gibi kusurların 
cezasız bırakılması da doğru değildir. Onun için 
yüzde elli yerine yüzde on kabul buyurulacak 
olursa mükellefler için mağduriyeti de mucip 
olmamış olur. 

BAŞKAN — Vehbi Sandal. 
VEHBÎ SARTDAL (Niğde) — Burada kul-
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lanılan (kusur) kelimesini komisyon düşüne
rek ve yapılmaması lâzımgelen bir şeyi, ka
çakçılık kastı olmaksızın yapmamak mânasına 
aldığını zannediyorum, öbürü zühuldür. Kusur 
ile zühul arasında bir fark vardır. Kusur da 
kasıt aramak lâzımgelir. Kusuru acaba o mâ
nada mı telâkki ediyorlar? 

SÖZCÜ KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) 
-•• Ufeııdim, kusur, yine vergi zıyaına sebebi
yet veren fiiller olacaktır. Vergi ziyama sebe
biyet vermedikçe usulsüzlüğe girecektir, bil
miyorum arkadaşımın sormak istediğini. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Görülüyor 
ki; vergi ziyama, sebebiyet vermiştir, ama bun
da kasıt yoktur. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Biz 
kasıt telâkki ediyoruz. Kaçakçılık kastı olan 
halleri tadat ederek onlara kaçakçılık dedik. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Bu mânada. 
zühul, kasıt aynı şeydir. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Ay
nı şey telâkki edin veya etmeyin bizim bakaca
ğımız nokta kaçakçılık sayılmıyan bir fiilde 
vergi zıyaı varsa kusurdur. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) Kastı ne 
mânada anladınız? 

KÂMİL CŞKUNOĞLU (Devamla) - - Ku
surda kasıt, kaçakçılık diye sayılan ve vergi 
ziyama sebebiyet veren hallerin dışında, vergi 
zıyaına sebebiyet veren diğer hallerdir. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Bu çok ge
niştir. Komisyon bunu bir daha teemmül etsin. 

AHMED VEZÎROĞLÜ (Afyon Karahisar) 
~- Söz istiyorum. Fakat vakit geçtiği, için, ya
rına bırakılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN •— Efendini vakit gelmiştir. 
Yarın saat 14,30 da toplanmak üzere Birle

şime son veriyorum. 
Kapanma saati : 20,08 
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8. — SORULAR VB CEVAPLAR 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed 
Veziroğlu'nun, Aşkale ücesiyle dolaylarında açbh 
olup olmadığı, varsa ne gibi tedbir alındığı hak
kındaki sorusuna Başbakan Şemsettin Günal-
tay'ın yazılı cevabı (6/316) 

Yüksek Başkanlığa 
Erzurum îlinin Aşkale İlçesine bağlı-

Hane Nüfus 
Köylerin adi: adedi adedi 

Şakav köyü 
Tazegül köyü 
Koşapmar köyü 
Karabıyık köyü 
(El yazısı olduğundan okunamadı) 

55 
32 
33 
12 
45 

258 
159 
75 
65 

241 

Yekûn 177 798 

Keş köyde 177 hanede 798 nüfusun; ve 
Topalcavuş köyünde 23) 
Yeniköyde 36) (Bunların nüf\ısu 
Merdiven köyünde 37) yazılmamıştır). 
Pırtın köyünde de 47) ki 
Ceman (9) köyde 320 hane, ortalama bir he
sapla (1 600) nüfus vatandaşın aylardan beri 
açlık içinde kıvrandıkları, bu yerlerden alınan 
yazılardan anlaşılmıştır. 

Bu yıl yurdumuzun her yerinde görüldüğü 
gibi; Aşkale'deki kışın fevkalâde kuvvetli ve 
sürekli oluşu ve esasen 1948 mahsullerinin de 
doyurucu olmamasından, ortakçılık ve işçilikle 
maişetlerini sağlıyan bu köylerin halen açlık 
içinde çırpındıklarından* keyfiyeti 1948 yılı 
onuncu ayında ve bir vatandaş vasıtasiyle, Aş
kale'den doğrudan doğruya Başbakanlık Yük
sek Makamına dahi dilekçe ile arzettirdiklerini 
ve aradan aylar geçmesine rağmen (5 . IV . 1949 
tarihli yazılarında ifade ettiklerine göre) halen 
yardım görmediklerinden, insan kılığından çı
kan perişan hallerinin önlenebilmesi için de an
cak en seri vasıta ile yardımlarına yetişilmesiyle 
mümkün olabileceğini; bildirerek temennide 
bulunmaktadır. 

J. — Yukarda arzettiğim Aşkale'deki açlık 
vâki midir? Vâki ise Hükümet ne gibi tedbir 
almış ve şimdiye kadar ne gibi yardım yap
mıştır? 

2. — Bugüne kadar alınmış bir tedbir yoksa, 
bu yerlerdeki aehk durumu hakkında en seri 
bir vasıta ile tahkikat yaptırılmasını ve açlık
tan inlediklerini bildiren bu vatandaşlara âcil 
yardımda bulunulmasına buyruk verilmesini ve 
neticenin Sayın Başbakan tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Afyon Milletvekili 
Ahmed Veziroğlu 

Sayı: 77-964. 6-3561 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

(in. Kâtiplik Kanunlar Md. 4965-2871 sayılı 
vo 19 . 4 . 1949 tarihli yazı karşılığıdır. 

Afyon Milletvekili Ahmed Veziroğlu'nun, 
Aşkale ilçesi ile dolaylarında açlık olup olma
dığı ve varsa, ne gibi tedbir alındığı hakkında
ki yazılı sorusu üzerine bâzı incelemeler yapıl
masına lüzum hâsıl, olduğundan yazılı cevabın 
on gün içinde verilebileceğini arz ve keyfiyetin 
soru sahibine bildirilmesine müsaadelerini say
gılarımla rica ederim. 

Başbakan 
Ş. Gün al t ay 

Sayı: 77-964, 6/1757 
10 . 5 . 1949 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

27 . 4 . 1949 tarihli, ve 77-964, 6/1561 sayılı 
yazıya ektir. 

Afyon Milletvekili Ahmed Veziroğlu'nun, 
Aşkale ilçesi ile dolaylarında açlık olup olmadı
ğı ve varsa ne gibi tedbir alındığı hakkındaki 
yazıh soru önergesi üzerine hazırlanan cevabın 
ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzede-
rim. 

t Başbakan 
Ş. Günaltay 

1948 yılı istihsali Erzincan'dan itibaren 
Kars'a kadar çok düşük olduğundan bu iller 
içindeki halkın iaşesini sağlamak üzere Toprak 
Mahsulleri Ofisi tarafından Erzurum, Erzincan, 
Kemah, Aşkale, Hasankale, Horasan, Tercan, Sa
rıkamış ve Kars'da stoklar tesis edilmiş ve istiyen 
yerlere bedeli karşılığında hububat satışı yapıl-
miftır. 

— 355 — 
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Bu illerde ve Karadeniz bölgesinde ve yurdun 

diğer yerlerinde kendi güçleriyle iaşelerini sağ-
iıyamıyacak duruma düşmüş olan muhtaç vatan 
daşlara gerekli yardımların yapılması için icabe-
den valiler emrine Kızılay eliyle Hükümetçe 
para gönderilmiştir. 

Aşkale'de 9 köyde 1600 vatandaşın açlık için
de çırpındıkları hakkında Başbakanlığa bir mü
racaatta bulunulduğuna dair hiçbir kayda rast
lanmamıştır. İçişleri Bakanlığınca yaptırılan tet-
kikatta, Aşkale'de açlık bulunduğu tesbit edi
lememiştir. Bugüne kadar bu mevzuda ilce hal
kından kaymakamlığa veya valiliğe hiçbir müra
caat olmamıştır. Bu ilçeye Toprak Mahsulleri 
Ofisi tarafından yılbaşından Nisan sonuna kadar 
121 ton yemeklik hububat tahsis yapıldığı gibi 
halen ilce Ofisi ambarında 1200 ton buğday 
mevcut olup istiyenlere Ofis fiyatı üzerinden 
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serbestçe satılmaktadır. 

Toprak sahibi olmayıp yarıcılıkla geçinen 
mahdut miktardaki köylünün, yeter mahsûl ala
mamasından dolayı yıllık .ihtiyacını tamamiyle 
karşı] ıyamadığı anlaşıldığından bu vatandaşla 
rın iaşelerini kolaylaştırmak üzere bu defa Kızıl
ay vasıtasiyle valilik emrine 1000 lira gönderi! 
mistir. 

1948 yılı Ekim ayında Aşkale İlçesi müstah
silinin 385 bin liralık borcu tecil edilmiş ve Ara
lık ayında yeniden 65 bin liralık daha kredi tevzi 
olunmuştur, tice tohumluk ihtiyacını karşılamak 
üzere 218 ton buğday, 100 ton arpa tahsis ve 
tevzi edilmiştir. 

1949 yılında tohumluk olarak ayrıca 100 ton 
buğday ve 50 ton arpa daha tahsis edilerek Nisan 
sonuna kadar 120 tonu dağıtılmış ve 30 tonunun 
dağıtılmasına devam edilmekte bulunmuştur. 
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T. B. M. M. Banmevi 


