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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Askerlik Kanununun nakdî bedel hakkındaki 

maddelerinin kaldırılmasına dair olan Kanun ta
sarısı, Başbakanlığın isteği üzerine geri verildi. 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yeni 
lisans Öğretim ve imtihan yönetmeliğinin 2 nci, 
3 ncü ve 4 ncü sınıf öğrencileri hakkında uygu
lanmamasına dair olan Dilekçe Komisyonu ra
poru, kabul olundu. 

Vergi Usul Kanunu tasarısının maddeleri gö
rüşüldü ve 

Birleşime ara verildi. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
1331 sayılı Kanunun 9 neu maddesinin yorum 
talebinin sona erdirihnemesi sebebine ve metruk 
emlâke dair olan sözlü soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. 

Balıkesir Milletevkili Eminittin Çeliköz'ün, 
Manyas gölü ayaklariyle sulama tesisleri ve Ka
racabey Ovasında sulanan arazinin miktarı hak
kındaki yazılı soru önergesi, Bayındırlık Baş
kanlığına gönderilmiştir. 

Teklif 
1. — Seyhan Milletvekili Kasım Ener ve 4 

arkadaşının, Belediye Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerinin kal
dırılmasına dair Kanun teklifi (2/168) (İçişleri 
Komisyonuna); 

önerge 
2. — Muğla Milletvekili Nuri özsan'm, Hâ

kimler Kanununun 61 nci maddesinin yorum
lanmasına dair önergesi (4/16.1) (Adalet Komis-

îlcinci Oturum 
Vergi Usul Kanunu tasarısının maddelerinin 

görüşülmesine devam olundu. 
13. V . 1949 Cuma günü saat 14,30 da top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

F. F. Düşünsel O. Aksu 

Afyon Karahisar Milletvekili Kemal Özço-
ban'm, Türkiye'de işsizlik olup olmadığına ve 
Afyon Karahisar'da bir fabrika kurulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair olan soru öner
gesi Çalışma, Ekonomi .ve Tiearet Bakanlıkla
rına; 

Bu seneki mahsul durumu hakkındaki sözlü 
soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderil
miştir. 

yonuna); 
Raparlar 

3. — Devlet Denizyolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Vazife
leri hakkındaki 3633 sayılı Kanuna ek Kanun ta
sarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/352) (Gündeme); 

4. — Millî Savunma Yüksek Kurulu Kanunu 
tasarısı ve Mîllî Savunma Komisyonu raporu 
(-1/539) (Gündeme); 

Sorular 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

.V. At alay 



BÎRİNOİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanveküi Feridun Fikri Düşünsel 
KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Naim Atalay (Çorum) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril- I 
mesi hakkında Büyük Millet Meclisi BaşkanUği 
tezkeresi (3/379) \ 

12 . V . 1949 
Kamutaya 

Aşağıda adları yazılı Milletvekillerinin izin
leri Başkanlık Divanının 12 Mayıs 1949 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Kamutayın enamına sunulur. 
B. M. M. Başkam 

Ş. Saraçoğlu 

Denizli Milletvekili Dr. Hamdi Berkman 1 
ay, özürlü olduğu için, 6 . V . 1949 tarihinden 
itibaren. 

Edirne Milletvekili Mehmet Edip Ağaoğul-
ları 20 gün, hasta olduğu için, 10 . V . 1949 ta- j 
rihinden itibaren. 

Eskişehir Milletvekili İsmail Hakkı Çevik 
1 ay, hasta olduğu için, 5 . V . 1949 tarihinden 
itibaren. 

Konya Milletvekili Gl. Ali Fuad Cebesoy | 

4. — DEJ 

1. — İzmir Milletvekili Ekrem Oran ve T o- I 
kod Milletvekili Nazım Poroy'un Sonsaat ga
zetesinin tFidyei necat» başlıklı yazısı hakkın
daki demeçleri j 

EKREM ORAN (İzmir) — Aziz arkadaşla
rım; beni çok müteessir eden ve sizi de mütees
sir edeceğinden şüphem olmıyan bir hususu 
Yüksek huzurunuza arzetmek için söz aldım. 

Sonsaat Gazetesinin 11 Mayıs tarihli nüsha-. 
sında (Taşı gediğine) sütununda bir fıkra ya- | 

| 20 gün, özürlü olduğu için, 11 . V . 1949 tari
hinden itibaren. 

| BAŞKAN — Teker teker oya sunacağım. 
| Denizli Milletvekili Dr. Hamdi Berkman 1 

ay, özürlü olduğu için, 6 . V . 1949 tarihinden 
itibaren. 

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

Edirne Milletvekili Mehmet Edip Ağaoğul-
ları 20 gün, hasta olduğu için, 10 . V . 1949 ta
rihinden itibaren.. 

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

Eskişehir Milletvekili İsmail Hakkı Çevik 
1 ay, hasta olduğu için, 5 . V . 1949 tarihinden 
itibaren. 

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

Konya Milletvekili Gl. Ali Fuad Cebesoy 
20 gün, özürlü olduğu için, 11 . V . 1949 tari-

j hinden itibaren. 
I BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
| Kabul edilmiştir. 

zılmıştır. Başlığı, « Fidyei necat. ,» Üyeleri her 
oturumda huzur hakkı olarak 50 lira alan komis
yon, buğday ihracı işinde Atıf Inan'ı sorumlu 
görmedi. Ne denir, içtihat meselesi. Trak ve 
Vifcol işleri de- hayırlısı ile bir atlasa, sayın eski 
Bakan temize çıktı demektir. Salâhiyet, ekseri
yet, ademi takip gibi can, kurtaranlar mevcut 
oldukça böyle daha çok işler tatlıya bağlanır. 
Bağlanır ama, ayrılan ve harcanan iki yüz bin 
liranın acısı unutulur mu dersiniz ». 

Efendim, sayın huzurunuzda ve Büyük Türk 
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B : 86 13.5 
Milletinin huzurunda açıkça bu sütunu yazan 
arkadaşın, yalan söylediğini açıklamaya vicdani 
mecburiyet duydum. 

Arkadaşlar; milletin en mühim işlerini tet
kik eden Büyük Meclisimizin her hangi bir Ko
misyonunun Millet nazarında yalan olaraktan 
güya ellişer- lira hakkı huzur alır ve vicdanı
nı değişir kirli adamlar vaziyetinde gösteren 
bir arkadaş hakkında (Ona arkadaş deme ses
leri). îcabeden muameleyi ifa etmek için Büyük 
Başkanımızın, Millet Meclisi Başkanımızın naza
rı dikkatini huzuru âlinizde celbediyorum. Ben 
bu muharrir arkadaş hakkında şu veya bu tarz
da bir şey söylemiyeceğim. Bunu icabeden ta
kibat neticesinde Türk hâkiminin söylemesine 
bütün ruhunmla, bütün vicdanımla, bütün iste
ğimle huzurunuzda arzetmekle vazifemi yaptım 
telâkki ediyorum. 

Ol. EYÜP DURUKAN (Hatay) - Gazete
nin ismi nedir? Rica ederim ismi nedir? (Son 
Saat sesleri). 

NAZIM POROY (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar, bu çirkin, çirkin olduğu kadar da ba
yağı fıkrayı dün okuduk. Bir arkadaş, benim 
hiç okumadığım bu gazeteyi lütfen getirdi gös
terdi; hayret ettim, Türk matbuatı namına 
nefret ve teessür duydum. Muhterem Başka
nımıza gittim, gösterdim o pek haklı olarak 
böyle bir yazıya ben tenezzül edip cevap ver-
miyeeeğim; istersen sen yaz dediler ve bende
niz bugün, henüz dosyasına koymadığım ve ce
bimde bulunan şu mektubu gazeteye yazdım. 
Müsaade ederseniz yüksek huzurunuzda okuya
yım. 

BASÎH KAPLAN (Antalya) — Mahkemeye 
vermeli. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Mahkemeye 
verirler suç nusuru varsa 

BAŞKAN — Meclisin vazife verdiği komis
yon aleyhinde Millet huzurunda lekeleyici vazi
yette neşriyatta bulunulması üzerine komisyon 
azasının Meclis huzurunda haklarını müdafaa 
sadedinde söz söylemeleri vaziyetidir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Tüzükte var mı? 

BAŞKAN — Vardır efendim. Milletvekili
nin gündem harici Meclise arzedeeeği bir husus 
oldu mu, Başkanlığın bunu ölçümlemeye yet
kisi vardır. 

.1949 O : İ 
NAZIM POROY (Tokad) — Okuyorum. 
Sonsaat Gazetesi yazı işleri müdürüne 
Gazetenizin 11 Mayıs 1949 tarihli ve 1014 

sayılı nüshasının birinci sayfasının dördüncü 
sütununda (Taşı gediğine) ve (Fidyei necat) 
serlevhaları altındaki fıkrayı okudum. 

Bilmeniz lâzımdır ki; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi komisyonlarında çalışan azaya huzur 
hakkı verilmez. Atıf İnan işi için soruşturma 
yapmak üzere İçtüzüğün 172 nci maddesi muci
bince kurulmuş ve bir Meclis işi görmüş olan 
Karma Komisyona da tabiatiyle huzur hakkı 
verilmemiştir. 

Soruşturmanın, bir kısmının derinleştiril
mesi için, komisyon tarafından verilen salâ
hiyetle istanbul'a giden ve burada bir hafta 
iş gören üç üyeye, yine komisyon karariyle 
verilen 30 lira gündelik, zaruri masraflar kar
şılığı olup huzur hakkı değildir. 

Bu yazı fıkranızı gazetenizin aynı yerinde 
ve aynı puntolu harflarle yalanlamak için gön
derilmiştir. 

Karma Komisyon Başkam 
Tokad Milletvekili 

Nazım Poroy 
Arkadaşlar; kanaatimce, bu yazının o gaze

tede çıkması, lâzımdır. Ondan sonra da muhte
rem Başkanlık makamının takibata geçmesi ay
rı bir iştir. Bendeniz bu tekzibi gönderdim. 
Hazırlanmak üzere olan rapor huzuru 
âlinize geldiği zaman açıklanacağı veçhile, ko
misyon gayet ince bir noktanın gürültüye mey
dan vermeden İstanbul'da incelenmesi lâzım-
geldiğini, Büyük Millet Meclisinin ve herbirini-
zin, şeref ve haysiyetiniz namına böyle yapıl
ması muvafık olacağını düşündüğü için istan
bul'a üç arkadaştan mürekkep bir heyetin iza
mına karar verdi. Buraya giden arkadaşların 
hiçbirinin evi istanbul'da değildir. Bunların 
orada oturdukları .3 - 5 gün için beherine ye
mek ve yatmak masrafı olarak günde otuzar 
lira para verilmiştir. Şayet bu ikinci fıkrayı 
yazınasaydım : «Ha., almadılar mı? Yemin edin 
bakalım almadıklarına», diyeceklerdi, ikinci 
fıkrası işte bunun için yani tekrar vesile olma
sını diye yazdım. 

Yakında raporumuz huzurunuza geldiği za
man bu meseleler tamamiyle tavazzuh edecek
tir. Bugünlük bu kadarla iktifa buyurulmasmı 
rica ederim. 
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ÜŞREF DİZDAR (Giresun) — 200 bin lirayı 

tuttu mu hepsi? 
EKREM ORAN (îzmir) — Sayın arkadaşla

rım; Sayın Nâzım Poroy'un gösterdiği hassasi
yete teşekkür ederim. Fakat kendisi Karma Ko
misyonun reisi olmakla beraber komisyonun 
şahsiyeti mâneviyesi namına söz söyliyeceğine 
bendeniz kaani değilim. Kendileri şahısları na
mına tekzip göndermişler, çok yerindedir. 

Bendeniz her şeyden evvel doğrudan doğru
ya Büyük Millet Meclisi Başkanlığından istir
ham ediyorum. Bu istirhamımı tekrar için söz 
aldım. 

BAŞKAN — Arkadaşlar,' Meclis soruşturması 
ile yargılama ve her çeşit giderleri için ayrılan 
tahsisat, Bütçe Komisyonu ile Yüksek Heyeti-

.1949 O : İ 
nizden geçmiş ve tasvibinize mazh&r ölmüş* 
tur. Bu paradan şahitlere yapılan tediyat, Ce
za Usulü Muhakemeleri Kanunu mucibince ©de
nen meblâğlar ile bir de istanbul'a giden arka
daşlara yine kanununa tevfikan verilmiş olan 
meblâğdan ibarettir ki, onu tasrih ettiler. Bu
nun haricinde Büyük Millet Meclisi komisyon
larının cümlesinde olduğu gibi bu Karma Ko
misyon üyelerinin bir gûna hakkı huzur aldık
ları vaki değildir ve böyle bir şey yoktur. Bina
enaleyh böyle Karma Komisyon üyelerinin hak
kı huzur aldıklarına dair vâki olan neşriyatın 
külliyen aslü esastan âri olduğunu Heyeti Ce-
lile namına yüksek takdirinizle ifade etmiş olu
yorum. Zannediyorum ki, umumi efkâra da ter
cüman olmuş oluyorum. (Evet, hay hay sesleri). 

Gündeme geçiyorum. 

5. - GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

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

BAŞKAN — Vergi Usul Kanunu tasarısı 
hakkında Geçici Komisyon raporunun 390 ncı 
maddesini evvelki birleşimde okumuştuk. Bu 
madde hakkında söz istiyen arkadaşları yazı
yoruz. 

Şimdi söz alan arkadaşların isimlerini oku
yayım : 

Osman Nuri Koni, Emin Halim Ergun, Sala-
mon Adato, Mitat Şakir Altan, Esat Tekeli, is
mail Sabuncu, ihsan Hâmid Tigrel, Kemal öz-
çoban, ihsan Olgun, Cezaroğlu, Hulusi Oral, 
Sait Oydak, Sait Koksal, Salim Altuğ, Fazıl 
Ahmet Aykaç, Cenap Aksu. 

İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Şim
di ismail Sabuncu 'ya usul hakkında söz veriyo
rum. 

İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Bendeniz 
görüyorum ki, bu 390 ncı madde Yüksek Mec
liste büyük alâka çekmektedir. Bunu gerek bu
radaki havadan ve gerek dışarda gördüğüm 
manzaradan anlamış bulunuyorum. Bunun da 
en çok üzerinde durulan noktası, bu maddenin 
vergi işlerinde mükellefi avukatın veyahut ver
gi uzmanları, veya uzman yardımcılarının tem
sil etmesi hükmüdür. Bir kere; vergi uzmanı 

kimdir, salâhiyeti nedir, nasıl alınacaktır? Bu
nu bilmiyoruz. Onun için bendeniz diyorum ki, 
evvelâ bundan sonraki ve bu arzettiğim husus
lara cevap veren maddeler müzakere edilsin 
ve yüksek heyetiniz bu vergi uzmanları hakkın
da bir malûmat edinsin; ondan sonra bu madde
yi görüşelim. Binaenaleyh bu maddenin bölü
mün sonunda müzakere edilmesini teklif ediyor 
ve bunun için de bir önerge takdim ediyorum. 
(Gürültüler, madde sıraları bozulmaz, mütaakıp 
maddeler hakkında herkesin bilgisi var .sesleri) 
İsterseniz kabul etmezsiniz. Ben bunda fayda 
mülâhaza etmekteyim. 

BAŞKAN — Efendim, malûmuâliniz madde
ler sıraya tâbidir, numaralıdır. Bir numarayı 
bırakıp diğer bir numaraya geçmek gibi bir 
usulümüz yoktur. Onun için arkadaşımızın 
önergesini oyunuza sunmakta mazurum. Usul 
iktizası sıra ile maddeler konuşulacaktır. Yani 
bu maddeyi bırakıp mütaakıp maddeye geçil
mez. işin prensipi bu maddedir. Bu maddenin 
halli, noktai nazarlarınızın tezahürü ile müm
kün olur. 

EKREM ORAN (izmir) — Okurlar, anlar
lar, uzman nedir? 

Yüksek Başkanlığa 
390 ncı maddenin, bölüm sonunda müzake

resini teklif ederim. 
Giresun Milletvekili 

ismail Sabuncu 

- 4 0 8 — 
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( Ret sesleri). I 
BAŞKAN — Müsaade buyurursanız oyunuza 

sunmıyayım. Bundan sonraki madde şudur. Ver
gi uzmanları aşağıda yazılı 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sizden evvel Ahmet Oğuz iste
di. Buyurun Ahmet Bey. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Efendim; ben-
deniz sayın Sabuncu arkadaşımın teklifini şu şe
kilde anladım. Memlekette bir avukatlık mesleki 
taazuv etmiş ve yüzlerce yıldan beri süre gel
mekte, fonksiyonu, vazifesi, cemiyetteki rolü, hu
lâsa bütün teferruatı ile bir yer tutmaktadır. 
Bunun yanı sıra aldığımız kararla, yeni vergi 
rejimiyle bir hesap uzmanlığı, vergi uzmanlığı 
diye ortaya yeni bir mefhum çıkıyor. 

Sayın Sabuncu haklı olarak benim gibi, birçok 
arkadaşlar gibi, şu kelimeleri işitmiş olmalı ki I 
Yüksek Heyetin, tenvirinde faide görüyor : 
Efendim, hesap uzmanlığı, nihayet bir Maliye I 
memuru, bir kâtiptir; iki rakamı sağa, iki raka
mı sola yazar, altını toplar, mahsup yapar, işte I 
bunlara vergi uzmanı dedik, hesap uzmanı, dedik. I 

Bunların foknsiyonu nedir, Hükümet nasıl 
bir görüşle bu varlığı ihdas etmiştir. Biz bunun 
üzerinde duralım. (Usul hakkında konuş sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim usul hakkında ko- I 
nuşun. Esasa girmeyin. 

AHMET OĞUZ (Devamla) — Usul hakkında 
konuşuyorum. Reis bey bize üç sene usul hakkın- I 
da konuşmayı öğretti. 

Şimdi; benim mâruzâtım şudur ki, Hüküme
tin ister ilk tasarısında, ister son tasarısında ol
sun, bir müessese olarak vergi uzmanlığını bugün 
tesis etmesinin mucip sebebi nedir ? Hükümetin 
görüşü, Gelir vergisini tatbik etmek ve onu mu
vaffak etme iddiasındadır, biz de ona duacıyız, 
bu Hükümet, görüşünü yüksek Mecliste açıkla
sın da sayın arkadaşlar bu vergi uzmanlığının I 
ihdasını icabettiren hususlar hakkında umumi 
olarak bilgi edinsinler, bunda fayda vardır, sui-
tefehhümleri önler. 

Binaenaleyh ben Hükümetten rica ediyorum, 
bu bölümü koyarken nasıl bir zaruret ve ihti
yaçla memlekette yeni bir meslek ihdas ettiniz, 
sizi buna icbar eden noktalar nelerdir ? Bunları 
açıklasınlar mesele kendiliğinden halledilmiş 
olur. I 

. 1949 0 : İ 
MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) —* Tasarıda 

böyle birşey yok. 
AHMET OĞUZ (Devamla) — Var, onun 

hakkında kocaman bir bölüm var. 
SEDAD ^EK (Kocaeli) — Ben yalnız Sa

yın Sabuncu arkadaşımın takririne temas edece
ğim. 

Diyorlar ki, bölümün diğer maddeleri okun
sun ondan sonra bu madde münakaşa edilsin. 

Sayın Sabuncu'dan rica ediyorum, bütün ar
kadaşları buraya okumadan gelmiş farzetmeye 
ne hakkı vardır?. Binaenaleyh bütün arkadaşla
rın burada bugün müzakere edilecek maddeleri 
evvelce okuyarak gelmiş oldukları tabiî olduğuna 
göre, böyle bir takririn bence reye konmasına lü
zum yoktur. Çünkü arkadaşları buraya bu faslı 
bilmeden okumadan gelmiş farzedemez. 

İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Akü öğret
meye ihtiyaç yoktur. Böyle bir iddiada bulun
madık. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
(Giresun Milletvekili tsmail Sabuncu'nun 

önergesi tekraı okundu) 
BAŞKAN — Tereddüdü selbetmek için öner

geyi oylarınıza sunuyorum, önerge 390 ncı mad
denin fasıl sonunda müzakeresini teklif ediyor. 
Yani bu madde çıkacak, bilâhara müzakere edi-
lecektiı 

önergeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Şimdi sırası ile söz vereceğim. 
Madde hakkında iki noktai nazar olduğu açık

tır. Tensip buyurursanız bir lehte bir aleyhte.. 
(Gürültüler) 

EMİN SOYSAL (Maras) — isim sırasiyle. 
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Maliye Ba

kanı. 
BAŞKAN — Yani sıra ile mi vereyim?. 
(isim sırasiyle sesleri) 
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Maliye Ba

kanı söz istedi. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. Maliye Ba

kanı, söz mü istiyorsunuz?. Siz Maliye Bakanın
dan izahat istediniz. 

(Söz istiyor sesleri) 
MALİYE BAKANI ISMAlL RÜŞTÜ AK

SAL (Kocaeli) — Kısaca izah edeyim. 
MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Usule ait 

konuştu, nasıl izah eder . 
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MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK

SAL (Kocaeli) — Müsaade buyurunuz bu mev
zuda izahat vermiyeceğim, yalnız §u noktayı 
ifade etmek istiyorum : 

Sabuncu ve Oğuz arkadaşlarım dediler ki, 
Gelir Vergisi tasarısı Meelise sevkedildiği za
man bir de vergi uzmanlığı mevzuu ortaya çık
tı, Hükümet ihtiyaçlarla bunu sevketmiştir. Bu
nun izahını istiyorlar. 

Bendeniz bu münakaşaya şahsan karışmak 
istemiyorum. Nihayet Hükümet tasarısında Hü
kümetin görüşü ifade edilmiştir. Yalnız Vergi 
Usul tasarısında, vergi uzmanlığı mükellefi 
temsil hakkı olmaksızın teklif edilmiştir. - Hal
buki komisyonun ekseriyeti temsil hakkını da 
tanımıştır - yalnız ihtilâflar ve konuşmalar bu 
noktaya inhisar etmiştir. Hükümetin Vergi 
Usul tasarısı gerekirse vergi uzmanlığının han
gi ihtiyaçları karşılamak için ihdas ettiği ifa
de edilmiştir. Ben bunu belirtmek istiyorum. 
Ve münakaşaya girmek istemiyorum. Hüküme
tin teklifi temsil hakkı tanınmamak üzere, bu
gün esasen tatbikatta görülen ve mükelleflerin 
hesap mevzularını tetkik eden, malî müşavir ve 
saire gibi uzmanlarla çalışan alâkalıları muay
yen bir disipline bağlamak keyfiyetidir. Ancak 
komisyon temsil hakkı mevzuunu da ortaya at
mıştır. Mesele bundan ibarettir. 

ZİYA ERSİN CEZAROĞLU (Tekirdağ) — 
Bir sual : 

Efendim, şimdi komisyon namına gelmiş 
olan tasarıda, komisyon ekseriyetiyle, Hükü
met bereber midir, değil midir? 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — ifade edeyim : Hükümet ilk 
tasarı ile beraberdir. İlk tasarıdaki teklifi ta-
kabbül etmiştir. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN —Osman Nuri Koni. 
OSMAN NURİ KÖNI (istanbul) — Arka

daşlar, bu tasarı ile yeni bir müessese ihdas olu
nuyor, vergi uzmanları ve uzman yardımcıları 
müessesesi. 

Bu noktaya cevap verebilmek için, müsaade
nizle bâzı mâruzâtta bulunacağım. Kanunlar, 
muhtelif kısımlara taallûk eder, mevzu
ları itübariyle, gayeleri itibariyle, ciheti 
şevki îtibariyle. Meselâ, ticari, adlî, malî 
kanunlar vardır. Sonra öeza Kanunu, Medeni 
Kanun, Ticaret Kanunu vardır. Sonra başka bir 
cihetten kavanini umumiye vardır, Kavanini 
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hususiye vardır. Yalnız bir cihetten bir taksi
mi daha vardır: Kavanini asliye, kavanini hu
susiye. Bu nokta üzerinde durmak isterim. 
Asıl kanunları, usul kanunları bu, da bir tak
simdir. Meclisin huzuruna gelen Usul Kanunu
dur. Yani kavanini usuliyedendir. Usul Kanun
ları; temel hak, asıl hak iddia edemezler. Asıl 
hakka gidecek yollar ihdas edebilirler. Temel 
hakkı doğuracak kanun, Usul Kanunudur. Şim
di tasarıya bakıyorum tasarıda bir müessese 
görüyoruz: Vergi uzmanları ve uzman yardım
cıları. Bu bir teşkildir, esas hakka mütedair 
biı* müessesedir. Binaenaleyh bunun bu kanun
da yeri yoktur. Çünkü, bir defa asıl kanunlar 
makabline şâmil değildir. Halbuki Usul kanun
ları, hakkı müktesebi ihlâl etmemek şartiyle 
makabline şâmildir. Binaenaleyh bu müessese 
olsa olsa bir teşkilât kanununda yer bulabilir. Çün
kü asıl haklara, temel haklara taallûk eden 
bir müessesedir, bu. Binaenaleyh bu cihetten 
bu müessesenin, bu teşekkülün bu kanuna gir
mesi doğru değildir, kanun tedvini prensiple
rine mugayirdi!'. Kanun tekniğine muhaliftir. 

Medeni Kanun esas kanundur. Borçlar Ka
nunu esas kanundur, Avukatlık Kanunu esas 
kanun oluyor. Çünkü esasları ihtiva eden bir 
teşkilât kanunudur. Usul Kanununa esaslı te
mel hakları bize gösterecek eşkal ve usulü, me
rasim ve yolları ihtiva eden kanundur. Esas 
hükümler bulunmaz Usul Kanununda. Usul 
Kanununun vazifesi alâkadarları haklarına 
götürmektir. Haklara o iletecektir. Hakka vu
sul ancak Usul Kanuniyle mümkündür. Mera
simi gösterir eşkali ihtiva eder, binaenaleyh 
böyle bir teşkiltm böyle bir tesisin bu kanunda 
yer bulması kanun prensiplerine, kaidelerine 
katiyen mugayirdir. 

Gelelim esasa: Hakkı adalet sahasında ve 
âleminde üç mühim müessese başlı başına rol 
alır. Başka müesseseler de var, fakat onlardan 
bahsetmiyeceğim. Bu üç mühim müessese şun
lardır: 

1. Hüküm ve karar müessesesi, 
2. iddia müessesesi, 
3. Müdafaa müessesesi.. 
işte bunlar hukuk ve adalet cihazının ana

sırı asliyesindendir, erkânı esasiyesindendir. 
Bir hüküm ve karar müessesesi kadar, iddia
nın da, müdafaanın da kıymeti vardır. Zaten 
Anayasamızda müdafâa hakkı mühim bir yer 
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tutmuştur; M&daJaa hakkı inzibat altına alın
mıştır; keyfemayeşa herkesin eline bırakılma
mıştır. 60 - 70 sone evvel bırakılıyordu. O za
man vekili müsahharlar, tâbiri aharla abukat-
lar vardı, iş tekemmül ede ede bu hale geldi. 
Muntazam bir müdafaa müessesesi kuruldu. Bu 
müessese canla, malla, ırala, namusla alâkadar 
bir müessesedir. Buna hiç şüphe yok. Hayatla 
alâkadar bir müessesedir. Nasıl hayatla alâka
dar olabilir. Her hangi bir kimseye bir masuma 
idamı müştekim bir suç isnat olunabilir. Bu 
bigünahı müdafaa edecek müessese baro mü
essesesidir, avukatlardır. Mala taallûk eder, 
namusa taallûk eder, mal da canın yongasıdır. 
Binaenaleyh avukatlık bir müdafaa müessese
si, intizamı âmme müessesesi telâkki olunmuş 
ve inzibat altına alınmıştır, tnhisar değil, ih
tisas meselesidir. Hakkın tecellisi meselesidir. 
Bu müessesenin vahdet irae etmesi ve adalet 
icaplarına uygun ihtisas müessesesi olması 
şarttır. Bugün meselâ hekimlik keyfemayeşa 
bir adamın eline bırakılabilir mi? Tabiî hayır 
diyeceksiniz. Çünkü hekimlik canla alâkalıdır. 
Fakat avukatlık da canla alâkalıdır; çünkü 
konusu hayattır, maldır, namustur. Eski za
manda mutatabbip denilen ve hekimlik yapmak 
iddiasında olan kimseler vardı. Fakat sonra
dan bunlar icrayı sanattan menedilmişlerdir. 
Küçük sıhhiye memurları 10, 15 hattâ 20 sene 
çalışsalar daha büyük tabiplik mevkiine geçe
bilirler mi? Hayır, geçemez. Bunun birtakım 
merasimi, yolu vardır; tahsil ve tedrisi, stajı, 
bilmem daha birtakım mevzuatla alâkalı yol
ları vardır. Kezalik; bir fen memuru 10, 15 se
ne çalışsa ve vekâlette lâalettâyin bir imtihan 
da olsa yüksek mühendis olabilirler mit Asla. 
Bugün Çalışma Bakanlığında, yahut bilmem 
Ulaştırma Bakanlığında bir heyeti imtihaniye 
kurulsa ve bu kurulan heyeti imtihaniye he
kimlik derslerinden imtihan yapma salâhiyeti 
verilmiş olsa ve imtihan yapsa ve imtihan olan
ların ellerine şehadetname verse ve adına da 
hekim dese kabul edebilir miyiz arkadaşlar?-
Böyle lalettayin yapılan imtihanla hekim ola
maz buna imkân yoktur. 

Burada da böyle oluyor. Bir heyet teşekkül 
ediyor, imtihan yapıyor ve vergi uzmanlığı, uz
man, yardımcılığı, daha doğrusu vergi avukat
lığı ehliyetnamesi veriyor. Daha doğrusu vergi 
aleyhtarlığı şahadetnamesi veriyor. Bunun esa-
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I sı vergi avukatlığıdır. Hakiki mânası budur. 

nasılsa uzman demişler, bunu kalkan yapmışlar
dır. Bunun hakiki tâbiri avukatlık olsa gerek, 
çünkü temsil hakkı veriliyor, müdafaa hakkı ve
riliyor. Bu avukatlık kanuna muhaliftir, 50 nci • 
maddesinde müeyyide vardır. Bu suretle ne 
oluyor? Müdafaa müessesesi parçalanıyor. Ver
gi dâvalarında, mutlaka bir Maliye, mütehassısı
nın bulunması,. takip etmesi şart mıdır? Hayır 
Bir defa size fiilen bunu ispat edeceğim. 

Ben senelerce İstanbul'da Ticaret Mahkeme
si reisliği yaptım, senelerce hukuk mahkemesi 
reisliği yaptım, arkadaşlar ben ticaret yaptım, 
senelerce hukuk mahkemesi reisliği yaptım arka1-
daşlar. Ben ticaret erbabından mıydım, tüccar 
mıydım? Hayır. O hususlarda ihtisasım var mıy
dı? Hayır o dâvalarda ticari hukuktan, medenî 
hukuktan, âmme hukukundan istifade ederek 
kararlar verdim. 

Hukuk Mahkemesi Reisliği yaptım. Menkul, 
gayrimenkul dâvalarına baktım, alacak dâvala
rına baktım. Ben tapu mütehassısı mıydım? 
Hayır. 

Binaenaleyh, vergi dâvalarında Maliye müte
hassısı olmaya ihtiyaç yoktur. Bir avukat hu
kuk mahkemesine gidiyor, hukuk işi takip edi
yor, tapu mütehassısı mıdır ki, gayrimenkul 
işini takip ediyor? Hayır. Avukat ceza işini, 
vergi işini takip ediyor, Ticaret Mahkemesine 
gidiyor, Ticaret işi takip ediyor, bu adam ti
caretle mi meşguldür? Hayır. Zaten mesleki bu
nu menediyor. 

Binaenaleyh, hukuk mevzuu başka, diğer 
sahalar başkadır. Arkadaşlar, hâdisat birtakım 
ihtilâtlar doğuruyor, o ihtilâflar doğduktan 
sonra iş hukuk ve adalet sahasına giriyor ve o 
vakit hukuk harekete geçiyor. 

Arkadaşlar, ihtilât ve dâva bir hastalıktır. 
Mademki, hastalıkları hekim tedavi eder, bu 
hastalıkların hekimi de hukuktur, avukatlıktır. 
Ticaret sahasında, vergi sahasında olsun ihti
lâtlar, nizalar ve dâvalar bir hastalıktır, bunun 
doktoru hukukçulardır. Bu öyle müessesedir 
ki, bütün ölçüleri hukuk ve adalet kaideleridir. 
Malî işler olsun, menkul işleri olsun, alacak ve
recek işleri, vergi işleri olsun, ne olursa olsun, 
meseleyi hukuk ölçüsiyle hallederler. Şimdiki 
tehlikeli bir müessesedir. Bilhassa Maliye Ba
kanının bu hususta nazarı dikkatini celbetmek 
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isterim, hattâ haddim olmıyarak ikaz etmek is
terim. 

Biraz maziye rücu edelim. Rahmetli Ali 
Çetinkaya Bayındırlık Bakanlığı yaptığı sıra
larda baktı ki en kıymetli elemanları, erkânı 
kaçıp gidiyor, taahhüt işlerine giriyorlar, ha
riçte Nafia aleyhine iş alıyorlar. Böylece Nafia 
bomboş bir hale gelmişti. Bir kanun yapma
ya mecbur oldu. Bu kanun Nafia Vekâletin
den ayrılan erbabı fen, erbabı ihtisas 5 sene 
vazife alannyacaklar. Çünkü Devlet makinası 
başka türlü işlemiyordu. Burada da böyledir. 
Bu cazibeli bir mevzudur. Buna demin de söy
lediğim gibi vergi avukatlığı demek daha doğ
ru olur. Çünkü bunun istilâhatı hukukiyede 
yeri yoktur. Açık söyliyelim. Maliyecilerin 
çoğu Maliyeyi boş bırakacaklar, gideceklerdir. 
Maliye Bakanlığı iyi elemanlarından mahrum 
kalacaktır, mâruzâtım bundan ibaretir. 

BAŞKAN — Emin Halim Ergun. 
EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Muh

terem arkadaşlar, Usul Kanununu- müzakere ve 
intaç eden Geçici Komisyonda bir üye olarak 
çalıştım. Vergi uzmanlığı^ bahsinde komisyon 
ekseriyeti arkadaşlarımla uyuşamadım ve bu 
keyfiyete muhalif kaldığımı, aykırı düşündü
ğümü zaten rapora da işaret etmiş bulunmak
tayım. 

Hükümet tarafından Yüksek Meclis vasıta-
siyle komisyona tevdi edilen tasarıda vergi uz
manlığına taalluk eden kısım üç, beş madde
den ibarettir. Temsil yetkisini haiz olmıyan 
ve bir nevi müşavir vaziyetinde bâzı şahısların 
bu işleri görebileceğini ifade eden hükümler
den ibaret idi. Komisyon uzun müzakerelerden 
sonra ekseriyetle vergi uzmanlarına ve uzman 
yardımcılarına kaza mercileri, hattâ Danıştay 
huzurunda temsil yetkisi vermek esasını muha
lefetimize rağmen kabul buyurdu ve bugün 
Yüksek huzurunuzda tetkik edilmekte olan 390 
ncı maddeden başlıyan ve 30 maddeyi ihtiva 
eden hükümleri tesis ve Yüksek huzurunuza 
şevketti. 

Arkadaşlarım, bu müessesenin lüzum ve 
ehemmiyeti veyahut avukatlık müessesesi mev
cut iken böyle bir müesseseye ihtiyaç olup ol
madığı noktası, çok uzun konuşmalara, müna
kaşalara imkân verecek bir konudur. Şüphesiz 
diğer taraftan avukatlık müessesesinin ve bün
yesinin bu kabîl ihtilâfları, halle yeter derecede 
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kabiliyet ve yetkiyi haiz bulunduğu ve esa
sen ihtilâf mercileri huzurunda, müdafaa ba
kımından, bu işin halli, avukatlık müessesesine 
tâbi ve o müesseseye mensup olan, arkadaşların 
yapabileceği bir mevzu olduğu yolunda, benim 
ve benim gibi düşünen arkadaşlarımızın bu ko
nuda geniş mütalâaları olacağı gibi, aksini dü
şünen arkadaşlarımız da bulunabilir. 

Esasen biz müdafaa mesleğine mensup olan 
ve tatbikatta bu işler üzerinde çok uğraşmış 
bulunan arkadaşlar, mukabil tezleri ve noktai 
nazarımıza aykırı olan mütalâaları geniş bir 
şekilde dinlemek ve onlardan faydalanmak 
usulünü çok iyi bilen ve bundan daima zevk ve 
şeref duyan arkadaşlarız. 

Şüphesiz mukabil şekilde düşünen arka
daşlarımız, da, bu noktayı böylece mütalâa 
etmiştir. Ancak Yüksek Huzurunuz ve bu kürsü 
akademik münakaşalara, her bünyenin kendi
sine ait hususiyetleri tebarüz ettirmek ve misal
lerle bunu genişleterek burada salim bir netice
ye varmak için imkân verecek bir durumda 
değildir. Ne Meclisi Âlinizin, kıymetli vakitleri 
ve ne arkadaşlarımızın bu husustaki çok mü
talâa beyan etmek yolundaki arzuları karşısında 
bu imkânı tasavvur etmek güçtür. 

Arkadaşlarım, Vergi Usul Kanuniyle ve bun
dan evvel birinci müzakeresini intaç buyurdu
ğunuz Gelir; Esnaf ve Kurumlar Vergisi Ka
nuni ariyle memlekette yapmak istediğimiz re
form ki, isabetine hepimiz kaaniiz, böyle bir 
müessesenin ve Avukatlık müessesesi haricinde 
bir müdafaa müessesesinin ihdas edilip edilmi-
yeceği noktası düşünülebilir. Yalnız arkadaşlar, 
bu müessesenin vücudu lazımsa, hükümleri tes-
bit edilecekse ve buna yüksek ekseriyetiniz 
kaani olacaksa bunun yeri Usul Kanunu değil
dir. Usul Kanununun bünyesinde itiraz merci
lerine, itiraz tetkik heyetlerine nasıl müracaat 
edileceğini, nasıl karar vereceğini tetkik usulü
nün cereyan tarzını tesbit ve kabul etmiş fakat bu 
heyetlerin kimlerden teşekkül edeceğini bu ka
nunda tesbit ettiniz mi? Son maddelerine geldi
ğimiz bu kanunda ne itiraz; tetkik ve temiyiz 
komisyonlarının ve ne de Danıştayda ihtilâfları 
teşkil edecek dairenin kimlerden terekküp ede
ceğini ve nasıl teşkil edeceğini tâyin ve tesbit 
edilmemiştir. 

Hattâ arkadaşlar, bu kanunların tatbiki do-
layısiyle Maliye Bakanlığı sizin huzurunuza 
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ilerde bir Teşkilât Kanunu getirmek mecburi
yet ve mevkiindedir. Şahsi ve âciz kanaatime 
göre Bakanlığın bugünkü teşkilâtiyle bu kanun
ları tamamen ve sizin istediğiniz şekilde tatbik 
etmesine imkân yoktur. Böyle bir teşkilâtı da 
bu kanunun içerisinde mütalâa etmiş değiliz. 

Şu halde arkadaşlar, hiçbir teşkilâtı müta
lâa etmediğimiz bir kanunun bünyesinde vergi 
uzmanlığı ve uzman yardımcılığı diye bir mü
essese yaratmak onun şekil ve şartlarını 30 
maddenin kısa hükümleri içerisinde mütalâa 
etmeyi bendeniz birçok bakımladan mahzurlu 
görürüm. 

NAZIM POROY (Tokad) — Hata... 
EMÎN HALIM ERGUN (Devamla) — Ar-

.kadaşlarım, size umumi kanunlardan misaller 
zikredeceğim, Hukukta Yargılama Usulü Kanu
nu diye elimizde bulunan ve 500 küsur maddeyi 
ihtiva eden şu kanunda avukatların vazife ve 
salâhiyetine, inzibati muamelelerine ait tek hü
küm yoktur. 

Siz 3499 sayılı Avukatlık Kanunu adiyle bir 
kanun kabul buyurdunuz ve bu kanun müstakil 
bir kanun halinde bugün mevkii meriyettedir. 

Arkadaşlarım; ben daima avukatlık mesle
ğine intisapla şeref duymuş bir arkadaşınızım 
ve bu mesleğin memlekette hâkimlik kadar ada
let hizmeti gördüğüne içten inanmış bir arka
daşınızım. Fakat arkadaşlar, ben burada ken
di mesleğime rakip bir müessesenin ihdası fik
rinin aleyhinde bulunmak gibi bir tezi müdafaa 
etmiyorum. Ben hâdiseyi tamamen objektif ola
rak ve kanun tekniği bakımından ele almış bu
lunuyorum. Eğer yaratacaksanız bu müesseseyi; 
suiistimallerle alûde bir müessese haline getirme
yi önleme bakımından size maruzatta bulunuyo
rum. 

Arkadaşlarım; 3499 sayılı Avukatlık Kanunu 
bir avukat, daha avukatlığa girerken ne gibi 
şartları haiz olması ve bunun için ne gibi husus
lara riayet etmesi lâzımgeldiğini şahsiyeti hük-
miyeyi haiz olan baroların ne gibi hususlara dik
kat edeceğini ve avukatların vazifelerini ne su
retle ifa edeceğini meslek disiplinine ve kanuna 
aykırı hareket ettikleri vakit ne suretle cezalan
dırılacaklarını tesbit eden geniş hükümleri muh-
tevidiî. 

Burada Vergi Usul kanununda tesbit edilen 
30 maddelik hükümler memlekette yaratılmak is
tenilen vergi uzmanlığı adlî teşekkülün bu kadar 
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geniş ve onları kanuna bağlayıcı ve meslek di
siplinine tâbi kılıcı kayıtları bütün teferruatiyle 
ihtiva etmemektedir. Biz avukatlık müessesesinin 
memlekette en temiz bir şekilde adalete yardım 
etmek yolundaki hizmetinde en titiz bir şekilde 
kanunu tatbik için çalışırken, diğer taraftan ya
ratılmak istenilen müessesenin öyle bir disiplin 
altında çalışıp çalışmadığı hususunu 30 madde 
ile halledecek durumda değiliz. Eğer siz böyle bir 
müesseseyi yaratmak lüzumuna kani bulunuyor
sanız; en evvel mükellefin hukuku bakımından ve 
Hazinenin hukuku bakımından bu müessesenin 
iyi işlemesi için bütün şartların bir araya getiri
lerek tetkik edilmesini ve incelenmesini emretmek 
mevkiindesiniz. işte arkadaşlarım; bir izahatım
dan sonra bu müessesenin vücut ve ademivücudu-
nu en ilmi bir şekilde tetkik etmek ve vücuduna 
ihtiyaç varsa bu müessesenin iyi işlemesi için bü
tün şekil ve şartları tesbit etmek üzere müstakil 
bir kanun tedvinine ihtiyaç vardır. 

Dünya mevzuatında bu kabil müeseselerin 
şartları hakkında komisyona izahat veren teknik 
arkadaşların ve sonra da ilmî mahiyette olmak 
üzere bu hususta yazı yazan arkadaşlarımızın bu 
mevzuat üzerindeki incelemeleri esaslı bir tetkika 
tâbi tutulmak lâzımdır. 

Amerika'da, ingiltere'de, Almanya'da bu gi
bi müesseselerin kuruluşlarına ait şekil ve şart
lar vardır. Aksini düşünenler de olabilir. Bizim 
bildiğimize göre, bu memleketlerde de yüksek 
mahkemelerde bu müesseseye mensup kimselere 
temsil yetkisi verilmemiştir. Fakat burada Da-
nıştaya kadar bu müessese mensuplarına temsil 
yetkisi verilmektedir. 

Sizi fazla rahatsız etmiyeyim. Bunun için 
148 arkadaşımızla birlikte bir önerge hazırladık, 
önergede bu mevzuun ve bu işe ait 30 maddeyi 
ihtiva eden hükümlerin bu kanundan ayrılarak 
esaslı bir tetkika tâbi tutulmak üzere mütehassıs 
komisyon olan Adalet Komisyonuna havale Du
yurulmasını istirham ettik. Yüksek Heyetinizden 
bu önergenin kabulünü rica ediyorum. 

SALAMON ADATO (istanbul) — Efendim; 
ben bir avukatım, bu itibarla bu mevzu üzerin
de konuşmanın biraz nazik olduğunu takdir 
ediyorum. Fakat 25 senelik avukatlık hayatım
da iki defa vergi itiraz komisyonunun huzuru
na çıktım, takip ettiğim işler de şahsıma ait iki 
işten ibarettir. Afaki bir şekilde konuşacağım. 
Mâruzâtım tam kanaatimin mahsulüdür. Yük-
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sek Heyetinizin müzakeresini yapmakta olduğu 
Vergi Usul Kanunu tasarısının kanun tekniği 
ile kabili telif olmıyan bir tarafı vardır. Gelir 
ve diğer vergilerin tahakkukundan tahsiline ka
dar olan bütün safhaları ancak tatbik edilecek 
usul kaidelerini ihtiva etmesi icap eden bu 
Usul Kanununda bâzı kimseler tarafından ihda
sı arzu edilen uzmanlar mesleğini vücuda geti
ren, bu mesleğe girmek için aranması iktiza 
eden şartları tesbit eden ve hattâ bu meslek 
müntesiplerinin müşterilerden alacağı ücretleri 
teferruatına taallûk eden hükümler vazı edilmiş 
bulunmaktadır. Avukatlığın, vâzıı kanun tara
fından bir âmme hizmeti mahiyetinde telâkki 
edildiği ve bu mesleğin gayesi umumiyetle mah
kemeler ve diğer resmî mercilere kanunu tam 
olarak tatbiki hususunda yardım etmekten iba
ret bulunduğu halde Avukatlığı tanzim eden 
kanuni hükümlere ne hukuk ve ne de Ceza Usu
lü Muhakemeleri Kanununda yer verilmemiştir. 
Avukatlar, doktorlar ve sair serbest meslek er
babına tatbik edilen hükümler hususi kanunlar 
şeklindo tesbit edildiğine göre vergi uzmanları
nın hak ve vazifelerini tâyin ederken de bir hu
susi kanun yapmanın daha muvafık olacağı ka
naatindeyim. 

-^Tükümetin Meclise verdiği gerekçenin 21 
nci sahifesinde mesleğin ehemiyetini takdir et
mek bâzı ileri memleketlerde vergi müşavirli
ğini yapacakların haiz oldukları şartlar ve gö
recekleri işlerin, hususi kanunlar ve kararna
melerle tesbit edildiği yazılıdır. Gerekçenin bu 
kısmı uzmanlara ait hükümlerin Vergi Usul Ka
nununda yer bulmasının doğru olmadığı noktai 
nazarını teyit etmektedir. 

Kaza hakkını haiz mercilerde vatandaşlara 
ait hakların müdafaasına taallûk eden böyle 
bir kanunun adalete taallûk eden diğer kanun
lar gibi salâhiyettar idare encümenince tetkik 
edilmesi bendenizce salim görünüyor. 

Arkadaşlar; bu uzmanlara mahkemelerde 
temsil hakkını vermek teşebbüsü ilk yapılan te
şebbüs değildir. 

Avukatlık Kanunu müzakere edilirken uz
manlara müdafaa hakkını vermek istiyen tek
lifi Meclisiniz reddetmiştir. Binaenaleyh o gün
den bugüne kadar Yüksek Meclisin vermiş ol
duğu kararı tadil ettiricek mucip sebepler mev-
cut_ değildir. 
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ENVER KÖK (Sinob) — Gelir Vergisi . * 

nunu çıkarıyoruz. 
SALAMON ADATO (Devamla) — Çünkü 

eski kanun hakikaten usul bakımından mükel
lefleri tenvir edici mahiyette değildir. Mükel
lefler meçjhulât karşısında bulunarak memurla
rın yaptığı tarhlar karşısında mahkemelere ve 
komisyonlara müracaat etmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. Fakat bugün Usul Kanunu mev
cut bütün hukukçu arkadaşların anlayışına göre 
açık ve vazıhtır. Binaenaleyh mükellefi yanlış 
yola sevkedecek bir mahiyette değildir. Bu ba
kımdan ihtilâfların çoğalacağını iddia etmek 
yerinde değildir. 

Diğer taraftan birçok mükelleferin Ibeyanna-
meye tâbi tutulacağını ileri sürüyorlar. Evet, 
beyanameye tâhi olmak muhakkak bir vergi ih
tilâfına sehehiyet vermek değildir. Avukatlık 
Kanunu münakaşa ve müzakere edildiği zaman 
istanbul Barosuna belki 6 - 7 yüz arkadaş mu
kayyetti. Halbuki bugün İstanbul Barosunun 
mevcudu 1200 avukattan ibarettir. Bu itibarla 
mükelleflerin hakkını komisyon ve Danıştayda 
müdafaa edecek elemanlar mevcuttur. 

İşlerin inkişafı, malî mevzuatımızın biraz 
karışık olması netice olarak tatbikatta bir ma
liye ve hesap mütehassısları meslekinin teessü
süne âmil olmuştur. Halen büyük şehirlerde 
maliye müşaviri namı altında büyük müessese
lerin hesaplarını tetkik, hesaplarının kanuni 
hükümlere uygun şekilde tutulmasının temini 
hususunda mükellefleri tenvir etmektedirler. 
Hiç şüplhe yoktur ki; Gelir Vergisi Kanunu 
mevkii meriyete girdikten sonra bu gibi eleman
lara daha çok ihtiyaç olacaktır. Bu gibi eleman
lardan kanunun emrettiği şekilde defterleri 
tutma'k, beyannameleri ve bilançoları tanzim ve 
kanunun tahmil ettiği sair ödevlerin ifası hu
suslarında mükellefi tenvir etmelerinde büyük 
faydalar mülâhaza oluna'bilir. Mükellefin müş
kül duruma düşmesini de ne suretle önlemek 
mümkündür. Uzmanın irşat ve müdahalesi ver
gi idaresiyle mükellef arasında ihtilaf tahaddüs 
ettiği anda nihayet bulmalıdır. Bir kanuni ihti
lâfın sureti halli ve bu ihtilâf, itiraz, temyiz 
komisyonlarında ve Danıştay gibi hakkı kazayı 
haiz (bir mercie intikal ettirilince, mükellefin 
hakkını müdafaa etmek, ancak avukata teret
tüp eden bir vazifedir. 

Arkadaşlar, hır vatandaşın, bir kimsenin ihtt» 
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kukunu, kaza hakkını haiz bir müessese huzu
runda, müdafaa etmek öyle sanıldığı kadar ko
lay bir iş değildir. Böyle bir vazifeyi ifa edebil
mek için müdafiin bir huku'ki terbiyesi hukuki 
(bir fikri olmalıdır. Yoksa mücerret 'bir kanunun 
maddelerini okuyup, o kanunun hükümlerine 
göre muamele yapmak, o kanunun çerçevesi dâ
hilinde tahaddüs edecek ihtilâfların müdafaası
nı mümkün kılmaz. 

Avukat hâdiseleri tahlil eder, ve onları ka
nuni mevzuatın çerçevesine sokmak için lâzım-
gelen yolu tâyin ve tes'bit eder. Fakat founlar 
ancak bir hukuk terbiyesiyle mümkün olabilir. 
Roma Hukukunun tahsili bu fikri hukukinin is
tihsali için lüzumsuz mu addedilir ? Hukuk fel
sefesi tahsili bu fikrin husulüne medar olmaz 
mı"? Yalnız uzmanların umumi esaslar dairesin
de deniz veya ticaret hukukundan imtihan ver
meleri bu fikri hukukinin istihsali için kâfi de
ğildir. Avukatlık Kanunu gerekçesi gözden geçi
rilirse avukata tahmil edilen vazifelerin ifasının 
ne kadar müşkül olduğunu tahmin etmek müm
kündür. Cumhuriyet Adliyesinin devamlı inki
şafını temine yarıyan vazife ve tedbirler hâkim 
ve mahkemeye karşı olan itimadın sarsılmaz bir 
halde yerleşmesi idarenin durumiyle tâyini ve 
kanunların tam olarak tatbiki bu yoldaki mesai
nin mülhem bulunduğu bellibaşlı esasları teşkil 
eder. Avukatın adlî teşkilâttaki rolü bu esasların 
her biriyle yakînen alâkadardır. Sosyal hayatı
mıza yeni bir nizam veren mevzuatın üssülesası 
kültürlü şahıslara ihtiyaç gösterecek mahiyette
dir. Avukat, kuvvei kazaiye vazifesini ifa eden 
makinenin en kudretli çarklarından birisidir, 
Avukatlık Kanununun takip ettiği sistemde avu
katlığın mümeyyiz vasfı âmme hizmetini ifası 
maksadiyle tesis edilmiş olmasıdır ki o da adale
tin tedviridir. Hükümetçe derpiş edilmiyen hakkı 
müdafaanın uzmanlara verilmesi yolundaki tek
lif 25 baromuzun teessür ve hayretini mucip ol
muştur. Baroların neşrettiği broşürde tebarüz 
ettirdikleri üzere bu kanun kabul edildiği takdir
de defterdarlıkta, merkezin şu veya bu müdür
lüklerinde bulunan memur ve vazifeliler işlerin
den ayrılarak ve ufak bir değişiklik yaparak 
işten faydalanacaklar, dostluk, amirlik, memur
luk münasebetlerine dayanarak vergi komisyon
larında ve maliye dairelerinde iş takibine başlı-
yacaklardır. Memlekette nüfuz ve otoriteye daya
narak iş yaptırıldığını sanan insanlardan bir kıs-
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mı da bunlara, bu gibi kimselere işlerini tevdi 
edeceklerdir. Böyle bu gibi memurluklarda bulu
nan memurların memuriyetlerini bıraktıkları tak
dirde eskiden intisap ettikleri dairelerde iş yap
mamak hususunda Yüksek Meclisiniz şimdiye 
kadar muhtelif kanunların müzakeresi sırasında 
büyük bir hassasiyet göstermiştir. 1339 numaralı 
Kanunda Millî Savunma kadrosuna mensup olan 
bir kimsenin Millî Savunmadan ayrıldıktan sonra 
Millî Savunma ile beş sene müddetle iş yapmak
tan menedilmiştir. Yine 2428 ve 3329 sayılı Ka
nunlarla Bayındırlık Bakanlığında bulunmuş bir 
memur Bakanlıktan infikâk ettikten sonra beş 
sene müddetle Bayındırlık Bakanlığiyle ilgili 
işlerde avukatlık yapamazlar. 

SAÎT KOKSAL (İsparta) — Avukatlıkta 
kaç senedir ? 

SALAMON ADATO (Devamla) — Maliye 
hukuk müşaviri arkadaşlarınız Maliyeden ayrıl
dıktan sonr.a bir sene müddetle Hazine ve İktisa
di Devlet Teşekkülleri aleyhine dâva deruhde 
etmekten memnudurlar. 

ESAT TEKELİ (Urfa) — Yeni tasarıda da 
var. 

SALAMON ADATO (Devamla) — Bu gibi 
memurlar, vazifeleri sırasında mükellefler hak
kında öğrendikleri sırları ve dosyaların muhtevi
yatını ifşa etmiyeceklerini kim temin edebilir ? 
(Kanun sesleri) Bu müessese kara ticareti, deniz 
ticareti, aile hakları, ayni haklar, vergi hüküm
leri ve saireye taallûk eden ihtilâfları savun
ma hususunda yalnız avukata bu vazife veril
miştir. Uzmanlara hakkı temsil verilecek olur
sa bir çarpma halinde kaptanlara taraflardan 
birini temsil salâhiyetini neden vermiyelim. Ti
caret Mektebinden mezun veyahut Ticaret 
Vekâletinde senelerce çalışmış olan bir eleman 
ticaret dâvalarını niçin mahkemede takip etme
sin. Bu mülâhaza tapu dairesinde ve evkaf da
iresinde çalışan arkadaşlar için de ileri sürüle
bilir. 

Arkadaşlar; uzmanlar meslekinin teşkili 
aleyhinde değilim. Demin arzettiğim gibi uz
manların bihakkın yapabilecekleri vazifeler 
mevcuttur. Fakat bir vatandaşın hakkını, hak
kı kazayı haiz bir teşekkül huzurunda müdafaa 
etmek hakkını uzmanlara verirseniz, büyük mü
zakereler neticesinde vücuda getirdiğiniz Avu
katlık Kanununa büyük bir darbe indirmiş ola
caksınız. 
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Bunun için verilen takririn kabulü muva

fıktır. Takrir kabul edilmediği takdirde nazara 
alınmak üzere bir takrir takdim ediyorum. Ver
gi uzmanlarına temsil hakkından gayriusulde 
gösterilen salâhiyetlerin verilmesi doğru olduğu 
kanatindeyim. 

MlTAT* ŞAKIR ALTAN (Konya) -^Muhte
rem arkadaşlar, bendenizin mâruzâtım, bu ko-
kömisyohda üye olarak bulunmuş olmaklığım 
dölayısiyle bu bahse taallûk eden muhalefetim 
noktalarına inhisar edecektir.; Bu suretle ve 
ıjplmkün olduğu kadar zamanınızı almamaya ve 
sizleri yormamaya dikkat ve itina göstereceğim; 

Hesap uzmanlığı meselesi, Gelir Vergisi Ko-
. misyonunda müzakere edildiği sırada bendeniz 
şahsi düşüncelerimi ve mütalâalarımı orada 
tafsilâtiyle arz ve izah etmiştim. Şimdi burada, 
yüksek huzurunuzda bu düşünce ve görüşleri
min ancak ana hatlarına kısaca temas etmek 
lüzum ve zaruretini hissediyorum. Komisyonda 
uzun' tartışmaları mucip olan bu bahisteki 
şahsi görüşlerimi hulâsa olunursa, şu noktalar 
üzerinde toplanır: . 

Vergi, bu'.du mücerrette mütalâa edilen kem-
mî bir konu değildir, mameleke taalluk eder. 
Mamelek ise, iktisadi faaliyet /ve hareketlerin, 
teşebbüslerin muhassalasıdır: Bu itibarla vergi
nin daha kaynağında iken, doğumunda, bünye
sinde hukuk vardır. 

Kaynağında hukuk olan bir esasın ve hâdi
senin takip ve müdafaasında da, takdir buyu
rursunuz, hukuk nosyonuna, hukuk terbiyesine 
malik olan unsurların evleviyetle vazife ve yet--
ki sahibi olması icabeder. 

Evet vergide" bir de hesap ve muhasebe 
keyfiyeti vardır. Yüksek malûmunuzdur ki, 
her hayati ve sosyal hâdisede muhtelif unsur
lar, o hadiseye vücut verirler ve bu unsurlar
dan hangisi galip İse o hâdisenin fârikî vasfı 
o suretle taayyün eder. Vergi de böyledir ve 
böyle sosyal bir hâdisedir, ve galip unsur olarak 
kendisinde hukuk vardır. 

Buradaki muhasebe ye hesap, malî olmak
tan ziyade ticari muhasebedir ve heyeti umumi-
yesi ile mütalâa edilirse hesap ve muhasebe işi, 
daha ziyade iktisadi teşebbüs ve faaliyetlerin 
neticesinde elde edilen kıymetlerin mameleke 
inikasını temin eyliyen bir amliyedir; ben bu 
sahada yetişmiş olan arkadaşların kıymetlerine 
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ye meslekî kültürlerine hürmetkarım, bugün ete 
bu hürmet ve takdirlerimi yüksek huzurunuzda 
izhar ve muhafaza eyliyorum. ^ • 

Ancak, mevzuatımızda kurulmuş bir müda- . 
faa sistemimiz vardır; ve onun koyduğu esas, ' 
müdafaada vahdettir ve bu vahdet esası içinde 
müdafaa uzvu olarak teşekkül etmiş, yerleşmiş 
biı" avukatlık- mesleki vardır. Bu meslek men-

* supları, her türlü malî, idari ihtilâflarda temsil 
yetkisini haizdirler. Buna böylece işaret ettik
ten sonra dünkü 'görüşlerimiz sırasında yapı
lan açıklamalardan da anlaşılmıştır ki, vergi 
idarenin tasarruflarmdandır; ve idari kazanın 
tetkik ye murakabesine tâbidir ve ayrıca mev
zuatımızda malî kaza diye bir müessese yok
tur. Şu halde Gelir Vergisinin bir mecelle teş
kil edeceği anlaşılan bütün mevzuatiyle girilen 
yolda hesap uzmanları ve vergi müşavirleri na
mı altında bir sınıf ihdasına lüzum ve zaruret 
varsa bu lüzum ve zaruretin icaplarına başka 
kanunlardan kısa müddet içinde istiane edilen 
hükümlerle değil, daha geniş bir tetkik ölçüsü 
içinde ileri bir görüş ve anlayışı belirtecek bir 
tarzda bu mesleki kurmaya yetecek geniş hü
kümleri hâvi bir kanuna uymak yoluna.gide
lim. Ve bu esaslı yola gitmek için bu faslı bu 

. kanundan ayıralım; Adalet Komisyonunun ih-
tilât etmesi, muhtemel hükümler üzerindeki mü
talâasını da alalım. Bu mütalâadan sonra ye
ni baştan bir meslek tasarısı hazırlıyarak He
yeti Umıımiyeye sunalım, merkezinde temerküz 
etmişti. 

Muhterem arkadaşlar; yüksek malûmları
dır ki, müzakere konumuz olan kanun, Usul Ka
nunudur. Yine yüksek malûmunuzdur ki, 
Usul kanunları, tatbikata taallûk eden kaide
leri, ihtilâfların hallinde riayet edilmesi ge
rekli esasları, tarafları mukayyet kılan hak ve 
vecibeleri, mükellefiyetleri ihtiva eden kanun
lardır. ^ 

Benim anlayışım böyledir. Şimdi böyle bir 
kanun içerisinde, tarafların hak ve menfaatle
rini müdafaa ve. temsil etmek yetkisi verilmek 
istenilen yepyeni bir meslekin, hem de bence 
bir kısım hükümleri çok ağır olmak üzere, •ku-

- ruluşuna ait hükümleri havi bir fasıl eklenmek 
suretiyle huzurunuza getirilmiştir. Bunu bu şe
kilde müzakereye esas almak bendenizçe asla 
doğru değildir ve kanun yapma ye bir meslek 
kurma teknik ve geleneklerine asla uymaz, 
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İstihdaf edilen maksat, . kanaatime göre, 

malî bir kazanın kurulması ise hâlen vergi ihti
lâfları idâri kazaca tetkik olunmakta bulunduğuna 
göre ve Yüksek Heyetinizde böyle bir kanaat 
tecelli eylediği takdirde dahi biraz önce arzey-
lediğim gibi mevcut müdafaa sistemimizle bu 

. sistemin hükümlerini bu bahiste karşılaştırmak 
ve incelemek en doğru bir anlayış olur. 'Bu 
anlayışla hareket edilince yeni meslekîn daya
nacağı mesnetleri şartları .tesbit eyliyen hü
kümleri esaslı bir şekilde tesbit ve tesis eyle
mek doğru, olur. Ve bu itibarla bunları ayrı bir 
kânunda toplamak maslahata daha uygun dü-

. şer kanaatindeyim. 
Esasen Maliye Bakanlığınca peyder pey 

Meclisinize sevkedilmekte olanlarla birlikte 
• yeni malî mevzuatımız bir mecelle teşkil ede

cek kadar geniş olacaktır. Bu kanunlar ve bun
lara mütaallik ayrıca teşkilât kanunları da ha-

' zırlanmakta bulunduğuna göre şimdiden usul 
kanunu içinde acele hükümler tesisinden çe
kinmek işin makulüdür. Nitekim kamu alacak
ları tasarısı Yüksek Meclisinize gelmiş bulun
maktadır. Bunlar da'gösteriyor ki; .vergi, he
nüz malî bir kaza çerçevesi içine girmemiştir. 
Bendenizce bu kazai sisteme lüzum görülürse 
bununla muvazi olarak vergi ihtilâflarını tet
kikle vazifeli komisyon ve mercilerde kendile
rine takip hakkı ve temsil yetkisi tanınması 
gereken bir meslekin doğması zarureti duyu-
luncaya kadar vergi işlerinde bilgi ve.ihtisası 
olan arkadaşlara Fransa 'daki Avoue ve îngil-
teredeki Solistlere muadil bir durumun şimdi
den tanınması münasip ve mümkün olur ve 
böylece bunların ilerde müstakil ve fakat tekâ
mül silsilesini katetmiş ayrı bir meslek halini 
alması kolaylaşır ki bu meslekin kendine mah
sus kanunu da bu suretle daha .ileri ve kâmil 
şeklini alır mütalâasmdayım. 

Şimdi usule ait bu kanun müzakere .edilirken 
"bu kanunun zımnında o usulün tatbikatı ile gö
revli bir. meslek ve zümreyi müstakillen ihdas 
etmenin pek acele, olacağına .kanaat ediyorum ve 
Yüksek'Meclisi bundan tahzir ediyorum. 

Hususile Komisyonda da bu bahis konuşulur, 
tartışmalar olurken bir arkadaşımız işaret etmiş
ti, Maliye Bakanı arkadaşım da'demin teyit. et-
mişti^' Hükümet tasarısının gerekçesinde hc-

» sap uzmanları ve vergi müşavirlerine temsil yet
kisi verilmemiştir. Sırf muhasebe ve hesap yö-
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nünden faydalı olacağı mülâhazası ile hüküm 
ftH.vkedilmiştir. Komisyonun bu tesisine doğru 
değil demeyeceğim ama temsil salâhiyetini ver
mek suretiyle teklif hükümlerini Hükümetin son 
düşüncesini almaksızın, tevsi etmiş, yeniden hü
küm koymuştur diyebilirim. Bu da taknin usul
leri bakımından bir mahzurdur, kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar; bir mesleki ihdas, bir 
tesisi, bir hükmü koyarken, ondan beklenilen 
faydaları karşılaştırarak koymak lâzımdır. Ben
deniz yüksek huzurunuzda samimiyetle arzedi-
yorum ki, Usul Kanunu ile bunu ihdas etmiye-
lim, ilerde çok mahzurlar doğacaktır. Ayrı 
bir meslek kanunu haline getirelim ve zaten yeni 
malî sisteme ait kavanin tamamlanmamıştır. Di
ğer biı mahzuru da tebarüz ettirmek isterim. 
Vergide pek yeni bir sistemi ihdas etmekte ol
duğumuz şu sırada halkın ruhunda, telâkkisin
de de bir kanun yaptılar, arkasından da bunun
la meşgul olacak bir sınıf ve bir zümre yarattı-

' 1ar. gibi bir zihniyeti doğurmamak fikir ve mü
talâasmdayım. Karar Yüksek Heyetindir. Ben
denizin de imzam bulunduğu takririn talebi dai
resinde Adalet Komisyonuna verilerek, memle
ketimizde mevcut müdafaa sisteminin vahdetini 
temin edecek cihetleri tesbit ve ihtilâf ihtimali 
olan noktaları bertaraf edecek bir şekildo ve et
raflıca incelenmelidir. 

Ondan sonra ayrı veya mevcut müdafaa sis
temimiz, içinde tekâmülünü almaya namzet bir 
meslek haline getirilme yollarının aranmasını da
ha uygun buluyorum ve bunun, bizi salim bir ne
ticeye götüreceği kanaatindeyim. 

Şimdi usule ait bu kanım müzakere edilir
ken bu kanun zımnında o usulün tatbikatiyle 
görevli bir meslek ve .zümreyi müstakillen ih
das etnıeniu pek-acele olacağına kanaat ediyo
rum. Ve Yüksek Meclisi bundan tahzir ediyo
rum. N 

Hususiyle komisyonda da bu bahis konuşu
lur, tartışmalar olurken bir arkadaşımız işaret 
etmişti, Maliye Bakanı arkadaşım da demin te
yit etmişti, Hükümet tasarısının gerekçesinde 
hesap uzmanları ve'Vergi müşavirlerine temsil 
yetkisi verilmemiştir. Sırf. muhasebe ve hesap 
yönünden .faydalı olacağı mülâhazasiyle hüküm 
sevkedilmiştir. Komisyonun bu tesisine doğru 
değil demiyeceğim ama temsil salâhiyetini ver
mek suretiyle teklif .hükümlerini Hükümetin 
son düşüncesini almaksızın tevsi etmiş, yeniden 
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hüküm koymuştur diyebilirim. Bu da takniıı 
usulleri bakımından bir mahzurdur kanaatinde
yim. -

Muhterem arkadaşlar; bir mesleki ihdas, bir 
tesisi, bir, hükmü- kbrken, ondan beklenilen fay
daları karşılaştırarak koymak lâzımdır. Bende
niz yüksek huzurunuzda:, samimiyetle arzediyo-
rum ki ; Usul Kanunu ile bunu ihdas etmiyelim, 
ilerde çok mahzurlar doğacaktır. Ayrı bir mes
lek kanunu haline getirelim ve zaten yeni malî 
sisteme ait kavanin tamamlanmamıştır, diğer 
bir mahzuru da tebarüz ettirmek isterim. Ver
gide pek yeni bir sistemi ihdas etmekte ol
duğumuz şu sırada halkın ruhunda, telâkkisin
de de, bir kanun yaptılar arkasından da bunun-, 
la meşgul olacak bir sınıf ve bir zümre yarattı
lar, gibi bir zihniyeti doğurmamak fikir ve mü-, 
talâasuıdayım. 

Karar yüksek heyetindir. Bendenizin de im
zam bulunduğu takririn talebi dairesinde iş 
adalet komisyonuna •verilerek" memleketimizde 
mevcut müdafaa sisteminin vahdetini temin 
edecek cihetleri tesbit ve ihtilât ihtimali olan 
noktaları bertaraf edecek bir şekilde ve etraf
lıca incelenmelidir. Ondan sonra ayrı veya m ev-* 
cut müdafaa sistemimiz içinde tekâmülünü al
maya namzet bir meslek haline getirilme yolla
rının aranmasını daha uygun buluyorum; ve 
bunun bizi salim bir neticeye götüreceği kana
atindeyim. 

BAŞKAN — İhsan Hâmit Tigrel' 
İHSAN HÂMİT TİGREL (Diyarbakır) 

— Muhterem arkadaşlar, sözüme başlamadan 
evvel Saym. Başkandan bir ricada bulunmama 
müsaadenizi rica ederim.. Benden evvel konuşan 
dört arkadaş tasarının aleyhinde mütalâalarını 
söylediyer. Bu müddet zarfında ekseriyet kaybo
lur gibi bir vaziyet hâsıl oldu. Saym Başkanın 

• müsaade etsinler, iki dakika zili çalsınlar, onları 
dinliyen arkadaşlar da bizi de dinlesinler. Ben le
hinde konuşacağım. 

Muhterem arkadaşlar, ben sözümün esasına 
geçmeden evvel dört beş sene evvel vâki. olan 
bir hâdiseyi kısaca arzedeceğim. Yüksek mektep
lerimizden birisinde profesör bulunan ve halen 
içimizde bulunan kıymetli bir arkadaşa beynel
milel bir vaziyete dair hukuki bir mütalâa sor
muşlar. O arkadaşın verdiği cevap : Mütalâamı 
lehte ini, aleyhte mi hazırlıyayım?. Merkezinde
dir.' Bu kadar geniş karihaya malik olan ve yal-
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nız kelimeleri, cümleleri değil, hâttâ fikirleri 
de arzu ettikleri kalıplara sokmak kudret ve sa
natın] gösteren hukukçular karşısında onlarla 
muaraza etmenin müşkülâtını müdrik olarak hu
zurunuza geldim. 

ESAD TEKELİ (Ürfa) — Bravo (bravo 
sesleri) • 

MİTHAT SAKİR ALTAN-(Konya) — Es
tağfurullah. .; I . ' 

İHSAN HÂMİT TİGREL (Devamla) — 
En küçük meselelerden en mühim dâvalara kadar 
hattâ memleketin hayati meselelerine taallûk 
eden -işlerde dahi noktai nazarlarını şu veya bu 
şekilde göstermek suretiyle karşı karşıya gelen 

. hukukçularımızı bu meselede... 
SEDAD PEK (Kocaeli) — Taarruz ediyor 

Reis P3ey. (Taarruz ediyor sesleri) Avukatlar 
Acem kılıcı değildir. 

BAŞKAN/ — Rica ederim sükûnetinizi muha
faza ediniz, hukukçu arkadaşlarımıza da .tariz 
ölmeyiniz. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Biz de ağzımızı 
.açarsak çok şeyler söyleriz. 

İHSAN HÂMİT TİGREL (Devamla) — 
Arkadaşlarım oturdukları yerden benim de söy-
liyeceklerim var diye sesleniyorlar, çok rica ede
rim, ben burada bunu şerefimle müdafaa ede
ceğim, söyliyecekleri varsa buraya çıkıp söyleşin
le r, benim alnım açıktır. 

Sayın Başkan, lütfen işaret ediniz, sözlerimi 
yanlış tevil etmesinler, fikrimi izah edeyim, te
lâşa mahal yoktur. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, arkadaşımızın ko
nuşmasına müsaade ediniz, siz de sükûnetle konu
şunuz, (Gürültüler) hatibin sözünü kesmeyiniz 
rica ederim. 

İHSAN HÂMİT TİGREL (Devamla) — Di
vanı riyasete mensup bir arkadaşımız bilhassa sü
kûnetle dinlemelidir. 

BAŞKAN — Efendim sözünüze devam ediniz 
hukukçulara da tariz etmeyiniz rica ederim. 

İHSAN HÂMİT TİGREL (Devamla) — 
Sizin keyfinize göre mi konuşacağım? Yoksa ben 
fikrimimi müdafaa edeceğim. 

BAŞKAN — Aksülamel tevlit edecek tarz
da konuşmanıza sebep yoktur. 

İHSAN HÂMİD TİGREL (Devamla) — 
Hatip, bütün arkadaşların haysiyet ve şerefine 
riayet etmek şartiyle istediği gibi konuşabilir. 
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Bâzı" arkadaşlar münf ail olmuş, buna kıymet 
yerilmez. Sayın Başkanı bu hususta da bitaraf 
olmaya davet ederim. 

BAŞKAN — Rica ederim sükûnetle devam 
buyurun. 

İHSAN HÂMÎD . TÎGREL (Devamla) — 
Adato arkadaşımız Maliye memurlarının sui
istimale" gideceğini söyledikleri zaman aksüla-
mel göstermiyen arkadaşlar niçin bundan 'mü
teessir oldular. Niçin biz Adato'nün "sözünü 
kesmeye kalkmadık? (Gürültüler) 

. BAŞKAN — Bu tarada devamda fayda ol
maz. 

• ÎHSAN HÂMÎD TÎGREL (Devamla) ' V 
Bu tarzda devamda fayda yardır. îzah edece
ğim, müsaade buyurun. -

Hukukçu arkadaşlarım; tesanüdünüzü teb
rik ederim takdir ederim. Ancak efkârı urau-
miyenin bu tesanüdü ne şekilde karşılıyaçağı-
nı bilmem. , 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Dâvalar 
böyle kazanılmaz, fikir söyliyerek kazanılır, 
lütfen mesele ile alâkalı şeyleri söyleyiniz de 
dinliydim. 

ÎHSAN HÂMÎD TÎGREL (Devamla) — 
Rica ederim, niçin Adato'nun sözlerini kesme
diniz.' 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Hakkın 
kimde olduğu kararla anlaşılır. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Hak, karar 
demek değildir. 

İHSAN HÂMÎD TÎGREL (Devamla) — 
Bu mukaddemeden sonra işin esasına geçiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, malî bir ıslahat yap
mak kararındayız. Vergilerimizde esaslı bir re 
form yolu açmak kararını vermiş bulunuyoruz. 
Biz bu kararı verirken, bu kararımızın, bu ıs
lahat kararımızın geniş halk kütleleri üzerinde 
tesir yapmış olan vergi mükellefiyetinin geniş 
bir. sahaya intişar ederek.bütün memleketi da
ha geniş bir surette alâkadar edecek bir vazi
yet ihdas edeceğini nazarı dikkatte tutmak su
retiyle tedbirlerimizi.' ona göre almak zarure-
tindeyiz. Biz bu kararımızı verince; birçok va
tandaşların yeni kanun mevzuu muvacehesin
de birtakım'müşküllerle karşılaşacağını kabul 
etmek lâzımdır. Adedi 7 - 8 bin arasında bulu
nan beyannameli mükelleflerin sayısının bu 

Gelir Vergisi tatbik edildikten sonra 5 - 6 mis
li artacağını ve birçok müşkül vaziyetlerle kar
şılaşacaklarını hesaba katmak lâzımdır. Şimdi 
bunların düşecekleri her hangi bir vaziyette 
kendilerine-yol; gösterecek teşkilâtı da derpiş 
etmemiz esas vazifemiz cümlesindendir. 

." îşte bu düşünce iledir ki, Hükümet, yap
mış olduğu kanun tasarısında vatandaşlara 
icabında yardım etmek maksadiyle bir uzman
lık ihdası lüzumunu ileriye sürmüştür. 

Geçici Komisyon bu ciheti tetkik etmiş ve 
neticede Hükümetin teklifini kâfi görmiyerek 
bâzı hak ve salâhiyetlerle bunları teçhiz etme
nin memlekette mükellef lehine bir hareket 
olarak kabul etmiştir. 

Konuşan - arkadaşlarımız bunu doğru olma
dığını, Avukatlık Kanununu nakzettiğini, • va

tandaşların, mükelleîlerin hukukuna tecavüz ma
hiyetinde olduğunu ileri sürdüler. Bendeniz 
bunun aksini iddia ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümetin teklif et
tiği tasarıda Uzmanların, veya uzman muavin
lerinin yapmakla mükellef oldukları yapmak 
salâhiyetini haiz oldukları noktaları tebarüz et
tirmek isterim, bunlar; 

Bilanço tanzimi, beyannameler tanzimi, def
terleri tetkik ve bunları ait oldukları makamlar 
nczdinclc takip ve nihayet komisyonlarda buna 
göre idari kazada, Devlet Şûrasında bunların 
takibi keyfiyetidir. Bütün bunları, bu mesele
leri bugün'dahi görmek' için resmen teşekkül 
etmiyen ve fakat gayri resmî olarak mükellef
lerin yardımına koştukları ve hesap uzmanları, 
maliye müşavirleri ile temin etmek yoluna gi
derken mükellef adedi şimdikinin 5 - G misline 
çıktığı takdirde avukatların bunu halletmesine 
imkân ve ihtimal yoktur. 

Arkadaşlar; ben; gerek iş hayatında ve 
gerekse kaza ve kaderle, bir müddet bulunduğum 
Vergiler Temyiz Komisyonu âzalığmda müşahade 
ettim ki, malî mevzuatımızı kavramak için bir 
avukatın, her hangi bir malî kanunun falan say
fasını veyahut o malî kanunu açıp okuması kâfi 
değildir. Bunun için esaslı ihtisas lâzımdır. 

Üzerinde uzun müddet çalışmak, malî mev
zuatın birbiriyle alâkasını kavramak lâzımdır. 
Yani kanunların depandans ve enterdepan-
danslarını takip etmekle mümkündür. 

Ben iş hayatında şahsan mâruz kaldığım, 
bir vergi mükellefiyeti işinde avukatların fik-
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rini almak istediği zaman hiçbir müsbit müta
lâaya tesadüf etmedim. Kendileri mazurdur
lar, bu mevzu ile hiç meşgul olmadılar. Bâzı 
arkadaşlarca itiraz edilen maliye müşavirleri
nin fikrini almak suretiyle müşkülümü hallet
mek imkanı hâsıl oldu. 

Şimdi bütün bu mülâhazatı indî olarak ka
bul etmek mümkündür. Nasıl ki ben bundan 
evvel mütalâalarını söyliyen arkadaşların mülâ
hazalarında bir mesnet bulamadım, bu mülâha
zalar müphem birtakım mülâhazatı hukukiyeden 
ibarettir. 

Bu işi bizden ileri gitmiş milletler sahasına 
tatbik edecek olursak görülür ki, sarahatle mü-
şahade edilir ki, böyle bir tesise lüzum vardır. 

Şimdi müsaade ederseniz bizden îleri birkaç 
memleketin mevzuatı hakkında kısaca mâru
zâtta bulunayım, mehaz göstermek suretiyle. 

Garp hukuku hakkında geniş bilgisi olmak 
lâzımgelen Salamon Adato arkadaşımızın pek 
iyi bilmesi lâzımgelirdi, ama bundan tegafül 
ettiler. Olabilir, çünkü mensup oldukları mes
lekin müdafaası kendisine düşmüştür, kendile
rini mazur görebilirim, fakat hakikat böyle de
ğildir. Hattâ baronun müşterek beyannamesin
de dünyanın hiçbir yerinde görülmiyen diye 
tâbir kullanmışlardır. 28 baro bir araya geliyor 
da dünyanın neresinde ne gibi yerlerde hesap 
uzmanları maliye müşavirleri vardır. Mevzuatları 
nedir diye tetkik etmiyorlar. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Maalesef ha
berleri yok. 

ÎHSAN HÂMÎT TİGREL (Devamla) — İn* 
dî bâzı mütalâalarla 'böyle bir şeyin; İhatalı, hat
tâ kendi tâbirleri ile tehlikelidir diye müessese
yi kurmamak cihetine gitmek ne dereceye ka
dar doğrudur, takdirinize bırakırım. 

Size muhtelif memleketlerden misaller vere
ceğim. Evvelâ îsviçreyi ele alıyorupı. Yüksek 
Heyetinizin malûmudur ki, İsviçre'de vergiler 
iki suretle alınır. Biri kantonal vergiler, diğeri 
de federal vergilerdir. Hesap mütehassısları, 
maliye müşavirleri, gerek federal vergileri ge
rek kantonal vergileri, en yüksek mercie kadar 
talkip etmek hak ve salâhiyetini halidirler. Şim
di size kanunu, hattâ maddesini de örzedeceğjm. 
Tıpkı burada bizde bu sefer olduğju gibi, bâzı 
avukatların gayretleri ile teşebbüsleriyle İsviç
re'de 1943 tarihinde tesis edilmiş olan (Profes-
siyon jüridjk) kanunu ile bu hak münhasıran 

avukatlara tanınmış bulunuyordu. Fakat yapı
lan bir referandum netiöesinde millet böyle bir 
kanunu kahul etmemiştir. 

EKREM ORAN (îzmir) — Hangi kanun? 
İHSAN HÂMÎT TÎGREL (Devamla) — İs

viçre federal kabul etmemiştir. Ve o zaman ya
pılmış olan Loi General Sür Contrîbütion publi-
que; umumi mükellefiyet kanunu.. 

MİTAT SAKİR ALTAN (Konya) — Hangi 
tarih? 

İHSAN HÂMİT TİGREL (Devamla) — 
1944 tarihindeki, kanunun 348 nci maddesinin 
ikinci fıkrasında ve 358 nci maddenin üçüncü 
fıkrasında bütün bu salâhiyetler yani temsil sa
lâhiyetleri müşavirlere, malî uzmanlara veril
miştir. 

İsviçre'de mükelleflerin hukukunu müdafaa 
etmek için o kadar muhtelif teşekküller vücu
da gelmiştir ki, bunların adedi 18. e balağa ol
muştur. Size bir kısmını müsaadenizle arzede-
yim. Bunların her birinin salâhiyetleri ayrı ayrı 
gösterilmiştir; şef kontalik, eksper kontalik. • 

Eksper kommersial.... Fafan derler. Bunun 
haricinde Sosyete Fiducier diye şirketler dahi 
teessüs etmiştir. Sırf vergi mükelleflerinin Dev
letle olan müma'Sebetlerinde mükellefin hakkı 
zayi olmasın endişesiyle. Şahsi ve ferdî hakka 
dünyanın her yerinden ziyade riayet edilen İs
viçre'yi niçin misal olarak almıyoruz? 

Hattâ müsaadenizle kısa bir rakam da arze-
deyim, rakamların belâgati malûmdur. 

1906 senesinde yedi kişiden ibaret olan bu şir
ketlerde çalışanların adedi, bugün 180 e baliğ 
olmuştur. Bu da avukatların bu gibi işleri ta
kipte kâfi malûmatla mücehhez olmamaların
dan ileri gelmiştir. Şimdi size, İsviçre'den misal 
getirdim, müsaadenizle diğer Devletlerden de 
bahsedeyim: Almanya; muhterem arkadaşlar, 
bilirsiniz ki, vergi hukukunun en mütekâmil ol
duğu bir memlekettir. 

İçtimai nizamın en çok tekâmül ettiği bir 
memlekette? herşeyin Devlet için olduğu ifade 
edilmiş olmasına rağmen, fertlerin Devletle 
olan vergi münasebetlerinde hakiarmı müdafaa 
etmek için bâzı müesseseler vücuda getirilmiş
tir. Bunar Herfeld denilen müşavirlerle, 
sttiyörbertil denilen müşavir yardımcıları un
vanını almaktadır. Bunlar 1943 senesinde Vergi 
Uzmanları Salâhiyetleri Kanunu ile tesbit edil
miş bulunmaktadır. 
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Şimdi de Amerika'ya geçiyorum. Sizleri sı

kıyorum, fakat faydalı olur diye arzediyorum. 
(Devam sesleri). 

Notumu arzedeyim. (Birleşik Devletlerde 
hakiki şahıslar, bizzat hükmî şahıslar müdürle
ri vasıtasiyle malî kaza mercilerinde ve idare 
nezdinde haklarını kendilerini avukatlardan 
başka agent tâbir edilen vekiller marifetiy
le dahi temsil ettirebilirler. 

Demin bir şey arzetmeyi unuttum. Hattâ 
fazla olarak Almanya'da avukatlar vergi işleri
ni takip edebilmek için imtihana tâbi tutul
maktadırlar. Nazarı dikkatinizi celbederim. 
Belçika'da da bâzı salâhiyetler verilmiştir. 
Bunları uzun boylu izah etmekle vaktinizi za
yi etmiyeyim. Tekrar temas edeceğim, baro 
heyetleri birtakım mütalâatta bulunurken hiç 
olmazsa bunları tetkik etmek zahmetine kat
lanmış olsalardı belki beni de ikna etmek im
kânını bulurlardı. Bir hakkı müdafaa, kelime 
oyunları ile olmaz, bilgi ile olur, hakka temas 
etmekle olur, memleketin menfaatini müdafaa 
ile olur. 

EŞRER DİZDAR (Giresun) — Bugünkü 
maç fena değil." 

ÎHSAN HÂMİT TİGREL (Devamla) — Ar
kadaşlar, ben size ileri memleketler teşkilâtın
dan misaller getirerek hattâ bu mesele mevzuu-
bahis olurken aramızda hususi olarak mehaz 
gösterin dediler, mehazlar da göstermek sure
tiyle huzurunuzda arzetmiş oluyorum. Binaen
aleyh, arkadaşlarımızın hissiyatının tesiri al
tında vergi uzmanlarına lüzum yoktur, bunu 
avukatlar pekâlâ takip eder. neticesine varır
sak arkadaşlar, bir çıkmaza girmiş oluruz. Bin
lerce mükellefi mütemadiyen Devlet kapısında 
müşkül mevkilerde kalmasına sebebiyet vermiş 
oluruz. Bâzı arkadaşlar da, eğer buna lüzum 
varsa diye konuştular, arkadaşlar ben lüzum 
olduğunu uzun boylu izah ettim. Yalnız şah
si kanaatimi izhar ederek değil, eğer böyle ol
saydı, derdiniz ki, bu senin kanaatine hürmet 
ederiz ama, bu indî bir mütalâdır ve kanaatin 
de yerinde değildir, derdiniz. Ben size ileri 
memleketlerden misaller verdim ve bunun za
rureti ve lüzumu üzerinde durdum. 

Şimdi bu kanun içerisinde teşkilâtı da müta
lâa edelim mi, yoksa ayrı bir kanunla mı gel
sin meselesini mevzuubahis ettiler. Arkadaşlar, 
ben misallerini getirdim. Belçika ve İsviçre'de 
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bu hususlar esas vergi çerçevesi dâhilinde 
mütalâa edilmiş bulunmaktadır. Diğer Devlet-
lerdeki mevzuatı tetkik etmek fırsatını bula
madım. 

Bize gelince; vergilerde ihbarnamelerin teb
liğine ve itiraz ve temyiz usullerine dair olan 
3692 sayılı Kanun Usul Kanunu olduğu halde 35 
nci maddesi teşkilâta yer vermiş bulunmakta
dır. Binaenaleyh biz bir bid'at tesis etmiş bu
lunmuyoruz. Mevcut kanunlarımızda esasen bu 
hüküm yaşamaktadır. 

Tekrar ediyorum, hukukçu muarız arkadaş
larımın nazarı dikkatine arzediyorum, bu bir 
bid'at teşkil etmiyor. 3692 sayılı vergilerde 
ihbarnamenin tebliğine ve itiraz ve temyiz usul
lerine dair olan kanun hem usulü ihtiva et
mekte, hem de teşkilâtı içine almaktadır. Bu 
Usul Kanununu da pekâlâ böyle bir teşkilât 
çerçevesine dâhil olabilir. 

Sonra arkadaşlar, bu kanunun Avukatlık 
Kanununun 23 ncü maddesine muhalif olduğu
na gelince: Hiçbir kanunun Anayasaya muha
lefeti kabul edilmez. Amenna; ama hiçbir ka
nun Avukatlık Kanununa mugayir olamaz diye 
böyle bir prensip yoktur. Biz bunu kabul ettiği
miz zaman Avukatlık Kanununun o maddesi 
değiştirilir, tevsi ve tadil edilir. 

Hulâsa arkadaşlarım, bu uzmanlık teşkili 
keyfiyetini bertaraf ettiğiniz ve hattâ geri bı
raktığınız takdirde mükellefler büyük müş
küllerle karşılaşacaklarına zerre kadar şüphe et
meyiniz. 

Ben demin de arzettim; gerek iş hayatımda 
ve gerek bulunmuş olduğum Temyiz Komisyonu 
üyeliği vazifesinde buna yakînen vâkıf olmuş 
bulunuyorum. 

Arkadaşlar, 148 imzalı bir takrir verdi
ler. Çok güzel. Takriri veren ve imza top-
lıyan arkadaşlar şüphesiz ki, arkadaşların 
hatırşinaslığmdan lütufkârlığından ve ne
zaketlerinden istifade edilmiştir. Fakat 
ben çok arzu ederdim ki, hukukçu arkadaşları
mız böyle koridorlarda imza toplamak suretiyle 
değil, bu kürsüden fikirlerini müdafaa etmek 
suretiyle tezlerini m ü d a f i e-miş olmalıydılar. 
(Bravo sesleri, a lkış ıu) 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş
lar, enine, boyuna bütün incelikleriyle düşünül
mesi ve geçmiş ile bugünü ve yarmm gelişine 
göre yapılacak müessesenin durumunu tesbit et-
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mek veya lüzum olup olmadığı hususunu ele al
mak lâzımgelir. 

(Ali Rıza Türel (Konya) ve Mitat Şakir Al-
tan (Konya) bir kâğıt imza ettirirken). 

Dr. SAÎM ALI DİLEMRE (Rize) — Olma* 
birader, baksana neler söylüyor. 

BAŞKAN — Rica ederim üstat. 
Dr. SAİM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — tnsaıı 

kendisini tutamıyor, kusura bakmayın. 
HULUSİ ORAL (Devamla) — Gİelen vergi 

esaslarını tatbik edecek olan usul, arkadaşları
mın da söylediği gibi, kanunlar üç veçhe üzerin
de hüküm koyarlar : 

1. Hak = "Esas kanunlar, 
2. Hakkı istihsal = Usul kanunları, 
3. istihsal edenler = Teşkilât kanunları. 

esas olan verginin tahakkuk ve tahsili, verginin 
mükelleften alınması, (önden gürültüler). 

BAŞKAN — (Dr. Saim Ali Dilenire'ye hita
ben) Sayın doktor, üstat hatip arkadaşımızın 
sözü işitilmiyor, çok rica ederim. 

HULÛSÎ ORAL (Devamla) — Pek yakında 
olduğu için işittiremiyorum, sesleri tabiî tesir 
ediyor, kendilerinden rica ediyorum. 

SAÎM ALI DlLEMRE (Rize) — Kusur dili
yorum. (Gülüşmeler, özür diliyor sesleri) 

BAŞKAN — Buyurun devam edin. 
HULÛS! ORAL (Devamla) Esas vegileri ta

hakkuk ettirecek olan usuldeki maddeler belli
dir. Kim bu işleri tahkik, kim tetkik, kim ihtilâf
larını halledecek? iş ; teşkilâta düşüyor. Bilirsi
niz ki adliyede de bir esas vardır, o da ceza, 
hukuk, ticaret şu veya bu gibi kanunlar, bir de 
bu hükümlerin gerek şahsi gerek âmme intizamı 
noktasında tahakkuku için usul, bir de teşkilâtı 
mahakim namiyle adlî teşkilât kanunu vardır. 
Usul, hakka vusul yolunu gösterir. Hak esası ka
nunlarla tedvin edilir. Bunu da ancak, salâhiyet 
verilen teşkilât yapar. 

Burada, şimdi henüz esasına girmediğimiz. 
üzerinde durduğumuz müessese hangi müessese
dir ? Usulle birçok yollarda gösterilen yollan 
tatbik edecek, malî teşkilâtı memurlar veya malî 
kaza usulünün adlî ve malî teşkilât usulü bunu 
takip edecek olan elamanlar, yani bu sınıf, eğer 
kabul edilirse, heyeti hukukiyesi bir: âmme mües
sesesi midir? . 

Ben sayın 'Komisyondan ve bunu müdafaa 
eden arkadaşlarımdan soruyorum, bu müessese 
bize birçok basılmış yazılar geldi, bir cemiyet 

5.1949 Ö : İ 
J midir, kabul ettiğiniz bir müessesei hukukiye, 

âmme müessesesi midir ? Bunun içinde bunu be
lirten bir kayıt yoktur. 

Avukatlık kanunu usul kanununa girmiş de
ğildir, çünkü başlıbaşına bir teşkilât kanunudur, 
Teşkilâtı mahakim kanunu başlıbaşına bir hüküm 
ifade eder, bir âmme müessesesidir. O müesse
se içerisindeki intizam, inzibat ve staja ait kai
deler o kanunda mukayyettir. Eğer böyle bir 
sınıf ihdasına gidilecekse onun da böyle başlı
başına bir teşkilât kanunu olmaması mı lâzııu-
drr? Fakat biz Gümrükler Kanununu yaparken 
adlî bir kanunun içerisine sokar gibi doğru
dan doğruya bir teşkilât kanunu, yol gösteren 
bir Usul Kanunu içinde hüviyeti hukukiye ve
rerek, fakat hakiki mahiyetini göstermiyerek,-
Avukatlık Kanununa mütenazır vergi avukatlı
ğı ihdas ediyoruz. 

Bugünkü ihtiyaç, durum böyle bir avukatlık 
teşkilâtına ihtiyaç gösteriyor mu? Bunun üze
rinde durulmuyor. Usul Kanununa..teşkilât ka
nunu girmez. Yüksek Meclisin kabul ettiği ka
nunlar elimizdedir. 

Askerî Teşkilât Kanunu Askerî Usul ka
nunları, Askerî Talim Terbiye Kamunu ayrı ay
rıdır. Siz ancak bu hüviyetle bu camiaya gire
bilirsiniz diye Devlet akit yapıyor. Şu hataları 
yaparsanız şu cezalar vardır diyor. Maliye Ba
kanlığı ana vergi kanunu yapıyor, aynı zaman
da maliye teşkilâtını da yapmış. Nitekim buna 
demin cevap veren Maliye Bakanı, Hükümet 
noktai nazarını tasarıda söylemiştir demiştir. 
Orada buna bir hukuki, hüviyet verilmemekte, 
mükellefin defatirini bilançosunu tanzim eder, 
rey verir gibi iki üç kayıt vardır. Binaenaleyh 
Hükümet de bunun üzerinde durmuş, ve bıınun 
mevcut kanunlar karşısında buraya giremiyeee-
ğini kabul etmiştir. Fakat komisyona geldiği 
vakit, ileri atılanlardan birisi de bendenizdim, 
nasılsa bu meseleyi ele aldılar, şüphesiz arka
daşların reylerine ve kanaatlerine hürmet et
mek lâzımdır. Fakat bir teklif yapılmadan, ko
misyonda hüviyeti hukukiyesini tamamiylc de
ğiştirerek yepyeni bir tesisi hukukiye kurdular. 
Ne Hükümetin teklifi vardır, ne de Milletvekil
lerinin B. M. Meclisi Başkanlığından gelen bir 
teklifi vardır. Komisyonun bir kanun teklifi
ne hakkı var mıdır? Bu, tamamiyle teklif siz bir 
geliştir, komisyon kendi kendine ve tamamiyle 

1 başka bir hukuki görüşle buraya bu kanunu 
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teklif etmiştir. Esasen usul cephesinden bunun 
geri verilmesi veyahut da verilen önerge veçhi
le hakiki hüviyetini tesbit ve tetkik edici, Ana
yasaya muhalif olup olmadığı, çünki hâkimler 
kanununa mütenazır olarak avukatlığa âmme 
müessesesi mahiyetini vermişti, yargı salâhiye
ti cîolayısiyle vermiş bulunduğu bu mahiyetle 
tezat teşkil edip etmiyeceğini Anayasa cephe
sinden, mevcut ınüdevvenatımıza göre kanun
larımızla tearuz edip etmediğini hukuki cephe
den, Usul Kanununa girip girmiyeceğini kanun 
tekniği noktasından incelemek icap eder. Hu
kuki müesseseler lâzımgelir ki bu hukuki veci
belere riayet edilmeden buraya gelmiş olmasın. 

Bendeniz diğer kısımlarda olan teferruata 
girmek istemiyorum. Çünki henüz esasa girmiş 
mahiyette değiliz. Yalnız şunu arzedeyim: 

Arkadaşlar, Hükümet teklifinde, Usulde mü
kellefe müzaheret etsin diye gayet kısa hüküm ek
lenmiştir. O da beş maddenin içerisinde. «Vergi 
işlerinde yardım etmek üzere vergi uzmanlığı te
sis olunmuştur» denmiştir. Bu yalnız şimdi Sayın 
Tigrel arkadaşımızın dediği gibi beyannameli mü
kellefin 7 binden 40 bine kadar çıkmak ihtimali 
vardır. Bu mükelleflere yeni kanun karşısında 
yard im kastiyle ve faydalı olsun kastiyle idi. Maa-
haza, dün Temyiz Komisyonu meselesinde de ar-
zetmiş olduğum gibi arkadaşlarım, hiçbir zaman, 
vatandaş bu kanunu anlamamış olmıyacaktır. 
Çünkü 7 bin esnaf ve tüccar zümreleri içerisinde 
herkes kendisine ait hükümleri pek çabuk anla
yıp kavrıyacaktır. Netekim komisyona yüzlerce 
.şöyle hareket edilsin diye yazılar gelmiş ve veril
miş ve dosyalar tanzim edilmiştir. Bunu anlıya-
mıyanlar yani şahıslar herhalde böyle yazılar yaz
mazlar. Bunu çok iyi olarak anlıyan ve tertip 
edenler yazmışlardır. 

Dahası var. Bunlar o kadar güzel bir kanunla 
karşı karşıyadır ki, Usul Kanuniyle beyanna
me iki safhanın içerisinde teker teker her mükel
lef ne yazacağını ne yapacağını açık göstermiş
tir. Alındığı zaman okur yazar bir vatandaş dahi 
oradaki ödevini görmektedir. Adeta talimatname
ye herkesin anlıyacağı şekilde açık bir tablu ha
lindedir. Binaenaleyh neye yardım edeceğiz?. Ka
bul ettim, yardımın büyük, en mühim bir noktayı 
arzedeceğim. Yeni gelen maddede uzmanlar ve 
yardımcılarına öyle salâhiyet verilmiş ki, burada 
kastım her hangi bir ileri gidişi ifadeden ziyade 
hukukla kabili telif olmıyan bir vaka ile karşı 
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I karşıya olduğumuzu da göstermek lâzımgeldi. 

Rey vermek, kayıtlarını ve muamelelerini incele
me, rapor verme, bilanço, hesap hülâsasını çı
karma, vergi beyannamelerini tanzim eyleme ve 
bunların doğruluğunu tasdik etme. Ondan sonra 
da: Kaza mercilerinde bitaraf bir avukat gibi bir 
âmme mümessili gibi gidip müdafaa etme. Rica 
ederim defterinden, blânçosundan faturasına ka
dar hepsini tanzim eder sanki alâkalının mümes
sili veya müstahdemi imiş gibi ondan sonra da 
müdafaaya geçer. Burada aslolan bitarafane mü
dafaa nerede kaldı?. Yoksa kendi eserlerini mi 
müdafaaya gidecekler?. Müdafaasında şu veya bu 
ekiide bulunacak, yoksa kendi eserlerini mi mü
dafaa edecektir, böyle bir müessesei hukukiye te
sisine lüzum var mı?. 

Bunun için arkadaşlar verilen önergede 
zikredildiği gibi bunun her cepheden tetkiki, ha
kikaten bir âmme müessesesi veya hususi bir 
teşekkül halinde, mevcut kanunlarla kabili telif 
olacak bir şekilde tetkiki lâzımdır. Bundan son
ra buna gelip üzerinde durulması icabeder. 

Ben îhsan Tigrel arkadaşımızın heyecanlı 
sözleri üzerinde duracak değilim. Yalnız söz
lerinden bir mühim, noktayı not ettim. Hukukçu
lar bundan anlamaz dediler, bunlar takip eden 
her hukukçunun anlayıp anlamadığını bilmiyo
rum ama benim zamanımda Ayni Zade Hasan 
Tahsin'in Maliye kitabı okutulmuştu. Kendi
leri de hukuk okumuşlardır. Muhakkak olan 
bir şey varsa 700 e yakın meslek ve sanatın * 
avukat mütehassısı değildir. O yardımeılariyle, 
bilirkişileriyle işi teşhis ederek nihayet 
kanaati hukukiye ve vicdaniyesini izhar eder. 
Netekim Avukatlık Kanununun 22 nci maddesi 
de avukatı tarif ederken - ki vergi uzmanı ta
rif edilmemiştir - avukatların gayesi: Hukuki 
bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine tahsis, 
ihtilâfların hak ve adalet dairesinde halline ta
vassut, umumiyetle resmî mercilerde kanunun 
tam tatbikma yardım etmektir, diye avukatın 
gayesini ve salâhiyetini tâyin etmiştir. Bu ka
nunda ise böyle bir tarif yoktur. Yani uzmanın 
tavsifi, uzmanın hareket tarzı ve şekli hakkın
da bir düstur burada çıkmamıştır. Çünkü Usul 
Kanununu tetkika memur olan komisyon bu 
müessesei hukukiyenin, ki yeni. kuulmuştur, 
mahiyeti üzerinde daha fazla duramazdı. O, ih
tisas komisyonuna ait bir deva idi. Onun için 

I bu şekilde tâyin ve tarifinin gayesi tamamiyle 
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buutsuz olarak huzurunuza gelmiştir. Biz de- J 
iniyoruz ki, bu müessese kurulmasın. Fakat 
muhtacı tetkiktir, Gelir Vergisi Komisyonu de
ğil, Adalet Komisyonunun Anayasaya olan de-
reeei tetabukunu anlamak için tetkikat yap
ması ieabeder. 

Sayın arkadaşım îhsan Hâmid Tiğrel teşki
lâtın Usul Kanunundan ayrılması lâzımgelmez 
buyurdular. Fakat Almanya'da vergi uzman
ları kanunu vardır, dediler; eğer yanlış anla-
madımsa. Binaenaleyh demek ki, bir vergi uz
manları kanununa ihtiyaç vardır, isviçre'de 
her şeyde olduğu gibi bölge bölge kantonlarda, 
hukuki ve malî kaideleri ayrı olan yerler böyle 
malî müşavirler, veya malî teşkilâta malik ola
bilir. Fakat avukatların barolarının hepsinin 
toplanıp da malî mevzuatı tetkik etmeden bro
şür neşretmelerine çatmalarını ben arkadaşımın ı 
olgun ve bilgin olan kıymetinden beklemezdim. 
Çatmamalıdır, çatmamalıyız. Hakkı almalıyız. 
ve bunu almak için de uzun münakaşalar etmeli
yiz. Yoksa bir kanun çerçevesi içerisinde yeni bir 
şey çıkarır gibi orta yere natamam ve kanun 
tekniğine uymıyan bir müessese çıkarmak doğ
ru değildir. Biz yine söylüyoruz; tetkik edil
mesin demedik. Fakat Yüksek Meclisin kabul 
ettiği prensip ve sistemler üzerinde sadakatle 
ve ona uygun olarak, ki aykırı değildir bizim 
teklifimiz, bu mevzuun tetkiki için yeni bir 
kanun mevzuu olarak alâkalı komisyona ver
mekte bir mahzur değil ancak fayda mülâhaza 
edilir. Bir buçuk sene sonra meriyete geçecek 
olan Gelir Vergisi Kanunu ve usule taallûk 
eden kısmin bugün istical ile yeni bir müessese 
ile beraber çıkması noksan değil, fazlalığı önli-
yeceğine emin bulunuyoruz: Temenni ederiz ki, 
o komisyona gider ve sayın üstat ihsan Hâmid 
Tigrel ve bu mevzu üzerinde konuşanlar ve ma
liyecilerimiz ve bu işler üzerinde ve bu alanda 
birçok hizmetleri mesbuk olmuş ve olacak, değer 
biçilmez arkadaşlarımızdan da istifade ederiz, 
daha olgun bir kanunla Yüksek Kamutaya ge
liriz ve hep beraber memlekete daha faydalı 
kanun yaparız. Binaenaleyh çok rica ederim, 
usulde kanun yeri yoktur, önergemizin kabu
lünü rica ederim. 

BAŞKAN — iki tane yeterlik önergesi var
dır. (Hayır, hayır sesleri). 

Müsaade buyurun, rica ederim arkadaşlar. 
Şimdiye kadar madde aleyhinde beş arka- | 
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daş ye bir arkadaş da lehte konuştu* 
ğu için lehde konuşacak bir arkadaşa daha söz 
verdikten sonra yeterlik önergesini okutacağım. 

SAlT ODYAK (izmir) — Efendim; müsaade 
buyurun, verilen önerge üzerine düşüncelerimi 
arzetme imkânını bahşetmenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim; henüz yeterlik öner
gesini okutmıyorum, ancak haber veriyorum. 
Buyurun Şahin Lâçin. 

ŞAHlN LÂÇİN (Afyon Kaı-ahisar) — Ben, 
3 erimi Oğuz arkadaşıma terkediyorum. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Muhterem ar* 
kadaşlar; bugün üzerinde durduğumuz mevza, 
cidden, memleketin iş hayatında geniş mâna-
siyle ekonomik hayatında yeni bir hatvenin, ye
ni bir şekle girişini veyahut girme gayretini gös
teren bir mevzudur. Yüksek Heyetiniz bu hu
susta ne kadar iki taraflı tenevvür ederse, yal
nız bugün için değil, Yüksek Meclisin her ikti
sadi mevzuda bundan sonra da alacağı her ka
rarda daima istifade edeceği noktaların bahis 
mevzuu olacağına bendeniz kani bulunuyo
rum. 

Bu itibarla yüksek müsaadenizle işi yalnız 
bu mesleğin dar çerçevesi, içinde değil, biraz 
bizi bu yola icbar eden sebeplere, dünyayı ic
bar eden sebeplere ve bu yola gidişin hakiki mu
cip sebeplerine kısaca temas edeceğim. 

Arkadaşlar; maruzatımın siklet merkezi eko
nomik sahaya taallûk itibariyle bunu, bir züm-
ıesi olan maliye branşına, iş hayatına daima 
teşmil etmek istiyorum. Yani bu sözlerim bıı 
çerçevenin içinde kalacaktır. 

Bir memlekette Devlet masraflarım şu bizim 
eski bildiğimiz mânada karinece dayanan, kıs
men şu şekilde yürütülen vergi sistemlerinden 
çıkarıp milletin hep beraber Millî geliri esas 
alınarak ondan Devlete pay ayıran bir Gelir 
Vergisi sistemine gidilince bunu yürütmek ve 
bunda muvaffak olmak istenince mutlaka ve 
mutlaka bunun lâzımı gayrimııfarikı olan esas
ların da gelmesi zaruridir. 

Size bizim için yabancı olan bâzı mefhumlar
dan bahsedeyim; bâzı memleketlerde iktisat mü
hendisliği vardır, ben de işittiğim zaman hayret 
ettim. Ne münasebet dedim, iktisat, ve mü
hendis. içtimai ilimle müspet ilim birleştirilmiş. 
Bu bir fantazi şeklinde mi ele alınmış. Hayır ce
miyet bünyesinin tekâmülü île bir yandan nev
ama taksimi servet denilen maliyet fiyatlarının 
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tesbiti dolayısiyle satış fiyatlarının tesbitine 
sâri olan bir nizam öbür yandan da hesaba da
yanan bir nizamın zarureti belirmiş ve içtimai 
nizamları göz önünde bulundurması lâzmıgelen 
bir temayülün karşısında iktisat mühendislerine 
lüzum görülmüştür.- Bizde de belki 50 sene son
ra buna lüzum görülecektir, bunlar dört sene 
mühendislikle beraber hesap, hesabın her türlü
sünü okurlar. Son iki sene de mesleke taallûk 
eden bilgiler inzimam ettirilir ve iş hayatında ona 
tanınan vazife, vecibe ve mesuliyetleri vardır. 

Eğer biz düne kadar cemiyet bünyesinde 
böyle bir mesleke ihtiyaç his ettirmemişsek bu 
bizim iktisadi hayatımızın gelişmesinin icapla-
riyle lüzum görülmemesinden ileri gelmiş ola
bilir. Halbuki Hükümet yeni bir iddia ile mey
dana çıkıyor. Gelir Vergisini tatbik edeceğim, 
millî geliri esas alacağım, ondan paylar ayırıp 
Devleti idare edeceğim diyor. 

Diğer taraftan çıkıyoruz, diyoruz ki biz 
memlekette teklif esaslarını şu, şu, şu, şekilde 
tesbit edeceğiz, o şekilde tesbit edeceğiz ki 
onun üzerinde cemiyet günün birinde yüzde 
şu kadar zammı kabul ederek satış fiyatlarını 
tanzim edecektir. Yani düne nazaran hukuki 
görüşle ihtiyaç olmıyan genri bir meslek mem
leketin iş sahasındaki tekâmüllerin, Devletin 
icbar ettiği şu esasları kabul ve tatbik etmek 
zorunda kalan bir muhitte, hesap uzmanlığının 
gerektirdiği vazifeleri taşıyan insanların yetiş
mesi mecburidir. Eğer sayın arkadaşlarım, bu
güne kadar bu mesleğe el atılmamışsa bunun 
sebebini bizim dünya gidişine, görüşüne vergi 
uzmanlığında iş hayatında tatbik etmek iste
diğimiz bâzı yeni esasların yeni görüşlerle ele 
alınmamış olmasında aramak lâzımdır. 

Sayın hukukçu arkadaşlarımdan ben de 
bizzat rica ediyorum; eğer bunlar noksan ise, 
eğer bu ihtiyacı onlar hissetmiyorlarsa rica 
ediyorum, dünyanın iş hayatının icaplarını gö
ze alarak değil, bugün bizzat hepimizin bera
berce değiştirdiği iktisadi anlamın, ondan his
se alınması lâzımgelen esasları ve kâr mevzu
unda yeni bir görüş mevzuu olduğunu kabul 
ederek bu görüşlerde kendi mevzularında ye-
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ni ilâveler yapsınlar. 

Arkadaşlarım, ben bu bahiste hulasaten 
arzetmek istiyorum ki ; Gelir Vergisi hesap uz
manlığı güdümlü bir cemiyette, güdümlü bir 
iktisadi rejimde muhakkak ve muhakkak, mem
lekette yerleşmesi lâzımgelen esaslardandır. 
Siz Hükümet olarak kendi masraflarınızı kar
şılamak için millî geliri esas olarak alır, vergi 
esasına irca ederseniz, siz bu memlekette ikti
sadi nizamı kurmak için vatandaşların birbir
lerini istismar etmemelerini ve fiyat esasını 
kabul ederseniz bir murabaha ile mücadele ka
bul ederseniz bunun ilk icapları işte bu mesle
ğin doğmasiyle ,hakiki değerlendirme esasları
nın tesbit eden ve bunlarla uğraşan bir mües
seseye ve bunun sahiplerine, yetişmiş insanla
ra muhtaçsınız. Bunlar olmadıkça bunun aslı
na taallûk eden bir yola gitmek abes olur. 
Herkesin kendi kazancını elde edebilmesi için, 
nizamlanma yoluna giden bir cemiyette hesap 
uzmanlığı ve fonksiyonları, vergi ile ilgilensin, 
ilgilenmesin, muhakkak esas alınması lâzımge-
lir. Aksi halde arkadaşlarımız, henüz erken
dir, daha vakit vardır dedikleri zaman karşı
mıza şu sual çıkar onu da halletmeleri lâzım
dır : O halde Gelir Vergisinin de tatbikinin za
manı değildir. Bir şeyin aslının zamanı olur 
da onun ayrılmaz vasfı mümeyyizi sonraya 
bırakılabilir mi? Bırakılamaz. 

Arkadaşlar, mevzuumuz devletle fert ara
sında vergi münasebetiyle tahaddüs eden ih-
lâflara taallûk ediyor. Bir tarafta idarî kaza 
mercileri, diğer tarafta,mükellef karşımıza di
kiliyor. Burada aslolan devletin görüşü ile mü
kellefin görüşü arasındaki esas anlayış farkla
rını tesbit etmektir, iş hayatına bakıyorum, bu 
ihtilâflar Devletle mükellef arasında.. 

BAŞKAN — Ahmet Bey saat gelmiştir, sö
zünüz daha devam edecekse oturuma ara ve
receğim. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Devam ede
ceğim.. 

BAŞKAN — O halde oturuma 15 dakika 
ara veriyorum, 

Kapanma saati : 17, 
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BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Naim Atalay (Çorum). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

Buyurun Ahmet Oğuz. 

AHMET OĞUZ (Devamla) — Efendim; bi
rinci fasılda ana fikir olarak bendeniz iş 'haya
tına taallûku itibariyle iktisadi nizamın yeni 
bir görüş ve anlayışla ele alınmasından sonra 
onun gerektirdiği bâzı esasların da kabul edil
mesi kanaatinde olduğumu, buna rağmen bu
güne kadar yabancı bir fikir gibi gelen vergi 
uzmanları işinin yeni girdiğimiz iktisadi anla
yış, vergi sistemi muvacehesinde doğru olaca
ğını izah ettim. Bizim için yabancı ve 'başkaları 
için çoktan kabul edilmiş olan anlayışları da 
iza'h ettim. Bir iktisat mühendisine bugün ihti
yaç görmüyoruz, fakat 50 sene sonra buna ihti
yaç duyulacak onun vasıf ve salahiyetleri de 
kabul edilecektir. Binaenaleyh Gelir Vergisi sis
temiyle iktisadi nizamı güdümlü bir şekilde ter
tip ve tanzim etmek iddiasında bulunan Hü
kümetlerin hesap uzmanlığı müessesesini tesis 
etmesi, buna lâzımgelen hak ve salahiyetleri 
vermesi içtinabı gayrimümkün bir hâdise ola
rak kendini göstermektedir. 

ikinci noktada da ihtilâfların yani Devletle 
fert arasında vergi münasebetiyle tahaddüs 
eden anlaşmazlıkları idari ve kazai mercilerin
de ilgililer tarafından bu arada kabul buyura
cağınız veçhile hesap uzmanlarının salahiyetli 
olup olmaması meselesidir. 

Arkadaşlar; ihtilâflar neden doğuyor? İş ha
yatının içindeki Devletle mükellef arasında ta
haddüs eden bu ihtilâfların malhiyeti nedir? Mü
kellef kârını veya zararını elksik gösterir, ver
gi kaçakçılığı yapar, bunun için de bir vergi
nin kaçırılması için lâzımgelen yolları arıyor. 
Bu noktadaki müşküller bir hukuki anlayış, 
karşılıklı bir aktin icrasından mütevellit veya 
akitlerin 'bozulmasından değil; kasta makrun 
teknik hesap oyunlarının ortaya atılmasından 

mütevellittir. Yüksek malûmunuz, biz sınai ma
hiyetteki iş sahalarımızı geliştirdikçe, bunun 
kadar zirai sahayı da müstakibel zamanlar için 
bir vergi kaynağı olarak elimizde bulundurdu
ğumuza göre, maliyetlerin tesbit, maliyetlerin 
tespitinde takip edilen usul ve nizam, mevcut 
malların kıymetlendirilmesi, kıymetlendirmeler
de lâzımgelen prensiplerin şu veya bu şekilde 
ele alınmasını, yıl başlarında veya yıl sonların
da mevcut metaların şu nazariye, bu prensipe 
göre mi kıymetlendirilmek lâzımgeldiği, amor
tismanları hesap ederken bu memlekette cari 
olan amortisman nispet ve durumlarının bilin
mesi ve bunlar üzerindeki oyunları ve zikzak
ları bilmek lâzımdır ki, vergi kaçırılabilsin. 

Burada bilhassa tebarüz ettirmek istiyorum, 
o da şudur, bugünün iş hayatı ve yarma nam
zet olan gelişme va'detmesi gereken sınai kal
kınmaları muvacehesinde zuhur eden ihtilâf
ların siklet merkezinin % 99 diyebilirim, bu an
layışların, teknik anlayışların hesabı veyahut 
prensiplerin şu veya bu şekilde tatbik edilmiş 
olmasından mütevellit çıkan birtakım ihtilâflara 
münhasır kalmaktadır. İş bu şekle gelince; mü
kellefin durumu, bu sahalarda yetişmiş kendi
lerini bu sahalara vermiş 1 5 - 2 0 şenedir bu 
sahalarda çalışmış tecrübe görmüş insanlar ta
rafından temsil ettirilmesinin sağladığı kolay
lık şüphe yoktur ki, çok büyüktür. Eğer mü
kellefle vergi alan arasında çıkan ihtilâfların 
siklet merkezi, teknik anlayışların, hesabi ter
kiplerin neticesi ise bunun hal ve fasledilmesi 
için temsil salâhiyetini haiz kimselerin verecek
leri rapora müsteniden ortaya çıkacaktır. Diğer 
bir tâbirle çıkan ihtilâflar bu şekilde bir görüş
le bu uzmanlara gidecek, uzmanların raporun
da iş belirtildikten sonradır ki, ortada avuka
tın müdafaa hakkı bahis mevzuu oluyor, çünkü 
teknik anlayış mahiyetinde olan bu ihtilâfların 
tesbit edilmesi, takdir edilmesinden sonradır 
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ki, hüküm kendiliğinden vuzuhla meydana { 
çıkıyor. 

Bu itibarla bu yönde mevzuun hesap müte
hassısları tarafından mükellef lehine olarak 
temsil edilmesi, bu kanunun ve bu iktisadi ni
zamın gelişmesi için gayrikabili içtinap bir 
keyfiyettir. 

Arkadaşlar; tatbik bakımından işi mütalâa 
edersek bakınız, bu salâhiyet verilmemesinden 
dolayı karşılaşacağımız güçlükler neler olacak
tır. iş adamının eli altında bir hesap uzmanı, 
vergi uzmanı tutması lâzımdır. İhtilâf çıktığı 
zaman, ne yapalım kanun mecbur ediyor diye 
bir de avukat istihdam etmek mecburiyetinde
dir. Hem hesap uzmanının ücretini verecek, hem 
de avukatın ücretini ödiyeeektir. îş bununla da 
kalmaz, mükellefin bir zor vazifesi daha var
dır. Avukatla uzman arasında fikir beraberliğini 
sağlamaktır. Uzmanın yirmi yılda öğrendiği ken
di branşı olması itibariyle vâkıf bulunduğu 
hesap usullerini ve uzmanın iktisap ettiği kıy
metleri avukata intikal ettirecek, ondan sonra 
ancak avukat mükellefin hakkını müdafaa ede
bilecektir. 

Sayın arkadaşlar; Gelir Vergisinin, bu işin I 
tatbikatta muvaffak olmasını istiyen Hüküme
tin daima üzerinde ısrarla .durduğu, kendi 
kanaatimize göre, mükellefi ürkütmemek, mü
kellefi kaçırmamak, tesamuhla hareket ederek 
bu işe intibak ettirmek istiyoruz derken henüz 
ne şekilde netice vereceğini bilmediğimiz Gelir 
Vergisinin bir cemiyette tatbik ederken, kalkıp 
mükellefin sırtına, vâki ihtilâflarını hallet
mek için, hem bir hesap uzmanı hem de bir 
avukat tutmasını tahmil ediyoruz. İş bununla 
da kalmaz, hesap uzmanının bütün fikir ve ka
naatlerini öbür arkadaşa aksettir, bundan son
ra da müdafaanı yap der gibi bir külfet mükel
lefin sırtına tahmil ediyoruz demektir. 

Bir yeni mesleğin, hele böyle iş hayatına ik
tisadi nizama taallûk eden yeni bir meslek ku
rarken o mesleğin yaşaması ve gelişmesi için 
icabeden bütün tedbirleri almak vecibe ve 
salâhiyetlerini takdir eden o arkadaşa bu işte 
edindiği bilgi ve kıymetleri mükellefin lehine 
müdafaa etmek imkânını vermek lâzımdır, mes
lek bu himayeye ulaşmadıkça, inkişaf ettirile
mez. Bu memlekette Gelir Vergisinin ieabettir-
diği hesap nizamını, daha ileriye giderek tek
rar tekrar arzedeyîm ki, memleketin iktisadi ni- | 
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I zamı güdümlü, şuurlu nereye, ne istikamete, 

hangi fiyatlarla ve hangi mesai payları ile sev-
kedeceğim diyerek işi tanzim etmek zorunda 
olan bir cemiyette bu ananenin bütün şiddeti 
ile tatbik edilmesi ve geliştirilmesi lâzımdır. 
Aksi halde mükellefi yeni girdiği bir nizam için
de bir de bu ihtilâflar için hesap uzmanı mı, 
avukat mı diyerek hakkının yerinde müdafaa 
edilip edilememesi gibi müşkül duruma sokmak 
bu Gelir Vergisinin kıymetini, bekasını âdeta 
tehdit eder mahiyette görüyorum. 

Arkadaşlar; gerek Komisyonlarda, gerek Yük
sek Meclis huzurunda zaman zaman her halde 
bilmiyerek yapılan bâzı konuşmalara rasladım. 
Bâzı memleketlerde bu nizam yokmuş, buna ben
zer değilmiş. - Her halde kelimesi kelimesine 
uymuyor - Bendeniz bu arzedeceğinı mütalâalarla 
iddiamın mesnedini bu misallere istinat ettirmek 
istemiyorum. Yalnız Yüksek Heyetin tenevvüıü 
bakımından bir iki noktayı arzetmek istiyorum: 

Gelir Vergisi Maliyenin şaheseridir. Bunu 
bulan milletler dünyanın en mütemeddin insan
larıdır. Ona güveniyorlar, milyarları buluyor
lar, sarf ediyorlar. Bu kafalar ve bu ilim âlemi 

I acaba bu müeseseyi, uzmanlık mesleğini, acaba 
ııicin bir kenara atmadı1? Sistemin lâzımı gayri 
mufarikı olarak bu müesseseyi tuttu. 

Gelir Vergisini onlardan aldık fakat şimdi 
uzmanlığı biz de böyle yapalım diyoruz. Ben 
esas mâruzâtımı arzettim. Fakat yüksek huzu
runuza arzediyornm ki; bu şaheseri, bu vergi 
sistemini doğuran muhitler ki, biz onlara özen
diğimiz halde onların muvaffak olmak için kur
dukları bu mesleği biz niçin içimizde yaşatmak 
istemiyoruz? İstemesek de yaşayacaktır, tül arka
sında, perde arkasında yaşıyacaktır ve fiiliyat
ta hesap uzmanları ihtilâfları halledecektir. 

I Böyle bir mevzuat için mâni olmakta fayda yok
tur. Gelir Vergisi ve vergi mevzuatı halamın
dan dünyanın en ileri memleketlerinden birisi 
olan Almanya'nın Vergi Usul ICanununun 103 -
108 nci maddelerinde bu müessese tanınmış ve 
temsil hakları verilmiştir. Yanlışlık olmasın diye . 
arzedeyim: 

İdari kaza mercilerinde, vergi ihtilâflarından 
dolayı ve yalnız o mahalde, temsil salâhiyetleri 
verilmiştir. 

Almanya'da Avukatlık Kanununda, okadar 
titiz davranılmıştır, avukatlara tanılan salâhiyet 

1 okadar ince elenmiş ve tesbit edilmiştir. Ona 
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rağmen ilâve kanımla 1935 te kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerinde avukatlar için şu kayıtlar 
vardır Yani vergi işlerinden doğan nizaları hal-
lü fasl için, imtihan verip bu hakkı kazanan 
avukatlar yanında idarî kaza mercilerinde vergi 
ihtilâflarından doğan işleri hususi şartları haiz 
şu arkadaşlar vergi uzmanları yeminli muhasip
ler temsil salâhiyetini haizdir. İngiltere'de, yük
sek malûmunuz, bu işler mektup hukuki esaslardan 
ziyade ananeye dayanan bir sistem üzerine yürü
yor. Orada kökünü 16 ncı asra dayıyan bu he
sap uzmanlığı dünyaya numune olacak şekle gel
miştir. Yergi ihtilâflarından doğan münaziünfih 

işlerde temsil salâhiyetini haizdir. Hemen ilâve ede
yim; idarî kaza mercilerinde, mütemeddin mem
leketlerde şu veya bu insanın temsil salâhiyeti 
vardır veya yoktur gibi alelıtlak bir tahdit mev
cut değildir. Tertiplenmiştir, tanzim edilmiştir, 
salâhiyetler muayyen sahaya hasrettirilmiştir. 
Ama bunu demokratik bir görüşle esasından ka
bul etmişlerdir ki, serbesttir. Ama sıkı bir ta-
kmı takyitler vardır. 

Amerika'da; şimdi elime geçen yeni bir mec
muadan bahsedeceğim, onların bu işte bilhassa 
Nevyork'ta büyük bir kifayetle çalışan bir mües
seseleri var. Yergi ihtilâflarından doğan işleri 
takip için kurulan mahkemelerde hesap uzmanla
rının, tabiî takyidat mevcut şu kadar çalışan, şu 
vasfı haiz olan, hesap uzmanları mükellefleri tem
sil etmek salâhiyetini haizdirler. 

Misalleri çoğaltmak istemiyorum İsviçre'deki 
vaziyeti Saym Tigrel ifade etti. Bana söylenilen
lerden anlıyorum ki, bâzı arkadaşlarım eğer bu 
memleketlerde bu müesseseler yok diyorlarsa on
ların dayandıkları literatür 1930 - 1932 den ev
velkiler olsa gerektir. Dünya anladı ki, kıymet ya
ratmak, istihsal yapmak ve bu kıymeti fertlerin 
hissesi olarak ayırtıp Devlete pay vermek, hesa
ba, cemiyetin maliyet anahtarına, iktisadi niza
mın anahtarı olan hesaba, fiyat manivelalarına 
dayanır. Beşer anladı ki, bunlar olmadıkça şuur
lu olarak bir memleketi, bir cemiyeti iktisadi 
refaha kavuşturmak imkânı yoktur. îşte 1932, 
1935 ten sonraki yıllarda hesapçılık, alelade bir 
hesapçıhk seviyesinden çoktan çıktı. Tasavvur 
edinir ki, bir fabrika maliyet hesabı demek, onun 
netieei hesabiyesini gösteren bilançoyu tanzim et
mek demek bir yandan mühendis 0\A işin tekno
lojisine vâkıf olmak için bir yandjan işin hesabi 
inikaslarını bir mühendis gibi terkip ve tanzim 
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i etmek zarureti kendiliğinden meydana çıkıyor. 

Daha ileri giderek şunu arzedeyim: 
Biz eğer bir müessesenin blânçosunu. tetkik 

ederken 2 milyon lira kâr vardır kanaatine var-
\ mış isek bunu ben bu işlerin, içinde yaşamıyan, 
! bunları uzun yıllar tecrübe edip benimsemiyen ar-
| kadaşa 3 milyon lira zarar var deyip gösterebi-
| lirim. Yergi matrahı olan kârın 5 milyon lira ve-
i ya aleyhe bir milyon lira olması tertiplenebilir. 
I Bunu kendine vazife edinen ve savunmasiyle nıü-
j kellef olan hukukçu avukat arkadaşlarımın sa-
! hasma girse "bile, o yolda yürüyebilmek için,diğer 
i bütün meslekî bilgilerini, sahasını terfcedip yü-
! larca bu sahada çalışması lâzım gelir. Zaten bu-
| nun için değil midir ki, Almanya'da avukatla-
! ra vergi ihtilâfından doğan münazaalarda-
| temsil salâhiyeti alabilmesi için muayyen mev-
I zularda ve güç bir imtihana tâbi tutulmaları 
] esası kabul edilmiştir. Şu halde kendiliğinden 
I açılmış olan bir çığırla hesap uzmanlarının ge-
! üşmesine ve bunların yükselmesine çalışmak 
; mecburiyetindeyiz. Niçin bunların gelişmesini 
I ve yükselmesini desteklemiyoruz da büyük bir 

hukuk sahasında içtimai nizamın bin bir türlü 
I sahalarında çalışacak arkadaşlara, arkadaşlar sk 
i 5 000 adedsiniz, ne olur hiç olmazsa 2 500 ünüz 
| hukuki mecranızı bırakınız, geliniz doğan, doğ-
| makta olan Vergi Kanunu sisteminin içine gi-
I riniz, iktisadi işletme bakımından, maliyet ba-
! kımındam, amortismanlar nazariyesi bakımından, 
j kıymetlendirme nazariyeleri bakımından etüd-
j 1er yaptınız, vukuf peyda ediniz de Gelir Vergisi 
İ mükelleflerini temsil ediniz, diyoruz. 
j Burada, dış âlemin Gelir Vergisini yaratan, 

• I tatbik eden, muvaffak olan âlemin, bu vergi-
j nin icabı olan, ve ayrılmaz bir cüzü telâkki 
j ettiği hesap uzmanları hakındaki bilgilerinin, 
| arzu edilirse, her zaman kanun paragraf lariy-
î le hak ve salâhiyetleriyle kendilerine takdim 
| edebilirim. 
| Arkadaşlar; şimdiye kadar dört veya beş 
; arkadaşı tasarının aleyhinde dinledik. Fikir 
; olarak ne söylediler? bir defa tahlil edelim. 
İ 1. Şekle taallûk edermiş, ayrı bir kanun 
I olmalı imiş, bunun içinde olmamalı imiş, üs-
| telik bir de itham var. Bilhassa Sözcü arkadaşımız 
İ söyledikleri için üzerinde ehemmiyetle durmak is-
• tiyorum. Bu yola gitmek istememeleri suiisti-
! mallerle âlûde bir hale getirmemek içindir de-
' diler. 
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Bunun mânası nedir? Acaba 25 tane baro- J 

•ııun toplanıp fikir diye yazdığı yazıdaki it
hamın bir aynı mıdır? 

Suiistimallerle âlûde bir hale getirmemek 
için bu yola gitmiyorlar, gitmek istemiyorlar. 
Hesap uzmanlığı çığrınm, meslekinin açılması 
ile, buradaki insanlar sanki öyle adamlardır ki, 
Allah esirgesin bütün işleri suiistimale şevke-
deceklermiş. bunu ben yersiz telâkki ediyorum. 
Bu cemiyette kötü de vardır, iyi de vardır. 
Bunların muhassalasını mihenktaşı verir. Her 
meslekte, her cemiyette böyleleri bulunur. (Bra
vo sesleri). 

Üçüncü fikir; şekil ve kanuna uygun de
ğilmiş, suiistimalle âlûde bir hale getirmemek 
lazımmış. Bu, 30 maddelik bir kanunla olmaz
mış. 

Rica ederim arkadaşlar; hangi kanun yüz
lerce madde olarak buraya geldi, mesleki tarif 
etti. Ticaret Kanununa, Medeni Kanuna, Borç
lar Kanununa bakınız, bunlar meslekin kurulu
şunda hep yüzlerce madde olarak mı çıktı? Ka
nunlar muayyen esasları tesbit eder, zamanla, 
ihtiyaçla bunlar tadil edilir veya ekler yapılır, 

* ihtiyaç karşılanır. Tabiî bu kanun da tekâmül 
edecektir. Ben bu 30 maddenin içine sığdırıl
mış mucip sebebini doğru bulmuyorum. 

Sonra bu kanunun getirilmesine mucip se
bep de yokmuş. Arzettim; bir mucip sebep var, 
getirilmesi zaruridir. Müdafaa kültürü bu ar
kadaşlarda noksanmış. 

BAŞKAN — Kica ederim, arkadaşlarımız
dan bahsederken mış, mış diye bahsetmeyiniz, 
onlar da onların fikirleri de sizin gibi şayanı 
hürmettir. 

AHMET OflUZ (Devamla) — Ben aksini 
söylemedim. I 

BAŞKAN — Mış tâbiri, biliyorsunuz neye 
makrundur. Birisi sizin hakkınızda böyle söy
lüyormuş dese iyi karşılar mısınız? I 

AHMET OĞUZ (Devamla) — Benini bir 
kastım yoktur, Türkçe anlama bakımından bu
nun fena bir mânaya gelebileceğini zannetmi- j 
yorum. 

EKREM ORAN (tzmir) Ehemmiyetsiz 
lâftır, onu belitmek için böyle söylüyor, 

BAŞKAN - Mış, biraz daha cesaretle söy-
liyeyim kir edatı tezyiftir. (Hayır sesleri, gü
rültüler) I 
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Rica ederim, Meclis kürsüsünde birbirimizin 

efkârına karşı hürmet göstermek vazifemizdir. 
İHSAN HÂMÎD TÎGREL (Diyarbakır) — 

Kamusta yoktur. 
BAŞKAN — Aklı beşerde vardır. Mış diye 

konuşmasanız daha iyi olmaz mı? 
AHMET OĞUZ (Devamla) — Müsaade eder-

misiniz devam edeyim. Efendim bu esas fikir
ler üzerinde dururken, ne avukatlık yapmış ne
de hesap uzmanlığı yapmıyacağma göre Yük
sek Meclisin münfesihi olarak şu veya bu züm
renin menfaatlerini müdafaa etmek için gelme
dim. tki defa mış şeklinde ve sarf esaslarına 
uygun, olarak konuşmuş isem bunda hususi bir 
kastım olmadığı aşikârdır. (Devam devam ses
leri) 

Arkadaşlar, aleyhte konuşan arkadaşlarımın 
beyanlarından fikir olrak ortaya çıkardığım 
nokta şudur: 

Şekle mütaallik: Hususi kanun yapılmahy-
mış. Şüphesiz zamanla bu mesleki yerleştirece
ğiz, yarın ona o kadar vazifeler tahmil edece
ğiz ki, bu işi o kadar zapturap altına alcğızki, 
bunun o zaman ayrı bir kanun halinde getiril
mesini ben de temenni ederim. Bu, bir mâni teş
kil etmez. Bugün yaşamak mecburiyetinde olan 
bir kanun için böyle bir mâni hüküm ifade et
mez. Böyle. bir gayretle bunu dışarıya atmak 
doğru olmaz. Kaldı ki biraz evvel bahsettiğim 
ve bu işi gayet iyi bir şekilde tatbik eden mem
leketlerin Usul Kanununda bu vardır. Nitekim 
Alman vergi usul kanununda 103-108 nei mad
deye kadar bu i? tanzim edilmiştir, vergi uz
manlarının salâhiyetleri belirtilmiştir. Yani bu
raya kadaı ifade ettiklerini gösteriyor ki bizim 
bu memleketin vergi siteminde, iş hayatını ter
fi]: ve tanzimde, iktisadı güdümünü selâmetle 
yürütülebilen bir yola götürmek istediğimiz 
takdirde bu müessesenin kurulması ve bu mü
essesenin mevcudiyeti şarttır. Bu müessesenin 
bn meslekin kuruluşunda şüphesiz ki onu ya
şatmak ve o müesseseyi geliştirmek de esas ol
mak lâzımdır. O müessesenin yaşatılması için 
de bu hakları tanımak hem bilgi, hem tecrübe 
sahası itibariyle zaruridir. 

Asıl mühim olan cihet arkadaşlar, tekrar 
ediyorum, biz Gelir Vergisini tahakkuk ettir
mek zorunda olan bir memleket olarak mükel
lefin mahza ihtilâfları için bir hesap uzmanı, 
bir de avukat diyerek sırtına yük yükliyemeyiz. 
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Biz bu işi, işin Gelir Vergisinin ayrılmaz bir rük
nü olarak görmek ve tasarıyı bu gözle müta
lâa etmek zorundayız .Memleket bundan kâr 
eder, yalnız vergi bakımından değil, iktisadi 
anlayış, ve ekonomik kalkınma hususunda kâr 
ederiz. Bu gayrikabili içtinap bir konudur. 

Bendeniz teklifin aynen kabulünü rica edi
yorum. 

SEÜAD PEK (Kocaeli) — Usûl hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SEDAD PEK (Kocaeli) — Müzakere usulü 

hakkında müzakereye başladığımız zaman, Oğuz 
arkadaş, Maliye Bakanının noktai nazarı
nı bildirmesinin faydalı olacağını söyledi 
ve biz de az çok bundan istifade-ettik, tasa
rının hangi esbabı mucibe ile Meclise geldiğini 
öğrendik. 

Şimdi sayın arkadaşlarım müsaade ederler
se, tasarının Meclise gelmesinden sonra tenev
vür bakımından, Hükümetin ne düşündüğü hak
kında Adalet Bakanının da izahat vermesini 
rica edeceğim. (Hayır olmaz sesleri) Sayın Reis 
müsaade ederlerse teklifimin reye konmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı söz istemişlerdi, 
şimdi sözü ona veriyorum. (Gürültüler) Hükü
mete söz söylettirmeden müzakereyi kapata-
mam. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Adalet Baka
nı şahsı adına mı, konuşuyor, Hükümet adına 
mıdır? Şahsı adına konuşuyorsa dinleriz. 

BAŞBAKAN YACDIMCISI NÎHAT ERlM 
(Kocoeli) — Hükümet adına konuşuyor. 

BAŞKAN •— Başbakan Yardımcısı Niîıat 
Erim, Hükümet adına Adalet Bakacımın konuş
maya mezun olduğunu ifade etmiştir ve Hükü
met mümessili de Adalet Bakanıdır, söz verdim. 

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Ada
let Bakanı söz istemedi. 

BAŞKAN — Kürsiye gelmesi söz istemenin 
fiilen icrasıdır. 

EKREM ORAN (İzmir) — Zatı âliniz sor
sun diye. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümjet erkânına 
taallûk eden hususata da müdahale edemeyiz 
ya.. 

ADALET BAKANI FUAD SjRMEN (Ri-
fce) — Arkadaşlar, bu 390 ncı maddenin tesbit 
ettiği esas hakkında anlaşılıyor ki Büyük îfec-
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liste leh ve aleyhinde bulunan iki büyük grup 
var. Yalnız, hakikatlere vâsıl olabilmek için 
hangi noktai nazara sahip olursa olsun arka
daşlarımızın sükûnetlerini muhafaza etmeme
lerini ve söz istiyerek karşılarına çıkmış olan 
Adalet Bakanının ne diyeceğini, ne sıfatla söy-
liyeceğini bilmeden şöyle ve böyle demelerini 
ben bu Meclisin müzakere ciddiyetine pek ya-
kıştıramam. Adalet Bakanınız çıkıp da henüz 
şöyledir, böyledir demeden, ne söyliyeceğini, 
ne sıfatla söyliyeceğini nerden keşfettiniz de 
bu heyecanı gösterdiniz hayret ediyorum. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim. 
ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (De

vamla) — Arkadaşlar, bundan evvelki oturum
da bir arkadaşımızın suali üzerine Maliye Ba
kanı arkadaşım bu mevzuda Hükümetin görü
şünün ne olduğunu ifade buyurdular. Hükü
metinizin görüfü, kendisinin takdim etmiş ol-** 
duğu tasarıda tesbit edilmiş olari esastır. Şüp
hesiz ki Hükümetin tesbit edip huzurunuza 
sevketmiş olduğu esası B. M. M. nin bu işi tet-
kika memur komisyonu istediği şekle kalbede-
bilir. Bu mevzuda da, bu hususu tetkik i$m 
kurulmuş olan komisyon, Hükümetin tasarı
sında tesbit edilen esası şimdi huzurunuzda 
müzakeresi olan şekle kalbetmiştir. Maddenin 
bu yeni şekli üzerinde Hükümetiniz yeniden 
meseleyi mütalâa ederek bir karara varmış de
ğildir. Bunun mânası şudur ki, eski teklifinin 
leh ve aleyhinde ayrıca bir tadil talebinde bu
lunmadığı için Maliye Vekili arkadaşımın sa
rahatle ve vuzuhla ifade ettiği gibi Hükümeti
nizin noktai nazarı tasarıda tesbit edilmiş olan 
maddedeki esastır. 

Şimdi bu hususta bir arkadaşım Adalet Ba
kanı olarak benim fikrimi öğrenmek istiyor
larsa onu söylemekte mahzur görmem. Bu lâ
yihayı tetkik eden Komisyonda bulunan Ada
let Bakanlığı temsilcisi tasarının bütün müza
kerelerini takip etmiş ve bu madde üzerinde 
komisyon yeni şekli tesbit ettiği zaman Bakan
lığın eski görüşünün mahfuz tutulması fikrini 
ileri sürmüş ve bu teklif edilen esasta mutabık 
olmadığını ifade etmiş ve benim emrimle bunu 
yapmıştır. Ve benim şu anda leyhte ve aleyhte 
bulunan arkadaşların bütün ileri sürdükleri 
delilleri dinledikten sonra da bugünkü tesbit 
edilmiş olan esasa Adalet Bakanınız mutabık 
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değildir. Büyük Meclisin yüksek takdiri ne şe
kilde tecelli ederse şüphesiz ki kanun o şekli 
alacaktır. 

İHSAN HÂMlD TİGREL (Diyarbakır) — 
Mevzuııbahis cihet uzmanlara verilecek salâhi
yet meselesi değildir. Beyanatınızdan şunu anlı
yorum; Hükümet, tasarısındaki gibi bir vergi 
uzmanlığı taşkiline taraftardır. Bu böyle midir? 
Bu ciheti tenvir buyurmanızı rica ederim. Salâ
hiyet, o ayrı bir meseledir. 

ADALET BAKANI FUAD SİKMEN (Devam
la) — Arkadaşlar; zannediyorum ki, biraz ev
velki maruzatını gayet sarihtir. Hükümet, ko
misyonunuza sunmuş olduğu tasarıda bir ver
gi uzmanlığı müessesesini filesas kabul etmiş
tir. Bunun aleyhindeyiz diye ne Maliye Bakanı, 
ne ben ve ne de komisyondaki mümessilim tara
fından bir fikir ileriye sürülmüştür. 

Sarih söylüyorum, tekrar ediyorum; Hükü
metin görüşü takdim ettiği kanun tasarısında 
tesbit edilmiş olan esastadır. Şimdi siz yani ko
misyon Hükümetin tesbit etmiş olduğu ve kabul 
etmiş olduğu uzmanlık müessesesi içinde, mü
kelleflere kolaylık olmak üzere bu uzmanlara 
tasarıda tanınmış olan, mükelleferin defterini 
tutmak, hesaplarını tanzim etmek gibi yapmala
rına yetkili olarak kabul ettikleri ve Hüküme
tin bugün de kabul ettiği esas salâhiyetlerin üs
tüne çıkarak komisyon bir de bu uzmanlara 
temsil hakkı tanımıştır. Adalet Bakanınız bu uz
manlara tasarı dışında tanınan munzam yetkiyi. 
Avukatlık Kanununun avukatlara hasrettiği sa
lâhiyetleri zedeliyen bir hüküm olarak mütalâa 
eder ve îbunun değiştirilmesi için bir sebebi mâ
kul görmemiştir. Adalet Bakanınız Ibu şekle bu 
'bakımdan mutabık değildir. 

BAŞKAN — Tamam mı efendim? Şimdi ye
terlik önergesini okutacağım. 

ALÎ RIZA IŞIL (Trabzon) — Efendim; Ge
çici Komisyonun konuşması lâzım değil mi. bu
nun hakkında mütalâaası olmaz mı? 

BAŞKAN — Geçici Komisyon, konuşmak is
tiyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA ARİF ÇU
BUKÇU (Ankara) — Efendim ; yeterlik kabul 
edilirse konuşacağım, kabul edilmezse konuşa
cak arkadaşlardan sonra konuşacağım. 

BAŞKAN — Yeterlik kabul edildikten son
ra kimse konuşamaz. 

. 1949 O : 2 
ARİF ÇUBUKÇU (Ankara) — O halde mü

saade buyurun konuşayım. 
BAŞKAN - - Müsaadei 'mecburiyem var. 

(Gülüşmeler). 
GEÇİCİ. KOMİSYON ADINA ARİF ÇU

BUKÇU (Ankara) — Arkadaşlar; şimdi konu
şulmakta olan vergi uzmanlığı bahsi Komisyonu
muzda da günlerce uzun ve şiddetli tartışması 
yapılan bir mesele oldu. 

Avukat arkadaşlarımız orada da uzun ve ge
niş açıklamalarda bulundular ve mukabil noktaı 
nazarı taşıyan arkadaşlarımız ise müdafaalarını 
yaptılar. 

Avukat arkadaşlarımızın meslek hukukunu 
müdafaalarını takdir etmemek mümkün değildir'. 
Bunun karşısında diğer kısım vatandaşlara da 
bir hakkı hayat tanıma müdafaasını karşı karşı
ya tutmak istiyen diğer bir kısım arkadaşlarımı
zın fikirlerine de hürmet etmek zaruridir. (Ki
min namına konuşuyorsunuz sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Kimin namına konuşuyorsunuz? 
(Komisyon çoğunluğu adına sesleri). 

ARİF ÇUBUKÇU (Devamla) — Komisyon 
çoğunluğu adına konuşuyorum. 

BAŞKAN — Ben de zaten o sıfatla dinliyor
dum. 

ARtF ÇUBUKÇU (Devamla) — Sayın ar
kadaşlarını; ben ıfe vergi uzmanı olacağım ve ne 
de avukat. Şimdi size vicdani kanaatlerimi arz 
ve izah edeceğim. 

Kabul edilmekte olan bu vergi reformu ile 
yeniden bir kısım vatandaşları kabul edilecek 
kanunlarla yeni mükellefiyet altına alıyor oldu
ğumuz gibi bir kısım vatandaşları da bulunduğu 
vergi mükellefiyetinden çıkararak yeni mükelle. 
fiyet altına koyuyoruz. İşte bu vatandaşların 
vergi işlerinde bu yeni kanunlarla bilerek veya 
bilmiyerek, düşecekleri bâzı hatalı hareketleri 
olacaktır. Memleketimizde mevcut ticaret erbab1-
nııı % 95 şi hesap işlerini kendileri tutmazlar. 
Ehliyeti olan ve hesap işlerinden anlar muhasip
lere tuttururlar. Maliye memurlarının tatbikat 
yıllarında müşkülâta mâruz kalmıyacağmı kabul 
etmek zaruridir. Böyle olduğuna göre memleke
timizde hesap uzmanlığı sanatının yer alması 
gerek memleket ve gerek maliye bakımından za
ruridir. Bunlar diğer bâzı memleketlerde de böyle 
olduğunu Tigrel izah ettiler. İşte bu zaruretledir 
ki bir kısım arkadaşlarımızın çok veciz bir şekil-
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de işaret buyurdukları veçhile memleketimizde 
vergi uzmanlığı sanatının vücut bulması ve bu 
kanun metninde yer almasını komisyon çoğun
lukla kabul etmiş bulunmaktadır. Böylece kabul 
edildikten sonra komisyon bu vergi, uzmanlığının 
vergi komisyonunda ve danıştayda mükellefleri 
temsil salâhiyeti olsun mu olmasın mı ciheti or
taya atıldı. Avukat arkadaşlarımız ihtilâf vuku
unda bu vaziyetlerde mükellefi yalnız avukatla
rın temsil etmelerinin doğru olacağını ve bunun 
avukatlık kanunu mucibince kendilerine bahşe
dilen bir hak olduğunu burada olduğu gibi şid
detle müdafaa ettiler. 

Arkadaşlar, bir ticarethanenin hesabatmı tu
tan, bilançosunu tanzim eden bir hesap uzmanı
nın mâruz kalınacak ihtilaflı meseleler de malî 
kaza mercilerinde mükellefi temsil edip, onun 
kanuni durumunu müdafaa etmesi kadar tabiî 
bir hak tasavvur edemedik. Aksi halin mükellefi 
eğir külfetlere sokacağı şüphesizdir ve muhak
kaktır 

Kaldı ki, avukatlardan bu hak nezediliyor 
değil, bilâkis gelecek maddelerde görüleceği üze
re daha imtiyazlı bir şekilde tanınmaktadır. Me
selâ her hangi bir Maliye memurunun veya bir 
mektep mezununun hiçbir şarta tabî olmadan 
mükellefi bu mercilerde temsil edivermesini ka
imi etmiyoruz. Onlar bir avukatın dahi derhal 
veremiyeceği ağır bir imtihan usulüne tâbi tutu
luyor. Avukatlar ise böyle bir imtihana tâbi de
ğildirler. Nihayet şu ciheti de tebarüz ettirmek 
faydalı olur ki; hesap işlerinden mütevellit ihti
lâf hallerinde mahkemeler bile hesap işlerinden 
anlıyanları - ehlivukuf ve ehlihibre olarak -
müracaat etmeyi zaruri görmektedir. 

Belki her meslekte olduğu gibi bu mesleğin de 
mensupları arasında yolsuz hareket edenler bu
lunabilir. Böyle bir vâhimeye kapılmayı da 
yerinde bulmuyorum. Şayet sayın arkadaşlarnn; 
kanun metninde derpiş olunan cezai ve inzibatî 
bükümleri az görürlerse, bunlar üzerinde daha 
fcğır tekliflerde bulunabilirler. 

işte sayın arkadaşlarım; bu hususta bir in
hisarcılık zihniyetine kapılmıyarak on binlerce 
vatandaşın muhtemel mâruz kalacakları müşki-
lâtta hem bu vatandaşları ve hem de Maliye me
murlarını kanuna aykırı hareketlerden kurtar
mak ve aynı zamanda da yüksek tahsilini bitir
miş ve hayata atılarak yaşama imkânlarının sağ
lanmasını bekliyen ve belki adedi binleri bulan 
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genç vatandaş evlâtlarına *bîr hayat sahası sağ
lama bakımından Komisyon çoğunluğunun dü
şüncelerine sizlerin de katılmasını rica ediyoruz. 

îzhar buyuracağınız oylar hiç şüphe yoktur 
ki, hak hakikatin ta kendisi olacaktır. (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜNÎK 

BİRSEL (İzmir) — Sayın arkadaşlar, Komis
yonunuzun başkanı ve sözcüsü bu ba'histe azın
lık reyinde bulundukları içindir ki, bu işi tetkik 
eden Tâli Komisyonun başkanlığını yapan Arif 
Çubukçu arkadaşımızdan gerek 'ben ve gerekse 
sözcü arkadaşımız bu hususta 'komisyon çoğun
luğunun noktai nazarını izah buyurmasını rica 
ettik. Burada komisyonun azlığının veya ço
ğunluğunun noktai nazarının doğru olup olma
dığını konuşacak değilim. Yalnız, komisyon baş
kanı sıfatiyle bir no'ktayı huzurunuzda belirt
meye mecburum : Sayın Arif Çubukçu huzu
runda komisyon adına konuşmalarında şöyle 
söylediler, avukat arkadaşlarım mesle'k gayre
tiyle meslek hukukunu müdafaa ettiler, gibi 
sözler konuştular. Yüksek Huzurunuzda arzede-
rim ki, komisyon huzurunda hiçbir milleftvekili 
arkadaş mesldk gayretiyle bir tek kelime söyle
memiştir. (Bravo sesleri alkışlar) Meslek arka
daşlarımı böyle bir isnattan tenzih ederim. 

ARİF ÇUBUKÇU (Ankara) — Hayır, siz o 
zaman yoktunuz Ekrem Oran'm komisyon baş
kanı bulunduğu ve benim de bulunduğum bir 
zamanda konuşulmuştur bu. 
. MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Benim za

manımda da bu mevzu konuşulmuştur. Benden 
evvel konuşulan şeyler .hakkında da 'hiçbir mil
letvekilinin meslek gayretiyle konuşmadığını 
buradan ifade ederim. 

ARİF ÇUBUKÇU (Ankara) —Zabıtları tet
kik edebilirsiniz. 

MÜNİR BİRSEL "(Devamla) — Arkadaşla
rımın milletvekili olarak vazifelerini ifa sırasın
da meslek menfaati gütmek, hasis menfaatleri
ni memleket menfaatinden daha evvele almak 
gibi ithamlar altında 'kalmasını hedef tutan bu 
sözler karşısında arkadaşlarımı bu gibi isnatlar
dan tenzili etmek benim vazifemdir. (Zabıtlar 
meydanda sesleri). 

ARİF ÇUBUKÇU (Ankara) — Bu hususta
ki konuşmaların zabıtları mükemmelen tutul
muştur, Oradaki hukııçu ve avukat arfkadaşla-
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rımın konuşma tarzlarını, arzu buyurduğunuz 
takdirde bu zabıtları getirmek suretiyle mü-
kemmelen tetkik buyuranilirsiniz. Ben hasis 
menfaatlerini gözeterek konuşmuşlardır deme
dim, meslek hukukunu müdafaa gayretiyle ken
di mesleklerini müdafaa etmişlerdir dedim. 

MÜNlR BİRSEL (tzmir) — Katiyen yok
tur, arkadaşlarımı tenzih ederim. 

EMİN HALIM ERGUN (Ankara) — Arka
daşlar; komisyonda... (Şiddetli gürültüler). 

BAŞKAN — Komisyonda bulunan arkadaj-
lar şalhıslarıııı müdafaa için söz istemişlerdir. 

EMÎN HALİM ERGUN (Devamla) — Ko
misyonda.... (Şiddetli gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar, lehi
nize hallolunacak bir meseleden dolayı birbi
rimizi incitmiyelim. 

EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Ko
misyonda noktai nazarımızı bir milletvekili 
olarak ifade ettik. Komisyonda, avukat olarak, 
avukatlık sıfatına istinaden bulunmak hakkı
nı zaten haiz değildik. 

Arif Çubukçu arkadaşımız; kendisi gibi, 
bizim de milletvekili olduğumuzu, söz söyle
mek hakkına malik bulunduğumuzu ve konuş
malarımızda Anayasa teminatına mazhar oldu
ğumuzu hatırlamadı. Binaenaleyh komisyon
daki maruzatımız avukat olarak değil, millet
vekili olarak yapılmıştır. 

BAŞKAN — Bu husustaki görüşmeler bit
miştir. (Gürültüler) Rica ederim arkadaşlar; 
böyle yaparsanız riyaset vazifesini yapamaz. 
Şimdi yeterlik önergesini okutacağım. Çok ri
ca ederim arkadaşlar, İçtüzüğe riayet edelim. 

Yüksek Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır, konuşma yeter, 

maddenin reye konulmasını teklif ederim. 
Denizli Milletvekili 

Kemal Cemal öncel 

(Aleyhte söyliyeceğiz, söz istiyoruz sesleri) 
BAŞKAN •— Bütün arkadaşlar, birden aya

ğa kalktılar. Sözü Sait Azmi Beye veriyorum; 
(Şidetli ve sürekli gürültüler ve sıraya el ve 
kapak gürültüleri) 

SAİT ODYAK (İzmir) — Ben söz istemiş
tim. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sait Azmi Bey size söz vermi
yorum. (Şidetli gürültüler..) 

Arkadaşlar, gürültü etmeyiniz, çok rica ede-
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rim. Bundan evvelki oturumda Sait Odyak söz 
istemişti. Unutmuşum, şimdi hatırladım, ona 
söz veriyorum. Siz müsaade buyurun. (Bravo 
sesleri) 

Rica ederim, Sait Azmi Bey, rica ederim, 
çok rica ederim müsaade edin. 

SAİT AZMİ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Bir 
tek kelime söyliyeceğim (Şiddetli gürültüler, 
sıralara vurmalar, ayak patırdıları) 

Ticaret hayatında 10 senelik (Gürültü
ler) Esef ederim, esef ederim, esef ederim. 

EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Dâ
vasından emin olmıyanlar gürültü yaparlar. 

BAŞKAN — Sait Azmi Beyin bundan evvel 
söylemiş olduğu sözler zapta geçmiyecektir. 
Buyurun Sait Azmi Bey. 

(Sait Azmi Feyzioğlu kürsüden indi) 
SAİT ODYAK (İzmir) — Arkadaşlar.. (Gü

rültüler, sıra kapakları vurmaları) 
BAŞKAN — Arkadaşlar: rica ederim, sü

kûtu muhafaza buyurun. Bundan evvel yeter
lik önergesi okunduğu zaman Sait Odyak ar
kadaşımız söz istemişti. Şimdi hatırlıyorum. 
Müsaade buyurun, arkadaşımız sözüne devam 
etsinler. 

(Yalnız yeterlik aleyhinde söylesin, sesle
ri) 

SAİT ODYAK (İzmir) — Efendim; ben 
yeterlik aleyhinde konuşmıyacağım.. 

(Gürültüler.. Sıra kapakları gürültüleri) 
Konuşma sıramı Sait Azmi Beye bırakıyo

rum. (Bravo sesleri, alkışlar) 
SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Muh

terem arkadaşlar, ben bu uzmanlık müessese
sinin aleyhinde değilim. Fakat maalesef bunun 
aleyhinde konuşacağım zannı ile tezahür ya
pan arkadaşların bu tezahürü cidden acaip ve 
bu Millet Meclisinin hâtırasında nahoş bir iz 
olarak kalacaktır. 

BAŞKAN — Rica ederim, o mesele kapandı, 
sizin kemalinizden buna temas etmemenizi bek
lerim. 

SAİT AZMİ FEYZİOĞLU (Devamla) — Bu 
kadar söylüyorum, bendeniz sözümden vazgeçi
yorum. 

İHSAN HÂMİT TİGREL (Diyarbakır) — 
Yanlış anlaşılmasın, Reisin bitaraflığını unuta
rak, daha evvel söz istediği halde Sait Odyak'a 
söz vermediği için arkadaşlarımız tezahüratta 
bulunmuştur, başka hiçbir kasıt yoktur. 
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BAŞKAN —- Rica ederim efendim. (Yeter

lik önergesini reye koyunuz sesleri) önergeyi 
okutuyorum. 
(Denizli Milletvekili Kemal Cemal öncel'in 
görüşmenin yeterliği hakkındaki önergesi tek

rar okundu) 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler.... Kabul etrniyenler.. 
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Şimdi diğer önergeleri okutacağım : 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan «Vergi Usul Ka

nunu» tasarısındaki vergi uzmanlığına ait hü
rüm lerin müstakil bir kanun halinde ve daha 
esaslı bir şekilde tedvini ciheti düşünülmek 
üzere tasarıdan ayrılması ve Adalet Komisyo
nuna verilmesi hususunu arz ve teklif eyleriz. 

Ankara Kocaeli Konya 
E. II. Ergun S. Pek M. Ş. Altan 

Bingöl Afyon Kayseri 
N. S. Sılan A. Veziroğlu F. Apaydın 
Çanakkale tçel Eskişehir 
H. Bingöl H. Atalay A. Potuoğlu 

İçel İstanbul Konya 
O. Ramazanoğlu S. Adato H. Karagülle 

Manisa Manisa Kastamonu 
P. Kurdoğlu F. Uslu T. Taşkıran 

Muğla Çoruh Rize 
N. Özsan A. Tüzün A. Zırh 
İsparta İsparta Yozgad 
K. Turan K. Aydar K. Erbek 
Balıkesir Kocaeli Kars 

O. N. Bureu A. F. Abasıyanık Z. Orhon 
Ağrı Konya Bursa 

M. Aktan M. A. Binal A. Akgüç 
Seyhan Antalya Seyhan 

A. R. Yüregir Dr. G. Kahraman K. Çelik 
Ordu Burdur 

V. Z. Ortaç Dr. M. Ş. Korkut 
Çoruh Giresun Ordu 

Dr. C. Kazaneıoğlu E. Dizdar V. Demir 
Kırşehir Tunceli Zonguldak 

N. Erdem M..Tan Ş. Devrin 
Malatya Zonguldak Konya 

A. ü . Beydağı S. Koçer A. R. Türel 
Ankara Aydın Ordu 

Dr. A. H. Selgil M. Aydın H. Şarlan 
Antalya Bursa Trabzon 

N. Aksoy A. Konuk R. Karadeniz 
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Çorum Çorum Diyarbakır 

H. İlgaz N. Atalay F. Kalfagil 
Erzurum Kastamonu istanbul 

Ş. t. Hakkıoğlu F. Mağara F. N. Çamlıbel 
Kayseri Keyseri Kayseri 

S. A. Feyzioğlu F. Seler R özsoy 
Ankara tzmîr Konya 

H. O. Bekata A. İnan S. Çumralı 
Bolu Giresun Kayseri 

I. Yalçın A.. Ulus Dr. E. Oktay 
Aydın Erzincan Denizli 

Okunamadı A. Fırat H. Oral 
Siird Erzincan Elâzığ 

L. Yavuz Okunamadı F.Karakaya 
Niğde Samsun Ankara 

I. R. Soyer R. Isıtan t. R. Ayaşlı 
Kars istanbul Malatya 

A. Sürmen A. R. Arı Dr. G. özelci 
Gazianteb Çanakkale Zonguldak 
B. Kaleli N. Ünen N. Kromer 

Bursa Bursa Konya 
M. T. Simer A. Duru N. II. Onat 

Çoruh Afyon Muğla 
A. Çoruh H. Dinçer A. Gürsu 

Edirne Balıkesir Rize 
M. öğütmen H. Şeremetli Dr. S. A. Dilemre 

İzmir Çorum Ankara 
E. Oran M. Çağıl M. Ökmen 
Balıkesir Samsun Samsun 

H. Çarıklı N. Fırat S. Konuk 
Bolu Malatya Kocaeli 

L. Gören M. S. Eti C. Aksu 
Zonguldak Denizli Niğde 
I. Eıgener N. Küçüka R. Gürsoy 

Balıkesir Konya 
Eminittin Çeliköz R. Erel 
Mardin İsparta Seyhan 

M. K. Boran R. Güllü S. Tekelioğlu 
Eskişehir Kütahya Çanakkale 

K. Zeytinoğlu Ö. özdek N. Ünen 
Sivas Ankara Kocaeli 

K. Kitabcı I. Ezgü F. Balkan 
Seyhan M uğla Denizli 

M. Dıblan A. Çakır R. Aydmh 
Bursa Sivas Bursa 
C. öz F. Tirkeş Z. Budun e 

Bursa Kırşehir 
F. Bük I. H. Baltacıoğlıı 

Diyarbakır Bolu Siird 
F . A. Aykaç H. C. Çambel S. Çeliktuğ 
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Zonguldak 
A. Gürel 

Bolu 
H. R. Öynıen 

Kütahya 
A. Menderes 

Zonguldak 
O. S. Orhon 

Maraş 
Dr. K. İdil 

Mardin 
Dr. A. Uras 

Yozgad 
S. tçöz 
Ankara 

M. Aksoley 

B 
Erzurum 

V. Kocagüney 
Maraş 

II. R, Tankut 
İstanbul 

M. H. Gelenbeğ 
Yozgad 

C. Arat 
Manisa 

t. Ertem 
Balıkesir 

M. Akpnıar 
Afyon 

K. özçoban L. 
Urfa 

V. Gerger 
Zonguldak 
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Kayseri 
S. Avgın 

Maraş 
E: Soysal 

Kocaeli 
S. Yiğit 
Trabzon 

Z. Molaoğlu 
Kütahya 

A. Tahtakıhç 
Kocaeli 
Ş. Okan 

izmir 
B. Çeyrekbaşı 

Antalya 
N. Aksov 

A. R. Ineealemdaroğlu 

ESAT TEKELİ (Urfa) — Bu önergenin 
aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Riysetin 
otoritesine hürmet edin. 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arz ve izah ettiğim sebeplere bina

en vergi işlerinde uzman ve uzman yardımcıla
rına itiraz ve Temyiz Komisyonlarında ve Da-
nıştayda mükellefi temsil hakkının verilmemesini 
ve bu esas dairesinde ilgili maddelerde icabe-
deıı değişiklikleri yapmak üzere «vergi uzman
ları ve uzman yardımcıları» faslının komisyona 
geri verilmesini teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Salamon Adato 

Dr. SAlM ALI DlLEMRE (Rize) — Yağ
ma yok. 

BAŞKAN — Sükûnetle arkadaşlar.. Hepi
mizin rey kâğıtlarımız cebimizdedir (Gülüşme
ler). Sükûnetle. Rica ederim. 

Yüksek Başkanlığa 
Vergi uzmanlarına ait bölümün Maliye, Büt

çe, Adalet komisyonlarından onar kişinin seçi
lerek 30 kişilik bir komisyonda görüşülmesini 
teklif ederim. 

Manisa Milletvekili 
Ali Rıza Artunkal 

(Ret ret sesleri) 
BAŞKAN — Bir de Emin Halim ve arkadaş-
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lamım önergelerinin açık oya sunulması hakkın
da 17 imzalı bir önerge vardır. Onu ayrıca* sı
rası gelidği vakit oya sunacağım. 

Okuyunuz. 

Yüksek Başkanlığa 
390 ncı maddeye ait önergenin açık oya kon

masını teklif ederiz. 
Tekirdağ 

Z. E. Cezaroğlu 
Gazianteb 
C. Alevli 
Ankara 

A. Çubukçu 
Diyarbakır 
I. H. Tigrel 

Kars 
A. Eyidoğan 

Aydın 
N. Göktepe 

Niğde 
V. Sandal 
Balıkesir 

P. Tiritoğlu 
Çorum 
N. Yücer 

Diyarbakır 
S. Uluğ 
İsparta 

S. Koksal 
Trabzon 

1). Eyü'boğlu 

Niğde 
H. Ulusoy 
Balıkesir 

A. Ağabeyoğlu 
Balıkesir 
E. Çeliköz 
Gümüşane 

A. K. Varınca 
Zonguldak 

O. S. Orhon 
Çankırı 

R. Dolunav 

Simdi evvel beevvel Salamon BAŞKAN 
Adato.... 

SALAMON ADATO (istanbul) — Bendeniz 
maruzatımda, Adalet Encümenine gönderilmesi 
hakkındaki önerge kabul edilmediği tkdirde, 
diyorum. 

BAŞKAN — öyle ise, onu bırakıyorum. 
Ali Rıza Artunkal'm önergesini ttekrar oku

tuyorum. 
(Ali Rıza Artun'kal'ın önergesi tekrar okun

du). . 
(Ret sesleri). 
BAŞKAN — Sayın Artunkal, önergenizde 

sigai şartiye vardır. (Gülüşmeler). 
Korgl. ALI RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 

Geri alıyorum. 
BAŞKAN — O halde arkadaşlar şimdi baş

lıca önerge olarak Emin Halim Ergim ve arka
daşlarının önergesi vardır. Bu önergeyi bir da
ha okutacağım. Bu önergenin açık oya konması 
için 17 imzalı önerge vardır. Yani esas önerge 
okunduktan sonra açık oya müracaat edece
ğim. 

önergeyi kabul edenler beyaz, reddedenler 
kırmızı oy vereceklerdir, önergeyi tekrar oku
tuyorum : 

(Ankara Milletvekili Emin Halim ve arka
daşlarının önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Anlaşıldı, önergeyi kabul eden, 
bu kısmın tasarıdan çıkarılarak Adalet Korais-
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yonuna verilmesi ve tasarıdan ayrılması merke
zindedir. Bunu "kabul edenler Ibeyaz, Reddeden
ler; kırmızı kâğıt vereceklerdir. 

Edirne seçim çevresinden oylan topUyacağız. 
(Edirne seçim çevresinden başlanılarak oylar 

toplandı) 
BAŞKAN — Oy vermemiş arkadaş var mı? 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
BAŞKAN — Oylamanın sonucunu arzedi-

yorum: 
önergeyi kabul edenler 132, reddedenler 95, 

çekinserler 2. önerge 132- oyla kabul olundu. 
(Alkışlar). 

SAİT KOKSAL (İsparta) — Ekseriyet yok
tur arkadaşlar. 

İçtüzüğün 137 nci maddesinin okunmasını 
Sayın Başkandan rica ederim. Muamele tamam 
değildir, çünkü nisap yoktur. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, şunu arzedeyim, 
Meclisin içerisinde müstenkif bulunan arkadaş
lar olabilir, reyini kullanmaz. Daima Meclisin 
temayülâtı ve tatbikatı, oylamayı bu şekilde 
halletmek merkezindedir. (Doğru, doğru ses
leri) 

Burada bulunup reye iştirak etmemiş arka
daşlarımız olabilir. Kâtibi Umumi arkadaşımızla 
da görüştüm, bu husus doğrudur. Muamelede 
eksiklik yoktur, tereddüde mahal yoktur. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Bir tasarı bu 
kadar reyle kabul edilmiş sayılabiliri mi, sora
rım? 

SAİT KOKSAL (İsparta) — 137 nci madde
yi okumasını Sayın Başkandan rica ediyorum. 
Kendileri okumazlarsa bendeniz okuyacağım. 

BAŞKAN — Lütfen okuyunuz. 
SAÎT KOKSAL (Devamla) — Arzediyorum: 

Karar yalnız yana ve karşı olanların sayısına 
göre belli olur. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bunlar Tüzük hü
kümlerinin zaten tatbikatıdır. Müsaade buyu
rursanız Kâtibi Umumi Beyle danışıp görüşe
ceğim^ 

Yaptığım işin doğru olduğunu, kendisiyle 
istişari olarak görüştüğüm Kâtibi Umumi Bey 
şimdi beyan etmiştir. Binaenaleyh mmamele ta
mamdır. 

İHSAN HÂMİT TİGREL (Diyarbakır) — 
Kâtibi Umuminin reyi alındıktan sonra muame
le yapılacağına dair İçtüzükte bir kayıt var mı? 
(Gülüşmeler). 

Nihayet İçtüzüğün tatbikmda tereddüde dü-
şülürse Riyaset Divanı^ toplanır, tetkik edip 
kararını verir. Halbuki siz Sayın Kâtibi Umu
minin mütalâasını bize tebliğ ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Kâibi Umumilik Meclisin resmî 
makamıdır. Kendisiyle Meclise riyaset eden 
Başkanın daima istişarede bulunması bir zaru
rettir. Bu hususta kararı Başkanlık verecektir. 
Bendeniz muamelenin tamam olduğunu tebliğ 
ediyorum. 

SAİT KOKSAL (İsparta) — «Müstenkifler 
nisaba dâhil olur» cümlesini lütfen Riyaset ma
kamı izah buyursun. 

BAŞKAN — Riyaset makamı kararını tebliğ 
etmiştir, (öyle şey olur mu sesleri, gürültüler). 

Şimdi arkadaşlar; muamelenin tamam oldu
ğuna kaani bulunan Riyaset Makamı bu önerge
nin kabul edildiğini beyan eder ve bu suretle 
önergenin muhtevası olan 390 nci maddeden iti
baren (son hükümler) e kadar, olan kısım, kabul 
olunmuş bulunan bu teklif mucibince, tasarıdan 
çıkarılmıştır. 

420 nci maddeyi okuyoruz. 

Son hükümler 

Kaldırılan hükümler 
DÖRT YÜZ YİRMİNCİ MADDE — Aşağı

da yazılı hükümlerle bu kanuna uymıyan hü
kümler kaldırılmıştır: 

I - Vergilerde ihbarnamelerin tebliğine ve iti
raz ve temyiz usullerine ve İtiraz ve Temyiz 
komisyonları teşkiline daif 6 . VII . 1939 tarihli 
ve 3692 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle tebli
gata, müddetlere, itiraz ve temyiz usulüne, mad
di hatalara müteallik hükümleri ve 41, 42, 48, 49, 
50 nci maddeleri ve geçici 1, 3, 4 ncü maddeleri. 

II - 14 . VII . 1931 tarhli ve 1837 sayılı Bi
na Vergisi Kanununun : 

A) 7 nci maddesinin son fıkrasiyle 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 
38 nci maddeleri. 

B) 183T sayılı Kaaunun tadiline dair 11 . 
XI . 1935 tarihü ve 2802 sayılı Kamınla deği
şen 24 neti maddesi. 

C) 1837 sayılı Kanuna bâzı hükümler ilâ
vesine dair 20 . 1 . 1936 tarihli ve 2898 sayılı 
Kanunla değişen 15,18, 27, 28, 41 nci maddeleri; 

D) Bütçe yılının değiştirilmesi üzerine Ka
zanç, Hayvanlar, Muamele ve Bina vergileri ka
nunlarında değişiklik yapılması ve bunlara ge-
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cici maddeler eklenmesi hakkındaki 6 . VI . 1945 
tarihli ve 4750 sayılı Kanunla değişen 25 nci 
maddenin 2 nci fıkrası; 

E) Bina Vergisi Kanununun 34 ncü mad
desinin tadili hakkındaki 11 . II . 1946 tarihli ve 
4863 sayılı Kanunla değişen 34 n,cü maddesi. 

I I I - 6 . VII . 1931 tarihli ve 1833 sayılı Ara
zi Vergisi Kanununun : 

A) 4, 6, 11, 12, 14, 15, 17, 18 nci maddeleri; 
B) Arazi Vergisi Kanununun bâzı hüküm

lerinin değiştirilmesine dair 26 . I . 1939 
tarihli ve 3585 sayılı Kanunla değişen 5 ve 13 
ncü maddeleri. 

IV - 31 . 1 1936 tarihli ve 2901 sayılı Arazi 
Tahriri Kanunu. 

V. - 3. IV . 1926 tarihli ve 797 sayılı Vera
set ve İntikal Vergisi Kanununun: 

A) 33, 35, 36, 37 nci maddeleri; 
B) 797 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Ka

nununun bâzı maddelerinin tadiline ve bâzı 
maddelerinin ilgasma dair 4.VII.1931 tarihli ve 
1836 sayılı Kanunla değişen 15, 16 ncı madde
leri ve 17 nci maddenin 1 ve 2 numaralı bentle
ri ve 22, 23, 24, 25, 31, 32, 45, 46 ncı maddeleri; 

VI - 28 . V . 1940 tarihli ve 3843 sayılı Mu-
' amele Vergisi Kanununun : 

A) 11 nci maddesinin 2, 3, 4 ncü fıkraları, 
13 ncü maddesi, 19 neu maddesinin 2, 3, 4, 5, 6, 
7 nci fıkraları, 26 ncı maddesinin IV sayılı fık
rasındaki vergi zammına mütaallik hükmü, 29, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 58, 59, 60, 69, 
70, 71 72 73 ncü maddeleri ve 74 ncü madde
nin 2 nci ve mütaakıp fıkraları, 75 nci maddesi, 
77 nci maddesinin tarh zamanaşımına ait hükmü 

. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86 ncı maddeleri; 
B) Muamele Vergisi Kanununa ek 6 .1 .1941 

tarihli ve 3973 sayüı Kanunun 2 nci maddesinin 
A ve D fıkralarındaki müeyyidelere, mütaallik 
hükümleri. 

VII - Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile se
yahat eden yolculardan alınacak Nakliyat Resmi
ne mütaallik 10 . IV . 1340 tarihli ve 472 sayılı 
Kanunun 24. V . 1940 tarihli ve 3842 sayılı Ka
nunla değişen 6 ncı maddesinin defter ve ceza
larla ilgili hükümleri ve 7 nci maddesi: 

VIII - 23 . V . 1928 tarihli ve 1324 sayılı Dam
ga Resmi Kanununun ; 

A) 43 ncü maddesi, 44 ncü maddesinin 1, 2, 
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3, 4, 6 ncı fıkaraları, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 63, 
65, 66, 68 nci maddelri; 

B) Damga Resmi Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu, kanana bâzı madde
ler1 eklenmesine dair 22 . V I . 1938 tarihli ve 3478 
sayılı Kanunla 13 ncü maddesine eklenen 10 ncu 
fıkranın Damga Resmi Defterinin tutulması mec
buriyetine ve bu defterin şekline ait hükümleri 
ile 39 ncu, maddesine eklenen nakliyat müessese
lerinin tutacakları deftere ve bu defterin tasdi
ki mecburiyetine mütaallik 5 nci fıkrası ve 44 
ncü maddesine eklenen 8 ve 9 ncu fıkraları ve de
ğişen 24 ncü maddesinin 1 nci ffıkrası, 45 nci 
maddesinin 3 ncü, 55 nci maddesinin 1 ve 2 nci 
fıkraları 61, 62, 64, 67 nci maddekn; 

C) 3478 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin 
Damga Resmine! mütaallik hükümleri; 

D) Damga Resmi Kanununun bâzı hüküm
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesine dair 3 .1 .1940 tarihli ve 
3765 sayılı Kanunla 44 ncü maddesine eklenen 
10 ncu fıkrası ve değişen 69 ncu maddesinin Dam
ga Resminin (Aslına ait tahsil zamanaşımı hükmü 
hariç, olmak üzere) diğer hükümleri; 

E) Fevkalâde vazij^et dolayısiyle bâzı vergi 
ve resimlere zam icrasına dair olan 3828 sayılı 
Kanuna ek 29 . V . 191 tarihli ve 4040 sayılı Ka
mınla 34 ncü maddesine eklenen 3 ncü fıkranın 
vesikaların saklama zamanı ile ilgili hükmü ve 44 
ncü maddesine eklenen 11 nci fıkrası. 

f X - 12 . V I . 1930 tarihli ve 1718 .sayılı Da
hilî İstihlâk Vergisi Kanununun: 

A) 4, 8, 9 ncu maddeleri; 
B) Dahilî istihlâk Vergisi Kanununun 10 

ncu maddesinin tadiline ve muvakkat bir madde 
ilâvesine dair 14 . V I . 1935 tarihli ve 2796 sayı
lı kanunla değişen 10 ncu maddesi; 

C) 22 . V I I . 1931 tarihli ve 1871 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesini deliştiren 24 . V . 1934 
tarihli ve 2442 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
(F) fıkrası. 

X - 20 .1.1936 tarihli ve 2897 sayılı Hayvan
lar Vergisi Kanununun 21, 22, 24, 25 nci madde
leri ile 31 nci maddesinin tarh zamanaşımına 
ait hükümleri ve 32 nci maddesi. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Arkadaşlar, 
dikkat buyurulmuştur ki, bâzı ilgalar madde 
tasrihi suretiyle yapılmaktadır. Falan numaralı 
Kanunun şu, şu maddeleri mülgadır denilmektedir. 
O halde o kanunun mütebaki hükümleri cari-
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dir. Fakat bâzı ilgalar; filân filân maddeleri 
ile bu kanun hükmüne muhalif olan hükümleri 
şeklindedir. Mucip sebep olarak alâkalı kanun
ların ilgili hükümleri ile diğer hükümleri aynı 
maddelerde olması zaruretine istinat ettiği 
ifade ediliyor. Hususi olarak. Tatbikatta mükel
lefin; karşılaştığı mükellefiyeti iyice (anlamasını 
teminen bu mevzuatın geride kalan hüküm
lerinin bir arada tek cilt halinde toplanmasını 
ve herkesin tedarik ve istifadesine imkân veril
mesini Hükümetten temenni etmiştim, kendi
leri, komisyonda kabul etmişti, bu. ricamı bura
da tekrar ediyorum, tasviplerini ve böyle yapa
caklarını bu kürsüden teyit etmelerini istirham 
ederim. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) —Komisyon da bu temenniye 
iştirak etmiş ve Hükümet de kabul etmiştir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız bir nok
tayı açıklıyayım. 

Başkanlık, Meclis üzerinde bir tereddüt va
ziyeti bırakmamak için şu esası yeniden tetkik 
ederek arzediyor. 

Meclisinizin adedi mürettebi 465 tir. Yalnız 
bunlardan 13 arkadaş eksiktir. Binaenaleyh 
Meclisin mevcudu 452 dir. Bu 452 nin, demin 
reye katılan arkadaşların yekûnu ise, 452 nin 
yarısı olan 226 dır. Bu itibarla muamele ta
mamdır, tereddüde mahal hiçbir şey yoktur. Bu 
hususta Yüksek Heyetinizin vicdanının rahat 
olması bakımından bunu arzetmeyü bir borç 
addederim. Bu izahatımdan sonra zannederim 
ki, bu hususta hiçbir arkadaşımızın tereddüdü 
kalmamıştır. 

Şimdi madde hakındak Faik Kurdoğlu ar
kadaşımızın temennisine komisyon da iştirak 
etmektedir. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Şu halde maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Bina ve arazi değerleri 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlü

ğe girdiği tarihten evvel iktisadi (işletmelere 
dâhil olan bina ve arazi, beyanname üzerin
den Kazanç Vergisine tâbi mükelleflerde, son 
bilançodaki değerleri ile diğer hallerde rergi 
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değeri ile değerlenir. Ancak daha yüksek bir 
bedel ile satmalmdığı tapu sicili ile tevsik ve 
ispat olunan bina ve arazide satınalma bedeli, 
mükellef tarafından yaptırılmış olan inşaatta 
beyan olunan maliyet bedeli vergi değerinden 
yüksek bulunduğu takdirde bu bedeller esas 
tutulur. 

Vergi tetkiki neticesinde maliyet bedelinin 
fazla hesap edildiği anlaşılırsa mükellefler hak
kında kusur ve usulsüzlük hükümleri uygulan
maz. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kalbul edenler... Etmiyenler... Madde kabul olun
muştur. 

Esham ve tahvilât 
GEÇİCİ MADDE 2. — Türk borsalarında 

kayıtlı olmıyan esham ve tahvilâttan bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten evvel iktisap 
edilmiş olanların son bilânçolardaki değerleri ^ 
bunların alış bedeli yerine geçer. 

Bilanço esasına göre defter tutmamış olan 
mükelleflerde bunların beyan edecekleri alış be
deli esas tutulur. Vergi tetkikleri neticesinde * 
alış bedelinin fazla hesap edildiği anlaşılması 
ihalinde mükellef hakkında kusur veya usulsüz
lük cezası tatbik olunmaz. 

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

Açılış envanterlerinde değerleme 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihte yeniden defter tutup envan
ter çıkarmaya mecbur olan tüccarlar ve diğer 
mükellefler, açılış bilanço veya envanterini tan
zim ederken, işletmeye dâhil iktisadi kıymetle
ri bu kanunun .3 ncü kitabında yazılı hüküm
ler dairesinde değerlendirirler. Maliyet bedeli 
ile değerlenmesi ieabeden kıymetlerin bu bede
li malûm değilse, maliyet bedeli yerine mükel
leflerin bizzat tâyin edecekleri alış emsal bedeli 
değerlemeye esas tutulur. 

Vergi tetkiki neticesinde, alış emsal bedeli
nin fazla hesap edildiğinin anlaşılması halinde, 
mükellef hakkında kusur veya usulsüzlük hü
kümleri tatbik olunmaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... Madde ka
bul olunmuştur. 
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Götürü matrahlar 

GEÇİCİ MADDE 4. — 40 ncı maddede yazılı 
götürü matrahlardan 1950 yılı içinde vergi tar
hına esas tutulması lâzımgelenler, hu kanunun 
yayımı tarihinden sonra tâyin olunur. Bu su
retle tâyin olunan götürü matrahların yenilen
mesi de 44 ncü madde hükmüne tâhidir. 

BALKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kahul et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Eski zamanlara ait vergiler 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihten evvelki zamanlara taallûk 
eden vergilerin tarh ve tahakkuku, hu vergile
re ait ihtilaâflarm halli, tahakkuk zamanaşımı 
tâyini bu kanunda yazılı hükümlere tâbidir. 

Bu vergiler münasebetiyle kanuna aykırı ha
reketlerinden dolayı mükellefe tatbik olunacak 
vergi zammı ve cezasının tâyininde, eski hüküm
lerle bu kanunun hükümlerinden hangisi mü
kellefin lehine ise, o hüküm tatbik olunur. 

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

Genel *bina tahriri yapılamıyacağı süresi 
GEÇİCİ MADDE 6. — Millî Korunma Ka

nununun bina kiralarını tahdit eden hükümleri 
yürürlükte bulunduğu sürece ve bu hükümlerin 
"kaldırılmasından itibaren iki yıl süre ile genel 
bina tahriri veya vergi dairesinin talebi üzeri
ne mevzii tadilât yapılamaz. Bu hüküm tahrir 
kayıtlarının yanması veya her hangi bir suret
le mahvolması hallerine şâmil değildir. 

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

Millî Korunma Kanunu hükümlerinin mahfuziyeti 
GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun 284 ncü 

maddesi hükmünün uygulanmasında; Millî Ko
runma Kanununu tadil «den 21 . II . 1947 ta
rihli ve 5020 sayılı Kanunun geçici ikinci mad
desi hükmü mahfuzdur. 

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

Kazanç sayılmiyacak farklar 
GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanunun 309 ve 

31.0 ncu maddelerinin uygulanmasında 1945 yi-
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İmin sonundan evvel iktisap edilmiş olan gay
rim enkııllerl e bunların mütemmim cüzüleri (.sa
bit tesisatta makinalar dâhil) teferruatının ve 
hakların satışından ve bu mallar ve hâkler için 
alman sigorta tazminatından doğan farklar ka
zanç sayılmaz. 

BAŞKAN —• Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edildi. 

Tüccarların sınıfları 
GEÇİCİ MADDE 9. — 1950 yılında bu ka

nunun 168 ve mütaakıp maddeleri gereğince 
defter tutma bakımından tüccarların sınıflara 
ayrılmasında : 

A) 1949 yılı alım, satım veya hasılat had
lerinin tesbitine imkân bulunanların sınıfları 
bu hadlere göre tâyin olunur; 

B) imkân buunmıyanlar ikinci sınıf tüccar 
sayılırlar. 

Ancak 2395 sayılı Kanun gereğince bilanço 
esasına göre defter tutanlar, 1950 takvim yı
lında bu kanunun birinci sınıf tüccarlar için 
tâyin ettiği usule tâbi tutulurlar. 

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

Komisyon 10 ncu madde olarak bir geçici 
madde teklif ediyor. Onu okutuyorum. 

özel hesap devresi 
GEÇİCİ MADDE 10. — Kaldırılan 2395 sa

yılı Kazanç Vergisi Kanununun 9 ncu maddesi 
.gereğince Maliye Bakanlığınca tâyin edilmiş 
olan hesap devreleri bu kanunun 165 nci mad
desinin uygulanmasında da devam ettirilir. 

Bu suretle tâyin edilmiş olan özel hesap dev
releri 31 . 12 . 1949 gününde kesilir ve bu ta
rihe kadar olan ticari kazançlar hakkında Ge
lir Vergisi Kanununun geçici birinci maddesi 
hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul elildi. 

Komisyon elyevm elimizde bulunan 421 nci 
madde yerine bir yeni madde teklif ediyor. Bu 
421 nci madde bilâhara 422 nci madde olacak
tır. 

421 nci maddeyi okutacağım: 

Mükelleflerin izahat talebinde bulunabilecekleri 
DÖRT YÜZ YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Mü

kellefler Maliye Bakanlığından veya Maliye 
Bakanlığının bu-hususta yetkili kıldığı makam-
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lardan vergi durumları ve vergi tatbikatı bakı
mından mühim ve tereddüdü mucip gördükleri. 
hususlar hakkında izahat istiyebilirler. 

Yetkili makamlar yazı ile istenecek izahatı 
en kısa bir zamanda cevaplamak mecburiyetin
dedirler. 

Alacakları cevaplara göre hareket eden mü
kelleflerin cezayı müstelzim muameleleri hak
kında bu kanunun yanılma hükmlü tatbik olu
mu. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANİ MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Mühim değil, müphem. 

BAŞKAN — O suretle tashih ettik. 
Madde hakkında söz istiyen yok. Maddeyi 

kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Komisyona gitmiş olan 73, 86, 99, 131, 132, 

138, 139, 186, 187, 288, 317, 318, 320, 339 ncu 
madde]er gelmiştir. Birer birer okuyacağız efen
dim. 

Yetki 
YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Tahrir ko

misyonları : 
1. iradı veya kıymeti tahmin edilecek bi

naları ve araziyi gezebilirler; 
2. Mükelleflerden ve kiracılardan gayri

menkulun genel durumu, kullanış tarzı, lira 
veya hâsılat miktarı ve tahmine yarıyacak sa
ir lüzumlu malûmatı istiyebilirler; 

3. Lüzumlu gördükleri malûmatı, muhtar 
ve ihtiyar meclisleri, ticaret ve ziraat odaları, 
belediyeler ve noterler gibi resmî veya yarı 
resmî teşekküllerle hususi teşekküller ve şa-
sıslardan istiyebilirler: 

Çalışma saatleri dışında veya tatil günle
rinde, bina ve arazi, binaları işgal edenlerin 
muvafakati olmaksızın gezilemez. Binaların 
gezilmesi sırasında, komisyon başkan ve üyele
ri, ev halkının rahatsız edilmemesine dikkat 
etmeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Arkadaşlar bir tereddüde ma
hal kalmamak üzere şunu arzedieyim ki; ma
lûmu âliniz bu tasarının birinci görüşülmesi 
yapılmaktadır. İkinci görüşülmesinden evvel 
bu tasarı baştan başa bastırılıp yüksek heye
tinize ikinci görüşülmesinden birkaç gün evvel 
dağıtılacaktır. Onun için yani tasarıda tered
düdü mucip olacak, zihinlere takılacak her 
hangi bir husus olursa ikinci görüşmede veri
lecek önergelerle bunun tashihi imkânı olduğu

nu arzetmek isterim. (Doğru, güzel sesleri) 
Şimdi 73 neü madde hakkında söz istiyen 

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

Vasıtalı tebliğ 
SEKSEN ALTINCI MAÖDE — Kara, de

niz ve hava eratına yapılacak tebliğler kıta 
komutanı veya müessese âmiri gibi en yakın 
üste yapılır. Bu evrakı derhal tebliğ olunacak 
kimseye vermediği takdirde üst, tazminle mah
kûm olur. Bu cihetin tebliğ evrakında yazılı ol
ması şarttır. 

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

Tebliğ yerine geçen muameleler 
DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Vergi

nin tarh ve tahakkukunda tebliğ yerine geçen 
muameleler hakkındaki hükümler mahfuzdur. 

BAŞKAN — SÖz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Şimdi 73 ncü madde hakkında söz istiyen 
yok. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Tetkik tutanakları 
YÜZ OTUZ BİRİNCİ MADDE — Tetkik 

esnasında lüzum görülen hallerde, vergilendir
me ile ilgili olaylar ve hesap durumları ayrıca 
tutanaklar ile tesbit ve tevsik olunabilir. İlgi
lilerin itiraz ve mülâhazaları varsa bunlar da 
tutanağa geçirilir. Bu suretle düzenlenen tuta
nakların birer nüshasının mükellefe veya nez-
dinde tetkik yapılan kimseye bırakılması mec
buridir. 

Mükellefin hesap ve vergi durumu ile ilgili 
olmak üzere düzenlenecek raporların birer Ör
neği tetkik sonunda vergi dairelerince mükel
lefe verilir. 

Re'sen tarhiyat yapılmasını icap ettiren 
haller varsa rapor örneklerinin, işin takdir ko
misyonuna tevdiinden evvel mükellefe verilme
si mecburidir. 

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

Üçüncü Bölüm 
Arama 

Arama yapılabilecek haller 
YÜZ OTUZ İKİNCİ MADDE - İhbar ye-
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ya yapılan tetkikler dolayısiyle, bir mükelle
fin vergi kaçırdığına delâlet eden emareler bu
lunursa ,bu mükellef veya kaçakçılıkla ilgisi 
görülen diğer şahıslar nezdinde ve bunların 
üzerinde arama yapılabilir. 

Arama yapılabilmesi için 
, 1. Vergi tetkiki yapmaya yetkili olanla
rın buna lüzum göstermesi ve gerekçeli bir ya
zı ile arama kararı vermeye yetkili sulh yar
gıcından bunu istemesi; 

2. Sulh yargıcının istenilen yerlerde ara
ma yapılmasına karar vermesi; 

Şarattır. 
İhbar üzerine yapılan aramada ihbar sabit 

olmazsa nezdinde arama yapılan kimse muh
birin adının bildirilmesini istiyebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

AHMED VEZtROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Muhbirin adını 'isteyebilir. Bu maksadı temin 
etmiyor, istedi, istediği takdirde Maliye dairesine 
verir diye bir kayıt olması lâzımdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — İstemek salâhiyetini vermek, 
cevap vermeyi müstelzimdir. 

BAŞKAN — Tasrihini rica ediyorum. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 

BİRSEL (Devamla) — İsteyebilir ve vergi dai
resi bildirir. 

BAŞKAN -— Ye vergi dairesi cevap verme!,' 
m ecbu riy etindedir. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Maliye bu ismi bildirmeye mecburdur. 

BAŞKAN — (Yergi dairesi muhbirin ismini 
hildirmeye mecburdur) şeklinde kabul ediyor 
musunuz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BlRSEL (İzmir) — Ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddenin sonuna (Vergi dairesi 
muhbirin ismini bildirmeye mecburdur) cümlesi 
nin ilâvesi ile maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bilgi Yerme 
YÜZ OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Kamu 

idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükellef
lerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel ki
şiler Maliye Bakanlığının veya vergi tetkiki yap 
maya yetkili olanların istiyccekleri bilgileri ver
meye mecburdurlar. 
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Bilgiler yazı veya sözle istenilir. Sözle îste 

nen bilgileri vermiyenlere keyfiyet yazı ile tekit 
ve cevap vermeleri için kendilerine münasip bir 
mühlet tâyin olunur. Bilgi istemek üzere ilgililer 
vergi dairesine zorla getirilemez. 

Memleket dışı imtiyazlarından faydalanan ya
bancı devlet memurları bilgi verme mecburiyeti
ne tâbi olamazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı ? Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Devamlı bilgi verme 
YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Ka

mu idare ve müesseseleri vergi dairelerince ken
dilerinden yazı ile istenecek bilgileri muayyen 
fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye 
mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı l Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

— Komisyon 186 ve 187 nci maddeler hak
kında bir şey söyliyeeek ini? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MÜNlR 
BİRSEL (İzmir) — 186 ve 187 nci maddeleri 
takrir sahibi arkadaşımızla birlikte müzakere 
ettik ikinci müzakeresinde 184 ncü madde hak
kındaki teklifini nazarı dikkate almak ve bu 
maddeyi de olduğu gibi kabul etmek neticesi-

. ne vardık. 
BAŞKAN — O halde 186 nci maddeyi ay

nen okutuyorum. 

İşletme hesabı esasında envanter 
YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE — İşlet

me hesabı esasına göre defter tutanlardan emtia: 
üzerine iş yapanlar, emtia envanteri çıkarmaya 
mecburdurlar. 

Emtiaya, satmak maksadiyle alınan veya imal 
edilen mallarla iptidai ve hammaddeler ve yar
dımcı malzeme dâhildir. Emtia envanteri, mu
amelelere ait kayıtlarla karşılaştırılmamak §ar-
tiyle, yeniden işe başlama halinde işletme defte
rinin baş tarafına, mütaakıben de her hesap dev
resi kapandıktan sonra muamele kayıtlarını ta
kip eden sahifelere yazılır. Istiyenler ayrı bir 
envanter defteri tutarak emtia envanterlerini bu 
deftere kaydedebilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 
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187 nci maddede Komisyon bir tadilât yap

mamış, eski şeklini okutuyorum. 

işletme hesabı hulâsası 
YÜZ SEKSEN YEDİNCİ MADDE — işlet

me hesabı esasına göre defter tutanlar her hesap 
devresinin sonunda (işletme hesabı hulâsası) 
çıkarırlar, işletme hesabı hulâsasına aşağıdaki 
maddeler birer kalemde ayrı ayrı yazılır: 

A) Masraf tablosuna: 
1. Çıkarılan envantere göre hesap devresi 

başındaki emtia mevcudunun değeri; 
2. Hesap devresi zarfında satınalınan em

tianın değeri ile yapılan bilûmum masraflar. 
B) Hasılat tablosuna: 
1. Hesap devresi zarfında satılan emtianın 

değeri ile hizmet mukabili ve sair suretle alınan 
paralar. 

2. Çıkarılan envantere göre hesap devresi 
sonundaki emtia mevcudunun değeri; 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edimiştir. 

İfraz ve şüyu 
ÎRI YÜZ SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — 

Aşağıda yazıh bina kısımları için ayrı ayrı irat 
tahmin olunur. 

1. Bir çatı altında bulunup da kullanış tar
zı ve kapıları ayrı olan bina kısımları; 

2. Sahipleri arasında ifraz ve taksim edilmiş 
olan binaların müfrez kısımları (ifraz olunma-
yıp da şayian tasarruf olunan binaların iradı bi
nanın genel heyeti itibariyle tahmin olunur). 

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

Muhtelif cezayi istilzam etmesi 
ÜÇ YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Cezayi 

istilzam eden tek bir fiil ile kaçakçılık ve usul 
süzlük veyahut kusur ile usulsüzlük birlikte iş
lenmiş olursa bunlara ait cezalardan sadece en 
ağırı kesilir. 

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

Fiil ayrılığı 
ÜÇ YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — Ayrı 

ayrı yapılmış olan kaçakçılık, kusur veya usul- | 
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güzlükten dolayı ayrı ayrı ceza kesilir. Şu kadar-
ki aynı takvim yılı içinde aynı neviden birden 
fazla usulsüzlük yapıldığı takdirde bunların hep
si için tek bir ceza kesilir. Ve bu oezaya usulsüz
lüklerin birden fazlasının her biri için cezanın 
dörtte biri eklenir. Ancak bu suretle hesaplanacak 
cezanın yekûnu o usulsüzlük nev'i için kanunda 
gösterilen cezanın iki katından fazla olamaz. 

Aynı takvim yılı içinde birden fazla kaçakçı
lık yapılmış olursa bunların hepsi 325 nci mad
dede yazılı en az cezanın hesaplanması bakımın
dan bir fiil sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Suçlarda birleşme 
ÜÇ YÜZ YlRMÎNCt MADDE — Bu ka

nunda yazılı kaçakçılık kusur ve usulsüzlük 
cezaları ile Türk Ceza Kanununda, diğer ka
nunlarda yazılı cezalar; içtima ve tekerrür 
hükümleri bakımından birleştirilmez. 

Bu kanunla vergi cezası ile cezalandırılan 
fiiller, aynı zamanda Türk Ceza Kanununa gö
re suç teşkil ettiği takdirde, vergi cezası kesil
mesi, mezkûr kanun hükmüne tevfikan taki
bat yapılmasına mâni olmaz. b 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Vergi mahremiyetinin ihlâli 
ÜÇ YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — 

Bu. kanunda yazılı vergi mahremiyetine riayete 
mecbur olan kimselerden bu mahremieti ihlâl 
edenlere Türk Ceza Kanununun 198 nci madde
sinde yazılı cezanın iki katı hükmolunur. Bu ce
za iki aydan az o-lamaz. 

Suçlan tekerrür edenler bir daha Devlet 
hizmetinde kullanılmazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında HÖZ istiyen 
yok. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yürürlük 
DÖRT YÜZ YlRMÎ BİRİNCİ MADDE — 

Bu kanun 1 Ocak 1950 tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... 
Kaimi edilmiştir. 
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Yürütmeye memur olanlar 

DÖRT YÜZ YÎRMÎ ÎKÎNCÎ MADDE — 
Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürü-
tüj . 

BAŞKAN — Efendim; tasarının muhtelif 
maddelerinde numara farkları olacaktır. Onun 
için komisyon ikinci görüşmeye esas olmak üze
re tasarıyı tertiplerken numaraları bu suretle 
yürütecektir. Muvafık mı? (Muvafık sesleri). 
Heyeti Celile bu suretle tasvip ediyor. Şu hal
de maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Dr. AKİF ARKAN (Çankırı) —' Efendim, 

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gezginci esnaf 
Vergisi ve bu Usul Kanunu tasarısı Mecliste 
günlerce müzakere edilmiştir ve bunun hakkm-
dp, Mecliste birçok tartışmalar yapılmıştır. Bu
nun tatbikatında birçok müşkülâta uğramak 
ihtimali vardır. Binaenaleyh bu ihtimalleri ön
lemek üzere bütün bu müzakere zabıtlarının 
madde şekilleriyle birlikte kitap halinde bastı
rılıp ilgili memurlara verilmesini teklif ediyo
rum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BİRSEL (İzmir) — Hiç şüphesiz kanunun ge
rek halk ve gerekse memurlar tarafından ga
yet iyi bilinmesi kanunun iyi tatbikma yardım 
edecektir. Maliye Bakanı, gerek komisyon hu
zurunda ve gerek müzakerenin başında vermiş 
olduğu izahatla bu kanun tatbikini kolaylaş
tırmak için ne gibi mesai yapacağını bildirmiş
tir. Meselâ maliye memurları için kurslar aça-

1 — Gümü§ane Milletvekili Ahmet Kemal 
Vannca'nın, Bayburt ve îspir ilçeleri hakkında
ki sorusuna İçişleri Bakanı Emin Erişirgil'in 
yazılı cevabı (6/281) 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Vaktiyle, (1884) de, coğrafi, idari, ekono

mik, kültürel, hattâ, straJteji'k sdbepler ve zaru
retler dolayısiyle, Kuzey-Doğu Anadolu bölge
mizin; Çoruh - Kelkit - Harşit - nehirlerinin 
yukarı (kısımlarını ihtiva eden, etrafı yüksek 
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çaktır. Meslekî teşekküller için konferanslar 
verecektir. Ayrıca broşürler de neşredecektir. 
Sonra bu kanunlar Resmî Ceridede neşredileceği 
gibi Bakanlık teşkilâtına da bastırılıp dağıtıla
caktır. Hattâ tasarının ilk şeklini dahi bütün 
memurlarına göndermiştir. Kanuniyet kesbet-
tiği zaman kanunu da gönderecektir. Biz de te
menni ederiz; Resmî Gazeteye merbut olarak 
neşir ve ilân edilmekte olan nüshalardan alıp 
ilgili dairelerine miktarı kâfi tevzi etsin. 

BAŞKAN — Tatmin edildiniz mi Akif Bey? 
AKİF ARKAN (Çankırı) — Ben zabıtların 

da beraber tabı ve ilgili dairelere gönderilmesi
ni istiyorum. Bu kâfi değildir. 

BAŞKAN — Zabıtların bir kül halinde neş
rini tatbikat bakımından zaruri buluyorlar. Bil
hassa Meclis zabıtları bir yığın dâvanın ve mü
nazaanın önüne geçecektir. Buradaki vuzuh bir
çok ihtilâfatı ortadan kaldırır. Hükümet bunu 
ehemmiyetle nazara alsın. 

Şu halde maksat hâsıldır, önergenizi oya 
koymaya lüzum kalmamıştır. 

Gündemimizde Emekli Kanunu tasarsı var
dır. Fakat müsaade buyurursanız Yüksek Hey
etiniz çok yoruldu. Riyaset Makamı da aynı 
yorgunluk içindedir. Binaenaleyh, çarşamba 
günü Emekli Kanununun müzakeresine başlarız. 
Son alman karar dairesinde evvelâ tasarıları 
görüşmek badehu sorulara geçmek üzere, Pazar
tesi günü saat 15 te toplanmak üzere Oturuma 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,30 

dağlarla çevrili, geçitleri yalnız Kop - Zigana 
bellerine 'bağlı Bayburt mmta'kasında; İspir -
Bayfburt - Kelkit - Şiran ilçelerinden mürek
kep geniş bir idari ünite yani bugünkü iller 
ayarında bir mutasarrıflık Ite^kil edilerek. Bay
burt .Setri de bu teşkilâta merkez ittihaz kılın
mıştı. 

Maalesef, çok geçmeden bu tabiî ve ilmî teş
kilât kaldırılarak, İspir - Bayburt ilçeleri Er-
zuruma, Kelkit - Şiran ilçeleri (Bir müddet son
ra da Bayburt îloesi) (rümüşane'ye bağlanmıştı. 

SORULAR VE CEVAPLAR 
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65 yıl önceki coğrafi şartlar ve idari zaru- I 

retler ne ise, bugün dalhi, bunlarda zerre kadar 
elksiklik ve değişiklik olmadığı halde; bilâkis, 
o günden bugüne kadar akıp gelen iejari ve ik
tisadi olaylar, bilhassa; yeni muvasala i ve müna- [ 
kale yolları, mahallî inkişaf ve kalkmana unsur- I 
lan, Bayburt mmtakasmda, yine böyle bir teş
kilâtın vücuduna ve Bayburt şehrinin de tou teş
kilâta merkez ittihazına kati bir lüzum göster
diği halde; vaktiyle her nasılsa işlenmiş olan bu 
teşkilât hatasının tashihine maalesef bugüne ka
dar muvaffakiyet hâsıl olamamıştır. 

Vakaa, içişleri Bakanlığımız, iki yıldan be
ri bu konu üzerinde esaslı tetkiklere girişmiştir. 
Hattâ bu tetkikler sona da ermiştir. 

Fakat, bu hususta hâlâ tatbikata geçilemedi-
ği de inkâr edilemez bir hakikattir. J 

Binaenaleyh: 
Sayın İçişleri Bakanımızdan aşağıdaki hu

susları yazılı olarak soruyorum. 
1. İncelemeler: 
A) Ya, İspir İlçesinin Gümüşane İline rap

tı ile, il merkezinin Bayburt'a naklini, 
B) Yahut, Çoruh Nehrinin aşağı kısmında 

olduğu gibi yukarı kısmında da (Bayburt İli) 
diye yeni bir il etşkilini. 

(Bayburt İlcesine bağlı bugünkü Hart ve 
Pulur bucaklarının ilce halinde, îspir j İlçesinin 
de olduğu gibi bu yeni ile rapt ve ilhakını) 

Derpiş ve istihdaf etmekte olduğuna göre; 
C) Bu iki şekilden hangisinin tercih edil

diğini. 
2. HeT iki şeklin (Umumi Muvazene) ye 

tahmil edeceği masrafların nelerden ibaret ol
duğunu. 1 

3. (özel idare) bakımından, bu iki şekil-
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den hangisinin daha ziyade (İl kapasitesini) ha
iz bulunduğunu. 

4. Tercih edilecek şekle ait Kanun tasarısı
nın Yüksek Meclise ne zaman sunulacağını. 

Derin saygılanmı arzederim. 
Gümüşane Milletvekili 
Ahmet Kemal Varınca 

1. 1. §. 2. 
22102/27-6 

4897 
13 . V . 1949 

B. M. M. Başkanlığına 
15 . m . 1949 gün Kanunlar Müdürlüğü 

6/281-4706/2675 sayılı yazılarına karşılıktır. 
Mülkî teşkilâtımızda yapılması gerekli de

ğişiklik üzerinde Bakanlık tetkikler yapmak
tadır. Bu tetkikler esnasında Sayın Kemal Va
rınca arkadaşımızın istihdaf eylediği gaye ya
ni Bayburt'un il merkezi haline getirilmesi ar
zusu da göz önünde bulundurulacaktır. 

Bayburt'un il haline getirilmesinin hangi 
şekilde muvafık olacağı hususuna ancak yap
tırmakta olduğumuz incelemelerden sonra ce
vap verilebilir. Mamafih arkadaşımız kendince 
tasavvur ettiği iki şeklin Devlet Bütçesine tah
mil edeceği masrafı sorduğu için bunu arz edi
yorum. 

Birinci şekilde masraf 30 000, 
İkinci şekildeki masraf ise 810 000 lira ola

rak tahmin edilmektedir. 
Her iki şekilde yapılması lâzımgelen Hükü

met konaklan ve tesisat masraflan buna dâhil 
değildir. 

Üstün saygılanmla arz ederim. 
İçişleri Bakanı 

E. Erişirgil 
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Vergi Usulü Kanunu tasarısındaki vergi uzmanlığına ait hükümlerin müstakil bir kanun halin 
de tedvini düşünülmek üzere Adalet Komisyonuna tevdiine 

Emin Halim Ergun ve arkadaşlarının önergesine 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

dair olan Ankara Milletvekili 
verilen oyların sonucu 

( önerge kabul edilmiştir. ) 
465 
229 
132 

95 
2 

223 
13 

AFYON KARAHISAR 
11 asan Dinçer 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Zeki Turhan 

S H ( 1 ( ' Cîl's 

ANKARA 
l-Vılih Rıfkı A tay 
thrahinı Rauf Ayaş 11 
''min Halim Ergun 
'''san 1'1'irfi 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Vuman Aksoy 
Dr fialip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Mazhar (İprırıen 

BALIKESİR 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Emınittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşün
sel 

BOLU 
Hasan- Cemil Çambel 

[Kabul 
Lûtfi Gören 
İhsan Yalçın 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Z el ıra Budunç 
Aziz Duru 
A bd tir rahman Konuk 
Cemil öz 

ÇANKIRI 
<>* Zeki Soydemir 

ÇORUH 
Aİi Çoruh 
Dr, Cemal Kazancıoğlu 

ÇORUM 
Hîdip Alpsar 
Münir Çağıl 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Maili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELÂZIĞ 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Mesut Çankaya 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 
Gri. Vehbi Kocagüney 

edenler] 
ESKİŞEHİR 

Kemal Zeytinoğlu 
GAZİANTEB 

Bekir Kaleli 
GİRESUN 

Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rıfat Güllü 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Fuad Hulusi Demire! li 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 

İZMİR 
Münir Birsel 
Atıf İnan 
Ekrem Oran 

KARS 
Dr. Esad.Oktay 
Zihni Orhon 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 

Reşid özsoy 
Faik İSeler 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıuğlu 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Mi tat Şak ir Al tan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Tevfik Fikret S il ay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağ] 
Dr. Hikmet Fırat 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Abdullah Yaycıoğlıı 
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MARDÎN 
Mehmet Kâmil Boran 

MUĞLA 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 

MUŞ 
Halid Onaran 

NÎĞDE 
Rıfat Gürsoy 

ORDU ' 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 

AFYON KARAHISAR 
Mehmet Aşkar 
Şahin Lâçin 

ANKARA 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
Cevdet «İnlet 
Gl. Naci Tmaz 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Cemil özçağlar 

BURDUR 
Ahmet Ali Cmar 

BURSA 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Ahmet îhsan Zeyneloğlu 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Kemal Cemal öncel 

B : 86 
• RİZE 

Tahsin Bekir Balta 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Bİerk 
Cemil Bils^l 
Rıza Isıtan 
Yakup Kaİgay 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Sinan Tekelioğlu 
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Hilmi Uran 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim încedayı 

SİVAS 
Kâmil Kitapçı 

TOKAD 
Nazmı Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Raif Karadeniz 

[Reddedenler] 
DİYARBAKIR 

ihsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ' 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 

ERZURUM 
Salim Altuğ 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Fimin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 

GİRESUN 
tsmail Sabuncu 

GUMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varmea 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. E\up | Durukan 
Rasim Yıirdman 

İSPARTA 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Ahmet K4mal Silivrili 
Orgl. Cerail C. Toydemir 

İZMİR 
Esat Çınar 
Sami Güjcüoğlu 
Rahmi Bloken 
Sait Odyak 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Dr. Fuad Ümay 

KÜTAHYA 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 

MALATYA 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 

MARDİN 
Rıza Erten 

NİĞDE 
Vehbi Sandal 
tbrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

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

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Zekiye Molaoğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Kâmü Erbek 
Sırrı îçöz 

ZONGULDAK 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 

S9YHAN 
Kasım Ener 
Ahmet Remzi Yüregir 

StlRD 
Sabri Çeliktuğ 

SİNOB 
Enver Kök 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu . 
Ali Rıza Işıl 
Hamdi Orhon 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Esat Tekeli 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
ihsan Olgun 
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DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 

MUĞLA 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

AFYON KARAHİSAR 
01. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Dr. Cemal Tunca 

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

AMASYA 
Ahmet Eymir (I.) 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
îsmet inönü (Cumhur
başkanı) 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

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

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

[Oya kattlmıy anlar] 
BOLU 

Hıfzırrahınan R. öymerı 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl, Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(I.) 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingili 
Niyazi Çıtakoğlu (I.) 
ihsan Karesioğlu (I.) 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (t.) 

ÇORUH 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün (I.) 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
ismet Eker (I.) 
Hasene İlgaz 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin (I.) 
Osman Ocak (I.) 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
(t) 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl (I.) 
Raif Dinç (t.) 
Nafiz Dumlu (I.) 
Cevat Dursımoğlu 
Münir Hüsrev Göle (I.) 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
(I.) 
Hasan Polatkan 
Abidin Potnoglu 

GAZlANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Said Barlas 
(Bak;m) 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen (İ.) 
Kâzım Okay 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şükrü Sökmensüer 
Edip Tor 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu (t.) 
Abdülgani Türkmen (I.) 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Salih Inankur 

Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele (I.) 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Dr. M. Kemal öke 
Recep Peker (I.) 
Hamdullah S. Tarırıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Benal Nevzat Anman 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Sedat Dikmen 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu (Baş
kan) 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Elcevit (I.) 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 
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Hayrullah Ürkün (î.) 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
(Bakan) 
Ali Dikmen 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Şevki Ergun (1.) 
Fatin Gökmen (1.) 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartahgil 
İhsan Şerif özgen (1.) 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Esat Doğan (t.) 

• 

Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa N. Karaköylü 
(1.) 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey (I.) 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Dr. Kâmil İdil 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Halid Mengi ( t ) 
Şükrü Süer 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (I.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 

1(1 . ) 

[Açık Mille 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
İçel 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Naşit Fırat 
Ömer Karataş (1.) 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 
(î.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Ali Münif Yegena (1.) 

SURD 
Etem İzzet Benice 
Ali Rıza Esen (î.) 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Suphi Batur 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda (î.) 
Şemsettin Günaltay 
(Başbakan) 
Hikmet Işık (1.) 
Müttalip öker (Î.Ü.) 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
İsmail Mehmed Uğur 
(t) 

tvekülikleri] 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Reeai Güreli (1. Ü.) (t.) 
Reşit önder (1.) 
Refik Ahmet Sevengil 
(t.) 

TRABZON 
Temel Göksel ( t ) 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZĞAD 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
(1.) 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan (1.) 
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