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ye Tekaüt Kanununun dördüncü maddesinin 
tefsiri hakkında takriri. 34 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEViAD 34 
1. — 3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumî 
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sonra kazanç vergisi lâyihasının müzakeresine ge
çildi. Cereyan eden müzakere neticesinde 2 nci mad
denin 11 nci fıkrası ile 18 nci fıkrası ensümene iade 
ve 14 ncü fıkrası tay ve diğer fıkralarla 3 ilâ 12 nci 
maddeler aynen kabul olundu. Çarşamba günü top
lanılmak üzere celse tatil edildi. 

Zaptı sabık hülâsası hakkında mütalâa var mı? 
(Hayır sesleri) Zaptı sabık aynen kabul edilmiştir. 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 14,40 

REİS : İsmet Bey 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyarbekir), Hakkı Bey (Van) 

• 

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacak: 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

2. — SUALLER 
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3. — EVH 

Lâyiha 
1. — «Maarif teşkilât kanunu» lâyihası (1/838) 
REİS — Maarif, Dahiliye ve Muvazenei Maliye 

encümenlerine havale edilmiştir, 
Teklif 

/. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdı Beyin; 12 
Şubat 1340 tarih ve 410 numaralı Sayım Kanununun 
altıncı maddesini muaddil kanununun birinci mad
desinin tadili hakkında teklifi kanunisi. (21538) 

REİS — Lâyiha encümenine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — Nafia Vekili Merhum Süleyman Sırrı Be

yin Valide, Refika ve dört evlâdına maaş ve ikrami
ye itası hakkında (1/816) numaralı kanun lâyihası 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
2. — İdare Heyetinin; istiklâl Mahakimi Kanu

nunun 12 nci maddesinin tadili hakkında (2 j491) nu
maralı teklifi kanunisi -ve Muvazenei Maliye ve Ad
liye encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 

3. — 22 Nisan 1341 tarih ve 661 numaralı mü
zayede Ve münakaşa ve thalat kanununun sekizinci 
maddesinin ikinci fıkrasının tefsiri hakkında (3/518) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Kavanini Maliye 
ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 

4. — Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin; Yol 
Mükellefiyeti Kanununun 4, 5, 17 nci maddelerinin 
tadili hakkında (2/523) numaralı teklifi kanunisi ve 
Nafıa ve Dahiliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alınmıştır. 

Tezkereler 
1. — Emvali Milliye ve metrûkeden olan emlâ

ki vakfiyenin sureti füruhtu hakkında İstanbul Me
busu Hakkı Şinasi Paşa tarafından tevdi edilen tek
lifi kanuninin bu mesele için ihzar edilen kanun lâ
yihasının takdimine kadar tehiri müzakeresi hakkın
da Başvekâlet tezkeresi. (3/563) 

REİS — Evkaf Encümenine havale edilmiştir. 
2. — Millî Mücadele esnasında hizmeti sebkeden 

Afyonkarahisar Mebusu İzzet Ulvî Beyin İstiklâl Ma
dalyası ile taltifi hakkında Başvekâlet tezkeresi. 
(3/564) 

REİS — MUdafaai Milliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

AKI VARİDE 

3. — Millî Mücadelenin bidayetinden beri kıy
metli mesaileri sebkeden iki zatın İstiklâl Madalyası 
ile taltifleri hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/565) 

REİS — Müdafaa! Milliye Encümenine havale 
edilmiştir. -> 

4. — Millî Mücadelenin bidayetinden beri hüsnü 
hizmetleri sebkeden üç zatın İstiklâl Madalyası ile 
taltifleri hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/566) 

REİS — MUdafaai Milliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

5. — 28 Şubat 1926 tarihinde Leibzig'de kuşat 
edilecek sergiye Büyük Millet Meclisi azasından bir 
kaç zatın iştirakine dair Ticaret Vekâleti tezkeresi. 

REİS — Okunacak: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti CeHlesine 
Leibzig numune panayiri idaresi Onadolu fahri 

mümessili Rıfkı Şevki imzasiyle alınan bir istirham-
namede 28 Şubat 1926 tarihinde Leibzig'de kuşat 
edilecek olan ilkbahar sergilerinde memleketimizin 
hayati iksadiyesini alâkadar edecek şuabat hakkın
da tetkikat ve tetebbuatta bulunmak ve panayiri 
şereflendirmek üzere Büyük Millet Meclisi Azayi 
Kirammdan üç ile beş zatın iştiraki rica edilmekte 
ve Heyeti Muhtereme* Mebusenin Leibzig'de bulun
duğu müddetçe sergi idaresinin misafiri olacağı yal
nız masarifi seferiyenin kendilerine ait bulunacağı 
ilâveten beyan olunmaktadır. Denizli Mebusu Hay
dar Rüştü Beyden gelen diğer bir mektup da daveti 
vakıanın kabulü halinde intihap edüerek heyet me-
yanına kendisinin de ithali temenni edilmektedir. 
Rrfkı Şevki Beye verilecek cevabın sürati işarına mü-
saadei âliyeleri maruzdur. 

Ticaret Vekili 
AÜ Cenaıü 

REİS — Arzu eden arkadaşların riyasete mü
racaatları tensip edilmiştir. Masarifi »eferiyeleri ken
dilerine aittir. 

Takrirler 
1. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin; Ergani 

Vilâyetinin «Ergani madeni» şeklinde yazılması lüzu
muna dair takriri. 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

2. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdı Beyin; orman 
nizamnamesinin 16 ncı maddesinin tadili hakkında 
bir seneden beri Ziraat Encümeninde bulunan teklifi 
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kanunisinin Nizamnamei Dahilinin sarahati mucibin
ce, doğrudan doğruya ruznameye alınmasına dair 
takriri. 

REİS — Okunacaktır: 
Riyaseti Ceîileye 

Orman nizamnamesinin onaltıncı maddesinin ta
dilini havi geçen sene takdim ettiğim lâyihai kanu
niye bir seneden beri Ziraat Encümeninde müzake
re edilmemiştir. Binaenaleyh nizamnamei dahili mu
cibince ruznameye alınarak Heyeti Urrumiyede mü
zakerede buyurulmasını rica eylerim. 

Bozok 
Ahmet Hamdi 

TAHSİN BEY (Aydm) — Encümenin de müta
lâasını dinleyelim, belki esbabı mucibe serdedecek-
tir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Orman ni
zamnamesinin 16 ncı maddesinde ormanlarda ra'i 
edilecek davalardan orman memurlarının ra'i edilecek 
mahallere ruhsat itası ile beraber beher davardan 
bir resim alınması muayyendir. Resim miktarının 
tayini her mahallin Meclisi İdarelerine tevdi edilmiş
tir. Bu resim satılır, birtakım mültezimlere verilir, 
o mültezimler alırlar. Meclisi İdarelere müracaat 
ederler; aynı vilâyet dahilindeki kazalardan birisin
de beş, birisinde sekiz, birisinde on kuruş davar ba
şına denir. Âşârın sureti cibayeti nasıl fena ise - ki 
Heyeti Celilenizce fenalığından dolayı ilga edilmiş
tir - bunun da iltizam usulü ile cibayeti o kadar fe
nadır. Davar sahiplerini o kadar izaç etmiştir. Pek 
çok haksızlıklar olur. Bendeniz her davar basma alı
nacak ne ise kati bir şeyi tayin etmek suretiyle hiç 
bir mahalde ihtilâf ve suiistimale mahal verilmeme
sini rica ettim ve bunu temin edecek derecede bir de 
tadil teklifi vermiştim, geçen sene altı ay geçti, He
yeti Umumiyeye istedim. Encümen namına Bolu Me
busu Şükrü Bey encümende derdesti tetkiktir dedi
ler ve o suretle kaldı, bu sene yine hâlâ ele aknma-

/. — 3 Nisan 1340 tarihli Mebusu Umumî Ka
nununun dördüncü maddesine bir fıkra tezyili hak
kında (1/727) numaralı kanun lâyihası ve Kavanini 
Maliye, Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları. 
0) 

(1) Birinci müzakeresi 27 Kânunusani 1926 ta
rihli 46 ncı içtimadadır. 

ımştm Onun için ruznameye alınarak Heyeti Umu-
miyede müzakeresini rica ediyorum. 

REİS — Ziraat Encümeninin mütalâası var mı? 
MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Müsaade bu

yurun efendim; Hamdi Beyin takriri diğer bir ka-
kanuııla alâkadar görünüyor. Ziraat Vekâleti bir or
man kanunu getirmişir. Kül halindedir. Onda bir
takım teklifler var, o teklifleri intaç ettiğimiz halde 
bunun mahiyeti hakkında tetkikatta bulunacağız. 
Belki yakın bir zamanda çıkacaktır. Çünkü tetkikatı 
epeyce ilerlemiştir ve yakında Meclisi Âlinize tak
dim edilecektir. Onun için tehirini rica ederiz. Çün
kü diğer kanunla alâkası vardır. 

REİS — Efendim; teklif sahibinin hakkı talebi 
vardır. Encümenin de mütalâası vardır. Başka söz 
yoktur. Binaenaleyh ruznameye ahnmasım kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Encümende tetkikini ka
bul edenler el kaldırsın... Encümende tetkiki kabul 
edilmiştir. 

3. — Kocaeli Mebusu Safvet Beyin, Mülkiye Te
kaüt Kanununun dördüncü maddesinin tefsiri hak
kında takriri. 

REİS — Müdafaai Milliye, Kavanini Maliye ve 
Muvazenei Malîye Encümenlerine havale ediyoruz. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Bendenizin Ticaret 
Vekili Beyden bir sualim vardı, belki yirmi günü 
mütecavizdir. Cevap alamadım. 

REİS — Vekil Bey yirmi gün sonra cevap vere
ceklerini söylemişlerdir. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Onbeş gün tayin 
etmişlerdi. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Bundan sonraki celsede cevap vereceğim 
efendim. 

REİS — Vekil Bey bundan sonraki celsede sua
linize cevap verileceğini beyan ediyorlar. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Pekâlâ efendim. 
REİS — Müzakere edilecek mevada geçiyoruz: 

REİS — İkinci müzakere yapılacaktır. 
3 Nisan 1340 tarih ve 459 numaralı Mahsup Kanu
nunun dördüncü maddesine bir fıkra tezyiline ve 
mezkûr kanunun altıncı maddesinin tadiline dair 

Kanun 
Birinci madde — 3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu 

Umumî Kanununun dördüncü maddesine fıkraı ati
ye tezyil olunmuştur: 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD-' 
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Ancak ikinci madde ahkâmı mahfuz kalmak şar-
tiyle tebaai ecnebiye hududu millî dahilindeki te-
mekkün kaydından müstesnadır. 

REÎS — Efendim, birinci madde hakkında tadil-
name yoktur. Aynen kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci madde — İşbu kanundan müstefit olacak 
tabaaı ecnebiye için 3 Nisan 1340 taıihli Mahsubu 
Umumî Kanununun altıncı maddesinde muharrer 
müddeti müracaat altı ay temdit olunmuştur. 

REİS — İkinci madde hakkında tadilname yok
tur. Aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Dördüncü madde — İşbu kanunun icrasına Ma
liye Vekili memurdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini reyi âli
nize vazediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir, 

2. — Kazanç vergisi hakkında (1/736) numaralı 
kanun lâyihası ve Ticaret ve Kavanin ve Muvazenei 
Maliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Efendim; kazanç vergisi hakkındaki 
kanun lâyihasının müzakeresine devam ediyoruz. On 
üçüncü maddede kalmıştık. 

Madde 13. — Kâr ve zarar hesabının müfredat
lı cetvelinde kâr sütunu mükellefin defatiri ticariye-
sinde kârla kapanan hesapların her birinden hâsıl 
olan gayrisâfi kazançları alelmüfredal ihtiva edecek 
ve zarar sütunu mezkûr defatirdc zararla kapanan 
hesabattan mütevellit zarar ile müessesenin işleme 
masarifi; ucurat, maaşat ve teferruatı ile icarat, mu
habere, ilânat, tamirat, sigorta ve her nevi düyun 
faizi ve işbu kanun mucibince alınacak vergi hari
cinde mükellefe müessesesi namına tarholunan sair 
bilcümle rüsum ve tekâlifi vesair masarifi umumi-
yeyi muhtevi bulunacak ve iki sütun yekûnu beynin
deki fark mükellefin safi kâr veya zararını teşkil 
eyleyecektir. Bu fark bilanço hesabında gösterilen 
kâr veya zarara behemehal müsavi olmak lâzım

dır. (îşgâl edilen mebani mükellefin malî zatisi ise 
icarı kadar masraf dahili hesap olacağından bunlara 
ait emlâk veya müsakkafat vergisi ;lâve edüemez.) 

REİS — On üçüncü madde hakkında mütalâa 
var mı? (Hayır sesleri) On üçüncü maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Mükellef kâr ve zarar hesabının 
tanziminde hususatı atiyeye riayete mecburdur. 

1. Zarar hesabına kendi şahsı için ücret, maaş 
veya aidat geçiremeyeceği gibi masarifi beytiyesini 
de ithal edemez. Yalnız şirketlerde şürekâdan biri 
vazettiği sermayeden başka şirkette diğer bir vazife 
de ifa ettiği ve bu hizmetine mukabil kendisine bir 
maaş, ücret veya aidat itası mukarrer bulunduğu hal
de bunlar masarifi umumiyeye ithalen zarar hesabı
na kaydı olunabilir. Şu kadar ki bu gibilerin aldık
ları mebaliğ müstahdemin beyannamesine ithal olun
mak lâzımdır. 

2. Zarar hesabına geçirilmesi iktiza eden aşın
ma payı «Amortisman» her ne suretle olursa olsun 
vasaiti sınaiye ve ticariye kıymetinin yüzde onunu 
tecavüz edemez. 

Eshamh şirketlerde şirkete ait vasaiti sınaiye ve 
ticariye ile emvali gayrimenkulenin aşınma payı 
«Amortisman» masarifi için Hükümetçe musaddak 
nizamname! dahillerinde kabul olunan haddi muay
yen muteberdir. Ancak emvali gayrimenkule için aşın
ma payı dahili hesap edildiği takdirde ayrıca icare 
nazarı itibare alınmayıp bu emval üzerine matrah 
vergiler masarifi umumiye meyanına ithal olunur. 

3. 'Şirketlerden maada mükellefler tarafından hâ-
sriâ^tan tefrik olunan ihtiyat akçaları muteber değil
dir. Nizamnamei dahilleri Hükümetçe musaddak olan 

şirketler nizamnamelerinde muayyen had dahilinde hâsı
latlarından ihtiyat akçası tefrik ve düyunat kısmına 
ithal edilebilirler. Sair şirketlerin tefrik edecekleri ih
tiyat akçaları da senevi yüzde beşten fazla olmamak 
ve mecmuu sermayelerinin yüzde yirmi beşini teca
vüz etmemek şartiyle kabul olunur. 

Şirketlerden maada mükelleflerin ihtiyat akçası 
namiyle hasılattan tefrik edecekleri mebaliğ ile şir
ketlerin işbu fıkra ile salâhiyettar oldukları miktar
lardan fazla hasılattan ifraz edecekleri ihtiyat akça
ları kârdan madut ve vergiye tabidir. 

Kezalik şirketlerin salâhiyetleri dahilinde tefrik 
ettikleri ihtiyat akçeleri her ne suretle olursa olsun 
hissedarana tevzi olunur. Veyahut şirketin tasfiyesi 
icra edilirse vergi alınır. Kanunun neşrine kadar mü-
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terakim ihtiyat akçeleri kazanç vergisine tabi olma-
dıklan gibi kazanç vergisi verilerek ihtiyat akçesi 
kısmına naklolunmuş mebaliğden müteakip senelerde 
artık vergi alınmaz. 

4. Nizamnamei dahilileri Hükümetçe müsaddak 
şirketlerin müessisler meclisi, idare heyeti ve me
murin namına nizamnameleri mucibince tefrik ede
cekleri hisseler hasılattan da tenzil olunursa da bu mi-
sillü müessesat sekizinci madde mucibince verecek
leri müstahdünin beyannamelerinde her şâhsa isabet 
eden miktarları derce mecburdurlar. 

Sair şirketlerin bu suretle akça ifraz etmeleri mu
teber olmayıp indettetkik tefrik olunduğu sabit me-
baliğ hasılatı safiyeleri hesabına iade olunur. 

5. İmtiyazlı anonim şirketlerde tesisatın hitamı 
müddeti imtiyazda bilâ bedel Devlete veya Devletçe 
tensip olunan bir teşekkülü idariye intikali icabatı 
imtiyaziyeden bulunduğu ve mukabele veya nizamna
mesinde sermayenin itfası için senevi bir meblâğ mu
ayyen ifrazı sarahaten tayin edilmiş olduğu takdirde 
bu kayıt muteberdir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Dördüncü fıkranın 
dördüncü satırında (sekizinci madde) diye yazılıdır. 
Halbuki sekizinci maddede buna dair bir hüküm 
yoktur. Dördüncü maddede buna dair bir hüküm 
vardır, onun için bu sekizinci kelimesi (dördüncü) 
olmak lâzım gelir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Sekizinci 
madde dördüncü madde olacaktır. Müstahdünin hak
kında beyanname itası oradadır. Sehv olmuştur. 

REİS — Efendim, Rahmi Beyin suali üzerine 
sehv olduğu beyan edilmiştir ve (sekizinci) kelimesi 
(dördüncü) olarak tashih edilmiştir. Başka mütalâa 
yoktur, on dördüncü maddeyi bu tashih veçhile ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Üçüncü maddenin sekiz numaralı 
fıkrasında muharrer serbest meslekler erbabının 
gayrisafi kazançları ifa ettikleri hizmetleri 
mukabilinde ahz eyledikleri mebaliğden ibaret ve 
masarifi umumiyesi müstahdemine verdikleri maaşat 
ve ücurat ile icrayi sanat eyledikleri mahalle raci ica-
reyi; tenvir ve teshin ve muhabere ve ilân masarifi 
ile sanatlarına muktazi eşyanın harik sigorta masra
fım ve sanatlarının icabatından oka sair masarifi 
zaruriyeyi muhtevi bulunur ve mebaliği mehuze ile 
masarifi umumiye yekûnleri beynindeki fark safi ka
zançlarını teşkil eder. Bu sınıf mükellefiyetin başkaca 

bilanço ve kâr ve zarar hesabı ita etmeleri mecburî 
değildir. 

REİS — On beşinci madde hakkında mütalâa var 
mı? (Hayır sesleri) On beşinci maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir^ 

Madde 16. — Beyannamelerde miinderiç malûmat 
ile merbutatının tebyini sıhhati için mükellefin kanu
nen tutmaya mecbur olduğu tefatiri kâtibi adle tas
dik ettirmeye ve Türkçe tutmaya ve bunlara geçirile
cek kuyuda müteferri vesaiki müteallik olduğu senei 
maliyeden itibaren beş sene müddet hüsnü halde mu
hafaza etmeye ve her talep vukuunda kazanç vergi
sini tahakkuka ettirmekle mükellef olanlara ibraza 
mecburdur. 

Beyanname verdiği halde defter ibraz etmeyen 
veya defter tutmayan veya aranılan vesaiki ibrazdan 
ve talep olunan malumatı itadan imtina eden mükel
lefinin kazançları re'sen tebeyyün ettirilir ve tahak
kuk edecek vergileri yüzde elli nisbetinde tezyit olu
nur ve bu yüzde elli müstahdimin beyannamelerine 
taallûk ettiği takdirde kendilerine hakkı riicuu haiz 
olmamak şartıyle istihdam edenlere ait olur. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim; 
burada bu on altıncı maddenin ikinci satırında «mü
kellefin kanunen tutmaya olduğu» cümlesinde «ka
nunen» kelimesini zait görüyorum. 

ENCÜMEN NAMINA MUSTAFA ABDÜL-
HALİK BEY (Çankırı) — Bir fıkrai teyidiyedir. 

REİS — Zait midir? 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Devamla) — 

Olmasa da olabilir. 
İSMAİL BEY (Şarkikarahisar) — Efendim, bura

da tutulacak defterlerin beş sene muhafazası kabul 
edilmiş. Halbuki bendeniz Ticaret Encümeninde bu
lunduğum zaman bunun üç seneye indirilmesini tek
lif etmiştim, beş sene muhafaza edilmesi ağırdır. 
Onun için bir takrir takdim ediyorum. Kabulünü rica 
ederim. 

ENCÜMEN NAMINA MUSTAFA ABDÜL
HALİK BEY (Çankırı) — Efendim; daha evvel geç
miş bir maddemiz vardır, orada beş sene olarak ka
bul ettik. İnsicam için bu da beş sene olarak kabul 
edilmiştir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Öyle bir madde 
geçmedi. 

REİS — Efendim; encümenden soruyoruz. 
TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim, bendenizce 

bir ticarethanenin mutlaka defterleri üç veya beş se-
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ne muhafazaya mecbur olması kaydı bu maddenin 
müessesata tahmil ettiği diğer bir mecburiyete naza
ran ehemmiyetsiz kalır. 

Malumu âliniz bu maddede tarif olunan defatiri 
kâtibi adilden musaddak olarak birtakım vesaike is
tinat ettirmek suretiyle sureti mükemmelede bir usu
lü muhasebei ticariye tutmak demektir. Biz ise bu 
külfeti senede iki yüz elli lira icarı olan bir ticaretha
neye tahmil ediyoruz. Şu halde ayda yirmi liradan 
ibaret ticarethane icarı verecek bir tüccar yüz elli 
lira verip bir daktilografi muamelesi yapacak kâtip 
tutacak. Böyle ticarethaneler var mıdır? Böyle bir 
masrafa tahammülü var mıdır yok mudur? Bendeni
zin bildiğim birtakım müesseseler vardır ki, bugün 
zorla idare olunuyorlar. Maliye Vekâletinin ticaret
hanelerden isteyeceği defterlerin ihticaca salih olma
sı için âdeta bankanın ve en muntazam bir tüccarın 
tutacağı defterlerdir, bunu ise meydana getirmek ve 
o muntazam kuyudatı da vesaiki ile beraber muha
faza etmek malumu âliniz yek diğerine mürtebit bir
takım muamelâttır. Yekdiğerini teyıdetmek içindir 
ki, bunu mahakimi devlet kabul eder. 

Bir kâtip nihayet yüz liradan aşağıya çalışmaz. 
Fakir bir ticarethane yüz lira verip de bir kâtip tu
tacak olursa işini yürütemez. Bunun bir çaresini bul
mak lâzımdır. Bugün İstanbul - ki, en büyük ticaret 
memleketimizdir - orada birçok ticarethaneler bili
yorum. Bin müşkülât ile idare olunuyorlar. Bir de 
bunları böyle bir kayıt kuyut muamelesi ile mükel
lef kılacak olursak işin içinden çıkamazlar. Ya ka
patacaklar yahut da maliye memurları onlardan iste
dikleri gibi vergi alacaklardır. Bunlar ihticaca salih, 
mukavelâattan musaddak hâkden ve silintiden âri 
muntazam defterler tutamayacaklardır. Onlar da is
tediği gibi vergi tarh edeceklerdir. Bunun nazarı dik
kate alınmasını rica ederim. 

MALlYE VEKtLt HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; Tahsin Beyefendinin buyurdukları geçmiş 
bir meseleye ait bir mütalâadır. Erbabı mükellefiyet
ten hangisi defter tutmaya mecbur olacak, hangisi 
beyanname verecek? Hangilerinin vergileri karinei 
zahiriye ile o mahallin bedeli icarına göre taayyün 
edecek? Bu, yukarıda geçmiş olan maddelerin birin
de halledilmiş olan bir meseledir. 

Mükellefiyete tabi tutulanların, beyanname ver
meye mecbur edilenlerin defter tutmamasını şimdi te
min etmeye imkân yoktur. 

İsmail Beyin mütalâalarına gelince; kendileri Ti
caret Encümeninin Mazbata Muharriridirler. Ticaret 

Encümeni bu maddeyi tetkik ettiği zaman beş sene 
hakkındaki izahatını muvafık görmüş ve kabul et
miştir. Binaenaleyh şimdi bunu üç seneye tenzil et
mek için bir sebep göremiyorum. 

Üç sene muhafazası iktiza eden bir defterin beş 
sene muhafazasında munzam bir külfet görmüyorum. 

İSMAİL BEY (Şarkikarahisar) — Vesaik de var
dır. Yalnız defter değil. 

MALlYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Bunları beş sene saklamak mükellefin kendi menfa
ati iktizasındandır. Biz mevzuatı maliyemizden imâ-
zıayn etmeyelim. Bizim mevzuatı maliyemiz muci
bince bir mükellefin her hangi bir sene zarfında ver
meye mecbur olduğu vergi gayrı mahdut zaman zar
fında tahakkuk ettirilir. 

Bilirsiniz ki, 1320 senesinde filan veya falan namı
na arazi vergisi, şu vergisi, bu vergisi hâlâ durur. 
Bizim mevzuatı maliyemiz devletin hakkı olan ver
ginin tahakkuku için bir müruru zaman kabul etmiş 
değildir. Bendeniz size 1310 senesine raci tahakkuk 
etmiş vergi gösteriyorum. Bugün biz bu kanunla bir 
prensibe girdik. 

Bunu mükellefin lehine olarak yeni icat ediyoruz. 
Muhasebei Umumiyede bilâmazeret Hazineden talep 
ediHmeyen, bilâ tahakkuk matlubat, beş sene geçer
se Hazine lehine müruru zamana uğrar diye bir mad
de vardır. Buna mukabil olsun diye Hazinenin le
hine olan bu müruru zamanı mükellefinin lehine ola
rak vergilere de tatbik ettik. Beş sene müddetle 
memurini maliye tarafından, bir mükelleften aranıl
mayan, tahakkuk ettirilmeyen vergi, mükellef le
hine müruru zamana uğrar, dedik. Bunu yeni bir 
prensip olarak kabul ettik. Şimdiye kadar yoktu. 
İsterseniz bir gün gelin, size 1320 senesinden tahak
kuk etmiş vergi gösterelim. Madem ki, beş sene 
zarfında bir adamın borcu tahakkuk ettirilebilir ve 
tahakkuk muamelesi de, vergi ise, müteallik olan 
kuyudun defatirin vesairenîn mevcudiyeti ile alâka
dardır, şu hakle kazanç vergisinin taallûk ettiği def
terler ve onun istinat ettiği vesaikin bu müddet zar
fında muhafazası emri tabiidir ve mükellefin lehine
dir. Üç sene muhafaza mecburiyeti ile beş sene 
muhafaza mecburiyeti arasındaki fark ve külfet 
nedir? Rica ederim müruru zaman müddetini de
ğiştirmedikçe bunu değiştirmeğe imkân yoktur. O 
zaman Hazine lehine olan kısım beş sene ve mükel
lef lehine olan kışını üç sene ohır ki, bunda adalet 
olmaz zannederim» Müruru zamana bir esas olmak 
lâzımgeKyorsa Hazinenin lehine ve aleyhine aynı mti-
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ruru zaman kabul edilmelidir. Binaenaleyh kendi na
mına herhangi bir verginin tahakkuk etmesi ihtima
li bulunan müddet zarfında evrakı müsbitenin mükel
lef tarafından saklanması mükellefin menfaati iktiza
sındandır. 

Zaten sahibi teklif İsmail Bey de üç sene saklan
ması kâfidir, diyorlar. Üç sene saklanacak defter
ler beş sene saklanmıştır. Fazla bir külfet de yok
tur. Rica ederim maddeyi beş sene olarak kabul bu
yurun. Çünkü esasi bir meseledir. 

İSMAİL BEY (Karahisarışarki) — Efendim, mad
dede eğer yalnız defterlerin muhafazası olsaydı beş 
seneye ben de muteriz değildim^ Fakat böyle değil
dir. Vesaik meselesi vardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Nedir vesaik? 

İSMAİL BEY (Devamla) — Tabiî deftere kay
detmiş olduğu vukuatı tespit eden vesaik. Fatura
sı, makbuzları vesairesi. Her mükellef, karşısında 
Maliye Vekili Hasan Bey gibi bir zatı bulsa bunu 
anlarım.; Fakat yarın bunun tatbikinde bile birçok 
müşkülâta uğratılacaktır. Bir mükellef daima böyle 
tahakkuk memurunun -tabirini mazur görünüz -
tehdidi altında vesaikini beş sene muhafaza etmeğe 
mecbur kalacaktır, Yalnız defter olsaydı arz etti
ğim gibi bunu bendeniz de kabul ederim. Fakat def
ter değil, defter kaydetmiş olduğu vukuatın istinat 
ettiği bütün vesaiki muhafaza etmek mecburiyetin
dedir. Tahakkuk memuru, vazifesini yapmıyor, di
ye mükellefi de böyle beş sene tahakkuk memuru
nun zımni bir kontrolü, tehdidi altında bulundurmak 
doğru değildir. 

TAHİR BEY (Giresun) — Bendeniz maddenin 
ikinci fıkrasına dan* söyfiyeceğim. Gerçi Maliye 
Vekili muhteremi Beyefendi Hazretlerinin dünkü mü
zakerede söyledikleri veçhile; vergiler bir zarurettir. 
Biz de bunu zaruret olarak kabul ediyoruz ve teklif
lerini de kabul ediyoruz. Yalnız vergilerin mükellef 
üzerine sureti tevzünde adalet ve müsavat göremiyo
rum da onun için söylüyorum. Şimdi bu Kazanç 
Vergisi verenler iki kısma ayrılıyor: 

kendi kusurlun mıdır? Heyeti Celileraz bunu böyle 
kabul ediyor mu? Mektebe girmek kolay mı? Se
nede kaç kişi mektebe girebilir ve kaç tanesi oku
yabilir? Ben nicelerini biliyorum ki okumak için 
yalvarıyorlar. Mekteplere müracaat olunduğu vakit 
kadrolar dolmuştur diyorlar. Şu halde kendilerin
de ne kusur vardır? Bunları bu iktidarsızlıklarından, 
acizlerinden dolayı bir de mükellefiyetlerini cezaen 
teşdit ediyoruz. Bunda müsavat yoktur. Burada 
ikinci fıkrada deniliyor ki, < beyanname verdiği hal
de defter ibraz etmeyen veya defter tutmayan veya 
aranılan vesaiki ibrazdan ve talep olunan malûmatı 
itadan imtina eden mükellefinin kazançları re'sen te-
beyyün ettirilir» pekâlâ bunu kabul ettik «ve tahak
kuk edecek vergileri yüzde elli nisbetinde tezyit olu
nur» yüzde yüz tezyit edelim. Neye vaktiyle oku
madın diyetim, bunu yüksek tahsil görmüş büyük 
ticaretgâh sahiplerine teşmil edebiliriz. Onlar çünkü 
defter tutmaya muktedirdirler ve ücret kâtip tutabi
lirler ve maddenin ahkâmını yapmaya muvaffak olur
lar ve bu gibi bir şeyden imtina ettikleri halde ceza
en vergiyi teşdit etmekte hakkımız olabilir. Bu adi-
lânedir, kabul ederim. Fakat aczi olanlar veya 
yapamıyanlar nasıl edecek!. Ve sonra aşağıda 29 ncu 
maddenin ikinci fıkrasında mükelleflere tevziatın 
tarhında başka bir usul dairesinde yapıldığım gör
dük:, Bunlardaki nispetler birinci zammı rakım tu
tacak olanların nispetlerine nazaran pek ziyadedir. 
Hattâ Encümeni muhteremece de itiraf buyururoyor 
ki, biz bunların vergilerini nisbeten ziyade yaptık 
ki beyanname vermeye mecbur olsunlar diyorlar ve 
sonra 29 ncu maddenin zirine doğru diyorlar ki bu 
ikinci sımf mükellefler beyanname vermek usulünü 
kendileri arzu ederler. Peki şimdi vergilerin ağırlığı
na tahammül edemediğinden dolayı bir bakkal ve
yahut ufak bir bezzaz, manifaturacı veyahut kömür
cü, çilingir bir usta vergimi biraz tahfif edeyim di
yerek şöyle böyle bir şey yapar veya yaptırır. Benim 
kazancım şu bu diyerek bir beyanname verirse defter 
tutmak için de bir kâtip mi tutsun ve bu cezayı üze
rine mi yüklensin? Beyanname verirse vesaiki ibraz 
edemedi diye haydi yüz elM vergi, vermezse ikinci 
türlü bir vergi. Bendeniz vergi esasına muteriz de-
ğilinv Hükümetimizin Kizum göstermiş olduğu ver
gileri milletin ödemek borcudur. Fakat mlsbeti adi-
leyi bulup ona göre tarh etmek lâzımdır. Bendeniz 
zannediyorum ki, bunun tadili lâzımdır. Buna Mali
ye Vekili Beyefendi Hazretleri bir çare göstersinler 
ve kendileri diyorlar ki, bu vergiyi yeni icat ediyo
ruz. Yeni icat ediyorlar amma; mükellefleri de mil-

Bırisi; beyanname verenler, diğeri; Beyanname 
vermeye muktedir olamayan sımf. MalûmuâMniz bu 
muktedir olamayan sınıf kendi iktidarsızlığından de
ğil, defter tutmayı bilmediğinden dolayı aczinden-
dır. Meselâ bir demirci, bir kömürcü usulü defteri 
üzerine nasıl defter tutacaktır? Bunların acizleri 
acaba kendi noksanları mıdır? Defter ancak oku-» 
jnakla tutulur. Okumamaktaki kusur ve hataları 
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kti de böyle yeni şeylere hazırlıyabilnuş mi, böyle 
yetiştirmiş mi? Evvelâ mükellefleri yani bu milleti 
bir kere okutmak, bu dereceye çıkarmalı ondan 
sonra defter tutmaya mecbur etmeli. Zannederim 
ki, bu âdilâne değildir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bir de «Hazretleri» 
çıkardın başımıza. 

TAHİR BEY (Giresun) — Hepsi hazretleri.: 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Efendim, 3 : 5 meselesi hakkında arzı malûmat et
tim. Verginin beş sene zarfında mükellef namına 
tahakkuku kabul edilince yeni - şimdiye kadar hiç 
olmayan- mükellef namına bir müruru zaman ka
bul edilince bendeniz zannediyorum ki, o defter 
ve vesaiki saklamak mükellefin kendi menfaati ikti
zasındandır. Pek âlâ 3 sene, 4 sene defterleri sak
lamak mecburiyetinde değiliz. Diyelim ki, defter
leri yakmıştır üç sene sonra o defterlere taallûk eden 
bir vergi tahakkuk ettirilirse ve kendilerinden miktarı 
hakkında izahat talep edilirse o adanı hangi defter 
ve hangi vesaikle vergisinin daha aşağı okluğunu 
ispat edecektir? Demek isterim ki, üç sene saklanan 
defteri, verginin dördüncü ve beşinci senede tahak
kuk etmek ihtimali olduğuna göre iki sene daha sak
lanması doğrudan doğruya mükellefinin kendi men
faati &tizasındandır. Eğer İsmail Bey müruru za
manı beş seneden üç seneye indirebiliyorsa ve mak
sadı bu ise bir defa teklifi bu değildir. Beş sene 
müruru zaman Uç seneye insin, bir prensip mesele
sidir. Fakat teklifi buna ait değil, onun maddesi 
başka yerdedir. 

İSMAİL BEY (Şarkikarahisar) — Tevhid eder
siniz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Tevhid eder isek usulü muhasebe kanununu tekrar 
değiştiririz, mesele o değil. Bunu aynen kabul 
ederim, ister istenir iseniz iki seneye indirin, pren
sibe itirazım yoktur. Fakat diyorum ki, Hazine 
kendi lehine olmak üzere bir müruru zaman kabul 
etmiştir, mükellef lehine kanunla hiç bir müruru 
zaman kabul etmemiştir. Bu boşluğu doldurmak 
için bu lâyiha dolayısiyle Hazine aleyhine ve mükel
lef lehine olan müruru zamanı varidat meselelerinde 
kabul ettim. Fakat fena bir şey yapmadun. Beş 
seneden Uç seneye tenzil edelim. Fakat bütün ka
valım değişmek şartiyle, bir kanunda başka, diğer 
kanunda başka türlü olmaz. Saklamak zaten vesa
iki yak deseniz de yakmaz, çünkü mahfuz kalması 
kendi menfaati iktizasındandır. Ledemace onunla 
kendisini müdafaa edecektir. 

İSMAİL BEY (Karahfcarjşarki) — Müruru za
man meselesine geldiğimiz vakit o meseleyi münaka
şa ederiz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Aız ediyorum. Onun ayrı maddesi vardır, iki se
neyi de kabul ederim, masraf kısmında da aynı mü
ruru zaman olmak şartiyle düşünelim, bir tarafı bir 
taraflı, diğer tarafı diğer taraflı olmaz. İsmail Bey! 

Şimdi Tabir Beyefendinin mütalâasına geliyorum. 
Bir kere beyanname vermekte mükellef olanlar ka
nunen tarif edilmiştir. Şu sanatı yapan şu müessesat 
beyanname verir ve vermelidirler, diyor. Bunu müza
kere ettik, Heyeti Celileniz kabul etti. Şimdi beyan
name vermekle mükellef bulunan sınıf, beyanname 
vermezse ne yapacağız? Maddenin ikinci fıkrası bu
na dairdir. Beyanname vermekle mükellef olan sınıf 
beyanname vermezse veyahut beyannamede gösterdi
ği miktarı ispat edecek kuyudu, vesaiki ibraz etmez
se ne olacaktır? Meselâ senede iki bin lira sigorta 
bedeli veriyorum, diyor. Ben de sigortanın makbu
zunu ibraz et, diyorum. İbraz edemiyor. Şimdi ben 
bu iki bin lira sigorta bedelini, bu masrafı vesikasız 
kabul mü edeceğim? Şüphesiz ki, hayır. Derim ki, 
sigorta makbuzunu göster, ona göre lâzım olan mua
meleyi yapayım. Fakat oraya masraf yazar ve sigor
ta ettirmezse ne yapacağız? Vergisiz mi bırakacağız, 
şüphesiz yine hayır. 22 nci maddede bu izahat var
dır. Aynı sanat ve mesleği yapan mükelleflere, en ya
kın mümaselet arz eder diğer bir mükellef emsal ola
rak irae edilir, o emsale nazaran, beyanname vermek
ten imtina eden adamın vergisi resen tahakkuk etti
rilir. Şimdi kanuna riayet edip beyannamesini, yer
gisini vermiş olan bir adamla, yanında aynı işi ya
pan ve fakat beyanname vermekten imtina eden ve 
bunda temerrüt gösteren bir adamı aynı surette mi 
mükellef etmek lâzımdır? Beyanname vermeyen 
adamlar hakkında bir kuvvei müeyyede koymazsanız 
bir ceza tayin etmezseniz, beyanname almaya mec
bur tuttuğunuz adamdan beyanname almaya imkân 
var mıdır? Binaenaleyh mükellef olduğu kendisine 
tevdi edildiği halde beyanname vermekten imtina 
eder adamların vergileri, asıl vergiye % 50 zam ile 
tahakkuk ettirilir. Bu bir kuvvei teyidiyedir, bu be
yanname vermek maksadıyle yapılmıştır. Arada hiç 
bir fark bulunmazsa hiç kimse beyanname vermez. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; beyan
name meselesi mevzuubahis değildir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Fıkrayı okuyorum efendim; beyanname verdiği hal-
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de defteri ibraz etmeyen veya defter tutmayan veya 
aranılan vesaiki ibrazdan ve talep olunan malumatı 
itadan imtina eden, diyor. Mükellefinin kazançtan 
ayrı maddedir. Beyanname verdiği halde beyanname
nin zeyli olan bu hususatı ifa etmeyen adamların ka
zançları, resen tebeyyün ve tahakkuk ettirilen kazanç
ları için hakkı itiraz mevcuttur. Bu lâyihai kanuni-
yenin mevadı mütevaliyesinde görülecektir. Beyan
name vermeyen ile beyannamesini tevsik etmeyen 
arasında fark yoktur. Bendenizce bu aynı şeydir. Be
yanname veriyor, fakat tevsik etmiyor. Bizce o, be
yanname vermemiştir. Bunun başka türlü farkı ola
maz, emsal irae ediyorsunuz. Mükellefe gidiyorsunuz, 
diyorsunuz ki, siz beyannamenizi vermediniz, bizde 
resen verginizi tahakkuk ettirdik ve size misal olmak 
üzere filanı gördük. Şimdi mükellefin emsale karşı 
hakkı itirazı vardır. O meclisi beledide olur. Onun, 
emsali hakkında vereceği karar doğrudur. Meclisi be
ledi o emsali reddederse başka emsali gösterilir. Mu
vafık görürse o mükellefiyeti üzerinden beyanname 
vermeyen veyahut beyannamesini tevsik etmeyen 
adam mükellef edilir. Biz burada bir kuvvei teyidiye-
nin lâzım olduğu kanaatindeyiz. Gerek Hükümet, 
gerek lâyihayi tetkik eden 3 - 4 encümen böyle bir 
fıkrai teyidiyenin zaruri olduğunu kabul ederek bunu 
böylece Heyeti Celilenize arz ettik. Bundan sonra ge
len fıkradaki beyanname, müstahdemin beyanname
leridir ki, diğer beyannamelere raci değil. Beyanname 
vermek onları istihdam eden müessese sahibine ait
tir. Onların beyannamesini vermeyecek olursa resen 
tahakkuk ettirilen vergilerin aslı doğrudan doğruya 
mükelleflerin aslmdan, cezaen ahnan fazlalar da be
yannamesini vermekle mükellef olan sahibi maldan 
istiyfa edilir, diyor. Maddenin bütün ruhu bundan 
ibarettir. Eğer böyle bir kuvvei teyidiye koymazsak 
beyanname istemenin manası kalmaz. Binaenaleyh 
beyanname vermeyen veyahut beyannamesini tevsik 
etmeyenler hakkında bir kuvvei teyidiye lâzımdır. 
Tâ ki, beyannamenin bir kıymeti olsun, beyanname 
bir kıymet ifade etsin. Kuvvei teyidiyeden mahrum 
olan hiç bir şey yoktur ki, o icra edilebilsin. Buna 
lâyihayi tetkik eden bütün encümenler kani olmuş
tur. Bu fark - ki, % 50'dir. - kâfi değildir. Bu teker
rürü halinde başka cezalan da istimal etmek lâzım
dır. Bendeniz bu % 50 farkın ipka edilmesini za
rurî görüyorum. Nitekim encümenler de zaruri gör
müşlerdir. Tâ ki, vazifei kanuniyesini yapanla yap
mayan mükellef hakkında bir fark husule gelsin. 

REŞİT BEY (Malatya) — Maliye Vekili Beyefen
diden bir sual soracağım efendim. 

Efendim, tüccar, zaten seneden seneye bir bilan
ço yapacaktır. Buna ait bir defter tutacaktır. Sene 
nihayetinde de kazanç vergisi istiyfa edilecek. Şimdi 
ashabı sanat ve ticaretin bu defteri saklaması kendi 
menafimden ise siz muhafaza ediniz deseniz de, de-
meseniz de saklayacaktır. Mademki, böyle olduğunu 
Maliye Vekili Beyefendi söylüyorlar. O halde bunu 
beş sene saklayacaktır tarzında mütalâa dermeyan 
etmelerinin sebebi, maksadı nedir? Yoksa nihayetin
de tahakkuk ettirilen vergi ertesi sene tekrar mı ta
hakkuk ettirilecektir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, belki vergi tahakkuku unutulmuş olur. O 
sene zarfında Hükümet vasaiti resmiye ile arayıp 
meydana çıkaramazsa ertesi sene meydana çıkanr. 
Bunun emsali bir değil, üç değil, beş değil. Senesi 
içinde filân adamın mükellef olduğu haber alınamaz, 
mükellefiyetini saklar -> ki, bunlar hayatta her gün 
cereyan eden mesaildendir - ketmeder, sonra Hükü
met her mükellefi birer birer yakalamak mecburiye
tinde kalırsa, bazısını belki senesi içinde yakalaya
maz, Ertesi sene yakalar. Daha öbür sene yakalar, 
yakaladığı zaman ona bir vergi tahakkuk ettirir. Hal
buki tahakkuk ettirilen miktar fazladır. Buna itiraz 
edecektir. Binaenaleyh defteri ve vesaiki ve diğer se-
nedatın olması lâzım gelir ki, kendi menafii iktiza-
sıdır. Bunlan imha ederse kendi aleyhinde olur ka
naatindeyim. Bendenize bir şey olmaz ki; binaena
leyh yeni bir mecburiyet tahmil ediyor değiliz. Üç se
ne defterin muhafazasını kabul buyuruyorlar. Geç
miş zamana ait defter ve vesaikin bir köşede üç se
ne muhafazasını kabul ediyoruz da iki sene daha o 
köşede dursun, ne lâzım gelir? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Defterlerin beş se
ne tutulması mükellefinin menfaatinedir. Mükellef 
isterse saklasın, eğer istemezse saklamasın. Yalnız 
bunlann hepsi vesaik ile beraber büyük bir hacim 
teşkil eder, üç sene ile beş sene arasında yüzde kırk 
fark vardır. Odasında, dükkânında o kadar yer ol
mayabilir. O kadar evrakı müsbiteyi nasıl muhafaza 
eder? Defterleri muhafaza etmek mükellefin menfa
ati icabındansa o kendi kendine menfaatini temin et
sin. Bu bir mecburiyeti kanuniye tahtında olmasın. 
Menfaati o noktada görürse beş sene değil 10 sene 
de saklar bir defa beyanname vermezse göreceği ceza 
bu madde ile taayyün etmiyor. Evvelki madde ile 
dört beş kat ceza verecek, hatta o müessesenin şed
dine kadar ağır ceza ile mahkûm oluyor. Lâkin bu
rada beyanname verdiği halde defter ibraz etmezse 
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yahut vesikayı muhafaza etmezse yahut kanunen be
yanname verdi, defter ibraz etti, fakat aranılan vesa
iki ibraz ve talep olunan malumatı itadan imtina eder
se şöyle olur, böyle olur deniyor. Bunlar öyle şeylerdir 
ki, tahakkuk memurları veremeyeceği vesaiki de so
rar. Hamala kaç kuruş verdin, hamaldan vesika 
aldın mı, filandan vesika aldın mı, hamaldan neye 
vesika almadın? Bundan vesika almamış, kaç para 
vermiş yani bu vesikasızdır, diye soracaktır. Bu iki 
fıkrayı doldurmak için gayet büyük bir şey lâzım
dır. Eğer maliye memuru vicdanî olmayarak o ada
ma bir vesika çıkar diye onun verdiği vesaiki kabul 
etmemek isterse mutlaka yapabilir. Çünkü istenilen 
malumatı vermezse hepsini yaptı, defter de tuttu, 
vesaiki de verdi. Yalnız istenilen malumatı verme
di ise bekçi ücretini, hamal ücreti vesaikini göster
mezse derhal yüzde elli zam. Bu doğru değildir. Ha
kikaten bu fıkrayı bendeniz de ağır görüyorum. Ta-
hir Beyin de hakkı vardır. Bu kayıt doğrudur. Ben
deniz de bu fıkranın tadilini istirham ederim. Buna 
bir şekil verelim. 

MALİYE VEKİLt HASAN BEY (Trabzon) — 
Defterleri saklamak mükellefin lehine olduğu kanaa
tindeyim. İsterseniz hiç bir kayıt koymayalım. Bu 
kayıtları arzu ederseniz silelim. İster saklasın, ister 
saklamasın, günahı, vebali onun boynuna. Fakat ni
hayet mükellef olursa başka bir sene yüz yerine üç 
yüz olur. O zaman karışmam. Yalnız müruru zaman 
meselesi olursa müruru zaman meselesini hazinenin 
lehine mükellefin aleyhine ikisini de aynı müddet 
olarak kabul ederim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Onun maddesi daha gel
medi. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Evet gelmedi. Sonra efendiler, hepinizin âlemi tica
rette bulunan zevat ile az çok temasımız vardır, zan
nediyorum. Muhtar Beyefendinin dedikleri; bilmem 
malını mağazasına taşımak için hamala verdiği ücret 
için senet alır. Bunlar böyle değildir. Bir malın tüc
cara mal olduğu fiyatı meydana çıkaran şey; hamma-
liyesini, ıskontosunu, nakliyesini ve komisyoncusunu 
vesairesini gösteren faturadır. O faturada onun nak
liye vesairesi için yazılan bir para vardır. Yoksa git 
filan hamaldan, bana senet getir diye yani hangi ha
mala naklettirdin diyerek öyle bir senet istemek za
ten çocukluk olur. Hepimiz biliriz ki, böyle bir se
nedi almak gayet kolaydır. Bizim daha ziyade mas
raf vesaire hususunda itimat edeceğimiz vesaik tüc
carın kanun mucibince tutmaya mecbur olduğu defa-
tiri ticariyesidir. 
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Emtia hesaplandır. Kasa defterleridir. Bunlarda 
olmayan masarif için git bana senet getir demek ol
maz. Senet getirmeden kolay bir şey olmadığım he
pimiz biliriz. Hangi hamala sana bir lira vereyim, 
bana yüz liralık bir senet ver deseniz vermez? Bilfarz 
değil mi efendim! Bunlar mevzuubahiş değildir. Ma
liye devairi böyle malayani ile uğraşacak değildir. 
Tüccarın kuyudatına emniyetimiz vardır. Evrak ve 
vesaik dediğimiz şey yine kendi kuyudatından ve fa
turasından ibarettir. Çünkü vergi için tüccarın bütün 
muamelâtı hesabiyesini yanlış tutacağı zehabına kapı
lacak değiliz. Yalnız şunu söylüyoruz ki, beyanname 
kuru bir kâğıt; su işleri yaptım şu kadar hasılatı gay-
rısafiyem var. Şu kadar da masrafım var. İşte bundan 
ibarettir. Binaenaleyh bu beyanname kanunun bir 
maddesi mucibince defatiri ticariye ile ve muamelâ
tı ticariyenin cereyan ettiği hesabat Ue tevafuk etme
si lâzımdır; beyannamenin bir kıymeti kanuniyesi 
olabilmek için o tevafuk ise ancak arz ettiğim kuyut 
ile, faturalarla teati edilen mektuplarla vesaire ile 
olur. Beyannamede derç edilen erkâm hakkında mü
kelleften istenilecek olan izahattır. Bundan ibarettir, 
diye bir cevap karşısında kalırsak bir şey yapmaya
cak mıyız? Mesele budur. Biz diyoruz ki, verginin 
esasım, kazancını Hükümetten gizlemez ve Hüküme
te olan borcunu beyan tüccar efrat arasında olan bir 
borç gibi telâkki eder. Hakikati söyle diye beyanna
me esasım kabul etmişizdir. Beyanname esasını ka
bul etmekle zaten halkımıza ve erbabı ticaretimize 
Hükümetin itimadını gayrı mahdut olarak izhar et
mişizdir. Beyannamenin esası sırf itimattır. Başka bir 
şey değildir. Fakat sırf itimada bırakmayıp da beyan
nameyi tevsik için bazı izahat almak da günah de
ğildir, zannederim. Mesele bundan ibarettir. 

Her halde beyannamesini tevsik edenlerle etme
yenler arasında bir fark olması muvafık olur kanaa
tindeyim. Nitekim encümenler de görmüş ve kabul 
etmiştir. Bu beyannameleri kuvvei müeyyededen mah
rum bırakacak olursanız tatbikatta o zaman korktu
ğumuz müşkülâta maruz kalırız. Kanunî yolda yürü
yecek olursak mükellefin hukuku hazinenin hukuku 
ile karşı karşıya kaldıkça ve herkes hukukunu temin 
etmek vasaitine malik oldukça hiç bir idarî ve keyfî 
muamelât olmaz. Bu müeyyedat mevcut olmayacak 
olursa o vakit idari ve keyfî muamele olur. Bendeniz 
her işin kanunen cereyan etmesi taraftarıyım efen
dim. (Kâfi sesleri) 

REİS — Efendim; kifayeti ırıümlrrre takriri var
dır. Müzakerenin kifayetini reyi afinize arz ediyorum, 
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Kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın... Kâfi görme
yenler lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi görülmüş
tür. Takrirler okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 
On altıncı maddedeki beş sene müddetin üç se

neye yüzde elli nisbetinde tezyit olunacak verginin 
yüzde yirmi beşe tenzilini ve maddenin o suretle ta
dilini arz ve teklif ederim. 

Ardahan 
Tahsin 

Riyaseti Celileye 
İkinci fıkranın; 
Beyanname verdiği halde defter ibraz etmeyen 

veya defter tutmayan ve vesaiki ibrazdan imtina 
eden mükellefinin... llh. Şeklinde tadilini teklif ede
rim. 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

Riyaseti Celileye 
«Beyanname verdiği halde defter ibraz etmeyen 

veya defter tutmayan ve aranılan vesaiki ibrazdan 
ve talep olunan malumatı itadan imtina eden mükel
lefinin kazançları resen tebeyyün ettirilir ve tahak
kuk edecek vergileri yüzde elli nisbetinde tezyit olu
nur ve bu yüzde elli müstahdemin beyannamelerine 
taalluk ettiği takdirde kendilerine hakkı rücuu haiz 
olmamak şartıyle istihdam edenlere ait olur. Ancak 
bu defter tutmayan mükelleflerin defter tutmaktaki 
acizlerinden mütevellit olduğu tahakkuk ederse ceza
dan af ile asd nispet dairesinde olan vergi alınır» 
şeklinde 16 ncı maddenin son fıkrasının tadilini tek
lif eylerim. 

Giresun 
Tahir 

Riyasete 
16 ncı maddedeki beş sene kaydının üç seneye 

tenzilini teklif ederim. 
Karahisarışarki 

İsmail 
Riyaseti Celileye 

Maddedeki defter ve vesaikin beş sene muhafaza
sı müddetinin bir seneye tenzilini teklif ederim. 

3 Şubat 1926 
Çanakkale Mebusu 

Mehmet 

REİS — Efendim, takrirlerin üçü müddete müte
alliktir. Bunlar müddetin tenzili, diğer iki teklif yüz
de elli nisbetinin 20'ye tenzili mahiyetindedir. Bir 

takrir de tadile dair yani tekliflerin mahiyeti aynıdır. 
Evvelâ müddete ait tekliflerden Çanakkale Mebusu 
Mehmet Beyin takriri geniştir. Bir seneye indirilme
sini teklif ediyorlar. Nazarı dikkate alanlar lütfen 
ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen 
ellerini kaldırsın... Nazan mütalâaya alınmamıştır. 

Efendim; Tahsin Beyin iki teklifinden birisi beş 
seneden üç seneye tenzili hakkındadır. Tahsin Beyin 
teklifinin ilk fıkrası ayrıdır. Binaenaleyh ayrı ayn 
reye koyacağım. Şu halde beş sene müddetin üç se
neye tenzilini nazarı mütalâaya alanlar lütfen elleri
ni kaldırsın... Nazarı mütalâaya almayanlar lütfen el
lerini kaldırsın... Nazarı mütalâaya alınmıştır. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Tahsin Beyin teklifin
de ikinci bir fıkra daha var efendim. 

REİS — Sırası ile geliyoruz efendim. 
Muhtar Beyin teklifleri fıkrada «aranılan» keli

mesi ile «talep olunan malumatı itadan» cümlesinin 
tayyıdır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Müsaade eder mi
siniz Reis Bey? Defter kabul ediyor. Defter ibraz et
mezse deniliyor. Lâkin aranılan kelimesi öyle bir ve
saik isteyebilir ki, belki bulunamaz, bulamaz veya
hut istenilen malumatı veremez. Bu kelimelerin tay-
yını teklif ederim. 

(Trabzon Mebusu Muhtar Beyin takriri okundu) 

REİS — Maddenin aslında defter tutmayan veya 
aranılan vesaiki ibrazdan ve talep olunan malumatı 
itadan diye bir kayıt vardır. Muhtar Bey bu fıkranın 
tadilini teklif ediyorlar. Muhtar Beyin bu teklifini 
nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı 
mütalâaya almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazan 
mütalâaya alınmıştır. 

Tahsin Beyin tadilnamesinin ikinci kısmı yüzde 
elli nisbetinin yüzde yirmiye tenziline dairdir. Tahir 
Beyin teklifi ise defter tutmamak acizden tevellüt et
miş ise cezanın affı hakkındadır. Yani yüzde elli ce
zaya tabi tutulmaması şeklindedir. Yani bu tadil bi
raz daha geniştir. 

Tahir Beyin bu tadilini nazan mütalâaya alanlar 
lütfen ellerini kaldırsın... Nazan mütalâaya almayan
lar lütfen ellerini kaldırsın... Nazan mütalâaya alın
mamıştır. 

Tahsin Beyin teklifi vardır. Yüzde elli nisbetin 
yüzde yirmiye tenzili hakkındadır. Nazan mütalâaya 
alanlar lütfen ellerini kaldırsın... Nazan mütalâaya 
almayanlar lütfen ellerini kaldırsın... Nazan mütalâa
ya alınmıştır. Nazan mütalâaya ahnan takrirlerle be
raber maddeyi encümene veriyoruz. 
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2. — Beyannamelerde muharrer kazançların su
reti tetkik ve verginin suveri tahakkuku : 

Madde 17. — Maliye tahakkuk idareleri nihayet 
her senei maliyenin ikinci ayının iptidasından iptida-
en bir hafta zarfında beyanname vermekle mükel
lef iken vermeyenlerin esamisini ve müteakiben veri
len beyannamelerin sıhhatini tebeyyün ettirmeye 
mecburdur. 

Beyannamelerde münderiç kazançlar indeltetkik 
noksan görülmedikçe vergiye esas olarak kabul edi
lir. 

REİS — Efendim; buradaki «iptidaen» kelimesi 
«itibaren» olacak. Bu suretle tashih ediyorum. Baş
ka mütalâa var mı? On yedinci maddeyi aynen ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın». Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Bir sualim var efen
dim. 

REİS — İstihsali ârâ esnasında söz istenilmez 
efendim. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Evvelce istemiştim. 
REİS — Rica ederim, burada mukayyet sözünüz 

yoktur. 
Madde 18. — Beyannamelerin esnayı tetkikinde 

tahakkuk memuru mükellefinden hususatı atiyeyi ta
lebe salâhiyettardır : 

1. — Verginin tayinine medar olacak her türlü 
hesabatm bizzat veya âdi bir mektupla tevkil edece
ği bir zat marifetiyle iraesini «işbu mektuba mevzu 
imza mükellefin beynettüccan maruf imzası olmak 
şarttır.» 

2. — Devairi resmiyeden malumat ve vesaiki 
muktaziyenin ita ve irsalini. 

3. — Vazifesini teshile hadim olacak malumatı 
o ita edebilecek eşhastan malumatı lâzime alızını. 

4. — Bankalardan, borsalardan, şirketlerden, bor
sa erkânından ve sureti umumiyede her nevi kazanç 
erbabının mensup olduğu teşekkülü içtimaiden vazi
fesinin istilzam ettiği malumatın istihsalini. 

Tahakkuk memulları usulün davet edilecek alâ-
kadaran huzurunda gerek yalnız ve gerek diğer me
murlar ve mütehassıslar refakatiyle ehli hibre tara
fından icrasına lüzum gösterecek her türlü tetkikatı 
yapabilirler. Bu salâhiyetleri tahakkuk teftiş memur
ları ile maliye müfettişleri dahi haizdirler. Mükellef 
tahriren tebliğ tarihinden itibaren on beş gün zarfın
da sorulan şeylere cevap vermeye mecburdur. Meşru 
ve makbul sebepler ilcasiyle bu müddet zarfında va
ki olan istifsara cevap itası mümkün olmadığı takdir

de yine bu müddet zarfında keyfiyeti bildirmek şar* 
tiyle işin icabatına göre azamî on beş günlük bir me
hil tayin olunur. Cevap vermeyenlerin beyannameleri 
keenlemyekûn addolunarak kazançları resen takdir 
ve vergileri yüzde elli nisbetinde tezyit olunur. İki 
sene zarfında tekerrür vukuunda başkaca on liradan 
yüz liraya kadar cezayi nakdî ile mücazatlandırdır. 

Defatir ve vesaik ticarethaneleri haricine çıkarüa-
maz. 

RIFKI BEY (Edirne) — Maddenin ilk kısmında 
yazılı (mükellefinden) kelimesi fazladır. Çünkü aşa
ğıdaki mükellefin kelimesi umumuna birden şamil
dir. Umumî ifade ile yazmak daha doğrudur. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Hep
si mükellefindendir. Encümenler arasında burada ih
tilâf hasıl olmuştur. Muvazenei Maliye Encümeni 
hepsini mükellefinden addetmiştir. Evvelki tarzı tah
rirlere bakılacak olursa Hükümetin teklifinde tahak
kuk memuru her şahsı nezdine celp edecek. Biz öyle 
kabul etmedik. Eğer mükellef bankalarda parası ol
duğunu veyahut bir hesap olduğunu gösterirse mü
kellefe git o bankadan bir kâğıt getir de ispat et di
yecek, onun için bu suretle tadil ettik ve mükellefin 
kelimesini oraya koyduk ve bu mükellefinin lehine 
bir tadildir. 

İSMAİL BEY (Şarkikarahisar) — Efendim; bu
rada ikinci defa mükellefe verilen on beş gün bir 
mühlet var. Ticaret Encümeni o 15 günü çıkartmıştı 
ve öyle kabul etmişti. Bunun da sebebi, meselâ, mer
kezde bulunan ticarethanenin mülhakatta şubeleri 
bulunur. Bunlardan malumat ister. Böyle azamî 15 
gün mühlet verilirse olabilir ki, 15 gün zarfında bu 
malumatı getirtmez. Binaenaleyh encümen bunu mut
lak olarak kabul etmişti. Eğer o lüzumu tahakkuk 
memurları da takdir ve kabul ederse o adama bir ay 
daha mühlet verir, onun için bendeniz bu 15 günün 
tayyedilmesin! teklif ederim. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı).— Mu-
vazenei Maliye Encümeni, bu müddeti memurların 
hakkı takdirine bırakmıştır. Eğer bu müddet az ise 
Meclisi âli tezyit edebilir. İsmail Beyin buyurdukları 
gibi olursa, memur istediği kadar mehil tayininde 
muhtar olur. Onun için tahdit etmek lâzımdır. Bu 
müddet az ise bir takrirle daha ziyade tezyit edebilir. 

• TAHSİN BEY (Ardahan) — Beyannameye mev
zu imza, mükellefin beynettüecâr maruf olan imzası 
olmak lâzımgelir, deniyor; yani ticaret odalarının 
tasdiki şart mıdır? 
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MUSTAFA ABDÜLHÂLİK BEY (Çankırı) — 
Tüccarlar bu imza muteberdir diye bir tamim yapar
lar. Esasen tüccarlar yekdiğerine karşı böyle bir şey 
yaparlar. Yani sirkülerde olan imza kâfidir. Ticaret 
Odalarından musaddak olmasını bir külfet addettik. 
Maruf ve tanınmış bir imza olursa kâfidir. Fakat Ti
caret Odalarınca musaddak olunca tabiî daha iyidir 
ve böyle olursa evleviyetle kabul edilir. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — îmza maruf değil
dir denirse ve Ticaret Odasından musaddak değilse 
ne olacak? 

MUSTAFA ABDÜLHÂLİK BEY (Devamla) — 
Ticaret Odasından musaddak olması bir külfettir. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — BendJıüzce bu keli
me fazladır. 

REİS — Başka mütalâa yoktur. Müzakereyi kâfi 
görenler el kaldırsın... Kâfi görmiyenler el kaldır
sın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki onbeş gün müddetin bir aya çıkarıl

masını teklif ederim. 
Karahisanşarki 

İsmail 

Riyaseti Celileye 
Birinci fıkranın berveçhiati tadilini teklif ederim. 
Beyannamelerin tetkikine medar olmak üzere ta

hakkuk memurları hususatı atiyeyi talebe salâhiyet-
tardır. 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Takririmi 
geri alıyorum efendim. 

REİS — Efendim, Rıfkı Beyefendi takririni geri 
almışlardır. 

İSMAİL BEY (Şarkikarahisar) — Bir ay kâfidir. 
Bendeniz de kabul ediyorum (30 gün sesleri). Efen
dim, Vekil Bey de kabul ediyorlar. Otuz gün olma
sını rica ederim. 

REİS — Gümüşhane Mebusu Zeki Bey 45 gün 
teklif ediyorlar. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Müsaade buyurunuz 
teklifimi izah edeyim. Heyeti CelUenize şunu arz 
edeyim. Memleketin posta münakalâtına nazarı dik
katini celp ederim. 

Telgrafla her istenilen malumat verilemez. Farz 
ediniz ki merkezî İstanbul'da olan bir ticarethane, 
Anadolu'da bulunan şubelerinden muamelâtı hesabi
ye istiyor. Meselâ, bu yerler Van, Bitlis, olsa oradan 
alacağı hesap böyle 15 günde gelebilir mi? Bu kabil 

midir? Zaten on beş günde postalar gidiyor. Onbeş 
günde de cevap geliyor. Binaenaleyh kırk beş gün 
olarak kabul edilmesi çok doğru olur. Bunda hükü
met de zarar etmez zannederim. Ve hem bu suretle 
tüccar için de teshilât olur. Rica ederim, azamî kırk 
beş gün olsun. Bunda bir zarar yoktur. Fakat diğer 
tarafta her mesele telgrafla halledilemez. Bir hesap 
için 300, 500, 1 500 kuruş tüccar neye versin? Ce
vaplarda müphemiyet olur. Bir daha, bir daha mı 
sorsun? Halbuki mektupla daha mufassal izahat ve
rilebilir. İcap ederse bilançosunu da getirtebilir. Bi
naenaleyh bu müddetin 45 gün olarak kabulünü rica 
ederim. 

MUSTAFA ABDÜLHÂLİK BEY (Çankırı) — 
15 gün de evvel vardır efendim. Yine kırk beş gün 
oluyor. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Mademki, öyledir 
artık mesele kalmamıştır. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Son fıkrada 
müphem bir şey vardır. Burada diyor ki : (Defatir 
dükkân haricine çıkarılamaz). Yani tüccar mı çıkara
maz? 

MUSTAFA ABDÜLHÂLİK BEY (Çankırı) — 
Hayır efendim; hükümet başka yere çıkaramaz. Ora
da, ticarethanenin içinde tetkik eder. 

REİS — Efendim; iki tane tadil takriri vardır. 
Birisi Gümüşhane Mebusu Zeki Beyin, diğeri İsmail 
Beyindir. Zeki Bey 45 gün, İsmail Bey 30 gün teklif 
ediyorlar. Zeki Beyin teklifi geniştir. Binaenaleyh 
Zeki Beyin teklifini nazan mütalâaya alanlar el kal
dırsın... Nazan mütalâaya almıyanlar el kaldırsın... 
Nazarı mütalâaya alınmamıştır efendim. 

İsmail Beyin teklifini encümen de kabul ediyor. 
15 gün 30 güne iblağ edilecektir. Bu teklifi kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... 
İsmail Beyin teklifi kabul edilmiştir. Maddeyi encü
mene veriyoruz. 

Madde 19. — Maddei sabıkaya tevfikan yapılan 
tetkikatın neticesi kazancın beyannamede muharrer 
miktardan azamî yüzde on veya bin lira fazla oldu
ğunu meydana çıkardığı takdirde işbu fazla nazan 
itibara alınmaz. Yüzde onu veya bin lirayı müteca
viz bulunduğu surette keyfiyet tahriren mükellefe 
tebliğ ve tarihi tebliğden itibaren on beş gün zarfın
da buna dair olan itirazını tahriren veya şifahen be
yan etmesi ihtar olunur. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Bendeniz bu, 19 ncu 
madde ile, 20 ve 23 ncü maddelerin tadil ve tevhidi 
ile bir madde halinde tedvini daha muvafık olacağı-
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na kaniim* Çünkü, bu maddelerin üçü de kazanç be
yannameleriyle memurin ve müstahdimin hakkında 
verilen beyannamelerde tahakkuk idarelerince bittet-
kik meydana çıkarılacak farklar üzerine tatbik olu
nacak muameleyi tazammun etmektedir. Bu muame
lenin bir madde ile ifadesi daha doğrudur. Bendeni
zin derpiş ettiğim tadilât şu noktalara mütealliktir. 
Birincisi; mahiyetleri itibariyle aynı demek olan be
yannamelerde tahakkuk ettirilecek farklar hakkında 
tatbik olunacak cezalann da aynı olması iktiza eder
ken bu maddelerde kazanç beyannameleriyle müs
tahdemin beyannameleri üzerinde yapılan tetkikat ne
ticeleri başka başka ve bir kısmı diğerinden çok ağır 
ahkâma tabi tutulmuştur. 

İkincisi: Kazanç beyannamelerinde tahakkuk et
tirilecek farklarda mükellefin bir suiniyeti anlaşılma
dığı takdirde bundan dolayı bir ceza tatbik olunma
ması adilâne bir muameledir. Ancak aradaki fark 
mükellefin beyannamelerine nazaran yüzde onu veya 
bin lirayı mütecaviz değilse farkın nazarı itibare alın
mayacağı yani ne cezaya ve ne de vergiye tabi tutul-
mıyacağı 19 ncu maddede gösterilmektedir. Bende-
nizce bu muamele fazla bir semahattır. Kanunun 
yüzde onu veya bin lirayı mütecaviz olmayan beyan
name farklarını alelıtlak nazarı itibare almaması be-
yannemeler üzerinde tetkikat icrasını alelekser lüzum
suz ve neticesiz bırakmış olacağı gibi bazı mükellefi
ni de kazançlarım daima yüzde on nisbetinde veya 
bin lira kadar noksan göstermeye nevima teşvik et
miştir. Binaenaleyh beyannamede tahakkuk ettirile
cek farkın miktar ve nisbeti her ne olursa olsun dai
ma nazarı itibara alınması ve bu farkın mükellefin 
bunda suiniyeti yoksa bir kat ve varsa iki kat vergi
ye tabi tutulması daha doğru olur. 

Üçüncüsü: Müstahdemin beyannamelerinde ta
hakkuk ettirilecek farklardan mütevellit zamlar asıl 
mükelleflere hakkı riicuu haiz olmamak şartiyle ken
dilerini istihdam edenlere raci olmak lâzım gelir. 
Gerçi bu esas 9 ncu maddede kabul edilmiş ise de 
oradaki zamla müstahdimine ait beyannamelerin ve
rilmemesinden mütevellit olduğu cihetle ayni hük
mün bu maddeye dahi derç ve tasrihi faideden hali 
değildir ve bunun hakkında bir tadilname takdim 
ediyorum. 

MALİYE VEKİLt HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim Rahmi Beyefendinin hülâsai mütalâatı aynı 
mahiyette olan farklar içindir. Birinde ağır, diğerinde 
daha hafif ceza tertip edilmesi doğru değildir, dedi
ler. Gördükleri şeyin aynı mahiyette olmadığına biz 
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kaniiz. 19 ncu maddenin ihtiva ettiği hükmün fazla 
bir semahat olduğunu beyan buyurdular. Diğer taraf
tan ketm ve tenkis mahiyetinde yapılmış olan nakise-
li beyannamelerden dolayı da dört kat, beş kat alın
masını da ağır gördüler. Bunun iki! kat alınmasına 
irca etmek istediler. Bu semahatın kabulü ile öbür 
kısımdaki nisbetlerin kabulü daha doğrusu Hazine
nin menfaatınadır ve herkesin hakikati söylemesi hu
susunda da maddenin daha muvafık olduğu kanaa
tindeyim. Çünkü çok defa bir kat resim farkı ketmi-
yat üzerinden çok saik olabilir. Fakat beş kat resim 
buna ehemmiyetli surette mani olur, ben raziyim. Be
yanname bir külfettir, kazancı habbesi habbesine 
söylemek bir külfettir. Az ve çok, lehine beyanname 
tanzim ederken mükellefin düşünmesi tabiîdir. Buna 
kanaat etmedik, tetkikat icra ettik ve ettiğimiz tetki
kat bunu gösterdi ki, temettüü safi bizim bulduğu-' 
muza nisbetle yüzde on derecesini geçmiyor. Fakat 
yüzde on başka bir kayıtla mukayyet. Maddeyi arz 
edeyim; ya yüzde onu tecavüz etmez, bin liradan 
aşağı olmak şartiyle gösterdiği şey veyahut yüz lira
yı. Yüzde ondan aşağıdır, ama bin lirayı mütecaviz. 
Yüzde onu mütecaviz olmadığı halde bin lirayı mü* 
tecaviz ise farkı resim alınır. Yüzdesi de tahakkuk 
ettirilen miktar bin lirayı mütecaviz oldu mu, o da 
alınır. 

Bu hadler dahilinde kabulü hakkındaki teklif hü
kümetin teklifidir. Esasen maddeyi, Muvazenei Ma
liye .ve Ticaret encümeni mükellefin lehine olarak 
görmüştür ve hazineyi de vikaye için insan halidir, 
saikai menfaatla beyannameleri az ve çok taksirli bir 
şekilde vermeye de saik bırakmamak ve bu mesele 
ile hükümetin yükünü azaltmak ve hem de beyanna
melerin mümkün olduğu kadar tahakkukunu temin 
etmek gibi gayelere daha muvafık gördüğü içindir 
ki, kasıt tebeyyün edince ve fark da muaf olarak 19 
ncu maddede kabul edilen teşebbüsün fevkinde olun
ca ağır surette tecziye etmeyi muvafık görmüştür. 
Hazineyi de her beyanname üzerine;tahkikat ve tet
kikat icrasına mecbur tutmak gibi bir vaziyette bu 
kuvvei teyidiyenin de kurtaracağına kani olmuştur. 
Bendenizce, yukarıdaki fedakârlığı yapmaya kanıyım 
ve fakat aşağıdaki kuvvei müeyyedede şiddetli olsun. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Elli mislin yirmi mis
line tenziline muvafakat ettiniz de burada neden et
miyorsunuz? 

MALÎYE VEKİLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bin liradan aşağı olmamak şartiyle yüzde ona kadar 
razı olurum. 
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RAHMÎ BEY (Trabzon) — Yüz lira olursa de
mek bîr şey almıyorsunuz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Hayır efendim, bin liradan aşağı olduğu halde be
nim beyannamelerde gördüğüm fark, yüzde onu mü
tecaviz ise farka tabidir. Sistem muhtelittir. Mem-
zuçtur. Şimdi farz edelim ki, beyannamedeki temet-
tüü safa inanmadım, bu beyannamede bir tetkikat 
icra ettim ve üç yüz lira bir fark buldum. Bu üç yüz, 
beyannamede münderiç olan miktarın yüzde yüzü
dür. Bin liradan noksan olmak itibariyle muaf de
ğildir. Yani bin liradan noksan olanla beyannamede 
münderiç olan yek diğerine merbuttur. Şu halde ikin
ci bulduğum üç yüz lira mükellefin beyannamede 
gösterdiğinin bir misli olması itibariyle yüzde ondan 
fazla farkı resmi aramaktadır ve fakat elli bin lira 
bir temettü meselesi mevzuubahisiir. Ben/m kazancım 
48 bin lira demiş, beyannameyi derç etmiş ve tetki
kat icra ettim, tevsik ettim, elli iki bin lira buldum, 
aradaki fark dört bin liradır. Halbuki, 48 bine nis-
betle dört bin liranın yüzde nisbeti yüzde sekizdir, 
yüzde sekiz olduğu halde bin liradan fazla olduğu 
için bendeniz onu nazarı itibare alırım. Demek isti
yorum ki, ikisi de bir biriyle memzuçtur. Beyanna
mede münderiç olan miktarın yüzde onunu tecavüz 
etmiyecek ve hem de bin lirayı mütecaviz bulunmı-
yacak. Yoksa yekûnu bin liradan aşağı kalacaklar 
muhakkak muaf kalacaklar demek değildir. Yüzde on 
nisbetinde ise muaf kalır, değilse mükellef tutulur. 
Onun için bu fedakârlığı yapıyoruz. Aşağıdaki kuv
vei müeyyedeyi sıkı tutmak mecburiyetindeyiz. Ta-
ki, her beyannamenin hilaf söylemekten mütevellit 
ceza hafif olduğundan dolayı behemehal ketim var
dır, demekle, her beyanname üzerine tetkikat ve tâ-
mikata mükellefi mecbur etmemek vaziyetinde kal
sın, vesaik ibrazına ve malumat istihsaline maruz kal
sın, zahirî müsait muamele mükellefin lehine gibi 
görülür. Halbuki, müsait muamelede tetkikat ve tah
kikat lüzumunu haddi âzamiye çıkar ve bu suretle 
müdahale olur. Kuvvei tediyenin ziyade oluşu hem 
mükellefin lehinedir ve hem de hazinenin lehinedir. 
Bin liraya kadar yüzde onu tecavüz etmemek şartiy-
le bir (tolerans) haddi kabul etmek muvafıktır. Ama 
kuvvei müeyyede kuvvetli olmak şartiyle... 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Beyanname
de gösterilen miktar, yüzde on farklı veya bin lira
dan noksan olursa ne olacaktır? İşin içinde ayrıca 
kasıt olursa bunun için bir şey yok mudur? 
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MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Müteaddit maddelerde vardır. O maddeler okununca 
anlaşılacaktır. 

REİS — Başka mütalâa yoktur, müzakereyi kâ
fi görenler lütfen el kaldırsın... Kâfi görmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Takrir okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Ondokuzuncu maddenin tarzı tahriri ile Maliye 

Vekili Beyin izahatı arasında mübhemiyet görülmek
tedir. Bu izahat dairesinde encümence muvazzahan 
yazılmasını teklif eylerim. 

Bolu 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
19, 20, ve 23 ncü maddelerin berveçhiati bir mad

dede tadilen tevhidini teklif eylerim. 
Trabzon 
Rahmi 

Madde 19. — Maddei sabıkaya tevfikan yapılan 
tetkikaün neticesi, kazancın veya memurin ve müs-
tahdimin adediyle miktarı maaş veya ücretlerinin be* 
yannemede muharrer miktardan fazla olduğu meyda
na çıkardığı takdirde keyfiyet tahriren mükellefe teb
liğ ve tarihi tebliğden itibaren on beş gün zarfında 
buna dair olan itirazını tahriren veya şifahen beyan 
etmesi ihtar olunur. 

Mükellef cevap vermez veya hilafı hakikat cevap
larla kendisinin veya memurin ve müstahdimininin 
vergilerini tenkis ettirmek gayesini takip ettiği teza
hür eylerse aradaki farkın istilzam eylediği vergi iki 
kat olarak tahakkuk ettirilir. İşbu farkın öyle bir 
suiniyete matuf olmayıp sehv ve zühulden ileri gel
diğine kanaat hâsıl olursa mezkûr fark zamsız ola
rak tahakkukata ilâve edUir. Memurin ve müstahdi-
mine ait beyannamelerde tahakkuk ettirilen farklar
dan mütevellit zamlar asıl mükelleflere hakkı rücüu 
haiz olmamak şartiyle bunları istihdam edenlere raci 
olur. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Reis Beyefendi, ta-
dilnamenin lâyikiyle anlaşılması alâkadar olan 20 ve 
23 ncü maddelerin de okunması lâzımdır. 

REİS — Rahmi Bey, 19, 20, 23 ncü maddelerin 
tevhiden ve teklifleri veçhile tadilen kabulünü teklif 
ediyorum. Alâkadar olduğu için diğer maddeleri de 
okutuyorum : 
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Madde 28. — Mükellef cevap vermez veya ceva
bı kanaatfoahş görülmez ve verdiği hilafı hakikat ce
vaplarla vergiden kısmen kurtulmak gayesini takip 
ettiği tezahür eylerse aradaki farkın istilzam eylediği 
vergi iki kat olarak tahakkuk ettühr. Mükellefin ce
vabı ahkâmı kanuniyeye tantamiyle ademi nüfuzdan 
Heri gelip vergiyi tenkis ettirmek gibi bir suiniyete 
matuf görülemediği takdirde farkı mezbut zamsız ta-
hakkukata ilâve edilir. 

Madde 23. — Memurin ve müstahdimin hakkın
da verilen beyannamelerin sıhhati buna dair kuyudun 
tetkiki suretiyle tebeyyün ettirilir. Neticeyi tetkikat 
hukuku Hazinenin ziyamı müeddi olacak mektuma-
tm vukuunu ispat eylediği takdirde ketmedilen mik
tara ait vergi birinci defasında beş misli olarak ta
hakkuk ettirilir ve iki sene zarfında tekerrür vukuu 
halinde beş mislinden başka on liradan yüz liraya 
kadar cezayı naktî alınır. Bu surette verginin aslı 
haricinde kalan dört misil ile cezayi nakdi müstahdi-
mine hakkı rucu olmamak şartiyle istihdam edenlere 
raci olur. 

REİS — Efendim; Rahmi Bey, 19, 20, 23 ncü 
maddelerin tadilen tevhidine ait noktai nazarlarım 
izah ettiler ve maddelerde okundu, bu tadili nazarı 
mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı müta
lâaya almıyanlar lütfen el kaldırsın... 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Tensip edilirse bir 
defa encümene gitsin. 

REİS — Efendim; Rahmi Beyin tekliflerini na
zarı itibare alanlar lütfen ayağa kalksın... Nazarı iti-
bare almıyanlar lütfen ayağa kalksın... Nazarı mü
talâaya alınmamıştır. 

Şükrü Beyin takriri, on dokuzuncu maddenin en
cümene iadesiyle daha vazıh olarak tespit edilmesini 
teklif ediyor. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Maddelerden bir şey an
laşılmıyor. 

REİS —Maliye VekiH izah edecek. 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, böyle olmaz 

ki bunu encümende düzeltseler daha iyi olur. 

MALİYE VEKtLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, bu maddeyi yazdığım zaman maruzatımı 
encümende izah ettim,. bu bin Ura ve yüzde on nis-
betinin beraber olmasını encümenler kabul etti. Şek
li tahrirde bundan daha vazıh bir şekil aradılar, dü
şündüler, maddenin bu şekilde kalmasını muvafık 
gördüler, yani müphem olan bir yeri yoktur. Bu mad
de üzerinde uzun uzadıya müzakere cereyan etti, 

yüzde ondan dûn olmakla beraber bin liradan aşağı 
olursa miktarı muaftır. 

% 10'dan fazla olup da bin liradan dûn olsa bi
le muaf değildir. Esas budur ve madde bunu vazıhan 
ifâde ediyor hakikaten Muvazenei Maliye encümeni 
Mazbata Muharriri bir şekli vazıh aramak için dü
şünmüştür, hatta yazılan bazı şekilleri de görmüştüm. 
Encümene gidip de bu maddeden daha başka şekil
de yazılacağım zannetmiyorum. Zatı âliniz daha ve
ciz bir ibare buluyorsanız teklif ediniz. Mana değiş
mezse derhal kabul ederim. Bendeniz zannediyorum 
ki ibare vazıhtır. 

REİS — Şükrü Bey! Maliye Vekili Beyin izahatı 
zabta geçmiştir. Bu izahattan sonra tekrar encümene 
gitmesinde ısrar ediyormusunuz? 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Hayır efendim!... 

REİS — Efendim; on dokuzuncu maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 20. — Mükellef cevap vermez veya ceva
bı kanaatbahş görülmez ve verdiği hilafı hakikat ce
vaplar vergiden kısmen kurtulmak gayesini takip et
tiği tezahür eylerse aradaki farkın istilzam eylediği 
vergi iki kat olarak tahakkuk ettirilir. Mükellefin ce
vabı ahkâmı kanuniyeye hakkiyle ademi nüfuzdan 
Heri gelip vergiyi tenkis ettirmek gibi bir suiniyete 
muvafık görülemediği takdirde farkı mezbur zamsız 
tahakkukata ilâve edilir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? 
TAHSİN BEY (Aydın) — Bu hükmü kim veri

yor? Tahakkuk memuru mu veriyor? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Aşağıda buna dair madde vardır. Bu hükmü verecek 
olan tahakkuk memuru mudur? Bittabi bir vazife 
kendisine tevdi edilen memur onun hakkında bir 
hakkı takdiri haiz olmaktan men edilemez değil mi 
efendim? Fakat aşağıda görülecektir ki kazanç ver
gisi olarak tahakkuk edecek olan miktar bidayeten 
tahakkuk memurluğunca yazılan miktar değildir. On
dan başka kabili tahsil miktara gelmek için bu işi 
bir iki makam daha görür. Onlardan sonra buna ka
naat hâsd olur. 

REİS — Efendim, yirminci maddeyi aynen ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Mükellef beyannamesinin fevkinde 
takdir edilen kazanca göre tahakkuk ettirilip kendisi
ne tebliğ olunan vergiye ademi kanaatla mafevki de-
recata müracaat eylediği takdirde ntamurini tahak-
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kukiye fazla kazanç takdirini istilzam eden delaili 
iraeye mecburdur. 

REİS — Mütalâa var ms efendim? (Hayır sesle
ri). Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 22. — Beyannamenin niadında verilmeme
sinden veya verilen beyannamede hâsılatı gaynsafi-
ye olarak irae edilip safisini tesbîte medar olacak 
kuyut ve defatır ibraz edilememesinden veyahut ka
zanç safi okırak irae edilip gayrısafisini tesbite me
dar olacak kuyut ve defatir ibraz edilememesinden 
veya talep olunan malumat ita edilmemesinden naşi 
safi kazancın kanaatbahş bir surette izharı kabil ola
madığı takdirde safi kazancın resen tahkikatı hari
ciye ve idariye ile bulunacak emsaline kıyasen tebey-
yün ettirilir ve emsali tedarik olunamıyan ahvalde 
takdir cihetine gidilir. Tahakkuk idareleri delaili tak-
diriyeyi mükellefe iblağa mecburdur. 

Tahakkuk memurları bu gibi ahvalde mükellefin 
hesabını mahallen tetkike mecbur olmayıp faide mü
lâhaza ettikleri halde izahat talep edebilirler. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim, ben
deniz şekle ait bir şey arz edeceğim. Fıkrai ulâda 
«kazancı safi» olarak diyor. Buna safi kazanç den
se daha iyi olur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
«Veyahut kazanç safi olarak irae edilip» burada iza
fet yok efendfm. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — O halde virgül 
lâzım. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Evet virgül 
lâzım. 

REİS — Efendim; Muhtar Beyin bir teklifi var
dık*. Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
16 ncı maddede kabul olunan şekle tevafuk eyle

mek için 22 nci maddeden «veya talep olunan malu
mat ita edilmemesinden» tabirinin tayini teklif ede
rim. 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

REİS — Bu teklif evvelce kabul edilmiştir. Efen
dim bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fıkra tayyedildi, başka söz isteyen yoktur. Mad
deyi bu şekilde kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Memurin ve müstahdemin hakkın
da verilen beyannamelerin sıhhati buna dair kuyu-
dün tetkiki suretiyle tebeyyün ettirilir. Neticei tet-
kikat hukuku Hazinenin ziyamı müeddi olacak mek-
tumatın vukuunu ispat eylediği takdirde ketmedilen 
miktara ait vergi birinci defasında beş misli olarak 
tahakkuk ettirilir ve iki sene zarfmda tekerrür vukuu 
halinde beş misilden başka on liradan yüz liraya ka
dar cezayi nakdî alınır. Bu suretle verginin aslı hari
cinde kalan dört misil ile cezayi nakdi müstahdimine 
hakkı rücuu olmamak şartiyle istihdam edenlere raci 
olur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Maddeyi izah edeyim efendim. Efendim; bu çok gibi 
görünür. Diğerine nisbeten hafiftir. Öbürünün bir 
katı bunun beş katına muaddildir. Zihni karıştıran 
burasıdır. Öbüründen alınması lâzım gelen verginin 
birtakım bunun iki katı üzerinden alınan vergiye mu
addildir. Halbuki; o vergi müessesese sahibinin, tica-
reahane sahibinin kendi vergisidir. Yani nisbeti aşa
ğıda göreceksiniz. Yüzde altıdan yüzde onbeşe çıkan 
bir vergidir. Halbuki müstahdimin vergileri maaşı 
yüz liradan aşağı olduğuna göre yüzde üç, maaşı yüz 
liradan yukarı olduğuna yüzde dört nisbetini geçmez. 
Binaenaleyh onun bir katı ile bunun bir katı aynı de
ğildir. Onun bir katı bin lira olsa bunun on katı elli 
liranın içinde kalabilir. Arz edebiliyor muyum? Nis
petler arasındaki fark böyledir. Saniyen doğrudan 
doğruya kendisine ait kazancın miktarım tebyin ede
cek olan beyanname ketmedilen miktar, çok defa ha
kikaten hesap karışıklığının vaziyeti hesabiyenin doğ
ru olarak gösterilmemesi neticesi olabilir. Halbuki bu 
doğrudan doğruya müessesenin istihdam ettiği me
murların maaşıdır. Bunun kaç kuruş maaş olduğunu 
aramaya lüzum yoktur. Aydan aya kaç kuruş maaş 
verdiğini biliyor ve kanun kendisini mükellef kılıyor. 
Maiyetinde yani müessesesinde çalıştırdığı memuri
nin ve müstahdeminin maaşlan ne ise onu yazdırıyor, 
bunu yazmakta hiç bir müşkülât yoktur. Bunu yan
lış yazmak, mükellef olan müstahdemini himaye et
mek maksadından mütevellittir. Yani onları himaye 
etmek maksadiyle Hazineye karşı hakikati kermet-
mektir. Bu beyannameleri vermek mükellefiyetini ka
nun memur ve müstahdemine değil, doğrudan doğ
ruya onları istihdam edenlere tevcit etmiştir. Binae
naleyh, beyannameyi vermek mecburiyeti kendisinde 
olduğundan dolayıdır ki, beyannamenin verilmeme
sinden veyahut yanlış verilmesinden mütevellit ceza
lar; beyannameyi vermek ile mükellef olan adama 
aittir. Memurin ve müstahdemine ait değildir. Onun 



t : 49 3. . 2 . 1926 C : 1 

için buradaki beş misli zammı, öbürüne kıyas etme
yelim. Aradaki fark çok büyüktür. Bin lira vergi ve
recek olan bir müesseseden cezaen bir kat daha fazla 
alıyorsunuz. İki bin lira alıyorsunuz. Halbuki bu mü
kellefin vergisi, maaşının yüzde üçünü, Faraza otuz 
lira vergi ile mükellef ise bunun beş misli yüz elli 
liradır. Halbuki birincinin bir misli bin liradır. 

ZEKİ BEY (Gümüşane) — Azdan az, çoktan 
çok olur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Azdır. Çok değildir. Fakat nispet, az çok bu nisbeti 
tadil edecek mahiyettedir. 

RAHMt BEY (Trabzon) — Efendim demin de 
arz ettiğim veçhile bu maddedeki beş misil gayet fa
hiştir. Vekil Beyefendinin izahatları da bendenizi tat
min etmemiştir. Bir defa, vukubulan mektumaün bir 
suiniyete atfedilmesinde isabet yoktur. Maddenin ya
zılışında katiyyen hüsnüniyet yoktur. Madde dikkatli 
okunursa bu görülür. Halbuki; zararı hazine, behe
mehal suiniyetle olmaz, sehven de olur. Maddenin 
yazılışı onu göstermiyor. Mükellefinin bütün kayıt
ları, defterleri, tahakkuk memurlarının, müfettişlerin 
her vakit için teftiş ve muayenesine amadedir, açık
tır. Böyle olduğu halde her nasılsa bir zühul eseri ola
rak vaki olan yanlıştan dolayı beş misli artırmak doğ
ru değildir. 

Maliye Vekili Beyefendi buyurdular ki : «Sair ka
zanç vergilerinde daha çok olur» fakat diğer bir ar
kadaşınızda buyurdular ki : «Azdan az, çoktan çok 
olur» binaenaleyh, esasında böyle beş misli kabul 
edilmediği halde burada beş misli kabul edilmesi mu
vafık değildir. 

Zaten Ticaret Encümeni de iki misli kabul etmiş
tir. Onun için cezanın mütenazır olması noktai na
zarından iki misli olarak tespit edilmesini teklif edi
yorum ve bunun için de bir tadilname takdim ediyo
rum. Kabulünü istirham ediyorum. 

HİLMİ BEY (Artvin) — Efendim, Vekil Beyden 
bir sual sormak istiyorum. 

REİS — Buyurunuz! 
HİLMİ BEY (Artvin) — Efendim; müessese sa

hipleri, tabiî müstahdiminin maaşlarının veya ücret
lerini oraya aynen yazacaklardır. Fakat İstanbul'da 
bazı terzihanelerde kalfalar vardır ki onlar parça par
ça iş alırlar ve yaparlar. Sonra başka yerden de iş 
alırlar ve kalfalık ederler. Bu takdirde müessese sa
hipleri bunların ne kadar maaş veya ücret aldıklarını 
hesap edip tespit edecektir, burada? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; irae ettiğiniz misal müstahdemin misali de
ğildir. O adam ya ameledir veya müteşebbistir. Ona 
müstahdem demezler. Müstahdem, bir ücreti maktua 
ile bir müessesede veya bir adamın i emrinde çalışana 
denir. Binaenaleyh, irae ettiğiniz misal, müstahdem 
misali değildir. İnşallah o misali başka maddelerde 
görürüz. 

REİS — Başka mütalâa yoktur. Müzakereyi kâfi 
görenler el kaldırsın... Kâfi görmeyenler el kaldırsın... 
Kâfi görülmüştür. 

Trabzon Mebusu Rahmi Beyin bu madde hakkın
da bir takriri var okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Kazanç beyannameleriyle memurin ve müstahdi-

min haklarındaki beyannamelerde tahakkuk ettirilecek 
mektumattan dolayı tatbik olunacak cezaların müte
nazır olması icap edeceğinden 23 - ncü maddenin ev
velce kabul edilen 19 ncu ve yirminci maddelere kı-
yasen berveçhiati tadilini teklif eylerim. 

Trabzon 
Rahmi 

Madde 23. — Memurin ve müstahdimin hak
kında verilen beyannamelerin sıhhati buna dair ku-
yudun tetkiki suretiyle tebeyyün ettirilir. Tetkikat 
neticesi, memurin ve müstahdiminin gerek adetleri
nin ve gerek maaş, ücret vesaire namlarıyla aldık
ları mebaliğin beyannamede gösterilen miktardan 
fazla olduğunu meydana çıkardığı takdirde miktar ve 
nisbeti her ne olursa olsun işbu fazla nazarı itibara 
alınarak esbabı 19 ncu ve 20 nci maddeler veçhile 
tetkik ve mükelleften sual olunur. Aradaki fark 
sehv ve zühulden ileri gelip mükellefin Hazineyi ız
rar maksadiyle hareket etmediği anlaşılırsa işbu far
kın istilzam ettiği vergi bir kat ve aksi halin subutu 
takdirinde iki kat olarak tahakkuk ettirilir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN REY (Trabzon) — 
O vakit, hepsi zühul olur. 

REİS — Encümenin mütalâası var mı efendim? 
MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI

NA REİSİ MUSTAFA ABDULHALİK BEY (Çan
kırı) — İştirak etmiyoruz. 

REİS — Efendim, Rahmi Beyefendinin tadiina-
mesini nazarı mütalâaya alanlar el kaldırsın... Nazan 
mütalâaya almıyanlar el kaldırsın... Nazarı mütalâa
ya alınmamıştır. 

Şu halde yirmi üçüncü maddeyi aynen kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... 
Aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 24. — Mevadı sabıka ahkâmına tevfikan 
ve sekizinci ve dokuzuncu maddelerde muharrer me
murin ve müstahdiminden madası için ita ve tetkik 
olunur veya resen tebeyyün ettirilen kazançları : 

3 000 liraya kadar olan kısmından yüzde altı 
3 001 liradan 5 000 liraya kadar olan kısmına 

(5 000) dahil yüzde yedi 
5 001 liradan 6 000 liraya kadar olan kısmına 

(6 000) dahil yüzde sekiz 
6 001 liradan 8 000 liraya kadar olan kısmına 

(8 000) dahil yüzde dokuz 
8 001 liradan 10 000 liraya kadar olan kısmına 

(10 000) dahil yüzde on 
10 001 liradan 20 000 liraya kadar olan kısmına 

(20 000) dahil yüzde onbir 
20 001 liradan 30 000 liraya kadar olan kısmına 

(30 000) dahil yüzde on iki 
40 001 liradan 50 000 liraya kadar olan kısmına 

(50 000) dahil yüzde on üç 
30 001 liradan fazlasına yüzde on dört nisbetinde 

vergi tarh olunur. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim, maddede; 
«mevadı sabıka ahkâmına tevfikan ve sekizinci ve do
kuzuncu maddelerde muharrer memurin ve müstah
deminden madası için illi.» deniyor. Halbuki sekizin
ci ve dokuzuncu maddelerde memurin ve müstahde
min yoktur. Bu, sekizinci ve dokuzuncu rakamların 
dördüncü ve beşinci olacaktır. 

REİS — Sehv vaki midir efendim? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Vakidir. 

REİS — O halde dördüncü ve beşinci maddeler 
olacak. Maddeyi bu şekilde reye koyuyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Rica ederim dikkat buyrulsun! Tekrar reyi âlilerine 
arz mecburiyetinde kalıyorum. Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 25. — Devlet, vilâyat, belediye veznelerin
den hidematı fikriye veya bedeniye mukabili mukan
nen, gayrı mukannen tahsisat, maaş, ücret, yevmiye 
alanlardan ita miktarları üzerinden yüzde üç ve Dev
lete veya efrada ait bilûmum müessesatı ticariye ve 
sınaiyede çalışanlardan şehri aldıkları meblâğ yekûnu 
yüz liraya kadar olanlardan % 4 ve 100 liradan fazla 
olanlardan fazlası için % 5 kazanç vergisi alınır. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendim bu madde; müessesatı ticariye ve sınaiyede 
bulunan memurin ve müstahdimin ve ameleden alına

cak vergilere mütealliktir. Binaenaleyh bu maddede 
gerek Maliye Vekâleti Celilesi, gerekse komisyonlar 
iki esaslı doğru olan noktayi, nazarı dikkatten dûr 
tutmamışlardır. Bunlardan alman vergileri yirmi dör
düncü maddede vergi veren matrahlara nazaran daha 
az miktarda kabul etmişlerdir ki; nazariyatı maliyece 
- Maliye Vekilinden öğrendiğimize göre - doğrudur. 
(Handeler.) 

Diğer bir nokta daha nazarı dikkate alınmıştır ki, 
bunda da müterakki vergi kabul edilmiştir. Yalnız 
Maliye Vekâletinin teklifine nazaran Ticaret ve Mu-
vazenei Maliye encümenlerinde bu terakki meselesi 
daha bariz bir şekle sokulmuştur. Bunun ile 
beraber zannediyorum ki, bu maddenin ikinci 
fıkrasında; yani efrada ait bilumum müesse
satı ticariye ve sınaiyede çalışanlardan şehrî 
aldıkları meblâğ yekûnu şu katlar, bu 
kadar denilir, ikinci fıkrasında bu terakki esası daha 
ziyade bürütü ile belirdi. Zaten bu kadar memurin 
bu yüzde üçü verdikleri ve ayrıca bir yükü de istil
zam etmediği için, bu şekilde kabul edilebilir. Fakat 
maddenin fıkrai saniyesinde onbeş, yirmi beş lira gi
bi gayet az ücret alan bir amele 500 lira alan bir di
rektör cenapları arasındaki fark azdır. Yüz liradan 
fazla olanlara yüzde beş denilmiştir. Maliye Vekili 
Bey kabul buyrulurlar. Ümit ederim. Çünkü az da ol
sa kendilerine bir kâr temin edecek teklifte bulunuyo
rum. Zaten fikirlerini de istimzaç ettim. Beş yüz li
radan fazla maaş alanlardan yüzde on alınmasını tek
lif ediyorum. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Hatta yu-
karki nisbete tabi olmasını teklif etseniz daha iyi olur
du. 

YUSUF BEY (Devamla) — Maliye Vekili Bey 
de kabul ederim dediler. Binaenaleyh böyle bir tek
lifte bulunuyorum. Teklifim; maddenin sonlarında 
«yüzde beşş vardır, ondan sonra şu fıkranın ilâvesini 
istiyorum: «Maaşı beş yüz liradan fazla olanlardan 
fazlası için yüzde on» zaten Maliye Vekili Bey biz
den para bulmak için yollar arıyordu. Ben de acizane 
bu küçük miktarı buldum. Kabul buyurursanız çok 
iyi olur. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMEN! REİS! 
MUSTAFA ABDÜLHALlK BEY (Çankırı) — Tek
lif edilen miktar yirmi dördüncü maddedeki miktar
dan fazla çıkıyor. Eğer teklif kabul edilirse tetkik 
edilmek üzere Encümene gönderilmesini rica ederim. 

REİS — Efendim; başka mütalâa yoktur. Yusuf 
| Beyefendinin tadilnameleri vardır, okunacaktır : 

50 — 
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Riyaseti Celileye 
25 nci maddenin 7 nci satırı nihayetindeki «yüz

de beş» kilemelerinden sonra «500 liradan fazla olan
lardan fazlası için yüzde on» fıkrasının ilâvesini tek
lif ederim. 

İstanbul 
Akçoraoğlu Yusuf 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, maddede nazarı itibare alınan iki cihet var. 
Bir kere memurini devlet için yüzde üçü kabul ettik. 
Kanunun diğer maddelerinde göreceksiniz ki; memu
rinden alınmakta olan yüzde üç harp vergisi ilga edi
lecektir. Yani memurinden şimdiye kadar alınan bu 
harp vergisini bundan sonra kendisinden kazanç ver
gisi olarak alacağız. Doğrusu da budur. Müterakki 
nisbeti sarfı mesainin mukabili olan kazançlarda da 
yirmi dördüncü maddede olduğu gibi götürelim. Biz 
bu hususta biraz mümsik davrandık. Mamafih alelu-
mum kazançlarda müterakki nisbetinin tatbiki kaidei 
adalet icabatındandır. O esas itibariyle muhterem re
fikimizin teklifine itirazım yoktur. Maalmemnuniye 
kabul ederim. Ancak yalnız bir had kabul ettiler : 
Beş yüz liradan fazla olanlar için bir nisbeti müterak
kiye ilâve ettiler. Fakat bendenize kalırsa servet iti
bariyle büyük bir şey teşkil etmez. Adalet noktai na
zarından çok iyi bir şey olur. O halde beş yüz lira
yı mütecaviz olan maaşlar için başka nisbet kabul et
meye lüzum yoktur. Yirmi dördüncü maddede nisbeti 
tetkik edersek ayda beş yüz lira, senevi altı bin lira 
maaş alıyor demektir. Senevi altı bin lira temettüu 
safisi olan yüzde 8 veriyordu. O da yüzde sekiz ve
rir. Bin lira maaş alan bir zat senede ceman yekûn, 
on iki bin lira ne veriyorsa o nisbet üzerinden ve
rir. Beş yüz liradan fazla maaşlardaki kazanç vergi
si, 24 ncü madde mucibince istiyfa olunur. 3u nis-
betlere tabi olur dersek maksat hâsıl olur demektir. 
Encümene giderse bu şekilde kabul ederim. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Bendeniz bir şey ri
ca edeceğim; bir tahakkuk mektebi âlisi açılsın. Mii-
sellesat dersi verilsin. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Tahakkuk idarelerimizi, bütçenin tetkikinde görece
ğiniz veçhile ıslâh etmeye çalışıyoruz. Elyevm cari ol
makta olan vergilerin muğlakiyetini ve tatbikattaki 
müşkülâtını bundan az zannetmeyiniz. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Bilhassa bu çok müş
küldür. 

REİS — Efendim; Maliye Vekili Hasan Beyefen
dinin tekliflerini kabul ediyor musunuz? Yoksa yüz
de onda musir mısınız? 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Ka
bul ediyorum efendim. Mamafih Encümene giderse 
daha iyi olur. 

REİS — Beş yüz liradan fazla maaşı olanlardan 
nisbeti müterakkiyede fazla vergi alınmasını teklif 
ediyorlar. Bu teklifini nazan itibare alanlar... 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Beş yüz liradan faz
lası için mi? 

REİS — Beş yüz liradan fazla kısmından bir nis
beti müterakkiyede alınması esasını Yusuf Akçora 
Bey teklif ediyor. Maliye Vekili Beyefendi de muta
bık kalıyor. Nazarı itibare alanlar lütfen el kaldır
sın... .Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ârâ te-
beyyun edilememiştir. Nazarı mütalâaya alanlar lüt
fen ayağa kalksın... Nazarı mütalâaya almayanlar lüt
fen yağa kalksın... Nazarı mütalâaya alınmamıştır. 

Binaenaleyh yirmi beşinci maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Yirmi beşinci madde ayıjen kabul edil
miştir. 

Madde 26. — Eshamlı şirketlerde vergi nisbeti sa
fi kârın heyeti umumiyesine tabi olmayıp nizamna
meleri mucibince badettevzi her hissedara isabet eden 
miktar üzerinden vergi tarh ve istiyfa olunur. 

REİS — Efendim; bu maddede (heyeti umumiye) 
kelimesi (heyeti mecmuası) şeklinde tashih edilmiştir. 
Madde hakkında mütalâa var mı? (Hayır sesleri.) O 
halde maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Yirmi altıncı mad
de kabul edilmiştir. 

İkinci Kısım 
Beyannameye tabi olmayanlar ve bunlara ait ver

ginin sureti tahakkuku. 
Madde 27. — Bir bina dahilinde icrayi ticaret ve 

sanat edip üçüncü madde mucibince beyanname ita
sına mecbur olmayan erbabı ticaret ve sanayi ticaret-
gâhları için ödedikleri senevi icrai hakikiyeye göre 
vergiye tabi tutulur. İcrai hakikiye kâtibi adilden ve 
bulunmayan mahallerde makamına kâim olanlar ta
rafından musaddak icar mukavelenamelerinde muay
yen bedeli icardır. Musaddak mukavele ibraz edile
meyen veya mukavelede muayyen miktarın hakikati 
haîe mubayeneti aşikâr olan ahvalde bu bedel civar
daki emsaline nazaran ve indelicap muhallef ehli hib-
renin malûmatına müracaat suretiyle tahakkuk me
murları tarafından tayin ve tevsik olunur. İcrai haki
kiye herhalde müsakkafat kanununun cari olduğu ma
hallerde 1331/1915 senesinden evvelki kiralara göre 
muhammen iradı gayrısaf ilerin yedi mislinden ve 
1341/1925 senesinde cari kiralara göre muhammen İra-
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di gaynsafilerin bir mislinden dun olamaz. Emlâk 
nizamnamesi cari olan mahallerde işbu iradı gayrısa-
filer 14 Haziran 1336 tarihli kanuna tevfikan tayin 
olunur. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim; «icarei ha
kikiye herhalde müsakkafat kanununun cari olduğu 
mahallerde 1331/1915 senesinden evvelki kiralara gö
re muhammen iradı gaynsafilerin yedi mislinden» de
niyor. Gerek Hükümetin teklifinde, gerek Ticaret 
Encümeninin teklifinde altı mislidir. Yedi misle iblâğı 
esbabı nedir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
İkinci fıkra okunursa vaziyet anlaşılır. (1341 ve 1925) 
senesinde cari kiralara göre muhammen iradı gayn
safilerin bir mislinden dûn olamaz. Hükümetin tekli
finde bir buçuk mislidir. Burada bir mislinden. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Buradaki yarım misil 
oradaki bir misli telâfi edebilecek mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Eder. Buradaki yanm misil oradaki bir misilden had
dizatında fazladır. Bunu böyle kabul edilmesinin es
babı kâğıt para ve altın esasıdır. 1331 senesinden ev
velki senelerde iradı saf iyeye göre yedi misline iblâğ 
ediyoruz. Yine tamamen mukabiline gitmiyoruz. Bu
günkü kur mucibince bire (7) değil, bire sekiz bu
çuktur. Yedi misline çıkarmıştır. Aşağıdaki bir buçuk 
misilden dûn olamaz. Yani icarei hakikiyeler daima 
iradı gayrısafilerden dûn olduğu için bir buçuk misli 
koymuştur. Kavanini Maliye encümeni; mademki 
1341 senesinde yapılmış bir tahrir veyahut 1329 tarihli 
kanun mucibince tayin edilmiş bir iradı gayrisafi var
dır. Artık rayici hazıra tamamen tevafuk etmiş adde
dilir. Bunu bir buçuk yapmaya lüzum yoktur. Evvelki
nin sebebi zahirdir. Sekiz, sekiz buçuk mislidir. Şimdi 
biz bir buçuk misil yapacağız. Yine yedi yapalım, bu 
yarımı bırakın dedi. Biz böyle mutabık kaldık. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Ticaretgâh-
lar vesaire dedikten sonra tabi tutulur deniyor. Tabi 
tutulurlar denecektir. Sonra iradı gayrisafi deniliyor. 
İrat arapça, farsça değildir. Binaenaleyh bir terkibi 
arablyi terkibi farisi yapmak doğru değildir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Safi irad diyelim. 

REİS — Başka mütalâa yoktur maddeyi reye arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 28. — Maddei sabıka mucibince mükellef 
tutulanlardan : 

1. — Her nevi vasaiti nakliye ikamesine mahsus 
kayıkhane, ahır, arabalık, garaj ve emsalini işletenler
le, hizmetçi ve amele tedarik eden iradeler ashabı, ça
nak, çömlek satıcılarıyle satılık ekmek çıkarmayıp 
münhasıran pişlricilikle müştegil fırıncılar tebeyyün 
eden icarei hakikiyelerinin yüzde yirmisi. 

2. — Her nevi tamirci, tenekeci, aşçı, kahveci, 
çilingir, doğramacı, berber gibi küçük sanat ve hirfet 
erbabı icarei hakikiyelerinin yüzde yirmi beşi; 

3. — Bakkal, kasap, sebzeci, meyveci, kömürcü gi
bi emtea satan küçük erbabı ticaret ve pansiyonlar 
icarei hakikiyelerinin yüzde otuzu; 

4. — Umumhane işletenler icarei hakikiyelerinin 
yüzde yetmiş beşi nisbetinde vergiye tabi tutulurlar. 

Bu madde mucibince vergiye tabi olupta nevi ve 
nisbeti tasrih olunmayanlar mümasili ticaret, sanat ve 
hirfete kiyâsen vergi ile teklif edilir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Efendim; maddedeki (bu madde mucibince) fıkrası 
satırbaşı olacaktır. 

REİS — Efendim; dördüncü fıkrada (umumhane 
işletenler icarei hakikiyelerinin % 75 nisbetinde ver
giye tabi tutulurlar) deniliyor. Bu müstakil bir fık
radır. (Bu madde mucibince) diye başlayan kısım da 
yine müstakil bir fıkradır. 

Yirmi sekizinci maddeyi bu suretle tashih ediyo
ruz. Yirmi sekizinci madde hakkında söz isteyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 29. — Maddei sabıkada muharrer mükel
lefler kânunusani nihayetine değin mensup oldukla
rı tahakkuk idarelerine tahriren bilmüracaa senei ati
ye için beyanname itası suretiyle vergiye tebaiyet ar
zusunda bulunduklanm beyan edebilirler. Bu takdir
de bu misillû erbabı ticaret ve sanat hakkında bir 
gûna vergi tarhedilmeksizin emsalleıinin beyanname 
itası zamanına intizar olunur ve miadında beyanna
mesini vermeyenler hakkında birinci kısımda münde-
riç ahkâma tevfiki muamele edilir. 

Bir kere beyanname ita edenler bir daha bu usule 
tebaiyetten feragat edemezler. 

REİS — Mütalâa var im efendim? Yirmi doku
zuncu maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, vakit geçmiştir. Yarın saat ondörtte iç
tima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 16,50 
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