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53 NCİ İÇTİMA 

4 t 2 . 1926 Perşembe 

Birinci Celse 
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2. — EVRi 

Layihalar 
1. — Bir hudut taburu ile ilci esicrvüsar bölüğü 

ve iki hudut alay kumandanlığı teşkili hakkında ka
nun lâyihası. (1/843) 

REİS — Muvazene! Midiye Encüıneahıe havale 
edilmiştir. 

2. — Mükellefiyeti Askeriye Kanununun yüz otu
zuncu maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası. 
(1 !846) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

3. — Hazarda silâh altında bulunan efradın hiz
meti askeriyeye davetten evvel ika ettikleri kabahat 
ve cünha davalarının terhislerine kadar tecili hakkın
da kanun lâyihası. (1/845) 

REİS — Adliye ve Müdafaai Milliye Encümenle
rine havale edilmiştir. 

4. — Aşarın ilgasına mütedair 17 Şubat 1341 ta
rih ve 552 numara]ı Kanunun altıncı maddesinin «D» 
fıkrasının tadili hakkında kanun lâyihası. (1/841) 

REİS — Kavanini Maliye ve Muvazene! Maliye 
Encümenlerine havale edilmiştir. 

5. — Türkler ve Türk şirketleri tarafından iştira 
olunan buharlı sefalnin gümrük resminden istisna
sına dair 20 Şubat 1340 tarih ve 418 numaralı Kanu
nuna bazı mevad tezyili hakkında kanun lâyihası. 
d/842) 

REİS — Kavanini Maliye ve Muvazene! Maliye 
Encümenlerine havaîe edilmiştir. 

6. — Ticaret Borsaları Komisyonlarının resmî 
dairelerle vukubulacak muhaberatının posta ücretin
den muafiyeti hakkında kanım lâyihası. (1/844) 

REİS — Pc£^a ve Tt-Egraf ve M-ııvazenei Maliye 
Encümenlerime havale edinmiştir. 

7. — 9 Kânunisani 1338 tarihli Avans Kanununa 
müzeyyel 13 Kânunisani 1339 tarih ve 296 numaralı 
Kanunun dördüncü maddesi mucibince henüz tahak
kuk muamelesi icra edilmeyen mahallerde üç sene 
müddetle tahakkuk ve tahsiline devam edilecek olan 
harp kazançları vergisinin bir sene daha devamı ta
hakkuk ve tahsili hakkında kanun lâyihası. (1/840) 

REİS — Kavanini Maliye ve M:?.vazer.d Maliye 
encümenlerim havale edilmiştir. 

8. — 30 Ağustos 1338 gününün Zafer Bayramı 
ittihazı hakkında kanun lâyihası. (1/839) 

REİS — Kanunu Esasi Encümenine havale edil
miştir. 

*\I VARİDE 

i Mazbatalar 
/. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin, pullu 

ilânların muhafaza mecburiyetinin bir seneden altı 
aya tenzili hakkında 2/509 numaralı teklifi kanunisi 
ve Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

Tezkereler 
/. — İçel Mebusu Emin Beyin kırmızı şeritli İs

tiklâl Madalyası ile taltifi hakkında Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti Tezkeresi. 

REİS — Okunacaktır. 

Heyeti Umumiyeye 
İçel Mebusu Emin Beyin mütarekeyi müteakip 

I İstanbul'da teşki! edilen Kilâkya Müdafaai Hukuk 
Cemiyetinde çalıştıktan sonra bilâhara işgal kuvvet
lerine istinat eden İstanbul Hükümetinin tazyiki ve 
cemiyet erkânından bazılarının tevkifi üzerine teş
kilât yapmak üzere Adana'ya gelerek Mersin Cep
hesinde bulunan kuvayi milîiyenin ihtiyacatını temin 
eylemekle beraber yüz bin lirayı mütecaviz iane top-

I Sadığından ve Konya usatmdan Delibaş ve Avenesi
nin takibinde yüz yirmi yedi kişilik bir süvari kuv
vetiyle çalıştığı anlaşıldığından kırmızı şeritli İstik-

j lâl Madalyası ile taltifi Heyeti Umumiyenin nazarı 
tasvibine ara olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi 

Kazım 

REİS — Efendim, tezkereyi reye arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

2. — 1341 senesinin Eylül, Teşrinievvel ve Teş
rinisani aylarına ait raporların gönderildiği hakkın
da Divanı Muhasebat tezkeresi. 

REİS — Divanı Muhasebat Encümenine havale 
edilmiştir. 

Takrirler 
/. — Kayseri Mebusu Zeki Bey ve on refikinin; 

Adliye Vekâletince tabettirilen «Kanunlar Mecmuası» 
nüshalarının teksiri ile birer adedinin Azayi Kiramı 
tevzii temenniyatına dair takriri. 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 

Azayi Kiram Muamelâtı 
[ /. — Tokat Mebusu Emin Beyin mezuniyet mua

melâtı hakkında Divanı Riyaset kararı. 
REİS — Okunacaktır. 
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Heyeti Umumiyeye 
Mukaddema mezuniyet hakkında vukubulan 

müracaatı gerek Divanı Riyasetçe ve gerek Heyeti 
Umumiyece münasip görülmeyen Tokat Mebusu 
Emin Bey ahiren Meclise iltihak ederek gaybubetinin 
esbabı sıhhiyeye müstenit olduğunu mübeyyin rapor
la tekrar müracaat etmiştir. 

Keyfiyet Divanı Riyasetin 3 . 2. 1926 tarihli iç-
timamda bittezekkür müşarümileyh 5 Kânunuevvel 
1341 tarihinde mezuniyet istihsali için müracaat etmiş 
olduğu cihetle Teşkilâtı Esasiye Kanununun 28 nci 
maddesi ahkâmının tatbiki noktai nazarından gay
bubeti müddetince mazul addedilmekle beraber Mec
lisin küşadı tarihinden tarihi mezkûrc kadar kıstel
yevm hesabiyle tahsisatının katı ve 5 Kânunuevvel 
1341 tarihinden Meclise iltihakı tarihi olan 19 Kâ
nunusani 1926 ya kadar da gaibi gayri mezun addi 
tensip edilmiştir. Keyfiyet Heyeti Umumiyenin naza
rı tasvibine arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kâzım 

REİS — Efendim; Riyaset kararını reyinize arz 
ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Takrirler 
Efendim; bir takrir vardır. 

2. — Tokat Mebusu Emin Beyle rüfekâsının; ruz-
natnenin 16 ncı maddesinde muharrer Nafıa Vekili 

1. — Nafıa Vekili Merhum Süleyman Sırrı Beyin 
valide, refika ve dört evlâdına maaş ve ikramiye itası 
hakkında (1/816) numaralı kanun lâyihası ve Muva-
zenei Maliye Encümeni Mazbatası (1) 

REİS — Efendim; Heyeti Umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). Maddelerine ge
çilmesini isteyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etme
yenler el kaldırsın.. Maddelere geçilmesi kabul olun
muştur efendim. 

(1) 1/816 numaralı lâyiha zabtın sonuna mer
buttur. 
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Merhum Süleyman Sırrı Beyin ailesine maaş ve ik
ramiye itasına dair Kanun Lâyihasının müstacelen ve 
t er cihan müzakeresine dair takriri. 

Ruznamenin 16 ncı numarasında muharrer Nafia 
Vekili Merhum Süleyman Sırrı Beyin valide ve re
fika ve dört nefer evlâdına maaş ve ikramiye itasına 
dair Başvekâletten gelen kanun lâyihası ve Muvaze
ne! Maliye Encümeni Mazbatasının müstacelen ve 
terclhan bugün müzakere edilmesini arz ve teklif ey
leriz efendim. 

Tokat 
Emin 

Biga 
Mehmet 

Amasya 
Esat 

Hakkâri 
Nazmi 

Çorum 
İsmail Kemal 

Bolu 
Mehmet Vasfi 

Kayseri 
Sabit 

Bolu 
Doktor Emin Cemal 

Konya 
Mustafa Fevzi 

Maraş 
Abdülkadir 

REİS — Efendim, takriri reye arz ediyorum. Mez
kûr lâyihanın müstacelen ve tercihan bugün müza
keresini kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir efen
dim. 

Nafia Vekili Merhum Süleyman Sun Bey ailesine 
hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında 

Kanun 
Madde 1. — Nafia Vekili Merhum Süleyman 

Sırrı Beyin ailesine eytam ve eramil maaşı veril
memek şartiyle validesi Zehra ve Zevcesi Ehliman 
hanımlara hidematı vataniye tertibinden şehrî mak-
tuan kırkar ve mahdumları Fikri Ziya ve Saruhan 
Beylerle kerimesi Gülseren Lema ve Gülbegüm ha
nımlara otuzar lira tahsis olunmuştur. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim Heyeti Veki-
lenin teklifinde merhumun eytamına da şehri kırkar 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

— 76 
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lira verilmesi mezkûrdur. Encümen bunu otuzar lira
ya tenzil etmekle beraber Süleyman Sırrı Bey merhu
mun otuz seneye karip müddeti memuriyetine mebni 
kanunen veresesinin kesbî istihkak ettiği tekaüdiye 
aidatını da bu maaş münasebetiyle ref ediyor. Konya 
Mebusu Muhteremi Refik Beyefendinin bir teklifi ka
nunisi vardı ki, o da Süleyman Sim Bey merhumun 
evlâtlarının terbiyesinin Hükümetçe tahtı temine alın
ması hakkında idi. Şimdi o temin edilmedikten ve 
tekaüdiye maaşı da tevkif edildikten sonra eytamın 
maaşı otuzar liraya tenzil ediliyor. Validesi ve refi
kasına ise kırkar lira veriyor. Şimdi çocukların tah
sil masraOan nazan mütalâaya alınmamasına göre 
her halde bir çoğumuzun lisede çocuklanmız vardır. 
Biliyoruz ki, bu tahsis edilen para ancak çocuğun 
lise tahsili masrafına kâfi gelir. Onun için bendeniz 
rica ederim, bunlara da valide ve cedlerine verilen 
miktar gibi kırkar lira verilsin. Hem Heyeti Vekile-
nin teklifi de bu merkezde idi. Yahut Hükümetçe 
çocuklann lisede meccanen tahsili hususu aynca da 
bu kanunda zikredilsin. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Efendim, Konya Me
busu Refik Beyin takriri üzerine çocuklann Hükü
met mekteplerinde meccanen okutulması kabul edil
miştir. Şimdi bu kanun ile, bu fesh olunuyor mu? 
O baki ise bu para kâfidir, değilse tabiî gayn kâfidir. 

TAHSlN BEY (Aydın) — Efendim, burada En
cümenin esbabı mucibesinde Refik Beyin bu husus
taki takririnin nazarı dikkate alınmadığı anlaşılıyor. 
Metni kanunda ise buna dair bir şey yoktur. Şu halde 
bu çocukların tahsil masraflan vardır ki bu kadınlara 
verilecek miktardan daha fazladır. Binaenaleyh çocuk
lara verilecek para da ya o dereceye iblağ edilsin 
veyahut liselerde meccanen tahsilleri kabul olunsun. 

AHMET HAMDI BEY (Bozok) — Encümen 
izahat versin. 

REİS — Efendim, birinci madde hakkında baş
ka söz isteyen yoktur. Takrir de verildi, binaenaleyh 
birinci maddeyi reye vaz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyeneler lütfen el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — İşbu maaş validesine kaydı hayat 
suretijde, mahdumlarına ikmali tahsillerine ve diğer
lerine izdivaçlanna kadar ita olunur. 

RElS — Madde hakkında söz isteyen yoktur 
efendim. Binaenaleyh kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 3. — Merhumun ailesine bir defaya mah
sus olmak üzere masarifi gayrimelhuze tertibinden 
sekiz bin lira itasına Maliye Yekili mezundur. 

REİS — Efendim; bu madde için bir takrir var
dır, okunacak: 

Riyasete 
Üçüncü ikramiye maddesinin suimisal olması pek 

muhtemel olduğundan tayyini teklif ederim. 
Kastamonu 

Halit 

REİS — Efendim; takriri nazan dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın... Nazan dikkate almayanlar 
el kaldırsın.. Nazan dikkate alınmamıştır. Binaena
leyh maddeyi aynen reyi âlinize vaz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsınlar.. Kabul olunmuştur efendim. 

Madde 4. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 5. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Ma
liye Vekili memurdur. 

REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim; kanunun heyeti umumiyesini tayini 
esami ile reye vaz ediyorum. Kabul edenler beyaz; 
kabul etmiyenler kırmızı rey varakası istimal buyur
sunlar... 

2. — Kazanç Vergisi hakkında Kanun Lâyihası 
(1/736) ve Ticaret ve Kavanini Maliye ve Muva-
zenei Maliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Efendim, Kazanç Vergisinin müzakere
sine devam ediyorum. Kırkıncı maddedeyiz. 

Kırkıncı maddeyi okuyoruz efendim: 

2. — Tebligat ve itirazat 
Madde 40. — Birinci kısma dahil mükellefine tarh 

olunan vergiler nihayet Haziran gayesinde ve ikinci 
kısma dahil mükellefine tarh edilen vergiler senet 
maliyeye takaddüm eden senei Maliyenin Martı gaye
sinde vergi memurlan tarafından baihbarname mü
kellefine ve mükellef, memurin ve müstahdhninden 
ise kendisini istihdam edenlere tebliğ olunur. İhbar
namelerin bir sureti vergi memurlan tarafından ma
hallin en büyük mal memuruna tebliğ edilmek mec
burîdir. Mezkûr tarihlerde ihbarnamesini almayan 
mükellefler ve memurin ve müstahdimin hakkındaki 
ihbarnameleri ahıuyan idare ve müeseseler birinci 

__ 77 _. 
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fıkrada muharrer müddetlerin hitanımdan itibaren 
on beş gün zarfında tahakkuk idarelerine tahriren 
biknüracaa namlarına veya müstahdemleri namına 
vergi tarhını talep mecburiyetindedirler. Bu müra
caat mukabilinde tahakkuk idareleri tarafından ken
dilerine vesika ila olunur. Bu kabil müracaat ve ve
sikalar puldan müstesnadır. İhbarname tebellüğ et
mediğini haber etmeksizin icrayı ticaret ve sanat eyle
dikleri sabit olanların vergileri başkaca yüzde -elli zam 
ile tahsil olunur. Müstaîıdimin hakkında icap eden 
zam, istihdam eden müesese ve idarelere raeidir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim; bu mad
denin ikinci ve müteakip fıkraları mükellefine pek 
fazla bir mecburiyet tahmil etmektedir ki, bu mec
buriyeti Ticaret Encümeni de muvafık görmemiş ve 
tay etmiştir. Mükellef, beyannameyi tanzim ettikten 
sonra ihbarnameyi mükellefine tebliğ etmek hükü
metin tahakkuk idarelerinin vazifesidir. Mükellefinin 
ihbarnameyi almadığından dolayı on beş gün zarfında 
tahakkuk idarelerine bunu bildirmeye mecbur edil
mesi zait bir külfettir, bu külfetten başka bir de ceza 
tahmil edilecek. Halbuki bu, vazifesini ihmal eden 
bir memurun cezasını mükellefe tahmil etmekten 
başka bir şey ifade etmiyor. İhbarname tabiî zim
met veya ilmühaber mukabilinde verilir, tahakkuk 
idaresi ihbarnamenin mükellefine verilip verilmediğini 
zimmet defterine bakmakla anlayabilir. Bu zait kül
fete mahal olmadığından ikinci ve müteakip fıkraların 
tayyi için bir takrir takdim ediyorum, kabulünü is
tirham ederim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, Rahmi Beyefendinin zait dediği şey ga
yet lüzumludur. İstitraden arz edeyim ki, birçok mem
leketlerde mükellef kendisi gelip muamelesini yap
tırmaya ve parasını da muayyen taksit gününde ge
tirip mal sandığına yatırmaya mecbur tutulmuştur. 
Hükümet, mükellefi aramaz, mükellef hükümeti arar, 
birçok memleketlerde böyledir, biz bunu yapmıyoruz. 
Aklımda kaldığına göre eski Rusyada mükellef gü
nünde gelip parayı vermezse, her geçen on beş gün 
için verginin miktarına zam icra edilirdi. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Eski Rusya mev-
zuubahs olamaz. Ama misal buldunuz ha! 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Müsaade buyurun efendim, burada memurini ma
liyeye tahmil ediyoruz. Her memur kendi dairesin
de bulunan mükellefini vakit ve zamanında sezer ve 
tespit eder. Ve muayyen zamanlarda mükellefler na
mına ihbarname tebliğine memurdur diyoruz. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — İhbarname mükel
leflere zimmet mukabiMnde verilmez mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Tabiî; fakat memur dairei teftişini, dairei tahakku
kunu gezdiği zaman, orada mükellef mevcut değil 
iken, onun teftişinden sonra bir dükkân açarak 
dairei mükellefiyete girenden memur ne suretle ha
berdar olur? 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim bu, beyan
name meselesi değildir, beyanname vermiştir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Müsaade buyurun, binaenaleyh ketm edilen, unutu
lan kimse, hatta memurun sun'u taksiri dahi olmaz
sa kendisi mevcut olduğu halde ve ihbarname tebliğ 
edilmemiş diye -açıkta kalmamak için- mükellef 
olduğunu bildiği halde kendisinin tahakkuk zama
nında mevcut olmamasından veyahut memurun ora
da bulunmamasından dolayı kendisine ihbarname 
tebliğ edihniyen, yani, mükellef defterinde ismi 
bulunmayan bir adam, kendisini bildirmeye mec
burdur, diyoruz. Mütekabil bir mecburiyet koyu
yoruz. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Beyanname verme
yen zaten mecburdur, beyanname vermekle onu ifa 
etmiştir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Efendim; hep beyanname veren sınıftan değilse ne 
yapacağız? Birinci sınıf beyanname vermeye mükel
leftir. Binaenaleyh (mezkûr tarihlerde ihbarnamesini 
almayan mükellefler ve memurin ve müstaîıdimin 
hakkındaki ihbarnameye almayan idare ve müesse
seler birinci fıkrada muharrer müddetlerin hitamın
dan itibaren onbeş gün zarfında tahriren bihnüracaa 
namlarına veya müstahdemleri namına vergi tarhını 
talep mecburiyetindedirler.) Bu, mükellefe kendinin 
mükellef olduğunu bildirmek için koyduğumuz ah
kâmdır. Nasıl ki Maliye, Muamelâtı mükellefinin 
ayağına kadar getirmek mecburiyeti vardır. Maliye 
Ceza alıyorsa; mükellefler de her hangi sebeplerle 
mükellef tutulmamış ise -gerek kendi hatasından ve 
gerekse memurun tespit ettiği zamanda mevcut ol
mamasından dolayıdır- beni ihmal ettiniz, ben 
burada yoktum, ben şimdi varım, ben de mükel
lefim diye ihbar etmekle mükelleftir. Onun için 
mükelleflere de mukabil bir mecburiyet koyuyoruz. 
Kazanç vergisinde bugün mevcut olan kaçakların 
hepsi bu kabildendir. Yalnız memur onları taharri 
edip çıkarmakla mükellef tutulmuştur. Mükellefe 
hiç bir mecburiyet tahmil edilmemiş, hükümetin 
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deruhde ettiği mecburiyetlere, mükellefiyetlere mu
kabil, mükeDefe de açık hareket etmek, namus-
kârane hareket etmek, mükellef olduğunu bildiği 
halde kendisini ketm etmemek mecburiyetini vaz 
ediyorum. Maddenin ruhu bundan ibarettir. Ta ki 
ben teftiş esnasında bir mükellef bulursam ihbarna
me ile kendini bildirmek mecburiyetinde idi -ken
dini bildirmediğinden dolayı ceza almaya hakkım 
olsun. Esasen ihbarname ile birisini mükellef tut
mazsam ona ceza yapmak da hakkım olmaz. Ceza 
bir mecburiyete mukabildir. Onun için aşağıda di
yor ki: Bu kabil ihbarname tebîiğ etmiyenlere yüzde 
elli zam icra edilir. Yine sizin takririnizle evvelce 
yapılan bir tadil üzerine bu yüzde elli, yüzde yirmi 
olacak. Kanun, birçok muamelâtı ifa edip hüküme
tin mükellefe haber vermesi hakkındaki vazifelerine 
mukabil mükellefe de kendisini hükümete bildir
mek mecburiyetini veriyor. Bu maddeyi kaldırırsak 
mükellefi her an kovalamak mecburiyetinde kalırız 
ve hiç bir ceza vermemek şartiyle... Bir mecburiyete 
mukabil diğer bir mecburiyet esasını lâyiha kabul 
etmiştir. Ye bunu biz kendimiz icat etmedik, dün
yanın birçok devletlerinde bu gibi mecburiyetler 
varduv 

Bu ahkâm hep muamelâtta dürüstî ve intizamı 
iltizam etmiyen adamlara teveccüh eden raevaddır. 
Hakkını bilen vazifesini bilen, borcunu bilen bir 
adam için böyle bir şeye lüzum yoktur. İcrayı tica
ret eden zatın birisi dürüsttür. İcrayı ticaret eder, 
hükümete vergi verir, bütün vazaifi ifa etmektedir. 
Beriki ise her hangi bir vesile ile hükümetten vergiyi 
kurtarmak isteyen bir adamdır. Alış veriş eden bir 
adam doğruluğundan dolayı hükümete olan vergisini 
versin, diğeri vermesin, binaenaleyh ticaretinin va
ridatını çoğaltsın, her hangi bir sebeple vergiden 
müstesna kalsın da hem rakibine İrası zarar etsin, 
hem de hükümetin hakkını ketm etsin, bu doğru de
ğildir. Dürüst hareket edene hiçbir muamele yok
tur. Her hangi bir sebepten dolayı, ya memurun ih
malinden, onu görmemesinden dolayı veya kendisini 
ketm eylememesinden dolayı bir adam mektum kalır
sa onu sene ortasında vasaiti teftişiye ile bulursam 
cezalandırmağa hakkım okun. Cezası da vergiyi 
ondan ağır almaktır. Dürüst hareket etsin, ceza 
görmesin, dürüst hareket edenlerin kadri kıymeti -
takdir edilmiş olsun. 

Onun için çok istirham ediyorum - bu pek tabiî 
bir muameledir- bu mukabil mecburiyeti kabul et
mek lâzımdır. Çünkü, ameleye kadar her şahsı bul

mak için hükümetin birer jandarma ile onları araması 
kabüı tatbik bir nazariye değüdhv Mükellef dürsüt 
harekete mecburdur, kendisini bildirmeye mecbur
dur. Zira ihbarnameyi hakkı itirazım istimal etsin 
diye kendisine tebliğ ediyoruz. 

İhbarnameyi amuyan adam iki şekil, iki vaziyet
te bulunur. Ya kendisini ketm etmiştir veyahut me
mur haddizatında ihmal etmiştir, unutmuştur, onu 
meydana çıkarmamıştır. O adama düşen nedir? 

«Yahu; ben de erbabı ticarettenim, beni ihmal 
ettiniz, benim de borcum vardır, hani ihbarname, 
borcum ne kadardır» derse günah mı olur? 

Mukabil mükellefiyet zarurîdir, verginin, kanu
nun vasaiti tatbikiyesindendir. Bizi bundan mahrum 
etmeyiniz!.. 

İSMAİL BEY (Şarkikarahisar) — Efendim; ben
deniz de burada, maddede son fıkraların tayyi taraf
tarıyım. 

Mükellef, bir kere icrayı sanat için ruhsat tezkeresi 
alacak, almazsa ceza verecek. JSonra beyanname 
verecek, birinci sınıf mükellefin için ruhsatname 
diyor.. Ruhsat tezkeresini almış, bir kere tescil 
edilmiş, icrayi ticaret ediyor. Sonra beyannameyi 
vermek mecburiyeti vardır. Beyannameyi vermedi
ğinden dolayı tecziye edilecek. Ondan sonra tahak
kuk muamelesini yapmak maliyenin vazifesidir. Me
mur bu vazifeyi yapmamış, bundan dolayı ihbarna
meyi vaktinde o adama tebliğ etmemiş, mükellef şu
nun için beş gün zarfında maliyeye gidecek, on gün 
zarfında filana da gidecek, mütemadiyen bunlarla 
uğraşacak. Onun için bendeniz Ticaret Encümeni
nin kabul ettiği gibi son fıkraların tayyini teklif edi
yorum. Vekil Bey buyurdular ki başka memleketler
de böyledir. «Mükellef hükümetin ayağına kadar 
gider» doğrudur, burada da gidiyor, gitmiyor mu? 
Ruhsat tezkeresi için müracaat ediyor. Tahakkuk 
memuru ihbarnameyi kesmiyor ve kesmediği zaman 
- beş gün üç gün - gel biz seni yüzde 20 ceza ile tec
ziye edeceğiz diyor. Yani mükellef ruhsat tezkere
sini alıyor, kendisini tescil ettiriyor. Sonra beyan
name veriyor. Fakat, vergisini vermek için bir de 
günleri sayacak, onbeş gün sonra gidecek ve siz ba
na ihbarnameyi vermediniz. İhbarnameyi verin, har
cı kaç kuruş ise vereyim diyecek. Kendi işini adım 
adım takip etsin, nihayetinde memur vazifesini yap
madığından dolayı bir de kendisinden ceza alınsın. 
Bu doğru bir şey değildir. Memur cezayı kendisi 
tahammül etsin. Tekrar ediyorum bu doğru değil
dir. 
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AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendini; 
anlaşamama/lık maddenin tarzı tahmindedir. Vekil 
Beyefendinin mütalâaları çok muvafıktır. Fakat mad
de; kendisine vergi tarh edilen mükellefine ihbarna
me tebliğ edilmezse o mükellef de gelip ihbarname 
tebliğ edilmediğini haber vermezse ceza görür, mad
deden böyle anlaşılıyor. Halbuki Vekil Beyefendi 
böyle demiyor, Mektum kalmış, ihbarname alma
mış, yani kendisine ihbarname tebliğ edilmemiş, 
diğerlerine de ihbarname verilmiş olduğu halde hiç 
söylemez de o orada oturuyor ve icrayi ticaret edi
yorsa tabiî bu takdirde onun ceza görmesi lâzımge-
lir, bu doğrudur. Fakat madde bunu teyit etmi
yor, Madde başkadır. Kendi namına vergi tarh 
edilmiş de memurlar ihbarnameyi vaktinde buna teb
liğ etmemişler ise bu adam ceza görüyor. Madde
den böyle anlaşılıyor. Halbuki Vekil Beyefendinin 
icraatı böyle değil, şu hakle maddenin ıslah edilme
si için Encümene verilmesini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim; başka söz isteyen yoktur. 
Takrirler var: 

Riyaseti Celileye 
Ticaret Encümenince kabul edilen maddenin mü

zakere ve kabulünü teklif ederim. 
Şarkikarahisar 

İsmail 

40 ncı maddenin, «mezkûr tarihlerde ihbarname
sini almayan mükellefler diye başlayan 2 nci fıkra-
siyle onu müteakip diğer fıkraların tayyım teklif ey
lerim. 

Trabzon Mebusu 
Rahmi 

REİS — Efendim, Ticaret Encümenince kabul 
edilen maddenin müzakere ve kabulü hakkındaki tak
riri reye vaz ediyorum. Takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate akmayanlar 
lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate alındı efen
dim. O hakle Rahmi Beyin takririni reye koymaya 
hacet kalmamıştır. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Bendeniz de İsmail 
Beyin takririne iştirak ediyorum. Yalnız Ticaret En
cümeninin teklifindeki mayıs ayı ile diğer ay değiş
miştir. Mayıs haziran olmuştur. 

REİS — Efendim İsmail Beyin takriri ile mad
deyi Encümene vereceğiz. Encümenin bir mütalâası 
var mı? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMINA 
AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Encümen 
maddeyi tertip etmiştir ve öylece göndermiştir. 

REİS — Maddenin encümene iadesine dair Ço
rum Mebusu İsmail Kemal Beyin takriri vardır, oku
nacak : 

Riyaseti Celileye 
Maddenin berayı ıslah encümene iadesini teklif 

ederim. 
Çorum 

İsmail Kemal 

REİS — Efendim, encümenin mütalâası var mı? 
Reye arz ediyorum : Maddenin encümene iadesini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın!.. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim; nasıl olur? 
Heyeti Umumiyece kabul edildi. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Nazarı dik
kate alındı. Kabul edilmedi. 

REİS — Efendim; Ticaret Encümeninin madde
sini reye arz ediyorum. Ticaret Encümeninin mad
desini kabul edenler el kaîdırsm... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İSMAİL BEY (Şarkikarahisar) — Efendim; ta
rihler tashih edilmek şartiyle... 

REİS — Onu arz ettim, encümen bir şey söylü
yor. (Encümene gitmesi lâzımdır.) 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Encümene 
veriniz efendim. 

REİS — Kırkıncı maddeyi encümene veriyoruz 
efendim. 

Madde 41. — Mükellefe vaki olacak her türlü 
tebligat ve mükelleften vuku bulacak her güna itira-
zat daima mükellefin mensup olduğu mahal mal me
murları veya tahakkuk idaresi marifetiyle icra edilir. 

REİS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 42. — Mükellefin ve müstahdimin na
mına bunlara ait beyannameleri verenler ile memu
rini maliyenin ihbarnamelerin tebliği tarihinden iti
baren resmî tatil günleri hariç olmak üzere otuz gün 
zarfında mairuh vergiye bilitiraz istinaf en tetkik ta
lebinde bulunmaya hakkı vardır. İtiraznameler pul
suz makbuz mukabilinde ita olunur. İadeli taahhütlü 
olarak posta ile de irsalleri caizdir. Bu takdirde pos-
tahanenin tesellüm tarihi tahakkuk idaresine teslim 
tarihi itibar olunur. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — (İstinafen) 
kelimesi olmayacak. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Encümen (ts-
tinafen) kelimesi fazladır diyor. Bunu çıkararak 
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maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Madde 43. — ttiraznamelerde nıkaü itirabiye va
zıha» ve sarihan derç olunur. Mükellef itirazı iptidaî 
üzerine kararı lâhik olmazdan ikinci ve üçüncü bir 
varakai itiraziye ita edebilir. Ancak karar tarihinden 
muahharen verildiği teslim tarihi ile sabit olan bu 
gibi itirazat mesmu olmaz. Karara takaddümen veri
len bu misüllu itirazatı müteehhireyi red ve cerh et
meksizin muteriz aleyhine verilen tetkiki itirazat ko
misyonu kararları da nakz olunur. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim; bu mad
dede bir yanlışlık vardır. Bir satır eksik yazılmıştır. 

REİS — Efendim, unutulmuştu. Fakat onu ilâve 
ederek okuduk. Reye arz ediyorum. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Anlayamadık efen
dim. Tekrar okunsun, (madde tekrar okundu.) 

REİS — İtirazat kelimesinden sonra ilâve edile
cektir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Yazalım. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Ticaret Encümeninin maddesinin aynıdır. Doğrusu 
orada vardır. Yazmaya hacet yoktur. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Maddenin sonunda 
(Tetkiki İtirazat Komisyonu kararları da nakr olu
nur) diye bir fıkra vardır. Nakz, tarafeynden birinin 
müracaatına mütevekkiftir. Yani ya mükellefin veya 
mal meınıııunun müracaatı ile olur. Şu hakle 43 ncü 
maddenin son fıkrasının şu şekilde tadili lâzımdır. 
«Tetkiki İtirazat Komisyonu kararlan da temyiz vu
kuunda nakz oîımur» tabiî resen nakz edilemez, 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; tabiî resen nakzı mevzubahis değildir. Tem-
yizen nakz edilecektir. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim; bendeniz mad
de hakkında söz söyleyecek değilim. Yalnız kabul 
ettiğimiz 41, 42 nci maddeler ve bu kırk üçüncü mad
de bir talimatname ile olacak şeylerdir. Madde halin
de kanuna girmesine lüzum yoktur. Bir memur, şunu 
yapacaktır, bunu yapacaktır gibi memurinin vazife
lerine ait ahkâmın buraya girmesi doğru değildir. 
Encümen bunu alsın, yeniden tashih etsin. Bunlar ta
limatnameye girecek şeylerdir. Kanuna »irmesine lü
zum yoktur. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur, bir 
takrir vardır. Okunacaktır: • 

Riyaseti Celileye 
İtiraz Komisyonunun ınukarrerau resen tabiî 

temyiz olmayıp ancak aJâkadarlann talep ve müra-
caatlan üzerine temyizen tetkik olunabileceğine na
zaran 43 ncü maddenin son .fıkrasının (.... tetkiki iti
razat komisyonu kararlan da temyiz vukuunda nakz 
oîunur). şeklinde tadilini teklif eylerim, 

6 . 2 . 1926 
Trabzon Mebusu 

Rahmi 

REİS — Encümen kabul ediyor mu efendim? 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Evet, Encümen de kabul ediyor efendim. 
REİS — Encümen de kabul ediyor efendim. Mad

deyi o şekiîde tashih ediyoruz «Temyiz vukuunda» 
kelimeleri ilâve edilmiştir. 

Efendim; maddeyi bu suretle tashihen reye arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 44. — Tahakkuk idareleri vürut eden iti-
raznameîeri ve merbutatını tarih sırasiyle ve indcli-
cap Üâvei mütalâa ile beraber ve bu halde mütalâa
sının biı1 suretini azamî beş gün zarfında muterize 
tebliğ şartiyle zarf derununda ve mühürlü olarak ma
hallin en büyük mülkiye memuriyetine makbur mu
kabilinde irsal eyler. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Mülkiye memurluğu
na olacak efendim. 

REİS — Encümen ne diyor? 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Mak
sat makamdır efendim. Memuriyeti ne olacak. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
RAHMİ BEY (Trabzon) — Söz istiyorum efen

dim. 
REİS — Buyurun. 
RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim, 44 ncü mad

denin ibaresi, mana çıkarılamayacak kadar zaafı te
lifi haizdir. Buradaki beş gün nereye atfedilecektir? 
Alâkadarlara tebliğine mi, yoksa en büyük mülkiye 
memuriyetine tevdiine mi? 

Binaenaleyh; maddenin tadili için bir takrir tak
dim ediyorum. Kabulünü istirham ederim. 

REİS — Madde hakkında başka mütalâa yoktur. 
Rahmi Beyin bir takriri vardır, okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
44 ncü maddedeki beş gün müddet itiraznameîe-

rin tahakkuk idarelerinden en büyük mülkiye memur
luğuna tevdii için mevzu olduğu halde ibarenin ter-
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ti bine nazaran mütalâaların muteriz3ere tebliğine 
matuf gibi anlaşıldığından maddenin berveçhiatı ta
dilini teklif eylerim. 

Trabzon 
Rahmi 

Madde 44. — Tahakbuk idareleri vürııt eden iti-
raznameleri ve merbutanmı tarih sırasiyle ve indcîi-
cap ilâvei mütalâa ile beraber bir zart* derununda ve 
mühüıli olarak nihayet beş gün zarfında mahalim 
en büyük mülkiye memurluğuna makbuz mukabilin
de irsal eyler. 

Tahakkuk idareleri itiraznameler üzerine ilâve 
eyledikleri mütalâalarını doğrudan doğruya muterîz-
2-ere de tebliğe mecburdurlar. 

REİS — Efendim, bu takriri reyinize arz ediyo
rum. Nazarı dikkale alanlar el kaldırsın... Nazarı dik
kate aîmayanfar el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmış
tı!'. Bu takrirle beraber maddeyi encümene veriyo
ruz. 

Madde 45. — Her kaza ve vilâyet merkezinde en 
büyük mülkîye memurunun veya onun intihap ede
ceği b:r zatın riyaseti a?hnda mahallin en büyük mal 
memuru ise Ticaret Odasınca ve bulunmayan mahal
lerde belediyelerce mükellefinin nevi iştigaMtiyîe alâ
kadar ve hesaba âşinâ olmak üzere gösterilen erbabı 
ticaret ve sanayiden bir zattan mürekkep üç kişilik 
bir Tetkiki ttirazat Komisyonu teşkil olunur. Ticaret 
Odakrı ve Ticaret Odası bulunmayan maha'îtnle 
belediyeSer sene iptidasında Tetkiki İtirazat komis
yonları için o mahaldeki nevi iştigafâta göre hesaba 
âşîna birer zatı ihtiva etmek üzere lüzumu kadar 
zevat intihap ve esamisini maliye dairelerine işar 
ederler. Tetkiki İtirazat Komisyonu birinci kısım mü
kelleflere ait itirazatın tetkiki için Temmuzun yirmi
sinde ve ikinci kısım mükellefine ait itirazatın tetki
ki için Nisanın yirmisinde vazifeye mübaşeretle ev
rakı itjraziycyi tetkik eyler. Tetkiki ttirazat komis
yonlarının adedi icabatı mahaliyeye göre tezyit 
olumsbiüir. Bu tekdirde en büyük mülkiye ve îkialiye, 
memurları diğer komisyonlarda tensip edecekleri ze
vat iîe temsil olunur. 

Bu komisyonlar reis ve azasına -crayı vazife ey
ledikleri eyyam için her mahallin icabatı iîe müte
nasip oferak Maliye Vekâletince tensip olunacak 
miktarda ücreti huzur ita olunur. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim, ea büyük 
mülkiye ve maliye memuru bulunamadıkları takdir
de ücreti huzur kime verilecektir?! Mümessillerine 
verilmek lâzım geSr. Maddede sarih oînıatîiğı İçin zap
ta geçmesi lâzımdır. 

REÎS — Maliye Vekilinden mi soruyorsunuz? 
RAHMİ BEY (Trabzon) — Evet efendim. 
MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Efendim; birinci şekilde en büyük mülkiye ve maft'yc 
memurları alacaktır. Bulunmadıkları takdirde ken
dilerini temsil edecek birer zat tayin edeceklerdir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Ücreti huzur ne olu
yor? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, ücreti huzurlar ahkânıı umunüyeye tabi
dir. Eğer bir memur, ayni zamanda saati mesai da
hisinde başka işte bulunmasından dolayı ücret alma
sına cevaz varsa buna da ücreti huzur veririz. Yok
sa ücreti huzur veremeyiz. Fakat şuna da arz ede
yim ki: Tetkiki İtirazat ve Temyiz komisyonlarına 
âza olan zevat, memurinden olduğu halde dahi ücreti 
huzur alır. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim; anlamak 
istediğim şudur: En büyük mülkiye memuru veya 
maliye memuru bulunmadığı zaman yerlerinde aher 
zevatı bulundururlar. Bu takdirde ücreti huzuru; asıl
ları mı alacak, mümessilleri mi alacak? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Kim bulunursa o alır efendim. Ücreti istihkak, ifayı 
hizmetle mukayyettir. Kim hizmet ederse parayı o 
alır. 

REİS — Efendim; maddeyi aynen kabul edenler 
eü kaîdırsnı... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 46. — Tetkiki ttirazat Komisyonu tetki-
katım evrak ve vesaiki merbutaya ve muterizin ve
receği izshata nazaran icra ve İüzum gördüğü su
rette azasından tayin eyliyeceği naibin nezaret ve 
mesuliyeti altında mahallen ve muhaîlcf ehli hibre 
marifetiyle birinci lasını mükelleflerde kuyut v de-
fatiri ticaı iyeye müracaat suretiyle veya sair müna
sip göreceği şekilde ve indeüıace mükellefi tesair 
icap edenleri celp ve istima ederek ve ikinci kısım 
mükellefler de mahaî'en takdiri icar suretiyle veya 
envai ve vasait iîe mükellefin için takdir olunan ka
zançları tevsikan tahkikat icra ve esbabı mucıbeye 
istinat ettirerek intaç eder, 22 nci madde mucibince ka
zancı emsali!* e tevfikan tebeyyün ettirilen mükellefin, 
beyannameye mütedair olarak tahakkuk idaresine 
karşı ifasına mecbur olduğu bususatı icradan isnti-
naına binaen emsaline kiyasen vergiye *abi tutul
duğuna Tetkiki îtirazat Komisyonunca kanaat ha
sıl oMuğu takdirde artık tetkikatı hesabiye icrasına 
mahal olmayıp itiraz vukuunda yalnız emsal ittihaz 
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olunan diğer herhangi bir mükellefin hal ve vaziyet 
ve muamelâtça mutertz iie ıtıünıasetet arz edip et
mediği tetkik ve ledeüicap daha müşabih bir < msal 
irae ve tayini ile iktifa olunur. Emsal varken »akdir 
cihetine gidilmesi veya takdirde hata vukuuna ka
naat husulü halinde dahi Tetkiki İtirazat Komisyonu 
emsal tayin ve takdir hatasını tashih edebiüir. İndet-
tetkîk ihtiyar olunan masarif haksız çıkan tarata ait 
oirnak üzere berveçlıi peşin ciheti -maliyeden tesvi
ye olunur. Ancak mükellef itiraznamesinde ehli hibre 
izamına talip okluğu takdirde masarifini her halde 
bizzat tesviyeye mecburdur. Tetkik için ittihaz olu
nan kararın verginin tenzil ve tezyidine taallûk eden 
kısmı huüâsatan ayrıca ihbarnameye de derç edilmek 
ve nıukarrerat ittihaz edildikçe mükellefine berayi 
tebliğ taallûk ettiği tahakkuk dairelerine sevk olun
mak meşruttur. Tetkiki İtirazat komisyonları mukar-
reratını zapta mahsus defter bilûmum heyet tarafın
dan ve mükeüMc tebliğ edilecek karar reis tara
fından ümza ve komisyon mü hürü resmisi ile temhir 
olunur. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim; 46 ncı mad
dede indcttetkik ihtiyar olunan masarifi haksız çı
kan tarafa devredileceği hakle, diğer fıkrasında şayet 
mükellef ehli hibre izamına talip olursa masarifini 
kendisi vermeye mecbur tutuluyor. Haklı bile çıksa 
bu masarifi maliyeye devredemeyecektir. Bunda hiç 
isabet yoktur. Madem ki masraf haksız çıkan tarafa 
icra ediliyor. O halde hepsi hakkında aynen tatbik 
edilmek lâzımdır. Binaenaleyh bu maddedeki : 

(Ancak nıükke&ef itiraznamesinde ehli hibre iza
mına talip olduğu takdirde masarifini her hakle biz
zat tesviyeye mecburdur) fıkrasının tayyını teklif edi
yorum, Takririmin kabulünü istirham eylerim. 

REİS — Efendim; Trabzon Mebusu Rahmi Be
yin takriri okunacaktır:. 

Riyaseti Celileye 
İtiraznamesinde ehli hibre izamına taîip olaa mü

kellef, komisyonun tetkikatı neticesinde haklı çık
tığı takdirde dahi masarifi vakıanın yine kendisine 
tahmilinde isabet ve adalet olamayacağından 26 ncı 
maddedeki : (Ancak mükeüof itiraznamesinde ehli 
hibre izanıma talip oMuğu takdirde masarifini her 
halde bizzat tesviyeye mecburdur) fıkrasının tayyını 
teklif eylerim. 

Trabzon Mebusu 
Rahmi 

REİS — Efendim, bu takriri reye arz ediyorum. 
Kabul edenler e! kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal

dırsın... Kabul edilmiştir. Şimdi bu fıkranın tayyını 
reye vaz ediyorum. Kabul edenler e! kaldırışın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Şimdi 
bu fıkra tayyedildikten soma kalan maddeyi reye arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edifoıiştir. 

Madde 47. — İhbarnamelerde münderiç vergi mik
tarı itiraz müddetinin inkizası ve indeMtiraz tetkiki iti
raz komisyonu karariyle kesbi katiyet ederek vaci-
bulif a olur. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim, malûmu âli
leri kazanç vergisi birkaç derece tetkike tabidir. Hak
kı temyizi istimal edilmeden kesbi katiyet etmesinde 
isabet yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bu, ahkâmı umumiyeden. 

RAHMİ BEY (Devamla) — Müsaade buyurun; 
kesbi katiyet etmek başkadır. Tahakkuku başka me
selledir. Bunda isabet yoktur. Ciheti adliyede bunun 
mikyası budur. Ciheti adliyede de bunun mikyası bu
dur. Binaenaleyh bu kesbi katiyet etmek tabirinin 
tayyını teklif ederim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, diyeceğim ki, Rahmi Beyefendi gibi uzun 
müddet mülrîye memuıluğu yapmış bir zat bu pren
sip meselesini nasıl böyle söylüyorlar? Bana kendile
ri hiçbir vergi gösterebilirler mi ki, bidayeten tahak
kuk eden bir vergi derecatı itiraalyesi ne olursa olsun 
tahsil edilmez? 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Tahsil edilmez deme
dim, takririm okunsun. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Müsaade buyurun. Halbuki biz bu kazanç vergisine 
mahsus ohnak üzere daha ziyade fedakârlık yaptık. 
Elyevm cari olan ahkâm mucibince vergi bidayeten 
ne miktar tahakkuk ederse o tahakkuk eden miktar 
üzerinden vacibuitediye ve tahsildir. Hakkı itiraz 
vergilerde vesilei tehir değiBdû*. Çünkü bir vergiye 
vukubulan itirazaîın derecatı mütevaMyesi çok defa • 
ertesi seneye kadar sürer ve ikmal edilemez. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Ona itiraz etmiyo
rum. (Yalnız kesbi katiyet eden) tabirine itiraz edi
yorum, 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
O halde anlattık. Prensibe itirafımız yok. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Hayır efendim, Kes
bi katiyet etmez, fakat tahsil edilir, diyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Kesbi katiyet etmez telâkkisiyle anlaştut. Pekâlâ, 
ohır. 
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Riyaseti Celıleye I 
47 ııci maddedeki (Kesbi katiyet ederek) ibaresi

nin teyyım ve maddenin sonuna (Temyiz talebi vergi
nin tahsilini tehir etmez) fıkrasının ilavesini teklif 
eylerim. 

Trabzon 
Rahmi I 

REİS — Efendim; Vekil Bey kabul etti, Encümen 
bir şey diyor mu? 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Ha
yır. 

REİS — Efendim, takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen elerini kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar 
lütfen elerini kaldırsın... Nazarı dikkate alınmıştır. 
Maddeyi bu suretle tashih ediyorum. Şekli musahhihi 
okunacaktır: I 

Madde 47. — İhbarnamelerde münderiç vergi mik-
ian itiraz müddetinin inkizası ve indelitiraz Tetkiki I 
İtirazat Komisyonu karan ile vacibülifa oîur. Temyiz 
talebi verginin tahsilini tehir etmez. 

REİS — Maddeyi bu tashih veçhile reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. I 

Madde 48. — Tetkiki itirazat komisyonu birinci 
kısım mükellefinin beyannamelerini miadında verme- I 
melerinden veya talep olunan izahatın ademi itasın
dan veya defatirin tutulmamasından veya ademi ib- I 
razından dolayı tahakkuk idaresince resen tespit olu
nan kazançlarına müterettip vergiye icra kılınan za- I 
maiıni ancak takdir edeceği vergi miktarı ile mütena-
siben tadil ve tahakkuk memurunun yirminci madde I 
mucibince takdiri olarak yaptığı zamaimi red veya I 
yapmadığı zamaimi mal memurunun itirazı üzerine I 
ilâve edebilir. I 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Bey; diğer 
maddelerde «veya talep olunan izahatın ademi ita- I 
sından» fıkrasını hazf ettik, burada da hazf etmek 
lâzımdır. Çünkü evvelce hazf ettik. Şimdi de hazf I 
etmek lâzım gelir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Madem ki evvelce hazf etmişizdir. Burada da çık- I 
masında beis yoktur efendim. I 

REİS — Encümen bir şey diyor mu efendim? 
MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MUSTA

FA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Hayır efen
dim, Kabul ediyoruz. I 

REİS — (Veya talep olunan izahatın ademi ita- S 
sandan) fıkrası tayyedilecektir. Bir fıkra çıktıktan | 
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sonra maddeyi reyinize vaz ediyorum, kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 49. — Tetkiki itirazat komisyonu birinci 
kısım mükellefine ait vazifesini iki ay ve ikinci kı
sım mükellefine ait vazifesini senei maliyeye takaddüm 
eden Mayıs gayesnde ikmale mecburdur. 

Miadında ikmali vazife etmeyen komisyon reisi 
ile mal memurunun vazifede ihmal ve terahi cürmü 
Ue mesuliyetini talebe Maliye Vekili salâhiyettardır. 

REİS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen elle
rini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 50. — Gerek mükellefin, gerek hazine na
mına mal memurları tetkiki itirazat komisyonu ka
rarı aleyhine tarihi tebliğinden itibaren ve itiraz edil
meyen tarhiyat aleyhine müddeti itirazın inkızasından 
itibaren sekiz gün zarfında temyizen tetkikat icrası 
talebinde bulunabilirler. Ancak bu baptaki itiraz usu
le mugayeret veya ahkâmı kanuniyenin ihlâli gibi 
mkala maksur olup mesaili takdiriyeye sari ve ver
ginin tahsiline mani olmaz. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim, 43 ncü mad
denin son fıkrasında bir hüküm kabul etmiştik. «Ka
rara takaddümen verilen bu müsillu itirazatı müteeh-
hireyi red ve cerh etmeksizin muteriz aleyhine veri
len tetkiki itirazat komisyonu kararları da temyiz vu
kuunda nakz olunur.» Diye bir fıkra kabul etmiştik. 
Bu maddede de (ahkâmı kanuniyenin ihlâli gibi noka-
ta) ibaresinden sonra «ve 43 ncü maddenin son fıkra
sındaki hale» diye kabul edilecek olursa madde ta
mam olur. 

MALİYE VEKİLİ — Doğrudur (Doğru sesleri.) 
Riyaseti Celileye 

50 nci maddenin son fıkrasındaki nokata kelime
lerinden sonra (ve 43 ncü maddenin son fıkrasındaki 
hale) ibaresinin ilâvesini teklif ederim. 

Trabzon Mebusu 
Rahmi 

REİS — Efendim; takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar 
lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate alınmıştır. 
Maddenin şekli musahhihi okunacaktır: 

Madde 50. — Gerek mükellefler, gerek hazine 
namına mal memurları tetkiki itirazat komisyonu ka
ran aleyhine tarihi teblüğden itibaren ve itiraz edil
meyen tarhiyat aleyhine müddeti itirazın inkızasın
dan itibaren sekiz gün zarfında temyizen tetkikat ic
rası talebinde bulunabilirler. Ancak bu baptaki itiraz 
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usule mugayerei veya ahkamı kanuniyenin ihlâli gi
bi nokata ve 43 ncü maddenin son fıkrasındaki hale 
maksur olup mesaili takdiriyeye sari ve verginin tahsi
line mani olmaz. 

REİS — Reye arz ediyorum efendim. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın». Kabul etmeyenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 51. — Tahakkuk idareleri temyiz isti
dalarını vürutlarmdan itibaren üç gün zarfında Ma
liye Vekâletinde müteşekkil temyiz komisyonununa 
irsale mecbur ve teehhürden mesuldür. 

REİS — Reye arz ediyorum, kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar... Kabul etmeyenler lütfen el
lerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

Madde 52. — Temyiz Komisyonu ve icap eden 
mahallerde Maliye Vekâletince Maliye Vekilinin umu
ru maliye veya adliyede yüksek meratibi ihraz et
miş gayrı muvazzaf ve bitaraf zevattan intihap ede
ceği bir reis ile ikisi Maliye ve ikisi Ticaret Vekâ
letleri memurininden veya hariçten tefrik olunacak dört 
azadan terekküp eder. Temyiz komisyonu icabına gö
re taaddüt ettirilebilir. Komisyon reis ve azalarının 
ücreti huzurları Maliye Vekâletince tayin olunur. 

REÎS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri.) Reye arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 53. — Temyiz komisyonu tetkikatını bi
rinci kısım mükellefler hakkında Kânunuevvel ve 
ikinci kısım mükellefler de Temmuz ayında icraya 
mübaşeret ve her bir kısmı altı ay zarfında intaç et
mekle mükelleftir. Vazifesini miadında ikmal etme
yen komisyon heyeti müteakip senei maliyede aynı 
vazifeye memur edilemez. 

REİS — Reye arz ediyorum, kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 54. — Temyiz Komisyonu itiraz karannı 
nakz ettiği takdirde esbabı nakziyeyi havi kararıy
la beraber evrakı mahallî itiraz komisyonuna iade 
ve mezkûr komisyon nakza behemehal tebaiyetle nok-
sanîi muamelâtı kararı temyizi dairesinde ikmal ede
rek berayi tasdik evrakı yeniden temyiz komisyonu
na irsal eyler. Temyiz komisyonu mukarreratınm im
za ve tarzı tebliğinde itiraz komisyonlarında cari usul 
aynen merîdir, ttirazen ikmali muamele neticesinde 
verginin miktarında bir fark husulü halinde işbu fark 
mükelleften tahsil veya mükellefe iade olunur. 

REİS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar... Kabul etmeyenler lütfen elleri
ni kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

3. — Verginin suret ve zaman tahsili, müruru za
man. 

Madde 55. — İşbu kanun mucibince mükellefi
nin tahakkuk eden vergilerinin nısfı senei maliyenin 
birinci ayında tediye olunur. Birinci kısım mükelle
finde beyannamesini vaktinde vermeyenlerden işbu 
nısıf tahakkuk idarelerince resen tebeyyün ettirilen 
kazanç üzerine matrah vergiye ait ihbarnamenin teb
liği ile beraber istiyfa olunur. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim, bendeniz 
gerek 55 nci maddenin ve onu müteakip gelen 56 
ncı maddenin -ki verginin sureti tahsili ve zamanı 
tahsilini gösteriyor. Encümene ahnarak orada tekrar 
tetkik ve müzakere olmasını teklif ediyorum. Çün
kü bundan evvel kabul ettiğimiz maddelerde verile
cek beyannameler senei maliyenin birinci ayında 
mükellefin tarafmdan verilecek. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Değiştirdik onu efendim. 

RAHMİ BEY (Devamla) — Hayır efendim, de
ğişmedi. Şimdi okuduğumuz maddelerde Temmuz ve 
Ağustosa kadar itiraz komisyonları devam ediyor. 
İtiraz komisyonlarının kararı alınmadıkça vergi kes-
bi katiyyet etmez, tahsil edilmez. Gerçi temyiz muci
bi tehir değildir. Fakat itiraz da tehir edilmezse iti
raz tetkik edilmeden nasü tahsil edilir? Kararı alma
dan ondan nasıl para alabilirsiniz? Binaenaleyh tak
sitlerin tadili icap ediyor. Binaenaleyh encümene ia
desini tekrar rica ederim. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Encümenimiz istiyor. 

REİS — Efendim; 55 nci ve 56 ncı maddeleri en
cümene veriyoruz. 

Madde 57. — Taksitlerini ve ruhsat veya unvan 
tezkeresi resmini vakti muayeninde tesviye etmeyen
lerden vergi ve resim yüzde on ilâvesiyle tahsili em
val kanununa tevfikan tahsil olunur. 

REİS — Elli yedinci maddeyi reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 58. — Devlet, vilâyat, nevahi ve beledi
yelerle bunlara merbut sınaî ve ticarî rnüessesata men
sup olanların kazanç vergileri rriahbemalı maaşların
dan tevkif edilmek suretiyle tahsil olunur. Sene zar
fında hizmete alınanlardan geçmiş ayların vergisi ara
nılmaz. 
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REİS — Elli sekizinci maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 59. — Müessesatı ticariye ve sınaiye mu
hasebeleri maddei sabıka mucibince icra eyledikleri 
her ayrı tahsilat resmini ertesi ayın nihayet on be
şine kadar mahalleri mal sandıklarına yatırmaya mec
burdur. Hilâfına hareket eden muhasebecilerden ya
tırmaya mecbur olduktan miktarı tahsilat yüzde on 
fazîasıyîe alınır. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim, 59 ncu 
madde münasebetiyle geçenlerde arz edemediğim bir 
müşkülümü halletmek istiyorum. 58 nci maddedeki: 
memurini devlet idarei hususiye ve belediye memur
ları her senenin vergisini üste alacakları maaşattan 
vereceklerdir. Yani beyannamede olduğu gibi senei 
sabıkaya ait olmayacaktır. Fakat elli dokuzuncu mad
de; banlar beyannameye tabidirler. Meselâ: 1326 
senesi mükellefini için 1325 senesine ait beyanname
lerini mevzubahis edeceğiz. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Elli dokuzuncu maddede mevzubahis olan müessesatı 
ticariyede istihdam edilen müstahdemindir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Demek müstahdemi
ni resmiye değil? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır efendim. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — O halde yeri geldiğin
de arz ederim, Altmışıncı maddede arz edeceğim. 

REİS — 59 ncu maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Elli dokuzuncu madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 60. — Kazançları beyanname ile bildirilen 
hususî şirketler ve tiearetgâhlar ve emsali teşebbüsatı 
müstahdiminine ait olup 58 ve 59 ncu maddeler veç
hile tahsil ve tespit edilecek olan vergiler mukabilin
de muhasebecilere her defasındaki mecmuu teslimat
ları üzerinden bir esas makbuz verileceği gibi tahsil 
edilen vergilere mukabil mükelleflere tevdi edilmek 
üsere esas makbuza müteferri müfredat makbuzları 
da verilir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim; deminki 
mütalâa nu b« maddede arz edeceğim. Kazançları 
beyanname ile bildirilen hususî şirketler ve ticaret-
gâhlar ve emsali teşebbiisat ilh„. Bu da. 58 ve 59 ncu 
maddeler gibi tahsil edilemeyeceğini gösteriyor. Hal
buki onlar senesi içinde ve ayı ayına tahsil edilecek
tir. Bunlar beyannameye tabi olduğundan bunlar için 

bir sene evvel verdikleri beyanname esas ittihaz edi
lerek vergi tahakkuk ettirilecektir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bu beyannameler şirketlerin müstahdemin hakkında 
vermeye mecbur oldukları beyannamelerdir. Yoksa 
kendi beyannameleri değildir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Müsaade buyurunuz 
misal ile daha iyi tavazzuh eder. 1925 senesi için 
beyanname verdiler. Bunda ne kadar müstahdemin ol
duğunu ve ne kadar maaş verdiklerini gösterecekler 
mi? 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
İki beyanname var; kendi kazancına ait bir beyanna
me veriyor. Bir de istihdam ettiği müstahdemin için 
beyanname veriyor. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — 59 ne» maddenin 
bahsettiği beyanname müstahdeminin maaşlarını, isim
lerini filân gösterecek değil mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Evet efendim. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Şu halde 1925 sene
sinde istihdam ettiği esas ittihaz edilecek. Mükellef 
tutulacak. Halbuki bunlar böyle olursa yanlışlık olur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — ' 
Müstahdemin beyannameleri, o sene zarfında istih
dam ettiği memurların miktarı maaşını mübeyyin bir 
beyannamedir. Bir sene evvelki muamelâta mütena
zır değildir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Şu halde müstahde
min muameleleri senei atiyeye muallâk demektir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, şahıs kazancı hakkında olursa değil. Fa
kat istihdam ettiği adamlar aynı devlet memuru gi
bi... 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Şu halde 1925'te ve
receği beyanname ile 1926'daki müstahdemini bildi
recek. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Müessesenin kazancı hakkında olursa öyle. Fakat 
müstahdemin hakkında öyle değil. Her sene istihdam 
ettiği memurların beyannamesini o sene için verir. 

RAHMİ BEY (Trabzon)' — Bu suretle tavzih edi
lirse iyidir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
öyledir, 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen eî kaldırsın,,, Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

86 — 
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Madde 61. — Yergi ile mükellefiyeti icap eden 
teşebbUsatı terk veya âhâre devreden veya teşebbüsa-
tmda devam ederken vefatı vukubulan birinci kısma 
dahil bilumum mükellefin ile ikinci kısma dahil mu
kim mükelleflerin geçmiş seneye nazaran tahakkuk et
miş vergilerle terki ticaret veya vefat ettiği sene zar
fındaki müddeti ticaretine nazaran tahakkuk edecek 
vergileri taksit kaydına riayet edilmeksizin defaten 
kendilerinden veya terekesinden tahsil olunur ve 
âhâre devir halinde devir alanlar mesulü bilmal olur
lar. 

MUVAZENEÎ MALİYE ENCÜMEN! REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Efen
dim; müsaade buyrulursa bu maddeyi encümene ala
lım. 

REÎS — Efendim, encümen maddeyi istiyor, ve
riyoruz. 

Madde 62. — İkinci kısımda dahil bilumum sey
yar erbabı ticaret ve sanat ve mesainin birinci taksit 
müddetinden evvel terki ticaret ve sanat etmeleri ve
ya vefatları halinde mütehakkik vergileri kamilen ve 
mezkûr taksitin hululünden sonra terki ticaret ve sa
nat halinde yalnız ikinci nısıfları terkin olunur. An
cak keyfiyetin taksit müddetlerinin hululünden ev
vel tahriren tahakkuk dairelerine ihbarı şarttır. 

REİS — Reye arz ediyorum. 62 nci maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 63. — Tahakkuk idareleri, tahakkuk teftiş 
memuru ve maliye müfettişleri bir senei maliyeye ait 
kazanç vergisine müteferri muamelât ifa ve vergisi 
tahsil olunduktan sonra gerek senesi zarfında gerek 
senei müteakibede vukubulacak herhangi bir ihbar 
üzerine veya süveri saire ile mükellefin kazancı nok
san tebeyyün ve vergisi noksan tahakkuk ettirildiği 
hakkında malûmat ve delâili ecdideye desderis olun
ca yeniden tahkikata suru ederek işbu noksanı ik
male ve bunu teminen mükelleften her türlü kuyut ve 
vesait ve malûmatı talebe salâhiyettardm 

Ancak bir senei maliyenin inkızasmdan itibaren 
beş sene mürurundan sonra hiç bir mükellef mezkûr 
seneye ait kazanç vergisinin noksanı bahanesiyle mua
heze ve takip edilemez. 

Bu suretle meydana çıkarılan fazla kazançlar hak
kında bidayeten kazançların tebeyyün ve verginin 
tahakkuk ve tahsilinde cari usul ve merasim aynen 
merî olur. İkmali noksan için matruh vergiler dahi 
yüzde elli fazlasıyle tahsil olunur. Ancak mükellef 
noksaniî tahakkukun bir selûvden münbais olduğunu 

görüp memurini nıüteallikasınca teşebbüs vukundan 
evvel bizzat ihbarı keyfiyet eylediği halde yüzde el
li zam tatbik edilmez. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, müddet ev
velce üçe indirilmişti. Bunun da üç yapılması lâ
zımdı". 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Yüz
de elli de yüzde yirmi olarak kabul edilmişti. Beş se
ne üç sene olacak ve yüzde elli de yüzde yirmi olacak
ta-. 

REİS — Pekâlâ efendim. Beş sene üç sene ola
caktır. Sonra aşağıdaki fıkralarda matruh vergiler 
yüzde e!h\. Bu da yüzde yirmi olarak tashih edilecek
tir. 

Bu suretle reye arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 64. — Senei maliyenin hitamından itibaren 
üç sene zarfında tahakkuk ettirilmeyen ve müddeti 
mezkûre zarfında tahakkuk ettirilip senei maliyenin 
inkızasmdan itibaren on beş sene zarfında tahsil edi
lemeyen kazanç vergisi müruru zamana uğrayarak ter
kin olunur. 

TALÂT BEY (Ardahan) — On beş sene çoktur. 
On sene olsun. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Beş sene. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Niçin? 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Arz edeyim. Bu kanu

nun mevzuu ve maksadı muamelâtı ticariyeden mün
bais temettüe ve keza erbabı mesainin kazancına yüz
de yirmi derecesinde devletin iştirakinden ibarettir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
İştirak yok canım. 

ŞÜKRÜ BEY {Bolu) — İştirak tarzında vergi al
maktır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Vergi iştirak değildir. Onu tavzih etmek mecburiye
tindeyim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — İştirak suretiyle vergi 
demektir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Katiyyen... 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Arz ettiğim iki kısım 

müddetlerdir ki birisi defatirin muhafazasıdır. Bu 
müddet üç seneye indirilmiştir. İkincisi, tahakkuk 
meselesidir ki bu da üç seneye indirilmişti. Şimdi de 
arz ettiğim gibi erbabı mesainin menfaatından bir 
vergi almaktan ibaret olan bu kanunun müruru za-
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manı da yine kanunu ticaret mucibince beş seneye 
indirilmiştir. Hukuku adiyede cari olan on beş sene 
müddetin burada kabulü birçok teşevvüşaü ve suiis-
timalatı mucip olur. Sonra böyle on beş sene gibi 
uzun bir zamanın aradan geçmesi hasebiyle vefat vu
ku bulmuş olur. İflas etmiş olur. Hulâsa on beş se
neyi kabul edersek matlubatm tahsilini mümteni bir 
hale koymuş oluruz. Binaenaleyh beş sene iyidir. Bu
nun için bir de takrir takdim ediyorum, kabulünü ri
ca ederim. Eğer teklif ettiğim bu müddet kabul edi
liyorsa tcşevvüşatı nelıyetmiş oluruz ki hükümet için 
de iyidir (doğru sesleri). 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, bilmünasebe evvelce de arz etmiştim ki bi
zim mevzuuatı maliyemizde bir mükellef namına ver
gi tahakkuk ettirmek için müruru zaman yoktu. Bu
gün yirmi sene evvelisine ait vergi tahakkuk ettiril
mektedir. Bu kanunla ilk defa olarak devlet namına 
vergi tahakkuk ettirmek için bendeniz beş sene tek
lif etmiştim. Hükümetin aleyhine olan da beş sene 
idi. Lehine olan da beş sene idi ve böyle olsun de
dim. Fakat Heyeti Celile bunu üç seneye indirdi. 
Maddede deniliyor ki; devlet için katı olarak alacağı 
paranın müruru zamanı on beş senedir. Bu suretle 
bu müruru zaman müddeti bilumum matlubat ve dü
yun hakkında cari olan adî müruru zamandır. Biz 
bunu kendi kendimize koymadık. Kanunu medeni
mizde hangi ahkûm cari ise o ahkâmları buraya al
dık. Şimdi tahakkuku için; üç sene zarfında bir ver
giyi tahakkuk ettireniezsek pek âlâ; fakat vergi ta
hakkuk etmiş ve hazîne de mütemadiyen alacağını 
isteyip dururken neden biz bu adamdan alacağımızı 
müruru zamana uğratalım? Ben bunun sebep ve hik
metini anlayamadım. Şükrü Bey arkadaşımız buyur
dular ki «efendim bu vergi birtakım muamelâtı tica-
riyeden alınan vergidir» muamelâtı ticariyede de mü
ruru zaman beş senedir (kanun sarihtir sesleri). 

Arz edeyim onu ihmal ettiğimden veya unuttu
ğumdan değildir. Ben de biliyorum. Fakat rica ede
rim, sıfatı ticariyesi ne olursa olsun mükellefle dev
let arasındaki münasebat, eşhasın yekdiğerine karşı 
olan vaziyeti gibi midir ki beş sene müruru zaman 
müddetini devletle mükellef arasındaki müddete kı
yas ediyorsunuz? Şimdi aksini alalım : 

Devlet aleyhine tahakkuk etmiş olan herhangi bir 
matlubu sahibi aramazsa, büasebep ve mazeret takip 
etmezse usulü muhasebei umumiye kanunu muvak
kati mucibince hazinenin lehine olur. Şimdi onu koy
mak istiyorsanız ben de kabul edeyim. Tahakkuk et

miş olan vergi borcunu o mükelleften hazine ararsa 
mükellef lehine neden müruru zaman olsun? Esasen 
hazinenin aramaması imkânı yoktur. Bir de arayıp 
dururken ve tahakkuk etmişken niçin müruru zama
na uğrasın? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Mahsubu umumî 
kanununa giriyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Rica ede
rim, mahsubu umumî kanunu istisnaî ahkâmı ihtiva 
eder. Sorarım mahsubu umumî kanunu ile 1324 se
nesinden beri tahakkuk eden borçları veriyoruz. Ni
çin ve neden? Bunu Muhtar Bey pek â!â bilirler. Eski 
hükümetin borçlarını bugün hükümeti Cumhuriye 
Ödemektedir. Ve bu borçlar 1324 senesinden beridir 
ki 15 seneliktir. Bu ise daima hazine aleyhine giri
yor. Onun için teklif edilen bu müddet de hazinenin 
aleyhinedir. Hazînenin matiubatı neden mürura za
mana uğrasın? Hazine tahakkuku yapmış matîubatı-
nı isteyip dururken nasıl oîur da müruru zamana uğ
rar? Bunu bir türlü anlayamadım. 

EMİN BEY (Tokat) — Takibatı müruru zama
nı kat etmez mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Etmesin di
yorlar. Beş sene zarfında hükümet matlubatını ara
mazsa kabul ederim. Fakat arayıp dururken müruru 
zamana uğratmaya aklım eı-mez. Belki mükellefin 
slai malisi yoktur. Bir felâket geçirmiştir. Tediyci 
deyn edemiyecek vaziyettedir. Fakat 6 - 7 sene son
ra tediyei deyn edecek vaziyete girecektir. Bunun 
için neden hazinenin hukuku sakıt olsun? Bendeniz 
tefrik taraftarı değilim, Halkm hukukunu nasıl mu
hafaza ve müdafaa ediyorsak hazinenin hukukunu 
da o suretle siyanet etmek lâzımdır. Onu da müda
faa edelim. Ne eksik ve de fazla olsun. Birisini mü
dafaa ederken diğerini uuutmıyalım. Hukuk onun 
için bunu beş sene yapmakta bendeniz bir esbabı 
mucibe ve makule görememekteyim. 

TAHİR BEY (Giresun) — Efendim; bu verginin 
kazanç vergisi olduğuna nazaran sair vergilerle kabi
li kıyas olabileceğini anhyamıyorum. Ve kabili kıyas 
görmüyorum. Vekil Beyefendi buyuruyorlar ki; «em
vali emiriyenin müruru zamana uğraması için on beş 
sene lâzımdır ve böyle bir madde yoktur» halbuki 
bu vergi kazanç vergisidir. Bunu da kazancından do
layı vermesi lâzım gelir. /Şimdi bir insan üzerine böy
le bir kazanç vergisi tahakkuk ettirdikten sonra ma
liyenin de bunu tahsile vesaiti mevcut olduğuna gö
re meselâ emvalini haciz etmek, hakkında takibatı 
kanuniyede bulunmak gibi her türlü vasaıti tahsili-
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yeyi haiz iken neden çekiniliyor? Eğer beş sene zar
fında tahsili mümkün değilse bu artık mümteniyüt 
tahsil demektir. Yani ashabı iflas etmiş, aczi tahak
kuk etmiş demektir. Bunun beş senede tahsili müm
kün görülemediği takdirde on beş seneye talik etmek 
demek, siai haline talik etmek demektir. Gerçi bu 
gibi alacaklar siai haline talik edflir amma bu gibi 
kazanç vergileri hakkında muvafıkı madclet olamaz 
zannındayım. 

MALlYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Neden? 

TAHİR BEY (Devamla) — Çünkü beş senede 
tahsil edilmemiş ise memurlar vazifelerini yapmamış 
demektir. O vakit memuru aidi tecziye edilsin. Taz
min ettirilsin. Eğer her türlü tedabire tevessül etmiş 
de yine tahsil edememiş ise ve bunun kabiliyeti tah-
siliyesini bulamamış ise, bu adam iflas etmiş ve bun
dan dolayı istihsali mümkün olamamıştır demektir. 
Sonra eğer beş seneye kadar siai hali görülememiş 
ise on beş seneye talik etmek de hiç doğru değildir. 
Zira bu vergi kazanç vergisidtr. Madem ki, bu müd
det zarfında veremiyor, artık aczi tahakkuk etmiş 
demektir. Onun için beş sene muvafıktır. 

MALlYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; Tahir Beyefendi «bu vergi kazanç vergisi 
olduğundan dolayıdır ki beş sene kâfidir» buyuru
yorlar. Bendeniz samimi olarak arz edeyim ki vergi
den mütehassıl devlet matlubatı ile diğer bir verginin 
meselâ arazi ve müsakkafat vergisinin müruru za
manı noktai nazarından yani müruru zamana uğrat
mak noktai nazarından bir fark göremiyorum. Beni 
af buyursunlar. Kazanç verginin matrahıdır. Devle
tin aldığı vergidir. Müruru zaman noktai nazarından 
bir fark olmamak lâzım gelir. Halbuki siz sırf ka
zanç vergisinin lehine ahkâmı mahsusa vaz etmek is
tiyorsunuz. Bunun için de hiç bir esbabı mucibe gös-
teremediniz. Eğer Heyeti Celile musip ve muhik es
babı mucibe görüyorsa bendenizin elimden itaattan 
başka bir şey gelmez. Amenna. Bendeniz pek sami
mi olarak arz ediyorum ki alelumum matlubattan bi
rinin diğerinden farkı olduğuna dair ortada bir şey 
yoktur. Maruzatım budur. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, bendeniz 
kanunu umumimizde müruru zaman müddeti muay
yen olduğuna nazaran bu maddenin buraya girmesini 
muzır görüyorum. Esbabı: Para vermiyen kimsele
re, tembel ve batakçı insanlara hükümet daima mü
samahakâr ve müzaheratkâr bulunuyor. Bu noktai 
nazardan bu kaydın buraya konması doğru değildir. 

- Arkadaşlarımızın ifade ettikleri gibi; maliye memur
ları vazifelerini ifa ediyorlar, borç sahibi de vere
miyorsa kabilfyeti nisbetinde tadil eder. Ya nısfı alı
nır veyahut mümteniüt tahsil olur. Müruru zaman 
denmez. Yoksa kendisinde kabiliyeti tahsiliye oldu
ğu halde on beş sene değil, yüz beş sene olsa yine 
müruru zaman doğru değildir. Çünkü daima böyle 
tembel insanlara müzaharet etmek doğru olmaz. Ya
rın bir af çıkacak, arkasından düyun senetleri mah
sup edilecek vesaire gibi insanları daima hazinenin 
aleyhine teşvik eder. Bendeniz bu maddenin esasın
dan büsbütün kaldırılmasını veyahut yerine beş se
neye kadar tahsili imkânı yoksa kabiliyetine göre bir 
miktar almalı ve müruru zaman kelimesi külliyen 
kaldırılmalıdır. Kabiliyeti tahsiliyeşi yoksa mümte
niüt tahsil denilmeli. Beşinci sene mümteniüt tahsil 
deyip bitirmeli, yoksa müruru zaman dememelidir. 
Bu müruru zaman kelimesi, kabiliyeti varken vermi
yen insanlara da şamildir ki bu hiç bir vakitte üç 
sene sonra da olsa yine af edilemez. 

REİS — Efendim, tadil takrirleri vardır. Okuna
cak : 

Riyasete 
Müruru zaman müddetinin on seneye tenzilini 

teklif ederiz. 
Gaziantep Ergani 

Şahin Kâzım Yehbi 
Riyasete 

Müruru zaman müddetinin on seneye tenzilini 
teklif eylerim. 

Ardahan 
Talât 

Riyaseti Celileye 
Altmış dördüncü maddenin berveçhiati tadilini 

teklif eylerim : 
Madde 64. — Senei maliyenin hitamından itibaren 

üç sene zarfında tahakkuk ettirilmiyen ve müddeti 
mezkûre zarfında tahakkuk ettirilip senei maliyenin 
inkızasmdan itibaren beş sene zarfında tahsil edile-
miyen kazanç vergisi müruru zamana uğrayarak ter
kini kayd olunur. 

Bolu 
Şükrü 

REİS — Bolu Mebusu Şükrü Bey müruru zama
nın beş seneye indirilmesini, Ardahan Mebusu Talât 
Bey ile Hafız Şahin Bey ve refiki de müruru zama
nın on seneye indirilmesini teklif ediyorlar. Evvelâ 
beş sene tenzil teklifini reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 
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Şimdi on seneye tenzil teklifini reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, işbu tadil veçhile maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Ahkâmı müteferrika ve cezaiye 
Madde 65. — Kazançları üzerinden vergi tarh 

olunan müessesat ve şirketlerin kendi umuru için kul
landıkları vasaiti nakliyeye ayrıca vergi tarh edil
meyip, müessesatı mezkûre emrinde kullanıldıkça 
muteber olmak üzere yedlerine meccani tezkere ita 
olunur. 

Tezkeresiz olan ve tezkeresi olduğu halde mües
sese umuru haricinde kullanılan vesaiti nakliye asha
bı hakkında otuz birinci madde mucibince tarh olu
nacak vergi iki kat olarak tahsil olunur. 

RElS — Efendim; maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 66. — Kazançlarını beyanname ile ihba
ra mecbur olan birinci kısma dahil mükelefin işbu 
kanunun mevkii tatbika vaz olunduğu tarihten itiba
ren kâtibi adilden veya ticaret odalarından musad-
dak ve lisanı resmî üe muharrer olmak üzere Ticaret 
Kanunu mucibince tutacakları defatire muamelâtı 
meslekiyelcrinin bilcümle netayici maliyesini kayda 
mecburdurlar. Hilâfına hareketi tebeyyün edenler 
hakkında vergiye ilâve olunacak zamaimden başka 
on liradan yüz liraya kadar cezayi nakdî hüküm ve 
tekerrürü halinde bu ceza tazîf olunur. İki sene zar
fında aynı halin vukuu tekerrürden maduttur. 

ŞAHİN BEY (Gaziantep) — Efendim, bu hüküm 
mahkeme tarafından mı verilecek? 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Evet efendim. Bunun için ayrı bir maddemiz vardır. 
69 ncu maddede tasrih ediyoruz. Hüküm mahkeme 
tarafından verilecektir. 

ŞAHİN BEY (Gaziantep) — Pek âlâ. 
REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 

edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 67. — İşbu kanun mucibince vergi tarhı 
ile mükellef muvazzaf memurin ve matruh vergileri 
itirazcı! veya temyizen tetkik eden komisyonlar aza
ları hasbelvaziie muttali olacakları esrarı ticariyeyi 
başkalarına ifşa etmemekle mükelleftirler. Hilâfında 
hareketi sabit olanlar yüz liradan beş yüz liraya ka-

C : 1 

dar cezayi nakdî ile beraber bir haftadan üç aya ka
dar hapis ile mücazat olunur. Muvazzaf memurların 
işbu cürmü tekerrür ettiği halde bir daha hizmeti 
devlette istihdam olunmazlar. 

RE*S — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 68. — Kazanç vergisini miadı mukan
neninde ve kanuna muvafîk surette tarh eyledikleri 
indetteftiş tebeyyün eden tahakkuk memurları ile va-
zftei teftişiyelerini hüsnü ifa eyledikleri sabit olan 
kontrol memurlarına maliye müfettişlerinin göstere
cekleri lüzum üzerine maîahsisatı fevkalâde iki maa
şa kadar ikramiye ita olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 69. — İşbu kanunda münderiç bilumum 
mevadds cezaiye, mahalleri sulh mahkemeleri veya 
makamına kaim mahkemelerce tahtı hükme alınır. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim; işbu ka
nunda münderiç bilumum mevaddı cezaiyede, bir 
kat, iki kat veyahut yüzde on veyahut yüzde yirmi 
zam dahil! mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, cezayi nakdî mahiyetinde olmıyanîar için 
lüzum yoktur. Geçtiğimiz maddelerin hepsi cezayı 
nakdî mahiyetinde değildir. Cezayi nakdî mahiyetin
de olanlar hükme gider. 

REİS — Efendim; maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmi
yenler lütfen e! kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 70. — İşbu kanunda münderiç tahakkuk 
idareleri tab'rindcn maksat ayrıca varidat tahakkuk 
teşkilâtı olan yerlerde tahakkuk şubeleri, tahakkuk 
teşkilâtı olmayan yerlerde varidat idareleri veya ver
gi memurluklarıdır. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Maddei Muvakkate 
Madde 71. — İşbu kanun ahkâmı birinci kısma 

dahil mükellefinden eshamlı ve limited ve ticarî ma
hiyette olan kooperatif şirketler, merkezleri memaliki 
ecnebiyede bulunan şirketlerin şube ve acentaları ve 
beyanname esasına müsteniden vergiye tabi tutulan 
memurin ve müstahdemin ve ikinci kısma dahil olan 
bilumum mükellefin hakkında 1926 senei maliyesin
den itibaren aynen tatbik olunur. 

1962 
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Bunların haricinde kalan ve beyanname usulüne 
tabi olan mükellefin beyannamelerini vermedikleri 
takdirde 1341 senesinde verdikleri temettü vergisinin 
üç mislini 1926 senesinde de tediyeye mecburdurlar 
ve bu gibilerin ruhsat tezkeresi resmî 37 nci madde 
mucibince istiyfa edilir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Reis Beyefendi, en
cümenden bir şey soracağım. 71 nci maddede 1926 
senei maliyesinden itibaren tatbik olunur diyoruz. Bu 
1926 senei maliyesinden itibaren vukubulacak kazanç
lara mahsus manasını ifade ediyor mu? 1925 sene
sindeki kazançlar ancak kendi zamanındaki kanuna 
tabi olması lâzımdır. Bendeniz diğer maddelerin tarzı 
tahririnden ve maliye vekâleti ile Muvazenei Maliye 
Encümeninin esbabı mucibe lâyihasından anlıyorum 
ki, temettü vergileri senei sabıka kazançlarına göre 
tahakkuk ettirilecektir. Şu halde 1926 senesi için 1925 
senesine nazaran verilecek beyanname matrah ittirah 
edilirse tekerrür olmaz mı? 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Geçen gün aynı suali Maliye Vekili Beye sordunuz. 
Şu cevabı vermiştir. Geçen senelerin vergisi matrah 
olarak alınır bu cevabı Maliye Vekili Bey verdiler. 

Yani 1925 senesinin kazancı 1926'da esas tutula
cak. Geçen senelerin kazancı matrah addedilecektir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — 1925 senesi kazancını 
eldeki kanun mucibince verdiği halde bir de bu yeni 
kanun mucibince ikinci bir vergi alınacak mı? 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
İkinci bir vergi verecek değildir efendim. 1926 için 
verecektir. Burada bir varidat bütçesi yapıyorsunuz. 
Neye göre yapıyorsunuz? Doğrudan doğruya varida
tı dercep mi ediyorsunuz? Devlet bütçesi de yapılır
ken tahmin ediliyor ve ona göre tahsil olunur. Vari
datı tahmin ederken, bütçeleri yaparken elde sağlam 
bir şey yoksa neye istinad edeceksiniz? Üç senelik va
ridatın vasatisini alıp o suretle yapıyoruz. Olmadığı 
zamanda - ki nitekim yaptık - geçen senenin varida
tım aldık ve bunu esas ittihaz ettik. Geçen seneler 
yok ki onu alalım. Yani esas matrah yok ki. Memu
rin ve müstahdimin yok ki. Geçen senenin kazançları 
esas matrah ittihaz edilecektir. Yalnız bu maddede 
(37 nci) rakkamı yanlıştır. (38 nci) olacaktır. 38 nci 
madde encümendedir. Bu hususta Muhtar Beyin de 
teklifi vardır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, bu limi-
ted şirketlerinin mahiyetleri hakkında Heyeti Celi
lerin vazıh fikri yoktur. Ya Muvazenei Maliye En

cümeni veya Maliye Vekili Beyefendi izahat versin
ler de tenevvür edelim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, elyevm elimizde ıner'i olan Ticareti Ber
riye Kanununda envai şirketler; kollektif, anonim, 
komandit, kooperatif şirketleri vardır. Bunları tanı
yoruz. Yani şahsiyeti maneviyatı haiz olarak Ticaret 
Kanunumuzun tanıdığı bu dört şirkettir. Bunlardan 
başka limited yani «mesuliyeti mahdudeli» diye ter
cüme edilen bir nevi şirket var. Bu ekseriya İngiliz 
şirketleridir. Bunîarı İngiliz kanunları vâsi olarak ka
bul etmiştir. Bizim hususî şirketler var - mevcudiye
ti kanuniyesi olmaksızın şayi olan şirketlerle avuç or
taklığı denen muameleler vardır - bir iş yapmak için 
aralarında muayyen para korlar ve mesuliyetleri o işe, 
o sermayeye raci olmak üzere muamele yaparlar. 
Bunların eshama munkasem olan kısımları da var
dır. Kısmen kollektif şirketinin mahiyetini haizdir, 
kısmen de anonim şirketinin evsafını haizdir. Bizim 
kanunu ticarimizde böyle bir şirket yok. Fakat bizim 
memleketimizde ecnebi kumpanyaları olduğundan 
bunları ilâve ediyoruz. Memleketimizde ecnebi ola
rak icrayi ticaret eden bu gibi şirketler vardır. Bili
yorsunuz. Binaenaleyh bunu sarahaten zikrediyoruz 
ki kanunu ticaretimizde limited şirketleri diye bir 
şirket olmadığından bunu da diğerleri meyanında ta
dat ediyoruz. Zannederim Ticaret Vekâleti tarafın
dan bu şirketler arasına limited şirketlerinin de da
hil olması için bir teklif vardı. Fakat henüz intaç edil
miş değildir. Bu, nevi şahsına mahsus, teşekkülü ga
yet suhuletti, buna mukabil suiistimali gayet kolay 
bir şirket olmak itibariyle bunu henüz kanunî şirket
lerimiz meyamna almadık. Fakat memleket dahilin
de böyle şirketler mevcuttur. Onun için buraya sara
haten koyuyoruz. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Reis Beyefendi; «bu gibilerin ruhsat tezkeresi resmi» 
diye bir fıkra var. O suretle olacaktır. Ve bu gibile
rin ruhsat veya unvan tezkeresi resmi 38 nci madde 
mucibince istiyfa edilir» olacaktır. 

Yani maddedeki otuz yedi rakamı da otuz sekiz 
olacaktır. 

REİS — Efendim; maddeyi bu suretle kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 72. — 30 Teşrinisani 1330 tarihli Temettü 
Vergisi Kanunu muvakkati ile bilumum müzeyyeiât 
ve tadilâtı ve Harp Vergisi hakkındaki 5 Ağustos 
1328 tarihli Kanun ile Tadilâtı ve Temettü Vergisine 
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mütealik olarak kavanini sairede mevcut ve işbu ka
nuna muhalif bulunan ahkâm mülgadır. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum, kabul eden
ler ellerini kaldırsın.. Kabul etmiyenler ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim, 
encümene giden maddeler geldikten sonra mütebaki 
maddelerin müzakeresi icap eder. 

MUSTAFA ABDÜLHÂLİK BEY (Çankırı) — 
Evet efendim, o maddeler geldikten sonra müte
baki maddelerin müzakeresi lâzımdır. 

REİS — Efendim, mütebaki maddelerin müzakere
sini encümenden gelecek maddelerin müzakeresinden 
sonraya talik ediyoruz. Süleyman Sırrı Beyin ailesine 
maaş ve ikramiye itasına dair kanun lâyihasına he
nüz rey vermiyenler lütfen reylerini versinler... İs
tihsali ârâ hitam bulmuştur. 

Kazanç Vergisine bir madde ilâvesi hakkında 
Hasan Fehmi Beyin bir takriri vardır, okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Madde : 
Herhangi bir sebeple Kazanç Vergisinden müs

tesna olan eşhası hükmiyenin, işbu kanunun tarihi 
neşrinden itibaren iki sene zarfında Maliye Vekâ
leti alâkadaranla anlaşarak vergi muafiyetini ref ey-
liyecektir. İki sene sonra muafiyetler merfudur. 

İşbu maddenin Kazanç Kanununa üâvesini teklif 
eylerim. 

Gümüşhane 
Hasan Fehmi 

HASAN FEHMİ BEY (Gümyşhane) — Efendim 
muafiyet faslında bu mesele hakkında lüzumu kadar 
bendeniz maruzatta bulundum. Şimdi ahkâmı muvak-
kateye dercini teklif ediyorum. Bir müddet de bıra
kıyoruz: Maliye Vekâleti alâkadar olan müessesatla 
anlaşarak vergi muafiyetini bertaraf etsin. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Anlaşarak 
olur mu? Bu ne demek! 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Esasen ver
gi ile mükellef olması lâzım gelen eşhası hükmiye
nin muafiyetleri arızîdir. Bu arızî olan muafiyeti ta
rafeyn anlaşarak bertaraf imkânını bulurlarsa bu 
imkânı teshil için Maliye Vekâletine bir salâhiyet 
veriyoruz. Mahaza takriri Heyeti Celile nazarı dik
kate alırsa encümene verir. Encümende tetkik edilir, 
daha ziyade mütalâa olunur. Esas hakkında tekrar 
maruzatta bulunmaya lüzum görmüyorum. Eğer esas 
hakkında itiraz eden bulunursa bendeniz müdafaatı-
mı arz ederim. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, Hasan Fehmi 
Bey tekliflerini eşhası hükmiyeye hasr etmiştir. Teş
viki sanayi kanunundaki muafiyet vardır. Vakıa ef
rada ait gibi görülürse de şirketlerin de fabrikaları 
vardır. Binaenaleyh buradaki eşhası hükmiye kelimesi 
buna da şamil olur. Teşviki Sanayi Kanununun mak
sadını temin etmek için böyle teklif yapılamaz. Onu 
çıkarsınlar. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bu teklif 
edilen madde; Teşviki Sanayi Kanununun bahşetmiş 
olduğu muafiyet hiç bir zaman mevzuubahs değildir. 

İSMET BEY (Çorum) — Tasrih ediniz. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Eğer He
yeti Celile takriri nazarı itibara ahrsa encümende, 
alelacele yazılan takrirdeki ifade düzeltilir. Bu tak
rirde mevzubahis olan, zaten muafiyet faslında uzun 
uzadıya müzakere edilen muafiyettir. Biz esas itiba
riyle muafiyetleri tamamen kaldırmak, bilumum mü
kellefini vergi ile mükellef tutmak esasına doğru git
mek mecburiyetindeyiz. Çünkü memlekette vergi 
noktai nazarından imtiyaz farkı kabul edemeyiz. Bu 
kazanç kanunu ile ameleden, sanayii hasise erbabın
dan en ağîr vergiyi alırken, bir çok mükellefiyetler 
tahmil ederken bu mükellefiyeti tarh için bir çok 
usuller, kaideler vaz ederken, en büyük vergiyi ala
cağımız müesseselerin muafiyetinin ilânihaye devam 
etmesine taraftar olamayız. Bendeniz bu noktai na
zardan Maliye Vekâletine bir mezuniyet verilmesini 
teklif ediyorum. Bu müddet zarfında görüşsünler bu 
muafiyeti bertaraf edebilecek bir neticeye vasıl ola
bilsinler. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim madde 
mevzubahis olurken Hasan Fehmi Bey bu esas üze
rinde uzun uzadıya ifadatta bulundular, bendeniz de 
mutalâatta bulundum. Esasen Maliye Vekili bu me
zuniyetten mahrum değildir. Maliye Vekiline verile
cek mezuniyet, mevcut herhangi şirketin imtiyazı bir 
müzakere neticesinde bir itilâf neticesinde vergiden 
muafiyeti hazf ederse hangi kanun manidir ki Ma
liye Vekili o muafiyeti hafz etmeyebilsin? Binaena
leyh Maliye Vekili esasen bu mezuniyeti haizdir. Lâ
kin Hasan Fehmi Beyin teklifi mezuniyetten ileride
dir. Yani iki sene sonra bütün muafiyetler mülgadır 
diyor Bu bir mukaveledir. Tarafeyni akideyn bey
nindeki mukaveleyi böyle bir madde ile nasıl hafz 
edebiliriz? Bendeniz bu tekliften anlıyorum ki mem
lekette hiç bir müessese bu vergiden müstesna olma
malıdır. Fakat bir hak kazanmış, müstesna olmuş 
ona mukabil de başka bir teklif deruhde etmiştir. 
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Maliye Vekiline bu madde ile mezuniyetle beraber 
bir de mecburiyet veriliyor. İki sene sonra mutlaka 
yapacaktır. Bu olur mu? Yani kanunla Muhtar Beyin 
evinin mülkiyeti kendisinden alınmıştır. Bu olur mu? 
Bu evi ben uğraşmış satın almışım. Böyle birinin 
malı üzerinde kanun yapabilir miyiz? Doğru değil
dir. Geçenlerde bu müzakere edilirken Meclis bunu 
kabul etmemiştir. Yeniden bir maddei muvakkate 
şeklinde getirdiler. Bu şekilde de kabul edilmemesini 
rica ediyorum. 

ZİYA BEY (Çorum) — Efendim, bendenizin söy
leyeceklerimi Muhtar Beyefendi söylediler. Dünyanın 
her tarafımda umumî hizmetleri ifa eden şirketlere 
bazı imtiyazat verilmiştir. Vergiden muafiyet vesaire 
gibi. Şimdi bizde de buna mukabil askerlerimizi sü
lüs ücretle taşır. Böyle bir muafiyet olmazsa o zaman 
bittabi tam ücret alacaktır. Binaenaleyh yine devlet 
hazinesinden bir çok para tutacaktır. Bu mütekabil 
bir menfaattir. Bunu bozmak doğru değildir itikadın-
dayım. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim, bu muafiyetleri tahlil etmekliğimiz icap edi
yor. Acaba bugünkü muafiyetlerin hepsi imtiyaz mu
kavelesi dahilinde olan muafiyetler midir? Yoksa 
sonradan şu veya bu sebeplerle gayrı kanunî, hiç bir 
hüküm ifade etmeyecek olan devlet taahhüdatı al
tında bulundurulmayacak, birtakım hususî mektup
larla, üryan iradelerle imtiyaz mukavelesinden 2 - 3 
sene sonra tevsi edilmiş imtiyazlar mıdır? 

Bir arkadaşımızın buyurdukları meseleye gelelim, 
askerlerin sülüs ücretle nakli imtiyazların esasım teş
kil eder. Vergi muafiyeti onun mukabili deyndir. 
Esasen şahsiyeti hükmiyeyi haiz olan müesseselerin 
sermayesi ve umumî kazancı bu kanun mucibince bu 
vergiye tabi değildir ki şirketlerin vaziyeti umumi-
yesi müteessir olmuş olsun. O kazancın efrada tev
zi edilecek kısmı temettüe tabi tutuluyor. Bunu 26 
ncı madde vazıhan ifade ediyor. Binaenaleyh şirket
lerin vaziyetinde bundan müteessir olacak nokta 
yoktur. Yalmz muayyen bir iki şirkette vardır ki 
bunlar, her türlü rüsum ve tekaliften muaftır, şek
linde verilmiş müsaadelerdir. Bu müsaadeler ahiren 
derece derece tevsi edilmiştir. Meselâ bir rıhtım şir
keti vardır ki bu şirkete sirkeci iskelesinden Unka-
panı köprüsüne kadar bir imtiyaz verilmiş ve denil
miş ki her yaptığı kısma ait, kabulü muvakkat yapı! -
diktan sonra rıhtıma çıkacak eşyadan ücret alınsın. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Her yerden alın
mış. 
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HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Ahiren mu
kavele tadil edilmiş ve denmişki Kafaköy köprüsün
den ilerisinin yapılmasından sarfınazar ettik, şirket 
de sarfınazar ettiğini ifade etmiş, fakat ne Meclisi 
Vükelâ kararı vardır ve ne de - o zamanın icabı 

olarak - Şûrayi Devletten geçmiş bîr muamele ve ne 
de Nafia Nezaretinin bir tasvibi olarak sırf çıplak 
bir irade ile (bu şirket şu, bu ve şu haklara haizdir) 
deniimiş. Bu, o zamanın şekli hükümetine göre bir 
hüküm ifade eder mi, etmesi lâzım gelir mi? Bunlar 
birer tetkik mevzuu değil midir? Sonra bir mektup 
verilmiş, bu mektup, arz ettiğim gibi, o zamanın ica
bına göre Şurayı Devletten filan geçmemiş, fakat 
bir takım muafiyeti ihtiva ediyor. Çıplak bir mek
tuptan ibaret. Bu bir hüküm ifade ediyor mu, yahut 
eder mi? Hatırı âlinizdedir ki 1338 senesinde Büyük 
Millet Meclisi nakliyatı askeriye hakkında bir vergi 
kabul etti. 

Onda imtiyaznameleri mucibince vergiden muaf 
olan şirketler de verecektir denildi. Hepsi vermedi
ler mi? verdiler. Hadistir. Vergi yeni çıkmıştır. Siz 
bu muafiyetten müstefit olamazsınız denildi. Hiç bi
risi itiraz etmeksizin vergiyi verdiler. Binaenaleyh 
bendeniz bu meselenin, ciddî bir mesele, bir tetkik 
mevzuu olarak, hükümeti mezun kılacak ahkâmı 
muvakkate tarzında bir madde suretinde kanuna 
dercini teklif ediyorum, yoksa bir kanunla bunu 
bertaraf etmek istemiyorum. Verilmiş bir takım hak
lardır, bu hakları biz bir madde ile silemeyiz. Evet 
silemeyiz, fakat anlaşabiliriz. Bu mukavelelerde bizim 
csasatımızla kabili telif olmayan bir takım ahkâm 
durdukça bunların temadisini tecviz edecek miyiz? 
Hayır etmiyeceğiz, anlaşarak bertaraf edeceğiz. Ka
nuna böyle bir madde ilâvesini teklif ediyorum. Ni
hayet iki sene zarfında tarafeyn anlaşamazsa elbette 
neticeyi Heyeti Celiîenize arz ederler. O halde Nafia 
işlerinde çok mücerreb olan arkadaşların tenkidatına 
cevap olmak üzere arz ediyorum ki: Biz bu şirketler
le mukavele aktettik. Tarifeler muayyen idi. Niçin 
tarifeleri sonradan beş, sekiz mlsîi tezyit ettik? Bu; 
şirketlerin lehine değil mi idi? Niçin tezyit ettik? 
Şeriaiti cedideye tevfik ettik değil mi? Rica ederim. 
Şeraiti cedide yalmz bir tarafın lehine diğer tarafın 
aleyhine mi olur? Şeraiti cedidede bütün ahkâm yal
nız şirketlerin lehine mi olur? Bazan hükümetin le
hine de olur. Madem ki şeraiti cedidede mevzuba
histir^ O halde şeraiti cedide de bizim esasatımızla 
te'if kabul etmiyecek noktalardır, onlar vaz geçerler, 
biz de onların lehine ait olan aksankı kabul etmiş 
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oluruz. İşte şeraiti cedideye göre tevfiki muamele bu 
suretle olur. Bendenizce esasatımızı muhafaza için 
aslen vergi ile mükellef olması lâzım gelen müesse
selerin muvafiyetini tedricen bertaraf etmek üzere 
bu maddenin kabulü herhalde lâzımdır ve bu takriri 
nazarı mütalâaya alınız, encümene tevdi buyurunuz. 
Encümen tetkikatım yapar, Heyeti Celilenize kararı 
katisini arz eder. 30 Sene evvel yapılmış bir kısmı 
mukavele ile, bir kısmı izah ettiğim veçhile muka
vele harici hususî mektuplarla veyahut hiç bir esasa 
istinat etmiyen açık iradelerle tevzi edilen bu imti
yazların mahiyetini tahlil etmek ve bunların mua
fiyetinin hududunu tayin etmek zamanı gelmiştir. 
Bunu yapmazsak bu imtiyazlann hitamına kadar 
bunların temadisini şimdiden kabul etmiş oluruz. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim; bendeniz 
Hasan Beyefendinin ilâve oiaraka teklif ettiği maddei 
kanuniyenin taraftarıyım. Yani bazı müesseselerden, 
bazı bankalardan, şirketlerden vergi alınması taraf
tarıyım. Yalnız arz etmek isterim ki bir imtiyazla, 
bir mukavele ile muaf tutulan şirketlerden eğer ka
zanç vergisi almak lâzım gelse idi Hasan Beyefendi 
ne bu muafiyet teklifi kanunisini yapardı ve ne de 
bunu maddei kanuniyeye derç ederdi. Çünkü muta
dın hilafındadır. Bu maddei kanuniyeyi kabul et
mekle o imtiyaz mukavelenamesini bozabilecek mi
yiz, bozamıyacak mıyız? Yani bunun kabiliyeti tat-
bikiyesi var mıdır, yok mudur? Maliye Vekili Beye
fendi çıksm, bunu izah etsinler, eğer o imtiyazı bo
zabilip de bu vergiyi alabilecekse maddei kanuni
yeyi kabul edelim ve encümene gönderelim. Eğer 
alamıyacaksa bendenize kalırsa lüzum yoktur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar; şera
iti cedidei iktisadiyeye tevfikan yalnız şirketlerin le
hine tadilât yapmayacağız. Tabiî hükümetin lehinde 
de tadilât yapacağız. Demin maruzatım şu idi ki hü
kümet esasen mezundur. Gerek muahedei sulhiye ile 
gerek bizatihi hükümet olmak sıfatiyle böyle muka
veleleri tadilen muvaffakiyet imkânım görürse yap
maya mezuniyeti vardır. Hasan .Fehmi Beyin tekli
finin son kısmı bence en mühlik bir şekildir. Yani iki 
sene sonra Maliye Vekili veya Vekâleti aidesi itilâfa 
muvaffak olamazsa bile muafiyet nıerfudur. Bu doğ
ru mu? Maliye Vekili kendisi çıksın söylesin. Maliye 
Vekili itilâfnameler yaparak tarafeyn uyuşup da bir 
sureti hal bularak bu muafiyet kaldırılırsa, kim ve 
hangi kanun Maliye Vekilinin elini ayağını bağlıyor 
ki yeniden kanunla mezuniyet veriyorum? Bu mezu
niyet hiç bir manayı ifade etmeyen bir mezuniyettir. 

t Çünkü hükümet, şekli hükümet itibariyle elbette bu 
I mezuniyeti haizdir. Heyeti Celilenin vekilidir. Mem-
I lekelin menfaatine muvafık bulduğu her itilâfnameyi 
I yapar ve o itilâf nameyi buraya getirip tasdik etmek 
i mecburiyeti varsa tasdik ettirir. Tasdik etmek mec-
I buriyeti yoksa doğrudan doğruya memleketin men-
I faatine muvafık ve hükümetin taahhüdüne mani ol-
I mayacak bir surette maalmemnuniye her itilâfname-
I yi yapar ve icra eder. Biz de kendilerine teşekkürden 
I başka bir şey yapmayız. Onun için maddenin son fık-
1 rası ile merfu olacaktır demek, bu doğru değildir. 

Zaten Hasan Beyin saydığı şirketlerin içinde şim
diye kadar vaziyeti mükemmel olan bir şirket tasav-

I vur edebilir misiniz? Umuru Nafia şirketlerinden hiç 
birisinin vaziyeti iyi değildir. Zaten bu vaziyet için-

I de çırpınıp dururken ve ahvali hazırai maliye muk-
tezası hepsinin vaziyeti müşkül olduğundan bu ka
dar teshilât gösterdiğimiz halde ve kendilerine mem-

I lekelimizi serbest ve mesaiye hazır tuttuğumuz hal
de yeniden on para sermaye konmayan memlekette 

I böyle eskiden mevcut sermayecilerin hukukunu, so-
I pa ile kovarcasına ellerinden almak, bendenizce mem

leketin lehine değildir. Memleketin menafime muha-
I liftir. Biz eski hakları tanıyacağız veîevki Abdülha-

mid'in bir iradesiyle olsun, gayrimeşru olsun. Onları 
turuku kanuniye ile halledeceğiz. Devletin yaptığı 
şeyler muteberdir, merîdir, malum olsun ve herkes 
bilsin diyoruz. Ve bu suretle memleketimize daha çok 
sermaye girsin. Yoksa sermayeyi böyle ceffelkalem 
tevhiş etmek memleket için mızırdır. Çok rica ede
rim, bunun kabulüne yanaşmayalım. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, bunun ikinci maddesinde müstesniyat fık
ralarını müzakere ederken esasen böyle bir fıkra 
münderlçti. Hatta onun üzerine Heyeti Celileniz hu
zurunda epeyce müzakere cereyan etti. Hasan Fehmi 

| Beyefendi noktai nazarlarım söyledi. Bendeniz de ar-
j zı malumat etmiştim. Diğer rüfeka da söz söylediler. 
I Vardığımız neticede şu idi : Oradaki istisna fıkrasını 
] kaldırsak o istisna fıkrasında mevzuubahs olan şir-
I ketler - ki kavanini mahsusa ile kendilerine imtiyazat 
I verilmiş olan şirketlerdir - bunların kanunu mahsusla 

haiz oldukları hak sakıt olmaz dedim. İçtihadı huku-
I kum bu idi. 
I Hasan Beyefendi bilhassa bazı şirketlerin istihsal 
i etmiş oldukları muahhar haklardan bahsettiler. Yani 
I alelusul o devletin müessesatı kanuniyesi icabı ola

rak yapılmış olmayan, herhangi bir itilâfı siyasî veya 
[ iktisadî, malî ile, resen verilmiş irade ve mektuplarla 
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verilmiş bazı haklar vardır. Bilhassa rıhtım şirketi, I 
rıhtım şirketine ait böyle bir şey vardır. Henüz inşa I 
etmediği rıhtıma ait rüsum cibayet etmesi vakidir ve I 
kendisine göre bunu hakka istinat ettirmektedir. Bit- I 
tabi bu gibi imtiyaz bakayasının memlekette temadisi I 
doğru değildir. Bunlan orta yerden kaldırmak lâzım- I 
dır. Bendeniz bu müzakereden daha ziyade bir direk- I 
tif çıkarmaktayım. Gerek nafiaya gerek bendenize I 
düşen vazife bu hususta elden gelen mesainin sarfı- I 
dır. Yalnız bir prensip olarak bir kanuna konulan i 
vergi, alelumum mükellefine şamildir, bütün o mem
lekette kazananlar, efrad, müessesatı hususiye, mil- I 
üye, ecnebiye hepsi mükellef olsun, istisna yapılma- I 
sın, bu doğrudur. Yalnız bazı şirketlerin kavanini I 
mahsusa ile bazı vergilerden muaf tutulması usulü, I 
zannedildiği gibi, bizim memlekete mahsus ve mün- j 
hasır değildir. Her memleket kavanini hususiyesi ile I 
yine memleketine nafi olacağına kanaat ettiği mües- I 
sesat hakkında hususî mukavelelerle bazı muafiyet 
tanımıştır. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Ab-
dülhamid zamanında suiistimal edilmemiş midir? I 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Devletlerin bilitilâf menafi! umumiyeye hadim ola
cak şirketlere muafiyet vermesi bendenizce istiklâli 
malî ile alâkadar mesailden değildir. Çünkü istiklâli
ne en ziyade sahip ve malik olan memleketlerde de I 
bunu görmekteyiz. I 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Bu 
derecede değildir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Bizde gö
ze batan, iyi şekilde olmayan memleketin menafiini I 
taalluk etmeyen cihetler de, Hasan Fehmi Beyefen
dinin buyurduğu gibi mevcuttur. Bunlar maziden 
müntekildir. Buna şüphe yoktur. Mazinin bu fena- S 
lıklanna ve imtiyaz bakayasma nihayet vermek 
ve onları ortadan kaldırmaya çalışmak lâzımdır. Yal
nız buradan geçecek olan bir maddei kanuniye ile bu I 
kalkar mı? Bendeniz kalkacağına kani değilim. İki 
sene sonra filân ve filân şirketlerin şu hakkı merfu- I 
dur demelide bu haklan merfu olmaz kanaatındayım. 
Yani ne olur? Kanun yapmaksızın da gaspederiz, o 
hakkı alırız; gırtlağını sıkar alırız. Fakat halline uğ- I 
raşmahyız ve halline uğraşmak için direktif mahiye- I 
tinde ne ahkâm koyarsanız bendeniz maalmemnuni
ye kabul ederim. Hüsnü telâkki edilecek bir vaziyettir. 

Öteden beri Türkiye'nin millî işlerde takip ettiği 
siyaseti iktisadiyenin tezahüratından biridir. Bütün I 
şirketlerle müzakerata girerek elinizdeki imtiyazat I 
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mucibince şu muafiyetiniz vardır. Bunlar bizim esasa-
tımızı rencide eden istisnalardır, gel seninle birleşe
lim. Elinden almak istediğimiz şeye mukabil ken
disine bir şey verelim denir. Mesdâ Aydın demiryo
lunu nazarı ttibare alıyorum. Senin temettüatın mu
aftır. 

İstihdam ettiğim memurin ve müstahdemin muaf
tır. Bunlar bizü mesasaîımızı rencide eden istisnalar
dır. Bunlara nihayet verelim. Bunun mukabilini sa
na vereyim. Ne veririm, tarifene yüzde on zammede
rim, yahut yüzde beş zam ederim gibi bir menfaat 
göstereceğim. Burada kendisine kanunen verilmiş bir 
hak telâkki ederek elde ettiği şey nedir, ve terkettiği 
şeye mukalril olmak üzere almakta olduğu nedir? 
Mukayese edilecektir. Eğer vergi olarak eski muka
velesi mucibince kendisine yüz bin lira bir vergi tah
mil edilmek istenilirse buna mukabil kendisine ver
mek istediğimiz şeyi yüz bin lira ile mukayese ede
cektir. Yüz bin liraya mukabil kendisine bir tarife 
verecek olursak razı olacağına hiç şüphe etmiyorum. 
Fakat kendi vaziyetim ne olacaktır? O istisnayı kal
dıracağım. O da tarifesi mucibince bu yüz bin lirayı 
yine bu halkın sırtına yükleyecek ve alacaktır. Başka 
bir şey değiMir. 

Rıhtrnı şirketi .vardır. Rıhtım şirketinin muamele! 
teseiliyesi vardır. Dairei aidesi bunu tabiî takip edi
yor. Yapacağına da şüphe etmiyoruz. Biz böyle bir 
muhafaza şeklinde bu imtiyazatı hal edeceksek zanne
diyorum ki Meclisi Âlinin direktifi kâfidir. Müzake
re neticesinde bunlan razı edemedik. Hakkımızdan 
istifade edeceğiz derler. O vakit de diyeceğiz ki eh 
bizim kanunumuz sizin imtiyaza tinizi lağv etmiştir. Ra
zı olsanız da olmasanız da badema mükellefsiniz. 
Bendeniz bu şirketler meyanında yalnız müessesatı 
ecnebiyenin değil bazı müessesatı unıumiyenin dahi 
mevcut olduğunu arz ettim. 

Ziraat Bankası, İtibarî Millî Bankası imtiyazatı 
itibariyle diğer bankadan, Osmanlı Bankasından çok 
yüksektedirler. Osmanlı Bankasının imtiyazatı ne Zi
raat Bankasının ve ne de İtibarî Millî Bankasının im
tiyazatı kadardır. Rıibu derecesindedir. Bittabi bir 
prensip meselesi mevzuubahis olurken şuna veya bu
na değil - ahkâmı ahdiye iktizasıdır - müessesatı mü-
masileye yeknesak muamele yapacağız. Ziraat Banka
sını da muaf tutacak mıyız? (Evet sesleri) İşte birisine 
evet, birisine hayır olacağına kani değilim. 

Ziraat Bankası imtiyazatını da behemahal orta 
yerden kaldırmak lâzım gelecektir. Düşünüyorum Zi
raat Bankasına ne vereceğiz? Bir şimendifer değildir 
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ki tarifesini tezyit edeyim de fazla kazansın, İrtihan 
ettiği bütün emvali menkule harçlarından ferağ ver
gilerinden vesairesinden başladınız. Yalnız muhabera
tı resmlycsl senevi dört yüz elli bin lira kadar bir 
para tutar. Posta ve telgraf muafiyetini ipka edece
ğim. Buna mukabil ne ivaz vereceğim, mütereddidim. 
Belki bir ivaz bulduk veyahut bunu kendisinden bir 
para ile sarmaldık. 

Bütçeye bir tahsisat koyduk. Badema Ziraat Ban
kası ahkâmı umumiyeye tâbi tutulmuş ve şimdiye ka
dar kendisine verilmiş olan imtiyazaîı hazineye şu 
kadar satmıştır denilir. Yegâne empozisyon budur. Ak
lıma yegâne gelen budur : İmtiyazını satınalmak İti
barî Miliîninkini de ne yapacağız? Onu öyle yapaca
ğız, bu işin içinde yalnız Rıhtım Şirketi, yalnız Ay
dın şimendiferi nıevzuubaîıis değil, bunların yanı ba
şında birtakım millî müessesat da mevzuubahisitir. Ve 
Heyeti Ceîileden aldığımız direktif mucibince bu istis
na kısımlarını sayarken, orta yerden kaldırmaya çalı
şırken bu müessesatı milliyenin dahi - menafii milli-
yeye hadim olmalarında şüphe yoktur - mahiyeti mah-
susalarına rağmen yine imtiyazlardan mahrum edilme
leri cihetine yürüyeceğiz. İstisnai muamele yapamayız. 

Bendeniz zannediyorum ki Hasan Fehmi Bey
efendinin takriri encümene havale, buyurulursa tetkik 
eder, üzerinde işler ve salâhiyetimiz olan kısımda ça
lışırız. Fakat otomatikman; iki sene sonra imtiyazat 
merfudur, şeklinde bir kayıt bilmiyorum ama eğer 
bir itilâfa varırsak ne âlâ. Yanaşmazlarsa, bir mec
buriyet farzediliyorsa, onları icbar edecek vasaite hü
kümet maliktir. Elinden gelen tazyiki yapar. Fakat ha
kikaten böyle bir maddei kanuniye çıkarsa ve biz de 
itilâf edemez bir neticeye varmazsak, herhangi bir 
maddei kanuniye mucibince bir imtiyazlı şirkete iki 
sene sonra artık senin muafiyetin kalmamıştır. Mükel
lefsin diye muamele yapacak olursak, bunun için de 
maziden beri tanınmış olan bir hakkın istirdadı mâ
nası vardır. Bunu inkâr etmek olamaz. Artık böyle 
bir hareket iyi mi olur, kötü mü olur? Bunu kolayca 
Heyeti Celiîeniz takdir eder. 

Bendeniz zannediyorum ki: Madem ki bir hakkı 
tanıyorsunuz. Bir hakkın ortadan kaldırılması sahibi 
hakkın ırzası ile kabildir. Bu prensibi de muhafaza 
etmekle, velevki istisna itibariyle aleyhimize ahkâm 
da olsa, memleketimiz için prensibi muhafaza et
mekte menafi melhuzdur, mevcuttur. Resen bir ta

raflı olarak iptali hak, herhangi şekilde olursa olsun, 
doğru telâkki edilmez. 

Muzır istisnalar hakkındaki düşüncelerine ben de 
iştirak ederim. Birçok muzır şeyler vardır, halli için 
beraber uğraşalım. Direktif için bizi bir maddei ka
nuniye ile teçhiz etmek lüzumunu görüyorsanız o bah
si diğer, fakat itilâf olsun olmasın bu, şu tarihe ka
dar vardır, itilâf için bir müddet verilmiştir, bun
dan sonra bu hak kendi kendine merfudur. Şekli ben-
denizcc - o zaman Maliye Vekili kim olacak bilmi
yorum - pek kolaylıkla temin edilebilecek bir hüküm 
gibi gelmez (müzakere kâfi sesleri.) 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
söz istiyorum. Tarafeyn akti itihâf ederek bu imtiyaza-
tın bertaraf edilmesi lüzumuna bendeniz de kailim ve 
arz ettiğim maddenin ahkâmı umumiyesi de bunu ifade 
etmektedir. Yalnız son fıkra, katî bir hüküm ifade 
ediyor ki, onu tayyedebiliriz. 

Mahaza madem ki Maliye Vekili Bey Meclisi 
Âlinin bu tezahüratı ve arzusu... 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Öyle bir şey 
yoktur. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 1 - 2 
kişi müstesna, tezahürat vardır. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Bu tezahü
rat ve arzusunu; her fırsat zuhur ettikçe bu imti-
yazatı anlaşarak bertaraf etmek için kendilerine bir 
direktif olarak kabul ettiler. Bendeniz de takririmi 
müsaadenizle geri alıyorum ve hükümetten çok rica 
ederim, her altı ayda bir, bizim tarifelerimiz kifayet 
etmiyor, bunları tezyit edin diye müracaat eden şir
ketlere bu imtiyazları mukabil olarak göstersinler ve 
anlaşılacak gayet kuvvetli mevzular vardır ki bunu 
ümit ederim takrirle istediğim iki seneye kalmaksı
zın halledebilirler. Bunun için bendeniz Maliye Ve
kili Beyin vermiş olduğu teminat üzerine takririmi 
geri alıyorum. 

REİS — Efendim, Nafia Vekili merhum Süley
man Sun Beyefendinin ailesine hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisi hakkındaki kanunda 130 zat 
reye iştirak etmiştir. 116 kabul, 14 ret vardır. Muame
le natamamdır. Gelecek celsede tekrar reye konula
caktır. Ve Pazartesi günü saat 14'te içtima etmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat: Saat : 17,30 
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Nafia Vekili merham Süleyman Sırri Beyin ailesine hidemah vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkındaki 
kanunun neticei ârâsa 

(Nisabı ekseriyet hasıl olmamıştır,) 

ADANA 
İsmail Safa B, 

AFYONKARAHÎSAR 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B̂  
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 
Şakıir B. 

ANTALYA 
Rasih B, 

ARDAHAN 
Talât B, 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat Bi 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B, 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü Bey 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

13(1 
116 
14 

(Kabul edenler) 

Salih B, 
Süleyman Sırrı B., 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhaliik B. 
Rifat Bi 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

DENİZ 
Mazhar Müfit B, 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B.: 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B, 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Raif B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Kdıç Ali B. 
Şahin B, 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
. Muhittin B. 

GİRESUN 
Tahir B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B.; 
İbrahim B. 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. 
Dr Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B-< 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmü B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B., 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B, 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Rıza Bj 

MALATYA 
Bedir B. 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 
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NİOPE 
Ata B. 
Halit B. / 

RİZE 
Al'i B. 
Ekrem B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Ethem B. 

BURSA' 
Necati B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERZURUM 
Cazım B. 

Mehmet Sabri B. 
Reşat B. 
Yaşar B. 

SİİRT 
Halil Hulki B, 
Mahmut B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Rasim B. 

Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B, 

TOKAU 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B, 
Hasan B. 

İSTANBUL 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

KARESİ 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B, 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Tunalı Hilmi B. 

KASTAMONU 
Halit B. 

MERSİN 
Besim B. 

TRABZON 
Rahmi B. 

[Reddedenler] 
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NAFÎA VEKİLİ MERHUM SÜLEYMAN SIRRI BEYİN VALİDE, REFİKA VE DÖRT EVLÂDINA 
MAAŞ VE İKRAMİYE İTASI HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/816) NUMARALI KANUN 

LÂYİHASI VE MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

Adet : 6/85 
12 Kânunusani 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Nafia Vekili Merhum Süleyman Sun Beyin va

lide ve refikası üe dört evlâdına maaş ve ikramiye 
itası hakkında Maliye Vekâletince tanzim edilen ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 10 Kânunusani 1926 tarihli 
içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvib 
olunan kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının 
musaddak sureti takdim olunmuştur. 

Muktezasımn ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyrulmasmı rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Hayat ve sıhhatini Cumhuriyetimize meşkûr hi-

demat ifasına hasr ve tahsis etmiş olan Nafia Vekili 
ve İstanbul Mebusu Merhum Süleyman Sırrı Beyin 
dört yetim evlâdı ile birer refika validesinin şayanı 
dikkat bir vaziyeti elimede kaldıktan anlaşılmış ve 
bu gibi hidematı fevkalâdesi mesbuk olanların aileleri
nin terfihi şanı hükümet iktizasından bulunmuş ol
makla müşriimileyhin efradı ailesine hidematı vata
niye tertibinden münasip miktar maaş tahsis ve itası 
zımnında işbu lâyiha tanzim kılınmıştır. 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbata numarası 

125 
Esas numarası 
1/816, 2/306 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celüeye 

Nafia VekUi Merhum Süleyman Sırrı Beyin vali
desi ve refikası ile dört evlâdına maaş ve ikramiye 
tahsis ve itası hakkında Başvekâletten mevrut lâyihai 
kanuniye ile masarifi hükümetçe deruhte edilerek ev
lâtlarının tahsil ettirilmesine dair Konya Mebusu Re
fik Beyin Heyeti Umumiyeden muhavvel takriri ile 
birleştirilerek Maliye Vekili Hasan Beyin huzuru ile 
müzakere olundu. 

Merhum Müşarünileyhin ailesine maaş tahsisi üe 
ikramiye itası hakkında hükümetin esbabı mucibe-
sinde izah olunan noktai nazara encümenimizce de 
iştirak edilmiş ve lâyihai kanuniye esas itibariyle ka
bul olunmuştur. 

Ancak mahdum ve kerimeleri için teklif olunan 
kırkar lira maaş emsaline nazaran otuz liraya ve ik
ramiye miktarı dahi bilhesap sekiz, bin liraya tenzil 
olunmakla beraber lâyihai kanuniyede şekle ait bazı 
tadilât ve tashihat icra kılınmıştır. Tahsis olunacak 
maaşat ile evlâtlarının tahsili temin edilmiş olacağın
dan bu hususa müteallik takrir hakkında bir mua
mele ifasına lüzum görülmemiştir. 

Muaddil lâyihai kanuniye barağı tasdik Heyeti 
Umumiyeye takdim kılınmıştır. 1 . 2 . 1926 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 
Aza 

İsparta 
Mükerrem Bey 

Hini imzada bulunmadı. 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım Bey 

Hini imzada bulunmadı. 

Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

Kütahya 
Ragıp 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü Bey 
Hini imzada bulunmadı̂  

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 
Aza 

Maraş 
Mithat Bey 

Hini imzada bulunmadı. 

Hükümetin Teklifi 
Kanun 

Madde 1. — Nafia Vekili Merhum Süleyman Sır
rı Beyin dört yetim evlâdı ile bir refika ve validesine 
hidematı vatanîye tertibinden şahri maktuan kırkar 
lira maaş tahsis kılınmıştır. 

Madde 2. — İşbu maaş kerimelerine tarihi tezev-
vüçlerine ve mahdumlarına ikmali tahsillerine ve re
fikası ile validesine kaydı hayat suretiyle ita olu
nur. 
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Madde 3. — Muhtacı muavenet olan ailesinin 

meskenlerini temin için bir defaya mahsus olarak on 
bin lira ikramiye verilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye Vekili memurdur. 

10 Kânunusani 1926 
Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 
Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 

Recep İhsan 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

M. Cemil Doktor Tevfik Rüştü 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Hasan Mustafa Necati 
Nafıa Vekâleti Vekili Ziraat Vekâleti Vekili 

Ali Cenani M. Cemil 
Sıhhiye ve Muaveneti 

Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Ali Cenani Doktor Refik Bey 

Hasta 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
Nafıa Vekili Merhum Süleyman Sırrı Beyin ailesine 
hidcmaü vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında 

kanun. 
Birinci madde — Nafıa Vekili Merhum Süley

man Sırrı Beyin ailesine eytam ve eramil maaşı ve
rilmemek şartiyîe validesi Zehra ve Zevcesi Ehleman 
hanımlara hidematı vataniye tertibinden şehrî mak-
tuan kırkar ve mahdumları Fikri, Ziya ve Saruhan 
Beylerle Kerimeleri Gülseren, Lem'a ve Gülbegüm 
hanımlara otuzar lira tahsis olunmuştur. 

İkinci madde — İşbu maaş validesine kaydı ha
yat suretiyle mahdumlarına ikmali tahsillerine ve di
ğerlerine izdivaçlarına kadar ita olunur. 

Üçüncü madde — Merhumun ailesine bir defa
ya mahsus olmak üzere masarifi gayrı melhuza ter
tibinden sekiz bin lira itasına Maliye Vekili mezun
dur. 

Dördüncü madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Beşinci madde — İşbu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 


